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 ملخص

 لترقية نتائج تعلم القواعد النحوية تطبيق طريقة تعليم األقران 

 لدى الطلبة بمعهد دار العلوم مارجويوسو سومبيريجو تانجاموس

 زازينة الولدة
كان تعليم القواعد النحوية مبعهد دار العلوم مارجويوسو سومبَتجيو تاصلاموس باستخدام 

طريقة القواعد والًتمجة، وىي الطريقة تؤكد على احلفظ والقواعد أو اجملموعة من الكلمات ادلعينة وذلا 
بة غَت نشطُت يف األنشطة يف ترمجة القراءة من اللغة األجنبية إىل اللغة األم. وىذا احلال يسبب الطل

الصف الدراسي حبيث أن تكون نتائج التعلم لدى الطلبة منخفضة. وللتغب على ىذه ادلشكالت 
 tutor sebaya طريقة تعليم األقرانتطبيق بمنها ، واحدة لالستخدامرت الطريقة ادلناسبة فقد كث

طريقة تعليم  تطبيقهي ىل فث حالبحث يف ىذا الب ةأما مشكل لًتقية نتائج تعلم القواعد النحوية. 
مبعهد دار العلوم مارجويوسو قادر على ترقية نتائج تعلم القواعد النحوية لدى الطلبة  األقران

 ؟.سومبَتجيو تاصلاموس
يعقد ىذا البحث يف طلبة الصف الثانوي أول وتستخدم الباحثة حبثا إجرائيا للصف 

استخدام طريقة ادلالحظة، وادلقابلة، واالختبار، والوثائق. وطريقة مجع البيانات ب ،(PTKالدراسي )
أما حتليل البيانات فهي ختفيض البيانات، وعرض البيانات وحتقيق البيانات أو رسم االستنتاج. 

ويعقد ىذا البحث اإلجرائي بدورتُت، لكل الدورة لقائُت والذي يتكون من أربع اخلطوات الرئيسية 
 دلالحظة، والتفكَت.ىي التخطيط، واإلجراء، وا

يف مادة كان، ظن، أن، ونعت، فإن نتائج تعلم القواعد باستخدام طريقة تعليم األقران 
النحوية لدى الطلبة وصلت إىل الًتقية. وىذه احلالة حتقق بوجود ترقية نتائج تعلم القواعد النحوية 

 ٙٙاليت حصلت عليها الطلبة وىي  ادلتوسطةالنتيجة لدى الطلبة يف كل الدورة. ويف قبل الدورة أن 
اليت حصلت  سطة. ويف الدورة األوىل وصلت إىل الًتقية، أن النتيجة ادلتو ٕٚأو بالنسبة ادلائوية %

اليت  النتيجة ادلتوسطة. ويف الدورة الثانية أن  ٚ٘أو بالنسبة ادلائوية % ٕٚعليها الطلبة وىي 
 ائويةأو بالنسبة ادلٜٚطلبة وىيحصلت عليها ال

يف تعليم القواعد النحوية  طريقة تعليم األقران استنادا إىل نتائج البحث، أن تطبيق  . ٙٛ%  
 قادر على ترقية نتائج التعلم لدى الطلبة.
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 شعار

 

 (ِٕإنَّا أَنْ َزْلَناُه قُ ْرآنًا َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلوَن )
 Sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa 

Arab, agar kamu memahaminya. (QS. Yusuf: 2).  
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 شعار

 

                            

                             

         

 

Artinya : Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. 

Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari 

sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan 

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. (Q.S.Al-Imran : 951) 
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 إىداء

احلمد هلل رّب العادلُت، بالشكر إىل اهلل تعاىل على مجيع نعمو الكثَتة اليت أعطاىا 

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

احملبوبان أيب سوفرنو وأمي سوتينة ومها اللذان ربياين ويرحامٍت باإلخالص والديٍت  .ٔ

 .ويدعوان على صلاحي ويعطياين الدوافع والتشجيعات خلقيا كانت أو ر وحانية

وإىل أخواين أمحد سيف البحر وقمر الدين احملبوبان اللذان وقدماين التشجيع  .ٕ

 يدعواين دائما.

 امعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.جب ٕ٘ٔٓزمالئي احملبوبُت دلرحلة  .ٖ
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 ترمجة الباحثة

 ٕ٘ولدت زازينة الولدة يف قرية رجيوساري أولو بيلو تاصلاموس يف التاريخ 

وىي ابنة الثالثة من ثالث أخوات من ادلتزوج سيد سوفرنو  ،ٜٜٙٔأغوسطوس 

 وسيدة سوتينة. 

مند   رجيوساري ٔاحلكومية   بدأت الباحثة الدراسة من مدرسة اإلبتدائية

. وبعد ذلك استمرت دراستها يف مدرسة  شلبع العلوم ادلتوسطة  ٕٓٓٓسنة 

.  مث واصلت دراستها يف ٕٔٔٓاإلسالمية  تاصلاموس، وانتهت دراستو ىف السنة 

مدرسة شلبع العلوم الثانوية  اإلسالمية يف قسم العلوم االجتماعية، وانتهت دراستو 

استمرت الباحثة دراستها إىل اجلامعة وىي  ٕ٘ٔٓويف السنة  .ٕٗٔٓىف السنة 

جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج يف كلية الًتبية والتعليم بقسم تعليم 

 اللغة العربية. 
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 كلمة شكر وتقدير

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

لترقية نتائج  tutor sebayaتطبيق طريقة تعليم األقران " بادلوضوع  الرسالة كتابة ىذه

تعلم القواعد النحوية لدى الطلبة بمعهد دار العلوم مارجويوسو سومبيريجو 

. والصالة والسالم على النيب الكرًن زلمد صلى اهلل عليو وسلم الذي قد تانجاموس"

 محل الناس من الظلمات إىل النور.  

كل  ادلناسبة أن تقّدم الباحثة جزيل الشكر إىل مجيع األطراف على فبهذه

 مشاركة وتشجيع. وباخلصوص إىل سادات األفاضيل: 

ادلاجستَت، كعميد كلية الًتبية والتعليم جبامعة  األستاذ الدكتور احلاج خَت األنوار .ٔ

 رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.

كرئيس قسم تعليم اللغة العربية من كلية  دلاجستَتاألستاذ الدكتور سفري داود ا  .ٕ

 الًتبية والتعليم  جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.

األستاذة الدكتورة احلاج نيال وايت، ادلاجستَتة كادلشرفة األوىل واألستاذ الدكتور  .ٖ

ومجيع ألينس إلياس، ادلاجستَت كادلشرف األول شكرا جزيال على تقدًن الوقت 

 االرشادات والتوجهات لكتابة ىذه الرسالة العلمية.
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مجيع احملاضرين واحملاضرات اللذين أعطوين علوما ومعرفة مدة الدراسة بكلية  .ٗ

 الًتبية والتعليم جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.

ة األستاذ احلاج أمحد فضلي كمدير ادلعهد دار العلوم ىو الذي أعطى الفرص .٘

 إلجراء البحث.

وباخلصوص  ٕ٘ٔٓدلرحلة   من طلبة قسم تعليم اللغة العربيةُتزمالء احملبوب  .ٙ

مجيع األطراف اليت قد ساعدوا يف كتابة ىذه الرسالة العلمية ومل لفصل األلف و 

 أذكرىم واحدا فواحدا.

على مجيع ادلساعدة  اجلزاء حلسنهم بأحسن اجلزاء عسى اهلل أن يعطيهم

وادلشاركة إلدتام ىذه الرسالة العلمية. وهبذا وعت الباحثة حبثها كثَت من النقصان 

على  ةالباحث ترجواخلطاءات وبعيد عن الكمال والصواب، وهبذه الرسالة العلمية 

 . آمُت يا رب العادلُت.رئُتاو نفس الق اهلنفس احبثهنفع يأن 

 مٜٕٔٓمايو  ٘ٔباندر المبونج 
 الباحثة

 
 زازينة الولدة

        ٕٔ٘ٔٔٓٓٓٛٙ  
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 tutorترقية نتائج تعلم القواعد النحوية باستخدام طريقة تعليم األقران  .ٕ

sebaya يف مادة كان، أن، ظن، ونعت ...............................  
 

 االختتامالباب الخامس  : 

  ................................................................  خالصة .أ 
  ...............................................................  اقًتاحات .ب 
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  ٙٚ ........................... نتائج االختبار البعدي للدورة الثانية  ٗٔجدول 
    ٜٚ ........................... ثانيةليل نتائج االختبار البعدي للدورة الحت ٘ٔجدول 

لدى طلبة  tutor sebayaترقية نتائج التعلم باستخدام طريقة تعليم األقران  ٙٔجدول 
  ٖٛ .............................. ادلعهد دار العلوم مارجويوسو سومبَتجيو تاصلاموس

 لدى طلبة tutor sebayaترقية نتائج التعلم باستخدام طريقة تعليم األقران  ٚٔجدول 
 ٗٛادلعهد دار العلوم مارجويوسو سومبَتجيو تاصلاموس يف الدورة الثانية 
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفيات البحث .أ 

اللغة العربية ىي درس يتطور فيها ادلهارات االتصالية الشفوية أو الكتابية 

لفهم األفكار وادلعلومات ولتطوير ادلعرفة. تتكون اللغة العربية من بعض العناصر 

النحو، الصرف، البالغة، ادلفردات، واألدب وما أشبو ذلك. كان نظام التعليم ىي: 

ادلثايل قادرا على إيصال الطالب يف إتقان بعض العناصر السابقة ولديهم ادلهارات 

لقد قيل يف القرآن  ٔاللغوية كمثل مهارة االستماع، والكالم، والقراءة، والكتابة.

 الكرًن :

 (.ْٕرآنًا َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلوَن ) يوسف :ِإنَّا أَنْ زَْلَناُه ق ُ 

تشرح األية السابقة أن اهلل تعاىل أنزل القرآن باللغة العربية الفصيحة من أجل 

تفكَت زلتويات القرآن ومعناىا يف أذىان الناس. أوال، يأمر اهلل إىل مجيع ىؤالء القريش 

ىا جيدا ألن فيو أنواع العلوم ادلفيدة. كان والعرب بتقدًن االىتمام مبحتويات القرآن ومعنا

  ٕجلميع زلتويات القرآن باستخدام اللغة العربية اجلميلة وترتيبها ترتيبا سهوال للفهم.
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ويف تعليم اللغة العربية ىناك عناصر اللغة ومهاراهتا. تشتمل عناصر اللغة على 

ء اليت جيب االىتمام ثالثة عناصر، وىي األصوات، والقواعد، وادلفردات. أما األشيا

بتعليم اللغة العربية ىي األصوات، و ادلفردات، والقواعد.كان تعليم القواعد حاجة ىامة 

يف تعليم اللغة العربية. وتنقسم القواعد إىل قسمُت، مها القواعد النحوية والقواعد 

   ٖ الصرفية.

العربية، وال يقدر لذلك، صار تعليم القواعد حاجة ىامة ورئيسية يف تعلم اللغة 

ولتجنب األخطاء يف  ٗاإلنسان على فهم أو تكوين اجلملة من دون استخدام القواعد.

نطق اللغة العربية، فإن علم النحو كقاعدة رئيسية يف كيفية ترتيب مفردات اللغة العربية 

أما اذلدف من تعليم القواعد )النحو والصرف( فهو ليكون الطالب قادرين  ٘الصحيحة.

 إتقان القواعد وفهم كل تغيَت صيغها.على 

أن يكون التعليم أكثر فعاال وجذابا، إذا استخدم ادلدرس الطريقة ادلناسبة 

 بأحوال الطالب وأىداف التعليم، حبيث أن يفهم الطالب ادلواد بسهولة وجيدة. 
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 كان دور الطريقة يف التعليم عند سوغيونو وىو كالتايل:

 رس يف ختطيط التعليمأن تكون الطريقة كمصدر للمد .ٔ

 أن تكون الطريقة كأداة لتحقيق األىداف من التعليم .ٕ

 أن تكون الطريقة كأحد الوسيلة لتكوين التعليم ادلفرح .ٖ

أن تكون الطريقة كأحد الوسيلة الختيار طريقة التعليم ادلناسبة بادلواد  .ٗ

  ٙالتعليمية.

طريقة القواعد كان تعليم القواعد النحوية يف معهد دار العلوم باستخدام 

والًتمجة. طريقة القواعد والًتمجة ىي الطريقة تؤكد على احلفظ والقواعد أو اجملموعة 

من الكلمات ادلعينة وذلا األنشطة يف ترمجة القراءة من اللغة األجنبية إىل اللغة األم. 

ولكن ال يهتم بعض الطلبة أثناء بيان ادلدرس، بعضهم يهتمون وال يفهمون ببيان 

  ٚ، وبعضهم ال يقدرون على القيام بإجابة السؤال من ادلدرس.ادلدرس

استنادا إىل نتيجة ادلقابلة اليت قامت هبا الباحثة مع األستاذ احلاج أمحد 

 فضلي كمدير ادلعهد و األستاذ األشعري كمدرس القواعد النحوية ومع طلبة الثانوي

فتحصل عليها  أول  يف معهد دار العلوم مارجويوسو سومبَتجيو تاصلاموس.
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ادلعلومات أن  يف تعليم القواعد العربية، يستخدم ادلدرس طريقة القواعد والًتمجة 

حبيث يقدر الطلبة على إتقان القواعد. ولكن الطلبة فقط يقدر على احلفظ 

واالستماع إىل بيان ادلدرس، وكثَت من بعضهم ال يقدرون على تكوين األمثلة 

ألصفر( وأن قراءة الكتاب اخلروس )األصفر( ال وتطبيقها على الكتاب اخلروس )ا

  ٛتزال منخفضة. 

انطالقا من نتيجة ادلالحظة، ىناك اخلطوات يف تعليم القواعد باستخدام 

 طريقة القواعد والًتمجة وىي كالتايل:

يبدأ ادلدرس التعليم بقراءة كشف الغياب، ويدعوىم واحدا فواحدا  .ٔ

  حفظهم بادلباشرة.ليحفظوا أمام الفصل ويستمع ادلدرس إىل

يبدأ ادلدرس التعليم من خالل فتح النص، وادلدرس يقرأ النص حىت يقوم  .ٕ

 الطلبة بًتمجتها كلمة فكلمة من اللغة العربية إىل لغة األم )اللغة اجلاوية(.

