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 ملخص
في ترقية نتائج تعلم اللغة العربية  QUANTUM QUOTIENTتطبيق استراتيجية 

 المتوسطة اإلسالمية بوكيت كيمونينج دار الهدىلدى طلبة الصف السابع بمدرسة 

 فطري ميالني أغوستيا

يفمدرسةداراذلدىادلتوسطةاإلسالميةبوكيتكيمونينج،شكلةمهذاالبحثيأيتمن
عمليةالتعليمملحتصلعلىالنتيجةاجليدة.أماادلشكلةهييفتعليماللغةالعربيةالذيالأنتبنيي

ادلتنوعة االسرتاتيجية يستخدم ومل احملاضرة طريقة يستخدم إىلاخنفاض،يزال احلال فيسببهذا
عددالطلبةأنوهي(KKM)ملحتصلعلىمعياراإلكتمالاألدىنونتائجالتعلملدىالطلبةنتائج

الناجحمنهم52يفذلكالفصلهم أو91والراسبمنهم%52طالبأو6طالبا، طالبا
ادلشكالت.66% هذه كثوللتغبعلى الارتفقد وادلسرتاتيجية لالستخدامادلناسبة ثةرة منها،

مشكل،quantum quotientاسرتاتيجيةتطبيقب البةأما الباحثةيفهذا هيهلثحالبحثاليتقدمتها
لدىطلبةالصفاللغةالعربيةترقيةنتائجتعلمقادرعلىquantum quotient تطبيقاسرتاتيجية
؟ادلتوسطةاإلسالميةبوكيتكيمونينجداراذلدىالسابعمبدرسة

صفطلبةالعالبحثهموموض،(PTK)إجرائيللصفالدراسيهذاالبحثهوحبث
عقدهذاي.طلبة52وكانعددهمادلتوسطةاإلسالميةبوكيتكيمونينجداراذلدىالسابعمبدرسة

 بالدورتني اإلجرائي تالالبحث واإلجراء،يت التخطيط، هي الرئيسية اخلطوات أربع من تكون
ونوعالبحثهوحبثنوعيووادلال البحثهوحةة،والتفكةر. وصفي،وهدفالبحثيفهذا

تعلمل نتائج العربيةرتقية اللغة مبدرسة الصفالسابع طلبة اذلدىلدى اإلسالميةدار ادلتوسطة
.quantum quotientطبيقاسرتاتيجيةبتبوكيتكيمونينج

فكانيف.يفكلالدورةترتقىطلبةاللدىتعلمالنتائجيتبنيأن،ثاستناداإىلنتائجالبح
6والراسبمنهم%66طلبةأو96طلبة،الناجحمنهم52نتائجالتعلممنالدورةاألوىلترتقى

ترتقينتائجالتعلممن%25أوةبطل الثانية أو55طلبة،الناجحمنهم52.مثيفالدورة طلبة
66% منهم الراسب ةبطل2وأما %95أو . السابق، البيان من أن االستنتاج تطبيقفيمكن

دارلدىطلبةالصفالسابعمبدرسةقادرعلىترقيةنتائجالتعلم quantum quotientاسرتاتيجية
.ادلتوسطةاإلسالميةبوكيتكيمونينجاذلدى

.نتائجالتعلم،quantum quotient اسرتاتيجية:الكلمات المفاتيح







 إىداء

على مجيع نعمو الكثرية اليت أعطاىا  بالشكر إىل اهلل تعاىل ،احلمد هلل رّب العاملني

 ىذه الرسالة العلمية إىل: للباحثة حىت تقدر على كتابة ىذه الرسالة العلمية، فأىديت

احملبوبان أيب جون ىريي وأمي ىريلينا ومها اللذان قدماين احملبوبة والديين  .1

لنجاحي، وأشكر شكرا جزيال على مجيع اجلهود واإلخالص والتشجيع والدعاء 

 . وأحبهما حبا مجا يف اهلل واحملبة اليت ال ميكن أن أجزيها واحدا فواحدا

أخيت الصغرية مرياندى بريسليا وىي اليت انتظرت مين القدوة احلسنة، وإىل مجيع  .2

تقدمي مجيع  أسريت اللذين يدفعوين للوصول إىل النجاح يف التعليم، وأشكرىم على

 الدعاء والدوافع حىت أمتمت يف كتابة ىذه الرسالة العلمية.

 جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج. 2112زمالئي احملبوبني ملرحلة  .3

 
 



 ز
 

 ةترمجة الباحث

بوكيت كيمونينج ناحية بوكيت كيمونينج المبونج يف ميالين أغوستيا فطري ت ولد

جون هريي  املتزوج سيداألوىل من ابنة  ، وهي6991أغوسطوس  61خ يف التاريالشمالية 

 . هريليناسيدة و 

، سوكا نيجري وي كانان 2مدرسة اإلبتدائية احلكومية الدراسة من  ةالباحث تبدأ

يف مدرسة مطلع األنوار املتوسطة ا دراسته ت. وبعد ذلك استمر 2229سنة  تمت وقد

اإلسالمية غونونج بارو وي كانان مث إنتقلتها إىل مدرسة دار اهلدى املتوسطة اإلسالمية 

مدرسة دار اهلدى الثانوية مث واصلت دراستها يف  .2262 سنة تومتبوكيت كيمونينج 

 .2262سم العلوم الطبيعية وقد متت سنة اإلسالمية بوكيت كيمونينج يف ق

إىل اجلامعة وهي جبامعة رادين إينتان  ادراسته ةاحثالب تاستمر  2262ويف السنة 

تعليم بقسم تعليم اللغة العربية وقد متت سنة اإلسالمية احلكومية المبونج يف كلية الرتبية وال

اندوا رايا، سوكارامي باندر إىل اليوم تعلمت الباحثة مبعهد النور ف 2262منذ سنة  .2269

اتبعتها الباحثة يف قد منذ دراستها يف املدرسة اإلبتدائية إىل املدرسة الثانوية  المبونج.

و منذ يف اجلامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج قد اتبعتها  األنشطة الكشفية



 ز
 

من مدرسة دار اهلدى صارت الباحثة مماثلة  2262. ويف سنة   UKM Bahasaالباحثة يف 

المبونج  6املسابقة العلمية يف مدرسة الثانوية احلكومية اإلسالمية  تبا  الثانوية اإلسالمية ال

 الشمالية. 
 



 

 ح
 

 تقديركلمة شكر و 

محدا هلل عز وجل على مجيع النعم الكثرية اليت أعطاه للباحثة  حىت تقدر على  

والصالة بالرغم من أن فيها العيوب واألخطاء الكثرية. كتابة ىذه الرسالة العلمية 

الذي قد محل الناس من الظلمات  والسالم على النيب الكرمي حممد صلى اهلل عليو وسلم

ىذه الرسالة العلمية إلمتام الشروط للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل يف  .إىل النور

رادين إينتان اإلسالمية احلكومية  قسم تعليم اللغة العربية من كلية الًتبية والتعليم جبامعة

 المبونج.

وهبذا وعت الباحثة حبثها كثري من النقائص واخلطاءات وبعيد عن الكمال 

فبهذه ادلناسبة أن تقّدم ادلعرفة واخلربة اليت متتلكها الباحثة. والصواب، ألن حمدودية 

كل مشاركة وتشجيع. وباخلصوص إىل  الباحثة جزيل الشكر إىل مجيع األطراف على

 سادات األفاضيل: 

، كعميد كلية الًتبية والتعليم جبامعة ادلاجستري األستاذ الدكتور احلاج خري األنوار .1

 كومية المبونج.رادين إينتان اإلسالمية احل

من كلية ربية اللغة العتعليم كرئيس قسم  فري داود ادلاجستريالدكتور س األستاذ  .2

 الًتبية والتعليم  جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.



 

 ح
 

كادلشرفة األوىل واألستاذ الدكتور رمضاين ساجاال، ادلاجسترية  األستاذة الدكتورة  .3

كادلشرف األول شكرا جزيال على تقدمي الوقت ومجيع أمري الدين ، ادلاجستري  

 االرشادات والتوجهات لكتابة ىذه الرسالة العلمية.

مجيع احملاضرين واحملاضرات اللذين أعطوين علوما ومعرفة مدة الدراسة بكلية  .4

 الًتبية والتعليم جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.

جبامعة االسالمية احلكومية رادين  ادلركزية ة ورئيس ادلكتبةالًتبي كليةل ادلكتبةرئيس  .5

 ادلعلومات عن ادلراجع من خالل توفري المبونج الذين ساعدوا الباحثانتان 

 تاجة.احمل

األستاذ احلاج م. يوسف كرئيس ادلدرسة مبدرسة دار اذلدى ادلتوسطة اإلسالمية  .6

بوكيت كيمونينج ومجيع األساتيذ واألستاذات والطلبة اللذين ساعدوين يف تقدمي 

 البيانات ليت حتتاجها الباحثة  لكتابة ىذه الرسالة العلمية. 

دلتوسطة اإلسالمية األستاذ وحدين كمدرس اللغة العربية مبدرسة دار اذلدى ا .7

بوكيت كيمونينج، شكرا جزيال على تقدمي اإلرشادات التوجيهات طول ىذا 

 البحث.

وباخلصوص  2115دلرحلة  بة قسم تعليم اللغة العربية من طلنيزمالء احملبوب  .8

 لفصل األلف.
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أخي أدي، وأخي أمري، وأخيت ديوي   حايب مبعهد النور باندار المبونجأص .9

طيبة، يوين، فرح، سامسيايت، حليمة، تانيت، نور حيايت، والن، رسيانتيكا، سييت 

 أنسة اللطيفة، سييت رضية، ربيايت، سري مولياين ولينا وأما أشبو ذلك.

زمالئي احملبوبني جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج اللذين  .11

 أعطوين اخلربات الثمينة لفتح مفتاح احلياة.

قد ساعدوا يف كتابة ىذه الرسالة العلمية ومل أذكرىم واحدا  اليتمجيع األطراف  .11

 فواحدا.

عسى اهلل أن يعطيهم الرمحة واذلداية كاجلزاء على إعطاء ادلساعدة 

على أن  ةالباحث ترجواالرشادات إلمتام ىذه الرسالة العلمية. وهبذه الرسالة العلمية 

اجلزاء حلسنهم بأحسن  همعسى اهلل أن يعطي. رئنياو نفس الق اهلنفس احبثهنفع ي

 دلني.ساعدة وادلشاركة. ممني يا رب العاعلى مجيع ادل اجلزاء

م2119مارس  31باندر المبونج   
 الباحثة

 
 ميالين أغوستيا فطري

        1511121115  
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 الباب األول

 مقدمة

 توضيح الموضوع . أ

يف ترقية  Quantum Quotientاسًتاتيجية  ادلوضوع ذلذا البحث ىو "تطبيق

ادلتوسطة  دار اذلدىمبدرسة  لدى طلبة الصف السابعنتائج تعلم اللغة العربية 

لتجنب عن األخطاء ىف فهم و تفسَت االصطالحات . اإلسالمية بوكيت كيمونينج

 :ببياهنا تفصيال  ةقـو الباحثتس ٬ىف ىذا ادلوضوع الكثَتة ادلوجودة

 التطبيق .ٔ

إجراء  ٔ. ةومفصل اميةنظبالتطبيق ىو اإلجراء أو التنفيذ الذي مت إعداده 

٬ ميكن تعريف التطبيق على لصحيحباىذا التطبيق بعد أف يعتربه التخطيط 

 أنو التنفيذ أو التطبيق.

ٕ. Quantum Quotient 
Quantum .2ىو التفاعل يتغَت الطاقة يكوف الضوء

 Quotient  ىو  أو الذكاء

 3استطاعة على تعلم الوضع اجلديد والقدرة على التعلم واخلربة الطلبة.

                                                             
1 Nurdi Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta: Rajagrafindo 

Persada, 2002), hlm. 70. 
2
 Nandang Kosasih, Dede Sumarna, Pembelajaran Quantum dan Optimalisasi 

Kecerdasan, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 75-76. 
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 نتاج التعلم .ٖ

ادلعرفية والعاطفية واحلركية اليت من ادلعينة  نتائج التعلم ىي القدرة أو ادلهارة

 4ة التعلم والتعليم.ميكن احلصوؿ عليها الطلبة بعد اتباع عملي

 الطلبة .ٗ

الطلبة ىو شخص زنق لو التعليم الديٍت وفقا للدين الذي يلتـز هبم وزنصل 

 5على اخلدمات التعليمية وفقا دلواىبهم  واىتماماهتم وقدراهتم.

 اللغة العربية .٘

ىي لغة االتصاؿ العادلي و ذلا دور ىاـ يف حتويل خزائن العلـو  اللغة العربية

من جيل إىل جيل٬ و ىي تشتمل على مجيع جوانب احلياة بطريقة تبادؿ 

بعض ادلعارؼ و النظريات و ىي وسيلة الحتاد الشعوب بفكرة واحدة و 

 6الشعور و االمتثاؿ و النتائج احملمودة.

 أسباب اختيار الموضوع . ب

 ىي كالتايل: وضوعىذا ادل ىل اختيارإاليت تدفع الباحثة أما األسباب 

                                                                                                                                                                       
3 Ibid, hlm. 167. 
4 Kunandar, Penilaian Autentik, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 62. 
5 Departemen Pendidikan Nasional, Undang-Undang SISDIKNAS UU RI No. 20 Tahun 

2003, Jakarta: Sinar Grafindo, 2016), hlm. 10. 
6
 Abdurochman, Bahasa Arab dan Metode Pembelajarannya, (Bandar Lampung: CV. 

Anugrah Utama Raharja, 2007), hlm. 22 
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يف جناح عملية التعلم والناشئة  نتائج التعلم إحدى من العوامل اذلامة  .ٔ

والتعليم٬ ولذلك أرادت الباحثة دلعرفة كيفية نتائج الطلبة بعد تطبيق 

 .Quantum Quotientاسًتاتيجية 

الطلبة٬ ولكن النتائج مل حتصل يسعى ادلدرس يف ترقية نتائج التعلم لدى  .ٕ

د األقصى. ىذه احلالة اليت تدفع الباحثة إىل اختيار ثحثها بالتفصيل على احل

 .Quantum Quotientوتقدـ ادلدخالت إىل ادلدرس يف تطبيق اسًتاتيجية 

ىي أحد الطرؽ ميكن استخدمها ادلدرس لًتقية نتائج التعلم لدى الطلبة  .ٖ

 .Quantum Quotientتطبيق اسًتاتيجية ب

 خلفيات البحثج. 

سبب  العديد من تغَتات يف مجيع أحناء يكاف تطوير العلـو السريع لقد 

ميكن تشكيل  التعليميف حياة الناس لو دور ىاـ٬ ومن خالؿ  التعليماحلياة. و 

الفرد وإنتاجيتو٬ حتديد اجنازات  قدرة علىال للتعليمشخصية الفردية. ويعترب أف 

ميكن للشخص إنشاء أعماؿ رائعة حلياتو. التنمية البشرية الكاملة  التعليممبساعدة 

وتثقيف حياة  بداعيةإتطوير حيث أف ىذا اذلدؼ ىو ل ونفس التعليمىي اذلدؼ من 

والصحة البدنية والروحنية. سوؼ يصَتوف أمَت ادلؤمنُت ولديهم ادلهارات  يتالاألمة و 
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ب فيو نظاـ التعليم الوطٍت والذي مكتو  ٖٕٓٓلسنة  ٖوىذا ما يتعلق بالقانوف رقم 

 ىو على النحو التايل:
“Pendidikan Nasional mengembangkan dan membentuk watak serta 

peradaban bangاsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi didik agar 

menjadi manusia yang beiman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Mahasa 

Esa. Berakhlak musia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi 

warga yang demokratis serta bertanggung jawab”.
7
   

 
الوطنية السابقة فاستنبطت الباحثة أف اجملتمع  التعليمبناء على أىداؼ 

ؿ الذين سوؼ يصَتوف أمَت ادلؤمنُت وادلتقُت باهلل تعاىل ااإلندونسي كلهم الرج

عب يل التعليم. يةالتعليمولديهم أخالؽ الكرمية واإلمكانات البشرية من اجلوانب 

فكانت ادلوارد البشرية ادلؤىلة ميكن ٬ التعليمدورا ىاما يف حياة البشرية٬ من خالؿ 

إندونيسيا كدولة نامية تسعى . أف التقدـ األمة وازدىارىاجلوالة رؾ كمح تشكلها 

 إىل حتسُت نوعية ادلوارد البشرية.

٬ ودرجات ليست درجات للعادلُتو كبَت على حياة الناس تأثَت   لتعليمل كاف

كما وىذا   لديهم ادلعرفة والعلـو الذين الناس ولذلك يكـر اهلل عليهم غَت العادلُت٬ 

 قاؿ اهلل تعاىل يف القرآف الكرًن:

                                                             
7 Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit, hlm. 48. 
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الَِّذْيَن آَمنُػْوا ِإَذا ِقْيَل َلُكْم تَػَفسَُّحْوا يفْ اْلَمَجاِلِس فَاْفَسحْوا يَػْفَسِح اهلُل َلُكْم َوِإَذا يَاأَيػََّها 

مبَا ِقْيَل اْنُشُزْوا  فَاْنُشُزْوا يَػْرَفِع اهلُل اّلِذْيَن آَمنُػْوا ِمْنُكْم َواّلِذْيَن أُْوتُػْوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواهلُل 

 (.ٔٔ)اجملادلة: َخِبيػْر   تَػْعَمُلْوفَ 

حلاجة ادلهمة٬ لقد كايعرؼ أف حتسُت نوعية التعليم ىو   سابقةمن اآلية ال

عملية التعليم منذ والدة اإلنساف يف بيئتو العائلة إىل التعليم الرمسي.  ىذه بدأت 

كانت ادلدرسة إحدى من احملل للتعليم الرمسي باستخداـ ادلرافق والتسهيالت الكافية 

عملية التعلم يف ادلكونات كانت ألداء التعلم حىت تسَت عملية التعليم جيدة.  

