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ملّخص
ترقية مهارة القراءة من خالل تطبيق التعليم والتعلّم السياقي ) (CTLلدى طلبة الصف

السابع بمدرسة محمدية  1اإلسالمية المتوسطة سوكارامي باندار المبونج العام الدراسي
8112/8112

الباحثة  :ريستى نور اينداه اوكتافيانى بوتري
خلفية هذا البحث تعليم املعلم اململ وال يزال استخدام التعليم املؤسس على املعلم .وهذا
يسبب الطلبة يقاسي الصعوبات يف تعليم مهارة القراءة ،حيث كانوا ال يزال التأتأ ومل يفصحوا يف
قراءة النصوص العربية ،بل كيفية قراءهتم ال يزال فيما يتعلّق بقراءة القرآن الكرمي ،حىت بطؤوا يف
تؤدي إىل األخطاء يف املراد
القراءة ك ّ
أنم يتهجون حرفا فحرفا .وفيما عدا ،هذه املسائل متكن أن ّ
واملعىن العبارة عن القراءات.
ومشكلة البحث يف هذا البحث هي "هل تطبيق التعليم والتعلم السياقي ميكن أن يرقي
مهارة القراءة لدى طلبة الصف السابع مبدرسة حممدية األوىل اإلسالمية املتوسطة سوكارامي باندار
المبونج؟" .وهذا البحث يهدف لرتقية مهارة القراءة لدى طلبة الصف السابع مبدرسة حممدية األوىل
اإلسالمية املتوسطة سوكارامي باندار المبونج .وهذا النوع من البحث حبث إجرائي مصمم لدورتني
وحيث كان كل دورة يتكون من لقائني .ويتكون من أربع مراحل وهي التحطيط والتنفيذ واملراقبة
واالنعكاس .ومبا أ ّن أدوات البحث اإلختبار .و ّأما مجع البيانات يفعل باستخدام منهج املالحظة
واملقابلة والتوثيقة واإلختبار .وحتليل البيانات يفعل بتحليل نوعي وكمي وصفي.
فنتيجة هذا البحث تدل على أ ّن ترقية مهارة القراءة من الدورة األوىل وهي نتائج مهارة
القراءة للطلبة حتصل على القيمة املتوسطة  .673 ،95والدورة الثانية وهي نتائج مهارة القراءة

للطلبة حتصل على القيمة املتوسطة  .673 ،48فبذلك ،مهارة القراءة ميكن أن ترقي من خالل
تطبيق التعليم والتعلم السياقي لدى طلبة الصف السابع مبدرسة حممدية األوىل اإلسالمية املتوسطة
سوكارامي بادار المبونج.
الكلمات المفاتيح  :مهارة القراءة  ،التعليم والتعلّم السياقي
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ه

إهداء
باحلمد هلل تعاىل عسى أن نكون يف رمحتو وىدايتو وعنايتو ،ىذه رسالة العلمية
تقدمها الباحثة إىل :
 .1الوالدين ،والدي حممد صديق ووالديت انديانج سرينياتون احملبوبان الذان يعطيان
شجعا روحانيا وجسمنيا وماليا بإخالص حىت تستطيع الكاتبة إمتام ىذه الكتابة يف
جودة وسهولة.
 .2اإلخوة واألخوات الذين أحبّتهم ،يوليا رمحتك رائحة اجلنة ،حممد فقيو ذو القرنني
سابوترا ،وحممد فيزاي زكريا سابوترا  ،وأصدقائي أمى ىنئ وحالية احلسنة وشهمة
شجعن الكاتبة وحفزهنا كي تكون أسوة حسنة.
العزة وميسفا الاليت ّ

ترجمة الباحثة
ريسيت نور إينداه أوكتافياين بوتري أو من دعيت كثريا بريسيت هي أكرب األوالد من
أربعة إخوة للزوجني حممد صديق و انديانج سريينياتون .ولدت الباحثة يف كوتا ماديا،
منطقة فرعية تاجنونغ كارانغ الشرقي ،منطقة بندر المبونج يف إحدى عشرة مضت من
أكتوبر سنة أربع وتسعني وتسع مائة وألف .خترجت الدراسة األولية يف املدرسة اإلبتدائية
االسالمية احلكومية  1من أعمال تلوك بيتونج مبديرية بندر المبونج سنة ألفني وست م .مث
التحقت يف املدرسة املتوسطة دار السالم تغينينينج المبونج وأمتتها سنة تسع وألفني م .مث
أمضت الدراسة الثنوية يف املعهد احلديثة دار السالم كونتور للبنات  3كارانج بنيو ويدودورين
جاوة الشرقية وخترجت منها سنة ثالث عشرة وألفني .ويف سنة أربعة عشر وألفني م .أكملت
الباحثة دراستها الرمسية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية رادين إينتان المبونج وأخذت قسم
تعليم اللغة العربية يف عمدة الرتبية والتعليم .تاهبا لنيل درجة البكالوريوس الرتبوية بعنوان
" ترقية مهارة القراءة من خالل التعليم والتعلّم السياقي لدى طلبة الصف السابع
بالمدرسة الثانوية االسالمية محمدية  1سوكارامي بندر المبونج العام الدراسي
."8112/8112

كلمة شكر وتقدير

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو
محدا وشكرا هلل تعاىل الذي أنعم علينا الرمحة والتوفيقة والعناية حىت تستطيع الباحثة
امتام ىذه الكتابة .والصالة والسالم على سيدنا حممد ﷺ إذ بوسيلتو ننال النعمة الكربى من
بني النعم األخرى وىي نعمة اإلسالم واإلميان.
وجبانب تشاكور على نعمة اهلل سبحانو وتعاىل وقد أمتّت الباحثة البحث بعنوان
"ترقية مهارة القراءة من خالل تطبيق التعليم والتعلّم السياقي لدى طلبة الصف السابع
بمدرسة محمدية  1االسالمية المتوسطة سوكارامي بندر المبونج العام الدراسي
 "8112/8112وىي شرط من شروط نيل شهادة البكالورية الًتبوية يف كلية الًتبية
والتعليم جلامعة اإلسالمية احلكومية رادين إينتان المبونج .يف ىذه البحوث الكتابية تكون
الباحثة قد قبلت ادلساعدات والتوجيهات والتشجيعات من اجلوانب .ويف ىذه الفرصة مل
تنس الكاتبة أن تقدم تشكرا عميقا إىل احلضرات :
 .1الدكتور احلاج حممد موكري ادلاجستري ،مدير اجلامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية
المبونج الذي قد أعطى الفرصة للباحثة لطلب العلم يف ىذه اجلامعة.

ح

الًتبية والتعليم جبامعة رادين إينتان
 .2الدكتور احلاج خري األنوار ادلاجستري ،عميد كليّة ّ
اإلسالميّة احلكوميّة المبونج الذي قد أعطى الفرصة والتوجيهات إىل الباحثة مدة
التعلم.

 .3الدكتور سفري ادلاجستري ،كرئيس وحممد عفيف أمر اهلل ادلاجستري كسكريتري قسم تعليم
اللغة العربية يف كلية الًتبية والتعليم الذي أعطى التنشيط يف تنمية العلوم مدة احملاضرة.
 .4الدكتورة إرلينا ،ادلاجسترية كادلشرفة االوىل والدكتورة أم ىجرية ،ادلاجسترية كادلشرفة
الثانية التان قد أعطيا االرشاد والتوجيو والتحفيزية بعناء وإخالص يف إمتام ىذه الرسالة
العلمية.
 .5مجيع األساتي ذ كلية الًتبية والتعليم باجلامعة اإلسالمية احلكومية رادين إينتان المبونج
وخصوصا إىل قسم تعليم اللغة العربية الذين قد اخلصوا يف تعليم علومهم وذلم خليقون
كثري يف إبالغ الباحثة دلعرفة أمهية العلوم.
 .6مجيع موظّفني جبامعة رادين إينتان اإلسالميّة احلكوميّة المبونج الذين قد ساعدوا الباحثة
إلمتام ىذه الرسالة العلمية جازكم اهلل خريا كثريا.

 .7األستاذ احلاج ىادي كرئيس ادلدرسة و األستاذ عبد الغفور كمدرس اللغة العربية مبدرسة

حممدية اإلسالمية ادلتوسطة  1سوكارامي بندر المبونج الذين قد وىبوا أوقاهتم لالشراف و
إحاطتهم حىت متت ىذه الرسالة العلمية بالصرب.

ط

 .8مجيع أصدقائي بكلية الًتبية والتعليم جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج
دلرحلة  ،2114شكرا على تقدمي االنتباه والتوجيهات وادلساعدة حىت تنتهي كتابة ىذه
الرسالة العلمية.
كل مساعدهتم مباشرة وغري
 .9مجيع الفراق الذين ال ميكنين تعدىم واحدا فواحدا على ّ
مباشرة إلمتام ىذه كتابة الرسالة العلمية.
اإلنسان حمل اخلطأ والنسيان ،تشعر الباحثة بأ ّن ىذه الكتابة مل تزل بعيدة عن
الكمل لتحدد ادلراجع والعلم اليت للكاتبة .فلذلك ،ترجو الكاتبة االرشادات واالنتقادات
إلمتام ىذه الرسالة العلمية.
عسى أن تكون األعمال وادلنن وادلساعدات واالرشادات اليت قد أىدى إىل الباحثة
ذلا ثواب من اهلل سبحانو وتعاىل .وأخر الكالم ،ترجو الباحثة أن تكون نتيجة البحث
ادلكتوبة يف ىذه الرسالة العلمية نافعة وتكون جارية للباحثة خصوصا وللقارئ عموما .آمني
يا رب العادلني.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاتو.
باندار المبونج 11 ،مارس 2119
الكاتبة
رسىت نور انداه اوكتافياىن بوتري
1411121189
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ق

1

الباب األول
مقدمة
أ .خلفية البحث
اتّسعت اللغة لسهم ىام يف احلياة .البشر من الصغار إىل الكبار يتواصلون مع
اللغة .لذا ،جيب تدريس اللغة للطلبة ،جيب أن يتحقق ىذا حقا ،للمعلمُت بشكل عام و
وخاصة للمعلمُت ادلوضوع .مبعٌت آخر ،يكون لدى الطلبة كفاءة لغوية جيدة

( langguage

 .)competenceإذا كان لدى شخص كفاءة لغوية جيدة ،فمن ادلؤمل أن يتمكنوا من
التواصل بشكل جيد بطالقة ،سواء شفهيا أو كتابيا.

1

يف حُت أن تعلّم اللغة نفسها ال ميكن اعتباره سهال ألي شخص حياول تعلّمو،
وخاصة عند زلاولة تعلّم لغة أجنبية .لكن تعلم لغة أجنبية يتطلّب من أي شخص أن
يتعلّمها حىت يفهمها مث يتقنها .يف العامل التعليمي ،يُطلب من ادلعلم إتقان لغات أجنبية
ليدرس الطلبة وواحد منهم ىو إتقان اللغة العربية.
سلتلفة ويف الوقت نفسو كيفية ّ
اللغة العربية ىي لغة الدين ،لغة العلم والثقافة يف مجيع أحناء العامل 2.اللغة العربية

ىي أيضا ادلفتاح لتعليم العلوم األخرى .ومع ذلك ،فقد كتب الكتب من سلتلف أنواع

1

Henry Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung:
Angkasa, 1987), hlm. 2.
2
Izzan Ahmad, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Bandung: Humaniora, 2011), hlm.
49.

2

العلوم يف العصور القدمية باللغة العربية .لذا ،إذا كان رغب يف إتقان ادلعرفة يف الكتب،
جيب على تعليم اللغة العربية أوال.

3

حبيث تصبح ىذه اللغة واحدة من احتياجات احلياة البشرية ،كأداة للتعبَت عن
اآلراء وادلشاعر والرغبات .كلما كانت جتربة الشخص أوسع ،كلما أراد أن يعرف لغة
اآلخرين ،وخاصة العربية ،اليت ال تزال ذلا عالقة بالدين .سوف تكون اللغة العربية ادلكتسبة
أكثر وضوحا إذا كانت تالمس االحتياجات األساسية للطلبة والبيئة احمليطة .يصبح الطلبة
قادرين على التعبَت عن شيء ما جبانبهم باللغة العربية ،شلا سيؤدي بدوره إىل الشعور بالفخر
يف إجادهتم ذلذه اللغة األجنبية.

4

اذلدف الرئيسي لتعليم اللغة العربية ىو استكشاف وتطوير مهارة الطلبة على
استخدام اللغة ،شفهياً وكتابياً .يف تعليم اللغة العربية ىناك العديد من ادلهارات اللغوية اليت
جيب أن تتحقق من قبل الطلبة يف الدراسة أو ألولئك الذين يرغبون يف تعليم لغة أجنبية
(العربية) ىناك أربع مهارات جيب أن يتقن:

5

ٔ .مهارة االستماع ()Keterampilan menyimak
ٕ .مهارة الكالم ()Keterampilan berbicara
ٖ .مهارة القراءة ()Keterampilan membaca
ٗ .مهارة الكتابة ()Keterampilan menulis
Imam Makruf, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, (Semarang: Needs Press, 2009),

3

hlm. 9.
4

Suja’i, Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab : Strategi dan Metode Pengembangan
Kompetensi (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 85.
5
Henry Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Suatu Keterampilan, (Bandung: Angkasa, 1990),
hlm. 1.

3

من النظريات أعاله ،ىناك أربع مهارات جيب إتقاهنا  ،وىي مهارة االستماع اليت
تركز فيها الشخص على تفكَته مع الًتكيز على فهم خطاب الشخص اآلخر .مهارة الكالم
ىي نطق العربية بشكل صحيح .مهارة القراءة حيصل الشخص على ادلعرفة واخلربة .لدى
مهارة القراءة ىذه جانبُت األول دلعرفة الرموز ادلكتوبة ،والثاين لفهم زلتويات الكتابة .مهارة
الكتابة ىي مهارة يف التعبَت عن األفكار وادلشاعر كما ىو موضح يف الكتابة.

6

انطالقاً من ىذه ادلهارات اللغوية ،هتتم الباحثة بالبحث عن مهارة القراءة
( )Keterampilan membacaألن القراءة ستكتسب ادلعرفة واخلربة .القدرة على القراءة ىي
القدرة على إدراك و فهم زلتويات شيء مكتوب من خالل قراءتو أو ىضمو يف القلب.

7

القدرة على القراءة ىي واحدة من أىم ادلهارات اللغوية ،ال سيما يف عصر ادلعلومات .من
خالل القراءة ،ميكن للمرء أن يفهم سلتلف ادلعلومات عن التطورات احلياتية اليت يتم
تسجيلها ونشرىا يف الوسائل ادلختلفة ،وخاصة الوسائل ادلطبوعة جبميع أشكاذلا (يف شكل
سلطوطات ،وصحف ،وكتب ،ورلالت علمية ،وكتيبات ،وما إىل ذلك) .من ادلهم جداً
مهارة القراءة للبشر ،منذ أربعة قرون ،وقد أعلن القرآن القدرة على القراءة كالقدرة األولية
اليت ميتلكها البشر .كما ورد يف الوحي األول ،سورة العلق  ،اآلية ٔ:٘-
إِقْ رأْ بِاس ِم ربِّ ِ
ك ْاألَ ْكَرُم (ٖ) الَّ ِذي
ك الَّذي َخلَ َق(ٔ) َخلَ َق اْ ِإلنْ َسا َن ِم ْن َعلَ ٍق (ٕ) إِقْ َرأْ َوَربُّ َ
َ ْ َ َ
َعلَّ َم بِالْ َقلَ ِم (ٗ) َعلَّ َم اْ ِإلنْ َسا َن َما َملْ يَ ْعلَ ْم (٘)
6

Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Diva Press,
2012), hlm. 83.
7
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2014), hlm. 14.

4

Artinya “ (1) Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu Yang Menciptakan,
(2) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah, (3) Bacalah, dan Tuhanmu
)Yang Maha Pemurah, (4) Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, (5
Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya”.8

من معٌت اآلية أعاله ،من الواضح أن اهلل سبحان اهلل تعاىل قد كشف عن أول آية
من القرآن الكرمي مع أمر القراءة ،لدراسة أو قراءة كل األشياء يف احلياة يف ىذا العامل .ألن
القراءة ىي مفتاح ادلعرفة ادلخزنة يف الكتب ،فإن بالقراءة من ال يعرفها سيعرف .لذلك ،فإن
أنشطة القراءة وادلهام غَت قابلة للتفاوض .وىذا يعٍت أن مستوى إتقان ادلعرفة من حيث
الكمية والنوعية يتحدد إىل حد كبَت من خالل أنشطة القراءة.
كانت القراءة اللغة العربية اليت تتكون من أربعة أنواع .أوالً :القراءة اجلهرية ،وثانيا
ىي القراءة الصامتة ،وثالثا القراءة ادلكثفة  ،ورابعا القراءة ادلوسعة 9.من أنواع القراءة ،سوف
تناقشو الباحثة القراءة اجلهرية .القراءة اجلهرية من خالل القراءة أو التعبَت عن رموز مكتوبة
يف شكل كلمات أو مجل مقروؤ.

10

إن تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة العالية زلمدية ٔ سوكارامي ال يزال يستخدم
التعليم يركز على ادلعلم ،وكذلك عملية التعليم والتعلم السيد عبد الغفور ،كمعلم يف
موضوع اللغة العربية يف ادلدرسة العالية زلمدية ٔ سوكارامي باستخدام خطوات التعليم
القراءة ،اخلطوات على النحو التايل )ٔ( :يفتح ادلعلم الدرس بقول التحية )ٕ( ،يعطي
Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: PT. Mas Inti, 1992),

8

hlm. 598.
9

Erlina, Pembelajaran Qira’ah Inovatif, (Bandar Lampung: Buku Daras, 2014), hlm. 15.
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2014), hlm. 144.
10

5

ادلعلم ادلفردات حول ادلادة مث حفظها الطلبة )ٖ( ،يطلب ادلعلم من الطلبة فتح الكتاب
ادلدرسي )ٗ( ،يقوم ادلعلم بتعليم الطلبة قراءة النص يف الكتاب )٘( ،يسأل ادلعلم عن
مفردات صعبة )ٙ( ،يشرح ادلعلم ادلادة )ٚ( ،يطلب ادلعلم من الطلبة القيام بالتمارين)ٛ( ،
يغلق ادلعلم الدرس بالتحية.
ال تزال مهارة القراءة اجلهرية لدى طلبة الصف السابع بادلدرسة الثانوية االسالمية
زلمدية ٔ سوكارامي منخفضة .بناء على ادلالحظة األولية اليت أجريتها الباحثة حول تعليم
اللغة العربية لدى طلبة الصف السابع بادلدرسة الثانوية االسالمية زلمدية ٔ سوكارامي ،مل
يكن الطلبة جييدون قراءة النصوص العربية بطالقة ،القراءة ال تزال مثل قراءة القرآن،
والبطيء يف القراءة جيعلها قراءة الرسائل لكل حرف .يف قراءة النصوص العربية ،يواجو الطلبة
العقبات والصعوبات ،على الرغم من أن األخطاء يف قراءة النصوص العربية ستؤدي إىل سوء
الفهم ومعٍت يف القراءة .لذلك ،حتتاج إىل توخي احلذر عند قراءتو .وفقا ل

Mahmud

 ،Yunusميكن أن يكون سبب أخطاء القراءة:
ٔ .ليس من ادلناسب يف قراءة ادلخرج :مثل خاء ،شُت ،صاد ،وعُت وما إىل ذلك
اآلخرين.
ٕ .ال صوت مرفوع منخفض.
ٖ .قراءة كلمة للكلمة ،وليس مجلة للجملة.
ٗ .تغيَت احلروف مع احلروف األخرى.

6

٘ .اترك نصف حروف الكلمات.

11

ووفقا

ل Mahmud Yunus

فإن القراءة اجليدة ىي:

ٔ .القراءة اجليدة ىي من خالل اصدار حروف و سلرج.
ٕ .على حنو سلس ،ال تكرر الكلمات وال تكون زلدودة بُت الكلمات والكلمات
أخرى.
ٖ .احلفاظ األصوات العالية وادلنخفضة ،وفقا لعالمات التعجب وعالمات
االستفهام ،وىلم جرا.
ٗ .يف منتصف الطريق بُت السرعة والبطيئة.
٘ .قراءة جيدة وفهم ادلعٌت.
 .ٙمنتصف السرب ،ليس العالية دائما وليس اللينة جدا.

12

إن عدم القدرة على القراءة اجلهرية لدى طلبة الصف السابع بادلدرسة الثانوية
االسالمية زلمدية ٔ سوكارامي يتأثر بعوامل متعددة ،أحدىا منهج  /إسًتاتيجية تعليم أقل
إنتاجية ونشاطًا وشلتعة .متيل عملية التعليم إىل أن تكون " " teks book orientedوال ترتبط
باحلياة اليومية ،يف حُت أن التعليم ىو عملية تعليم الطلبة الذين يطلبون األنشطة اليت يشارك
فيها الطلبة يف عملية التعليم والتعلم .تتمثل ادلهمة الرئيسية للمعلم يف خلق جو يف الفصل
الدراسي حبيث ميكن أن حيدث التعليم والتفاعل الذي ميكن أن حيفز الطلبة على التعلّم
بشكل جيد وإخالص .لذلك جيب أن يكون لدى ادلعلمُت القدرة على القيام بالتدريس
Bahasa Arab (Bahasa Alqur’an), (Jakarta: PT.

11

Mahmud Yunus, Metodik Khusus
Hadikaraya Agung, 2010), hlm. 45.
12
Ibid, hlm. 45.