يشرح ادلدرس القواعد بتقدًن األمثلة الواردة يف ذلك الكتاب. والكتب  .ٖ

  ٜجي.ادلستخدمة باستخدام ادلدخل االستنا

بناء على نتيجة ادلقابلة مع طلبة الصف الثانوي أول يف معهد دار العلوم، 

ىم أمحد زين الوفاء، لؤلؤ قريئة احلسٍت وأمَتة ستياوايت. فيعرف أن الطلبة يشعرون 
                                                           
  

8
 Asy‟ari, Wawancara Prapenelitian Dengan Guru Qowaid-An-Nahwiyah, Tanggamus   

Februari 2019 
9
 Observasi di kelas tsanawi awal, februari 2019 



ٕٖ 
 

بالصعوبة يف فهم درس النحو باستخدام طريقة القواعد والًتمجة. ىذه الطريقة تؤكد  

ا يأمر ادلدرس إىل الطلبة بتقدًن األمثلة من غَت الكتاب الطلبة على حفظ القواعد، إذ

 فهم يشعرون بالصعوبة، وعندما طرح السؤال يصمت الطلبة وال يقدم اإلجابة.

انطالقا من نتيجة ادلالحظة األولية، فيعرف أن نتائج االختبار القبلي للقواعد 
كتب يف اجلدول   النحوية لدى طلبة الصف الثانوي أول يف معهد دار العلوم كما قد

 التايل: 
 0جدول 

لدى طلبة (  )باستخدا كتاب الجرومية نتائج االختبار القبلي للقواعد النحوية
 الثانوي أول

 البيان النتيجة  معيار النتيجة أسماء الطلبة الرقم

غير   كامل 5 4 3 0 0
 كامل

ٔ Ahmad Zainul 
Wafa 

ٔٓ ٔٓ ٕٓ ٔٓ ٕٓ ٚٓ    

ٕ Amiroh setia wati ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٘ٓ    

ٖ Davin fahrezi ٔ٘ ٔ٘ ٕٓ ٔٓ ٔٓ ٚٓ    

ٗ Dwi evita sari ٔٓ ٕٓ ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٙٓ    

٘ Faridatul aisyah ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٘ٓ    

ٙ Hasan Jauhari ٕٓ ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٙٓ   

ٚ Ilham Sofiyandi ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٕٓ ٙٓ    
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ٛ Indra Setiawan ٔٓ ٔ٘ ٔٓ ٔ٘ ٔٓ ٙٓ    

ٜ Irma Ulfianti ٕٓ ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٙٓ    

ٔٓ Karimah ٔٓ ٔٓ ٔ٘ ٕٓ ٔٓ ٙٓ    

ٔٔ Laila anggraini ٕٓ ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٘٘    

ٕٔ Lulu Qori’atul H ٔ٘ ٔ٘ ٔٓ ٔ٘ ٔٓ ٚ٘                

ٖٔ Merta ratna ardila ٕٓ ٔٓ ٔٓ ٔٓ  ٕٓ ٙٓ    

ٔٗ Miftahul Hidayah ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٕٓ ٔٓ ٙٓ    

ٔ٘ Muhaimin ٕٓ ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٘ٓ    

ٔٙ Ning arniati ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٚٓ    

ٔٚ Nisa nur 
syamsiyah 

ٕٓ ٔٓ ٔٓ ٕٓ ٔٓ ٙٓ    

ٔٛ Nur azizah ٕٓ ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٙٓ    

ٜٔ Nur fadilah ٕٓ ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٙٓ    

ٕٓ Periyatin 
Karomah 

ٕٓ ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٚٓ    

ٕٔ Rokhiban ٔٓ ٔٓ ٔ٘ ٔ٘ ٔٓ ٙٓ                

ٕٕ Rosidah ٔ٘ ٔ٘ ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٙٓ    

ٕٖ Siti jariyah ٕٓ ٔٓ ٔ٘ ٔٓ ٔٓ ٙٓ    

ٕٗ Siti wasi’a ٕٓ ٕٓ ٔٓ ٔٓ ٔ٘ ٙٓ    

ٕ٘ Umi saadah ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٕٓ ٙٓ    

ٕٙ Uswatun hasanah ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٕٓ ٙٓ    
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ٕٚ Wahyu perdana ٔٓ ٔٓ ٕٓ ٕٓ ٔٓ ٚٓ    

ٕٛ Yoga Alamsyah ٔٓ ٕٓ ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٙٓ    

ٕٜ Zahrotul aulia ٔٓ ٔٓ ٕٓ ٔٓ ٕٓ ٘ٓ    

ٖٓ Zidni Irfan M. ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٔٓ ٚٓ    

 ٙٙ=  ٖٓ:  ٜ٘ٚٔالنتيجة ادلعتدلة الختبار القبلي  

 ادلصدر: تنفيذ االختبار لطلبة ادلدرسة الفتوحية ادلتوسطة 

 معيار النتيجة :

 صحيح يف شرح التعريف 

 صحيح يف تغيَت اجلمل 

  اجلملصحيح يف ترتيب 

 صحيح يف تكوين اجلمل 

 صحيح يف تطبيق القواعد 

استنادا إىل اجلدول أعاله، أن فهم القواعد النحوية لدى الطلبة منخفضة والطلبة 

 ٕٕ% وأما الراسب منهم  ٕٚطالب أو بالنسبة ادلائوية  ٛالناجح يف ذلك الفصل ىم 

 %. ٖٚطالبا أو بالنسبة ادلائوية 

تلك ادلدرسة ناقص جدا، ليكون التعليم جيدا  كان تنفيذ تعليم القواعد يف

ويفهم الطلبة الدرس بسهولة. جيب أن يكون ىناك الطريقة األخرى ديكن تطبيقها يف 
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الفصل الدراسي حبيث الطلبة يرشد الطلبة األخرين. وللتغلب على ىذه ادلشكالت، 

م درس فيجب على الطلبة ادلاىرين توجيو أصحاهبم الذين يشعرون بالصعوبة يف فه

النحو، وىذه األنشطة مبساعدة توجيو ادلدرس. ينبغي على ادلدرس لو إبداعية يف شرح 

ادلادة، أحد الطريقة ادلستخدمة لفهم ادلادة ىي باستخدام الطريقة ادلناسبة. وادلعلم  

كادلدرس يف تقدًن العلوم إىل الطلبة، وإحدى ادلصادر ادلستخدمة للتعلم ىي األقران أو 

ن لألصدقاء دور يف التغلب على مشكالت التعلم من خالل طريقة تعليم األصدقاء. كا

 .tutor sebayaاألقران 

وأحد الطرق ادلستخدمة ليكون التعليم نشطا وليس شلال ىو باستخدام طريقة 

. ىناك عناصر التعليم وىي " األىداف، وادلواد، tutor sebayaتعليم األقران 

 tutorن خالل استخدام طريقة تعليم األقران والطريقة، والوسائل، والتقييم". م

sebaya أن الطلبة القادر على إتقان ادلادة ديكنهم يرشد الطلبة الذين مل يفهموا ،

 ادلادة.

 tutor sebayaويف ىذا البحث، تقوم الباحثة بتطبيق طريقة تعليم األقران 

فهم القواعد النحوية لًتقية فهم القواعد النحوية واليت حتتاج إىل األنشطة الفعالة يف 

مناسبا بأىداف التعليم وىي يقدر الطلبة على فهم درس القواعد النحوية، فإن الطريقة 
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 tutorادلناسبة لالستخدام يف تعليم القواعد النحوية وىي طريقة تعليم األقران 

sebaya. 

بناء على البيان أعاله، فًتغب الباحثة إلجراء البحث الذي يهدف لًتقية فهم 

. لذلك تدفع الباحثة tutor sebayaاعد النحوية باستخدام طريقة تعليم األقران القو 

لترقية  tutor sebaya" تطبيق طريقة تعليم األقران يف اختيار حبثها بادلوضوع 

نتائج تعلم القواعد النحوية لدى الطلبة بمعهد دار العلوم مارجويوسو سومبيريجو 

 . تانجاموس"

  تحديد المشكلة .ب 

 يف( اإلدراكي) التعلم سلرجات حتسُت على الدراسة ىذه يف ادلشكلة حدود تقتصر

لدى الطلبة مبعهد دار  األقران من التدريس أساليب باستخدامالقواعد النحوية  دروس

 .العلوم مارجويوسو سومبَتجيو تاصلاموس

 مشكلة البحث .ج 

استنادا إىل خلفيات البحث ادلذكورة أعاله، فمشكلة البحث من ىذا البحث 

قادر على ترقية تعليم القواعد   tutor sebayaىي : ىل تطبيق طريقة تعليم األقران 

 النحوية لدى الطلبة مبعهد دار العلوم مارجويوسو سومبَتجيو تاصلاموس؟

 ج. أىداف البحث
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 tutorة ىل تطبيق طريقة تعليم األقران ىدف البحث من ىذا البحث ىو دلعرف

sebaya   قادر على ترقية تعليم القواعد النحوية لدى الطلبة مبعهد دار العلوم

 مارجويوسو سومبَتجيو تاصلاموس.

 د. فوائد البحث

 الفائدة النظرية .0

 تقدًن العلوم اجلديدة خاصة لتعليم القواعد النحوية يف ادلعهد. . أ

 tutorبتكاري باستخدام طريقة تعليم األقران تقدًن الصورة عن تعليم اال  . ب

sebaya  . 
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 الفائدة التطبيقية .0

 كأحد ادلسامهة لًتقية تعليم القواعد النحوية لدى الطلبة. . أ

 لزيادة ادلعرفة للباحث حول كيفية دور ادلدرس يف ترقية فهم الطلبة. . ب
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 الوصف المفاىيمي . أ

على خلفيات البحث وىي الفكرة الرئيسية للباحثة الباب األول حيتوي 

وفيها مشكلة وىدف البحث وفوائدىا نظرية كانت أو  إلجراء البحوث العلمية

 علمية.

الباب الثاين اإلطار النظري، وىو حيتوى على الوصف ادلفاىيمي، والدرسات 

 السابقة، واإلطار النظري، وعمل الفرضية.

حيتوي على موضوع البحث وزمانو، الباب الثالث منهج البحث، وىو 

 ومنهج البحث، ومصادر البيانات، وأدوات مجع البيانات، وأساليب حتليل البيانات.

الباب الرابع ىو نتيجة البحث وحبثها. ويف ىذا الباب تعرض الباحثة نتيجة 

 البحث من الدورة األوىل إىل الدورة الثانية.

ى استنتاجات ونتيجة البحث، الباب اخلامس ىو االختتام والذي حيتوي عل

واقًتاحات اليت قدمتها الباحثة إىل ادلدرسة، ومدرس اللغة العربية، وإىل مجيع 

 األطراف مبعهد دار العلوم مارجويوسو سومبَتجيو تاصلاموس.
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 الدراسات السابقة . ب

من الرسائل العلمية ادلتعلقة  ةث السابقو ويف ىذا البحث تقوم الباحثة بالبح

 :بًتكيز البحث وىي كالتايل

 Tutorزلمد أمُت فطريانتو بادلوضوع "طريقة تعليم األقران البحث الذي قام بو  .ٔ

Sebaya  لًتقية نتائج التعلم لدى طلبة الصف العاشرTKR  يف درس علم

نتائج البحث األساسيات والسيارات مبدرسة احملمدية الثانوية ادلهنية األوىل. دلت 

. وىذه  Tutor Sebayaعلى أن ىناك الًتقية بعد استخدام طريقة تعليم األقران 

، ويف ٔٚ،ٓٙاحلالة بوجود ترقية نتائج التعلم لدى الطلبة يف الدورة األوىل % 

. ادلعادلة ىذا البحث ىي البحث عن طريقة ٘ٛالدورة الثانية وصلت إىل % 

رق ىو يف موضوع البحث، أما موضوع . والفTutor Sebayaتعليم األقران 

البحث  زلمد أمُت فهو مبدرسة احملمدية الثانوية ادلهنية األوىل. وموضوع البحث 

 ذلذا البحث ىو مبعهد دار العلوم مارجويوسو تاصلاموس.

البحث الذي قامت هبا غالوه دياريتا بادلوضوع " تطبيق طريقة القراءة و طريقة  .ٕ

لًتقية مهارة القراءة العربية لدى طلبة الصف الثامن  Tutor Sebayaتعليم األقران 

مبدرسة  مطلع األنوار ادلتوسطة اإلسالمية مارجودادي  ويلما بيساواران. دلت 

قادر على ترقية  Tutor Sebayaنتائج ىذا البحث أن تطبيق طريقة تعليم األقران 
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التعلم لدى الطلبة يف  نتائج التعلم لدى الطلبة. وىذه احلالة بوجود ترقية نتائج

، ٛٙأو بالنسبة ادلائوية %  ٘ٚ. ويف الدورة األوىل بنتيجة ٘ٙقبل الدورة ىي 

. ادلعادلة ىذا ٛٛأو بالنسبة ادلائوية %  ٕٜويف الدورة الثانية وصلت إىل 

. والفرق ىو يف Tutor Sebayaالبحث ىي البحث عن طريقة تعليم األقران 

ث غالوه دياريتا فهو مطلع األنوار ادلتوسطة موضوع البحث، أما موضوع البح

اإلسالمية مارجودادي  ويلما بيساواران. وموضوع البحث ذلذا البحث ىو مبعهد 

دار العلوم مارجويوسو تاصلاموس. وىناك الفرق يف الدروس ادلستخدمة، تستخدم 

رس غالوه دياريتا درس اللغة العربية )مهارة القراءة( و بينما الباحثة تستخدم د

 القواعد النحوية.