لتحقيق األىداؼ ادلعينة. ومن ىذه ادلكونات ىي ادلدرس  ضروري والتعليم ىي أمر 

وهبذا احلاؿ فإف أنشطة التعلم ىي األنشطة األساسيىة يف كادلعلم والطلبة كادلتعلم. 

 عملية التعليم.

 على  ىو عملية ال حتدث علميا٬ ولكنو حتدث Gegneأف  التعلم عند 

وجود ظروؼ معينة٬ ىذه الظروؼ تتعلق بالعوامل الداخلية والعوامل اخلارجية. 

العوامل الداخلية ىي العوامل الناشئة عن استعداد الطالب وما يتعلمو من قبل٬ بينما 

متعمدا هبدؼ  من قبل ادلدرسُتالعوامل اخلارجية فهي حالة التعلم وتقدًن ادلثَت 

والتعليم ىو عملية أنشطة التعلم اليت أجره ادلدرس والطلبة يف  8تسهيل عملية التعلم.

                                                             
8
 Nandang Kosasih, Dede Sumarna, Pembelajaran Quantum dan Optimalisasi 

Kecerdasan, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 11-12. 
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ظروؼ معينة للوصوؿ إىل األىداؼ ادلقررة. وفقا للقانوف عن نظاـ التعليم الوطٍت 

٬ فإف التعليم ىو عملية التفاعل بُت الطلبة وادلوارد التعليمية ٖٕٓٓلسنة  ٕٓرقم 

9علم.يف بيئة الت
   

التعليم ىو ادلساعدة من ادلدرس يف شكل العلـو وادلعرفة والكفاءة وادلهارة 

وادلتعقدات لدى الطلبة. والتعليم ىو أساس ألنشطة قف اوالطبيعة وتشكيل ادلو 

ادلدرس٬ لذلك رنب أف يركز حل مشكلة  التعليم على نوعيتو٬ ميكن احلصوؿ على 

التعليم باجليد. وعملية التعليم تتعلق نوعية التعليم إذا خطط ادلدرس عملية 

أف  Kemp باسًتتيجيات التعليم ادلستخدمة إليصاؿ ادلواد الدراسية إىل الطلبة. يشرح

ثحيث اسًتاتيجية التعليم ىي أنشطة التعليم اليت رنب أف يقـو هبا ادلدرس والطلبة 

تيجية التعليم ينبغي على ادلدرس اختيار اسًتا 10حتقيق أىداؼ التعليم بفعالية .يتم 

 ىداؼ ادلقررة بالسهولة.األادلناسبة بادلواد الدراسية لتحقيق 

لتطوير إمكاناهتم باستخداـ  ا كثَتاعلوم الطلبةالذي يعلم  علم ىوادل

٬ ويف ىذا احلاؿ يستخدـ بةالطلنتائج اليت تسبب إىل ترقية اسًتاتيجية التعليم 

الذكاء ىو  quantum quotientاسًتاتيجية . quantum quotientادلدرس اسًتاتيجية 

البشري القادر على ترقية مجيع إمكانات بطريقة متوازنة٬ وتآزرية وشاملة مبا يف ذلك 
                                                             

9 Ibid, hlm. 21. 
10

 Rusman, Model-Model Pembelajaran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 

132. 
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 quantumاسًتاتيجية من خالؿ استخداـ  الذكاء الفكري والعاطفي والرحاين.

quotient  القدرات  . نتائج التعلم ىيالطلبةالقادر على ترقية نتائج التعلم لدى ميكن

 11بعد حصولو على خربات التعلم.  الطلبةاليت ميتلكها 

نتائج التعلم عن عملية التعليم والتعلم٬ ألف التعلم ىو  هاال ميكن فصل

عملية بينما نتائج التعلم ىي نتيجة لعملية التعليم. يتم إجراء التقييم لنتائج التعلم 

يف أىداؼ التعلم وىذا ما يسمى نتائج التعلم٬ كما دلعرفة مدى حتقيقو  الطلبةلدى 

تنتجو التغيَتات يف ادلعرفة والفهم والقيم  الطلبةقالو وينكيل أف عملية التعلم لدى 

حوؿ  الطلبةوادلواقف وادلهارات. ظهرت ىذه التغيَتات من نتائج التعلم اليت ينتجها 

الؿ نتائج التعلم ميكن األسئلة أو ادلشكالت أو الواجبات من ادلدرس٬ من خطرح 

 12مع أبعاد الشعور أو النية. تغيَت سلوكهم احلادث كنتيجة التعلم الطلبةأف يعرؼ 

ولذلك ىناؾ احلاجة إىل التوجيو يف عملية التعلم القادر على ترقية نتائج التعلم لدى 

 .الطلبة

مع تقنية احلفظ السريع   quantum quotientمن خالؿ استخداـ اسًتاتيجية 

خاصة لدرس اللغة العربية  الطلبةغناء ميكن القادر على ترقية نتائج التعلم لدى وال

عن ادلذكر وادلؤنث". ادلدرس كادلعلم لو دور كبَت يف التعليم٬ مبادة "العدد والًتكيب 
                                                             

11 Nana Sudjana, Penilaian  Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2009), hlm. 22. 
12 Muhibin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 216. 
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ليصبح إنسانا واسع ادلعرفة  الطلبةباإلضافة إىل أنو ادلشرؼ ورنب عليو أيضا إجتاه 

أو العقل النبيل اليت ميكن أف تبٍت نفسو الذكاء أو ادلهارة  إما ادلعرفة الدينية أو

 بأحسن ولو مسؤولية عن بناء األمة.

ادلتوسطة  دار اذلدىاستنادا إىل نتيجة ادلالحظة يف بداية ادلراقبة مبدرسة 

ومدرس اللغة العربية  الطلبةاإلسالمية بوكيت كيمونينج٬ قامت الباحثة بادلقابلة مع 

فيما يلي ىو البياف عن نتائج  البيانات األولية ذلذا البحث.بحيث أف تكوف النتائج 

 :الطلبةادلقابلة مع 

 بدرس اللغة العربية والسيما ألمر حفظ ادلفردات. الطلبةال زنب  .ٔ

 يشرحو مدرس اللغة العربية. مادائما   الطلبةيكتب  .ٕ

 رس ال يدخل الفصل.٬ إذا كاف ادلدالطلبةال يتعلم  .ٖ

 .quantum quotientبالتعليم باستخداـ اسًتاتيجية  الطلبةمل يشعر   .ٗ

قامت الباحثة بادلقابلة مع فوالتايل  الطلبةبعد أف قامت الباحثة بادلقابلة مع 

ادلتوسطة اإلسالمية بوكيت كيمونينج  دار اذلدىمدرس اللغة العربية مبدرسة 

 للحصوؿ على البيانات الصاحلة والصحيحة. ومن ىذه نتائج ادلقابلة ىي كالتايل:

 ادلتوسطة اإلسالمية بوكيت كيمونينج دار اذلدىيعلم ادلدرس مبدرسة  .ٔ

 % ٓ٘النشطوف  عند التعليم فقط  الطلبة .ٕ
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نتيجة  %ٖٓ% نتيجة مرتفعة٬ ٖ٘ىي  الطلبةنتائج التعلم لدى  .ٖ

 % نتيجة منخفضة.ٖ٘معتدلة٬ 

 قلة الرغبة يف التعلم. الطلبة  .ٗ

 يستخدـ مدرس اللغة العربية الطريقة احملاضرة أثناء عملية التعليم.  .٘

 .   quantum quotientمل يستخدـ مدرس اللغة العربية اسًتاتيجية  .ٙ

يقدـ ادلدرس الواجبات ما تتعلق بادلواد الدراسية لًتقية نتائج التعلم لدى  .ٚ

 .الطلبة

 من البياف السابق ميكن االستنتاج أف نتائج ادلقابلة من مدرس اللغة العربية

يستخدـ ادلدرس الطريقة أو االسًتاتيجية التقليدية مثل الطريقة احملاضرة. ولذلك ىي 

أو اسًتاتيجية التعليم اليت ميكن أف ترقي نتائج التعلم أرادت الباحثة تطبيق طريقة 

 ٬quantum quotient اسًتاتيجية  quantum quotientوىي اسًتاتيجية  الطلبةلدى 

 واحلفظ مع التلخيص. ىي تستخدـ تقنية احلفظ السريع عن طريق احلفظ مع الغناء
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نوفمبَت  ٗاستنادا إىل بداية ادلالحظة اليت قامت هبا الباحثة يف التاريخ 

لدى طلبة الصف ٬ فتعرض الباحثة نتائج تعلم اللغة العربية آلخر السنة ٕٛٔٓ

ادلتوسطة اإلسالمية بوكيت كيمونينج عاـ الدراسي  دار اذلدىمبدرسة  السابع

ٕٓٔٚ/ٕٓٔٛ 

 1جدول 
دار غة العربية لدى طلبة الصف السابع بمدرسة بيانات نتائج اليومية لدرس الل

 7112/7112عام الدراسي للالمتوسطة اإلسالمية بوكيت كيمونينج  الهدى

 أسماء الطلبة الرقم
ل مامعيار االكت
 األدنى

 البيان النتيجة 

ٔ Aan Jumadi Saputra ٙ٘ ٙٓ غَت كامل 
ٕ Armi  ٙ٘ ٙٓ غَت كامل 
ٖ Beti Astina ٙ٘ ٙٓ غَت كامل 
ٗ Gym Nastar ٙ٘ ٙ٘ كامل 
٘ Imam Patrio ٙ٘ ٙٓ غَت كامل 
ٙ Khomsatun Fitria ٙ٘ ٙٓ غَت كامل  
ٚ. Laudia Sinta Belia ٙ٘ ٘٘ غَت كامل 
ٛ Liti Rahayu ٙ٘ ٚٓ كامل 
ٜ M. Akram ٙ٘ ٘ٙ غَت كامل 

ٔٓ Miftahul Fadli ٙ٘ ٘ٛ غَت كامل 
ٔٔ Mise Ajeng Lestari ٙ٘ ٙٓ غَت كامل 
ٕٔ Muhammad Kholil 

Luthfi 
 كامل ٘ٙ ٘ٙ
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ٖٔ Muhammad 

Perdiansah 
 كامل ٓٛ ٘ٙ

ٔٗ Mulya Anggraini ٙ٘ ٙٓ غَت كامل 
ٔ٘ Novan Octa Piansyah ٙ٘ ٙٓ غَت كامل 
ٔٙ Ramadan Julius ٙ٘ ٙٛ كامل 
ٔٚ Rampuni  ٙ٘ ٙٓ غَت كامل 
ٔٛ Revanza Fi Amanillah ٙ٘ ٚ٘ كامل 
ٜٔ Ria Hestie ٙ٘ ٙٓ غَت كامل 
ٕٓ Rindi Yani ٙ٘ ٙٓ غَت كامل 
ٕٔ Sahit Saputra ٙ٘ ٘ٛ غَت كامل 
ٕٕ Seldayana  ٙ٘ ٘ٙ غَت كامل 
ٕٖ Tri Meylani Yolanda ٙ٘ ٙٓ غَت كامل 
ٕٗ Yesi Anggraini ٙ٘ ٙٓ غَت كامل 
ٕ٘ Fredy Sajuarda ٙ٘ ٙٓ غَت كامل 
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ادلتوسطة اإلسالمية بوكيت   دار اذلدىادلصدر: وثيقة نتائج اليومية لدرس اللغة العربية لدى طلبة الصف السابع مبدرسة 
 ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓكيمونينج للعاـ الدراسي 

 طالبا زنصلوف النتيجة ادلعتدلة ىي ٕ٘استنادا إىل اجلدوؿ أعاله٬ يعرؼ أف 

. ىذه النتيجة ىي على مستوى النتيجة ادلنخفضة٬ وىذا ما يتعلق بأف ٬ٛٗٔٙ

 ٜٔالعديد من الطلبة مل زنصل على معيار اإلكتماؿ األدىن يف تلك ادلدرسة ىم 
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طالبا. ويف ىذا احلاؿ ميكن االستنتاج أف طلبة الصف السابع ذلم نتيجة منخفضة 

 ومل زنصل على معيار اإلكتماؿ األدىن ادلقرر.

ستخدـ ادلدرس دنوذج التعليم التقليدي والذي يؤكد على الطريقة احملاضرة ي

ينبغي على ادلدرس لو اسًتاتيجية التعليم اليت ميكنها يف عملية التعليم. ولذلك 

حتسُت نتائج التعلم لدى الطلبة. ومن اسًتاتيجيات التعليم اليت ميكنها حتسُت نتائج 

 ٬quantum اسًتاتيجية  quantum learningالتعلم لدى الطلبة ىي اسًتاتيجية 

teaching  ٬ واسًتاتيجيةquantum quotient. 

 quantum learningاسًتاتيجية  .ٔ

من اجلوانب ادلهمة يف برنامج  quantum learningتتكوف اسًتاتيجية 

لغويات عصبية وىي الدراسة عن كيفية الدماغ يف ترتيب ادلعلومات. يبحث 

اليت ميكن استخدامها إلنشاء ىذا الربنامج عن العالقة بُت اللغة والسلوؾ 

 quantum learningاالتصاؿ بُت الطلبة وادلدرسُت. وبالتايل فإف اسًتاتيجية 

أساليب التعليم والفلسفات اليت تثبت فعاليتها  ىي عبارة عن رلموعة من

 13جلميع األعمار.

                                                             
13

 Bobbi Deporter & Mike Hernacki, Quantum Learning Membiasakan Belajar Nyaman 

dan Menyenangkan, (Bandung: Kaifa, 2011), hlm. 15. 
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 Quantum Teachingاسًتاتيجية  .ٕ

التعلم ادلريح بكل ما فيو تغيَت  ىي Quantum Teachingاسًتاتيجية 

من فروؽ دقيقة واليت تشمل مجيع الروابط بُت التفاعالت واالختالفات من 

على العالقة الديناميكية  Quantum Teachingاسًتاتيجية حلظات التعلم. تركز 

 14يف بيئة الفصل التفاعلي بناءا على إطار التعلم.

  quantum quotientاسًتاتيجية  .ٖ

ىو الذكاء البشري القادر على ترقية  quantum quotientاسًتاتيجية 

مجيع إمكانات بطريقة متوازنة٬ وتآزرية وشاملة مبا يف ذلك الذكاء الفكري 

اسًتاتيجيات السابقة فاختارت الباحثة من ثالث  15.والرحاينوالعاطفي 

ىو  quantumأف التعلم  De Porter. رأي quantum quotientاسًتاتيجية 

التعامل يتغَت الطاقة يكوف الضوء٬ أف كل احلياة ىي الطاقة. الغرض من 

والتفاعل والعالقة إلنتاج الكثَت  الضوء ميكن حتويلها إىل ىو  quantumالتعلم 

                                                             
14 Bobbi Deporter, Mark Reardon, & sarah Singer Noirie, Quantum Teaching 

Mempraktikkan Quantum Learning di Ruang-Ruang Kelas, (Bandung: Mizan Pustaka, 2014), 

hlm.12. 
15

 Agus Nggermanto, Quantum Quotient (Kecerdasan Quantum), (Bandung: Nuansa, 

2008), hlm. 151. 
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 Bobby Deوضعت ألوؿ مرة من قبل  quantumالتعلم  طاقة الضوئية.لا

Porter  16.ٕٜٜٔيف عاـ  

أو الذكاء ىو ادلهارة يف تعلم  quotientأف  Thomas Amstrongرأي 

17وضع اجلديد من اخلربات الشخصية.
ىو  quantum quotientاسًتاتيجية    

على ترقية مجيع إمكانات بطريقة متوازنة٬ وتآزرية الذكاء البشري القادر 

. الفكري بادلعٌت كل حاينو وشاملة مبا يف ذلك الذكاء الفكري والعاطفي والر 

يتعلق بالعواطف الشخصية  والعاطفي ما يتعلق بالتفكَت ادلنطقي وادلنهجي.

ية األفراد أو ادلنظمات. بينما الروحٍت يتعلق بكل ما يتجاوز العقلي للفعا

ىي  quantum quotientاسًتاتيجية العاطفي. إف خصائص الرئيسية من و 

 الطريقة حنو الكماؿ. ميكن ًناألفكار اجلديدة ادلفتوحة اليت تتحرؾ إىل تقد

كأسلوب أو طريقة أو نتيجة ميكن   quantum quotientاسًتاتيجية تعريف 

 .حاينو الفكري والعاطفي والر ادلساعدة على تعزيز 

الطريقة للًتميز ثحيث يساعد يف  ىي quantum quotientاسًتاتيجية 

عملية التخزين وإعادة استيعاب الذاكرة إما الطويلة أو القصَتة٬ ألف النظاـ 

                                                             
16 Nandang Kosasih, Dede Sumarna, Pembelajarab Quantum dan Optimalisasi 

Kecerdasan, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 75-76. 
17 Ibid, hlm. 167. 
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 يسمح لنا بتخزين ادلعلومات يف الذاكرة حىت تكوف قادرا على اكتساب ما

 ىو ادلطلوب.