7

اجليد .لتكون قادرة على ترقية مهارة القراءة اجلهرية وليس ىناك تطبيق منهج التعليم والتعلم
السياقي () ،)Contextual Teaching and Learning (CTLتريد الباحثة يف زلاولة لتطبيق ىذه
االسًتاتيجية لًتقية مهارة القراءة اجلهرية لدى الطلبة.
دلعرفة مستوى مهارة القراءة اللغة العربية لدى طلبة الصف السابع بادلدرسة الثانوية
االسالمية زلمدية ٔ سوكارامي ،أجريت الباحثة البحث ادلسبق وطلبت من ادلعلم سلرجات
التعليم مهارة القراءة اللغة العربية لدى الطلبة.
الجدول 1
قائمة نتيجة التعليم مهارة القراءة لدى طلبة الصف السابع بالمدرسة الثانوية االسالمية
محمدية  1سوكارامي العام الدراسي 8112/8112

ٔ

Ahmad Daffa Rezaldo

1
3

معايير النتيجة
3
2
3
3

رقم

اسماء الطلبة

عدد النتيجة

البيان

4
4

15

75

ٕ

Ajat Suryana

4

4

4

2

14

70

ٖ

Apris Nandika

2

3

4

4

12

60

ٗ

Afini Qurroya A’yun

4

4

4

3

15

75

٘

Chikita Natsya

3

2

3

2

10

50

ٙ

Egis Permata Putra

3

3

3

3

12

60

ٚ

Faris Musthofa

3

3

4

4

14

70

ٛ

Handika Albani H.N

4

4

3

2

13

65

ٜ

Khoirun Nisa

2

2

3

3

10

50

ٓٔ

Ikhlas Sabili Huda

3

3

3

3

12

60

ٔٔ

Rismawati Caria Putri

4

3

2

2

11

55

ٕٔ

Septi Reziana

5

3

3

3

14

70

ٖٔ

Qois Al Waffa

3

3

3

3

12

60

ٗٔ

M Rizki Saputra

3

3

3

5

14

70

٘ٔ

Perdi Anju Prasetio

4

3

3

3

13

65

ٔٙ

Zulfa Alhifzi

3

3

3

3

12

60

8

ٔٚ

Siska Safitri

3

2

3

4

12

60

ٔٛ

Tika Renata

3

3

2

5

13

65

ٜٔ

Rio Ferdiansyah

3

2

3

2

10

50

مصدر البيانات :قائمة نتيجة التعليم مهارة القراءة لدى طلبة الصف السابع بادلدرسة الثانوية
االسالمية زلمدية ٔ سوكارامي العام الدراسيٕٜٓٔ/ٕٓٔٛ 5

معايَت التقييم:
أ .يصيب الطلبة يف ادلخرج
ب .يصيب الطلبة يف عالمة الًتقيم
ج .املس الطلبة قراءة النصوص العربية
د .يصيب الطلبة يف قراءة الوقف  /عالمة الوقف
ه .يصيب الطلبة يف طول قصَت.

13

الجدول 8
نسبة نتيجة التعليم مهارة القراءة لدى طلبة الصف السابع بالمدرسة الثانوية االسالمية
محمدية  1سوكارامي العام الدراسي 8112/8112

البيان

رقم

معايير النتيجة

عدد الطلبة

النسبة

ٔ

1.2.3.4.5

0

0%

ٕ

1.2.3.4

6

18,18 %

جيد

ٖ

1.2.3

4

21,05 %

كايف

جيد جدا

Ibid, hlm. 7.

13

9

1.2
1

ٗ
٘
عدد

10
0

52,63 %
0%

33

100 %

نقيص
نقيص جدا

مالحظات:
أ = ٔٓٓ - ٛٓ :جيد جدا
ب = ٜٚ - ٙٙ :جيد
ج = ٙ٘ - ٘ٙ :كايف
د = ٘٘- ٗٓ :نقيص
ه = ٖٜ - ٖٓ :نقيص جدا
بناء على اجلدول األول والثاين أعاله ،ميكن مالحظة أن مهارة القراءة للغة العربية
لدى طلبة الصف السابع بادلدرسة الثانوية االسالمية زلمدية ٔ سوكارامي ال تزال يف
الغالب حتت ادلعيار وىي عدم وجود قيمة شلتازة أو أ ،قيمة جيد أو ب حصلوا عليها ٙ
طلبا ( ،)ٖٝٔ )ٕٙقيمة كايف أو ج حصلوا عليها ٗ طلبا (٘ٓ ،)ٕٝٔ.قيمة نقيص أو د
جدا أو ه ال شيء.
حصلوا عليها ٓٔ طلبا (ٖ ،)ٕٝ٘.ٙنقيص جدا ً
أظهرت رؤية نتائج التعليم للطلبة أعاله أن مهارة القراءة ال تزال منخفضة كما ىو
موضح يف النسبة ادلئوية لنتائج التعليم ،فإن بعض الطلبة الذين حصلوا على القيمة نقيص
ٖ ٕٝ٘.ٙأو ٗٔ طالبًا .ال يزال ىناك العديد من الطلبة الذين حصلوا على حتت ادلعيار
بسبب االفتقار إىل القدرة من داخل أنفسهم ألهنم ال يلفظون اللغة العربية يف كثَت من
األحيان ،وعدم احلافز لتعليم اللغة العربية اليت تنمو فيها حبيث ال جيد الطلبة أمهية اللغة
العربية يف حياهتم .لذلك جيب أن يكون ادلعلم قادراً على إنشاء عملية التعليم والتعلّم جيدة

11

ناجحا فقط يف اجملال األكادميي ،أكثر من ذلك ،يستطيعون الطلبة
حبيث ال يكون الناتج ً
التواصل بُت ما يتعلمونو وكيف يتم استخدامو يف احلياة احلقيقية.
وذكر

Rusman

أن منهج التعليم والتعلّم السياقي ( )CTLىو مفهوم التعليم حيث

يقدم ادلعلم مواقف واقعية يف الفصل الدراسي ويشجع الطلبة على إقامة روابط بُت ادلعرفة
اليت لديهم والتطبيق يف حياهتم كأفراد األسرة واجملتمع.

14

يف تطبيقو ،يتم دعوة الطلبة

مباشرة للتعلّم يف عامل احلياة احلقيقي والطبيعي .التعليم والتعلّم السياقي ( )CTLالذي يركز
على جانب من جوانب ذات مغزى يف التعليم لديو عالقة قوية مع دراسات اللغة .ألن ىذه
الكلمة ذات ادلغزى تعٍت أن ىناك فوائد حقيقية حلياة الطلبة.
وبالتايل ،من ادلتوقع أن مهارة القراءة للغة العربية لدى طلبة الصف السابع بادلدرسة
الثانوية االسالمية زلمدية ٔ سوكارامي بندر المبونج أن ّيرقي من خالل منهج التعليم
والتعلّم السياقي ،حىت يتمكن الطلبة من رؤية ادلعٌت يف الواجبات ادلدرسية وميكنهم التعلّم
من خالل "التجربة" بدالً من "احلفظ" وهبذه الطريقة جيدون الطلبة أمهية اللغة العربية يف
حياهتم ،حبيث يشعرون باحلاجة إىل اللغة للعيش والتواصل االجتماعي واحلصول على تقدير
أفضل لذاهتم .بالنظر للوضع أعاله ،هتتم الباحثة بتطبيق منهج التعليم والتعلّم احملتوى
السياقي يف باادلرسة العالية زلمدية ٔ سوكارامي بندر المبونج ،لذلك ىذا ىو األساس
الذي تقوم عليو الباحثة إلجراء حبث حول" :ترقية مهارة القراءة من خالل التعليم

14

Rusman, Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru
(Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 190.
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والتعلم السياقي لدى طلبة الصف السابع بالمدرسة الثانوية االسالمية محمدية 1
سوكارامي بندر المبونج العام الدراسي ." 8112/8112

ب.تحديد المشكلة
من الوصف ادلوضح أعاله ،ىناك العديد من ادلشاكل اليت ميكن حتديدىا مبا يف
ذلك:
ٔ .ال يربط ادلعلم باخلربة اليت مير هبا الطلبة.
قليال.
ٕ .تؤدي ىيمنة ادلعلم يف عملية التعليم والتعلّم إىل إشراك الطلبة ً
ٖ .ال تزال النتائج التعليمية دلهارة القراءة لدى طلبة منخفضة على ادلواد العربية.
ٗ .ال يستخدم ادلعلم اسًتاتيجيات التعليمية ادلتنوعة وادلثَتة لالىتمام .حىت تكون
ىناك حاجة إىل اسًتاتيجية التعليم اليت تنشط الطلبة ،فإن أحدىم يستخدم
إسًتاتيجية التعليم والتعلّم السياقي (.)CTL
ج .مشكلة البحث
استناداً إىل وصف خلفية البحث ادلذكورة أعاله ،تقوم الباحثة بصياغة ادلشكلة على
النحو التايل:

12

"كيف ترقية مهارة القراءة من خالل التعليم والتعلم السياقي لدى طلبة
الصف السابع بالمدرسة الثانوية االسالمية محمدية  1سوكارامي بندر المبونج العام
الدراسي  8112/8112؟".

د .هدف البحث
بدءا من مشكلة البحث أعاله ،فإن األىداف من ىذا البحث ىو" :لترقية مهارة
القراءة من خالل التعليم والتعلم السياقي لدى طلبة الصف السابع بالمدرسة الثانوية
االسالمية محمدية  1سوكارامي بندر المبونج العام الدراسي ."8112/8112
ه .فوائد البحث
من ادلتوقع أن تقدم نتائج ىذا البحث فوائد من الناحية النظرية والعملية .الفوائد
ىذا البحث ىي:
 .1من الناحية النظرية
من ادلتوقع أن تؤدي نتائج نتائج ىذا البحث إىل ترقية العلوم وإثراء الكنوز
العلمية ،خاصة فيما يتعلق بتطبيق منهج التعليم والتعلّم السياقي ( )CTLعلى الدرس
العربية.
ٕ .من الناحية العملية

13

ٔ) للطلبة
نتائج ىذا البحث ميكن أن:
أ .ترقية مهارة القراءة اللغة العربية لدى الطلبة.
ب .مساعدة الطلبة على تلقي ادلواد التعليمية اللغة العربية بسهولة.
شلتعا حبيث ميكن حتقيق األىداف التعليمية.
ج .جعل جو التعليم والتعلّم ً
 )8لمعلم اللغة العربية
نتائج ىذا البحث ميكن أن:
أ .تستخدم يف تنفيذ التعليم ادلتنوع.
ب .تستخدم كمبدأ توجيهي يف استخدام التعليم وفقا لعملية التعليم والتعلّم.
ج .تسهيل ادلعلم يف تقدمي ادلواد حبيث ميكن حتسُت وترقية التعليم يف الفصول
الدراسية.
 )3لرئيس المدرسة
نتائج ىذا البحث ميكن أن:
أ .جعل كأساس لقرارات يف صنع التقارير أو االعتبارات لًتقية جودة التعليم.
ب .كمرجع يف إعداد برامج التعليم ادلدرسي.
ج .كحافز لتوفَت مرافق ادلدرسة والبنية التحتية خللق التعليم األمثل.
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الباب الثاني
إطار نظري
أ .مهارة القراءة

)(Kemahiran Membaca

 .1تعريف مهارة القراءة
يف اجلوىر ،القراءة ىي عملية التواصل بُت القارئ وادلؤلف من خبلل النص الذي
كتبو .لذلك ،مباشرة  ،فإنو حيدث عبلقة معرفية بُت اللغة ادلنطوقة والكتابة .جيادل
 Tariganأن القراءة ىي عملية نفذىا واستخدمها القارئ للحصول على الرسالة اليت ينقلها
ادلؤلف من خبلل وسيلة كلمات أو لغة مكتوبة .عملية ستحتاج إىل مشاىدة رلموعات
من الكلمات اليت ىي وحدة يف حملة وحىت يتم معرفة معٌت الكلمات بشكل فردي.

1

رؤية القراءة وفهم زلتويات ما ىو مكتوب من خبلل التعبَت عن أو يف القلب
واذلجاء أو القراءة مكتوبة 2.يف حُت أن مهارة القراءة ( )keterampilan membacaىي
القدرة على التعرف على زلتويات شيء مكتوب (رموز مكتوبة) وفهمو من خبلل قراءتو
أو فهمو يف القلب .تتضمن القراءة ثبلثة عناصر ،مبعٌت الكلمة كعنصر حملتويات القراءة،
ورمزا مكتوبًا كعنصر بصري.
والكلمة كعنصر حيمل معٌتً ،

3

1

Henri Guntur Tarigan, Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa, (Bandung:
Angkasa, 1987), hlm. 7.
2
Ahmad Izzan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Humaniora, 2011), hlm.
149.
3
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2014), hlm. 143.
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مبعٌت أوسع ،ال تركز القراءة فقط على أنشطة القراءة وفهم معٌت القراءة بشكل
إذلاما
جيد ،واليت ال تتضمن سوى العناصر ادلعرفية واحلركية ،بل أكثر من ذلك أهنا تتضمن ً

حملتويات القراءة .إذاً القارئ اجليد ىو القارئ القادر على التواصل احلميم مع القراءة ،ديكن
مدىشا ،شوقًا ،حزينًا ،وىكذا وف ًقا دلوجة زلتوى القراءة.
سعيدا ،غاضبًا،
أن يكون ً
ً
أوضح

Nuriadi

أن القراءة ىي عملية تنطوي على نشاط بدين وعقلي .أحد

األنشطة البدنية يف القراءة ىو عندما حيرك القارئ عينيو على طول خطوط الكتابة يف نص
القراءة .القراءة تتضمن أنشطة عقلية ديكن أن تضمن أقصى قدر من الفهم .القراءة
ليست رلرد حتريك مقلة العُت من اذلامش األيسر إىل اليمُت بل بعيد عنها ،أي نشاط
التفكَت لفهم الكتابة بعد الكتابة.

4

تتنوع أسباب إجراء أنشطة القراءة بشكل كبَت ،وعاد ًة ما يقرأ الطلبة إلكمال
مهام التعليم وادلعلم وإعداد ادلواد التدريسية وزيادة ادلعرفة واختاذ اإلجراءات ادلتعلقة بتلبية
احتياجات أو متطلبات ادلوقف.
على سبيل ادلثال ،بالنسبة لربات البيوت ،ومناذج سلتلفة حول منط التعليم يف
األسرة ،للباحثُت عن عمل لقراءة إعبلنات الوظائف ،يقرأ ادلرضى وصفات طبية لتناول
الدواء ،والعديد من األمثلة الفعلية األخرى.

5

من التعريفات العديدة للقراءة اليت مت وصفها أعبله ،ديكن أن نستنتج أن مهارة
القراءة ىي القدرة على فهم شيء مكتوب يف كل من قراءة والقلب.

Nuriadi, Membaca dalam Teori dan Praktik, (Bandung: Mutiara, 2008), hlm. 29.
Erlina, Pembelajaran Qira’ah Inovatif, (Bandar Lampung: Buku Daras, 2014), hlm. 32-33.

4
5
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 .2األدهاا التعليمية لمهارة القراءة
اذلدف الرئيسي يف القراءة ىو العثور على ادلعلومات واحلصول عليها ،مبا يف ذلك
احملتوى ،وفهم معٌت القراءة .إذن ،القراءة ىي ادلفتاح الرئيسي للحصول على ادلعلومات مبا
يف ذلك زلتوى ومعٌت القراءة يرتبط ارتباطًا وثي ًقا بقصد القراءة.
وفقا  Dr. Zein Kamilيف كتابو "ادلهارات اللغوية" األىداف التعليمية دلهارة القراءة
كما يلي:

6

 )1تنمية القدرة اللفظية والفكرية وادلهارات الضرورية الستعماذلا ,و ذلك لتحقيق غذاء
متكامل للفنون األخرى للغة.
 )2إتقان مهارة القراءة واستغبلل القراءة يف تكوين اىتمامات وأغراض جديدة.
 )3توسيع اخلربات لدى القراء و إغناىم ,مع هتذيب العادات واألذواق وادليول اليت
تتكون منها

األنواع ادلختلفة للقراءة.

 )4تنمية القدرات على استخدام ادلصادر وادلراجع والعاجم بكفاءة واقتدار والتعبَت عن
ذلك بأسلوب جيد ومقبول.
 )5تزويد القارئ مبا حيتاجو من علوم واداب وفنون ومهارات علمية ديكن أن تفيده يف
حياتو العلمية.
 )6االنتفاع بادلقروء يف احلياة وإمكانية استثمار معطياتو يف مواجهة ادلشكبلت وحلها.
 )7تزويد القارئ حبصيلة متجددة من األلفاظ والتعبَتات واجلمل والًتاكيب.

1

زين كامل الخويسكى  ,المهارات اللغوية  ( ,األزاريطة  :دار المعرفة الجامعية )9002 ,ص.439-434 .
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 )8تنمية القدرة على القراءة يف سبلسة وانطبلق ,مع الفهم والتمييز بُت األفكار
اجلوىرية والعرضية فيما يقره القارئ وما يقف عليو من معلومات يف قراءاتو .ادلتنوعة.
 )9تنمية االستماع بالقراءة ,وجعلها عادة يومية مسلية وشلتعة.
ويف الوقت نفسو ،وفقا

Effendy

بشكل عام ،ىناك ثبلثة أىداف للقراءة ،وىي

( )1أىداف فكرية أو إدراكية ،وىي احلصول على ادلعرفة وتزويدىا وتوسيعها)2( ،
أىداف عملية أو مرجعية ،وىي احلصول على تعليمات حول كيفية القيام بشيء ما ،و
( )3أىداف العاطفي ،وىو الوفاء ادلشاعر أو االحتياجات النفسية.

7

مث قال  Zulhananإن األىداف من مهارة القراءة ىو:
 )1القراءة هبدف البحث أو البحث .القراء ىم فقط مقدمة للبحث ،يف ىذا ادلوقف
فقط يقرأ القارئ النصوص ادلتعلقة مبوضوع البحث.
 )2القراءة هبدف عمل ملخص أو استنتاج .يف ىذه احلالة ،يقرأ القارئ بعناية وعميقة
حبيث جيد األفكار الرئيسية من القراءة.
 )3القراءة هبدف إعطاء إعبلن .شخص ما يقرأ أحيانا أن يسمع لآلخرين .على غرار
ما تفعلو زلطات اإلذاعة والتلفزيون.
استعدادا لبلمتحان .يف ىذه احلالة يقرأ
 )4القراءة لبلمتحان .يقرأ الشخص أحيانًا
ً
بعناية فائقة ،والبحثي ،والًتكيز الكامل .يف الواقع ،أحيانًا يفعل ذلك بشكل متكرر
لتحسُت إتقان مادة القراءة أو حفظها إن أمكن.
Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2012), hlm.

7

166.
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 )5القراءة هبدف منعش ،أو تبحث عن الًتفيو .يف ىذه احلالة ،ال يقرأ الشخص
زلتويات النص بالكامل ،بل يتم اختياره ألسباب معينة أو حىت صفحات معينة
وف ًقا لذوقو.
 )6القرأ ذلدف العبادة .أحيانًا ما يقرأ أحد عمداً للعبادة مثل قراءة القرآن.

8

اآلراء اليت ال ختتلف عنها من  ،Syaiful Mustofaاذلدف العام من تعلم مهارة
القراءة ( ،)keterampilan membacaوىي:

9

أ .التعرف على كتابة السيناريو للغة.
ب .تفسَت واستخدام مفردات أجنبية.
ج .فهم ادلعٌت ادلفاىيمي.
د .فهم قيمة االتصاالت من اجلملة.
ه .فهم العبلقات يف اجلمل  ،بُت اجلمل  ،بُت الفقرات.
و .حتديد ادلعلومات اذلامة يف اخلطاب.
ز .دتييز األفكار الرئيسية واألفكار الداعمة.
ح .يتم تلخيص حتديد األشياء ادلهمة.

8

Zulhanan, Paradigma Baru Pembelajaran Bahasa Arab,(Bandar Lampung: An-Nur Press,
2004), hlm. 46-47.
9
Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki Press,
2011), hlm. 168-169.
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من بعض أىداف دلهارة القراءة ادلذكورة أعبله ،نستطيع أن نفهم أن األىداف من
مهارة القراءة ىو فهم زلتويات النص (مادة القراءة) ،حىت نتمكن من االستفادة من كل
من ادلعرفة وادلعلومات اليت ديكن أن توسع آفاقنا منطقتنا.
 .3أنواع القراءة
ووفقاً  ،Acep Hermawanفإن القراءة يف اخلطوط العريضة تنقسم إىل جزأين ،ومها
القراءة بصوت عال (القراءة اجلهرية) والقراءة يف القلب (القربة الصامتة):

10

أ .القراءة اجلهرية ( )Membaca nyaringمن خبلل قراءة أو تعبَت عن رموز مكتوبة يف
شكل كلمات أو مجل ادلقروؤ.
ب .القراءة الصامتة ( )Membaca Diamمن خبلل عدم قراءة الرموز ادلكتوبة يف شكل
كلمات أو مجل ادلقروؤ ،ولكن تعتمد فقط على دقة االستكشاف ادلرئي.
أما بالنسبة ألنواع القراءة وفقا

 ،Ahmadفهناك عدة أنواع من

Fuad Effendy

أنشطة القراءة ديكن أن يقوم هبا شخص ما ،مبا يف ذلك:

11

أ .القراءة اجلهرية ( ،)Membaca nyaringواليت يتم التأكيد عليها بشكل خاص ىي
القدرة على القراءة عن طريق احلفاظ على سبلمة اللغة العربية ،سواء من حيث سلرجو
أو غَتىا من اخلصائص الصوتية ،فإن اإليقاع ال يتعثر ويكرر نفسو ،مع االىتمام
للعبلمة القراءة.

Acep Hermawan, Op. Cit., hlm. 144-148.
Ahmad Fuad Effendy, Op. Cit., hlm. 169-172.

10
11
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ب .القراءة الصامتة ( )Membaca Diamهتدف لفهم النقاط والتفاصيل .من ناحية
اجلسدية تتجنب القراءة الصامتة أن الغناء ،كلتا الشفتُت ادلتحركتُت فقط.
ج .القراءة السريعة

(cepat

 ،)Membacaاذلدف الرئيسي من القراءة السريعة ىو

تشجيع وتدريب الطلبة على الشجاعة لقراءة أسرع من عاداهتم .السرعة ىي ىدف،
لكن جيب أال تضحي بالفهم.
د .القراءة االستمتاعية ( ،)Membaca rekreatifإن اذلدف من القراءة االستمتاعية ليس
زيادة عدد الكلمات ادلفردات ،وليس تعليم أمناط جديدة ،وال فهم نص القراءة
بالتفصيل ،بل لتوفَت التدريب للطلبة .القرارءة بسرعة واستمتع مبا يقرؤونو.
ه .القراءة التحليلية ( ،)Membaca analitisواذلدف الرئيسي من القراءة التحليلية ىو
تدريب الطلبة على القدرة على العثور على ادلعلومات من ادلواد ادلكتوبة وتدريب الطلبة
لتكون قادرة على استكشاف وإظهار ادلعلومات التفصيلية اليت تعزز األفكار الرئيسية
اليت قدمها ادلؤلف.
مث أوضحت

Erlina

يف كتاهبا بعنوان "

Pembelajaran Qira’ah Inovatif

" أن

القراءة ككفاءة اللغة العربية تتألف من أربعة أنواع ،وىي:

12

أ .القراءة الصامتة ( )Membaca Diamال تقرأ إال من دون رؤية صوت أو حتريك كلتا
الشفتُت ،وال هتتز حزام الصوت يف فك القارئ.
ب .القراءة اجلهرية ( ،)Membaca nyaringواليت يتم التأكيد عليها بشكل خاص ىي
القدرة على القراءة عن طريق احلفاظ على سبلمة اللغة العربية ،سواء من حيث سلرجو
Erlina, Op. Cit., hlm. 14-21.