البحث الذي قامت هبا رسكى ديان رامسيت بادلوضوع " ترقية نتائج التعلم من  .ٖ

يف الدروس األساسية للسياحة  Tutor Sebayaخالل تطبيق طريقة تعليم األقران 

مبدرسة الثانوية ادلهنية الثالثة ماجيالنج. دلت    JB 3لدى طلبة الصف العاشر 

قادر على ترقية  Tutor Sebayaبيق طريقة تعليم األقران نتائج ىذا البحث أن تط

نتائج التعلم لدى الطلبة. وىذه احلالة بوجود ترقية نتائج التعلم لدى الطلبة يف 

. ٙ٘،ٙٛ. ويف الدورة الثانية بنتيجة معتدلة وىي  ٜٓ،ٗ٘الدورة األوىل ىي 

. والفرق Tutor Sebayaادلعادلة ىذا البحث ىي البحث عن طريقة تعليم األقران 
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ىو يف موضوع البحث، أما موضوع البحث رسكى ديان رامسيت فهو طلبة 

مبدرسة الثانوية ادلهنية الثالثة ماجيالنج. وموضوع البحث    JB 3الصف العاشر 

ذلذا البحث ىو مبعهد دار العلوم مارجويوسو تاصلاموس. وىناك الفرق يف 

الدروس األساسية للسياحة الدروس ادلستخدمة، تستخدم رسكى ديان رامسيت 

 وبينما الباحثة تستخدم درس القواعد النحوية.

 ج. اإلطار النظري

 Tutor Sebayaطريقة تعليم األقران  .0

 تعريف الطريقة  ( أ

تقدًن ادلواد التعليمية بطريقة لالطريقة يف االصطالح ىي اخلطة الشاملة 

على أساس ادلدخل واخلطوات ادلختارة. على وجو عام فإن الطريقة ىي  نظامية

  97خطة ادلدرس يف تقدًن ادلواد أثناء عملية التعليم.

 methodىناك التعريف اآلخر إن الطريقة يف اللغة وىي من كلمة 

وبادلعٌت على أهنا اخلطة اإلمجالية والشاملة لعرض ادلواد وترتيبها بشكل حيقق 

                                                           
10

 Ubadah, Metode Pembelajaran Bahasa Arab Yang Efektif Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Bercakap Mahasiswa Ftkik Iain Palu , Jurnal Penelitian Ilmiah, Vol  4 No. 1( Juli 

2016), h.145 
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نشودة. وطريقة التدريس ىي اخلطة ادلستخدمة يف التعليم واليت األىداف ادل

  99هتدف إىل معرفة الطالب لبعض ادلواد التعليمية وفهمها واستخدامها وإتقاهنا.

ويرى علماء اآلخرون إن الطريقة ىي اخلطة يسلكها ادلدرس لتحقيق 

ىي اخلطة األىداف ادلعينة إما يف البيئة أو تتعلق بالعلوم األخرى. والطريقة 

ادلستخدمة لتحقيق األىداف ادلقررة. وحيتاج ادلدرس إىل استخدام الطريقة 

  92ادلتعددة يف أنشطة التعليم لتحقيق األىداف ادلنشودة.

 عليمتعريف الت  ( ب

ولتحسُت جودة التعليم يف إندونيسيا كثَت االستخدام من خالل 

لوطٍت فإن التعليم عن نظام التعليم ا ٖٕٓٓعام  ٕٓلقانون رقم . وفقا عليمالت

وديكن  93ىو عملية التفاعل بُت الطلبة مع ادلدرس وادلصادر يف بيئة التعلم.

تعريف التعليم على أنو عملية اإلتصالية بُت ادلدرس مع الطلبة أو بُت الطلبة مع  

ال ديكن فصال التعليم عن حدثُت، ومها التعلم والتعليم حيث  94األخرين.
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 Ahmad Rifai, Implementasi Thariqoh Al- Intiqoiyah (Metode Eklentik) Pembelajaran 
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أن التعليم  95ة للتفاعل وتتأثر بعضهما البعض.يكون لكل منهما عالقة وثيق

ىو األنشطة يقوم هبا ادلدرس وخبَت ادلادة وخبَت ادلنهج   Briggsو  Gagneعند 

  96الدراسي يف تطوير وحتسُت التعلم.

انطالقا من البيان السابق، تستنبط الباحثة أن التعليم ىو عملية يتفاعل 

فيها ادلدرس مع الطلبة حيت حيصل الطلبة على ادلعرفة وادلهارات وادلواقف 

اجليدة. وطريقة التعليم ىي اخلطة أو الوسيلة يستخدمها ادلدرس لتحقيق 

 األىداف ادلطلوبة. 

 Tutor Sebayaج( طريقة 

 Tutor Sebayaتعريف  .0

الربنامج التعليمي ىو توجيو ادلتعلمُت يف شكل إعطاء التوجيو واإلرشاد 

والتوجيو والدافع حىت يتعلم الطالب بكفاءة وفعالية. ديكن تعريف برنامج التعليم 

األساسي على أنو تعليم إضايف من قبل ادلدرس، أما ادلرشد فهو شخص تقدًن 

  ٖٕٓٓعام  ٕٓ القانون رقم التوجيو وادلواد ألصدقائو. كما قد بُت يف
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عن نظام التعليم الوطٍت أن لكل إنسان حيتاج إىل التعليم يف حياتو. 

  90وادلعلم ىو ادلؤىلُت كادلدرس، واحملاضر، وادليسر يف إجراء التعليم.

ىي كيف حتسُت قدرة الطالب ادلاىرين يف فصل واحد   tutor sebayaطريقة 

ىي  tutor sebayaطريقة  98دلساعدة أصدقائهم الذين لديهم صعوبات يف التعلم.

وسيلة الكتشاف وتطوير مفهوم التعليم. كان يف عملية التعليم ىناك التفاعل بُت 

الطالب مع األخرين يف حل ادلشكالت من ادلعلم حيت يتوقع فيها موقف 

 tutorىناك التعريف األخر بأن طريقة  91لبحث واإلبداع والنقد وادلسؤولية.ل

sebaya  الذين لديهم ادلزيد من القدرة وىي طريقة التعلم مبساعدة الطالب 

لتعليم الطالب األخرين. تؤكد ىذه الطريقة على الطالب نشطُت يف ادلناقشة مع 

و أو إرشاد أصدقائهم ادلاىرين األخرين أو القيام بعمل الواجبات اجلماعية بتوجي

 إما يف ادلنزل أو يف ادلدرسة.
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 tutor sebaya مراحل التعليم طريقة .0

قام ادلدرس بتحديد بعض الطالب الذين لديهم كفاءة أحسن من  . أ

صديقو يف الفصل ليكون ادلرشد. عدد ادلرشد متساويا لعدد رلموعة 

 الدراسة اليت سيتم تشكيلها.

شرح ادلدرس ادلواد التعليمية باختصار إىل مجيع الطالب، وإعطاء   . ب

 الفرصة ذلم  يف السؤال واجلواب عن ادلواد اليت مل تكن مفهومة.

ج. أعطى ادلدرس العمل للفرقة، وشرح ادلدرس أيضا عن طريقة تنفيذ 

 التقوًن.

ىل د. أمر ادلدرس إىل الطالب الذي صعبة يف تنفيذ العمل لطلبة اإلرشاد إ

 صاحبو ادلرشد.

 ه. قدم ادلدرس وادلرشد وادلتعلم بتقييم عملية التعليم.

 tutor sebaya طريقة خطوات التعليم .3

طالب ذلم القدرة  ٘-ٗوزع ادلدرس فرقة التعلم، كل فرقة تتكون من  . أ

ادلختلفة. كل فرقة ذلا على األقل واحد من الطالب ذو قدرة عالية 

 ليكون ادلرشد ألقرانو.
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رس طريقة انتهاء العمل من خالل التعلم اجلماعي بطريقة شرح ادلد  . ب

peer teaching  مث سلطان ومسؤولية يف كل نفر من الفرقة. وشرح ،

ادلدرس أيضا عن تقنية التقييم العمل بطريقة التقييم باألقران، وتقييم 

 النفس.

ج. شرح ادلدرس ادلواد التعليمية إىل مجيع الطالب، وإعطاء الفرصة ذلم يف 

 لسؤال واجلواب عن ادلواد اليت مل تكن واضحة.ا

د. أعطى ادلدرس العمل للفرقة، أمر ادلدرس إىل الطالب الذي صعبة يف 

 تنفيذ العمل لطلبة اإلرشاد إىل صاحبو ادلرشد.

 ه. راقب ادلدرس أنشط التعلم واعطاء تقييم الكفاءة.

  27و. قدم ادلدرس وادلرشد وادلتعلم بتقييم عملية التعليم.

 tutor sebaya مزايا وعيوب طريقة .4

 tutorكل منوذج أو طريقة التعليم ذلا ادلزايا والعيوب، وكذلك بطريقة 

sebaya.  ىناك بعض ادلزايا من طريقةtutor sebaya : وىي 

يف بعض األحيان أن نتائج أفضل لبعض الطالب الذين لديهم شعور  . أ

 تردد أو خوف بالسؤال إىل ادلدرس.
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 رشاد مفيد عنده لتعزيز ادلفاىيم وتدريب الصرب.للمرشد، عمل اال  . ب

ج. تدريب الطالب على اختاد األفكا لعمل األشياء اجلديدة خاصة حلل 

 ادلشكالت.

 د. تدريب الطالب للقيان بالتعاون والتفاعل اإلجتماعي بُت الطالب

  29ه. تدريب الطالب لتعبَت األراء والتواصل مع األخرين.

 فهي : tutor sebayaة أما  العيوب من ىذه طريق

الطالب الذي يساعد كثَتا ما يتعلم بال جد بسبب التوجو فقط مع  . أ

 صاحبو حىت كانت النتيجة غَت مقنوعة.

بعض الطالب الذين يشعرون باحلياء أو تردد يف السؤال خوفا من أن   . ب

 سرىم معروف ألصدقائهم.

التعليم السريع ج. ال يستطيع مجيع الطالب الذين يتمتعون بذكاء أو وقت 

  22أن يقوموا بالتعليم ألصدقائهم.

  

                                                           
21

 Diana Rosanti, “Penerapan Metode Pembelajaran Tutor Sebaya Untuk Meningkatkan 

Aktivitas Dan Hasil Belajar Siswa Di Sma Negri 9 Pontianak” Jurnal Pendidikan Matematika Dan 

Ipa Vol. 9 No. 2 (Juli 2018),  H. 4 
22

   Angela Marici Fina Indriana, Siti Mutmainnah, “Metode Pembelajaran Tutor Sebaya 

Hasil Belajar Siswa” 



ٗٓ 
 

 نتيجة تعلم القواعد النحوية .0

 نتيجة التعلم . أ

 تعريف نتيجة التعلم (0

وىي، عملية يقوم هبا اإلنسان للحصول  bell-gredlerنتيجة التعلم عند 

دواما وتدرجييا منذ الصغار إىل كبار السن من  قف وادلهارات ادلختلفةاعلى ادلو 

ة من عملية التعلم مدى احلياة. وأهنا كإصلاز التعلم الشامل لتكون خالل سلسل

ونتيجة التعلم ىي تغيَت السلوك  23الكفاءة األساسية وكأساس لتغيَت السلوك. 

الشامل من مجيع الكفاءة اإلنسانية، وبادلعٌت على أهنا نتيجة التعلم يتم تصنيف 

عند نانا سوجان أن وأما  24خرباء التعليم بشكل شامل وليس بشكل منفصل.

  . القدرة ادلمتلكة للطالب بعد تسلم اخلربة لتعلمونتيجة التعلم فهي 
25

  

الكبَت وىي شيئ حيصل عليها أن نتيجة وفقا لقاموس اإلندونسي 

من عملهم الشاق، أما التعلم فهو كمحاولة الكتساب ادلعرفة أو  الطالب
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إتقان ادلهارات. لذلك أن نتيجة التعلم ىي ادلعرفة أو ادلهارات للطالب بعد 

  26قيامو بالعمل. 

 أنواع نتيجة التعلم كموضوع التقييم (0

كما رأي نانا سوجان أن نتيجة التعلم فهي القدرة ادلمتلكة للطالب 

نتيجة التعلم إىل ثالث  Benyamin Bloom. يقسم بعد تسلم اخلربة لتعلمو

أن تكون  20رلاالت للتعليم وىي اجملال ادلعريف، واجملال العاطفي واجملال احلركي.

ىذه اجملاالت الثالثة موضوعا لتقييم نتيجة التعلم. ومن ثالث اجملاالت، فإن 

اجملال ادلعريف ىو كثَت االستخدام لتقييم ادلدرس ألنو يتعلق مبهارات الطالب يف 

 واد التعليمية.إتقان ادل

 المجال المعرفي .أ 

كان للمجال ادلعريف ستة فروع واليت مت ترتيبها من ادلرحلة البسيطة إىل 

 ادلرحلة الشاملة كالتايل:

 ادلعرفة، وىي القدرة على ترقية ادلواد ادلقدمة يف السابق. . أ

 الفهم، وىو القدرة يف فهم الشيئ.  . ب
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ادلقدمة يف احلاالت ج. التطبيق، وىو القدرة يف استخدام ادلواد 

 اجلديدة.

د. البيان، وىو القدرة على اختيار ادلواد يف أجزاء ادلكون حبيث ديكن 

 فهمها فهما جيدا.

 ه. التوحدات، وىي القدرة على توحيد أجزاء منفصلة

 و. التقييم، وىو تعيُت نتيجة ادلواد لتحقيق األىداف ادلقررة.

 المجال العاطفيب. 

 إىل مخسة أقسام وىي :ينقسم اجملال ادلعريف 

 القبول، وىو استعداد الشخص يف اتباع األحداث ادلعينة. . أ

تقدًن االقًتحات، وىو إظهار مشاركة الطالب يف  تقدًن   . ب

 االستجابة على استعدادىم.

 ج. حتديد ادلواقف يتعلق بنتيجة من الطالب ضلو األحداث أو السلوك.

 فة.د. التنظيم، وىو اجلمع يف بعض النتائج ادلختل

ه. تشكيل األمناط، وىو إظهار عملية ادلعرفة  ادلمتلكة للطالب يف نظام 

 التقييم نفسو.
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 المجال الحركي . ج

 ينقسم اجملال ادلعريف إىل سبعة أقسام وىي كما يلي: 

اإلدراك ىو يتعلق باستخدام أعضاء اجلسم اللتقاط اإلشارات  . أ

 ادلوجهة إىل نشاط احلركة.

االستعداد وىو إظهار االستعدلد لتأدية اإلجراءات أو االستعداد   . ب

 الذىٍت.