أف عملية الذاكرة تنقسم إىل ثالث مراحل وىي   Atkinsonرأي 

 التايل:ك

 اإلجبار . أ

يف مرحلة اإلجبار٬ يتم تلقي االنطباع بشكل مباشر أو واع 

. ٬enconding ويف ىذه ادلرحلة حدثت فيها عملية أو متعمد

enconding  ىوعملية تغيَت ادلعلومات إىل الرموز أو مواجات

 الكهربائية ادلعينة وفقا لكائنتها.

 التخزين  . ب

٬ ويف ىذه زمافمعينة من الواخلطوة التالية ىي التخزين لفًتة 

 عدة السجالت٬ واالنطباع من اخلربات السابقة.ادلرحلة حدثت 

 ج. إعادة التخريج

ىذه ادلرحلة ىي مرحلة إلعادة الذاكرة للحصوؿ على إنطباع 

اخلربات ادلخزنة واليت تدؿ على أف ادلعلومات ال يتم ختزينها فحسب٬ 

 ولكن رنب التذكَت عند احلاجة.
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 المشكالتد. تعيين 

بناء على خلفيات  18ادلشكلة ىي الفجوة بُت الرجاء والواقع احلادث فيها.

البحث ادلذكورة٬ ىناؾ العوامل ادلؤثرة على نتائج تعلم درس اللغة العربية لدى الطلبة 

 اليت ميكن أف تعُت الباحثة على النحو التايل:

حتقيق نتائج اخنفاض رغبة الطلبة يف تعلم اللغة العربية ثحيث يؤثر على  .ٔ

 التعلم.

 اللغة العربية.واد ميستخدـ بعض ادلدرس الطريقة احملاضرة يف إيصاؿ  .ٕ

يف عملية التعليم٬  quantum quotientاسًتاتيجية مل يستخدـ ادلدرس  .ٖ

 ويف حُت أف ذلذه االسًتتيجية مزايا يف ترقية نتائج التعلم لدى الطلبة.

 ه. تحديد المشكالت 

ولتكوف نتائج البحث أكثر تركيزا٬ فال والزماف نظرا إىل حدود القوى العاملة 

إىل حتديد ها ولكن حتتاج تقـو الباحثة بإجراء البحث حوؿ الكائن أو الوضع احلايل

 ومن حتديد ىذه ادلشكالت ىي على النحو التايل: 19ز البحث.يترك

 موضع البحث يف ىذا البحث ىم طلبة الصف السابع .ٔ

                                                             
18 Aji Indianto S, Kiat-Kiat Mempertajam Daya Ingat Hafalan Pelajaran, (Yogyakarta: 

Diva Press, 2015), hlm. 51-53. 
19

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2016), hlm.396. 
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 .quantum quotientيجية التعليم ادلستخدمة ىي اسًتاتيجية اسًتات .ٕ

 ادلواد الدراسية عن " العدد". .ٖ

 اجلوانب ادلقاسة ىي اجلوانب ادلعرفية. .ٗ

 و. تركيز البحث

بعد حتديد ادلشكالت مث وجدهتا الباحثة تركيزا للمشكالت ادلتعلقة بادلواد 

 تتم تدريسها إىل الطلبة ىي العدد.ومن ادلواد اليت الدراسية اليت قدمتها إىل الطلبة. 

 ز. مشكلة البحث

مشكلة البحث ىي األسئلة اليت ستتم احلصوؿ على اإلجابة من خالؿ مجع 

على خلفيات البحث ادلذكورة٬ فمشكلة البحث يف ىذا البحث بناء  20البيانات.

قادر على ترقية نتائج تعلم اللغة  quantum quotientىل تطبيق اسًتاتيجية   ىي :

لدى طلبة الصف السابع مبدرسة دار اذلدى ادلتوسطة يف مادة العدد العربية 

 اإلسالمية بوكيت كيمونينج؟

 

 

 
                                                             

20
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,  dan 

R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm.55. 
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 ح. هدف البحث

يف  quantum quotientتطبيق اسًتاتيجية من ىذا البحث ىو دلعرفة اذلدؼ 

ادلتوسطة  دار اذلدىترقية نتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة الصف السابع مبدرسة 

 اإلسالمية بوكيت كيمونينج

 فوائد البحث ي.

 أما فوائد البحث من ىذا البحث فهي:

الفائدة النظرية٬ أف يكوف ىذا البحث لزيادة خزائن العلـو وتوسيع احملادثة  .ٔ

 التايل.وىو كمادة ادلعلومات للباحث 

 الفائدة التطبيقية .ٕ

 الباحث . أ

تقدًن ادلعرفة واخلربة التطبيقية إلجراء ثحثو. أف تكوف نتائج ىذا 

معرفة وخربة يف كتابة الرسالة البحث تكوين ادلدرسُت ادلؤىلُت ولديهم 

 العلمية إلكماؿ الشروط اجلامعية األوىل.

 ادلؤسسات . ب
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أف تكوف نتائج ىذا البحث مساذنة من ادلعرفة وادلعلومات وادلراجع 

 quantumللقراءة العلمية. تطوير ادلؤسسات ىي باستخداـ اسًتاتيجية 

quotient .يف ترقية نتائج تعلم اللغة العربية لدى الطلبة 

 ج. ادلدارس

كمدخالت لًتقية فعالية التعليم   أف تكوف نتائج ىذا البحث

وميكن تعلم اليف ترقية نتائج  quantum quotientاسًتاتيجية باستخداـ 

تعلم اللغة استخدامها كمساذنة يف التفكَت ادلدرسة ادلعينة لتحسُت نوعية 

 العربية.

 م. الدرسات السابقة

بعد أف قامت الباحثة ببحث الرسالة العلمية يف ادلكتبة٬ مث وجدت الباحثة 

٬ ةالسابق لدراساتثحثها ىي التطوير من نتائج ا ثحثا مماثال ببحثها. ولذلك أف مكانة

ولتجنب عن االكتشاؼ ادلماثل فتقدـ الباحثة ثحثا متعلقا بالبحث عن اسًتاتيجية 

quantum quotient  أف تشرحها يف ىذا . ىناؾ عدة الدراسات السابقة اليت ميكن

 البحث وىي كالتايل:

حتت  ٖٖ٘ٔٓٔٓٔٔٔالبحث الذي قاـ بو عبد رمحات بالرقم القيد  .ٔ

يف ترقية نتائج تعلم  Quantum Quotientادلوضوع: " تطبيق اسًتاتيجية 
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الدين اإلسالمي لدى طلبة الصف السابع مبدرسة ادلتوسطة احلكومية 

باندار المبونج". نتائج ىذا البحث ىي أف استخداـ اسًتاتيجية  ٕٔ

Quantum Quotient .21قادر على ترقية نتائج تعلم الدين اإلسالمي
  

البحث الذي قاـ بو أمحد فارس اسكاندار حتت ادلوضوع: " تنفيذ  .ٕ

يف تعليم الدين اإلسالمي لدى طلبة  Quantum Quotientاسًتاتيجية 

سيمارانج للعاـ الدراسي  ٛٔالصف الثامن مبدرسة ادلتوسطة احلكومية 

 Quantumث ىي أف اسًتاتيجية نتائج ىذا البح". ٕٔٔٓ/ٕٓٔٓ

Quotient ترقية الذكاء  ىي فعالية يفIQ, EQ, SQ  حيث يقدر الطلبة

على استخداـ ادلعرفة أو ادلهارة ادلطورة من خالؿ ادلواد الدراسية و ميكن 

 22 أف ترقي نتائج التعلم لدى الطلبة إىل أحسن الًتقية.

دراسات ن نتائج الأف مكانة البحث اليت قامت الباحثة ىي التطوير م

ولذلك تكوف الدراسات السابقة  .quantum quotientعن اسًتاتيجية السابقة 

ختتلفاف عن الدراسة أو البحث اليت اجليد. ىاتاف الدرساتاف مصادرا إلجراء البحث 

كمواد ادلقارنة اليت مت ستقـو الباحثة يف ىذا البحث. بناء على عدة البحوث السابقة  
                                                             

21 Abdul Rahmat, “Implementasi Strategi Quantum Quotient dalam Meningkatkan Hasil 

Belajar Peserta Didik Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Kelas VII SMP Negeri 21 Bandar 

Lampung”, Skripsi Pendidikan Agama Islam,  Bandar Lampung, 2017. 
22 Ahmad Fariz, “Pelaksanaan Strategi Quantum Quotient dalam Pembelajaran PAI di 

Kelas VII SMPN 18 Semarang Tahun Ajaran 2010/2011”, Skripsi Pendidikan Agama Islam, 

Semarang, 2011. 
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اسًتاتيجية التحقق منها٬ فًتكز الباحثة على ثحثها عن تعليم اللغة العربية باستخداـ 

quantum quotient  دار يف ترقية نتائج التعلم لدى طلبة الصف السابع مبدرسة

 ادلتوسطة اإلسالمية بوكيت كيمونينج المبونج الشمالية. اذلدى

 



 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 تطبيق التعليم . أ

التطبيق ىو اإلجراء أو  1.ميكن تعريف التطبيق على أنو التنفيذ أو التطبيق

إجراء ىذا التطبيق بعد أن يعتربه  2التنفيذ الذي مت إعداده بنظامية ومفصلة. 

. التطبيق ليس ىو النشاط فحسب، ولكنو أيضا نشاط يتم لصحيحباالتخطيط 

معايري معينة لتحقيق أىداف من ىذا ختطيطو وتنفيذه بشكل صحيح يشري إىل 

 النشاط. ولذلك ال يقف التطبيق بنفسو ولكنو يتأثر بالكائن التايل.

أن التطبيق عند نوردين عثمان ىو يؤدي إىل األنشطة أو اإلجراءات و 

النظام. والتطبيق ليس ىو النشاط فحسب، ولكنو أيضا نشاط يتم ختطيطو لتحقيق 

  3مراحل التطبيق ىي كالتايل:ومن أىداف من ىذا النشاط. 

 تنفيذ خطة التطبيق ( أ

 يقوم بأنشطة التطبيق  ( ب

 ج( متابعة التطبيق
                                                             

1 W. J. S. Purwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2006), hlm. 144. 
2 Nurdi Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta: Rajagrafindo 

Persada, 2002), hlm. 70. 
3
 Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2008), hlm. 70. 
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والتعلم ىو ، عملية التفاعل يف مجيع ادلواقف حول األفرادبينما التعليم ىو 

التفاعل بني ادلثري عملية موجهة من خالل اخلربات ادلختلفة. ميكن تعريف التعلم ىو 

لذلك تستنبط الباحثة أن الطالب قد تعلم شيئا ميكنو القادر على 4 واالستجابة.

   إظهار التغيريات يف سلوكو.

التعليم ىو عملية التفاعل بني الطالب وادلدرس ومصادر التعلم يف بيئة 

وبكلمة أخرى أن التعليم ىو عملية دلساعدة الطالب القادرين على التعلم  التعلم.

من التعريفات ادلذكورة أعاله، تستنبط الباحثة أن تطبيق التعليم ىو  5بشكل جيد.

سات أو االبتكارات يف أنشطة التعليم عملية تطبيق األفكار أو ادلفاىيم أو السيا

 حىت إتقنو الطالب ادلواد ادلعينة وىي كنتيجة التفاعل مع البيئة. 

    Quantum Quotientاستراتيجية التعليم   . ب

     Quantum تعريف .1

Quantum زىو قف. . Quantum is an interaction change energy into 

light  ادلعٌتQuantum  ىو التعامل يتغري الطاقة يكون الضوء. فحوى من "التعامل

يتغري الطاقة يكون الضوء " ىو يتغري كل شغب التعلم، حىت اآلن اضطّر للقيام بو 

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

Rosdakarya, 2011), hlm. 32. 
5
 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 

(Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 126. 
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يستخدم  6يكون فائدة للطالب والناس، ميكن أن يرقي ادلهارة وادلوىبة الطلبة. 

Quantum  يف نطاق واسع يف عامل التعلم مثل تعليمQuantum  تعلم،Quantum  ،

 .Quantum، واحلساب  Quantum الذكي، مدرب Quantum  ،Quantumاإلجنليزية 
7

   

وىي ربة  Bobbi De Porter، وضعت ألول مرة من قبل  Quantumالتعليم 

دخلت فيما بعد يف رلال العقارات والتمويل، وبعد إفالس شركتها تصارعت ادلنزيل 

يف  Quantumأفكار التعليم  De Porter تطور 2892ىي يف عامل التعليم. ويف عام 

Super Camp .Super Camp  ىو ادلؤسسة التعليمية تقع يفKirwood Meadows  

 Bobbi De Porterالواليات ادلتحدة. ويف ذلك احلال جترب  Californiaوىو بالد 

 .Super Campإىل ادلراىقني دلدة سنوات يف  Quantumأفكار التعليم 

احلياة ىو مساعدة يف ترقية جناح  Quantumويف أول تطويره فحوى التعليم 

ليس كطريقة أو اسًتاتيجية التعليم  Quantumومهنة ادلراىقني يف ادلنزل. وىذا التعليم 

 Deلتحقيق النجاح يف ادلدرسة، ولكن تدرجييا طلب العديد من أولياء األمر إىل 

Porter .8لتطوير ىذه الطريقة  

                                                             
6 Bobi Deporter, Mark Reardon, Sarah Singer- Nourie, Quantum Teaching 

Mempraktikkan Quantum Learning di Ruang-ruang Kelas, (Bandung: Kaifa, 2000), hlm. 7. 
7 Agus Nggermanto, Op.Cit., hlm. 10. 
8
 Jumanta Handayana, Model dan Metode Pembelajaran Kreatif dan Berkarakter, 

(Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 71. 
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 Quantum Quotient استراتيجية التعليمتعريف  .2

استخدام الطريقة أو ما فيها األنشطة رلموعة من  اسًتاتيجية التعليم ىي

. تتكون اسًتاتيجية التعليم من ادلدخل، النموذج، ادلوارد أو القوة يف عملية التعليم

  9الطريقة و األسلوب خصوصا.

القادر على ترقية مجيع ىو الذكاء البشري  quantum quotientاسًتاتيجية 

إمكانات بطريقة متوازنة، وتآزرية وشاملة مبا يف ذلك الذكاء الفكري والعاطفي 

10والرحاين.
تقنية احلفظ السريع، ومن تقنية احلفظ  ىي quantum quotientاسًتاتيجية  

 السريع مها  تقنية احلفظ السريع مع الغناء وتقنية احلفظ السريع مع التلخيص.

 

 Quantum Quotientخطوات استراتيجية  .3

 quantumفيما يتعلق بعملية تعليم اللغة العربية باستخدام اسًتاتيجية 

quotient  11منها:ىناك طريقتان حلفظ السريع 

 حفظ مع تقنية الغناء . أ

                                                             
9 Dewi Salma Prawiradilaga, Prinsip Desain Pembelajaran, (Jakarta: Putra Grafindo, 

2008), hlm. 37. 
10 Agus Nggermanto, Op.Cit., hlm. 151. 
11 Abdul Rahmat, “Implementasi Strategi Quantum Quotient dalam Meningkatkan Hasil 

Belajar Peserta Didik Bidang Studi Pendidikan Agama Islam Kelas VII SMP Negeri 21 Bandar 

Lampung”, Skripsi Pendidikan Agama Islam,  Bandar Lampung, 2017, hlm. 17-18. 
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يطلب من ادلدرس لديو إبداعية وفهم على خطواهتا يف ىذه تقنية الغناء، 

متصاص ادلواد الدراسية. أن ادلواد يف اادلواد بالغناء وفقا للنرب حىت يسهل الطالب 

 "العدد".ادلناسبة مع الغناء ىي 

 حفظ مع الصور أو التلخيص . ب

يف الطالب لديو ىواية ىذه تقنية ىي تقنية مناسبة لالستخدام مع 

اجعل الصور عن ادلوضوعات اليت حتتاج إىل جرب و  خطواهتا شطب الورقة.

حفظها. فإذا ال حيب  بشطب الورقة، ميكن ذلذه تقنية ختلط مع التلخيص. 

 حبيث ىذا حيتوى التلخيص على نقاط مهمة مث يكتب على قطعة من الورقة

يف أي مكان كان. إذا كنت مبدعا، ميكن تزيني ىذه الصور يسهل محلها 

سهل للنظر إليها. وعلى سبيل ادلثال جبانب  وادللخص مث لصقها يف مكان

 حفظ مع الصور أو التلخيص ىو مبادة الًتكيب عن العدد.  12السرير.

 

 

 

 

                                                             
12

 Aji Indianto S., Kiat-Kiat Mempertajam daya Ingat Hafalan Pelajaran, (Yogyakarta: 

Diva Press, 2015), hlm. 51-53. 
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 ج. نتيجة التعلم

 تعريف نتيجة التعلم .1

13والتقدير وادلهارة.  ، وادلوقف،  والقيمةأمناط التغيري، ي نتيجة التعلم ى
  

باشًتاك رأي أمحد سوسنطا أن نتيجة التعلم ىي التغيريات حتدث يف نفس الطالب 

  14كنتيجة التعلم.و  ادلعريف واحلركي والعاطفي وى اجملال

نتيجة ادلمتلكة للطالب المن الرأي السابق تستنبط أن نتيجة التعلم ىي 

عملية التعلم والتعليم. تتكون نتيجة التعلم من اجلوانب ادلعرفية، واحلركية م يبعد تسل

نتيجة التعلم إىل ثالث رلاالت للتعليم وىي  Benyamin Bloomوالعاطفية. يقسم 

 احلركي. واجملال العاطفياجملال ادلعريف، و اجملال 

دلعرفة جوانب ىي اة تعلق بنتيجة التعلم واليت تتكون من ستي ادلعريفاجملال  . أ

أو الذاكرة، والفهم والتطبيق والتحليل والتوليف والتقومي. ثانيهما تسمى 

 اجلوانب ادلنخفضة، أما الباقي منهما تسمى اجلوانب العالية.