12

94

أو غَتىا من اخلصائص الصوتية ،فإن اإليقاع ال يتعثر ويكرر نفسو ،مع االىتمام
للعبلمة القراءة.
ج .القراءة ادلكثفة

(intensif

 ،)Membacaىو نوع من أنشطة القراءة اليت يتم

استخدامها كوسيط أو وسيلة لتعليم الكلمات ،التعبَتات اجلديدة.
د .القراءة ادلوسعة

(ektensif

 ،)Membacaتعٍت القراءة بنطاق واسع من ادلواد ،ال

يقتصر على معايَت مواد ادلناىج الدراسية.
وىكذا ،من أنواع القراءة أعبله ،تستخدم الباحثة نوع القراءة اجلهرية ويتكز على
نوع القراءة اجلهرية يف تعليم اللغة العربية ،حبجة أن نوع القراءة ديكن للباحثة أن تقيم
مهارة القراءة لدى الطلبة من حيث التعليم و اآلخرين.
 .4مؤشرات مهارة القراءة
القراءة ىي مهارة مهمة للغاية ليتم إتقاهنا من قبل كل فرد ،لذلك فهي تتطلب
جهداً للتحسُت وادلمارسة والتوجيو لكي تصبح بارعاً .مؤشرات مهارة القراءة اجليدة ىي
كما يلي:

13

أ .نطق بطبلقة من سلرج احلروف.
ب .األصوات ادلختلفة وفقا للحروف والكلمات واجلمل.
ج .حجم متوسط  ،بُت سريع وبطيء ،بُت األصوات العالية وادلنخفضة.

Ibid , hlm. 16-17.

13
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د .القراءة بسبلسة ،وليس تكرار الكلمات وقطع الكلمات اليت ديكن أن تلحق الضرر
بادلعٌت.
ه .اىتمام إىل الطول القصَت وعبلمات الًتقيم الصحيحة.
يف حُت أن مؤشر مهارة القراءة وفقا  Ahmad Fuad Effendyيف أنشطة القراءة
اليت يتم حتديدىا أساسا ىو القدرة على القراءة عن طريق:

14

أ .احلفاظ على دقة صوت اللغة العربية ،سواء من حيث سلرج أو غَتىا من اخلصائص
الصوتية.
ب .اإليقاع والتعبَتات الصحيحة اليت تصف مشاعر ادلؤلف.
ج .على ضلو سلس ،وليس توقف ومتكررة.
د .اىتمام إىل عبلمات الًتقيم أو الرسوم البيانية (.)pungtuasi
بناءً على التوضيح أعبله ،تفهم الباحثة أن مهارة القراءة الصحيحة باللغة العربية
حتتاج إىل االىتمام إىل ادلؤشرات اليت جيب أن يتقنها الطلبة من أجل حتقيق ما ىو
مرغوب ،أي معرفة القراءة النافسة بطبلقة ،التجويد ادلبلئم ،التمكن من ادلفردات،
االىتمام إىل الًتقيم  ،واالىتمام باختصار يف نص القراءة العربية.
من اآلراء الواردة أعبله ،ختلص الباحثة إىل أنو ديكن توجيو تعليم مهارة القراءة
اجلهرية ،ومن ادلعروف أن معايَت مهارة القراءة تشمل:

Ahmad Fuad Effendy, Op. Cit., hlm. 169.

14
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 )1يصيب الطلبة يف سلرج
 )2يصيب الطلبة يف عبلمات الًتقيم اخلاصة هبم
 )3يتقن الطلبة قراءة نصوص القراءة
 )4يصيب الطلبة يف الطول والقصَت
 )5ديكن للطلبة إثراء ادلفردات اخلاصة هبم.
لتوجيو الطلبة للوصول إىل مستويات القراءة احلقيقة ،من الضروري إنشاء جو
تعليم مثَت وشلتع.
ب .ماخل التعليم والتعلم السياقي ()CTL
 .1تاريخ ماخل التعليم والتعلم السياقي ()CTL
ينبثق تطبيق التعليم والتعلّم السياقي يف الواليات ادلتحدة من وجهة نظر خبَت
التعليم الكبلسيكي

John Dewey

الذي اقًتح يف عام  1916نظرية ادلناىج وطريقة

التدريس ادلرتبطة بتجارب ومصاحل الطلبة .إن فلسفة التعليم والتعلّم السياقي ذلا جذورىا
يف تقدمية  .John Deweyمن حيث اجلوىر ،سيتعلمون الطلبة جيداً إذا كان ما يتعلمونو
يتعلق مبا يعرفونو بالفعل ،وستكون عملية التعليم منتجة إذا شارك الطلبة بنشاط يف
عملية التعليم يف ادلدرسة .تشمل النقاط الرئيسية للتقدمية ما يلي:

15

 )1يتعلم الطلبة جيداً إذا استطاعوا بناء فهمهم اخلاص دلا يدرسو ادلعلم
 )2جيب أن يكون الطلبة حر ًارا من أجل التطور الطبيعي
dan

15

)Nurhadi, Pembelajaran Kontekstual (Contextual Teaching and Learning
Penerapannya dalam KBK, (Malang: PENERBIT UNIVERSITAS MALANG, 2004), hlm. 8-9.
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 )3االىتمام ادلتزايد من خبلل التجربة ادلباشرة لتحفيز التعليم
 )4ادلعلم كمشرف وباحث
 )5جيب أن يكون ىناك تعاون بُت ادلدرسة واجملتمع
باإلضافة إىل نظرية التقدمية من  ،John Deweyتكمن النظرية ادلعرفية أيضا وراء
فلسفة التعليم والتعلّم السياقي .سوف يتعلم الطلبة جيداً إذا كانوا يشاركون بنشاط يف
مجيع األنشطة يف الفصل الدراسي ولديهم الفرصة الكتشاف أنفسهم .يعرض الطلبة
نتائج التعليم يف شكل ما يعرفونو وما ديكنهم فعلو .يُنظر إىل التعليم على أنو نشاط
فكري لتوليد أفكار ال تزال كامنة من خبلل االستبطان .حىت اآلن ال يزال تعليمنا
يهيمن على الرأي القائل بأن ادلعرفة ىي رلموعة من احلقائق اليت جيب حفظها .ال تزال
الفصول تركز على ادلعلم كمجموعة من احلقائق اليت جيب حفظها .ال تزال الفصول تركز
على ادلعلم كمصدر رئيسي للمعرفة ،مث احملاضرات ىي اخليار الرئيسي السًتاتيجيات
التعليم .ذلذا السبب ،ىناك حاجة إىل اسًتاتيجية لتشجيع الطلبة على بناء ادلعرفة يف
عقوذلم اخلاصة.
بناءً على ىاتُت النظريتُت ،تتطور فلسفة البنائية .يف األساس ،يتم احلصول على

معارف الطلبة ومهاراهتم من سياق زلدود وشيئًا فشيئًا .الطلبة الذين جيب بناء ادلعرفة
اخلاصة هبم .من خبلل األساس الفلسفية البنائية ،تصبح منهج التعليم والتعلّم السياقي
(" )CTLادلروج" اسًتاتيجية التعليم بديلة جديدة .من خبلل إسًتاتيجية منهج التعليم
والتعلّم السياقي ( ،)CTLيتوقع من الطلبة أن يتعلموا من خبلل "جتربة" وليس "حفظ".
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 .2تعريف ماخل التعليم والتعلم السياقي ()CTL
كلمة

Contextual

تأيت من " "contexواليت تعٍت "عبلقة الكلمات ،السياق،

الغبلف اجلوي ،الظروف" ،وبالتايل ديكن تفسَت السياق "ادلتعلقة باجلو (السياق)" كلمة
" " teachingتأيت من كلمة " " teachواليت تعٍت "

mengajar

" 16.وكلمة "" learning

تعٍت " 17." pengetahuanحبيث عندما يتم درلها يف مجلة واحدة فإن التعليم والتعلم
السياقي ( )Contextual Teaching and Learningىو "تعليم ادلعرفة ادلتعلقة جبو معُت
(.")mengajarkan pengetahuan yang berhubungan dengan suasana tertentu
قبل أن ختلص الباحثة إىل تعريف منهج التعليم والتعلم السياقي (
and Learning

Contextual

 ،)Teachingستصف الباحثة أوالً بعض معاين منهج التعليم والتعلم

السياقي وف ًقا خلرباء التعليم.
ووف ًقا دلا ذكرتو

Elaine B. Johnson

يف كتاهبا" :إن التعليم والتعلم السياقي

( )CTLىي عملية تعليمية هتدف إىل مساعدة الطلبة على رؤية ادلعٌت يف ادلادة األكادديية
اليت يتعلموهنا من خبلل ربط ادلواد األكادديية بالسياق يف حياهتم اليومية .واليت ىي يف
سياق ظروفهم الشخصية واالجتماعية والثقافية ".

18

يف الوقت نفسو ،حتدد

Kokom

منهج التعليم والتعلم السياقي (

Contextual

 )Teaching and Learningعلى النحو التايل:
“Pembelajaran Kontekstual adalah pendekatan pembelajaran yang
mengaitkan antara materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata siswa sehari16

Ibid., h. 580.
Ibid., h. 352.
18
Elaine B. Johnson, Contextual Teaching & Learning : Menjadikan kegiatan Belajar
Mengajar Mengasyikkan dan Bermakna, (Bandung: Kaifa, 2002), hlm. 67.
17
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hari baik dalam linkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun warga negara,
dengan tujuan untuk menemukan makna materi tersebut bagi kehidupannya.” 19

كما أعرب  Nurhadiعن نفس الرأي الذي قال " :منهج التعليم والتعلم السياقي
( )Contextual Teaching and Learningىو أحد مناىج التعليم اليت تؤكد على أمهية
البيئة الطبيعية اليت نشأت يف عملية التعليم حبيث يعيش الفصل ويزيد من ادلعٌت ألن
الطلبة يتعلمون ألنفسهم ما يتعلمونو".

20

استنادا إىل بعض اآلراء الواردة أعبله ،ديكن االستنتاج أن التعليم والتعلم السياقي
ً

( )CTLىو منهج تعليمي يُشرك الطلبة على ربط  /وصل ادلواد ادلستفادة بأوضاع احلياة
احلقيقية لتشجيع الطلبة على أن يكونوا قادرين على ربط ادلعرفة اليت لديهم مع تطبيقو

يف احلياة كل يوم .التعليم والتعلم السياقي ( )CTLىو التعليم ادلدرسي الذي يركز على
الطلبة ،لذلك من ادلتوقع أن يكون الطلبة يف الفصل الدراسي أكثر نشاطًا يف التعليم.
أيضا من الطلبة يتجربون ما يتعلمون ،أو عدم
كما تريد التعليم والتعلم السياقي (ً )CTL

معرفتو أو حفظو.

اذلدف من التعليم والتعلم السياقي ( )CTLىو مساعدة الطلبة على العثور على
معٌت ما يتعلمون من خبلل ربط ادلواد األكادديية مع سياق احلياة اليومية 21.إن العبلقة
مع تعليم اللغة العربية ىي مساعدة الطلبة على اكتشاف أمهية اللغة العربية يف حياهتم،
حبيث يشعرون باحلاجة إىل اللغة للعيش ،والتواصل االجتماعي واحلصول على تقدير
أفضل لذاهتم.
19

Pembelajaran Kontekstual
Nurhadi Pembelajaran Kontekstual dalam Penerapan KBK
21
Suja’i, Op. Cit., h. 82.
20
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 .3خصائص ماخل التعليم والتعلم السياقي ()CTL
يثَت التعليم والتعلم السياقي ( )CTLثبلثة تفامهات رئيسية ،وىي 22:أوال ،التعليم
والتعلم السياقي ( )CTLيؤكد على عملية التجربة مباشرة .لذا ،فإن عملية التعليم يف
سياق التعليم والتعلم السياقي ( )CTLال تتوقع أن يتلقى الطلبة الدروس فقط ،ولكن
عملية العثور على موضوعهم اخلاص واكتشافو .ثانياً ،تشجع التعليم والتعلم السياقي
( )CTLالطلبة على إجياد عبلقة بُت ادلواد اليت تتم دراستها وحاالت احلياة احلقيقية ،وىذا
يعٍت أن الطلبة مطالبون بالقدرة على التقاط العبلقة بُت خربات التعليم يف ادلدرسة واحلياة
الواقعية اليت يواجهوهنا .وىذا أمر مهم للغاية ،ألنو من خبلل قدرهتم على ربط ادلواد
ادلوجودة مع احلياة احلقيقية ،ليس فقط بالنسبة إىل ادلواد ،فإهنا ستكون ذات مغزى
وظيفي ،ولكن ادلادة اليت يتم تعلمها ستكون مضمنة يف ذاكرة دماغ الطلبة ،حبيث ال
ديكن نسياهنا بسهولة .ثالثًا ،تشجع التعليم والتعلم السياقي ( )CTLالطلبة على أن
يكونوا قادرين على تطبيقها يف احلياة احلقيقية ،وىذا يعٍت أن التعليم والتعلم السياقي
( )CTLال تتوقع فقط من الطلبة فهم ادلواد اليت يتعلموهنا ،ولكن كيف ديكن للموضوع
أن يلون سلوكهم يف احلياة اليومية .ديكن تكديس ادلواد التعليمية يف سياق التعليم والتعلم
السياقي ( )CTLيف الدماغ مث نسياهنا ،ولكن كما تنص على ذلك يف احلياة احلقيقية.

22

Fahmi, “Strategi Pembelajaran Contextual Teaching and Learning Untuk Meningkatkan
Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi”. (Jurnal yang disampaikan pada Seminar Nasional Pendidikan
IPA yang diselenggarakan oleh Universitas Lambung, Mangkurat, Oktober 2016).
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يف ىذا الصدد ،ىناك العديد من اخلصائص اذلامة يف اسًتاتيجية التعليم والتعلم
السياقي ( ،)CTLوىي:

23

أ .تعاون
ب .دعم بعضنا البعض
ج .ادلرح ،وليس شلبل
د .دراسة حبماس
ه .التعليم ادلتكامل
و .باستخدام سلتلف ادلصادر
ز .الطلبة النشطون
ح .تقاسم مع األصدقاء
ط .الطلبة احلرجة وادلعلمُت ادلبدعُت
ي .دتتلئ اجلدران وادلمرات بأعمال الطلبة واخلرائط والصور وادلقاالت وغَتىا.
ك .إن التقارير ادلقدمة إىل الوالدين ليست فقط بطاقات تقرير ،بل ىي عمل
للطلبة ،وتقارير حول النتائج العملية ،ومقاالت كتبها الطلبة ،وغَتىم.

23

Zainal Aqib, Model-Model, Media, dan Strategi Pembelajaran Kontekstual (INOVATIF),
(Bandung: Yrama Widya, 2013), hlm. 8.
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 .4مكونات ماخل التعليم والتعلم السياقي ()CTL
حيتوي التعليم والتعلّم السياقي ( )CTLعلى العديد من ادلكونات مبا يف ذلك:

24

أ .البنائية ()Constructivisme
إنو األساس للتفكَت يف منهج التعليم والتعلّم السياقي ( ،)CTLأي أن ادلعرفة
يبنيها البشر يف وقت قليل ،واليت يتم توسيع نتائجها من خبلل سياق زلدود .مث أكد
 Zainal Aqibالتعريف الذي اقًتح أن ادلقصود من البنائية ىو بناء فهم خاص للتجارب
اجلديدة القائمة على ادلعرفة األولية ،وجيب أن يتم جتميع التعلم يف عملية "البناء" بدالً
من قبول ادلعرفة.

25

استناداً إىل النظرة البنائية ،تقًتح  Ihat Hatimahأن مهمة ادلعلمُت ىي تسهيل
عملية التعليم من خبلل:
 )1جعل ادلعرفة ذات معٌت وذات صلة للطلبة.
 )2توفَت الفرص للطلبة للعثور على أفكارىم وتطبيقها.
 )3توقظ الطلبة لتطبيق اسًتاتيجياهتم اخلاصة يف التعلّم.
ب .البحث  /العثور ()Inquiry
ىو جوىر التعليم والتعلّم السياقي .ادلعرفة وادلهارات اليت حصل عليها الطلبة
ىي نتيجة الكتشاف الطلبة أنفسهم .باإلضافة إىل ذلك ،االستفسار ىو عملية

24

Ihat Hatimah, Pembelajaran Berwawasan Kemasyarakatan, (Jakarta: Universitas Terbuka,
2007), hlm. 22-24.
25
Zainal Aqib, Model-model Media dan Strategi Pembelajaran Kontekstual (Inovatif),
(Bandung: YRAMA WIDYA, 2013), hlm. 7.

30

االنتقال من ادلبلحظة إىل الفهم ،حيث يتعلم الطلبة كيفية استخدام مهارة التفكَت
النقدي.
ادلراحل اليت ديكن دتريرىا يف عملية  inquryالشاملة ىي:
 )1أنشطة التشجيع .يهدف ىذا النشاط إىل جذب اىتمام الطلبة وكشف ادلواد
التعليمية اليت سيتم دراستها باستخدام ادلواد التعليمية اليت مت إتقاهنا.
 )2خطة تسليم النشاط لربامج التعليم اليت جيب على الطلبة اتباعها.
 )3تنفيذ  ،inquryمع اخلطوات:

26

أ) مراقبة أو تقدمي ادلبلحظات.
ب) صياغة ادلشاكل.
ج) تقدمي  /صياغة أسئلة البحث (الفرضيات).
د) مجع البيانات
ه) حتليل وتقدمي النتائج يف الكتابة أو اإلببلغ عن الصور أو ادلخططات أو
اجلداول أو األعمال األخرى.
و) التواصل أو تقدمي العمل للقراء أو زمبلء البحث أو ادلعلمُت أو غَتىم من
اجلماىَت.
ز) رسم االستنتاجات.
 )4ردود .يهدف ىذا النشاط إىل رؤية ردود الطلبة على ادلواد التعليمية الشاملة.
 )5تقييم مجيع اجلوانب اليت مت حتقيقها من قبل الطلبة.
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Yatim Riyanto, Paradigma Baru Pembelajaran Sebagai Referensi Bagi Guru/Pendidik
Dalam Implementasi Pembelajaran Yang Efektif Dan Berkualitas, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 171.
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ج .السؤال ()Questioning
أيضا أحد
ىي بداية ادلعرفة شخص ما .باإلضافة إىل ذلك ،فإن السؤال ىو ً
مهما
االسًتاتيجيات يف التعليم والتعلّم السياقي .ديثل نشاط االستجواب للطلبة جزءًا ً

يف تنفيذ التعليم القائم على اإلنكار ،أي :التنقيب عن ادلعلومات ،وإعبلم ما ىو
معروف بالفعل ،وتوجيو االىتمام إىل اجلوانب اليت مل تعرف بعد .بينما يسأل ادلعلم ىو
نشاط لتشجيع وتوجيو وتقييم مهارات التفكَت.
د .مجتمع التعليم ()Learning Community
يقًتح مفهوم رلتمع التعليم أن يتم احلصول على نتائج التعليم من التعاون مع
اآلخرين .يتم احلصول على نتائج التعليم ومشاركتها بُت األصدقاء ،وبُت اجملموعات،
وبُت أولئك الذين يعرفون ألولئك الذين ال يعرفون ،ىذا ىو جوىر رلتمع التعليم .ىذا،
ديكن أن نفهم أن رلتمع التعليم ىو رلموعة من األشخاص ادللتزمُت بأنشطة التعليم،
والعمل مع اآلخرين ىو أفضل من التعليم من تلقاء أنفسهم ،وتبادل اخلربات ،وتبادل
األفكار.
يف الفصل التعليم والتعلّم السياقي ( ،)CTLينصح ادلعلمون للقيام التعليم يف
رلتمع التعليم .ديكن أن تتنوع رلموعات الطلبة بشكل كبَت يف شكل العضوية ،العدد،
وديكن أن تشمل حىت الطلبة يف الطبقة العليا ،أو يتعاون ادلعلم من خبلل إحضار خبَت
إىل الفصل.

39

ه .النمذجية ()Modeling
جيب عقد النمذجة يف التعليم والتعلّم السياقي يف شكل مناذج ديكن تكرارىا.
ديكن تصميم النماذج اليت تشمل ادلعلمُت والطلبة أو ادلستوردة من اخلارج وفقا
لبلحتياجات .مع النمذجة ،ديكن للطلبة مبلحظة اإلجراءات ادلختلفة اليت يقوم هبا
النموذج .ديكن فهم ذلك ،أن النمذجة ىي عملية ظهور مثال حىت يفكر اآلخرون
أيضا ما يريد ادلعلم من الطلبة القيام
ويعملون ويتعلمون .باإلضافة إىل ذلك ،فإنو يفعل ً

بو .ديكن أن يكون النموذج طريقة لتشغيل شيء ما .أمثلة على تطبيق النمذجة يف
الصف ىي :ادلدرسون الرياضيون يقدمون أمثلة على السباحة على طريقة الفراشة أمام
الطلبة.
منذجة ىي عملية التعليم عن طريق منذجة شيء ما كمثال ديكن تكراره من
قبل كل طالب .على سبيل ادلثال ،يعطي ادلعلم مثاالً لكيفية تشغيل األداة .ال تقتصر
أيضا استخدام الطلبة الذين يعتربون
عملية النمذجة على ادلعلم ،ولكن ديكن للمعلم ً
يتمتعون بقدرات .النمذجة ىي مبدأ مهم جدا يف التعليم والتعلّم السياقي ،ألنو من
خبلل النمذجة ديكن جتنب ادلشاركُت.
و .التفكير ()Reflection
أيضا
ىو طريقة للتفكَت يف شيء مت تعلمو .باإلضافة إىل ذلك ،فإن التفكَت ىو ً

استجابة لؤلحداث ،حيث تربط أنشطة الطلبة بُت ادلعرفة السابقة وادلعرفة السابقة مع
ادلعارف األخرى.
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ديكن حتقيق التفكَت يف التعليم:
 )1بيان مباشر عن شيء مت احلصول عليو من قبل الطلبة.
 )2االنطباعات والرسائل  /اقًتاحات من الطلبة حول التعليم الذي مت تلقيو.
 )3العمل.
ز .التقييم الحقيقي ()Authentic Assessment
التقييم عبارة عن عملية جلمع البيانات اليت ديكن أن توفر نظرة عامة على تقدم
تعلّم الطلبة من خبلل قياس معرفة الطلبة ومهاراهتم ،وتقييم ادلنتج (األداء) ،وادلهام
ذات الصلة والسياقية .حيتاج تطوير تعلّم الطلبة إىل معرفة ادلعلمُت حىت يكون من
ادلعروف أن الطلبة جيربون عملية التعليم بشكل صحيح.
خصائص التقييم احلقيق  ،وىي:
 )1يتم إجراءىا أثناء وبعد عملية التعليم.
 )2ديكن استخدامها للتكوينية أو اجلمعية.
 )3ما يقاس ىو ادلهارة وادلظهر بدال من تذكر احلقائق.
 )4االستمرارية.
 )5ادلتكاملة.
 )6ديكن استخدامها كخلفية تغذية.