 ج. احلركة اإلرشادية وىي ادلرحلة األوىل يف تعلم ادلهارات الشاملة.

 د. احلركة ادلعتادة وىي تتعلق بأداء الطالب يف إلستجابة بثقة.

 ه. احلركة الشاملة وىي قدرة احلركة على إتقان احلركة ادلعقدة.

 تعديل أمناط احلركة وىي تتعلق بادلهارات ادلطورة باجليدة. و.

  28ز. اإلبداعية وىي إظهار أمناط احلركة اجلديدة ادلناسبة بادلطالب ادلعينة.

 العوامل التي تؤثر نتيجة التعلم (3

العوامل  امه قسمُتديكن تقسم العوامل اليت تؤثر نتيجة التعلم إىل 

. العوامل الداخلية من نفس الطالب كنقصان القدرة العوامل اخلارجيةو الداخلية 
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العوامل من نفس الطالب، أما العوامل اخلارجية من خارج نفس الطالب. أن 

 حتتوي على جانبُت ومها: الداخلية من نفس الطالب

العوامل النفسية )البدنية(، ديكن أن تؤثر ىذه احلاالت على الطالب يف  . أ

 و الضعف يف اجلسم. اتباع التعليم كمثل شعور الصداع

تتكون العوامل النفسية من الذكاء، وادلوقف، والرغبة، والدافع من   . ب

 الطالب. كانت العوامل اخلارجية ىي:

 بيئة اجملتمع .ٔ

العوامل النفسية وىي كادلدرس واألصدقاء، وبيئة اجملتمع كاجلوار 

 واجملتمع واألقران.

الضيقة والبيئة ادلزدمحة ما العوامل البيئية غَت االجتماعية كمثل البيوت  .ٕ

 فيها ادلرافق العامة.

  21العوامل الروحية أو الدينية. .ٖ

 تقويم نتيجة التعلم (4

أن التقوًن عند إمام أسراري يف كتابو وىو من اللغة اإلصلليزية 

evaluation  وأصل كلمة منvalue.  ،التقوًن ىو عملية منهجية 
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قبل الطلبة وأنو يتضمن وصفا  حتدد مدى ما حتقق من األىداف الًتبوية من 

وىناك التعريف األخر  37كميا وكيفيا باإلضافة إىل إصدار حكم على القيمة.

بأن التقوًن ىو األنشطة جلمع ادلعلومات عن عمل األشياء وديكن استخدام 

39ادلعلومات لتحديد البديل الصحيح عند اختاد القرار.
   

 القواعد النحوية . ب

 تعريف القواعد .0

كما وصفو أمُت علي السيد القواعد لغة مبدأ، وتوجيو، و أساس، و نظام.  

 32.هي ادلثال أو النموذج الشامل و يستنتج من كالم العربفأما القواعد إصطالحا 

القواعد ىي االصطالح اآلخر من الًتكيب أو يف اللغة العربية تسمى بعلم النحو 

 a set of rules by which poepleوالصرف. ويرى بعض خرباء اللغة أن القواعد ىي 

speak and write atau written descripton of rules of language.  والقواعد ىي .

أن القواعد  Hocketالوصف عن النظام ادلستخدم يف كل لغة. ىناك رأي آخر عند 
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حتتوي على النظام أو األمناط ادلستخدمة يف اللغة. ويتم احلصول على القواعد 

  33ة  على أساس حتليل الباحث ضلو األحداث اللغوية ادلتكررة.العربي

من البيان السابق، تستنبط أن القواعد ىي فرع من فروع علم اللغة تبحث 

فيها القواعد ادلتعلقة بًتتيب اجلمل ودلعرفة تغيَت آخر الكلمات من حيث اإلعراب 

 وادلبٍت. ىناك القواعد ادلختلفة يف اللغة العربية منها:

 واعد ادلتعلقة بادلذكر وادلؤنثالق ( أ

 القواعد ادلتعلقة بالعدد وادلعدود للمفرد، وادلثٌت، واجلمع  ( ب

 ج( القواعد ادلتعلقة بالزمان ادلاضي، واحلال، وادلستقبل

لكل األفعال ادلستخدمة تتعلق بزمان الفعل ادلاضي والفعل ادلضارع يف 

 ادلستقبل.

 رفوع، منصوب، رلرور، ورلزوم.د( القواعد ادلتعلقة بالبناء واإلعراب )م

لكل األفعال ادلستخدمة يف اللغة العربية أشكال معينة وتغيَتىا وفقا 

 بأحواذلا يف اجلملة.
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 ه( القواعد ادلتعلقة بالضمائر.

كانت للغة العربية مستوى استخدام الضمائر إما من ضمَت ىو أو 

استخدام اللغة غَتىا. وجيب أن يكون لو إتقان القواعد ادلناسبة يف 

 34العربية سلبية كانت أو نشطة.

استنادا إىل بعض التعريفات السابقة، تقسم القواعد إىل قسمُت مها تركيب 

الكلمة وتركيب اجلملة. ويف اللغة العربية، علم يبحث عن تركيب الكلمة يسمى 

علم الصرف، وأما علم يبحث عن تركيب اجلملة فيسمى علم النحو. أن علم 

الغاليُت ىو علم يبحث عن أساس صيغ الكلمة ، أما تركيب اجلملة  الصرف عند

يف اللغة العربية فهو علم يبحث عن موقف ووظيفة الكلمة يف صيغها يف اجلملة.  

كان علم الصرف يبحث عن صيغ الكلمة، وعلم النحو يبحث عن مجع الكلمة 

 يف اجلملة.

يقدم الصرف نظام االستخدام وصيغ الكلمات قبل مجعها بُت الكلمات 

األخرى. ويف حُت أن النحو يبدأ من دمج كل كلمة يف تركيب اجلمل ادلعينة وذلا 

  35التعريفات الكاملة. 
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 تعريف النحو .0

النحو لغة الطريق واجلهة، أما النحو عند الرازي فهو القصد والطريق. ويرى  

ىو نظام تركيب اجلمل  وفإن النحو زلدود يف اإلعراب وادلعٌت أ العلماء التقليدية

ىناك التعريف اآلخر من النحو وىو تركيب  36العربية من حيث ادلعٌت أو اإلعراب.

أي قواعد اللغة العربية أما النحو اصطالحا فهو علم يعرف هبا أحوال صيغ 

ىي مبدأ، و توجيو، و الكلمات العربية يف ترتيب اجلمل. القواعد مجع من القاعدة و 

أساس، و نظام. وباإلضافة إىل ذلك، أن علم النحو ىو علم يبحث فيو حبث 

 أساسي دلعرفة حالة أواخر الكلمات من حيث اإلعراب والبناء. 
30

   

حيتوي على اعراب الكلمة واجلملة كمثل الفاعل،  كان النحو العريب 

ادلفعول، ادلبتدأ، اخلرب، احلال، الصفة، التمييز، ومفعول إلجلو، جار ورلرور وما 

أشبو ذلك. أما األشياء ادلهتمة هبا ادلدرس يف تعليم النحو وىي حالة ادلرفوع، 

االىتمام  واجملرور وادلنصوب. لذلك قبل أن نتحدث أو نقرأ النص،  جيب علينا

بتكوين اجلملة ادلفيدة وفقا للقواعد. للجملة االمسية ادلبتدأ واخلرب لبيان موضع أو 

فاعل جيد فيها أو لبيان جار ورلرور ظرف مظروف. ويف اجلملة االمسية ىناك خرب 
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إن واسم كان وأخواهتا، أما يف اجلملة الفعلية فهناك عدد أمناط الفعل والفاعل 

الفاعل. ديكن أن تؤسس مشكالت القواعد على تغيَت وأمناط الفعل ونائب 

 احلركات يف آخرىا كما يلي:

ادلعروفات حتتوي على ادلبتدأ، اخلرب، الفاعل، نائب الفاعل، خرب إن، اسم   (ٔ

 كان وتوابع للمرفوع.

ادلنصوبات حتتوي على مفعول بو، اسم إن، خرب كان مفرد، مفعول مطلق،  (ٕ

 وابع للمنصوب.مفعول إلجلو، حال مفرد، دتييز وت

اجملرورات حتتوي على رلرور حبرف اجلر، رلرور حبرف اإلضايف، وتوابع  (ٖ

 للمجرور.

  38اجملزوم حيتوي على الفعل ادلضارع وىو جيزم الفعل ادلضارع بالالم. (ٗ

لذلك فيمكن االستنباط أن علم النحو ىو تغيَت آخر الكلمة من حيث 

 اإلعراب.
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 ف تعليم القواعدىد .3

عد ىو الطلبة قادرون على فهم وتقدًن فهم اتعليم القو أن اذلدف من 

األخرين. وىذا بادلعٌت على أن الكالم أو الكتابة بشكل جيد وصحيح إىل الطلبة 

 القواعد ليست كهدف مباشر، ولكنها فقط كوسيلة لتحقيق األىداف.

 تقنية تعليم القواعد .4

تعريف القاعدة كانت أنشطة تعليم القواعد تتكون من عنصرين، ومها: )أ( 

وديكن القيام هبذه العناصر من خالل الطريقة  يبات أو ادلمارسات.در )ب( تقدًن الت

االستنتاجية واالستقرائية. أن الطريقة االستنتاجية عند بشري مصطفى ىي منوذج 

  31تعليم القواعد واليت تبدأ من تقدًن القواعد مث يطلب من الطالب حلفظ القاعدة.

قرائية فهي الطريقة اليت تبدأ بتقدًن ادلثال اليت مت مناقشاهتا أما الطريقة االست

الطالب حىت يستنبط منها حكما أو قاعدة من القواعد. واألخَت بتقدًن التقوًن 

  47دلعرفة مدى فهم الطالب بعد اتباع عملية التعليم من خالل شلارسة األسئلة. 
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 التايل:أما عند ذو احلنان ىناك تقنية تعليم القواعد فهي ك

 تدريب اللغوي . أ

 كان لتدريب اللغوي أىداف كالتايل :

 تدريب الطالب الستخدام اجلملة الصحيحة (ٔ

 أن يكون الطالب قادرين على التحدث باللغة العربية الصحيحة (ٕ

 يعطى ادلدرس الطالب تركيب اللغة ادلتعددة   (ٖ

 يعّلم ادلدرس مشكالت القواعد (ٗ

 تقنية تعليم القواعد الوظيفية  . ب

 الطالب الصحيحتشكيل  (ٔ

 فهم وظيفة الكلمة يف اجلملة (ٕ

 الفرق بُت الصحيح واخلطاء (ٖ

 فهم تركيب الكلمة الصعبة والغامضة (ٗ

 (drilج. التدريبات )

ال ديكن يؤكد تعليم القواعد على فهم أو حفظ القواعد فحسب، بل أنو 

يؤكد على القدرة يف تكوين اجلمل النحوية. ىناك ثالثة مراحل يف تعليم القواعد 
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( التدريب االتصايل. ويف ٖ( التدريب ادلعنوي، ٕ( التدريب ادليكانيكي، ٔوىي : 

 تطبيقو حيتوي على: 

 الًتتيب (ٔ

 التكميل (ٕ

 التغيَت (ٖ

 التكوين (ٗ

  49التفريق. (٘

استنادا إىل بعض اآلراء السابقة وادلقابلة مع مدرس القواعد النحوية، 

 فتستنبط الباحثة أن مؤشرات تعليم القواعد ىي كما يلي :

 حيح يف شرح التعريفص .ٔ

 صحيح يف تغيَت اجلملة .ٕ

 صحيح يف ترتيب اجلملة .ٖ

 صحيح يف تكوين اجلملة .ٗ

 صحيح يف تطبيق القاعدة .٘
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 د. عمل الفرضية

يف درس القواعد  tutor sebayaإذا قامت الباحثة بتطبيق طريقة تعليم األقران 

النحوية يف مادة عامل النواسخ ونعت تطبيقا جيدا، فكانت نتائج التعلم لدى الطلبة 

 وصلت إىل الًتقية.
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 الباب الثالث

 منهج البحث

 موضوع البحث وزمانو . أ

سومبَتجيو تاصلاموس،  يعقد ىذا البحث يف معهد دار العلوم مارجويوسو

 أول.وموضع البحث ىم طلبة الصف الثانوي 

 تاريخ التأسيس لمعهد دار العلوم مارجويوسو سومبيريجو تانجاموس .0

مارجويوسو سومبَتجيو تاصلاموس، و مؤسسة معهد دار العلوم تقع ىف قرية  

إىل مؤسسة ادلسجد جامع مهة األوىل  يبدأ من احلاجة ادلاسة عهدرأي بناء ادل

ية. والتايل بٍت ىذا ادلعهد ومؤسسة ادلدرسة منبع العلوم ادلتوسطة اإلسالم مارجويوسو

 .ٜٜٔٔأكتوبر  ٔيف التاريخ 

كان أول بناء معهد دار العلوم ال ديكن فراقو عن اشًتاك زعماء اجملتمع  

منهم السيد احلاج عبد الغفور والسيد احلاج مشس الدين والورثة ودفع مجيع اجملتمع 

لتعليمية ذلا تقدما مارجويوسو. بعد مرور الزمان مبدة قصَتة، فكانت ىذه ادلؤسسة ا

من شىّت القرى سوى  جاءواسريعا. والدليل على ذلك  كثَت من عدد الطلبة الذين 

 طالبا. ٓ٘ٗالقرية مارجويوسو. أن عدد الطلبة يف ىذا ادلعهد 
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بعيدة عن مكان وىذا احلال يسبب احلاجة إىل بناء الفريعة دلقيم الطلبة 

والرجال، بوجود التطورات اذلامة، بدأت . واألخَت بنيت بعض الفريعة للبنات التعلم

ىذه ادلؤسسات التعليمية يف حتسُت نفسها مع نظام التقليدي وفقا لقدرة الطلبة 

 حتت رئاسة مدير ادلعهد ومبساعدة بعض األساتيذ واألستاذات.

ىذه التطورات من ناحية بناء ادلرافق والتسهيالت واليت حتتوي على مكان 

الصحي تدرجا حىت بنيت الفريعة للبنات والرجال. وقد زادت التعلم، وتنفيذ الصرف 

 عدد الطلبة الساكنُت يف الفريعة للرجال.