بادلواقف اليت تتكون من مخسة جوانب ىي تعلق يالعاطفي اجملال   . ب

 القبول، واإلجابة أو الرد، والتقييم، وادلنظمة والتدخيل.

                                                             
13 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori dan Aplikasi PAIKEM, (Pustaka Belajar: 

Yogyakarta, 2015), hlm. 6. 
14

 Ahmad Susanto, Teori Belajar & Pembelajaran di Sekolah Dasar, (Jakarta: Kencana, 

2013), hlm.5. 
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تعلق بنتيجة التعلم يف ادلهارة والقدرة على يالسلوكي أو احلركي اجملال ج. 

التصرف. فهناك ستة جوانب من احلركي وىي احلركات ادلنعكسة، 

، مهارات مهارات احلركة األساسية، القدرة اإلدراكية، اإلجنسام أو الدقة

 احلركية ادلعقدة واحلركات التعبريية والشخصية.

 تيجة التعلمالعوامل التي تؤثر ن .2

 قسامعلى وجو عام ميكن تقسم العوامل اليت تؤثر نتيجة التعلم إىل ثالثة أ

كأحوال )ىي العوامل الداخلية )العوامل من نفس الطالب(، العوامل اخلارجية 

  15(. approuch to learningالتعلم )، والعوامل من مدخل (البيئة

 العوامل الداخلية )العوامل من نفس الطالب( . أ

العوامل الداخلية من نفس الطالب كنقصان القدرة من جوانب 

حتتوي على  العوامل الداخلية من نفس الطالبالبدنية والروحانية. أن 

 جانبني ومها:

 اجلوانب النفسية )البدنية( (2

للجسم واللهجة، لظروف ادلادية ااجلوانب النفسية من ىذه تتكون 

 أعضاء واليت دتثل مستوى اللياقة البدنية لألعضاء اجلسم وادلفاصل وحالة 

                                                             
15 Muhibin Syah, hlm. 145. 
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على محاس  للجسم واللهجةلظروف ادلادية اميكن أن تؤثر  اخلاص للطالب.

أن حالة اجلسم الضعيف سوف تقلل من اجلودة  الطالب يف اتباع التعليم.

وكذلك . ليست زلدودة بادلادة اليت يدرسها الطالتكون حبيث ادلعرفية 

مثل مستوى الصحة احلسية وىي تؤثر قدرة  اخلاص للطالبحالة أعضاء 

 الطالب على امتصاص ادلعلومات وادلعرفة.

 اجلوانب النفسية )الروحانية( (2

من الذكاء وادلوقف وادلوىب  تتكون اجلوانب النفسية )الروحانية(

تجابة على ادلثري أو كالنفسية اجلسدية لإلسوالدافع للطالب. الذكاء ىو  

التكيف مع البيئة بالطريقة الصحيحة. ادلوقف ىو أعراض داخلية تكون 

عاطفية يف شكل اإلرادة لإلستجابة بطريقة ثابتة على األشياء واألشخاص 

 إجيابية كانت أو سلبية.

 العوامل الخارجية )البيئة(  . ب

أن  التعليمية.كأحوال البيئة اليت تؤيد األنشطة ىي  العوامل اخلارجية 

 العوامل اخلارجية اليت تؤثر أنشطة التعلم لدى الطالب ىي :
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 كشأن األسرة (2

، البشأن األسرة ىو كالبيئة الرئيسية يف حتديد نتيجة التعلم للط

ألن البيئة ادلنزيلية اذلاديئة، واىتمام الوالدين لتطوير عملية التعلم وتربية 

 ر على جناح تعلمهم.ؤثأطفاذلم سوف ت

 بيئة ادلدرسة (2

أما بيئة ادلدرسة ىي أمر مهم يف حتديد جناح التعلم لدى الطالب. 

األشياء اليت تؤثر على جناح تعلم الطالب يف ادلدرسة  فهي طريقة  التعليم، 

ادلنهج الدراسي، العالقة بني ادلدرس والطالب والعالقة بني الطالب 

 و بادلتسق والثابت.وادلدرس، ادلواد الدراسية، والنظام الذي يتم تطبيق

 بيئة اجملتمع (0

بنجاح التعلم.  ةجيب على الطالب اختيار بيئة اجملتمع ادلدعم

م دورىالعوامل اخلارجية اليت تؤثر على تعلم الطالب ألن  فاجملتمع ىو

البيئة ادلدعمة لنجاح التعلم ىي ادلؤسسات  16يف اجملتمع. الطالب ىو

ألجنبية وتقدمي التوجيهات لالختبار دورات اللغة االتعليمية غري الرمسية مثل 

                                                             
16

 Slameto, Belajar dan Faktor-Faktor mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 

hlm. 64. 
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وغريىا. من خالل االىتمام هبذه العوامل، من ادلتوقع أن يرقي نتائج التعلم 

 وأن مينع الطالب من مشكالت التعلم.

أن العوامل اليت تؤثر نتيجة  فاإلستنباطالبيان السابق،  استنادا إىل

ئج التعلم نتاالتعلم ىي العوامل الداخلية والعوامل اخلارجية. يوضح لنا أن 

تؤثر فيها العوامل الداخلية والعوامل لدى الطالب ىي نتيجة عملية 

 اخلارجية.

 مؤشرات نتيجة التعلم .3

  17رأي كوناندار أن نتيجة التعلم ذلا أربع مؤشرات منها:

 تقدم الطالبالفحص على  . أ

 الفحص على جناح كفاءة الطالب  . ب

 ج. اكتشاف الكفاءات اليت مل يتقنها الطالب

 سني الطالبحلت feedbeckأو  د. أن تكون ردودا

 العاطفي مجالد. ال

يصنف بنيامني بلوم نتائج التعلم إىل ثالث رلاالت ىي اجملال ادلعريف، 

والعاطفي واحلركي. ومن ثالث رلاالت فًتكز الباحثة يف اجملال العاطفي. يتعلق اجملال 

                                                             
17 Kunandar, Penilaian Autentik, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 70. 
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 بادلوقف للطالب ما ميكن التنبؤ بو التغيريات، وميتلكو إتقان ادلعريف العايل. عاطفيال

على سلوك الطالب كإىتمامو يف التعلم والنظام  وقد أظهرت نتائج التعلم النشط

والدافع واحًتم ادلدرس والطالب، وعادات التعلم واالختالط مع اجملتمع. ىناك 

  18مخس فئات من نتائج التعلم فيما يتعلق باجملال العاطفي، وىي:

2. Reciving/attending  ىو نوع من احلساسية يف قبول ادلثري اخلارجي

 شكلة أو احلالة أو األعراض وىلم جرا.ويأيت للطالب من ادل

2. Responding  أو اإلستجابة ىي الردود من الطالب حنو ادلثري اخلارجي

والذي يشمل على الدقة، والشعور، وإقناع على إستجابة ادلثري 

 اخلارجي يف نفس الطالب.

0. Valuing يتكون و  )التقييم( ىو يتعلق بنتيجة وثقة على العرض أو ادلثري

 دلقابلة النتيجة، واخللفية أو اخلربة دلقابلة النتيجة.من استعداد 

ادلنظمة ىي التطوير من القيمة إىل نظام التنظيمي مبا يف ذلك العالقة  .2

بني قيمة واحدة مع قيمة أخرى واليت يتم تضمينها يف ادلنظمة ىي 

 مفهوم القيمة وتنظيم نظام القيمة.

                                                             
18 Ibid, hlm. 31. 
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طالب وتؤثر على وحدة القيمة اليت ميتلكها الخصائص النتيجة ىي  .2

 شخصيتو وسلوكو.

 موضوع المجال العاطفي .1

  19على وجو عام، اذلدف من ادلوقف الذي حيتاج إىل التقييم يف عملية التعلم ىو:

ينبغي على الطالب لو ادلوقف اإلجيايب حنو الدراسية.  ادلوقف يف اجتاه ادلواد . أ

ميكن تطوير ادلواد الدراسية، من خالل ادلوقف اإلجيايب يف نفس الطالب 

 الرغبة يف التعلم ويسهل يف امتصاص ادلواد الدراسية.

ادلوقف يف اجتاه ادلدرس/ادلعلم. ينبغي على الطالب لو ادلوقف اإلجيايب حنو   . ب

ادلدرس، عدم ادلوقف اإلجيايب حنو ادلدرس من الطالب سوف يتجاىل 

حنو  األشياء اليت يتم تدريسها. وبالتايل الطالب الذين لديهم موقف سليب

 ادلدرس سيشعرىم بالصعوبة يف مقابلة ادلواد اليت يدرسها ادلدرس.

ينبغي على الطالب لو ادلوقف اإلجيايب حنو ج. ادلوقف يف اجتاه عملية التعليم. 

عملية التعليم. تتكون عملية التعليم من حالة التعلم، واالسًتاتيجية، 

التعلم لدى الطالب حىت والطريقة، واألسلوب اجلذاب وادلريح إلمناء دافع 

 حيصل على نتائج التعلم اجليد.

                                                             
19 Kunandar, Penilaian Autentik, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), hlm. 113. 
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 د. ادلوقف ادلتعلق بالنتائج ادلعينة واليت تتعلق بادلواد الدراسية. 

ذات الصلة بادلواد  ةىج الدراسياه. ادلوقف يتعلق بالكفاءة العاطفية وادلن

 الدراسية.

 مؤشرات تقييم المجال العاطفي .2

 ادلعريف ىي على النحو التايل:أن األىداف من تقييم اجملال 

من ادلدرس أو الطالب وىو كأساس لتصحيح  feedbeckللحصول على  . أ

 عملية التعلم والتعليم وإجراء برامج حتسني لطالهبم.

حيتاج إىل التصحيح يف  الذيدلعرفة مستوى تغيري السلوك حنو الطالب و   . ب

 ب.جناح الطالسلوكهم، وتقدمي التقارير ألولياء األمر، وحتديد 

ج. لوضع الطالب يف حالة التعلم والتعليم ادلناسبة دلستوى حتصيلهم ومهاراهتم 

 وخصائصهم.

 د. دلعرفة على خلفية أنشطة التعلم واالختالفات يف سلوك الطالب.

 ه. تعليم اللغة العربية

  تعريف تعليم اللغة العربية .2

. التعليم بيئة التعلمالتعليم ىو عملية التفاعل بني الطلبة وادلوارد التعليمية يف 

ىو ادلساعدة من ادلدرس يف شكل العلوم وادلعرفة والكفاءة وادلهارة والطبيعة وتشكيل 
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وبكلمة أخرى أن التعليم ىو عملية دلساعدة . ادلواقف وادلتعقدات لدى الطلبة

20الطالب القادرين على التعلم بشكل جيد.
والتعليم ىو جهد من ادلدرس دلساعدة  

.يذ أنشطة التعلم والتعليم.الطالب يف تنف
21 

كانت اللغة العربية لغة االتصال العادلي و ذلا دور ىام يف حتويل خزائن 

العلوم من جيل إىل جيل، و ىي تشتمل على مجيع جوانب احلياة بطريقة تبادل 

بعض ادلعارف و النظريات و ىي وسيلة الحتاد الشعوب بفكرة واحدة و الشعور و 

22.حملمودةاالمتثال و النتائج ا
    

واللغة العربية ىي درس من الدروس اليت يدرسها الطالب وفيها دراسات 

ولذلك تستنبط الباحثة أن تعليم اللغة العربية ىو عملية  23قواعد اللغة العربية.عن 

التفاعل بني ادلدرس والطالب يف الفصل الدراسي حيث يطبق ادلدرس الطريقة أو 

 االسًتاتيجية ادلعينة يف تعليم اللغة العربية.

 

                                                             
20 M. Khalilulloh, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 

2009), hlm.3. 
21 Isjoni, Pembelajaran Kooperatif, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm.12. 
22 Abdurochman, Bahasa Arab dan Metode Pembelajarannya, (Bandar Lampung: CV. 

Anugrah Utama Raharja, 2007), hlm. 22. 
23 Velly Septiani, “Penerapan Metode Bernyanyi Dalam Pembelajaran Bahasa Arab di 

MTs Al-Hidayah Purwokerto Barat”, Skripsi Pendidikan Bahasa Arab, Purwokerto, 2018, hlm. 

12. 
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 أهداف تعليم اللغة العربية .1

ل ميكن تعريف أىداف تعليم اللغة العربية من خالل تعليمو يف الفص

 ومن أىداف تعليم اللغة العربية ىي كالتايل: 24الدراسي.

 األىداف العامة من تعليم اللغة العربية   . أ

  25يشرح وازيرة الدين عن األىداف العامة من تعليم اللغة العربية وىي:

ادلصادر لتحقيق الطالب يف فهم القرآن واألحاديث حيث كالمها  (2

 عملها.جيب  الرئيسية للتعاليم اإلسالمية اليت

لتحقيق الطالب يف فهم الكتب الدينية والثقافة اإلسالمية ادلكتوبة  (2

 باللغة العربية.

لتحقيق الطالب يف فهم قراءة التالوات والصالة باللغة العربية حىت  (0

 يكون خشوءا للعبادة إىل اهلل.

 لتحصيل اللغويني احملًتفني  (2

 األىداف اخلاصة من تعليم اللغة العربية  . ب

                                                             
24 Bisri Mustofa, Abdul Hamid, Metode dan strategi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 5. 
25

 Departemen Agama, Kurikulum IAIN/STAIN tahun 1999 yang disempurnakan, 

(Jakarta: Ditbinperta, 1997), hlm. 117. 
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خلاصة من تعليم اللغة العربية ىي ليكون الطالب أن األىداف ا

 القادرين على االستماع والكالم والقراءة والكتابة باللغة العربية.

 لدى طلبة الصف السابع Quantum Quotientو. تطبيق استراتيجية 

، فهناك األنشطة  Quantum Quotientبعد فهم خطوات تطبيق اسًتاتيجية 

 عند عبد رمحات وىي كالتايل: يف تنفيذ ىذه االسًتاتيجية

 مرحلة التوجيو .2

 يقوم ادلدرس بتنظيم الطالب ليستعدوا يف تنفيذ عملية التعليم . أ

حيفز ادلدرس الطالب ويدعوىم إىل التفكري يف حل ادلشكالت عن   . ب

 طريق السؤال عن ادلادة السابقة

ج. يشرح ادلدرس موضوع ادلادة، واألىداف ونتائج التعلم اليت ميكن 

 حتقيقها يف تعيني ادلشكالت للطالب

 Quantum Quotientد. يشرح ادلدرس خطوات تطبيق اسًتاتيجية 

 ادلستخدمة يف التعليم

 مرحلة صياغة الفرضية .2

 يوجو ادلدرس الطالب يف تعيني الفرضية ادلتعلقة بالعدد

 مرحلة تعيني الفرضية .0
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يوجو ادلدرس الطالب يف إعداد الفرضية ادلناسبة مبشكالت البحث 

 سابقال

 مرحلة مجع البيانات .2

 يوجو ادلدرس الطالب يف مجع البيانات عن العدد

 مرحلة اختبار الفرضية .2

بعد مجع البيانات، يقوم الباحث بإجراء حتليل البيانات ادلتعلقة بالفرضية. 

ويعقد الطالب اختبار الفرضية وتطويرىا مع االفًتاضات األساسية. إذا  

 ة، ميكن قبول ىذه الفرضية.كانت ىناك بيانات ذات صلة للفرضي

 مرحلة االستنتاج .2

واخلطوة األخرية ىي االستنتاج، بعد قبول ىذه الفرضية فيوجو ادلدرس 

الطالب يف إعداد البيان الصاحل والصحيح كاإلجابة على مشكلة 

 البحث.
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 ز. عمل الفرضية

الفرضية ىي إجابة مؤقتة دلشكلة البحث، حيث أن تعرب ىذه ادلشكلة  يف 

على الطالب  Quantum Quotientأن يساعد تطبيق اسًتاتيجية  26شكل اجلملة. 

 Quantumيف فهم التعليم بالسرعة ويف حتقيق األىداف ادلطلوبة. اسًتاتيجية 

Quotient حصول على نتائج إحدى من االسًتاجتيات ادلفيدة ويسهل الطالب لل

  اسًتاتيجيةالتعليم اجليدة. أما عمل الفرضية ذلذا البحث فهي من خالل تطبيق 

Quantum Quotient    قادر على ترقية نتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة الصف

 السابع مبدرسة دار اذلدى ادلتوسطة اإلسالمية.