31

من مكونات التعليم والتعلّم السياقي ( )CTLاليت مت شرحها أعبله ،تستخدم
الباحثة مكونات قليلة فقط .ويف ىذا البحث تشمل مكونات التعليم والتعلّم السياقي
( )CTLادلستخدمة :النمذجة ( ،)modellingورلتمع التعليم (.)learning community
يف تعليم بعض ادلهارات أو ادلعرفة ،ىناك مناذج ديكن تكرارىا .النمذجة تعرب
عن األفكار يف الذىن ،وتوضح كيف يريد ادلعلم أن يتعلم الطلبة ،وأن يفعل ما يريد
ادلعلم أن يقوم بو الطلبة .ديكن أن تأخذ النمذجة شكل ادلظاىرات ،وتعطي أمثلة
للمفاىيم أو أنشطة التعليم .وبعبارة أخرى ،ديكن أن يكون النموذج طريقة لتشغيل شيء
ما ،وكيفية رمي الكرة يف الرياضة ،وأمثلة للكتابة ،وكيفية قراءة اإلصلليزية وما إىل ذلك .أو
منوذجا عن "كيفية
يعطي ادلعلم مثاالً لكيفية القيام بشيء ما .هبذه الطريقة ،يعطي ادلعلم ً

التعليم" .يف ىذا البحث كانت النمذجة يف شكل يعطي ادلعلم مثاال على قراءة
النصوص العربية من خبلل القراءة اجلهرية.
يف رلتمع التعليم ،ديكن احلصول على نتائج التعليم من التعاون مع اآلخرين.
يتم احلصول على نتائج التعليم من ادلشاركة بُت األصدقاء ،وبُت اجملموعات ،وبُت أولئك
الذين ال يعرفون.
يف الفصل الدراسي مع منهج التعليم والتعلّم السياقي ،يتم تنفيذ أنشطة التعليم
يف رلتمع التعليم ،والطلبة الذين ماىرون يعلمون الذين الضعفاء والذين يعرفون الذين
يقدمون ىؤالء الذين ال يعرفون .ديكن إنشاء رلتمع التعليم إذا كانت ىناك عملية
اتصال ثنائية االجتاه .يف رلتمع التعليم ،ديكن ألعضاء اجملموعة ادلشاركُت يف تعليم
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التواصل من بعضهم البعض .يقدم الطلبة الذين يشاركون يف أنشطة رلتمع التعليم
أيضا ادلعلومات الضرورية من زلاوريهم.
ادلعلومات اليت حيتاجها ّ
متحدثوىم ويطلبون ً

ديكن أن حيدث نشاط التعليم ادلتبادل ىذا إذا مل يكن ىناك طرف مهيمن يف

االتصال ،وال يًتدد أي طرف يف السؤال ،وال يعترب أي طرف األفضل ،ويستمع كل
األطراف إىل بعضهم البعض.
أساسا رلتمع التعليم حيتوي على ادلعاين التالية:
 )1وجود رلموعات دراسية تتواصل لتبادل األفكار واخلربات.
 )2ىناك تعاون حلل ادلشاكل.
 )3بشكل عام نتائج العمل اجلماعي أفضل من العمل الفردي.
 )4ىناك شعور بادلسؤولية اجلماعية ،مجيع أعضاء اجملموعة لديهم نفس ادلسؤوليات.
 )5ديكن عقد اجلهود لبناء دافع التعليم للطلبة الذين مل يتمكنوا من االحتفاظ هبا.
 )6خلق حاالت وظروف تسمح للطلبة بالتعليم مع الطلبة اآلخرين.
 )7ىناك شعور بادلسؤولية والتعاون بُت أعضاء اجملموعة لتقدديها وتلقيها.
 )8ىناك ميسرين  /معلمُت يقومون بتوجيو عملية التعليم يف رلموعات.
 )9جيب أن يكون ىناك اتصال ثنائي االجتاه أو متعدد االجتاىات.
)11
)11
)12
)13

ىناك استعداد لقبول آراء أفضل.
ىناك استعداد لقبول آراء أفضل.
ال توجد حقيقة واحدة.
جيب النظر يف ىيمنة الطلبة األذكياء حبيث ديكن للبطء  /الضعف أن يلعب

أيضا.
دورا ً
ً
 )14يسأل الطلبة أصدقائهم الذين يعنون بالفعل مجتمع التعليم.
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يتم احلصول على نتائج التعلم من ادلشاركة بُت األصدقاء ،وبُت اجملموعات ،وبُت
أيضا
أولئك الذين يعرفون ألولئك الذين ال يعرفون .يف ىذا ادلكان ،يف ىذا الصف ،ىناً ،

األشخاص ادلوجودين ىناك ،كلهم أعضاء يف رلتمع التعليم.

دائما بإجراء التعليم يف رلتمع التعليم .يتم تقسيم
يف السياق ،يُنصح ادلعلمون ً
الطلبة إىل رلموعات غَت متجانسة من األعضاء .أولئك الذين ماىرون يعلّمون الذين
ضعفاء ،الذين يعرفون أن خيربوا غَت ادلطلعُت ،الذين يسارعون إىل تشجيع أصدقائهم
البطيئُت ،الذين لديهم فكرة يقًتحوهنا على الفور ،وما إىل ذلك.
 .5االختالفات في التعليم السياقي والتقلياي
ىناك فرق رئيسي بُت التعليم السياقي والتقليدي كما ىو مطبق يف ادلدارس اليوم.
ويف الوقت نفسو ،فإن االختبلفات يف التعليم السياقي والتقليدي ىي كما يلي:

27

رقم

التعليم السياقي

التعليم التقلياي
حتديد أولويات الذاكرة والتحفيظ

1

حتديد أولويات فهم الطلبة

2

يتعلم الطلبة من األصدقاء من خبلل العمل يتعلم الطلبة بشكل فردي
اجلماعي  ،وادلناقشة  ،وتصحيح بعضها البعض

3

مت تطوير التعلم على أساس احتياجات الطلبة

مت تطوير التعلم من قبل ادلعلم

4

يشارك الطلبة بنشاط يف عملية التعليم

استلم الطلبة ادلعلومات بشكل سليب

5

تشجيع التعليم النشط والتعلم الذي يركز على نسعى جاىدين للطلبة لتلقي ادلواد اليت قدمها ادلعلم
الطلبة

6

دائما بادلعرفة اليت ديتلكها الطلبة تقدمي ادلعلومات للطلبة حىت الوقت البلزم
ربط ادلعلومات ً

7

يستخدم الطلبة وقت تعلّمهم يف البحث عن كيفية التعليم ادلزيد يف الصف يسمع الطلبة زلاضرات
27

Martinis Yamin, Strategi & Metode dalam Model Pembelajaran, (Jakarta: Referensi (GP
Press Group), hlm. 57.
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التعرف عليها أو التفكَت ادلعلم ،والقيام بالتدريبات اليت يقدمها ادلعلم والتعلم يف
ادلشاريع أو حلها أو ّ
ادلنزل يعمل على مهام منظمة من ادلعلم
فيها أو التفكَت فيها بشكل نقدي
8

9

ادع الطلبة إىل التعلم بشكل مستقل  ،والتفكَت يتم إعطاء الطلبة ادلعرفة حبيث ديكن أن تصبح توفَت
ُ
بشكل نقدي  ،وأن يكونوا مبدعُت يف تطوير حياهتم.
قدراهتم.
السلوك مبٍت على الوعي الذايت.

 11ال يرتبط التعلم بادلكان والوقت والوسائل.

يبٌت السلوك على العادات.
التعلم حيدث فقط يف الفصل.

 .6خطوات ماخل التعليم والتعلم السياقي ()CTL
اخلطوات يف منوذج التعليم والتعلّم السياقي ( )CTLىي كما يلي:
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أ .مقامة
 )1يشرح ادلعلم الكفاءات اليت جيب حتقيقها وفوائد عملية التعليم وأمهية موضوع
التعليم.
 )2يشرح ادلعلم إجراءات تعلم :CTL
أ) ينقسم الطلبة إىل عدة رلموعات وف ًقا لعدد الطلبة.
ب) يتم تعيُت كل رلموعة دلبلحظة.
ج) من خبلل ادلبلحظة يتم تعيُت الطلبة لتسجيل أشياء سلتلفة وجدت.
 )3يقوم ادلعلم بإجراء أسئلة وأجوبة حول ادلهام اليت جيب أن يقوم هبا كل طالب.
ب .أساسية
 )1يف ادليدان
أ) الطلبة يصنعون ادلبلحظات
Wina Sanjaya, Op. Cit., h. 270-271.
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ب) يسجل الطلبة األشياء اليت جيدوهنا
 )2يف الفصل الدراسي
أ) يناقش الطلبة نتائجهم وف ًقا للمجموعات اخلاصة هبم.
ب) يقوم الطلبة باإلببلغ عن نتائج ادلناقشة.
ج) كل رلموعة جتيب على كل سؤال تطرحو رلموعة أخرى.
ج .خاتمة
 )1مبساعدة ادلعلمُت  ،خيتتم الطلبة نتائج ادلبلحظات.
 )2يعُت ادلعلم الطلبة إلعداد مقالة حول جتربة تعلمهم مع موضوع زلدد مسب ًقا.
وبالتايل ،يتم استخدام

CTL

لكسب القدرة على فهم ادلفاىيم ،وجتربة الطلبة

مباشرة يف احلياة احلقيقية .ال يعد الصف الدراسي مكانًا لتسجيل أو تلقي معلومات من
ادلعلم ،ولكن يتم استخدام الفصل للتعليم من اآلخر .لذلك ىناك بعض ادلبلحظات يف
تطبيق  CTLكاسًتاتيجية التعليم ،وىي على النحو التايل:
 CTL .1ىو منوذج التعليم الذي يركز على النشاط الطلبة بالكامل ،جسديًا وذىنيًا.
.2

CTL

وجهات النظر التعليم كما ال حيفظ ،ولكن عملية من ذوي اخلربة يف

احلياة احلقيقية.
 .3إن الفصول الدراسية يف تعليم  CTLليست مكانًا للحصول على ادلعلومات ،بل
كمكان الختبار نتائجهم يف ىذا اجملال.
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 .7مزايا وعيوب من ماخل التعليم والتعلم السياقي ()CTL
مزايا نموذج التعليم :CTL

92

 )1توفَت الفرص للطلبة ليكونوا قادرين على ادلضي قدما وفقا لئلمكانيات اليت
ديتلكها الطلبة حبيث يشارك الطلبة بنشاط يف التعليم.
 )2استيقظ الطلبة حول ما حيتاجون إىل تعلمو.
 )3التعليم أكثر متعة وليس شلبلً.
 )4مساعدة الطلبة على العمل بفعالية يف رلموعات.
 )5يتم تشكيل موقف تعاوين جيد بُت األفراد واجلماعات.
عيوب نموذج التعليم :CTL
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 )1يف اختيار ادلعلومات أو ادلواد يف الفصل بناء على احتياجات الطلبة على الرغم
من ذلك ،خيتلف مستوى قدرة الطلبة يف ىذا الصف حبيث يكون ادلعلم يواجو
صعوبة يف حتديد ادلوضوع ألن مستوى حتصيل الطلبة مل يكن متماثبلً.
 )2غَت فعال ألنو يتطلب وقتا طويبل يف التعليم.
 )3يف عملية التعليم مع منوذج

CTL

سيكون من الواضح أن الطلبة الذين لديهم

قدرات عالية والطلبة الذين لديهم قدرة أقل ،شلا يؤدي إىل الشعور بعدم األمان
للطلبة الذين يفتقرون إىل قدراهتم.

29

Nurhadi, dkk, Pembelajaran Kontekstual dan Penerapannya dalam KBK, (Malang: UM
Press, 2003), hlm. 89.
30
Ibid., hlm. 90.
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 )4بالنسبة للطلبة الذين تركوا وراءىم يف عملية التعليم باستخدام  ،CTLسيستمر
تأخرىم ويصعب تعليم التخلف ،ألنو يف ىذا النموذج ،يعتمد صلاح الطلبة على
جيدا.
نشاطهم واعماذلم حىت يتمكن الطلبة الذين يتابعون كل منوذج تعليمي ً
سينتظر صديق تركو خلفو ويواجو صعوبة.
 )5ال ديكن لكل طالب بسهولة تعديل وتطوير القدرات اليت ديتلكها استخدام ىذا
النموذج .CTL
ج.استخاام تطبيق التعليم والتعلم السياقي ( )CTLفي تعليم القراءة الجهرية
 )1يطبق ادلعلم ادلكون البنائي عن طريق دعوة الطلبة لبناء أو خلق معرفتهم.
 )2يطبق ادلعلم مكونات النمذجة (النمذجة) لشرح كيفية قراءة بشكل صحيح ،مث
ادلعلم قراءة وشلارسة القراءة بشكل صحيح وبشكل صحيح وفقا لنظرية وتقدمي
مناذج كيفية القراءة اذلجرية اخلطاب حول ادلرافق العامة يف ادلدرسة الكتب
استخدام مع النطق حسن التجويد احلقيقي .مث يطلب ادلعلم من الطلبة تكرار أو
تقليد ما يقرأه ادلعلم على حدة ويف رلموعات.
 )3يطبق ادلعلم عنصر طرح األسئلة (يسأل) عن طريق سؤال الطلبة عن ادلفردات
الصعبة.
 )4يطبق ادلعلم عنصر رلتمع التعليم (رلتمع التعليم) أن خلق رلتمع التعليم مع
ادلعلميقسم اخلطاب إىل عدة مواضيع فرعية دلناقشة وادلعلم تقسيم اجملموعة إىل -4
 5رلموعات .مث يشارك ادلعلم ادلواضيع الفرعية مع كل رلموعة .مث يطلب ادلعلم
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من كل رلموعة القراءة بصوت عال مث القراءة بصمت دلدة  5دقائق .بعد ذلك ،
قامت كل رلموعة بشرح ادلوضوعات الفرعية اليت مت احلصول عليها وف ًقا لفهمها.
يستمع ادلعلم واجملموعات األخرى بطريقة منظمة ويربر ادلعلم تفسَت  /قراءة الطلبة
الذين ال يزالون سلطئُت أو غَت صحيحُت.
 )5يطبق ادلعلم ادلكون (اجياد) وسيلة العثور /البحث عن كلمات أو مفردات اليت
ديكن استخبلصها من قراءة النص حول ادلرافق العامة يف ادلدرسة
 )6يطبق ادلعلم عنصر االنعكاس من خبلل دعوة الطلبة لتسجيل األشياء اجلديدة اليت
مت اكتساهبا من خبلل أنشطة اليوم.
 )7يطبق ادلعلم عنصر التقييم األصيل من خبلل قياس /تقييم ادلعرفة وادلهارات اللغوية
للطلبة.
د .البحوث السابقة
يشَت البحث عادة إىل أحباث أخرى ديكن استخدامها كمرجع يف األحباث
نادرا ما يتم العثور على األحباث النقية اليت تنطلق من الصفر .وبالتايل،
ادلستقبلية ،لذلك ً
فإن إجراء مراجعة ألحباث أخرى أمر مهم للغاية ،ألنو ديكن استخدامو لتحديد مدى صلة
األحباث اليت أجريت .باإلضافة إىل ذلك ،ديكن استخدام مراجعة األحباث السابقة دلقارنة
مدى صحة البحث.
استنادا إىل حبث األدب الذي أجريت الباحثة ،ىناك العديد من نتائج البحوث
ً
السابقة ذات الصلة هبذا البحث ،مبا يف ذلك:
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 .1البحث الذي أجريت مطهرة يف حبثها حتت ادلوضوع"ترقية مهارة الكتابة لنصوص
األخبار من خبلل التعليم السياقي مكونة التحقيق واستخدام وسائل الصورة يف
الفصل الثامن ج بامدرسة ادلتوسطة احلكومية جيكوال قدوس العام الدراسي
 "2117/2116ظهرت نتائج أكادديية أفضل .مراجعة مكونة التحقيق يف التعليم
السياقي واستخدام وسائل الصورة لًتقية مهارة الكتابة لنصوص األخبار .النتائج اليت
مت احلصول عليها مع مكونة التحقيق يف التعليم السياقي واستخدام وسائل الصورة
تشَت إىل ترقية .ىذا ديكن أن ينظر إليو من الدورة األوىل كان ىناك زيادة .يف الدورة
األوىل تبُت أن متوسط القيمة اليت حققها الطلبة ىو  72.38وىو يف الفئة اجليدة.
يف الدورة األوىل مل يكن ىناك طلبة سجلوا بفئات نقيص جدا ونقيص .يف الدورة
الثانية ،يكون ادلتوسط الذي حصل عليو الطلبة يف ىذه الدورة الثانية ىو 81.75
ضمن الفئة اجليدة .قيمة الدورة الثانية أفضل عند مقارنتها بقيمة الدورة االوىل.
 .2حبث أجرتو ليندا خوسنايٍت سوبريهاتن بادلوضوع "تنفيذ مناذج التعليم والتعلّم
السياقي لًتقية إتقان ادلفردات اللغة العربية لدى طلبة الصف الرابع بادلدرسة
االبتدائية مفتاح اذلدى كاراصلسونو نغونوت تولونج أجونج" تتناول ىذا البحث
زيادة إتقان ادلفردات العربية .تشَت نتائج ىذا البحث إىل أن تطبيق منوذج التعليم
والتعلّم السياقي ( )CTLديكن أن يرقي من إتقان ادلفردات العربية للموضوع الدراسي
"االداوات ادلدرسيو" لدى طلبة الصف الرابع بادلدرسة االبتدائية مفتاح اذلدى
كاراصلسونو نغونوت تولونج أجونج .ديكن مبلحظة الزيادة يف ادلفردات العربية من
نتائج التعليم للطلبة ،مع معايَت اإلصلاز ) .71)KKMقيمة االختبار األويل (اختبار
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ما قبل) للطلبة الذين حصلوا على درجة أكثر من  71طالبًا ( ):8و <71
مشارًكا مبا ال يقل عن  23مشارًكا الطلبة ( ):92مع متوسط القيمة للفئة يبلغ
 67.28طالبًا حصلوا على أكثر من  71طالبًا ( ):68و <ما ال يقل عن 8
طلبة ( .):32بينما يف الدورة الثانية كان متوسط القيمة الطلبة  82.11طالبًا،
حيث بلغ عددىم  71طالبًا ،أي ما يزيد عن  22طالبًا ( ):88و < 71على
األقل من  3طلبة (.):12
بينما يتكز حبث الباحثة على نتائج تعليم اللغة العربية من خبلل اسًتاتيجية
التعلم التعليم والتعلّم السياقي.
 .3حبث أجراه سوترسنو ،بادلوضوع "استخدام مناذج التعليم والتعلم السياقي لًتقية
نتائج تعليم اللغة االندونيسية لدى طلبة الصف الرابع بادلدرسة االبتدائية احلكومية
طبلغا ،منظقة فرعية تونتانج ،منطقة سيمارانج ،العام الدراسي ،"2113/2112
أظهرت النتائج أن التعليم من خبلل مناذج التعليم والتعلّم السياقي (  )CTLديكن
يرقي نتائج تعليم اللغة االندونيسية لدى طلبة الصف الرابع بادلدرسة االبتدائية
احلكومية طبلغا ،منظقة فرعية تونتانج ،منطقة سيمارانج ،كما يدل على ذلك
اكتساب قيمة سلرجات التعليم اليت شوىدت قبل الدورة ،أي  21طالبًا أو :65.6

من  32طالبًا مل يكملوا  KKMبعد .يف الدورة األوىل ،استكمل  23طالبًا أو
 :72.9ويف الدورة الثانية كانت ىناك ترقية يف تعليم الطلبة إىل  32أو .:111
وخلص إىل أنو من خبلل تطبيق منوذج

CTL

ديكن يرقي نتائج تعليم اللغة
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االندونيسية لدى طلبة الصف الرابع بادلدرسة االبتدائية احلكومية طبلغا ،منظقة
فرعية تونتانج ،منطقة سيمارانج.
من األوصاف الثبلثة للبحوث السابقة اليت مت وصفها أعبله ،ستقوم الباحثة
بفحص أوجو التشابو واالختبلف بُت البحوث السابقة ،مع األحباث اليت أجريتها الباحثة.
لتسهيل شرح أوجو التشابو واالختبلف ،سيتم وصفو يف اجلدول التايل:
الجاول  2مقارنات البحوث
اسم الباحث وموضوع البحث

التشابه

 .1كبلمها يأخذ ادلوضوعات
مطهرة:
العربية.
حتت ادلوضوع"ترقية مهارة
الكتابة لنصوص األخبار من  .2كل منهما تطبيق التعليم
والتعلّم السياقي (.)CTL
خبلل التعليم السياقي مكونة
التحقيق واستخدام وسائل
الصورة يف الفصل الثامن ج
بامدرسة ادلتوسطة احلكومية
جيكوال قدوس العام الدراسي
"2117/2116
ليناا خوسنايني سوبريهاتن:
بادلوضوع "تنفيذ مناذج التعليم
والتعلّم السياقي لًتقية إتقان
ادلفردات اللغة العربية لدى طلبة
الصف الرابع بادلدرسة االبتدائية
مفتاح اذلدى كاراصلسونو

اإلختال
 .1خيتلف موضوع البحث
وموقعها.
 .2ادلواد الدراسية ىي
سلتلفة.
 .3اذلدف الذي جيب حتقيقو
ىو ترقية مهارة الكتابة.