 دار العلوم مارجويوسو سومبيريجو تانجاموسالنظر و البعث لمعهد  .0

 النظر . أ

"حتقيق معهد دار العلوم مستعدة إلجياد اإلنسان الذي يؤمن و يتقي و 

 وإتقان العلوم الواسعة". رفوذلا ادلعايتخلق باألخالق الكردية 

 البعث . ب

 تعزيز الرغبة يف التعلم من خالل استخدام ادلرافق والتسهيالت (ٔ

 تطوير الكفاءة يف حتسُت جودة التعليم (ٕ

 على أساس رلال ادلعريف ورلال العاطفي ورلال احلركي الطلبةتطوير كفاءة  (ٖ
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 دار العلوم مارجويوسو سومبيريجو تانجاموسلمعهد  أحوال المدرسين .3

مارجويوسو سومبَتجيو عهد دار العلوم و ادلدرسات مبأادلدرسن عدد  كان

مدرسا. و ديكن نظر حالتهم  ٖٗبعدد   ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓللعام الدراسي  تاصلاموس

 دول التايل:إىل اجل

 0جدول 

عدد المدرسن أو المدرسات بمعهد دار العلوم مارجويوسو سومبيريجو تانجاموس 
 0108/0109للعام الدراسي 

No Nama Ustadz 
Pendidikan 

Terakhir 

Bidang Studi 

Yang Diajar 
Jabatan 

1 Abdur rozak A.P.I tegalrejo - Pelindung 

2 Bp. Kh. A. Fadloli A.P.I tegalrejo - Pengasuh I 

3 Bp. Ustadz Anshori A.P.I tegalrejo Fathul  mu‟in Pengasuh II 

4    Penasehat 

Madya 

5 Bp. Asy‟ari A.P.I tegalrejo, 

S1 PAI 

Al-imriti Penasehat 

aktif 

6 Bp. M. Ichsani A.P.I  lirboyo Alfiyah awal Penasehat 

Madya 

7 Bp. Irfa‟i A.P.I tegalrejo Fathul qorib Dewan 

Qoriin 

8 Ibu Farida S1 PAI Tpa Ustadzah 
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9 Gus Zainudin A.P.I lirboyo Al-qur‟an Ustadz 

10 Bp. Slamet 

Bahrudin 

A.P.I tegalrejo Fathul mu‟in Dewan 

Qoriin 

11 Bp. Rosihin A.P.I tegalrejo Bad‟ul amal Dewan 

Qoriin 

12 Bp. Sukardi A.P.I ploso Hidayatusibya

n 

Ustadz 

13 Bp. Jumingan A.P.I ploso Tajwid jawan Ustadz 

14 Bp. Kamaludinnasir A.P.I kediri „aqidatul awam Ustadz 

15 Bp. Sulaiman A.P.I ploso Qowaidul i‟lal Ustadz 

16 Bp. Abdul Haris A.P.I tegalrejo Ayatul ghorib Ustadz 

17 Bp. Hanifudin A.P.I lirboyo Safinatun 

najah 

Ustadz 

18 Bp. Hasan A.P.I tegalrejo Al-qur‟an Ustadz 

19 Bp. Mujayin A.P.I 

tanggamus 

Tajwid jawan Ustadz 

20 M. Nur Aziz A.P.I 

tanggamus 

Pegon Ustadz 

21 Machfudin A.P.I 

tanggamus 

Al-jurumiyah Penasehat 

aktif 

22 Amiruddin A.P.I 

tanggamus 

Syabrowi Penasehat 

aktif 

23 Yazid Al Ghufron A.P.I lirboyo alfiyah tsani Dewan 

Qoriin 
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24 

 

Bp. Sugeng Riadi 

 

A.P.I 

tanggamus 

Fiqih jawan Ustadz 

25 Nur Huda 

 

A.P.I 

tanggamus 

Fasholatan Ustadz 

26 Mahfud Ghozali 

 

A.P.I 

tanggamus 

Safinah (tulis) Ustadz 

27 Rijal Umami 

 

A.P.I tegalrejo Aqidatul awam Ustadz 

28 M. Ulin Nuha 

 

A.P.I 

tanggamus 

Hidayatu 

sibyan 

Pengurus 

29 Ahmad Dairobi 

 

A.P.I tegalrejo Alqur‟an Pengurus 

30 Sholihah 

 

A.P.I 

tanggamus 

Taisyirul 

kholaq 

Pengurus 

31 Ibu Kudiah, M.Pd 

 

A.P.I 

tanggamus 

Tpa Ketua TPA 

32 Ibu Maya Yulianti 

 

A.P.I 

tanggamus 

Tpa Ustadzah 

33 Muslihatun 

 

A.P.I 

tanggamus 

Tpa Ustadzah 

34 Erni Cahya Ningsih 

 

A.P.I 

tanggamus 

Alala Ketua 

Pondok 

Pesantren 

35 Rosva Dewi A.P.I 

Tanggamus 

Tijan Duror Ketua 

Pondok 

Pesantren 
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36 Fandu rio efendi A.P.I 

tanggamus 

- TU 

 

37 Zainullah Ahmad A.P.I 

tanggamus 

- TU 

 

دار العلوم مارجويوسو سومبيريجو لمعهد أحوال المرافق والتسهيالت  .4

 تانجاموس

أحوال بناء معهد دار العلوم مارجويوسو سومبَتجيو تاصلاموس ىي جيدة 

كان ذلذه ادلعهد بعض الصف ألنشطة عملية التعلم والتعليم. وديكن    وكافية.

 نظر ىذا البيان إىل اجلدول التايل:

 3جدول 
 دار العلوم مارجويوسو سومبيريجو تانجاموسلمعهد أحوال المرافق والتسهيالت 

No Jenis Prasarana 
Jumlah 

Ruang 

Kondisi 
Ket. 

Baik 
Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

1 Ruang Kelas 14      

2 Perpustakaan 1      

6 R. Guru 1      

7 R. Tata Usaha 1      

8 R. kantor 2      

9 Tempat Ibadah 2      

10 R. UKS 1      
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11 Wc 10      

12 Gudang 1      

15 R. kepengurusan 4      

16 R. Lainya 1      

 ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓادلصدر : الوثيقة دلعهد دار العلوم للعام الدراسي  

وباإلضافة إىل ذلك، كان ذلذه ادلعهد ادلرافق والتسهيالت األخرى كمثل 

 وسالون، والكمبيوتر، والطابعة وغَتىا.الشرائط، 

 دار العلوم مارجويوسو سومبيريجو تانجاموسبمعهد أحوال الطلبة  .5

الطلبة ىي العوامل اذلامة، ألن تعتمد عملية التعليم على أحوال الطلبة 

عام لل دار العلوم مارجويوسو سومبَتجيو تاصلاموسمبعهد عدد الطلبة وجودة ادلدرسُت. 

 كمايلي:  ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓ الدراسى 

 4جدول 
 دار العلوم مارجويوسو سومبيريجو تانجاموسلمعهد أحوال الطلبة 

 0108/0109للعام الدراسي  

 الفصل
 اجملموع عدد الطلبة

 النساء الرجال
 ٓٓٔ ٖ٘ ٚٗ اإلبتدائي األول

 ٕٔٔ ٛٙ ٖ٘ اإلبتدائي الثاين

 ٔٛ ٙٗ ٖ٘ اإلبتدائي الثالث
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 ٖٓ ٕٓ ٓٔ أول الثانوي

 ٕٗ ٜٕ ٖٔ ثاين الثانوي

 ٖٙ ٛٔ ٛٔ ألفية أول

 ٓٔ ٙ ٗ ألفية ثاين

 ٕٓ ٓٔ ٓٔ جواىر ادلكنون

 ٓ٘ٗ ٖٕٛ ٕٕٔ اجملموع
 ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓادلصدر :الوثيقة دلعهد دار العلوم للعام الدراسي   

ولوضوح ىذا البيان، ستقوم الباحثة ببيان أمساء الطلبة صف الثانوي أول 

وىم الطلبة كموضع البحث يف  مارجويوسو سومبَتجيو تاصلاموسمبعهد دار العلوم 

مارجويوسو ىذا البحث. كان أمساء الطلبة صف الثانوي أول مبعهد دار العلوم 

 كما يلي:  ٜٕٔٓ/ٕٛٔٓللعام الدراسي  سومبَتجيو تاصلاموس

 5جدول 
 0108/0109للفصل الثانوي أول للعام الدراسي  أسماء الطلبة

الطلبةأمساء  الرقم  أمساء الطلبة الرقم 

ٔ Amiroh setia wati ٔٙ Nur azizah 

ٕ Davin fahrezi ٔٚ Nur fadilah 
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ٖ Dwi evita sari ٔٛ Periyatin Karomah 

ٗ Faridatul aisyah ٜٔ Ahmad Zainul 

٘ Ilham Sofiyandi ٕٓ Rokhiban 

ٙ Indra Setiawan ٕٔ Rosidah 

ٚ Irma Ulfianti ٕٕ Siti jariyah 

ٛ Karimah ٕٖ Siti wasi‟a 

ٜ Laila anggraini ٕٗ Umi saadah 

ٔٓ Lulu Qori‟atul Husnia ٕ٘ Uswatun hasanah 

ٔٔ Merta ratna ardila ٕٙ Wahyu perdana 

ٕٔ Miftahul Hidayah ٕٚ Yoga Alamsyah 

ٖٔ Muhaimin ٕٛ Zahrotul aulia 

ٔٗ Ning arniati ٕٜ Zidni Irfan M. 

ٔ٘ Nisa nur syamsiyah ٖٓ Hasan 

 

 منهح البحث . ب

 classأو الدراسي لصفيلنوع البحث يف ىذا البحث ىو البحث االجرائي 

action research (CAR)  أن البحث اإلجرائي للصف الدراسي وفقا لوزيرة الًتبية .
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قبل من  فعلت لتفكَتا اليت ىيتنفيذية( ال البحوث) باعتبارىاالوطنية ىو الدراسة 

لتحسُت مهارة  تصميم مع( التعاون) مع آخرين أو يف الصف والباحثُت ادلعلمُت

  42التفكَت ألداء الواجبات وتعميق فهم الطلبة ولتحسُت شلارسات التعليم.

الدراسي ىو اخلطوة احلقيقية اليت فعلت من قبل  لصفيلالبحث االجرائي 

الدراسي ديكن  لصفيلرائي البحث االجادلعلمُت لتحسُت جودة التعليم. من خالل 

الدراسي عند   لصفيللبحث االجرائي ىناك التعريف اآلخر ل 43حتسُت جود التعليم.

kemmis and taggart     بأنو الطريقة إلدارة حالة التعليم حيث أن يتعلم الطلبة بعض

التجربة  كوسيلة ديكن الوصول إليها من قبل اآلخرين. أما الفصل الدراسي فهو 

  44ادلدرس إلجراء البحوث العلمية.مكان 

 ج. خطوات البحث

 توجد أربعة عناصر ىف عقد البحث اإلجرائي للصف الدراسي، ىي:

 التخطيط .ٔ

 .ما حدث لتحسُت اليت تعترب بالغة األمهية خطة العمل تطويرالتخطيط ىو 
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 Samsu Sumadayo, Penelitian Tindakan Kelas(Yogyakarta:Graha Ilmu, 2013), H.  143 
43

 Ani Widayati, Penelitian Tindakan Kelas, Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia, Vol. 

VI No. 1 (2008), H. 92 
44

 Sukardi, metode penelitian pendidikan tindakan kelas implementasi dan 

pengembangannya (jakarta : bumi aksara, 2013), H.3 
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 اإلجراء .ٕ

اإلجراء ىو التأدية ادلتعمدة اليت فعلت وسلططا لو من قبل، وىو أنواع      

 ادلختلفة.    ادلمارسة 

 ادلالحظة أو ادلراقبة .ٖ

ادلالحظة أو ادلراقبة ىي عملية النظر يف مسار تأدية اإلجراء يف زلاولة 

 . وهتدف ىذه ادلالحظة لتقدًن التفكَت يف ادلستقبل.لتسجيل مجيع األنشطة اجلارية

 التفكَت .ٗ

 45ىو التذكر والتأمل يف يف ىذا اإلجراء دتاما كما مت تسجيلو يف ادلراقبة.التفكَت 

والذي ويف ىذا البحث، تستخدم الباحثة البحث اإلجرائي للصف الدراسي 

 : التالية ىناك منوذج البحث االجرائي اليت تصور يف الصورةيتكون من دورتُت. 
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  0الصورة 
 Kemmis & Taggart نموذجالبحث اإلجرائي للصف الدراسي دورة 

 

 

  

 

 خطوات البحث اإلجرائي للدورة األوىل كما يلي:

 التخطيط .ٔ

التخطيط ىو اخلطة األوىل اليت أجرت الباحثة يف تنفيذ اإلجراء. ويف ىذه 

 ادلرحلة تقوم الباحثة بتخطيط األشياء احملتاجة إلجراء البحث.

 ادلستخدمة إلجراء البحثحتديد ادلواد  . أ
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 عداد ختطيط التدريسترتيب إ  . ب

 يف عملية التعليم لتسجيل مجيع األنشطة اجلاريةج. إعداد أوراق ادلالحظة 

 د. إعداد وسائل التعليم ادلستخدمة أثناء عملية التعليم

 اإلجراء .ٕ

يف تنفيذ ىذه اإلجراءات تتم ادلراحل وفقا إلعدتد ختطيط التدريس اليت مت 

 : وىذه اإلجراءات حتتوي على ثالث مراحل كالتايل إنشاؤه.

 دقائق( ٓٔادلقدمة ) . أ

 يطلب ادلدرس من الطلبة التباع التعليم مجاعة (ٔ

 يشَت ادلدرس الطلبة على حفظ الدرس ادلاضي أمام الفصل (ٕ

 يقوم الطلبة باإلجابة عن درس ادلاضي (ٖ

 يستمع الطلبة إىل بيان ادلدرس عن األىداف احملصولة  (ٗ

 األساسيةاألنشطة  . ب

يستمع الطلبة إىل بيان ادلدرس عن الدرس ادلاضي، والطلبة يسألون ادلادة اليت  (ٔ

 مل يفهموىا.