 و. اإلطار التفكيري

 2جدول 
 Quantum Quotientخطوات استراتيجية 

 Quantum Quotientخطوات اسًتاتيجية  الرقم
 احلفظ السريع مع تقنية الغناء 2
 احلفظ السريع مع تقنية التلخيص 2

 

 

 

 

 

                                                             
26

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2012), hlm. 98. 
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 3جدول 
 العوامل الداعمة لنتائج التعلم

 العوامل الداعمة لنتائج التعلم الرقم

2 

 العوامل الداخلية
 العوامل النفسية )البدنية( . أ

 )الروحانية(العوامل النفسية  . ب
 

2 

 العوامل اخلارجية
 كشأن األسرة . أ

 بيئة ادلدرسة . ب
 ج. بيئة اجملتمع

 
 

 4جدول 
 التعلم نتيجةمؤشرات 

التعلم نتائجمؤشرات  الرقم  
 الفحص على تقدم الطالب 2
 الفحص على جناح كفاءة الطالب 2
اليت مل يتقنها الطالب ةاكتشاف الكفاء 0  
feedbeck سني الطالبحلت   2 أو  تكون ردودا أن   

 

 



 الباب الثالث

 منهج البحث

 نوع البحث . أ

،  (PTK) جرائي للصف الدراسيإنوع البحث يف ىذا البحث ىو حبث 

 أىداف مع متعمدة حركةيدل على  البحث االجرائي للصف الدراسي ىو اإلجراء 

البحث االجرائي للصف  1.البحثي النشاط دورة سلسلة من يف شكلو  زلددة

ادلالحظة مع أنشطة التعلم وىو إجراء متعمد إظهاره ويتوقع يف الصف  الدراسي ىو

2معا.
ادلتوقع أن يكون البحث اإلجرائي قادرا على خلق ثقافة التعلم حول من  

 3ادلدرسني.

 ىواالستنباط من البيان ادلذكور ىف السابقة أن البحث اإلجرائي الصفى 

من  فعلت لتفكريا اليت ىيتنفيذية( ال البحوث) البحث اإلجرائي باعتبارىا دراسة

. يستخدم البحث التعلم عملية( جودة) تحسني نوعيةل والباحثني قبل ادلعلمني

بني الباحث مدرس اللغة العربية لنجاح االسًتاتيجية  التشاركيةالتعاونية و اإلجرائي 

                                                             
1 Didik Komaidi dan Wahyu Wijayati, Panduan Lengkap PTK Penelitian Tindakan Kelas 

Teori Praktek dan Contoh PTK, (Yogyakarta: Sabda Media, 2011), hlm.2. 
2 Ibid, hlm. 3. 
3
 Kinandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi 

Guru, (Jakarta: Grafindo Persada, 2011), hlm. 41. 
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اليت مت تطبيقها لدى طلبة الصف السابع مبدرسة دار اذلدى ادلتوسطة اإلسالمية 

 بوكيت كيمونينج.

 اشتمال البحث  . ب

 موضع البحث .1

موضع البحث يف ىذا البحث ىم طلبة الصف السابع  مبدرسة دار اذلدى 

طالبا. ويف إجراء ىذا البحث  55وعددىم  كيمونينجادلتوسطة اإلسالمية بوكيت  

اختارت الباحثة طلبة الصف السابع، ألن األكثر منهم مل حيصل على معيار 

 .65اإلكتمال األدىن يف تلك ادلدرسة وىو 

 موضوع البحث .2

 اللغة العربية باستخدام اسًتاتيجيةتعليم موضوع ىذا البحث ىو تطبيق 

quantum quotient  لدى طلبة الصف السابع مبدرسة دار اذلدى ادلتوسطة اإلسالمية

 بوكيت كيمونينج.

 مكان البحث .3

يسري ىذا البحث يف قرية بوكيت كيمونينج مبدرسة دار اذلدى ادلتوسطة 

موقع ىذه ادلدرسة جبانب ويقع يف الشارع دارما بكيت.  اإلسالمية بوكيت كيمونينج
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درسة دار اذلدى ادلتوسطة اإلسالمية  مإىللوصول االشارع حيث يسهل الطلبة 

 .بوكيت كيمونينج

 زمان البحث .4

للعام  رسما 7يف التاريخ  ئوفربايري حىت إنتها 7يعقد ىذا البحث يف التاريخ 

 .5108/5109الدراسي 

 مصادر البيانات .5

مصادر البيانات يف ىذا البحث ىي ادلوضع الذي مت احلصول على 

والبيانات اإلضافية . البيانات األساسية ىذه مصادر البيانات من تتكون  4البيانات.

حتتوي مصادر  .شكل الوثائق يففهي  أما البيانات اإلضافية ىي األقوال واإلجراءات

 .رالبيانات ونوعها على الببانات واإلجراءات والصو 
5
مصادر البيانات عند   أن  

كيالن ىي تسمى األشخاص ذوي اخلربة وادلخربين وادلشاركني واألصدقاء وادلدرسني 

مصادر البيانات فهي كائنات أو أشخاص أو أطراف  Satoriيف البحث. بينما رأي 

6ينظر إليهم على دراية بادلواقف اإلجتماعية يف كائنات مواد البحث.
  

                                                             
4 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2013), hlm.172. 
5 Ibid, hlm.112. 
6 Ibrahim, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.67. 
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يف فاستنبطت الباحثة أن مصادر البيانات استنادا إىل البيان ادلذكور أعاله، 

األشخاص أو الكائنات اليت ميكن تقدميها ادلعلومات والوقائع ىي ىذا البحث 

 والبيانات واحلقائق ادلتعلقة بالبحث.

 مصادر البيانات األساسية . أ

مصادر البيانات األساسية ىي ادلصادر األساسية  Loflandوفقا ل 

 والصور ادلطلوبة يف البحث. اليت ميكن تقدميها ادلعلومات واحلقائق والوقائع

أن ادلصادر األساسية ىي أقوال وأفعال األشخاص اليت  ويف البحث النوعي،

تتم مالحظتها ومقابلتها. تسجيل مصادر البيانات األساسية من خالل 

  7ادلالحظة. ادلقابلة و 

استنادا إىل البيان السابق، أخذت الباحثة مصادر البيانات األساسية 

 quantumمن خالل مالحظة مدرس اللغة العربية باستخدام اسًتاتيجية 

quotient  لدى طلبة الصف السابع مبدرسة دار اذلدى ادلتوسطة اإلسالمية

 وادلقابلة مع  ادلدرس ورئيس ادلدرسة. بوكيت كيمونينج

 البيانات اإلضافية  . ب

                                                             
7 Ibid,hlm.69. 
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كل أشكال الوثائق يف شكل مكتوب أو البيانات اإلضافية ىي  

، بل ال ميكن إمهاذلا يف إجراء الصور. بالرغم أهنا تسمى البيانات اإلضافية

البحث وخاصة للوثائق ادلكتوبة مثل الكتب أو اجملالت العلمية أو الوثائق 

 استخدمتها الباحثة فهي على الشخصية أو الوثائق الرمسية. أما الوثائق اليت

 النحو التايل:

درسة دار اذلدى ادلتوسطة اإلسالمية بوكيت  تاريخ التأسيس دل .0

 .كيمونينج

درسة دار اذلدى ادلتوسطة اإلسالمية البعث والنظر واألىداف دل .5

 .بوكيت كيمونينج

مبدرسة دار اذلدى ادلتوسطة اإلسالمية بوكيت  ترتيب ادلنظمة  .3

 .كيمونينج

مبدرسة دار اذلدى ادلتوسطة اإلسالمية رافق والتسهيالت حالة ادل .4

 .بوكيت كيمونينج

مبدرسة دار اذلدى ادلتوسطة اإلسالمية بوكيت  حالة ادلدرسني  .5

 .كيمونينج
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مبدرسة دار اذلدى ادلتوسطة اإلسالمية بوكيت  حالة الطلبة  .6

 .كيمونينج

 أدوات البحث .6

لدى  اللغة العربية  ىذا البحث اإلجرائي بدورتني لًتقية نتائج تعلم عقدي

 . quantum quotientالطلبة باستخدام اسًتاتيجية 

 استعداد البحث اإلجرائي  . أ

عملية  يفإعدادىا أدوات البحث ادلستخدمة يف الدورة األوىل يتم 

وإعداد خطة  quantum quotiontإجراء البحث وىي باستخدام اسًتاتيجية 

(. وباإلضافة إىل ذلك، تقوم الباحثة بإعداد أوراق عمل RPPالتدريس )

 الطلبة، وأوراق التقييم على مواقف الطلبة وأوراق التقومي.

 خطوات البحث (0

ىناك بعض منوذج البحث اإلجرائي ميكن تطبيقو يف البحث 

اإلجرائي للصف الدراسي، لكن خطوات البحث ادلشهورة ىي من 

Kemmis  Mc. Taggart ىناك منوذج البحث االجرائي اليت تصور يف .

 الصورة التالية:
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 1الصورة 

 Kemmis  Taggart  8الدورة للبحث اإلجرائي للصف الدراسي الذي تطوره 

 
إذا كان ىناك أكثر من دورة واحدة يف البحث اإلجرائي للصف الدراسي، 

واليت حتتاج إىل  من ادلرحلة السابقة ارتكر الدورة التالية ىي دورة  وأفإن الدورة الثانية 

التصحيح لكل الدورة. ولذلك أن الدورة األوىل مع الدورات األخرى ليست مماثلة 

 على الرغم أهنا من خالل نفس ادلرحلة.

                                                             
8 Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 17. 
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 عملية من ىذا البحث من خالل أربع مراحل ىي كالتايل:

 .حدث ما لتحسني اليت تعترب بالغة األمهية خطة العملىو  ،التخطيط . أ

 إعداد الوقت وادلواد الدراسية (0

 ترتيب إعداد خطة التعليم (5

 إعداد الوسائل/اسًتاتيجية التعليم (3

 وميإعداد أدوات التق (4

األنشطة اليت و اإلجراء، ىو تطبيق زلتوى خطة التعليم يف الفصل الدراسي.   . ب

سيتم تنفيذىا يف ىذه ادلرحلة ىي سعي ادلدرس لًتقية نتائج التعلم يف تعليم 

 اللغة العربية ادلخططة.

ج. ادلالحظة ىي تنفيذ اإلجراء مع ادلالحظ، دتت ىذه ادلالحظة مع تنفيذ اإلجراء 

مبساعدة أوراق ادلالحظة. أعدت الباحثة أوراق ادلالحظة دلعرفة حالة الفصل 

خاصة يف إجناز التعلم لدى الطلبة عند التعليم. والتايل تقوم الباحثة بالتعاون 

العربية يف مناقشة نتائج ادلالحظة للبحث عن حل مشكالهتا  مع مدرس اللغة

 أثناء عملية التعليم.

 د. التفكري، ىو األنشطة يف التعبري عن ما حدث.
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ىناك البيان التفصيلي من  إجراء عملية البحث مبدرسة دار اذلدي ادلتوسطة 

 بوكيت كيمزنينج.  

 الدورة األولى

 التخطيط . أ

 وات  أنشطة التعليم كالتايل:يبدأ ختطيط اإلجراء جبعل أد

تتكون من معيار الكفاءة، واليت أوراق نشاط التعليم أو إعداد خطة التعليم   (0

خطوات و طريقة التعليم، و ادلواد الدراسية، و ادلؤشرات، و الكفاءة األساسية، و 

مصادر التعليم و التقومي. ىذه اخلطوات ىي و وسائل التعليم، و التعليم، 

التعليم حنو ادلدرس إلجراء عملية التعليم باستخدام سلسلة من ختطيط 

 الوسائل والطريقة اليت سيطبقها يف الفصل الدراسي يف ادلدرسة.

تكون أوراق النشاط دليال أو توجيها يف عملية التعليم اجلارية واليت حتتوي  (5

 .quantum quotientعلى عملية التعلم التعليم بتطبيق اسًتاتيجية 

 وفقا للمادة ادلدروسة.جعل أداة السؤال  (3

 إعداد الوسائل أو الطريقة اليت تناسب مع ادلواد الدراسية. (4
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 اإلجراء  . ب

 مقدمة   (0

 بالتحية السالم ةقول ادلدرست . أ

 إىل رئيس الفصل الستعداد قراء الدعاء قبل الدراسة ةسمح ادلدرست . ب

 ببسملة لبدء الدراسة  ةقرأ  ادلدرست  . ج

 ادلادة شرحا مفصال مع الكفاءة األساسية احملصولة ةشرح ادلدرست . د

 األنشطة األساسية (5

يف  quantum quotientويف ىذه األنشطة، تقوم الباحثة بتطبيق اسًتاتيجية 

. قبل إجراء التعليم تشرح أوال عن عملية أو خطوات التعليم على عملية التعليم

 النحو التايل :

تلقى ادلدرسة ادلفردات اجلديدة عن العدد من خالل الوسائل والطلبة  . أ

 يهتمون بادلفردات . 

 تقرأ ادلدرسة ادلفردات والطلبة يهتمون مث يقلدون قراءة ادلدرسة.  . ب

 ج. تقدم ادلدرسة الغناء عن أمساء اللون وىم يتغنؤون معا.

دة اليت مل يعرفوا د. توجو ادلدرسة الطلبة للقيام بالسؤال عن ادلفردات اجلدي

 معناىا.
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ه. تشرح ادلدرسة معٌت ادلفردات اليت مل يعرفها الطلبة عن طريق تقدمي 

 األلوان احلقيقية أو تقدمي إمياءات وإشارات ومرادفات أو متضادات.

 و.  يلتفظ الطلبة مجلة مناسبة مع  منوذج نطق ادلدرسة، الشريط، الفيلم.

لقيام بعمل التدريبات يف فهم معٌت ز. تقدم ادلدرسة فرصة إىل الطلبة ل

 ادلفردات اجلديدة واستخدامها يف اجلماة.

ح. حياول الطلبة فهم الكلمة لًتتيب اجلملة ادلفيدة من ادلفردات اجلديدة 

 عن "العدد".      

 م. تقدم ادلدرسة فرصة إىل الطلبة إلدتام التدريبات عن ادلفردات اجلديدة.

ن. توجو ادلدرسة الطلبة لًتتيب اجلملة ادلفيدة من ادلفردات اجلديدة عن 

 "العدد".         

 س. تقدم ادلدرسة فرصة إىل الطلبة لتقدمي النتائج من التدريبات. 

 ي.  تقوم ادلدرسة مع الطلبة بلعب ادلفردات بالفرقة

 ( االختتام3

. ولذلك quantum quotientاسًتاتيجية دتت ىذه عملية التعليم باستخدام 

تستنتج وتوضح ادلدرسة ادلواد اليت يدرسها الطلبة. كان  مدرس اللغة العربية  
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كمالحظ يف عملية التعليم  وفقا ألوراق النشاط التعليم والباحثة ىي اليت أجرت 

 عملية التعليم يف الفصل الدراسي.

 ج. المالحظة

دتت ىذه ادلالحظة قدمت ادلالحظة لتحديد وصف األنشطة يف الصف. 

اليت مت التخطيط  quantum quotientاسًتاتيجية بالتزامن مع تنفيذ اإلجراء باستخدام 

 ذلا حبيث يتم احلصول على النتائج لعملية التفكري.

 د. التفكير

يعتمد ىذا التفكري على السجالت وادلالحظات اليت قدمتها الباحثة 

 quantumاسًتاتيجية تخدام وادلدرس أثناء عملية  التعليم والتعلم باس

quotient يبحث ادلدرس والباحثة عن التأثري الذي مت إنشاؤه مث مقارنة احلاالت قبل.

تقدمي اإلجراء.استنادا إىل نتيجة التفكري ميكن أن تعرف العيوب من أنشطة التعليم 

 أثناء تنفيذ اإلجراء حىت ميكن استخدامها لتحديد اإلجراء يف الدورة التالية.

 ورة الثانيةالد

خطة اإلجرائية يف الدورة الثانية مساوة بالدورة األوىل، لكنها حتسني من 

 الدورة األوىل ومتفرقة  يف ادلادة التعليمية واليت تتكون من:

 التخطيط .0
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 اإلجراء .5

 تقوم الباحثة بأنشطة التعلم استنادا إىل التفكري للدورة األوىل.

 ادلالحظة .3

 بادلالحظة على عملية التعليم.ويف ىذه الدورة تقوم الباحثة 

 التفكري .4

إذا كان ىناك أكثر من دورة واحدة يف البحث اإلجرائي للصف 

من ادلرحلة  ارالدورة التالية ىي دورة تكر  وأالدراسي، فإن الدورة الثانية 

واليت حتتاج إىل التصحيح لكل الدورة. ولذلك أن الدورة األوىل مع  السابقة

ويف  الدورات األخرى ليست مماثلة على الرغم أهنا من خالل نفس ادلرحلة.

ىذا البحث اإلجرائي ختطط الباحثة لتنفيذ دورتني، حيث يف كل دورة من 

 طيط، اإلجراء، ادلالحظة والتفكري.خخالل أربع خطوات وىي الت

 ريقة جمع البياناتطج. 

وجلمع البيانات يف ىذا البحث، تستخدم الباحثة ثالث طرق وىي 

 ادلالحظة، ادلقابلة والوثائق.

 ادلالحظة . أ
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ادلالحظة ىي طريقة مجع البيانات من خالل ادلالحظة عن طريق تسجيل 

رأي أريكونطا أن ادلالحظة أو ادلراقبة ىي طريقة مجع حالة أو سلوك الكائن. 

9مع ادلالحظة ادلشاركة والتسجيل باعراض منهجية.البيانات 
ادلراقبة ادلالحظة ىي   

ال تقتصر عٌت الواسع ادلالحظة بادلوالتسجيل باعراض منهجية أو الظواىر التحقيقية. و 

 10على ادلراقبة بشكل مباشر أو غري مباشر.