 .1كبلمها يأخذ ادلوضوعات  .1خيتلف موضوع البحث
وموقعها.
العربية
 .2كل من تطبيق التعليم  .2اذلدف الذي جيب
حتقيقو ىو ترقية إتقان
والتعلّم السياقي (.)CTL
ادلفردات العربية.
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نغونوت تولونج أجونج"
 .1يطبق تطبيق التعليم والتعلّم  .1خيتلف موضوع الدراسة
سوترسنو:
وموقعها.
بادلوضوع "استخدام مناذج السياقي (.)CTL
 .2ادلواد الدراسية ىي
التعليم والتعلم السياقي لًتقية
سلتلفة.
نتائج تعليم اللغة االندونيسية
 .3اذلدف الذي جيب حتقيقو
الصف الرابع
لدى طلبة
ىو زيادة نتائج تعلم
بادلدرسة االبتدائية احلكومية
الطبلب.
طبلغا ،منظقة فرعية تونتانج،
منطقة سيمارانج ،العام الدراسي
"2113/2112
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الباب الثالث
منهج البحث

أ .نوع البحث
نوع البحث الذي مت إجراؤه يف ىذا البحث ىو البحث العمل للفصل الدراسي
) .(CARالبحث العملي ىو حبث يتكون من دوري يقوم بو ادلعلمون (ادلدرسون /احملاضرون)
وغريىم من العاملني يف اجملال التعليمي (رئيس ادلدرسة /مشرف ادلدرسة وغريىم) حلل
ادلشاكل يف رلال التعليم.
شرح

1

Suharsimi Arikunto

يف كتابو " " penelitian tindakan kelasىناك ثالثة

مصطلحات ديكن تفسريىا:
ٔ .يعترب البحث نشاطًا دلالحظة األشياء باستخدام منهجية وقواعد معينة للحصول
على بيانات أو معلومات مفيدة يف ترقية جودة االشياء اليت هتم الباحثني وهتمهم.
ٕ .العمل ىو حركة األنشطة اليت تنفذ عمدا مع غرض معني .يف البحث يف شكل
سلسلة من دورات النشاط للطلبة.
ٖ .الصف ىو رلموعة من الطلبة الذين يتلقون نفس الدرس من نفس الباحث يف
نفس الوقت.
وفقا  ،Kunandarيعد تطبيق البحث العمل للفصل الدراسي نشاطًا علميًا يقوم بو
ادلعلمون يف فصلهم اخلاص من خالل تصميم وتنفيذ ومالحظة وتفكري العمل من خالل
Saur Tampubolon, Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung: Penerbit Erlangga, 2013), hlm. 16.

1
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عدة دورات بطريقة تعاونية وتشاركية هتدف إىل حتسني أو ترقية جودة عملية التعليم يف
فصلهم.

2

يف حني أنو وفقا  ،Rochiati Wiraatmadjaفإن البحث العمل للفصل الدراسي ىو
كيف ديكن جملموعة من الباحثني تنظيم شروط شلارسات التعليم اخلاصة هبم ،والتعليم من
جتارهبم اخلاصة.

3

من الرأي أعاله  ،ديكن االستنتاج أن البحث العمل للفصل الدراسي عبارة عن
عملية حبث يقوم هبا ادلعلمون لتحسني أدائهم ونتائج تعليم الطلبة من خالل تنفيذ العمل
بفعالية من أجل ترقية نتائج تعليم الطلبة.
ب .تصميم البحث
مت إجراء ىذا البحث على األقل على دورتني مت استخدام منوذج  Kemmisو

Mc.

 .Taggartتتكون كل دورة من أربع مراحل ،وىي التخطيط ( ،)planningوتنفيذ (،)acting
و ادلالحظة ( ، )observingوالتفكري ( 4.)reflectingمنوذج وشرح ادلراحل األربع ىي كما
يلي:

5

2

Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi Guru
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 46.
3
Rochiati Wiraatmadja, Metode Penelitian Tindakan Kelas (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2005), hlm. 13.
4
Saur Tampubolon, Op. Cit.,,hlm. 67.
5
Suharsimi Arikunto, dkk, Penelitian Tindakan Kelas (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), hlm.
74.
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الصورة ٔ دورة  PTKوفقا ل  Kemmisو

Mc. Taggart

يتكون البحث العمل للفصل الدراسي كما ىو موضح يف ىذا ادلخطط من أربع
مراحل .بالتفصيل على النحو التايل:
المرحلة االولى :التخطيط ()planning
يبدأ ختطيط العمل من عملية حتديد ادلشكالت اليت جيب حبثها ،مبا يف ذلك نتائج
األحباث ادلسبقة .مث ختطيط العمل الواجب اختاذىا ،مبا يف ذلك جتميع أدوات التعليم
الضرورية وغريىا.
المرحلة الثانية :التنفيذ ()acting
تنفيذ العمل ىو تنفيذ التعليم يف الفصول الدراسية باستخدام أدوات التعليم بدءًا من

األنشطة األويل  ،واألنشطة األساسية ،إىل األنشطة النهائية وف ًقا ـ

RPP
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المرحلة الثالثة :المالحظة ()observing
ادلالحظة ىي ادلراقبة خالل أنشطة التعليم اليت يقوم هبا ادلتعاونون و /أو ادلراقبون يف
وقت واحد أثناء التعليم.
المرحلة الرابعة :التفكير ()reflecting
التفكري ىو نشاط تقييم نتائج حتليل البيانات مع ادلتعاونني الذين سيتم التوصية هبم
حول نتائج العمل ادلتخذ من أجل حتقيق حبث ناجح من مجيع اجلوانب  /ادلؤشرات احملددة.
ج .إعدادات البحث
 .1مكان البحث
نُفذ ىذا البحث العمل للفصل الدراسي من خالل تطبيق منهج التعليم والتعلّم
السياقي للموضوع العربية لدى طلبة الصف السابع بادلدرسة الثانوية االسالمية زلمدية
ٔ سوكارامي بندر المبونج.
 .2وقت البحث
مت إجراء ىذا البحث يف الصف السابع بادلدرسة الثانوية االسالمية زلمدية ٔ
سوكارامي بندر المبونج العام الدراسي  .ٕٓٔ2/ٕٓٔ2يستغرق ىذا البحث حوايل
شهر واحد ،وستبدأ خطة التنفيذ يف منتصف أغسطس حىت االنتهاء .يتم إجراء ىذا
تعليما وتعلّ ًما فعالني يف الفصل الدراسي.
البحث يف الفصل الدراسي يف دورتني تتطلبان ً
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 .3موضوع البحث
كان موضوع البحث العمل للفصل الدراسي طلبة الصف السابع بادلدرسة
الثانوية االسالمية زلمدية ٔ سوكارامي بندر المبونج للعام الدراسي ،ٕٓٔ2/ٕٓٔ2
مع ما رلموعهم ٕٖ طالبًا يتألفون من ٕٔ النساء و ٔٔ من الذكور.
د .البيانات ومصادر البيانات
 .1البيانات
البيانات ىي نتيجة تسجيل الباحثني ،سواء يف شكل حقائق أو أرقام .البيانات
ىي وحدة ادلعلومات اليت تسجلها الوسائل واليت ديكن دتييزىا عن غريىا من البيانات،
وديكن حتليلها وربطها مبشاكل معينة 6.البيانات اليت مت مجعها يف ىذا البحث ىي كما
يلي:
ٔ) قائمة نتائج التعليم مهارة القراءة لدى طلبة الصف السابع بادلدرسة الثانوية
االسالمية زلمدية ٔ سوكارامي بندر المبونج للعام الدراسي .ٕٓٔ2/ٕٓٔ2
ٕ) نتائج ادلقابالت ،و يتم استخدام ادلقابالت بني الباحثة والطلبة والباحثة مع
ادلعلم للحصول على نظرة عامة على فهم ادلواد ادلقدمة.
ٖ) نتائج ادلالحظات اليت مت احلصول عليها من مالحظات الزمالء أو معلم الصف
يف ادلدرسة ضلو أنشطة ادلمارسني والطلبة باستخدام أوراق ادلالحظة ادلقدمة من
الباحثة.
Ahmad Tanzeh, Metdologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 79.
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ٗ) مالحظات ميدانية حتتوي على تنفيذ أنشطة الطلبة يف التعليم أثناء البحث.
 .2مصادر البيانات
تتضمن مصادر البيانات يف ىذا البحث الطلبة وادلعلم والزمالء أو ادلتعاونني
وغريىم.
أ) .الطلبة
الطلبة ىم الذين كانوا موضوع البحث .يف ىذا البحث ،يعمل الطلبة
كمستجيبني للحصول على البيانات ادلطلوبة.
ب) .المعلم كمتعاون
يف ىذا البحث ،خيدم ادلعلم كمتعاون رؤية صلاح تطبيق

CTL

يف مهارة

القراءة يف ادلواد العربية.
ج) .المتعاون كباحث
ادلتعاونون ىم أشخاص مدعوون للتعاون مع األنشطة البحثية اليت سيتم
تنفيذىا .يف إجراء البحث ،تستخدم الباحثة األقران كمتعاونني تتمثل مهمتهم يف
تقييم موضوعي .يف البحث  ،PTKادلتعاونون ىم أشياء مهمة جدا لتحقيق صحة
نتائج ادلالحظات اليت مت إجراؤىا.
ه .إجراءات البحث العمل للصف الدراسي
يتكون إجراء البحث العمل للفصول الدراسية من البحث ادلسبق ودورة العمل.
ديكن شرح مراحل البحث على النحو التايل:
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 .1البحث المسبق
أ .طلبت الباحثة تصريح إلجراء البحث ادلسبق من جامعة االسالمية احلكومية رادين
انتان المبونج.
ب .طلبت الباحثة إذن من رئيس ادلدرسة الثانوية االسالمية زلمدية ٔ سوكارامي بندر
المبونج إلجراء البحث يف ادلدرسة.
ج .مقابلة مع معلم ادلواد اللغة العربية حول ادلشكالت اليت تواجههم أثناء عملية
التعليم والتعلّم.
د .تنفيذ احلوار مع معلم اللغة العربية ادلدرسة الثانوية االسالمية زلمدية ٔ سوكارامي
بندر المبونج تتعلق بتطبيق منهج التعليم والتعلّم السياقي (.)CTL
ه .حتديد ادلواد البحثية ،أي طلبة الصف السابع بادلدرسة الثانوية االسالمية زلمدية
ٔ سوكارامي بندر المبونج.
و .جعل ادلالحظات يف الصف السابع وإجراء االختبارات األولية.
ز .حتليل البيانات ادلوضوعية للمدرسة ونتائج االختبارات الستخدامها يف ختطيط
ومناقشة النتائج.
 .2دورة البحث العمل للصف الدراسي
اتبعت ادلراحل اليت نفذت يف تنفيذ ىذا البحث النموذج الذي وضعو

Kemmis

و  .Mc Taggartوف ًقا لتصميم البحث ،مت إجراء ىذا البحث العملي يف دورتني.
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أ .الدورة االولى
 )1التخطيط ()planning
ختطيط العمل يف الدورة األوىل  ،رتبت على أساس نتائج رصد أنشطة البحث
ادلسبق .يتم جتميع تصميم ىذا العمل مع عدة خطوات مبا يف ذلك:
أ) عقد اللقاء االول مع معلم موضوع اللغة العربية دلناقشة اإلعداد للعمل ووقت
العمل.
ب) جعل سيناريو التعليم يف شكل  RPPوفقا للموضوع.
ج) جعل الوسائل التعليمية.
د) ترتيب أوراق عمل اجملموعة.
ه) إعداد اختبار بعد الدورة األوىل.
و) إعداد ورقة ادلالحظة عن أنشطة الباحثة وأنشطة الطلبة.
ز) إعداد خطة لتنفيذ التعليم باستخدام منهج التعليم والتعلّم السياقي (.)CTL
 )2التنفيذ ()acting
ىذه ادلرحلة ىي تنفيذ أنشطة التعليم والتعلّم باستخدام هنج التعليم والتعلّم
السياقي ( )CTLيف موضوع اللغة العربية ادلَرافِ ُق اْ َلع َّامةُ ِيف اْدل ْد َر َس ِة .خطة العمل يف
َ
َ
ىذه ادلرحلة ىي كما يلي:
أ) تنفيذ التعليم وفقا خلطة تنفيذ التعليم.
ب) عقد اختبار آخر.
ج) يف هناية التعليم تنفيذ التقييم.
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 )3المالحظة ()observing
يف ىذه ادلرحلة ،يتم تنفيذ عملية ادلالحظة على تنفيذ العمل من خالل
استخدام ورقة ادلالحظة اليت مت إجراؤىا وإجراء التقييم لتحديد قدرات التفكري لدى
الطلبة.
تشمل أنشطة ادلالحظة على ختطيط التعليم ،وتنفيذ العمل ،ومواقف الطلبة
يف متابعة عملية التعليم .يتم مالحظة أنشطة ادلعلمني والطلبة يف عملية التعليم
باستخدام األدوات اليت مت إعدادىا مسب ًقا .مث يتم استخدام بيانات ادلالحظة
كأساس لتخطيط العمل التايل.
 )4التفكير ()reflecting
ويتم التفكري يف هناية كل دورة ،ويتم استخدام التفكري لقياس مدى صلاح
الدورة .األىداف واألنشطة ادلنفذة ىي حتليل إجراءات دورة ما ،وتقييم نتائج التعليم
من إجراءات الدورة السابقة اليت سيتم تطبيقها يف الدورة التالية ،وتفسري واستنتاج
البيانات اليت مت احلصول عليها.
ب .الدورة الثانية
 )1التخطيط ()planning
يعتمد ختطيط العمل للدورة الثانية على التفكري يف نتائج مالحظة التعليم يف
الدورة األوىل .يركز التخطيط على العمل شيءمل يتم تنفيذه بشكل صحيح يف عمل
الدورة األوىل.
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 )2التنفيذ ()acting
يف مرحلة التنفيذ ،ىذه خطوة تنفيذ مت إعدادىا يف خطة تنفيذ العمل الدورة
الثانية.
 )3المالحظة ()observing
يشمل نشاط ادلالحظة على ختطيط التعليم ،وتنفيذ العمل الدورة الثانية،
ومواقف الطلبة يف متابعة عملية التعليم.
 )4التفكير ()reflecting
يتم التفكري يف هناية الدورة الثانية .األىداف واألنشطة ادلنفذة تشمل:
أ) حتليل العمل الدورة الثانية
ب) تقييم نتائج العمل الدورة الثانية
ج) صنع ادلعٌت والبيانات اخلتامية اليت مت احلصول عليها.
مت تنفيذ البحث العمل للفصل الدراسي دلوضوع اللغة العربية لدى طلبة الصف
السابع بادلدرسة الثانوية االسالمية زلمدية ٔ سوكارامي بندر المبونج ،مع الًتكيز على ترقية
مهارة القراءة لدى طلبة خاصة القراءة اجلهرية باستخدام التعليم والتعلّم السياقي.
البيانات البحثية ىي يف شكل مالحظات ورلموعات وسجالت ميدانية وتوثيق كل
إجراء تصحيحي الستخدام  CTLيف ادلواد اللغة العربية ترقية مهارة القراءة اجلهرية لدى طلبة
الصف السابع بادلدرسة الثانوية االسالمية زلمدية ٔ سوكارامي بندر المبونج.
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و .تقنيات جمع البيانات
مهما يف دعم صلاح البحث،
دورا ً
يف البحث العمل للفصل الدراسي) (CARالذي لو ً

يتم مجع البيانات .مجع البيانات ىو تسجيل األحداث أو األشياء أو األوصاف لبعض أو
كل العناصر اليت تدعم وحتفز البحث 7.ديكن للباحثة يف البحث العملي يف البحث العمل
للفصل الدراسي ) (CARاستخدام تقنيات متعددة جلمع البيانات ادلطلوبة .يف ىذا البحث،
ستحصل الباحثة على بيانات حول نتائج البحث الدقيق واحلتقيق وادلساءلة إذا مت إعداد
عملية مجع البيانات بعناية 8.ومن بني تلك التقنيات اليت استخدمتها الباحثة يف البحث عن
هنج التعليم والتعلّم السياقي ( )CTLيف موضوع اللغة العربية لدى طلبة الصف السابع
بادلدرسة الثانوية االسالمية زلمدية ٔ سوكارامي بندر المبونج ،وىي:
 .1المقابلة
وفقا ل  Arikuntoيف كتابو  ،Penelitian Tindakan Kelasفإن ادلقابلة اليت غالباً
ما يطلق عليها أيضاً االستبيانات الشفهية ىي حوار جيري من قبل احملاورين
( )interviewerللحصول على معلومات من الشخص الذي دتت مقابلتو 9.لذا ،فإن
إجراء ادلقابالت ىو طريقة البحث أجراه القائمون على ادلقابالت للحصول على
نظرا
معلومات أو بيانات من ادلباحث الذين يستخدمون إرشادات  /أدلة مقابلةً .

7

Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya,(Jakarta: Gralia
Indonesia, 2001), hlm. 83.
8
Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan Tindakan Kelas : Implementasi dan
Pengembangannya, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 44.
9
Suharsimi Arikunto, Op. Cit.,,hlm. 87.
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للتنفيذ ،تتميز ادلقابلة ( )interviewبادلقابلة اجملانية وادلقابلة ادلوجهة وادلقابلة اجملانية
ادلوجهة.
أ) المقابلة المجانية
يف ادلقابلة اجملانية ،يتمتع القائم بادلقابلة باحلرية يف ذكر أي شيء ،ولكن
ضمن نطاق البحث ،دون أن يكون مصحوبًا بدليل  /دليل للمقابلة.

ب) المقابلة الموجهة

ادلقابلة ادلوجهة ىي عبارة عن نشاط للمقابلة قام فيو القائم بإجراء ادلقابلة
بإعداد سلسلة من األسئلة بطريقة كاملة ومفصلة.
ج) المقابلة المجانية الموجهة
ادلقابلة اجملانية ادلوجهة ىي مزيج من ادلقابلة اجملانية وادلوجهة .يف ىذه احلالة،
يقوم القائم بإجراء ادلقابلة بإعداد دليل للمقابلة أو إرشادات يف اخلطوط العريضة.
يف ىذا البحث ،استخدمت الباحثة ادلقابلة اجملانية ادلوجهة ،أي ادلقابلني الذين
يستخدمون ادلبادئ التوجيهية أو ادلبادئ االرشادات إلجراء ادلقابلة يف اخلطوط العريضة
وادلقابل كان ترحيب لإلجابة أو الرد حبرية ولكن وفقا لألسئلة ادلطروحة من قبل احملاور.
 .2المالحظة
ادلالحظة ىي تقنية جلمع البيانات اليت يتم تنفيذىا من خالل ادلالحظة ،مصحوبة
بسجالت تسجيل حلالة أو سلوك الكائن ادلستهدف.

15

لذا فإن طريقة ادلالحظة ىي
10

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Bumi Aksara,
2007), hlm. 83.
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طريقة تقوم هبا الباحثة دلراقبة أنشطة عملية التعليم بشكل مباشر .يتم استخدام ىذه
الطريقة من قبل ادلعلمني والباحثني وادلراقبني الذين يستخدمون أوراق ادلالحظة دلراقبة
أنشطة عملية التعليم باستخدام منهج التعليم والتعلّم السياقي ( )CTLباإلضافة إىل
تسجيل األشياء ادلستخدمة كأساس للتحسني يف الدورة الثانية.
 .3االتختبار
االختبار ىو عدد من األسئلة اليت تنقل إىل شخص أو عدد من األشخاص
للكشف عن حالة أو مستوى تطور واحد أو أكثر من اجلوانب النفسية فيو .اجلوانب
النفسية ديكن أن تكون على شكل إصلازات أو ادلخرجات التعليمية ،االىتمامات،
ادلواىب ،ادلواقف ،الذكاء ،وسلتلف جوانب الشخصية األخرى.

11

تستخدم االختبار

بشكل عام لتقييم وقياس نتائج تعليم الطلبة ،ال سيما نتائج التعليم ادلعريف فيما يتعلق
بإتقان ادلواد التعليمية وف ًقا لألىداف التعليمية والتدريسية .يف ىذا البحث مت استخدام
طريقة االختبار لتقييم قدرة الطلبة بعد تدريس ادلادة .يهدف االختبار إىل احلصول على
نتائج التعليم بعد التعليم باستخدام منهج التعليم والتعلم السياقي (.)CTL
 .4التوثيق
التوثيق ىو سجل لألحداث ادلاضية .ديكن أن تكون ادلستندات يف صورة
كتابات أو صور أو أعمال ضخمة من شخص ما.

12

باستخدام تقنية التوثيق ىذه،

Paizaludin, Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 131.
Ibid , hlm. 135.

11
12
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ستكون أكثر كفاءة وديكن أن تبسط عملية البحث وتعزز نتائج البحث بالطريقة األولية
والثانوية يف مجع البيانات اليت يتم احلصول عليها من ادلالحظة وادلقابلة.
طريقة التوثيق ىذه تستخدمها الباحثة كمكمل إلكمال ادلعلومات اليت حيتاجها
الباحثة للحصول على بيانات حول تاريخ تأسيسو ،ومرافقو وبنيتو التحتية ،وحضور
الطلبة وحالة ادلعلم بادلدرسة الثانوية االسالمية زلمدية ٔ سوكارامي بندر المبونج.
ز .تقنيات تحليل البيانات
يتم تنفيذ تقنيات حتليل البيانات من الناحية الكمية والنوعية .فيما يلي وصف
التقنية الكمية والتقنية النوعية:
ٔ .تقنية الكمية
ٕ .تقنيات النوعية
جدا
حتليل البيانات ىو مرحلة بعد مجع كل البيانات .يعترب حتليل البيانات ضروريًا ً

يف ىذا البحث من أجل احلصول على نتائج األحباث اليت ديكن استخدامها كنتيجة
للبحث .كما جيادل  Sugiyonoعلى النحو التايل.
"حتليل البيانات ىو عملية البحث ادلنهجي وجتميع البيانات اليت يتم احلصول عليها
من ادلقابالت ،وادلالحظات ادليدانية ،والوثائق ،عن طريق تنظيم البيانات يف فئات ،ووصفها
إىل وحدات ،جتميعها ،ترتيبها يف األمناط ،واختيار أي منها مهمة وما سيتم تعليمو ،ونتوصل
إىل استنتاجات حىت يسهل فهمها من قبل أنفسهم واآلخرين ".