خيتار ادلدرس الطلبة ليكون ادلرشد، أي الطلبة الذين لديهم أكثر قدرة من  (ٕ

 صديقو حبيث يسَت التعليم جيدا وفقا ألىداف البحث.
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رشد بالتعليم مناسبا يقدم ادلدرس التوجيو إىل ادلرشد، حىت يقوم ادل  (ٖ

 باألىداف ادلطلوبة. ويعطي ادلرشد برنامج التعليم كإرشاد التعليم.

 يقوم ادلدرس بإجراء التعليم وفقا إلعداد ختطيط التدريس. (ٗ

، يتوىل ادلدرس تنفيذ  tutor sebayaبعد اإلنتهاء من التعليم باستخدام طريقة  (٘

 التعليم؟

 دقائق( ٓٔج. االختتام )

 على األسئلة الشفهية والتحريرية يف آخر الدورةيعمل الطلبة  (ٔ

 جيمع الطلبة واجباهتم، مث يعطى ادلدرس تقييما ذلا (ٕ

 ادلالحظة أو ادلراقبة .ٖ

انطالقا  أوراق ادلالحظة أثناء عملية التعليم.دتت ىذه ادلالحظة باستخدام 

من ادلالحظة السابقة فيمكن االستنباط  أن اذلدف منها دلعرفة ىل اإلجراءات قادرة 

 على ترقية أنشطة الطلبة أم ال. 
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 التفكَت .ٗ

دتت ىذه التفكَت يف الدورة األوىل، تبحث الباحثة وادلالحظ عن بعض 

إذا حصلت  46التعليم باستخدام طريقة العرض.العيوب أو ادلشاكل أثناء تنفيذ 

 ادلؤشرات على النتيجة اجليدة، فال تقوم الباحثة بالدورة التالية والعكس بالعكس.

 د.مصادر البيانات

مصادر البيانات يف ىذا البحث ىم طلبة الصف الثانوي أول مبعهد دار   

طالبا. أما موضوع البحث فهو ادلواد اليت يدرسها  ٖٓالعلوم تاصلاموس بعدد الطلبة 

 .tutor sebayaلية تعليم القواعد باستخدمل طريقة تعليم الطلبة وعم

 ه. أساليب جمع البيانات

 ذلذا البحث أساليب مجع البيانات ىي السلسلة اذلامة يف إجراء البحث.

و طرق ادلستخدمة جلمع البيانات  ،سلتلفة حسب احلاجة طريقة ةالباحث تاستخدم

 منها: 

 المالحظة (0

ىي األساس جلميع العلوم وادلعرفة. يعمل  Nasutionأن ادلالحظة عند  

اخلرباء حلصول البيانات عن الظواىر احلقيقية من خالل استخدام ادلالحظة. 
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وادلالحظة ىي طريقة مجع البيانات مع ادلالحظة ادلشاركة والتسجيل باعراض منهجية 

ومن ناحية تأدية ادلالحظة تنقسم إىل شكلُت مها: ادلالحظة  40أو الظواىر التحقيقية.

 ادلشاركة وادلالحظة غَت ادلشاركة.

 observation participantادلالحظة ادلشاركة  . أ

الباحث مع األنشطة اليومية للشخص  ويف ادلالحظة ادلشاركة تشارك

. ويف أثناء جيري االحتفال أو استخدامها كمصدر للبيانات األحباث

 حظة تشارك الباحث يف القيام مبا فعلو من قبل مصادر البيانات.ادلال

 (nonpartisipanادلالحظة غَت ادلشاركة )  . ب

ادلالحظة ادلشاركة ىي الباحث تشارك مع األنشطة اليومية للشخص 

ادلالحظة غَت أما  .جيري االحتفال أو استخدامها كمصدر للبيانات األحباث

وادلراقب كما مع األنشطة اليومية  مل تشارك  هي الباحث فادلشاركة 

  48مستقلة.

ويف ىذا البحث تستخدم الباحثة نوع ادلالحظة ادلشاركة   

(observation (participant حيث الباحثة شاركت بشكل مباشر مع ،)
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أنشطة األشخاص الذي يتم مالحظتها. فيما يلي ىو دليل ادلالحظة لتعليم 

 القواعد.

 6  جدول
 القواعد تعليم في والترجمة القواعد طريقة لتطبيق المدرس الحظةم أوراق

 تانجاموس مارجويوسو العلوم دار بمعهد الطلبة لدى النحوية

No Aspek ya tidak Keterangan 

1 Guru menggunakan metode yang baik 

dalam mengajar pelajaran qowaid an-

nahwiyah 

   

2 Guru menguasai kelas dan menguasai 

dalam menyampaikan materi 

   

3 Guru mengevaluasi setelah 

kegiatanpembelajaran qowaid 

   

4 Guru membiasakan berdoa sebelum 

dan sesudah belajar 

   

 اخلرباء عند النحوية القواعد تعليم يف والًتمجة القواعد طريقة نظرية من االستنتاجات نتيجة بيانات : ادلصدر
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 7  جدول

 لدى النحوية القواعد تعليم في والترجمة القواعد طريقة لتطبيق المالحظة أوراق
 تانجاموس مارجويوسو العلوم دار بمعهد الطلبة

No Aktivitas santri Ya tidak Keterangan 

1 Santri memberikan respon 

terhadap materi yang di 

berikan 

   

2 Santri  memperhatihan 

saat guru menjelaskan 

   

3 Santri aktif menjawab 

pertanyaan dari guru 

   

4 santri bekerja sama 

dengan santri lain saat 

kerja kelompok 

   

 اخلرباء عند النحوية القواعد تعليم يف والًتمجة القواعد طريقة نظرية من االستنتاجات نتيجة بيانات : ادلصدر 

 المقابلة (0

 والدوافع، واألنشطة، األحداث، بناء هبدف احملادثة عملية ىي ادلقابلة

. األشخاص ادلعنيُت بالبحثبطريقة تقدًن السؤال إىل  شخصُت هبا يقوم وادلشاعر

وادلقابلة ىي طريقة مجع البيانات الشائعة وكثَت االستخدام يف زلتلف األحباث 

حرديان شاه فتنقسم ادلقابلة إىل ثالثة وىي ادلقابلة ادلنهجية العلمية. أما رأي حارس 

 وادلقابلة شبو ادلنهجية وادلقابلة غَت ادلنهجية.
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 ادلنهجية ادلقابلة . أ

ادلقابلة اليت يقوم هبا الشخص بتقدًن رلموعة  ىي ادلنهجية ادلقابلة

 ادلقابلةىذه  من األسئلة النظامية وقد مت إعداد األسئلة ادلطروحة من قبل.

 الكمي. البحث يف االستخدام كثَتة  ادلنهجية

 ادلقابلة شبو ادلنهجية  . ب

حيث  in-dept interview ىذه ادلقابلة شبو ادلنهجية ىي ادلقابلة

ىو  ىذه ادلقابلة شبو ادلنهجية . واذلدف منتسأل الباحثة عن كل شيء حرية

من األشخاص  األفكار واآلراء يتطلباكتشاف ادلشكالت الواضحة حيث 

  41 ادلعنيُت بالبحث.

( ذلا األسئلة ٔكانت للمقابلة شبو ادلنهجية خصائص كالتايل: 

ادلكشوفة. األسئلة ادلكشوفة ىي اإلجابة غَت زلدودة من األشخاص ادلعينُت 

بادلقابلة حبيث تسأل الباحثة عن كل شيئ حرية وال ختلو من سياق احملادثة، 

ر يف التدفق، والتسلسل، واستخدام الكلمات، ( ىناك دليل ادلقابلة كادلصدٕ

 ( مرونة يف األسئلة واإلجابة.ٖ

 ج. ادلقابلة غَت ادلنهجية
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 ىناك اخلصائص للمقابلة غَت ادلنهجية ىي كما يلي: 

 ذلا األسئلة ادلكشوفة واإلجابة الواسعة و ادلختلفة. (ٔ

ذلا دليل ادلقابلة الواسعة من ناحية تسلسل األسئلة، واستخدام   (ٕ

  57كلمات، وتدفق احملادثة.ال

ويف ىذا البحث تستخدم الباحثة ادلقابلة شبو ادلنهجية، حيث تستعد فيها 

أدوات البحث يف شكل األسئلة التحريرية. من خالل استخدام األسئلة ادلكشوفة 

تسأل الباحثة عن كل شيئ حرية وال ختلو من سياق احملادثة. تقدم ىذه ادلقابلة إىل 

باحثة عن أحوال ادلدرسة وأنشطة تعليم رئيس ادلدرسة ومدرس اللغة العربية لتسأل ال

القواعد لدى طلبة الصف الثانوي أول مبعهد دار العلوم مارجويوسو سومبَتجيو 

 تاصلاموس. 

 

دليل المقابلة مع المدرس عن تعليم القواعد النحوية بمعهد دار العلوم 

 مارجويوسو سومبيريجو تانجاموس

 لنحوية يف ىذا ادلعهد؟كيف الصورة العامة عن تنفيذ تعليم القواعد ا (ٔ

 ما ىي الطريقة ادلستخدمة لتعليم القواعد النحوية؟ (ٕ
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 دلاذا تستخدم ىذه الطريقة؟ (ٖ

 ما ىي ادلادة لتعليم القواعد النحوية يف الصف الثانوي أول؟ (ٗ

 ما ىي األىداف من تعليم القواعد النحوية يف ىذا ادلعهد؟ (٘

 خدام ىذه الطريقة؟ىل ىناك الطلبة يشعرون بالصعوبة يف فهم ادلادة باست (ٙ

 كيف مؤشرات النجاح بعد استخدام ىذه الطريقة؟  (ٚ

عن تعليم القواعد النحوية بمعهد دار العلوم  طلبةدليل المقابلة مع ال
 مارجويوسو سومبيريجو تانجاموس

 كيف يعّلم ادلدرس القواعد النحوية؟ (ٔ

ىل ديارس ادلدرس كثَتا يف تعليم القواعد النحوية حبيث يصبح تعلمك شلتعا أو   (ٕ

 شلال؟

 ىل يستخدم ادلدرس طريقة القواعد والًتمجة يف تعليم النحو؟ (ٖ

 ىل شعرت باخلوف عندما يطلب منك ادلدرس لتقدًن ادلمارسة أمام الفصل؟ (ٗ

ىات حجة  كيف رأيك عن مادة النحوية، ىل ىي ادلادة الصعبة أو السهلة؟ (٘

 ذلا؟

ىل الطلبة نشطُت عندما يقدم ادلدرس التقوًن أو االختبار باستخدام االختبار  (ٙ

 التحريري، والتدريبات، واختبار القراءة، واختبار ترتيب الكلمات؟
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 االختبار (3

االختبار أحد أنوع األدوات اليت قدمتها للحصول على البيانات أو إجراء 

دى مواد التقوًن إما من االختبار التحريري أو القياس وديكن استخدام نتائجها كإح

قدمت ىذه االختبار إىل طلبة الصف الثانوي أول مبعهد دار  59االختبار الشفهي.  

العلوم مارجويوسو تاصلاموس للحصول على البيانات أو ادلعلومات عن تعليم القواعد 

 العربية.

 الوثائق   (4

والوثائق ىي  52ادلوجودة.الوثائق ىي مجع البيانات بالنظر إىل السجالت 

من النصوص مثل أو متغَتات،  ادلوجودة عليها ادلاضية  البيانات البحث عن

جداول األعمال واالجتماعات و  والدقائق نقش والصحف واجملالت الكتب

  53  .وىلم جرا

يف ىذا البحث تستخدم الباحثة طريقة الوثائق حلصول على البيانات عن  و

وعدد ادلدرسُت وادلوظفُت، وعدد  ،ادلعهد دار العلوم إنشاء وجز لتاريخادلتعلقة مب

 الطلبة، والبيانات عن تعليم القواعد ونتائج التعلم لدى الطلبة.
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 و. أساليب تحليل البيانات

 ،خطوات يف حتليل البيانات النوعيةىناك ثالث  Miles dan Hubermanرأي 

 قيحتقو ( data display) البيانات، وعرض (data reduction) البيانات فيضوىي خت

(. فيما يلي ىو البيان  conclusion drawing/verificationورسم االستنتاج ) البيانات

 خطوات حتليل البيانات كالتايل:عن 

. أما ختفيض اخيار األشياء األساسيةو التلخيص، ختفيض البيانات، وىو  . أ

العلوم مارجويوسو البيانات يف ىذا البحث ىو تاريخ التأسيس دلعهد دار 

سومبَتجيو تاصلاموس، ادلرافق والتسهيالت، وأحوال الطلبة وادلدرسُت مبعهد 

 دار العلوم مارجويوسو سومبَتجيو تاصلاموس.

كان عرض البيانات يف البحث النوعي يتم تنفيذىا يف  عرض البيانات، و  . ب

. ادلخططات وما أشبو ذلكو شكل بيان موجز وخريطة وعالقة بُت الفيئات 

ودلعرفة أحوال طلبة الصف الثانوي أول فتستخدم الباحثة طريقة ادلالحظة، 

 وادلقابلة، والوثائق.

ج. حتقيق البيانات أو رسم االستنتاج وىو االكتشافات اجلديدة ومل تكن 

موجودة يف السابق. تقوم الباحثة جبمع البيانات احملصولة من ميدان البحث 
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ف البيانات الواردة، واخلطوة األخَتة ىي مث حللتها باستخدام الطريقة لوص

  54رسم االستنتاج.

اخيار و عملية التلخيص، يبدأ حتليل البيانات من ختفيض البيانات، وىو 

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

يتم تنفيذىا يف و . واخلطوة التالية ىي عرض البيانات، و جتنب االشياء غَت مهمة

. من خالل ختفيض ادلخططاتو شكل بيان موجز وخريطة وعالقة بُت الفيئات 

البيانات، تسهل الباحثة يف فهم األحداث الواقعية. واخلطوة األخَتة ىي حتقيق 

البيانات أو رسم االستنتاج، كان االستنتاج يف البحث اإلجرائي للصف الدرسي ىي 

 اإلجابة على مشكلة البحث.
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 الباب الرابع

 نتيجة البحث وبحثها

 نتيجة البحث . أ

تستخدم الباحثة حبثا إجرائيا للصف الدراسي، حيث ويف ىذا البحث 

كانت   نظر إىل احلقائق الواقعية.ميدان البحث بشكل مباشر مع تشارك الباحثة إىل 

البيانات اليت حصلت عليها الباحثة من خالل أربع اخلطوات وىي ادلالحظة، 

 ادلقابلة، االختبار، والوثائق. 