من التعريفات السابقة، فاستنبطت الباحثة أن ادلالحظة ىي كيفية اسًتداد 

بيانات من خالل ادلالحظة ادلشاركة للحاالت أو األحداث يف ميدان البحث. ال

تستخدم ىذه الطريقة للحصول على البيانات عن عملية التعليم باستخدام 

 يف ترقية نتائج تعلم اللغة العربية لدى الطلبة.  quantum quotienاسًتاتيجية 

 ادلقابلة . ب

أن ادلقابلة ىي إلتقى شخصني لتبادل األفكار وادلعلومات  Esterbergوفقا ل 

رأي  11حىت ميكن بناء ىذا ادلعٌت يف ادلوضوع ادلعني. بطريقة السؤال و اجلواب 

Esterberg  تنقسم ادلقابلة إىل ثالثة وىي ادلقابلة ادلنهجية وادلقابلة شبو ادلنهجية

ثة ادلقابلة غري ادلنهجية، ادلقابلة وادلقابلة غري ادلنهجية. ويف ىذا احبث اختارت الباح

                                                             
9 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, (Jakarta: Bumi 

Aksara), hlm.143. 
10 Singarimbun Masri dan Effendi Sorfan, Metode Penelitian Survey, (Jakarta: LP3S, 

2011),hlm.46. 
11 Sugiyono, Op.Cit, hlm.317. 
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غري ادلنهجية ىي ادلقابلة احلرة حيث ال يستخدم الباحث ادلبادئ التوجيهية للمقابلة 

تستخدم ىذه ادلقابلة 12اليت مت إعدادىا منهجية وكاملة جلمع البيانات ومشكالهتا.

كانت   للحصول على البيانات بشكل مباشر من رئيس ادلدرسة ومدرس اللغة العربية.

 للباحثة دليل على استخدام ىذه الطريقة وىي:

ىذه الطريقة لتكملة الطرق األخرى حبيث ميكن احلصول على النتائج ال  .0

 شك فيها.

من خالل ىذه الطريقة يسهل الباحث للحصول على البيانات ادلطلوبة  .5

 وذلا تأثري إجيايب على النتائج احملتاجة.

تستخدم الباحثة ىذه الطريقة للحصول على البيانات ادلتعلقة بالصورة العامة 

مبدرسة دار اذلدى ادلتوسطة اإلسالمية عن موضوع البحث خاصة  لتاريخ التأسيس 

، حالة ادلدرسني، الطريقة ادلستخدمة عند التعليم وىذه الطريقة بوكيت كيمونينج

 تأكده الطريقة الوثائقية.

 ج. الوثائق

طا أريكون سوىارسيميثائق ىي رلموعة من البيانات ادلكتوبة كما رأي الو 

(Suharsimi Arikunto) البيانات ادلوجودة عليها البحث عن يى ةالتوثيق طريقةال أن 

                                                             
12

 Sugiyono,Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

Cet,15, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.319-320. 
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 والدقائق نقش والصحف واجملالت من الكتبالنصوص مثل أو متغريات، 

أن  Schumacher و Millanرأي  13.جداول األعمال وىلم جراواالجتماعات و 

ادلكتوبة أو ادلطبوعة مثل السجالت أو الرسائل الوثائق ىي السجالت ادلاضية 

 والكرسات اليومية والوثائق.
14

 

وم الباحثة بتحليل البيانات اليت مت توثيقها فتقاستنادا إىل اآلراء السابقة، 

. ىذه الطريقة ادلستخدمة مبدرسة دار اذلدى ادلتوسطة اإلسالمية بوكيت كيمونينج

للحصول على البيانات عن إجناز الطلبة، وترتيب ادلنظمة، وحالة ادلرافق والتسهيالت 

 .مبدرسة دار اذلدى ادلتوسطة اإلسالمية بوكيت كيمونينجوعدد ادلدرسني والطلبة 

 طريقة تحليل البيانات ومعالجتهاد. 

البيانات األولية إىل البيانات معاجلة البيانات ىي األنشطة تبدأ من ىيكلة 

وحتليل البيانات ىو عملية البحث وترتيب البيانات احملصولة من  15اليت مت حتليلها.

ادلقابلة ومالحظة ادليدانية والتوثيقية. وذلك بتنظيم البيانات وهتجئة يف وحدة الوحدة 

ات ادلكتبة اليت مت من البيان مث القيام بًتكيب واختيار البيانات ادلهمة اليت مت تدريسها.

و  Milesوصفها بالتفسري، فتقوم الباحثة بتحليلها نوعيا باستخدام مفهوم 

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

Cipta, 2006), hlm. 231. 
14 Ibrahim, Op.Cit, hlm. 94. 
15

 Prasetya Irawan, Logika Prosedur Penelitian, (Jakarta: STIA-LAN Press, 1999), 

hlm.216. 
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Huberman  فيضوىي خت ،النوعيةخطوات يف حتليل البيانات ىناك ثالث أن 

ورسم  البيانات قيحتقو  (data display) البيانات، وعرض (data reduction) البيانات

 16(. conclusion drawing/verificationاالستنتاج )

 (data reduction) البيانات فيضخت ( أ

ختفيض البيانات ىي عملية اإلختيار والبسيط والًتكيز وتغيري 

البيانات ادلهمة إىل مالحظة ادليدانية. ختفيض البيانات ىي التلخيص، اخيار 

األشياء األساسية، وتركيز على األشياء ادلهمة، مث يبحث عن ادلوضوع و 

ار هتدف ىذه اخلطوة إىل االختيطريقة منطو و جتنب االشياء غري مهمة. 

  17والًتكيز وترتيب البيانات حىت يقدر الباحث على ختفيضها.

من البيان السابق تستنبط الباحثة أن ختفيض البيانات ىو التلخيص، 

اخيار األشياء األساسية من ميدان البحث وفقا لًتكيز البحث. ويف ىذا 

أرادت الباحثة أن تعرف تعليم اللغة العربية الشاملة لدى طلبة البحث 

السابع مبدرسة دار اذلدى ادلتوسطة اإلسالمية بكيت كيمونينج الصف 

 المبونج الشمالية.

 (data displayعرض البيانات )  ( ب
                                                             

16 Imam Gunawan, Op.Cit, hlm. 210-211. 
17

 Subino Hadisubroto, Pokok-Pokok Pengumpulan data, Analisis Data, Penafsiran Data 

dan Rekomendasi dalam Penelitian Kualitatif, (Bandung; IKIP, 2009), hlm.17. 
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أن عرض البيانات يف البحث اإلجرائي  Miles dan Hubermanعند 

من خالل عرض  18.للصف الدراسي مت عرضها الباحث بوصف موجز سرديا

البيانات ميكن ادلساعدة على حتقيق الشيئ حيدث فيها بناء على فهم 

 البيانات.

ويف ىذا البحث عرض البيانات ىو اخلطوة الثانية بعد ختفيض 

تسهيل الباحثة معرفة ما حيدث يف ميدان البحث عن التعليم البيانات ل

تعلم اللغة العربية يف ترقية نتائج  quantum quotientاسًتاتيجية باستخدام 

لدى طلبة الصف السابع مبدرسة دار اذلدى ادلتوسطة اإلسالمية بوكيت  

 كيمونينج المبونج الشمالية.

 ورسم االستنتاج البيانات قيحتقج( 

 Hubermanو  Milesاخلطوة الثالثة يف حتليل البيانات النوعية عند 

 ال يزالرسم االستنتاج األول ىو ورسم االستنتاج.  البيانات قيحتقىي 

 كان، فإن االستنتاج  البيانات مع زيادة، وال شك، ولكن غامض، مؤقت

 ادلرحلة تدعم قوية أدلة على العثور يتم مل إذا تتغري وسوف ،ترتكز أكثر

                                                             
18 Sugiyono, Op.Cit, hlm.341. 
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 الذي البحث كان إذا أعمق يكون أن أيضا وميكن .البيانات جلمع ادلقبلة

..صحتها ضمان أجل من الًتاضي لتحقيق موضوعا أجراه
19

 

 الصيغ باستخدام حتليلها سيتم طلبةوحلساب معدل نتائج ال

 :التايل النحو على اإلحصائية

  
 

 
 x 100% 

Keterangan :  

𝒇  = Frekuensi (besar kemungkinan berhasil tidaknya seluruh peristiwa 

N   = Jumlah sampel banyaknya data 

P    = Presentasi/probalitas akan seluruh peristiwa dan probalitas ini dapat diubah 

menjadi presentase.
20

 

من الطلبة حيصلون على معيار  81كان معيار جناح البحث ىو %

 اإلكتمال األدىن يف تلك ادلدرسة.

 جدا جيد=   011%-81%

 جيد=   79%-61%

 مقبول=   59%-41%

                                                             
19 Ibid, hlm.345. 
20

 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2011). Hlm. 43. 
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 ناقص=   39%-1%
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 الباب الرابع

 نتيجة البحث وتحليلها

 نتيجة البحث . أ

 المتوسطة اإلسالمية بوكيت كيمونينج دار الهدىالصورة العامة لمدرسة  .1

 المتوسطة اإلسالمية بوكيت كيمونينج دار الهدىبيانات لمدرسة  . أ

 هوية المدرسة (1

 ادلتوسطة اإلسالمية  دار اذلدىدرسة : م  اسم ادلدرسة

 34343:252224:   رقم ادلدرسة

 945555;8رقم مدير ادلدرسة الوطنية: 

 : ادلدرسة األىلية حالة ادلدرسة

 هوية مدير المدرسة (2

 : ه.م. يوسف  اسم رئيس ادلدرسة

 4:;3ينايًن  3:  تاريخ ادلوقف

 سنة( 58) ;423-4:;3:   العملمدى 

 :7;3ديسمبًن  ;: سيدودادي،  تاريخ ادليالدي

 : سيدودادي  العنوان 
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 93;2:376398:   اذلاتفرقم 

 عنوان المدرسة (3

 ;32: دارما بكيت رقم  الشارع

 : بوكيت كيمونينج ادلنطقة

 : بوكيت كيمونينج الناحية

 : المبونج الشمالية ادلدينة

 : المبونج ادلقاطعة

 93;2:376398:  رقم اذلاتف

 mts.darulhuda13@yahoo.comالربيد اإلكرتوين: 

 و: ال ميتلك بنفس حالة البناء

 B:  أكريديتاسي

 9::  القيمة

 93;3تاريخ التأسيس: 

 h/3/1644/5/LU.78.1رقم الشهادة  : 

  m² 1000مساحة األرض: 

 m² 825مساحة البناء  : 
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 56778الرمز الربيدي: 

 حالة ادلدرسة: ادلدرسة األىلية

NPWP : 00. 573. 296. 1- 326. 000 

 m 500ادلسافة إىل مركز ادلقاطعة الفرعية: 

 Km 40ادلسافة إىل مركز السيارات      : 

المتوسطة اإلسالمية بوكيت   دار الهدىلمدرسة  تاريخ التأسيس  . ب

 كيمونينج

ناحية  VIيف بيئة  ;32تقع ادلدرسة دار اذلدى يف شارع دارما بكيت رقم 

كيلو مرتا من    65ومرتا من شارع سومطرى  322، وىي كيمونينجبوكيت  

على مبادرة  92;3نوفمبًن  52ادلدرسة يف التاريخ كوتابومي. أسست ىذه 

الشيخ احلاج أمحد شافعي وىو ناشط سابق يف احلزب اإلسالمي سابقا، 

 وبًنوقراطي ديين وىو الشيخ الكبًن دبعهد مطلع األنوار يف بانتٌن.

 x 32أسس الشيخ احلاج شافعي ىذا ادلعهد على األرض ادلوقوفة بوسع 

يف البداية، كان بناء ادلدرسة  . m² 1000اذلدى بوسع ، ولبناء ادلدرسة دار 42

على مبادرة ونية باإلخالص من الشيخ احلاج أمحد شافعي، لكن يف  دار اذلدى

 وقت الحق مت دعم جهده من قبل اجملتمع احمليط.
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 x 32ىي البناء بوسع  دار اذلدىاخلطوة األوىل من بناء ىذه ادلدرسة 

ينايًن  3لتنظيم التعليم الرمسي على مستوى ادلتوسطة والذي يبدأ يف التاريخ  42

 35طالب مث زيادة إىل  :. كان عدد الطالب يف أول بناء ادلدرسة ىم 93;3

مدرسات، ونوع من التعليم ىو  ;طالبا يف آخر العام الدراسي وادلدرس ىم 

 التعليم السلفي والرمسي.

 تاريخ مدير المدرسةج. 

أمساء  منذ قيامو إىل اليوم يرأسها بعض رؤساء ادلدرسة مرة عديدة، وىذه

 رؤساء ادلدرسة ومدى وقتهم:

 (97;3-93;3: ) فتح اذلدى .3

 (7:;3 -97;3: ) عبد الوحيد .4

 (4227 -7:;3عبد الوحيد الشافعي : ) .5

 (4238 -4227: )  عبد اهلل الشافعي .6

 إىل اليوم( -4238: )   احلاج زلمد يوسف .7
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 المتوسطة اإلسالمية بوكيت كيمونينج دار الهدىلمدرسة  النظر والبعثد. 

 النظر (1

إلجياد اإلنسان الذي يؤمن و يتقي و مستعدة  دار اذلدى"ادلدرسة 

يتخلق باألخالق الكرمية و يعلم و يعمل الصاحلات مث تقدر على التسابق 

 ولو ادلعرفة الواسعة يف تطوير الثقافة اإلسالمية" يف عصر العودلة

 البعث (2

تطوير كفاءة الطالب ليكون ادلسلم ادلطيع بالعبادة ولو الوعي  . أ

 اإلجتماعي العايل.

 تطوير التفاىم الديين ادلتسامح والشامل والدميوقراطي.  . ب

 ج. تطوير التفكًن النقدي وادلنهجي يف فهم الثقافة اإلسالمية.

 ادلدرسة كمميزة د. بناء ثقافة

قادر على ادلشاركة حول اجملتمع بشكل جيد، والقيام بعمل ادلعروف ه. 

 والنهي ادلنكر وبناء على نفسو مث بناء األمة والدولة باجلماعة.
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 ه. ترتيب المنظمة

 2الصورة 
المتوسطة اإلسالمية بوكيت كيمونينج  دار الهدىترتيب المنظمة لمدرسة 

 2118/2119للعام الدراسي  
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس المؤسسة
 عبد اهلل الشافعي

 رئيس المدرسة
 الحاج م. يوسف

 نائب المنهج الدراسي
 وحيدين

 لجمة المدرسة
 جهري

 رئيس اإلدارة
 لقمان الحكيم

 نائب اإلدارة
 جمال الدين

 مالية
 إينينج مالحة

 العالقة العامة
 إمام غزالي

 نائب الطالب
 فطمى ليزا

 ولي الفصل التاسع أ
 ريني فوسفيتا ساري

 ولي الفصل التاسع ب
 رحيمة األوليا

 ولي الفصل السابع
 بدرية

 ولي الفصل الثامن أ
ةيعاش  

 ةلي الفصل الثامن ب
منتارسيحأنا   

 المدرسون

 المجتمع
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 و. بيانات العدد المدرسين

ادلتوسطة اإلسالمية بوكيت   دار اذلدىمدرسة  عدد ادلدرسٌن ىف

 مدرسا منها: ;5 كيمونينج ىو 

 5جدول 

 المتوسطة اإلسالمية بوكيت كيمونينج دار الهدىعدد المدرسين فى مدرسة 

 التربية القسم الموقف اسماء المدرسين الرقم
 3 Abdullah Syafe’i, S. Pd. I 

Yayasan PAI S1 

4 H. M. Yusuf, S. Pd. I 
Kepala MTs PAI S1 

5 Eneng Maliha 
Bendahara Komputer D1 

6 Asiah, S. Pd. I Guru/Wali Kelas 
PAI S1 

7 Hj. Painah, S. Pd. I 
Guru PAI S1 

8 Suandi, S. Pd. I 
Guru PAI S1 

9 Dra. Fatmaliza 
Waka Siswa PAI S1 

: Badriyah, S. Pd. I Guru/ Wali Kelas 
PAI S1 

; Rohimatul Awalia, S. Pd. 