13

13

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D,
(Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 335.
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حتليل البيانات ادلستخدمة يف ىذا البحث ىو حتليل البيانات النوعية ،ألن يتم حتليل
البيانات النوعية اليت تتكون من ادلالحظات وادلقابالت والوثائق من الناحية النوعية .يف حني
حتسب نتائج االختبار بتحليل الكمية .بشكل عام ،يتم حساب قيمة كل دورة يف فئة
واحدة ،مث يتم حساب ادلبلغ بالنسبة ادلئوية بالصيغة التالية:
Mean = Σ n
Σp

مالحظات:
متوسط :متوسط القيمة
Σn

 :مقدار القيمة

Σp

 :عدد اللقاءات

مث تتم مقارنة نتائج حساب النسبة قدرات الطلبة من كل االختبارات بني النتائج يف
الدورة األوىل والدورة الثانية .سيتم احلصول على ىذه النتيجة ادلقارنة لتوضيح الزيادة ادلئوية
يف مهارة القراءة لدى طلبة باللغة العربية وصلاح البحث.
بعد معرفة نتائج االقتناء كل الدورة األوىل والثانية مث تعديلها إىل إرشادات التقييم
لتحديد مدى قدرة الطلبة دلهارة القراءة اجلهرية على تضمني فئة نقيص جدا ونقيص وجيد
وجيد جدا .دلعرفة ترقية مهارة القراءة اجلهرية ،تستخدم نتائج اكتساب الطلبة يف الدورة
األوىل واكتساب الطلبة يف الدورة الثانية الصيغة التالية:
 (%) = R2 – R1 X 100%النسبة
n
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مالحظات:
R1

 :متوسط القيمة قبل

R2

 :بعد متوسط القيمة

n

 :عدد الًتددات ٔ-

مت إجراء حتليل البيانات يف البحث النوعي ،الذي مت إجراؤه يف وقت مجع البيانات،
وبعد االنتهاء من مجع البيانات يف فًتة معينة .تتكون خطوات تقنيات حتليل البيانات النوعية
من ثالثة فروع ،وىي:
 )1تخفيض البيانات ()Data Reduction

14

يتم تلخيص ختفيض البيانات ،واختيار األشياء الرئيسية ،مع الًتكيز على
األشياء ادلهمة ،والبحث عن موضوعات وأمناط وإزالة األشياء غري الضرورية .وبالتايل
فإن البيانات اليت مت ختفيضها ستوفر صورة واضحة ،وتسهل على الباحثة إجراء ادلزيد
من مجع البيانات ،والبحث عنها إذا لزم األمر .لذا ،فإن ختفيض البيانات كعملية
اختيار ،مع الًتكيز على التبسيط ،والتلخيص ،يرتبط بتطبيق هنج التعليم والتعلّم
السياقي لدى طلبة الصف السابع بادلدرسة الثانوية االسالمية زلمدية ٔ سوكارامي
بندر المبونج.
 )2عرض البيانات ()Data Display
بعد ختفيض البيانات ،فإن اخلطوة التالية ىي عرض البيانات .يف البحث
النوعي ،ديكن تقدمي عرض البيانات يف شكل أوصاف موجزة ،وسلططات ،وما
Sugiyono, Op. Cit., hlm. 341.

14
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شابو .األكثر استخداما لتقدمي البيانات يف البحث النوعي ىو مع النصوص السردية
اليت حتلل مجيع ادلفاىيم اليت ذلا عالقة مع مناقشة البحث .ولذلك ،سيتم حتليل مجيع
البيانات يف ىذا اجملال يف شكل وثائق ادلقابلة واالختبارات والوثائق من أجل تقدمي
وصف لتطبيق هنج التعليم والتعلّم السياقي ( )CTLيف ترقية مهارة القراءة لدى طلبة
الصف السابع بادلدرسة الثانوية االسالمية زلمدية ٔ سوكارامي بندر المبونج .من
خالل عرض البيانات ،سوف يسهل األمر فهم ما حيدث ،وختطيط العمل التايل
بناءً على ما مت فهمو.
 )3رسم االستنتاج ()Conclusion Drawing /Verification
اخلطوة الثالثة يف حتليل البيانات النوعية وفقا  Milesو  Hubermanىو رسم
االستنتاج .ال تزال االستنتاجات األولية ادلقدمة مؤقتة ،وسوف تتغري إذا مل يتم
العثور على أدلة قوية تدعم ادلرحلة التالية جلمع البيانات .ولكن إذا كانت
االستنتاجات اليت أثريت يف ادلرحلة األولية مدعومة بأدلة صحيحة ومتسقة عندما
تعود الباحثة إىل ادليدان جلمع البيانات ،فإن االستنتاجات ادلطروحة ىي استنتاجات
موثوقة .البيانات اليت مت التحقق منها ىي بيانات عن تطبيق هنج التعليم والتعلم
السياقي ( )CTLيف ترقية مهارة القراءة لدى طلبة الصف السابع بادلدرسة الثانوية
االسالمية زلمدية ٔ سوكارامي بندر المبونج.
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ح .مؤشرات نجاح العمل
قامت الباحثة باالفًتاض لتحديد مؤشر صلاح القيمة على احلد األدىن من معايري
االكتمال ( 0ٓ )KKMواليت تساوي ٘ 0مع متوسط القيمة اكتمال الفصل ٘ .٪0إذا مت
الوصول إىل ادلؤشر ،تتوقف دورة العمل .ومع ذلك ،إذا مل يتم الوصول إىل ادلؤشر يف دورة
العمل ،يكرر البحث يف دورة العمل من خالل حتسني أداء التعليم يف اإلجراء التايل حىت
ينجح.
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الباب الرابع
نتائج البحث ومناقشة
أ .وصف تنفيذ البحث
كان ادلوضوع يف ىذا البحث طلبة الصف السابع بادلدرسة الثانوية االسالمية
زلمدية ٔ سوكارامي بندر المبونج ،مع ما رلموعهم ٕٖ طالبًا يتألفون من ٕٔ النساء و
ٔٔ من الذكور .كل ىذا الوقت ،مل يكن نشاط يف تعليم مهارة القراءة يف نوع القراءة
اجلهرية على طلبة الصف السابع على النحو األمثل .يف ىذا البحث ،كان اجلهود ادلبذولة
لًتقية مهارة القراءة من خالل التعليم والتعلّم السياقي بنوع القراءة اجلهرية .يتم تنفيذ مجيع
ىذه األنشطة يف البداية واألنشطة األساسية والنهائية وف ًقا للغرض من تنفيذىا كل يوم اثنني
يف ٔ أكتوبر  ٕٕ ، ٔ٘ ، ٛ ،أكتوبر .ٕٓٔٛ
ٔ .وصف مهارة القراءة للطلبة قبل العمل
يف ىذه احلالة ،ستشرح الباحثة النتائج األولية  /االختبارات األولية اليت أجراهتا
الباحثة قبل تنفيذ التعليم والتعلّم السياقي .النتيجة  /القيمة اليت حصل عليها الطلبة وفقاً
دلعايري مهارة القراءة اليت مت ربديدىا قبل البحث ىي كما يلي:

46

من النسب ادلئوية ادلذكورة أعاله ،مت شرح أن مهارة القراءة الشاملة للطلبة ال تزال
تصل إىل متوسط قيمة ٓ ،ٝٙعدد الطالقة ٘ ٝ ٔٛ,ٚو عدد غري الطالقة ٕ٘.ٝٛٔ,
استناداً إىل الوصف أعاله ،ديكن مالحظة أنو ال يزال ىناك العديد من الطلبة الذين مل
ينجحوا يف ربقيق مؤشرات مهارة القراءة يف القراءة اجلهرية .ديكن التأكيد على أن مهارة
القراءة اجلهرية لدى طلبة مل يتم تدريبهم بشكل صحيح حيث مل يكن الطلبة قادرين
على القيام بأكرب قدر شلكن من الفهم والتفهم دلا يقولو ادلعلم .ىذا الشرط جيعل أسس
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الباحثة حملاولة ترقية مهارة القراءة يف نوع القراءة اجلجهرية من خالل التعليم والتعلّم
السياقي.
ٕ .وصف نتائج البحث
أ) الشروط األولية ألنشطة القراءة
يف بداية تطبيق التعليم والتعلّم السياقي ،بدا الطلبة متحمسني لقبول التعليم
بالتعليم والتعلّم السياقي يف تعليم نوع القراءة اجلهرية الذي أعطاه ادلعلم ،ولكن
باإلضافة إىل أن الطلبة ما زالوا مرتبكني وغري صحيحني يف تطبيقو .وبينما يقرأ ادلعلم
مقالة القراءة عن ادلادة "ادلَرافِق اْ َلع َّامة" ،مل يكن الطلبة على صواب يف قراءهتا ،بينما
َ
ادلعلم يكرر القراءات الصحيحة واجليدة .الصعوبات اليت ال يزال يشعر هبا الطلبة ىي
نطق الكلمات وطبيعة تنغيم اخلطاب ،كما جيد الطلبة صعوبة يف ربديد مكان الوقف
حيث جيب عليهم التوقف عن قراءهتا .ىذا حيتاج إىل أن يتم يف احلفر وشلارسة
باستمرار يف قراءتو .كما أن الطلبة ليسوا معتادين على قراءة النصوص العربية ولكن
جيب أن يفهموا وأن يكونوا قادرين على أخذ األفكار الرئيسية الواردة فيها .لذلك،
فإن نتائج مهارة القراءة لدى الطلبة ليست مرضية.
ومع ذلك ،تعتقد الباحثة أن التعليم والتعلّم السياقي ديكن أن يغري ويرقي
الظروف ادلذكورة أعاله من خالل اإلجراءات اليت ازبذىا الباحثة يف البحث العمل يف
الفصول الدراسية أو  PTKيف عدة دورات .ألن الباحثة مل ذبد صعوبات شديدة من
قبل الطلبة يف تعلّم القراءة أو القراءة العربية ،ذلذا السبب أرادت الباحثة تطبيق التعليم
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والتعلّم السياقي دلمارسة قراءة النصوص العربية بشكل صحيح وجيد ،وتصحيح
األخطاء والصعوبات اليت عثر عليها وخلقها التعليم النشط والواثق ذلم.
البحث الذي أجريت الباحثة لًتقية مهارة القراءة لدى طلبة الصف السابع يف
دورتني ويف اربعة اجتماعات بدءا من ٔ أكتوبر وحىت ٕٕ أكتوبر  .ٕٓٔٛكانت
ادلادة اليت حددهتا الباحثة يف ىذا البحث ىي مادة القراءة ادلوجودة يف كتاب اللغة
العربية باللغة العربية ادلنهج العلمي ٖٕٔٓ.
ادلادة اليت تنقلها الباحثة من خالل التعليم والتعلّم السياقي يف نوع القراءة
اجلهرية ونوع القراءة بصوت عال ( .)membaca nyaringديكن شرح وصف تنفيذ
البحث لكل دورة على النحو التايل:
ب .نتائج العمل للفصل الدراسي
أ) اللقاء االول للدورة األولى
ٔ) التخطيط
يقوم ادلعلم بإعداد شلنهج التعليم ادلراد استخدامو ومن مث إعداد خطة تنفيذ
التعليم وف ًقا  SKو  KDللدرس اللغة العربية مهارة القراءة مع عنوان ادلَرافِق اْ َلع َّامة ِيف
َ
اْلَم ْد َر َس ِة (مادة مرفقة) بتطبيق التعليم والتعلّم السياقي على نوع القراءة اجلهرية،
ذبميع ورقة عملية التعليم والتعلّم وجعل ورقة عمل الطلبة ( )LKSالدورة االوىل حول
ادلوضوع.
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ٕ) التنفيذ
يف ىذه احلالة ،يستمر تنفيذ التعليم دلدة ٓ ٚدقيقة من الساعة ٓٓ ٓٛ.إىل
ٓٔ ٜٓ.وسيتم وصفو يف اجلدول التايل:
الجدول ٖ
دورة السجل الميداني

الدورة

 :االولى

اللقاء

 :االول

اليوم  /التاريخ  :االثنين  ٔ ،أكتوبر ٕٓٔ2 ،
وقت

عملية التعليم والتعلّم
ٔ .مق ّدمة
نسبة

خالصة

السجل الميداني
يفتح ادلعلم الدرس مع ربياتو ويسأل عن حالة الطلبة.
يقوم ادلعلم بًتتيب الفصل الدراسي حبيث جيلس الطلبة يف
ومنظما حبيث يتم شغل ادلقعد بالكامل ،
أماكنهم اخلاصة
ً
مث يطلب ادلعلم من الطلبة غري احلاضرين.
اشرح اذلدف من القراءة وتساؤل ما إذا كان الطلبة قد قرؤوا
النصوص العربية خبالف قراءة القرآن .مث شرح التعليم
والتعليم والتعلّم السياقي الذي سيتم تطبيقو يف القراءة
اجلهرية

حافز

يعطي ادلعلم التشجيع قبل بدء أنشطة التعليم حبيث يتم
توجيو الطلبة والًتكيز على الدروس ادلستلمة.

ٕ .األنشطة األساسية

ٔ) يطبق ادلعلم ادلكون البنائي عن طريق دعوة الطلبة لبناء
أو خلق معرفتهم عن ادلَرافِق اْ َلع َّامة ِيف اْلَم ْدَر َس ِة
َ
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ٕ) ادلعلم تطبيق مكونات النمذجة (النمذجة) لشرح كيفية
قراءة بشكل صحيح ،مث ادلعلم قراءة وشلارسة القراءة بشكل
صحيح وبشكل صحيح وفقا لنظرية وتقدمي مناذج كيفية
القراءة اذلجرية اخلطاب حول ادلرافق العامة يف ادلدرسة
الكتب استخدام مع النطق حسن التجويد احلقيقي .مث
يطلب ادلعلم من الطلبة تكرار أو تقليد ما يقرأه ادلعلم على
حدة ويف رلموعات.
ٖ) يطبق ادلعلم عنصر طرح األسئلة (يسأل) عن طريق
سؤال الطلبة عن ادلفردات الصعبة.
ٗ) معلمني تنطبق عنصر رلتمع التعليم (رلتمع التعليم) أن
خلق رلتمع التعليم مع ادلعلم يقسم اخلطاب إىل عدة
مواضيع فرعية دلناقشة وادلعلم تقسيم اجملموعة إىل ٗ٘-
رلموعات .مث يشارك ادلعلم ادلواضيع الفرعية مع كل
رلموعة .مث يطلب ادلعلم من كل رلموعة القراءة بصوت
عال مث القراءة بصمت دلدة ٘ دقائق .بعد ذلك  ،قامت
كل رلموعة بشرح ادلوضوعات الفرعية اليت مت احلصول
عليها وف ًقا لفهمها .يستمع ادلعلم واجملموعات األخرى
بطريقة منظمة ويربر ادلعلم تفسري  /قراءة الطلبة الذين ال
يزالون سلطئني أو غري صحيحني.
٘) معلمني تنطبق التحقيق ادلكون (اجياد) وسيلة العثور
/البحث عن كلمات أو مفردات اليت ديكن استخالصها
من قراءة النص حول ادلرافق العامة يف ادلدرسة
 )ٙيطبق ادلعلم عنصر االنعكاس من خالل دعوة الطلبة
لتسجيل األشياء اجلديدة اليت مت اكتساهبا من خالل أنشطة
اليوم.
 )ٚيطبق ادلعلم عنصر التقييم األصيل من خالل قياس/
تقييم ادلعرفة وادلهارات اللغوية للطلبة.
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وعموما فإن الطلبة قد بدأت لتكون مهتمة يف قراءة النص
العريب جيدا دبا فيو الكفاية نشاطا ،فهي تتنافس أيضا قراءة
النص وشرح مضامني اخلطاب الفرعي وجدت ،ولكن بعض
الطلبة ىادئ واىتماما أقل لقراءة ادلعلمني الذي جيعل من
بطء و تكرار من الطوب يف نصوص القراءة واخللط يف
تفسري اخلطاب ،وىناك أيضا الطلبة الذين مل تتعرف على
اللغة العربية على اإلطالق يف البحث السابقة .مث يسأل
ادلعلم الطلبة على ترمجة زلتويات اخلطاب بادلعٌت ادلقصود
يف ادلفردات طلب من قبل ،سأل ادلعلم أيضا الطلبة لشرح
مرة أخرى ما ىو وارد يف اخلطاب كمجموعة وبشكل
فردي .يطرح ادلعلم أسئلة مع الطلبة حول زلتوى اخلطاب
وادلفردات لقياس فهم الطلبة يف بداية شرح ادلادة.
ٕ .خاتمة
استنتاج

خيتتم ادلعلم والطلبة الدرس .مث يطلب ادلعلم من أحد الطلبة
أن خيلص مرة أخرى إىل ما مت استنتجو.

خاتمة

ادلعلم ينهي التعلم بقولو محدلة وربياتو.

ٖ) المالحظة
يف ىذه ادلرحلة ،الحظت الباحثة اليت تعمل كمعلم الطلبة أثناء عملية التعليم
أو يف تنفيذ العمل باستخدام أوراق ادلالحظة واداواتو .من نتائج ادلالحظة ،ديكن
للباحثة أن تشرح أنو يف أنشطة التعليم ،قام ادلعلم بتسليم ادلادة من خالل التعليم
والتعلّم السياقي يف نوع القراءة اجلهرية مع اخلطوات والتقييمات ادلناسبة واجليدة إىل
حد ما ،ولكن حالة الطلبة الذين مل يساعدوا بعد ،ال يزال ىناك طلبة الذين مل
يتمكنوا من القراءة جيدا وفقا لتوجيهات ادلعلم وتعليماتو ،على الرغم من أن ادلعلم
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ديارس القراءة  /اخلطاب بشكل جيد حىت يتمكن الطلبة من متابعتو .ويرجع وضع
ىؤالء الطلبة إىل حقيقة أن معظمهم يفضلون أن يكونوا صامتني وسلبيني يف العمل
يف رلموعاهتم ،على الرغم من أن الطلبة اآلخرين يف رلموعتهم جيدون للغاية يف اتباع
ما يرشده ادلعلم .العامل اآلخر الذي يسبب ذلك ىو أن الطلبة ال جييدون يف قراءة
القرآن الكرمي بطالقة حىت يشعرون الطلبة بالصعوبة يف قراءة نص الكلمة إىل اجلملة
عند قراءهتم للنصوص العربية .ومع ذلك ،فإن عملية القراءة للمواد ادلَرافِق اْ َلع َّامة ِيف
َ
ِ
دائما دبمارسة القراءة اجلهرية
اْلَم ْد َر َسة تستمر بشكل جيد ألن ادلعلم يدرب الطلبة ً
وفهم حىت يبدأ الطلبة يف فهم ما يقرؤونو .يبدأ ادلعلم والطلبة التفاعل مع تطبيق
التعليم والتعلّم السياقي ،عندما يقوم ادلعلم بقراءة زلتويات اخلطاب وتلخيصها ،يبدأ
نظرا ألن معظم الطلبة يركزون على
اىتمام الطلبة يف تعليم اللغة العربية ،ويظهر ذلك ً
االستماع واحلماس يف قراءة اخلطاب ىذا ىو.
ٗ) التفكير
يف ىذه ادلرحلة سوف تشرح الباحثة النتائج اليت مت احلصول عليها من
ادلالحظة يف شكل مزايا وعيوب عملية تطبيق شلنهج

CTL

واحلل ادلطلوب تنفيذه يف

اللقاء والدورة التايل يف عملية تعليم القراءة.
ادلزايا اليت حصلت عليها الباحثة خالل البحث سبت من تطبيق شلنهج

CTL

ونوع القراءة اجلهرية ،سبكن الطلبة من قراءة النص بطريقة جيدة وصحيحة مل تعد مثل
قراءة القرآن ،ونوع القراءة اجلهرية يساعد الطلبة على فهم النص بسهولة يف قراءة
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اللغة العربية على الطلبة فهم كيفية الرد على زلتويات نصوص القراءة ،وجعل الطلبة
أكثر ثقة ،وقادرون على القراءة بسرعة وإبداع يف البحث عن ادلعٌت من ادلفردات
الصعبة.
يف حني أن عيوب ادلوجودة يف عملية التعليم مع منهج  ،CTLوبالتحديد ال
يزال ىناك الطلبة الذين ال يدفعون الكثري من االىتمام للمعلم والعديد منهم
صامتون/سلبيون حىت أن بعض الطلبة مل حيصلوا على القيمة > ٘ ٚخالل االختبار
من خالل ادلهام وتقييم مهارة القراءة.
قادرا
وبناءً على نتائج النسب واالستجابات ،زبلص الباحثة إىل احلل ليكون ً
على احلفاظ على مزايا تطبيق التعليم والتعلّم السياقي ويقلل من عيوب ،أي إضافة
األنشطة اليت ديكن أن ذبعل الطلبة يشاركون بنشاط وديكن أن تقلل من أنشطة الطلبة
الذين مل يكونوا مفيدين من قبل من خالل العمل خطوات مثل ادلعلم يقرأ ادلفردات
بعد قراءة ادلادة ،مث يسأل الكلمات الصعبة الواردة يف النص ويطلب من الطلبة تدوين
ادلالحظات مث تقييم مهارة القراءة بشكل اختبار فردي /اختبار ما بعد يف اللقاء
والدورة التايل.
ب) اللقاء الثاني للدورة االولى
ٔ) التخطيط
يقوم ادلعلم بإعداد شلنهج التعليم ادلراد استخدامو ومن مث إعداد خطة تنفيذ
التعليم وف ًقا  SKو  KDللدرس اللغة العربية مهارة القراءة مع عنوان ادلَرافِق اْ َلع َّامة ِيف
َ
اْلَم ْد َر َس ِة (مادة مرفقة) بتطبيق التعليم والتعلّم السياقي على نوع القراءة اجلهرية،
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ذبميع ورقة عملية التعليم والتعلّم وجعل ورقة عمل الطلبة ( )LKSالدورة االوىل حول
ادلوضوع.
ٕ) التنفيذ
يف ىذه احلالة ،يستمر تنفيذ التعليم دلدة ٓ ٚدقيقة من الساعة ٓٓ ٓٛ.إىل
ٓٔ ٜٓ.وسيتم وصفو يف اجلدول التايل:
الجدول ٗ

دورة السجل الميداني

الدورة

 :االولى

اللقاء

 :الثاني

اليوم  /التاريخ  :االثنين  2أكتوبر ٕٓٔ2
وقت

عملية التعليم والتعلّم
ٔ .مق ّدمة
نسبة

خالصة

حافز

السجل الميداني
يفتح ادلعلم الدرس مع ربياتو ويسأل عن حالة الطلبة.
يقوم ادلعلم بًتتيب الفصل الدراسي حبيث جيلس الطلبة يف
ومنظما حبيث يتم شغل ادلقعد بالكامل ،مث
أماكنهم اخلاصة
ً
يطلب ادلعلم من الطلبة غري احلاضرين.
إعادة تفسري اذلدف من القراءة وطلب ادلواد السابقة،
وتكرار القراءة وزلتوى اخلطاب على ادلادة السابقة حول ِيف
ادل ْقص ِ
ف
َ َ
يعطي ادلعلم التشجيع قبل بدء أنشطة التعليم حبيث يتم
توجيو الطلبة والًتكيز على الدروس ادلستلمة.
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ٕ .األنشطة األساسية لعملية ٔ) يطبق ادلعلم ادلكون البنائي عن طريق دعوة الطلبة لبناء
التعليم والتعلم مع تطبيق التعليم أو خلق ادلعرفة حول النص القراءة ِيف ادل ْقص ِ
ف
َ َ
والتعلّم السياقي (االستكشاف  )ٕ ،يقوم ادلعلم بتطبيق مكون النمذجة من خالل شرح
كيفية القراءة الصحيحة والصحيحة  ،مث يقوم ادلعلم بقراءة
التفصيل والتأكيد)
وشلارسة القراءة بشكل جيد وصحيح وفقاً للنظرية ويوفر
النمذجة كيفية القراءة اجلهرية للخطاب حول ِيف ادل ْقص ِ
ف
َ َ
باستخدام الكتب ادلدرسية مع نطق التجويد جيد و صحيح
مث يطلب ادلعلم من الطلبة تكرار أو تقليد ما يقرأه ادلعلم
على حدة ويف اجملموعات  ،مث يربر ادلعلم القراءة اليت ال
تزال غري مناسبة.
ٖ) يقوم ادلعلم بتطبيق مكون رلتمع التعليم وىو إنشاء
رلتمع تعليمي من خالل طريقة تقسيم ادلعلم دلوضوع احلوار
إىل عدة مناقشات فرعية ويقوم ادلعلم بتقسيم اجملموعة إىل
ٗ ٘-رلموعات .مث يشارك ادلعلم ادلواضيع الفرعية مع كل
رلموعة .وقد حدث ىذا النشاط كما حدث يف اللقاء
األول  ،ولكن يف اللقاء الثاين يف الدورة األوىل بدأ الطلبة يف
التعود على عملية التعلم والتعليم السياقي .كما مت العمل
معا وشرح مادة بعضهم البعض من كل رلموعة بشكل
جيد على الرغم من أنو كان ال يزال يسًتشد ادلعلم.
وعموما  ،فقد أحب الطلبة النص العريب بشكل جيد يف
أنشطة التعلم التعليم السياقي والتعلم .انضم الطلبة الذين
كانوا صامتني يف السابق ومل يلتفتوا إىل ادلعلم اآلن مع
األصدقاء يف رلموعتهم حىت يتمكنوا من قراءة النص وفهمو
بشكل صحيح .مث يطلب ادلعلم من الطلبة ترمجة زلتوى
اخلطاب وفقاً دلعٌت ادلفردات اليت طلبت من قبل  ،كما
يطلب ادلعلم من الطلبة شرح ما ورد يف اخلطاب يف
رلموعات وبشكل فردي .يطرح ادلعلم أسئلة مع الطلبة
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حول زلتوى اخلطاب وادلفردات لقياس فهم الطلبة يف بداية
شرح ادلادة.
ٕ .خاتمة
استنتاج

خيتتم ادلعلم والطلبة الدرس .مث يطلب ادلعلم من أحد الطلبة
أن خيلص مرة أخرى إىل ما مت استنتجو.