كان موضوع البحث ىم احلاج أمحد فضلي كمدير ادلعهد، وأستاذ األشعري 

كمدرس القواعد النحوية وطلبة ادلعهد دار العلوم مارجويوسو تاصلاموس. بعد قامت 

ها من خالل استخدام طريقة ادلالحظة ادلشاركة، وادلقابلة شبو ادلنهجية الباحثة ببحث

واالختبار والوثائق ادلتعلقة بعملية تعليم النحو يف معهد در العلوم، فيمكن أن 

 تعرضها البيانات كالتايل:

 الوصف عن البحث اإلجرائي للصف الدراسي .0

لًتقية نتائج تعلم القواعد  tutor sebayaيعقد تطبيق طريقة تعليم األقران 

مع ختصيص معهد دار العلوم بدورتُت يف أول  الثانويالنحوية لدى طلبة مستوى 
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دقيقة. ويف كل الدورة ىناك التقوًن يظهر نتائج فهم  ٘ٗ x ٕالوقت لكل لقاء 

 . tutor sebayaطريقة تعليم األقران الطلبة يف درس القواعد النحوية باستخدام 

طريقة تعليم األقران ث لدى طلبة الثانوي أول باستخدام يعقد ىذا البح

tutor sebaya  . طريقة تعليم األقرانtutor sebaya   ىي كيف حتسُت قدرة الطالب

ادلاىرين يف فصل واحد  دلساعدة أصدقائهم الذين لديهم صعوبات يف التعلم. مث 

من بعض اجلوانب أجرت الباحثة التقوًن يف شكل االختبار التحريري والذي يتكون 

مناسبا باألىداف ادلطلوبة، وتقدم الباحثة التقييم إىل الطلبة. وادلادة ادلستخدمة وفقا 

 للمؤشرات من ادلدرس، وىذه ادلادة ىي عن عامل النواسخ والنعت.

حصلت عليها الباحثة البيانات عن تعليم  ٜٕٔٓمارس  ٔٔويف التاريخ 

االختبار ادلقايل. ويف  ٘واليت حتتوي على  القواعد النحوية يف شكل سؤال التدريبات

أثناء عمل االختبار، كثر من الطلبة يعملون االختبار بالغش. وىذا احلال يظهر بأن 

العديد من الطلبة ىم يسألون عن اإلجابات إىل أصدقائهم. مث حصلت عليها 

ن الباحثة نتائج الطلبة غَت جيدة، وذلذا الواقع جيب تصحيحو. فيما يلي ىو بيا

 النتائج  يف قبل الدورة.
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 8جدول 

)باستخدا كتاب تعليم القواعد النحوية  نتائج  بيانات
 لدى الطلبة في قبل الدورة(  الجرومية

 البيان النتيجة  أسماء الطلبة الرقم

 غير كامل كامل

ٔ Ahmad Zainul Wafa ٚٓ    

ٕ Amiroh setia wati ٘ٓ    

ٖ Davin fahrezi ٚٓ    

ٗ Dwi evita sari ٙٓ    

٘ Faridatul aisyah ٘ٓ    

ٙ Hasan Jauhari ٙٓ   

ٚ Ilham Sofiyandi ٙٓ    

ٛ Indra Setiawan ٙٓ    

ٜ Irma Ulfianti ٙٓ    

ٔٓ Karimah ٙٓ    

ٔٔ Laila anggraini ٘٘    

ٕٔ Lulu Qori‟atul Husnia ٚ٘                

ٖٔ Merta ratna ardila ٙٓ    

ٔٗ Miftahul Hidayah ٙٓ    
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ٔ٘ Muhaimin ٘ٓ    

ٔٙ Ning arniati ٚٓ    

ٔٚ Nisa nur syamsiyah ٙٓ    

ٔٛ Nur azizah ٙٓ    

ٜٔ Nur fadilah ٙٓ    

ٕٓ Periyatin Karomah ٚٓ    

ٕٔ Rokhiban ٙٓ                

ٕٕ Rosidah ٙٓ    

ٕٖ Siti jariyah ٙٓ    

ٕٗ Siti wasi‟a ٙٓ    

ٕ٘ Umi saadah ٙٓ    

ٕٙ Uswatun hasanah ٙٓ    

ٕٚ Wahyu perdana ٚٓ    

ٕٛ Yoga Alamsyah ٙٓ    

ٕٜ Zahrotul aulia ٘ٓ    

ٖٓ Zidni Irfan M. ٚٓ    

 ٙٙ=  ٖٓ:  ٜ٘ٚٔالنتيجة ادلعتدلة الختبار القبلي  

 ادلصدر: تنفيذ االختبار لطلبة ادلدرسة الفتوحية ادلتوسطة 

 معيار النتيجة :

 صحيح يف شرح التعريف 
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 صحيح يف تغيَت اجلمل 

 صحيح يف ترتيب اجلمل 

 صحيح يف تكوين اجلمل 

 صحيح يف تطبيق القواعد 

استنادا إىل اجلدول أعاله، أن فهم القواعد النحوية لدى الطلبة منخفضة 

% وأما  ٕٚطالب أو بالنسبة ادلائوية  ٛوالطلبة الناجح يف ذلك الفصل ىم 

 %. ٖٚطالبا أو بالنسبة ادلائوية  ٕٕالراسب منهم 

 إجراء الدورة األولى  .0

يتكون تنفيذ اإلجراء من أربع اخلطوات وىي التخطيط، اإلجراء، ادلالحظة، 

 . لوضوح ىذا البيان فتقوم الباحثة بشرح كل اخلطوات كما يلي:والتفكَت

 التخطيط . أ

 حتديد اجلدول (ٔ

الباحثة بادلشاورة ، تقوم ٜٕٔٓأبريل  ٖٔويف يوم الثالثاء يف التاريخ 

 كالتايل:  مع ادلدرس عن جدول درس النحو
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 9جدول 
 جدول درس القواعد النحوية

 الساعة اليوم/التاريخ اللقاء

ٜٕٔٓأبريل  ٙٔثالثاء،  ٔ  ٓ٘.ٖٓ-ٚ.ٓٓ  

ٜٕٔٓأبريل  ٙٔليلة األربعاء،  ٕ  ٕٓ.ٓٓ- 
ٕٔ.ٖٓ 

 

 إعداد ختطيط تنفيذ التعليم (ٕ

ىي كيف حتسُت قدرة الطالب   tutor sebayaطريقة تعليم األقران 

ادلاىرين يف فصل واحد  دلساعدة أصدقائهم الذين لديهم صعوبات يف 

. ويف ىذا التعليم صارت الباحثة كمدرس القواعد النحوية وادلدرس  التعلم

طريقة تعليم كادلالحظ يالحظ الباحثة يف أنشطة تعليم القواعد باستخدام 

 . tutor sebayaاألقران 
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 فيذ اإلجراءتن  . ب

 اللقاء األول .ٔ

 . ٜٕٔٓ أبريلمن  ٙٔ عقد اللقاء األول يف الدورة األوىل يف التاريخ ي

مرحلة التنفيذ تبدأ بادلقّدمة والنشاط األساسي دقيقة،  ٘ٗ x ٕويف اللقاء األول 

 ٕٔ، طالبا  ٖٓىم أما الطلبة احلاضرين يف ذلك الفصل  مث تؤّخر باالختتام.

. ويف ىذا اللقاء يتعلم الطلبة ادلادة عن من النساءطالب  ٜ من الرجال وطالبا 

 عامل النواسخ )كان، أن، ظن(.

 01جدول 
 tutor sebayaأنشطة التعليم باستخدام طريقة تعليم األقران 

نشطة الطلبةأ tutor sebayaطريقة تعليم األقران  أنشطة الرقم  

 ادلقدمة ٔ

 يقول ادلرشد بالتحية السالم (ٔ

ادلدرس التوجيهات ادلتعلقة  طييع (ٕ

 tutor sebayaطريقة تعليم األقران ب

 tutorتعليم األقران إجراء أىداف  (ٖ

sebaya  مبساعدة أصدقائهم الذين

يهتم الطلبة بيان ادلدرس عن 

 tutor sebayaاألقران  طريقة تعليمب
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لديهم صعوبات يف فهم درس القواعد 

 النحوية

 النشاط األساسي ٕ

 النحوية تعليم القواعد . أ

 يقوم ادلرشد بإعادة شرح ادلادة (ٔ

يطلب ادلرشد من الطلبة لشرح كان،   (ٕ

 إن، ظن وأخواهتا

يقوم ادلرشد بتصحيح األخطاء  (ٖ

 ادلوجودة

يعرب الطلبة عن الصعوبات أثناء  (ٗ

 تكوين األمثلة

يسأل ادلرشد إىل ادلدرس إذا وجده  (٘

 الصعوبات يف التعلم. 

 القدرة على الفهم . ب

قدمت كل رلموعة العديد من األمثلة  (ٔ

يقوم الطلبة بتكوين األمثلة ادلتعلقة 

بدرس القواعد النحوية بتوجيو 

 تعليم األقران
 

. 
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 اليت قدمها ادلدرس بتوجيو من ادلرشد

يساعد ادلرشد الطلبة الذين ال يفهمون  (ٕ

 ادلادة عن كان، إن، وظن

يسأل ادلرشد إىل ادلدرس إذا وجده  (ٖ

 الصعوبات يف التعلم

  االختتام ٖ

 يقوم الطلبة جبمع نتائج ادلناقشة  التقوًن (ٔ 

 يقوم ادلرشد باستنتاج ادلادة االستنتاج (ٔ 

        

 اللقاء الثاين .ٕ

. أما ٜٕٔٓمن أبريل  ٙٔيف الدورة األوىل يف التاريخ  ثاين يعقد اللقاء ال

 ٜ من الرجال وطالبا  ٕٔ، طالبا  ٖٓالطلبة احلاضرين يف ذلك الفصل ىم 

تقوم الباحثة باستمرار ادلادة السابقة وىي ظن  من النساء. ويف ىذا اللقاءطالب 

. ويف ىذه الدورة أجرت الباحثة  tutor sebayaتعليم األقران باستخدام طريقة 

التقوًن هبدف إىل معرفة مدى صلاح الطلبة يف اتباع عملية التعليم يف اللقاء 

 .ٕٓال بدرجة ادلاضي. وتقدمها مخسة أسئلة ولكل سؤ 
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 ج. ادلالحظة ونتائج االختبار البعدي للدورة األوىل

تقوم الباحثة بادلالحظة ادلشاركة ضلو تعليم القواعد النحوية. ويستخدم 

من خالل أوراق ادلالحظة. نتائج  tutor sebayaتعليم األقران الطلبة طريقة 

 اختبار القواعد النحوية للدورة األوىل وىي كالتايل:

 00جدول 
  نتائج االختبار البعدي للدورة األولى         

  الرقم
 امساء الطلبة

نتائج تعليم القواعد 
 النحوية

 البيان

قبل 
 الدورة

الدورة 
 األوىل

 غَت كامل كامل

ٔ Ahmad Zainul Wafa 
70 75    

ٕ Amiroh setia wati 50 70    

ٖ Davin fahrezi 
70 85    

ٗ Dwi evita sari 60 75    

٘ Faridatul aisyah 
50 65    

ٙ Hasan Jauhari 
60 70    

ٚ Ilham Sofiyandi 
60 65    

ٛ Indra Setiawan 
60 75    
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ٜ Irma Ulfianti 
60 65    

ٔٓ Karimah 60 75    

ٔٔ Laila anggraini 
55 65    

ٕٔ Lulu Qori‟atul 

Husnia 

75 85    

ٖٔ Merta ratna ardila 
60 65    

ٔٗ Miftahul Hidayah 
60 80    

ٔ٘ Muhaimin 
50 65    

ٔٙ Ning arniati 
70 80    

ٔٚ Nisa nur syamsiyah 
60 75    

ٔٛ Nur azizah 
60 65    

ٜٔ Nur fadilah 
60 65    

ٕٓ Periyatin Karomah 
70 85    

ٕٔ Rokhiban 
60 65    

ٕٕ Rosidah 
60 85    

ٕٖ Siti jariyah 
60 75    

ٕٗ Siti wasi‟a 
60 65    

ٕ٘ Umi saadah 60 65    
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ٕٙ Uswatun hasanah 
60 65    

ٕٚ Wahyu perdana 
70 75    

ٕٛ Yoga Alamsyah 
60 70    

ٕٜ Zahrotul aulia 
50 65    

ٖٓ Zidni Irfan M. 
70 80    

 72=  ٖٓ:  2160  لدورة األوىلالنتيجة ادلعتدلة ل

 

 

 00جدول             
 نتائج االختبار البعدي للدورة األولىحليل ت               

 البيان الوصف الرقم

طالبا ٖٓ عدد رلموع الطلبة ٔ  

طالبا ٖٓ عدد طلبة االختبار ٕ  

 72 النتيجة ادلعتدلة ٖ

 7ٔ عدد الطلبة الناجح ٗ

بسعدد الطلبة الرا ٘  ٔ3 

ٚ٘% النسبة ادلائوية لنجاح التعلم ٙ  

 



ٜٓ 
 

نتائج االختبار لدى  االستنباط أنفيمكن استنادا إىل اجلدول أعاله، 

. وىذا ديكن نظرىا إىل النتيجة اليت الطلبة يف الدورة األوىل وصلت إىل الًتقية

. فيما يلي ىو ٖٗوالطلبة الراسب منهم % ٚ٘حصلت عليها الطلبة ىي %

 الرسم البياين لنتائج ادلقارنة من قبل الدورة إىل الدورة األوىل.

 

 0الصورة  
 نجاح التعلم لدى الطلبة في الدورة األولىل يالرسم البيان 

 

بناء على البيان ادلذكور، أن ىناك نتائج ادلقارنة من قبل الدورة إىل الدورة 

طالب أو  ٛاألوىل يف تعليم القواعد النحوية. ويف قبل الدورة، أن الطلبة الناجح ىم 

و طالبا أ ٙٔىم . ويف الدورة األوىل وصلت إىل الًتقية وىي الطلبة الناجح ٕٚ%

. وديكن القول على أن ىناك الًتقية يف عملية التعليم يف ىذه الدورة األوىل. ٚ٘%
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 الدورة األولى البحث األولية
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73% 

43% 

 غير ناجح ناجح
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ولكن بعض الطلبة مل حيصلون على معيار االكتمال األدىن، ولذلك تقوم الباحثة 

 بإجراء الدورة الثانية بتصحيح عملية التعلم والتعليم من الدورة األوىل.