I 

Guru/ Wali Kelas 
PAI S1 

32 Rini Puspita Sari, S. Pd. I Guru/Wali Kelas 
PAI S1 

33 Rika Fitriani, S. Pd 
Guru IPS S1 

34 Wahidin, S. Pd. I Waka Kurikulum 
PAI S1 

35 Ana Mintarsih Guru/ Wali Kelas 
IPS SMU 

36 Imam Gozali, S. Pd. I 
Guru PAI S1 

37 Novilia, S. Pd 
Guru A. Indonesia S1 
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38 Lukmanul Hakim, S. Pd.  Guru/TU/OPM 
Penjaskes S1 

39 Elly Yani, S. Pd. I Perpustakaan  
PAI S1 

3: Ajo Sudrajat Penjaga Sekolah 
IPS SMU 

 ;423/:423للعام الدراسي  ادلتوسطة اإلسالمية بوكيت كيمونينج دار اذلدىادلصدر: وثيقة دلدرسة 

 ز. بيانات العدد الطلبة

 دار اذلدىمدرسة كان إخنفاض عدد الطلبة من السنة إىل السنة يف 

عدد الطلبة قفط  ;423/:423، ويف سنة ادلتوسطة اإلسالمية بوكيت كيمونينج

 لبا.طا ;33وصلوا إىل 

 6جدول 
 المتوسطة اإلسالمية بوكيت كيمونينج دار الهدىعدد الطلبة بمدرسة 

 العام الدراسي

الفصل 
 السابع

الفصل 
 الثامن

الفصل 
 اجملموع التاسع

عدد  عدد الطلبة
 الطلبة

رلموعة  عدد الطلبة عدد الطلبة
 الطبقة

4236/4237  :5 64 77 3:2 9 
4237/4238  64 :5 77 3:2 9 
4238/4239  6: 66 93 385 9 
423:/423;  47 6; 67 33; 7 

 ;423/:423للعام الدراسي  ادلتوسطة اإلسالمية بوكيت كيمونينج دار اذلدىادلصدر: وثيقة دلدرسة 
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المتوسطة اإلسالمية بوكيت   دار الهدىمدرسة ح. المرافق والتسهيالت ل

 كيمونينج

 7جدول 

 المتوسطة اإلسالمية بوكيت كيمونينج الهدىدار مدرسة المرافق والتسهيالت ل
 

 

NO 

 

Jenis 

Prasarana 

 

Jumlah 

Ruang 

Jumlah 

ruang 

kondisi 

baik 

Jumlah 

ruang 

kondisi 

rusak 

Kategori Kerusakan 

 

Rusak 

Ringan 

 

Rusak 

Sedang 

 

Rusak 

Berat 

 

1. Ruang  kelas 9 7 - 1 1 - 

2. Perpustakaan 1 1 - - - - 

3.  Musholla 1 1 - - - - 

4. R. Lab 

Komputer 

1 1 - - - - 

5. R. Lab Bahasa - - - - - - 

6. Ruang Pimpinan 1 1 - - - - 

7. Ruang Guru 1 1 - - - - 

8. Ruang Tata 

Usaha 

1 1 - - - - 

9 Ruang UKS 1 - - 1 - - 

10 Jamban 8 5 3 - - - 

11 Gudang 1 1 - - - - 

12 R.Sirkulasi - - - - - - 

13 R.Olah Raga - - - - - - 

14 R.OSIS 1 1 - - - - 

 ;423/:423للعام الدراسي  ادلتوسطة اإلسالمية بوكيت كيمونينج دار اذلدىادلصدر: وثيقة دلدرسة 
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 في ترقية نتائج التعلم لدى الطلبة Quantum Quotientتطبيق استراتيجية  .2

تنفيذ ىذا البحث بالتعاون مع مدرس اللغة العربية لدى طلبة الصف السابع 

 لرتقية نتائج التعلم.ادلتوسطة اإلسالمية بوكيت كيمونينج  دار اذلدىدبدرسة 

 تنفيذ اإلجراء للدورة األولى  . أ

من  43يف التاريخ  خلامسعقد اللقاء األول يف الدورة األوىل يوم اي

 الساعة الثامنة ومخسٌن. إىل الثامنة نصف  يف الساعة  ;423مارس 

 تخطيط الدورة األولى للقاء األول (1

ة بتخطيط التعليم بإعداد جهاز الباحثتقوم  دورة األوىليف ىذه ال

التعليم مثل ادلادة التعليمية، خطة تنفيذ التعليم، والقيام بادلشاورة مع مدرس 

تسلم ادلدرسة يف ىذه الدورة اللغة العربية وىو السيد وحيدين. أن ادلادة اليت 

 دقيقة. 62. وختصيص الوقت ساعتان وساعة واحدة ىي العدد

 اإلجراء للدورة األولى (2

بعد إعداد خطة التعليم واألىداف احملصولة، سيتم تنفيذ ملية 

ويف اللقاء  .سابقا التعليم وفقا خبطة التعليم واستخدام طريقة التعليم احملددة

طالبا. والباحثة كادلدرسة  47األول، كانت عملية التعليم بإشرتاك 
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 كادلالحظ.  العربيةومدرس اللغة  Quantum Quotientباستخدام اسرتاتيجية 

 دقيقة، وادلادة ادلدروسة ىي العدد. x 62 4تنفيذ عملية التعليم 

 مقدمة ( أ

يقرأ ، مث أخبارىمعن والسؤال السالم  التحيةالدرس بادلدرسة  تحتف

و فحص الطلبة الدعاء حتت رئاسة رئيس الفصل، تفحص كشف الغياب، 

بتناسب عملية التعليم، مث تفشو  طلبة ترتيب ادلالبس،  موقع رللس ال

والتايل تسأل ادلدرسة عم الدد الذي . ادلدرسة التحية و السؤال عن أخبارىم

طالب للقيام باإلجابة على سؤال ادلدرسة ومن  6مل يعرف الطلبة، ىناك 

و تقدم أيضا الكفاية األساسية و بعضهم يرتدد ويسقط دون اإلجابة. 

اليت ستستخدمها ادلدرسة طول عملية  سرتاتيجيةاالتشرح اذلدف احملصول و 

 يف مادة العدد.التعليم 

 اط األساسيالنش  ( ب

يف اللقاء األول للدورة األوىل، تقدم ادلدرسة ادلفردات اجلديدة من 

عن اليت تسلمها ادلدرسة وسائل، ويهتم الطلبة بادلفردات استخدام الخالل 

مث تقرأ ادلدرسة ادلفردات، يهتم ويقلد الطلبة قراءة ادلدرسة. تقدم  العدد.

 بالغناء مع ادلدرسة.أيضا الغناء عن أمساء العدد مث يقوم الطلبة 
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توجو ادلدرسة الطلبة للقيام بالسؤال عن ادلفردات اليت مل يعرف 

معناىا، تشرح ادلدرسة عن معىن ادلفردات  باستخدام العدد احلقيقي أو 

الطلبة قرأ أو اإليضاح أو ادلرادفات أو ادلتضادات. والتايل يبتقدمي اإلشارة 

. تقدم ادلدرسة فرصة إىل الطلبة ليعملوا ادلدرسةدلا يستمع إليها مجلة وفقا 

التدريبات يف فهم معىن ادلفردات اجلديدة واستخدامها يف اجلملة وفهم 

الكلمة لرتتيب اجلماة ادلفيدة من ادلفردات اجلديدة عن العدد. تقدم ادلدرسة 

أمثلة على تقنية احلفظ السريع مع الغناء يف مادة العدد مث تطلب من الطلبة 

. تقوم Quantum Quotientىل ما دتثلها ادلدرسة يف اسرتاتيجية ليهتموا إ

يتم إعطاء كل طالب الفرصة لقراءة  ادلدرسة بادلالحظة طول عملية التعليم.

وحفظ ادلادة مرة عديدة. مث تقدم ادلدرسة تقوميا إىل الطلبة يف شكل 

هود ادلمارسات، تؤخر ادلدرسة التعليم بتقدمي الدوافع واحرتام على مجيع ج

 الطلبة.

 ج( االختتام

تقدم ادلدرسة تأييدا للمواد الدراسية، وتلقي ادلدرسة الواجبات 

مّث تلقي ادلدرسة ادلادة التعليمية اليت ستدرسها ادلنزيلية للقاء التايل. 



96 
 

التلميذات يف أسبوع القادم، مث ختتتم ادلدرسة الدرس بقراءة احلمدلة و 

 السالم.

 المالحظة للدورة األولى (3

 دار اذلدىما تقوم الباحثة بادلالحظة يف الدورة األوىل دبدرسة  عند

 ;423فربايًن  43ادلتوسطة اإلسالمية بوكيت كيمونينج يف التاريخ 

 Quantumباستخدام ادلبادئ التوجيهية للمالحظة من خطوات اسرتاتيجية 

Quotient فحصلت عليها الباحثة النتيجة ادليدانية  أن ادلدرسة يف تسليم .

مع تقنية الغناء  Quantum Quotientادلادة "العدد" باستخدام اسرتاتيجية 

يكون الطلبة قادرين على إدناء الصوت العايل وىذا يدل على أن الطلبة 

القول  ناجحون يف التعلم وذلم الثقة على النفس عند عملية التعليم، وميكن

قادر على ترقية نتائج التعلم لدى  Quantum Quotientأن تطبيق اسرتاتيجية 

 الطلبة.

ويف ىذه الدورة صارت الباحثة كادلدرسة يف تقدمي األسئلة ادلتعلقة 

بادلادة " العدد" ىذه األسئلة ىي اليت يعمل عليها الطلبة منفردا. فيما يلي 

 األوىل.ىو البيان عن نتائج االختبار للدورة 
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 8جدول 
دار نتائج تعلم اللغة العربية للدورة األولى لدى طلبة الصف السابع بمدرسة 

يمونينج للعام الدراسي كالمتوسطة اإلسالمية بوكيت   الهدى
2118/2119 

 النتيجة أسماء الطلبة الرقم
معيار اإلكتمال 

 األدنى
 البيان

3 Aan Jumadi Saputra 82 87 غًن الناجح 
4 Armi  87 87 الناجح 
5 Beti Astina 87 87 الناجح 
6 Gym Nastar 92 87 الناجح 
7 Imam Patrio 92 87 الناجح 
8 Khomsatun Fitria 87 87 الناجح 
9 Laudia Sinta Belia 87 87 الناجح 
: Liti Rahayu 82 87 غًن الناجح 
; M. Akram 87 87 الناجح 
32 Miftahul Fadli 87 87 الناجح 
33 Mise Ajeng Lestari 82 87 غًن الناجح 
34 Muhammad Kholil Luthfi :7 87 الناجح 
35 Muhammad Perdiansah 87 87 الناجح 
36 Mulya Anggraini :2 87 الناجح 
37 Novan Octa Piansyah 87 87 الناجح 
38 Ramadan Julius 82 87 غًن الناجح 
39 Rampuni  82 87 غًن الناجح 
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3: Revanza Fi Amanillah 87 87 الناجح 
3; Ria Hestie :2 87 الناجح 
42 Rindi Yani 82 87 غًن الناجح 
43 Sahit Saputra 87 87 الناجح 
44 Seldayana  82 87 غًن الناجح 
45 Tri Meylani Yolanda 87 87 الناجح 
46 Yesi Anggraini 82 87 غًن الناجح 
47 Fredy Sajuarda :2 87 الناجح 

 1661 المجموع
 81 النتيجة األعلى

 61 النتيجة المنخفضة
 6664 النتيجة المعتدلة
 17 الطلبة الناجح

 8 الطلبة غير الناجخ
68% النسبة المائوية  

ادلتوسطة اإلسالمية بوكيت   دار اذلدىنتائج تعلم اللغة العربية للدورة األوىل لدى طلبة الصف السابع دبدرسة  :ادلصدر
 كيمونينج 

 

 Quantumاستنادا إىل اجلدول أعاله، أن التعليم باستخدام اسرتاتيجية 

Quotient  وىذا 88،6يف الدورة األوىل حصل على نتائج التعلم اجليد بنتيجة .

طالبا، أما الطلبة غًن  39يدل على أن الطلبة الناجح يف ذلك الفصل ىم 

 Quantumطالب. نظرا إىل نتائج االختبار باستخدام اسرتاتيجية  :الناجح ىم 
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Quotient قدر على إتقان ادلادة يف الدورة األوىل كثًن من الطلبة غًن الناجح ومل ي

 .Quantum Quotientباستخدام اسرتاتيجية 

 التفكير للدورة األولى (4

، وجدهتا من الدورة األوىل يف اللقاء األولاحملصولة بناء على النتيجة 

من يتحًن يف التعلم بالتعليم الذي  لطلبةمن االباحثة بعض ادلشكالت ىي 

ومع ذلك، مع تقنية الغناء.  Quantum Quotient يستخدم فيو اسرتاتيجية

جدا ألن الطلبة حيفظون ادلفردات ميكن القول أن ىذه االسرتتتيجية جيدة 

 تنفيذىا مازالت ىناك بعض ادلشكالت. بادلباشرة ولكن

استنادا إىل التفكًن يف الدورة األوىل للقاء األول، ىناك التصحيح 

 للقاء الثاين ىو كالتايل: 

اجليدة يف عملية التعليم اليت ميكن القيام هبا إلجراءات هتتم الباحثة با ( أ

 للقاء التايل.

 Quantumتقدم الباحثة فهما عميقا عن تقنية الغناء يف اسرتاتيجية   ( ب

Quotien. 

 ج( تشجع الطلبة ليقدروا على احلفظ السريع

 تقوم الباحثة بأكثر الرتقية على إدارة الفصول الدراسية د( 
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 ثانيةتنفيذ اإلجراء للدورة ال. ب

من   48 يف التاريخ  خلميسيوم ا ثانيةعقد اللقاء األول يف الدورة الي

 الساعة الثامنة ومخسٌن.إىل الثامنة نصف  يف الساعة  ;423فربايًن 

 للقاء األول ثانيةتخطيط الدورة ال (1

ة بتخطيط التعليم بإعداد جهاز الباحثتقوم  دورة األوىليف ىذه ال

التعليمية، خطة تنفيذ التعليم، والقيام بادلشاورة مع مدرس التعليم مثل ادلادة 

اللغة العربية وىو السيد وحيدين. أن ادلادة اليت تسلم ادلدرسة يف ىذه الدورة 

 دقيقة. 62ىي العدد. وختصيص الوقت ساعتان وساعة واحدة 

 اإلجراء للدورة الثانية (2

ملية  بعد إعداد خطة التعليم واألىداف احملصولة، سيتم تنفيذ

ويف اللقاء  .سابقا التعليم وفقا خبطة التعليم واستخدام طريقة التعليم احملددة

طالبا. والباحثة كادلدرسة  47األول، كانت عملية التعليم بإشرتاك 

ومدرس اللغة العربية كادلالحظ.  Quantum Quotientباستخدام اسرتاتيجية 

 ادلدروسة ىي عن تركيب العدد.دقيقة، وادلادة  x 62 4تنفيذ عملية التعليم 
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 مقدمة ( أ

يقرأ ، مث عن أخبارىموالسؤال السالم  التحيةالدرس بادلدرسة  تحتف

و فحص الطلبة الدعاء حتت رئاسة رئيس الفصل، تفحص كشف الغياب، 

بتناسب عملية التعليم، مث تفشو  طلبة ترتيب ادلالبس،  موقع رللس ال

والتايل تسأل ادلدرسة عن درس . ادلدرسة التحية و السؤال عن أخبارىم

طالبا  للقيام باإلجابة على سؤال ادلدرسة  39ادلاضي وىو العدد. ىناك 

و تقدم أيضا الكفاية األساسية و ومن بعضهم يرتدد ويسقط دون اإلجابة. 

اليت ستستخدمها ادلدرسة طول عملية  سرتاتيجيةاالتشرح اذلدف احملصول و 

 العدد.يف ادلادة عن تركيب التعليم 

 النشاط األساسي  ( ب

يف ىذه الدورة الثانية، تشرح ادلدرسة عن تعريف ادلذكر وادلؤنث، 

 quantumيف استخدام ادلفردات اجلديدة مع اسرتاتيجية تدرب الطلبة 

quotient  وتركيب اللغة تتعلق بادلذكر وادلؤنث. يسأل الطلبة عن طريق

تكوين اجلمل إذا شعرهتم بالصعوبة يف تكوينها. مث يطلب من الطلبة قراءة 

أمثلة اجلمل باستخدام ادلذكر وادلؤنث أمام الفصل. أما الطلبة الذي ال 



:2 
 

فعليهم استماع وتصحيح األخطاء يف تكوين اجلمل من يتقدم إىل األمام 

 الطلبة. ويقوم الطلبة بشرح أمثلة اجلمل  أمام الفصل متبادال.

 ج( االختتام

تقدم ادلدرسة تأييدا للمواد الدراسية، وتلقي ادلدرسة الواجبات 

مّث تلقي ادلدرسة ادلادة التعليمية اليت ستدرسها ادلنزيلية للقاء التايل. 

ءة احلمدلة و التلميذات يف أسبوع القادم، مث ختتتم ادلدرسة الدرس بقرا

 السالم.

 ثانيةالمالحظة للدورة ال (3

 دار اذلدىعند ما تقوم الباحثة بادلالحظة يف الدورة الثانية دبدرسة 

 ;423فربايًن  48ادلتوسطة اإلسالمية بوكيت كيمونينج يف التاريخ 

 Quantumباستخدام ادلبادئ التوجيهية للمالحظة من خطوات اسرتاتيجية 

Quotientأن ادلدرسة تقدم الواجبات إىل   البيانات الباحثة . فحصلت عليها

باستخدام اسرتاتيجية  عن تركيب العددخيص ادلادة لقيام بتلالطلبة ل

Quantum Quotient الطلبة مل يقدر  تلخيص، فهناك كثًن منمع تقنية ال

  .على كتابة اللغة العربية يف تلخيص ادلادة
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تقدمي األسئلة ادلتعلقة  ويف ىذه الدورة صارت الباحثة كادلدرسة يف

بادلادة " تركيب العدد" ىذه األسئلة ىي اليت يعمل عليها الطلبة منفردا. 

 فيما يلي ىو البيان عن نتائج االختبار للدورة الثانية.