خاتمة

ادلعلم ينهي التعلم بقولو محدلة وربياتو.

ٖ) المالحظة
يف ىذه ادلرحلة ،الحظت الباحثة اليت تعمل كمعلم الطلبة أثناء عملية التعليم
أو يف تنفيذ العمل باستخدام أوراق واداوات ادلالحظة .من نتائج ىذه ادلالحظة ،ديكن
للباحثة أن تشرح أنو يف أنشطة التعليم ،قام ادلعلم بتسليم ادلادة من خالل التطبيق ونوع
القراءة اجلهرية مع خطوات وتقييم مناسبني وكافيني ،ولكن حالة الطلبة ليست مواتية
بعد ،ال يزال ىناك طلبة ال يستطيعون القراءة بشكل جيد وف ًقا لتوجيهات ادلعلم
وتعليماتو ،على الرغم من أن ادلعلم قد مارس القراءة  /اخلطاب بشكل جيد حىت
يتمكن الطلبة من متابعتو .حالة ىؤالء الطلبة ىي ألن معظمهم يفضلون أن يكونوا
صامتني وسلبيني يف العمل يف رلموعاهتم ،يف حني أن الطلبة اآلخرين يف رلموعتهم
جيدون للغاية يف متابعة ما أمر بو ادلعلم ،وىناك عامل آخر يسبب ىذا ألن الطلبة ال
جييدون قراءة القرآن بطالقة حىت عندما يقرأون النصوص العربية جيدون صعوبة يف قول
الكلمة إىل اجلملة .ومع ذلك ،فإن عملية التعليم ىي القراءة للمادة ِيف ادل ْقص ِ
ف يستمر
َ َ
دائما بتدريب الطلبة دبمارسة القراءة اجلهرية والفهم حىت
بشكل جيد ألن ادلعلم يقوم ً

64

يبدأ الطلبة يف فهم ما يقرؤونو .يبدأ ادلعلم والطلبة يف التفاعل مع تطبيق التعليم والتعلّم
السياقي ،عندما يقرأ ادلعلم زلتوى اخلطاب ويلخصو ،ويظهر اىتمام الطلبة يف تعليم
اللغة العربية ،وينظر إليو ألن معظم الطلبة يركزون على االستماع وىم متحمسون يف
قراءة اخلطاب.
ٗ) التفكير
يف ىذه ادلرحلة سوف تشرح الباحثة النتائج اليت مت احلصول عليها من ادلالحظة
يف شكل مزايا وعيوب عملية التعليم يف التعليم والتعلّم السياقي واحلل ادلطلوب تنفيذه
يف اللقاء والدورة التايل يف عملية تعليم القراءة.
إن ادلزايا اليت حصلت عليها الباحثة أثناء البحث سبت من تطبيق تعليم السياقية
والتعلم إىل نوع القراءى اجلهرية  ،سبكن الطلبة من قراءة النص بطريقة جيدة وصحيحة،
مل تعد مثل قراءة القرآن  ،نوع من القراءة اجلهرية دلساعدة الطلبة تعميق فهم نصوص
القراءة العربية  ،شلا يسهل على الطلبة فهم كيفية الرد على زلتويات نصوص القراءة ،
وجعل الطلبة أكثر ثقة  ،وقادرة على القراءة بسرعة وإبداع يف البحث عن ادلعٌت من
ادلفردات الصعبة.
يف حني أن عيوب ادلوجودة يف عملية التعليم مع التعليم والتعلّم السياقي ،ومها
ال يزال ىناك الطلبة الذين ال يدفعون الكثري من االىتمام للمعلم والعديد منهم
صامتون  /سلبيونون حىت أن بعض الطلبة مل حيصلوا على القيمة > ٘ ٚخالل
االختبار تعيني وتقييم مهارة القراءة.
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قادرا
بناءً على نتائج النسب واالستجابات ،توصلت الباحثة إىل احلل ليكون ً
على احلفاظ على مزايا تطبيق التعليم والتعلّم السياقي وتقليل عيوبو ،أي إضافة
اسًتاتيجية أو أنشطة ديكن أن ذبعل الطلبة يشاركون بنشاط وديكن أن تقلل من أنشطة
الطلبة غري ادلفيدين قبل من خالل ازباذ خطوات مثل ادلعلم يقرأ ادلفردات بعد قراءة
ادلادة ،مث يسأل الكلمات الصعبة الواردة يف النص ويطلب من الطلبة تدوين ادلالحظة
مث تقييم مهارة القراءة باختبار الفردي  /اختبار ما بعد يف اللقاء والدورة التايل.
من ادلالحظتني ادليدانيتني يف الدورة األوىل ادلوصوفة أعاله ،مت احلصول على
نتائج مهارة القراءة النص العريب للطلبة من خالل اختبار القراءة عن طريق استبدال
ضمري أنا إىل ضمري ََْنن أو بالعكس واإلجابة على أسئلة حول األفكار الرئيسية
وزلتوى ادلواد ادلنفذة يف تعليم القراءة يف هناية كل دورة .ديكن توضيح النتائج يف
اجلدول التايل:
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واستناداً إىل نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي (تقييم لكل مؤشر مرفق)
الذي قامت بو الباحثة يف الدورة األوىل ،مت توضيح أن الطلبة الذين حصلوا على القيمة
الطالقة كانوا فقط  ٜٝ٘.ٖٚأو  ٜٔطلبة .وىذا يدل على أن البحث مل يصل إىل
مؤشرات النجاح احملددة ،وىي زيادة مهارة القراءة النصوص العربية للطلبة بنسبة ٘.ٝٚ
مث بعد ذلك ،ستظل الباحثة إىل ربقيق مؤشرات النجاح اليت تستهدفها
باإلشارة إىل نتائج ادلالحظات والتفكريات من الدورة األوىل لتصحيح العمل اليت مل
تنجح بعد يف تنفيذ الدورة التالية.
ج) اللقاء األول للدورة الثانية
ٔ) التخطيط
يقوم ادلعلم بإعداد شلنهج التعليم ادلراد استخدامو ومن مث إعداد خطة تنفيذ
التعليم وف ًقا

SK

و

KD

ات
للدرس اللغة العربية مهارة القراءة مع عنوان اْأل ََد َو ُ

ال َْم ْد َر ِسيَّةُ (مادة مرفقة) بتطبيق التعليم والتعلّم السياقي على نوع القراءة اجلهرية،
ذبميع ورقة عملية التعليم والتعلّم وجعل ورقة عمل الطلبة ( )LKSالدورة الثانية حول

ادلوضوع.
ٕ) التنفيذ
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يف ىذه احلالة ،يتم تنفيذ التعليم دلدة ٓ ٚدقيقة بدءًا من الساعة ٓٓٓٛ:
 ٜٓ.ٔٓ -وسيتم وصفو يف االجلدول التايل:

الجدول ٘

دورة السجل الميداني

الدورة

 :الثانية

اللقاء

 :االول

اليوم  /التاريخ  :االثنين ٘ٔ أكتوبر ٕٓٔ2
وقت

عملية التعليم والتعلّم
ٔ .مق ّدمة
نسبة

السجل الميداني
يفتح ادلعلم الدرس مع ربياتو ويسأل عن حالة الطلبة.
يقوم ادلعلم بًتتيب الفصل الدراسي حبيث جيلس الطلبة يف
ومنظما حبيث يتم شغل ادلقعد بالكامل ،مث
أماكنهم اخلاصة
ً
يطلب ادلعلم من الطلبة غري احلاضرين.

خالصة

أعد شرح الغرض من القراءة واطلب من بعض الطلبة تكرار
القراءة ومراجعة األفكار الرئيسية من ادلادة السابقة

حافز

يعطي ادلعلم التشجيع قبل بدء أنشطة التعلم حبيث يركز
الطلبة والًتكيز على الدروس ادلستلمة.

ٕ .األنشطة األساسية لعملية ٔ) يطبق ادلعلم مكونات البنية البنائية عن طريق دعوة
التعليم والتعلم مع تطبيق التعليم الطلبة لبناء أو خلق ادلعرفة حول اْأل ََد َوات الْ َم ْدَرِسيَّة
والتعلّم السياقي (االستكشاف  )ٕ ،تطبيق مكون النمذجة (النمذجة) من خالل شرح
كيفية القراءة بشكل جيد وصحيح ،مث يقوم ادلعلم بقراءة
التفصيل والتأكيد)
وشلارسة القراءة بشكل جيد وصحيح وفقاً للنظرية ويوفر
النمذجة كيفية قراءة القراءة اجلهرية عن اْأل ََد َوات الْ َم ْدَرِسيَّة
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باستخدام كتاب جيد مع نطق النجمة وتصحيح .مث
يطلب ادلعلم من الطلبة تكرار أو تقليد ما يقرأه ادلعلم على
حدة ويف رلموعات.
ٖ) يطبق ادلعلم عنصر طرح األسئلة (يسأل) عن طريق
سؤال معٌت الكلمة  /اجلملة الصعبة الواردة يف اخلطاب
الذي مت البحث عنو من قبل الطلبة كمهمة معينة يف اللقاء
األخري.
ٗ) معلمني تنطبق عنصر رلتمع التعلم (رلتمع التعلم) أن
خلق رلتمع التعلم مع ادلعلم يقسم اخلطاب إىل عدة
مواضيع فرعية دلناقشة وادلعلم تقسيم اجملموعة إىل ٗ٘-
رلموعات .مث يشارك ادلعلم ادلواضيع الفرعية مع كل
رلموعة .مث يطلب ادلعلم من كل رلموعة القراءة بصوت
عال مث القراءة بصمت دلدة ٘ دقائق .بعد ذلك  ،قامت
كل رلموعة بشرح ادلوضوعات الفرعية اليت مت احلصول
عليها وف ًقا لفهمها .يستمع ادلعلم واجملموعات األخرى
بطريقة منظمة ويربر ادلعلم تفسري  /قراءة الطلبة الذين ال
يزالون سلطئني أو غري صحيحني.
٘) يطبق ادلعلم عنصر االستفسار ( )Inquiryمن خالل
البحث  /العثور عن ادلفردات أو ادلفردات اليت ديكن أخذىا
من نص القراءة عن اْأل ََد َوات الْ َم ْدَرِسيَّة
 )ٙيطبق ادلعلم عنصر االنعكاس من خالل دعوة الطلبة
لتسجيل األشياء اجلديدة اليت مت اكتساهبا من خالل أنشطة
اليوم.
 )ٚيطبق ادلعلم عنصر التقييم األصيل من خالل قياس /
تقييم ادلعرفة وادلهارات اللغوية للطلبة.
بشكل عام ،يعتاد الطلبة على قراءة النصوص العربية بشكل
جيد ،وتبدأ األجواء النشطة والسياقية بني اجملموعات من
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الظهور من ىذه الفئة ولكن ال يزال ىناك طلبة يبدو
صامتني وال يهتمون بقراءة غو حىت تكون القراءة بطيئة
وتتوقف ،لكن الطلبة الذين مل يعرفوا اللغة العربية على
اإلطالق يف التعليم السابق ،بدأوا اآلن يدربون أنفسهم
لقراءة ادلزيد من النصوص العربية وفقا لتوجيهات ادلعلم.
يطلب ادلعلم من الطلبة ترمجة زلتوى اخلطاب وفقا
للمفردات اليت نقلت من قبل ،كما يطلب ادلعلم من الطلبة
شرح ما ورد يف اخلطاب يف رلموعات وبشكل فردي .يطرح
ادلعلم أسئلة مع الطلبة حول زلتوى اخلطاب وادلفردات
لقياس فهم الطلبة يف بداية شرح ادلادة.
ٕ .خاتمة
استنتاج

خيتتم ادلعلم والطلبة الدرس .مث يطلب ادلعلم من أحد الطلبة
أن خيلص مرة أخرى إىل ما مت استنتجو.

خاتمة

ادلعلم ينهي التعلم بقولو محدلة وربياتو.

ٖ) المالحظة
يف ىذه ادلرحلة ،الحظت الباحثة اليت تعمل كمعلم الطلبة أثناء عملية
التعليم أو يف تنفيذ العمل باستخدام أوراق واداوات ادلالحظة .من نتائج ىذه
ادلالحظة ،ديكن للباحثة أن تشرح أنو يف األنشطة التعليمية قام ادلعلم بتوصيل ادلواد
من خالل التعليم والتعلّم السياقي ونوع القراءة اجلهرية مع خطوات وتقييم مناسبني
وجيدين إىل حد ما ،وتبدأ حالة الطلبة تكون مواتية ،ولكن ال يزال ىناك طلبة مل
يتمكنوا من القراءة جيدا وفقا لتوجيهات ادلعلم وتعليماتو ،على الرغم من أن ادلعلم
قد مارس القراءة/اخلطاب بشكل جيد حىت يتمكن الطلبة من متابعتو .ويرجع وضع
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ىؤالء الطلبة إىل حقيقة أن معظمهم يفضلون أن يكونوا صامتني وسلبيني يف العمل
يف رلموعاهتم ،على الرغم من أن الطلبة اآلخرين يف رلموعتهم جيدون للغاية يف
أيضا ىو أن الطلبة مل جييدوا
اتباع ما يرشده ادلعلم .العامل اآلخر الذي يسبب ىذا ً

قراءة القرآن الكرمي بطالقة حىت يتمكنوا من قراءة نص الكلمة إىل اجلملة عند
قراءهتم للنصوص العربية .ومع ذلك  ،فإن عملية التعليم من القراءة دلادة اْأل ََد َوات
الْ َم ْد َرِسيَّة أو ادلعدات ادلدرسية ال تزال تعمل بشكل جيد ألن ادلعلم يقوم دائما

بتدريب الطلبة على سبارين القراءة ويستمر يف تكرار القراءة من خالل نوع القراءة

اجلهرية حىت يبدأ الطلبة يف فهم ما يقرؤونو .اعتاد ادلعلم والطلبة على التفاعل مع
تطبيق منهج  ،CTLعندما يقرأ ادلعلم ويلخص زلتوى اخلطاب ،يظهر اىتمام الطلبة
بشكل متزايد يف تعليم اللغة العربية ،ألن معظم الطلبة يركزون على االستماع وىم
متحمسون يف قراءة اخلطاب.
ٗ) التفكير
يف ىذه ادلرحلة سوف تشرح الباحثة النتائج اليت مت احلصول عليها من
ادلالحظة يف شكل مزايا وعيوب عملية تطبيق التعليم والتعلّم السياقي واحلل ادلطلوب
تنفيذه يف اللقاء والدورة التايل يف عملية تعليم القراءة.
ادلزايا اليت حصلت عليها الباحثة أثناء البحث سبت من خالل تطبيق التعليم
والتعلّم السياقي ونوع القراءة اجلهرية يف تعليم القراءة ،سبكن الطلبة من قراءة النصوص
بالتعليم والتعلّم السياقي الذي ىو جيد وصحيح مل يعد مثل قراءة القرآن .يساعد
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التعليم والتعلّم السياقي يف القراءة اجلهرية الطلبة على فهم نصوص القراءة العربية،
ويسهل الطلبة يف فهم كيفية الرد على زلتويات النص ،وجيعل الطلبة أكثر ثقة،
وقادرة على قراءة بشكل صحيح وخالق يف البحث عن معٌت من ادلفردات الصعوبة.
يف حني أن عيوب الواردة يف عملية التعليم مع التعليم والتعلّم السياقي ،ال
يزال ىناك الطلبة الذين ال يولون اىتماما كبريا للمعلم والعديد منهم صامتون /
سلبيون حىت أن بعض الطلبة مل حيصلوا على القيمة أ عند االختبار من خالل مهام و
يف تقييم مهارة القراءة.
قادرا
ً
استنادا إىل نتائج النسب واالستجابات ،زبلص الباحثة إىل احلل ليكون ً
على احلفاظ على مزايا من الطريقة التعليم والتعلّم السياقي ويقلل من عيوهبا ،أي
إضافة اسًتاتيجية أو أنشطة ديكن أن ذبعل الطلبة يشاركون بنشاط وديكن أن تقلل
من أنشطة الطلبة غري ادلفيدين ساب ًقا يف القيام باخلطوات اليت مت القيام هبا يف ىذه
الدورة الثانية ،وإعطاء ادلهام للبحث عن اخلطابات اليت زبتلف عن ادلواد اليت تدرس
يف الفصل ،مث تقييم مهارة القراءة الفردية واالختبارات  /االختبار البعدي للتعلم
الالحق.
د) اللقاء الثاني للدورة الثانية
ٔ) التخطيط
يقوم ادلعلم بإعداد شلنهج التعليم ادلراد استخدامو ومن مث إعداد خطة تنفيذ
التعليم وف ًقا

SK

و

KD

ات ال َْم ْد َر ِسيَّةُ
للدرس اللغة العربية مهارة القراءة مع عنوان اْأل ََد َو ُ
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(مادة مرفقة) بتطبيق التعليم والتعلّم السياقي على نوع القراءة اجلهرية ،ذبميع ورقة عملية
التعليم والتعلّم وجعل ورقة عمل الطلبة ( )LKSالدورة الثانية حول ادلوضوع.
ٕ) التنفيذ
يف ىذه احلالة ،يتم تنفيذ التعليم دلدة ٓ ٚدقيقة بدءًا من الساعة ٓٓ- ٓٛ:
ٓٔ ٜٓ.وسيتم وصفو يف اجلدول التايل:
الجدول ٙ

دورة السجل الميداني

الدورة

 :الثانية

اللقاء

 :الثاني

اليوم  /التاريخ  :االثنين ٘ٔ أكتوبر ٕٓٔ2
وقت

عملية التعليم والتعلّم
ٔ .مق ّدمة
نسبة

السجل الميداني
يفتح ادلعلم الدرس مع ربياتو ويسأل عن حالة الطلبة.
يقوم ادلعلم بًتتيب الفصل الدراسي حبيث جيلس الطلبة يف
ومنظما حبيث يتم شغل ادلقعد بالكامل ،مث
أماكنهم اخلاصة
ً
يطلب ادلعلم من الطلبة غري احلاضرين.

خالصة

أعد شرح الغرض من القراءة واطلب من بعض الطلبة تكرار
القراءة ومراجعة األفكار الرئيسية من ادلادة السابقة

حافز

يعطي ادلعلم التشجيع قبل بدء أنشطة التعلم حبيث يركز
الطلبة والًتكيز على الدروس ادلستلمة.