 9جدول 
 دار الهدىلدى طلبة الصف السابع بمدرسة  ثانيةنتائج تعلم اللغة العربية للدورة ال

 2118/2119يمونينج للعام الدراسي كالمتوسطة اإلسالمية بوكيت  

 النتيجة أسماء الطلبة الرقم
معيار اإلكتمال 

 البيان األدنى

3 Aan Jumadi Saputra 87 87 الناجح 
4 Armi  92 87 الناجح 
5 Beti Astina 97 87 الناجح 
6 Gym Nastar ;2 87 الناجح 
7 Imam Patrio 87 87 الناجح 
8 Khomsatun Fitria 87 87 الناجح 
9 Laudia Sinta Belia :2 87 الناجح 
: Liti Rahayu 87 87 الناجح 
; M. Akram 97 87 الناجح 
32 Miftahul Fadli 82 87 غًن الناجح 
33 Mise Ajeng Lestari 92 87 الناجح 
34 Muhammad Kholil Luthfi ;2 87 الناجح 
35 Muhammad Perdiansah 82 87 غًن الناجح 
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36 Mulya Anggraini 97 87 الناجح 
37 Novan Octa Piansyah :2 87 الناجح 
38 Ramadan Julius 97 87 الناجح 
39 Rampuni  87 87 الناجح 
3: Revanza Fi Amanillah 97 87 الناجح 
3; Ria Hestie 87 87 الناجح 
42 Rindi Yani :2 87 الناجح 
43 Sahit Saputra 82 87 غًن الناجح 
44 Seldayana  87 87 الناجح 
45 Tri Meylani Yolanda 92 87 الناجح 
46 Yesi Anggraini 92 87 الناجح 
47 Fredy Sajuarda :2 87 الناجح 

 1791  المجموع
 91  النتيجة األعلى

 61  النتيجية المنخفضة
 7166  النتيجة المعتدلة
 22  الطلبة الناجح

 3  الطلبة غير الناجح
المائوية النسبة   88% 

 .ادلتوسطة اإلسالمية بوكيت كيمونينج دار اذلدىلدى طلبة الصف السابع دبدرسة  الثانيةنتائج تعلم اللغة العربية للدورة  :ادلصدر   
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 Quantumاستنادا إىل اجلدول أعاله، أن التعليم باستخدام اسرتاتيجية 

Quotient  أو  93،8يف الدورة الثانية حصل على نتائج التعلم اجليد بنتيجة

. وىذا يدل على أن الطلبة الناجح يف ذلك الفصل ىم ::بالنسبة ادلائوية %

طالب. نظرا إىل نتائج االختبار  5طالبا، أما الطلبة غًن الناجح ىم  44

قادرون الطلبة وىي  ثانية يف الدورة ال Quantum Quotientباستخدام اسرتاتيجية 

 .Quantum Quotientباستخدام اسرتاتيجية  مع تقنية التلخيص على إتقان ادلادة

 ثانيةالتفكير للدورة ال (6

، وجدهتا يف اللقاء األول ثانيةمن الدورة الاحملصولة بناء على النتيجة 

 يتحًن يف التعلم بالتعليم الذي يستخدم فيو اسرتاتيجية ال لطلبةاأن الباحثة 

Quantum Quotient ومع ذلك، ميكن القول أن ىذه تلخيصمع تقنية ال .

منفردا أمام السبورة  كتبون أمثلة اجلملتيجية جيدة جدا ألن الطلبة يااالسرت 

 بادلباشرة ولكن تنفيذىا مازالت ىناك بعض ادلشكالت.

 ىو كالتايل:  األول،للقاء  ثانيةاستنادا إىل التفكًن يف الدورة ال

ينشطون و متحمسون يف التعليم باستخدام اسرتاتيجية  ةبالطل ( أ

Quantum Quotien. 

 نتيجة التقومي حنو البيانات عن جودة ادلمارسة يف التعليم جيدة جدا.  ( ب
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%،  ::و صلت إىل مؤشرات النجاح ىي  ةبنتائج التعلم لدى الطل  ( ت

 5طالبا والراسب منهم  44لبيان التفصيلي أن الطلبة الناجح ىم با

 .2:أما معيار اإلكتمال  االدين يف تلك ادلدرسة فهو  طالب.

 Quantumن السابق، تستنبط أن باستخدام اسرتاتيجية استنادا إىل البيا

Quotien  قادرا على ترقية نتائج التعلم لدى الطلبة، لذلك تقوم الباحثة

 و ادلدرس بأحباث كافية يف ىذه الدورة الثانية.

 ج. تحليل الببيانات

 Quantum Quotientتطبيق استراتيجية   .1

أو ، تقوم الباحثة بتحديد Quantum Quotientكان يف تطبيق اسرتاتيجية 

وىو الشخص القادر على إجابة السؤال أو لتكملة البيانات اختيار على ادلستجيب 

. كان ادلستجيب يف ىذا البحث ىم طلبة الصف السابع بعدد ذلذا البحثاحملتاجة 

 طالبات من النساء. 34طالبا ىم من الرجال و 35طالبا.  47

 تقنية الغناء . أ

 دار اذلدىعند ما تقوم الباحثة بادلالحظة يف الدورة األوىل دبدرسة 

 ;423فربايًن  43ادلتوسطة اإلسالمية بوكيت كيمونينج يف التاريخ 

 Quantumباستخدام ادلبادئ التوجيهية للمالحظة من خطوات اسرتاتيجية 
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Quotient فحصلت عليها الباحثة النتيجة ادليدانية  أن ادلدرسة يف تسليم .

مع تقنية الغناء  Quantum Quotientادلادة "العدد" باستخدام اسرتاتيجية 

يكون الطلبة قادرين على إدناء الصوت العايل وىذا يدل على أن الطلبة 

القول  ناجحون يف التعلم وذلم الثقة على النفس عند عملية التعليم، وميكن

قادر على ترقية نتائج التعلم لدى  Quantum Quotientأن تطبيق اسرتاتيجية 

 .الطلبة

 تقنية التلخيص  . ب

 دار اذلدىعند ما تقوم الباحثة بادلالحظة يف الدورة الثانية دبدرسة 

 ;423فربايًن  48ادلتوسطة اإلسالمية بوكيت كيمونينج يف التاريخ 

 Quantumباستخدام ادلبادئ التوجيهية للمالحظة من خطوات اسرتاتيجية 

Quotient فحصلت عليها الباحثة النتيجة ادليدانية  أن ادلدرسة تقدم .

الواجبات إىل الطلبة للقيام بتلخيص ادلادة عن تركيب العدد باستخدام 

مع تقنية التلخيص، فهناك بعض الطلبة مل  Quantum Quotientاسرتاتيجية 

على كتابة اللغة العربية يف تلخيص ادلادة وىم ريفنزا يف آمن اهلل،  وايقدر 

نوفان أوكتافيان شاه، وفريدي ساجوردا وىذا يسبب إىل كتابتهم ال تناسب 

 بادلادة ادلدروسة. 
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دار ة الصف السابع دبدرسة استنادا إىل نتيجة ادلالحظة من طلب

ادلتوسطة اإلسالمية بوكيت كيمونينج، حصلت عليها البيانات ادليدانية  اذلدى

احلفظ  مع تقنية Quantum Quotientاسرتاتيجية ولتسهيل الباحثة دلعرفة جناح 

السريع بالغناء والتلخيص يف ترقية نتائج التعلم، فتقوم الباحثة بعرض 

 دار اذلدىدبدرسة طلبة الصف السابع  إىلباحثة البيانات اليت وصفتها ال

ادلتوسطة اإلسالمية بوكيت كيمونينج. فيما يلي ىو نتيجة ادلالحظة من 

مع تقنية احلفظ السريع بالغناء  Quantum Quotientاسرتاتيجية خطوات 

 والتلخيص.

 11جدول 
 على نتائج التعلم Quantum Quotientاستراتيجية خطوات لنتيجة المالحظة  

خطوات استراتيجية 
Quantum Quotient 

 الصف
 الرقم

 الدرجة
 السلبية اإليجابية

 تقنية الغناء
 السابع

3،4،5،6،7 5 
 - 3،4،5 تقنية التلخيص 9،7:

 ادلتوسطة اإلسالمية بوكيت كيمونينج دار اذلدىادلصدر: نتيجة ادلالحظة لدى طلبة الصف السابع دبدرسة 

 Quantum Quotientسرتاتيجية على اجلدول أعاله، تستنبط أن تطبيق ابناء 

والتلخيص ىو على مستوى ناجح وقادر على ترقية  الغناءاحلفظ السريع بمع تقنية 
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ادلتوسطة اإلسالمية بوكيت   دار اذلدىنتائج التعلم لدى طلبة الصف السابع دبدرسة 

 كيمونينج.

 ترقية نتائج التعلم .2

  1نتيجة التعلم ذلا أربع مؤشرات منها:رأي كوناندار أن 

 الفحص على تقدم الطالب . أ

 الفحص على جناح كفاءة الطالب  . ب

 ج. اكتشاف الكفاءات اليت مل يتقنها الطالب

 لتحسٌن الطالب feedbeckد. أن تكون ردودا أو 

من الرأي السابق، تستنبط أن ىناك الرتقية يف نتائج التعلم لدى طلبة 

ادلتوسطة اإلسالمية بوكيت كيمونينج، ومن  دار اذلدىالصف السابع دبدرسة 

 ىذه الرتقية ىي كالتايل:

 الفحص على تقدم الطالب . أ

بناء على النتيجة ادليدانية اليت حصلت عليها الباحثة أثناء ادلالحظة 

أن الطلبة يعرفون  عن كيفية تطوير نتائج نتائج التعلم، لباستخدام ادلؤشرات 

                                                             
1 Kunandar, Penilaian Autentik, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 70. 
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ادلزايا أو العيوب اليت شعرىا طلبة الصف السابع وىم يعرفون أيضا  تعلمهم

 ادلتوسطة اإلسالمية بوكيت كيمونينج. دار اذلدىدبدرسة 

 

 الفحص على نجاح كفاءة الطالب . ب

حص على جناح  بعد فحص على تقدم الطالب، فتقوم الباحثة بف

 لبةتظهر أن الط ،استنادا إىل نتيجة ادلالحظة اليت قامت هبا الباحثة هتم.كفاء

بإعادة فحص ادلادة لبة قوم الطمث ييف عملية التعليم كفائتهم يعرفون مدى  

 .اللغة العربية درسماليت قدمو و "العدد" 

 بةج. الكفاءات التي لم يتقنها الطل

الصف  بةاستنادا إىل النتيجة ادليدانية اليت حصلت عليها الباحثة، أن طل

وىم السابع يعرفون حدود كفائتهم يف إتقان ادلواد الدراسية يف عملية التعليم 

للقيام بالسؤال عن الكفاءة اليت مل يتم إتقاهنا، وباإلضافة إىل ذلك أن يشجعون 

 يريدون قراءة ادلواد اليت مل يفهموىا. بةالطل

 بةلتحسين الطل feedbeckد. ردودا أو 

للمواد الدراسية  بةكيفية استجابة الطل ىي feedbeckردودا أو 

استنادا إىل النتيجة ادليدانية اليت حصلت عليها الباحثة،  واستجابتهم للمدرس.
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ظهر وهبذا يالصف السابع يعرفون كيفية حتسٌن نتائج التعلم السيئة  بةأن طل

 ادلادة.يف تقدمي درس حنو ادلإبداعاهتم واستجابتهم اجليدة  بةالطل

الباحثة مؤشرات نتائج التعلم اليت دتت مالحظتها، ميكن بعد أن تعرض 

اليت مت حتقيقها من قبل الطالب. للباحثة تقييم ادلؤشرات األربعة لنتائجح التعلم 

 دار اذلدىفيما يلي ىو البيان عن نتائج التعلم لدى طلبة الصف السابع دبدرسة 

 Quantumتيجية ادلتوسطة اإلسالمية  أثناء عملية التعليم باستخدام اسرتا

Quotient .مع تقنية احلفظ السريع بالغناء والتلخيص 

 11جدول 
المتوسطة اإلسالمية  دار الهدىتعلم لدى طلبة الصف السابع بمدرسة النتائج 

 2118/2119يمونينج للعام الدراسي كبوكيت  

 أسماء الطلبة الرقم
معيار 

اإلكتمال 
 األدنى

 النتيجة

 قبل الدورة
الدورة 
 األولى

الدورة 
 الثانية

3 Aan Jumadi Saputra 87 82 82 87 
4 Armi  87 82 87 92 
5 Beti Astina 87 82 87 97 
6 Gym Nastar 87 87 92 ;2 
7 Imam Patrio 87 82 92 87 
8 Khomsatun Fitria 87 82 87 87 
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9 Laudia Sinta Belia 87 77 87 :2 
: Liti Rahayu 87 92 82 87 
; M. Akram 87 78 87 97 

32. Miftahul Fadli 87 7: 87 82 
33 Mise Ajeng Lestari 87 82 82 92 
34 Muhammad Kholil 

Luthfi 
87 87 :7 ;2 

35 Muhammad Perdiansah 87 :2 87 82 
36. Mulya Anggraini 87 82 :2 97 
37 Novan Octa Piansyah 87 82 87 :2 
38 Ramadan Julius 87 8: 82 97 
39 Rampuni  87 82 82 87 
3: Revanza Fi Amanillah 87 97 87 97 
3; Ria Hestie 87 82 :2 87 
42 Rindi Yani 87 82 82 :2 
43 Sahit Saputra 87 7: 87 82 
44 Seldayana  87 78 82 87 
45 Tri Meylani Yolanda 87 82 87 92 
46 Yesi Anggraini 87 82 82 92 
47 Fredy Sajuarda 87 82 :2 :2 

 البيان

 1791 1661 81 المجموع
 91 81 55 النتيجة األعلة

 61 61 1546 النتيجة المنخفضة
 7166 6664 61684 النتيجة المعتدلة
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 22 17 6 الطلبة الناجح 
 3 8 19 الطلبة غير الناجح 
24% النسبة المائوية   %68  %88  

ادلتوسطة  دار اذلدىلدى طلبة الصف السابع دبدرسة  الثانيةلدورة الدورة إىل الدورة األوىل وامن قبل تعلم النتائج  :ادلصدر  
 بوكيت كيمونينج اإلسالمية

 

 Quantumاستنادا إىل اجلدول أعاله، أن التعليم باستخدام اسرتاتيجية 

Quotient  مع تقنية احلفظ السريع بالغناء والتلخيص ىناك الرتقية يف نتائج التعلم

 ادلتوسطة اإلسالمية بوكيت كيمونينج دار اذلدىلدى طلبة الصف السابع دبدرسة 

وىذه الرتقية ىي من قبل الدورة إىل الدورة األوىل والدورة الثانية، ألن حصلت نتائج 

. ولذلك تؤخر الباحثة 2:النجاح وىي % الطلبة يف الدورة الثانية على مؤشرات

 الدورة الثانية.ىذه حبثا إجرائيا للصف الدراسي يف 

ومن نتيجة ادلالحظة ادليدانية وادلقابلة والوثائق، تستنبط الباحثة أن تنفيذ 

لو تأثًن إجيايب والذي  Quantum Quotientتعليم اللغة العربية بتطبيق اسرتاتيجية 

نتائج تعلم اللغة العربية  لدى طلبة الصف السابع دبدرسة  ميكن احلصول على ترقية

. ;423/:423ادلتوسطة اإلسالمية بوكيت كيمونينج للعام الدراسي  دار اذلدى

مستمرا، وجيب على ادلدرس رجت الباحثة أن يكون ىذا التطبيق  ويف ىذا البحث
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أو االسرتاتيجية    Quantum Quotientاسرتاتيحية ىذه إجراء ىذا التطبيق بتعميق 

 االبتكارية األخرى.
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 الباب الخامس

 االختتام

 خالصة . أ

بناءا على نتيجة البحث اليت قامت هبا الباحثة  والبحث املوجز يف األبواب 

 Quantumاملاضية، فمشكلة البحث يف ىذا البحث ىي ىل تطبيق اسرتاتيجية 

Quotient  قادر على ترقية نتائج تعلم اللغة العربية لدى طلبة الصف السابع مبدرسة

 Quantumدار اهلدى املتوسطة اإلسالمية بوكيت كيمونينج؟. كان لتطبيق اسرتاتيجية 

Quotient  ىناك الرتقية يف كل الدورة. فكان يف الدورة األوىل ترتقي نتائج التعلم من

. 25طالب أو % 6والراسب منهم  86% طلبة أو 71طلبة، الناجح منهم  52

طلبة أو  55طلبة، الناجح منهم  52مث يف الدورة الثانية ترتقي نتائج التعلم من 

. ومن نتيجة معيار االكتمال فيمكن 75طالب أو % 2وأما الراسب منهم  %66

قادر على اإلجابة يف مشكلة  Quantum Quotientاالستنتاج أن تطبيق اسرتاتيجية 

 . 66ليل على أن نتيجة الطلبة وصلت إىل  %البحث بد

 

 اقتراحات . ب
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تقدم الباحثة بعد االىتمام بالبيانات امليدانية وحتليل البيانات واالستنتاجات، 

 بعض اقرتاحات منها:

بالنسبة للمدرسني، جيب على املدرسني دائما توجيو الطلبة يف تطبيق  .7

ليكون الطلبة أكثر نشطا، وهبذه  Quantum Quotientاسرتاتيجية 

 االسرتاتيجية من املتوقع أن ترقي نتائج التعلم لدى الطلبة.

 Quantum Quotientبالنسبة للطلبة، يتوقع من الطلبة تطبيق اسرتاتيجية  .5

 وىذا حبيث تتزايد نتائج التعلم.

بالنسبة للباحث التايل، يتوقع من الباحث أن ال يطبق ىذه اسرتاتيجية   .2

Quantum Quotient اهلدى املتوسطة اإلسالمية بوكيت   مبدرسة دار

وىذا حبيث ال يقع ىناك االحتيال للباحث التايل يف  كيمونينج

 املستقبل.

 
.  
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