ٕ .األنشطة األساسية لعملية ٔ) يطبق ادلعلم مكونات البنية البنائية عن طريق دعوة
التعليم والتعلم مع تطبيق التعليم الطلبة لبناء أو خلق ادلعرفة حول اْأل ََد َوات الْ َم ْدَرِسيَّة
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والتعلّم السياقي (االستكشاف  )ٕ ،تطبيق مكون النمذجة (النمذجة) من خالل شرح
كيفية القراءة بشكل جيد وصحيح ،مث يقوم ادلعلم بقراءة
التفصيل والتأكيد)
وشلارسة القراءة بشكل جيد وصحيح وفقاً للنظرية ويوفر
النمذجة كيفية قراءة القراءة اجلهرية عن اْأل ََد َوات الْ َم ْدَرِسيَّة
باستخدام كتاب جيد مع نطق النجمة وتصحيح .مث
يطلب ادلعلم من الطلبة تكرار أو تقليد ما يقرأه ادلعلم على
حدة ويف رلموعات.
ٖ) يطبق ادلعلم عنصر طرح األسئلة (يسأل) عن طريق
سؤال معٌت الكلمة  /اجلملة الصعبة الواردة يف اخلطاب
الذي مت البحث عنو من قبل الطلبة كمهمة معينة يف اللقاء
األخري.
ٗ) معلمني تنطبق عنصر رلتمع التعلم (رلتمع التعلم) أن
خلق رلتمع التعلم مع ادلعلم يقسم اخلطاب إىل عدة
مواضيع فرعية دلناقشة وادلعلم تقسيم اجملموعة إىل ٗ٘-
رلموعات .مث يشارك ادلعلم ادلواضيع الفرعية مع كل
رلموعة .مث يطلب ادلعلم من كل رلموعة القراءة بصوت
عال مث القراءة بصمت دلدة ٘ دقائق .بعد ذلك  ،قامت
كل رلموعة بشرح ادلوضوعات الفرعية اليت مت احلصول
عليها وف ًقا لفهمها .يستمع ادلعلم واجملموعات األخرى
بطريقة منظمة ويربر ادلعلم تفسري  /قراءة الطلبة الذين ال
يزالون سلطئني أو غري صحيحني.
٘) يطبق ادلعلم عنصر االستفسار ( )Inquiryمن خالل
البحث  /العثور عن ادلفردات أو ادلفردات اليت ديكن أخذىا
من نص القراءة عن اْأل ََد َوات الْ َم ْدَرِسيَّة
 )ٙيطبق ادلعلم عنصر االنعكاس من خالل دعوة الطلبة
لتسجيل األشياء اجلديدة اليت مت اكتساهبا من خالل أنشطة
اليوم.
 )ٚيطبق ادلعلم عنصر التقييم األصيل من خالل قياس /
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تقييم ادلعرفة وادلهارات اللغوية للطلبة.
بشكل عام ،يعتاد الطلبة على قراءة النصوص العربية بشكل
جيد ،وتبدأ األجواء النشطة والسياقية بني اجملموعات من
الظهور من ىذه الفئة ولكن ال يزال ىناك طلبة يبدو
صامتني وال يهتمون بقراءة غو حىت تكون القراءة بطيئة
وتتوقف ،لكن الطلبة الذين مل يعرفوا اللغة العربية على
اإلطالق يف التعليم السابق ،بدأوا اآلن يدربون أنفسهم
لقراءة ادلزيد من النصوص العربية وفقا لتوجيهات ادلعلم.
يطلب ادلعلم من الطلبة ترمجة زلتوى اخلطاب وفقا
للمفردات اليت نقلت من قبل ،كما يطلب ادلعلم من الطلبة
شرح ما ورد يف اخلطاب يف رلموعات وبشكل فردي .يطرح
ادلعلم أسئلة مع الطلبة حول زلتوى اخلطاب وادلفردات
لقياس فهم الطلبة يف بداية شرح ادلادة.
ٕ .خاتمة
استنتاج

خيتتم ادلعلم والطلبة الدرس .مث يطلب ادلعلم من أحد الطلبة
أن خيلص مرة أخرى إىل ما مت استنتجو.

خاتمة

ادلعلم ينهي التعلم بقولو محدلة وربياتو.

ٖ) المالحظة
يف ىذا اللقاء الثاين ،ال يزال ادلعلم يطبق التعليم والتعلّم السياقي يف تعلم
النصوص العربية مثل اللقاءات السابقة ،وبدأت استجابة الطلبة يف الزيادة وظهرت
فضوذلم من خالل البدء يف تدريب أنفسهم للعثور على ادلفردات الصعبة يف القواميس
اليت لديهم ،واجملموعات اليت مت تشكيلها كما يقدم ادلعلم ،ادلنظمون ادلزيد من ادلواد
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أيضا على قراءة
حول نفس العنوان يف مناقشات سلتلفة ،ويدرب الطلبة أنفسهم ً
صح ادلعلم القراءة اليت ال تزال غري صحيحة
النصوص اجلديدة وفهم زلتوياهتا .ي ّ
ويساعد الطلبة يف ترمجة اجلمل .بعد ذلك ،يطرح ادلعلم أسئلة مع الطلبة ويعطي وظيفة

اختبار يف شكل زبصيصات فردية للموضوع مع مهمة استبدال كل ضمري أنا إألى
ضمري ََْنن أو بالعكس ،وربديد الكلمات اليت ىي األفعال أو فعل ،اسم ،و حرف
جر ،زادت نتائج اختبارات الوظائف ادلعطاة يف ىذه األنشطة بشكل كبري ،أي ما
ّ
يصل إىل ٖ ٝٚمن مؤشرات النجاح اليت حددىا الباحثة كانت ٘ ٝٚيف الدورة

األوىل.
ٗ) التفكير
يف ىذه ادلرحلة سوف تشرح الباحثة النتائج اليت مت احلصول عليها من ادلالحظة
يف شكل ما ىي مزايا وعيوب عملية تطبيق التعليم والتعلّم السياقي واحلل ادلطلوب
تنفيذه يف اللقاء والدورة التايل يف عملية تعليم القراءة.
ادلزايا اليت حصلت عليها الباحثة أثناء البحث سبت من خالل تطبيق التعليم
والتعلّم السياقي ونوع القراءة اجلهرية يف تعليم القراءة ،سبكن الطلبة من قراءة النصوص
بالتعليم والتعلّم السياقي الذي ىو جيد وصحيح مل يعد مثل قراءة القرآن .يساعد
التعليم والتعلّم السياقي يف القراءة اجلهرية الطلبة على فهم نصوص القراءة العربية،
ويسهل الطلبة يف فهم كيفية الرد على زلتويات النص ،وجيعل الطلبة أكثر ثقة ،وقادرة
على قراءة بشكل صحيح وخالق يف البحث عن معٌت من ادلفردات الصعوبة.
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يف حني أن عيوب الواردة يف عملية التعليم مع التعليم والتعلّم السياقي ،ال يزال
ىناك الطلبة الذين ال يولون اىتماما كبريا للمعلم والعديد منهم صامتون  /سلبيون حىت
أن بعض الطلبة مل حيصلوا على القيمة > ٘ ٚعند االختبار من خالل مهام و يف
تقييم مهارة القراءة.
قادرا
ً
استنادا إىل نتائج النسب واالستجابات ،زبلص الباحثة إىل احلل ليكون ً
على احلفاظ على مزايا من الطريقة التعليم والتعلّم السياقي ويقلل من عيوهبا ،أي
إضافة اسًتاتيجية أو أنشطة ديكن أن ذبعل الطلبة يشاركون بنشاط وديكن أن تقلل
من أنشطة الطلبة غري ادلفيدين ساب ًقا يف القيام باخلطوات اليت مت القيام هبا يف ىذه
الدورة الثانية ،وإعطاء ادلهام للبحث عن اخلطابات اليت زبتلف عن ادلواد اليت تدرس
يف الفصل ،مث تقييم مهارة القراءة الفردية واالختبارات  /االختبار البعدي للتعلم
الالحق.
من ادلالحظتني ادليدانيتني يف الدورة الثانية ادلوصوفة أعاله ،مت احلصول على
نتائج مهارة القراءة نص اللغة العربية للطلبة من خالل اختبارات القراءة عن طريق
استبدال كل ضمري أنا إىل ضمري ََنْن أو بالعكس واإلجابة على أسئلة حول زلتوى
ادلواد اليت مت تنفيذىا يف تعليم القراءة يف هناية كل دورة .ديكن توضيح النتائج يف
اجلدول التايل:
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ب .مناقشة نتائج البحث
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استنادا إىل البيانات اليت مت احلصول عليها من تطبيق الدورتني األوىل والثانية من
ً
خالل تطبيق التعليم والتعلّم السياقي يف أنشطة القراءى اجلهرية ،من ناحية النظرية قدرة أو
مهارة القراءة ديكن اجراءه من خالل تطبيق التعليم والتعلّم السياقي لدى طلبة الصف
السابع بادلدرسة الثانوية االسالمية سوكارامي بندر المبونج العام الدراسي -ٕٓٔٛ
 ..ٕٜٓٔيف ىذا الباب ستقوم الباحثة بتحليل البيانات اليت مت احلصول عليها خالل
البحث هبدف إثبات حقيقة الفرضية اليت اقًتحت الباحثة يف وقت سابق.
ناجحا إذا وصل إىل متوسط قيمة
ديكن القول بأن ىذا البحث العملي يكون
ً
االستكمال فوق  ،KKMوىو ٘ ،ٚمن خالل ربقيق ادلؤشرات اخلمسة اليت ربددىا الباحثة
من نظرية كفاءة القراءة اليت حددهتا الباحثة اليت تعمل كالتايل:

1

ٔ) يصيب الطلبة يف ادلخرج
ٕ) يصيب الطلبة يف عالمة الًتقيم
ٖ) املس الطلبة قراءة النصوص العربية
ٗ) يصيب الطلبة يف قراءة الوقف  /عالمة الوقف
٘) يصيب الطلبة يف طول قصري.
من بني ادلؤشرات اخلمسة ،سيتم احلصول على القيمة اإلمجالية أو القيمة ادلتوسطة
وسيحصل كل مؤشر على قيمة ٔ إىل ٕٓ ،مث يتم إضافة النتائج وسيتم احلصول على
القيمة ادلتوسطة.
ٔ .نتائج العمل في الدورة األولى
Erlina, Pembelajaran Qira’ah Inovatif, (Bandar Lampung: Buku Daras, 2014), hlm. 32-33.

1
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من مالحظات الباحثة يف الدورة األوىل ،قام ادلعلم بتقدمي ادلواد من خالل التعليم
والتعلّم السياقي مع خطوات وتقييم جيد إىل حد ما  ،ولكن وضع الطلبة مل يكن مواتياً
بالكامل ،وبالتحديد كان ىناك بعض الطلبة الذين كانوا سلبيني وأقل تفاعالً مع
اىتماما باستكشاف وفهم زلتوى اخلطاب
األصدقاء يف رلموعتهم حىت جعلهم أقل
ً
اىتماما أقل للمعلم عندما ديارس ادلعلم
الذي يقدمو ادلعلم ،ألن الطلبة الذين يولون
ً

القراءة اجليدة والصحيحة .ولكن يف الدورة التالية ،سيتم إدخال ربسينات على ادلعلم يف
مرحلة التفكري ،ويف ىذه الدورة ككل ،بدأوا الطلبة يهتمون ويتحفزون يف التعليم والتعلّم
السياقي يف أنشطة القراءة اجلهرية ،وذلك وف ًقا للمعلمني والطلبة .تسهيل كال من نقل
ادلواد وقراءة اخلطاب بشكل جيد وفهم ادلفردات وزلتوياهتا.
استناداً إىل نتائج ربليل البيانات النوعية أعاله ،ديكن تفسري النسبة ادلئوية إلسبام
الطلبة يف مهارة القراءة النصوص العربية اليت مل تصل إىل متوسط قيمة االكتمال ،واليت مل
يتم ربديدىا يف اجلدول ،كما يلي:
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ٕ .نتائج العمل في الدورة الثانية
عمل الدورة الثانية ىو استمرار لعمل الدورة األوىل ،وىذا العمل ىو ربسني أو
عمل يستند إىل نتائج ادلالحظة والتفكري للبحث يف الدورة األوىل .يف ىذه الدورة الثانية،
يعتاد ادلعلم والطلبة على الوضع وتبدأ حالة الطلبة يف أن تكون مواتية ،ديكن رؤيتو عندما
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يقدم ادلعلم مادة اخلطاب وادلمارسات اجليدة والصحيحة يف القراءة ،مل يعد الطلبة
صامتني وسلبيني يف رلموعتهم ،فبدأوا يف البحث عن مفردات صعبة ومواصلة شلارسة
القراءة دبفردىم بصوت منخفض ،وبدء طرح األسئلة وزلاولة قراءة ما ال يعرفونو .يف
وقت سابق .التعليم والتعلّم السياقي يصبح منهجا شلتعا وسهال للمعلم والطلبة .معايري
مهارة القراءة اللغة العربية لكل طلبة ىي كما يلي.
استناداً إىل نتائج ربليل البيانات النوعية أعاله ،ديكن تفسري النسبة ادلئوية إلسبام
الطلبة يف مهارة القراءة النصوص العربية اليت وصلت إىل متوسط قيمة االكتمال فوق
 KKMواليت ىي ٘ ٚديكن تفسريىا يف اجلدول على النحو التايل:

66

يف إجراء البحث ،زادت كل دورة من مؤشر األول حىت اآلخر ،وىي الدورة األوىل
اليت وصلت إىل ( ٜٝ٘.ٖٚنقيص) ويف الدورة الثانية وصلت إألى ( ٝٛٗ.ٖٚجيد
جدا) .ديكن رؤية ادلقارنة يف اجلدول التايل:
ً
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بالنسبة إىل البساطة ،ديكن مالحظة زيادة كل دورة من الرسم البياين دلقارنة
نتائج البحث ادلسبق ،والدورة األوىل والدورة الثانية واليت سيتم شرحها مرة أخرى يف
الرسم البياين التايل:

وبالتايل ديكن أن خنلص إىل أن تنفيذ التعليم والتعلّم السياقي كتعليم عريب ديكن أن
يرقّي مهارة القراءة اجلهرية النص العريب لدى طلبة الصف السابع بادلدرسة الثانوية االسالمية
زلمديةة ٔ سوكارامي بندرالمبونج ،وىذا ديكن مالحظتو من نتائج الطلبة الذين رقيت يف
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كل دورة .نتائج مهارة القراءة يف الدورة األوىل لدى الطلبة الذين أكملوا  ٜٝ٘.ٖٚأو ٜٔ
طلبة حصلوا على القيمة > ٘ .ٚتبدأ ىذه القيمة بإظهار اىتمام الطلبة بقراءة النصوص
العربية وفهم اخلطاب وزلتوياتو .مث يف الدورة الثانية نتائج مهارة القراءة لدى الطلبة الذين
أكملوا  ٕٚ ٝٛٗ.ٖٚطلبة حصلوا على القيمة ٓ٘< .ىذه القيمة تشري إىل رغبة وسهولة
الطلبة يف القراءة وفهم اخلطاب العريب وزلتوياتو.
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الباب الخامس
خالصة
أ .خالصة
استنادا إىل سلسلة من البحث العمل للفصل الدراسي
ً
باملشاركة من قبل الباحثة اليت تعمل كمعلم ،ميكن االستنتاج أنو مع تطبيق التعليم والتعلم
)(PTK

الذي أجريتو

السياقي حيث أن تعليم اللغة العربية ميكن أن يرقي مهارة القراءة اجلهرية للنص العريب لدى
طلبة الصف السابع باملدرسة الثانوية االسالمية حممدية  1سوكارامي بندر المبونج.
من نتائج البحث واملناقشة يف الباب السابق ،ميكن رسم االستنتاجات التالية:
 .1ترقية مهارة القراءة اجلهرية من خالل التعليم والتعلم السياقي لدى طلبة الصف
السابع باملدرسة الثانوية االسالمية حممدية  1سوكارامي بندر المبونج لقد
شهدت ترقية يف مهارة القراءة اجلهرية من خالل تقييم مهارة القراءة يف كل دورة،
وميكن تفسري النتائج كما يلي:
 )1الدورة األوىل :نتائج مهارة القراءة لدى الطلبة مت احلصول عليها مبعادلة
نتيجة .:59.37
 )2الدورة الثانية :نتائج مهارة القراءة لدى الطلبة مت احلصول عليها مبعادلة
نتيجة .:84.37
من متوسط القيمة كل لقاء ،النسبة املئوية للزيادة يف متوسط القيمة يف البحث
املسبق ،الدورة األوىل إىل الدورة الثانية بالتسلسل ،وىي:
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 )1يف البحث املسبق  -الدورة األوىل حتدث ترقية مبعادلة نتيجة .: 44،62
 )2يف الدورة األوىل  -الدورة الثانية كانت ترقية مبعادلة نتيجة .: 25،44
واستناداً إىل البحث الذي أجرايتو الباحثة ،فإن الًتقية يف مهارة القراءة اجلهرية من
خالل التعليم والتعلم السياقي اكتسبت ترقية مبعادلة نتيجة االمجايل يف اللقاء للدورة األوىل
والدورة الثانية  .: 25،44وىكذا  ،فإن التعليم والتعلم السياقي ميكن أن يرقي مهارة
القراءة اجلهرية للنص العريب لدى طلبة الصف السابع باملدرسة الثانوية االسالمية حممدية 1
سوكارامي بندر المبونج.
ب.اقتراحات
استنادا إىل نتائج البحث العمل للفصل الدراسي ) (PTKالذي أجريتو ،تقًتح الباحثة
ً

عدة اقًتاحات .مت تقدمي ىذه االقًتاحات إىل واضعي السياسة ،ومنفذو السياسة ،والباحث.
 .1للمعلم اللغة العربية

يرجى إىل املعلم أن تكون ىذه نتائج البحث للنظر فيها ,كتحديد لالختيار
الطريقة أو اسًتاتيجية أو التعليم التعلم املناسبة خاصة لدرس مهارة القراءة حبيث ميكن
احلصول عليها األىداف من عملية التعليم و التعلم.
 .2للطلبة
للطلبة املاىرين يف مهارة القراءة البد أن يتعلموا جيدا حبيث املهارة زيادة الًتقية
وكذلك للطلبة الذين قلة املهارة.
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 .3للباحث التالي
من املوصى بو ملراقيب التعليم ،وال سيما يف جمال اللغة العربية ،إلجراء مزيد من
البحوث فيما يتعلق بعملية ونتائج البحوث على التعليم والتعلم السياقي .جيب القيام
بذلك من أجل عملية التعليم السلس حبيث تكون جودة التعليم أفضل.
ج .إختتام
كل احلمد واالمتنان لوجود اهلل سبحانو وتعاىل الذي يكرس دائما رمحتو وبركاتو،
حبيث ميكن االنتهاء من ىذا البحث .صالة وسالما دائما للنيب حممد صلى اهلل عليو وسلم
الذي ألقى اإلنسان إىل دين الذي يعطي التوجيو طوال احلياة.
بسبب حمدودية التفكري ونقص املعرفة اليت لدى الباحثة ،يف إعداد ىذا البحث ،ال
تزال ىناك العديد من أوجو القصور يف جوانب خمتلفة ،بسبب ىذه العيوب ،فًتجو الباحثة
ىناك املباحث التالية الىت تكملها حىت تكون ىذه الرسالة العلمية أحسن .أمني.

DAFTAR PUSTAKA

Acep Hermawan, Acep. 2014. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung : PT
Remaja Rosdakarya.
Achmadi, Abu. 2007. Metodologi Penelitian, Jakarta : PT Bumi Aksara.
Ahmad, Izzan. 2011. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. Bandung : Humaniora.
Aqib, Zainal. 2013. Model-Model, Media, dan Strategi Pembelajaran Kontekstual
(INOVATIF), Bandung : Yrama Widya.
Arikunto, Suharsimi, dkk. 2007. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta : PT. Bumi
Aksara.
Arsyad, Azhar. 2003. Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya Beberapa Pokok
Pikiran. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
B. Johnson, Elaine. 2002. Contextual Teaching & Learning : Menjadikan kegiatan
Belajar Mengajar Mengasyikkan dan Bermakna. Bandung : Kaifa.
Departemen Agama RI. 1992. Al-Qur’an dan Terjemahannya, Semarang: PT. Mas
Inti.
Erlina. 2014. Pembelajaran Qira’ah Inovatif, Bandar Lampung : Buku Daras.
Ermalinda, Paizaluddin. 2013. Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action
Research ) Panduan Teoritis dan Praktis. Bandung : Alfabeta.
Fuad Effendy, Ahmad. 2012. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Malang:
Misykat.
Hamalik, Oemar. 2011. Proses Belajar Mengajar. Jakarta : Bumi Aksara.
Hasan, Iqbal. 2001. Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya,
Jakarta : Gralia Indonesia.
Hatimah, Ihat. 2007. Pembelajaran Berwawasan Kemasyarakatan, Jakarta :
Universitas Terbuka.

Kunandar. 2011. Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan
Profesi Guru . Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
M. Echols, John. 2003. Kamus Inggris – Indonesia. Jakarta : PT Gramedia Pustaka
Utama.
Makruf, Imam. 2009. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Aktif, Semarang : Needs.
Moleong, Lexy J, 2002. Metodologi Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya.
Mustofa, Syaiful. 2011. Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, Malang: UIN
Maliki Press.
Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. 2007. Metodologi Penelitian. Jakarta : PT.
Bumi Aksara.
Nashar. 2004. Peranan Motivasi dan Kemampuan Awal Dalam Kegiatan
Pembelajaran. Jakarta : Delia Pers.
Nuha, Ulin. 2016. Ragam Metodologi & Media Pembelajaran Bahasa Arab
Yogyakarta: DIVA Press.
Nurhadi, dkk. 2003. Pembelajaran Kontekstual dan Penerapannya dalam KBK.
Malang : UM Press.
Nuriadi. 2008. Membaca dalam Teori dan Praktik, Bandung : Mutiara, 2008.
Riyanto, Yatim. 2009. Paradigma Baru Pembelajaran Sebagai Referensi Bagi
Guru/Pendidik Dalam Implementasi Pembelajaran Yang Efektif Dan
Berkualitas, Jakarta : Kencana.
Rusman. 2010. Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru.
Jakarta : Rajawali Pers.
Sanjaya, Wina. 2006. Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses
Pendidikan. Jakarta : Kencana.
Sudjana Nana. 2002. Penilaian Hasil Belajar Mengajar. Bandung : Remaja
Rosdakarya.
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,
dan R & D, Bandung : Alfabeta.

Suja’i. 2008. Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab : Strategi dan Metode
Pengembangan Kompetensi. Semarang: Walisongo Press.
Sukardi, 2013. Metode Penelitian Pendidikan Tindakan Kelas : Implementasi dan
Pengembangannya, Jakarta : Bumi Aksara.
Tampubolon, Saur. 2014. Penelitian Tindakan Kelas. Jakarta : Penerbit Erlangga.
Tarigan Guntur, Henri. 1987. Membaca Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa,
Bandung : Remaja Angkasa.
Wiraatmadja, Rochiati. 2005. Metode Penelitian Tindakan Kelas. Bandung : Remaja
Rosdakarya.
Yamin, Martinis. 2010. Strategi & Metode dalam Model Pembelajaran, Jakarta: GP
Press Group.
Zulhanan. 2004. Paradigma Baru Pembelajaran Bahasa Arab, Bandar Lampung :
An-Nur Press.