 د. التفكَت

ة الباحثة، تعقد يف ىذه ادلرحلة بالتفكَت مستندا على بناء على أنشط

نتيجة ادلالحظة ونتيجة االختبار البعدي، ونتيجة البيانات ادليدانية. فحصلت 

عليها بعض البيانات التالية : أن نتائج التعلم لدى الطلبة وصلت إىل الًتقية يف 

ورة إىل الدورة األوىل، الدورة األوىل. وديكن نظرىا إىل نتائج ادلقارنة  من قبل الد

أما ذلذه الدورة األوىل بعض العيوب وادلزايا. ومن مزايا ىذه الدورة ىي بعد 

كثَت من الطلبة قادرون على تكوين   tutor sebayaتعليم األقران استخدام طريقة 

األمثلة النحوية من دون فتح ادلودول فحسب، ولكنهم قادرون على حبثها يف 

أن تساعد ىذه الطريقة على الطلبة يف فهم درس القواعد الكتاب اخلروس. ديكن 

النحوية. ومن عيوهبا ىي يشعر الطلبة باحلياء للقيام بالسؤال إىل أصدقائهم 

األخرين، ومن بعضهم مل حيصلون على معيار االكتمال األدىن أثناء التقوًن 

 .دورة الثانيةدورة التالية وىي اللتعليم القواعد النحوية. لذلك فتقوم الباحثة بال
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 :يلي مبا الثانية الدورة يف الباحث قيام أثناء

 يف أمثلة عن يبحثوا أن الطالب ادلعلم أخرب ، األوىل الدورة يف.  .أ 

. الكتاب استخدام يف صعوبة جيد الطلبة لكن ،تعلم" تعليم"كتاب

 تيجان الدورار" لتسهيل“ كتاب ادلعلم يستخدم التالية الدورة يف مث

 .النحوية القواعد تطبيق خالل من أمثلة عن البحث

 على حصلوا طالب الثانية الدورة يف يكون عندما جائزة ادلعلم دينح .ب 

 .ٜٓ درجة

 الدورة الثانيةإجراء  .0

 التخطيط . أ

 03جدول 
 جدول درس القواعد النحوية

 الساعة اليوم/التاريخ اللقاء
ٜٕٔٓأبريل  ٕٕليلة الثالثاء،  ٔ  ٕٓ.ٓٓ-ٕٔ.ٖٓ 

 
ٜٕٔٓأبريل  ٖٕاألربعاء، ليلة  ٕ  ٕٓ.ٓٓ- ٕٔ.ٖٓ  
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 تنفيذ اإلجراء . ب

 : الثانية  الدورة

 ٜٕٔٓأبريل  ٕٕ: ليلة الثالثاء،  اليوم/التاريخ

 ٜٕٔٓأبريل  ٕٕ:   الساعة

 : الفصل الثانوي أول  ادلكان

 : نعت  ادلادة

 ادلقدمة (ٔ

 يقرأ الطلبة بالدعاء قبل دخول ادلدرس . أ

 يقوم الطلبة حبفظ الدرس ادلاضي  . ب

 يقول ادلدرس بالتحية السالم . ج

 د. يبحث ادلدرس عن ادلادة السابقة

 النشاط األساسي (ٕ

 يشرح ادلدرس ادلادة، ويهتم الطلبة ببيان ادلدرس مجاعة . أ

 يوزع ادلدرس الطلبة إىل بعض اجملموعات ولكل رلموعة مرشد  . ب

توجيو الطلبة الذين ال يفهمون ج. يقدم ادلدرس السؤال، وجيب على ادلرشد 

 بالسؤال
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 د. يقوم ادلرشد بادلشاورة مع ادلدرس، إذا وجد الصعوبات يف التعلم

 االختتام (ٖ

 .tutor sebayaتعليم األقران يقوم ادلدرس بالتقوًن على طريقة  . أ

يقدم ادلدرس األسئلة الشفهية مث يشَت الطلبة للقيام بإجابة األسئلة اليت   . ب

 قدمها ادلدرس.

 خيتتم ادلدرس الدرس بالتحية السالمج. 

 ج. ادلالحظة ونتائج االختبار البعدي للدورة األوىل

تقوم الباحثة بادلالحظة ادلشاركة ضلو تعليم القواعد النحوية. ويستخدم 

أما الطلبة من خالل أوراق ادلالحظة.  tutor sebayaتعليم األقران الطلبة طريقة 

من طالب  ٜ من الرجال وطالبا  ٕٔ، طالبا  ٖٓاحلاضرين يف ذلك الفصل ىم 

. فيما ٕٓويف ىذه الدورة تقدمها الباحثة مخسة أسئلة ولكل سؤال بدرجة النساء. 

 يلي ىو البيان عن نتائج االختبار لدرس القواعد النحوية.

 

 

 

 



ٜ٘ 
 

 04جدول 
 ثانيةنتائج االختبار البعدي للدورة ال

لرقما   

 امساء الطلبة

نتائج تعليم القواعد 
 النحوية

 البيان

الدورة 
 األوىل

الدورة 
 الثانية

غَت   كامل
 كامل

ٔ Ahmad Zainul Wafa 75 95    

ٕ Amiroh setia wati 70 80    

ٖ Davin fahrezi 85 90    

ٗ Dwi evita sari 75 80    

٘ Faridatul aisyah 65 75    

ٙ Hasan Jauhari 70 80    

ٚ Ilham Sofiyandi 65 75    

ٛ Indra Setiawan 75 80    

ٜ Irma Ulfianti 65 65    

ٔٓ Karimah 75 80    

ٔٔ Laila anggraini 65 80    

ٕٔ Lulu Qori‟atul Husnia 85 90    
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ٖٔ Merta ratna ardila 65 70    

ٔٗ Miftahul Hidayah 80 85    

ٔ٘ Muhaimin 65 75    

ٔٙ Ning arniati 80 80    

ٔٚ Nisa nur syamsiyah 75 80    

ٔٛ Nur azizah 65 70    

ٜٔ Nur fadilah 65 70    

ٕٓ Periyatin Karomah 85 90    

ٕٔ Rokhiban 65 65    

ٕٕ Rosidah 85 90    

ٕٖ Siti jariyah 75 80    

ٕٗ Siti wasi‟a 65 65     

ٕ٘ Umi saadah 65 75    

ٕٙ Uswatun hasanah 65 65    

ٕٚ Wahyu perdana 75 80    

ٕٛ Yoga Alamsyah 70 75    

ٕٜ Zahrotul aulia 65 80    
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ٖٓ Zidni Irfan M. 80 85    

 79=ٖٓ:  2370  لدورة الثانيةالنتيجة ادلعتدلة ل

 

نتائج االختبار لدى  فيمكن االستنباط أناستنادا إىل اجلدول أعاله، 

اليت  . وىذا ديكن نظرىا إىل النتيجةوصلت إىل الًتقية ثانيةالطلبة يف الدورة ال

وأما الطلبة الراسب  ٙٛوالطلبة الناجح ىم  % ٜٚحصلت عليها الطلبة ىي 

 من الطلبة ىم الناجح يف الدورة األوىل. ٚ٘. و %ٗٔمنهم %

 05 جدول
 ثانيةحليل نتائج االختبار البعدي للدورة الت

 البيان الوصف الرقم

الطلبةعدد رلموع  ٔ طالبا ٖٓ   

طالبا ٖٓ عدد طلبة االختبار ٕ  

 ٜٚ النتيجة ادلعتدلة ٖ

 ٕٙ عدد الطلبة الناجح ٗ

 ٗ عدد الطلبة الرايب ٘

  ٙٛ%  النسبة ادلائوية لنجاح التعلم ٙ
 



ٜٛ 
 

نتائج االختبار لدى  فيمكن االستنباط أناستنادا إىل اجلدول أعاله، 

. وىذا ديكن نظرىا إىل النتيجة اليت من قبل الدورة الطلبة وصلت إىل الًتقية

. ٜٚأما يف الدورة الثانية فهي  ٕٚ ىييف الدورة األوىل  حصلت عليها الطلبة 

 ولوضوح ىذا البيان فيمكن نظرىا إىل الرسم البياين التايل:

 3الصورة 

 ثانيةنجاح التعلم لدى الطلبة في الدورة الل الرسم البياني

 

    

البيان ادلذكور، أن ىناك نتائج ادلقارنة من قبل الدورة إىل الدورة  بناء على

طالب أو  ٛاألوىل يف تعليم القواعد النحوية. ويف قبل الدورة، أن الطلبة الناجح ىم 

طالبا أو  ٙٔ. ويف الدورة األوىل وصلت إىل الًتقية وىي الطلبة الناجح ىم ٕٚ%

 .ٙٛطالبا أو % ٕٙىم . ويف الدورة الثانية، الطلبة الناجح ٚ٘%
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 د. التفكَت

بناء على أنشطة الباحثة، تعقد يف ىذه ادلرحلة بالتفكَت مستندا على نتيجة 

ادلالحظة ونتيجة االختبار البعدي، ونتيجة البيانات ادليدانية. فحصلت عليها بعض 

 البيانات التالية :

تسَت  tutor sebayaكانت عملية التعليم باستخدام طريقة تعليم األقران  .ٔ

 جيدة. أما العيوب يف الدورة األوىل تصحيحها يف الدورة الثانية

دلت نتائج االختبار يف الدورة الثانية، أن الطلبة متحمسون يف التعلم  .ٕ

 على للحصول الطالب يتنافس tutor sebayaباستخدام طريقة تعليم األقران 

 .نتيجة أفضل

الدورة األوىل. وىذا احلال يدل على أن نتائج التعلم لدى الطلبة جيدة من  .ٖ

أن مستوى فهم الطلبة يف درس القواعد النحوية  يف الدورة الثانية جيدا، 

 حبيث ال تقوم الباحثة باستمرار إىل الدورة التالية.

 .الطالب التعلم نتائج وزيادة التواصل أكثر الطالب يصبح  .ٗ
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 بحث نتيجة البحث . ب

درس القواعد النحوية بمعهد في  tutor sebayaتطبيق طريقة تعليم األقران  .0

 دار العلوم مارجويوسو تانجاموس

الطريقة ىي اخلطة يسلكها ادلدرس لتحقيق األىداف ادلعينة إما يف البيئة أو 

الطريقة ىي اخلطة ادلستخدمة لتحقيق األىداف ادلقررة. و  تتعلق بالعلوم األخرى.

أنشطة التعليم لتحقيق األىداف  وحيتاج ادلدرس إىل استخدام الطريقة ادلتعددة يف

إن التعليم ىو عملية التفاعل بُت الطلبة مع ادلدرس و ادلصادر يف بيئة  55.ادلنشودة

الربنامج التعليمي ىو توجيو ادلتعلمُت يف شكل إعطاء التوجيو واإلرشاد  56التعلم.

 tutorوالتوجيو والدافع حىت يتعلم الطالب بكفاءة وفعالية. طريقة تعليم األقران 

sebaya  ىي كيف حتسُت قدرة الطالب ادلاىرين يف فصل واحد  دلساعدة أصدقائهم

  50الذين لديهم صعوبات يف التعلم.

                                                           
55

 Andi Syarifah Witraniyah Assegaf , “ Metode Pembelajaran Bahasa Arab Di Madrasah 

Aliyah Negri Program Keagamaan MAN 3 Makasar” ,   H. 42 
56

 Undang- undang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional RI No 20 Tahun 2003), 

(Bandung: Nuansa Aulia, 2005), h.13  
57

 Niken Sholindriani, “Penerapan Model Pembelajaran Tutor Sebaya Pada  Mata Pelajaran 

Bahasa Inggris Reported Speech Man Kota Probolinggo” Jurnal Kebijakan Dan Pengembangan 

Pendidikan Vol.1 No.1 (Januari 2015), H. 125 
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 tutorانطالقا من بعض النظريات السابقة، فتستنبط أن طريقة تعليم األقران 

sebaya  على درس  الذين لديهم ادلزيد من القدرة ىي طريقة التعلم مع أصدقائو

 النحوية ولتعليم الطالب األخرين الذين لديهم صعوبات يف التعلم. القواعد

 tutorترقية نتائج تعلم القواعد النحوية باستخدام طريقة تعليم األقران  .0

sebaya في مادة كان، أن، ظن، ونعت 

أعاله، فيمكن للباحثة تعرض نتائج البحث لدى طلبة البيان استنادا إىل 

 ر العلوم كالتايل: أول يف معهد دا الثانويالصف 

 لدورة األولىا إجراءنتيجة  . أ

 إجراء الدورة األوىلقامت هبا الباحثة يف اليت كان من نتيجة ادلالحظة 

طريقة الطلبة متحمسون يف اتباع تعليم القواعد النحوية باستخدام فيعرف أن 

ولكن ال يزال ىناك الطلبة يشعرون باحلياء للقيام  .tutor sebayaتعليم األقران 

بالسؤال مع أصدقائهم، وىم ال يركزون ويتحدثون دائما وال يهتمون أصدقائهم 

أثناء بيان ادلادة. ويف ىذه الدورة تقوم الباحثة بتصحيحها يف الدورة التالية وىي 

لدورة إىل الدورة الدورة الثانية. فيما يلي ىو نتائج التعلم لدى الطلبة من قبل ا

 األوىل.
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 06جدول 
لدى طلبة  tutor sebayaترقية نتائج التعلم باستخدام طريقة تعليم األقران 

 في الدورة األولى المعهد دار العلوم مارجويوسو سومبيريجو تانجاموس
 

 نتائج التعلم لدى الطلبة
 النسبة ادلائوية

 الدورة األوىل قبل الدورة

ٕٚ%  كامل  %٘ٚ  

كاملغَت     %ٕٕ   %ٖٗ  
 ٜٕٔٓادلصدر : وثيقة طلبة ادلعهد دار العلوم مارجويوسو سومبَتجيو تاصلاموس للعام الدراسي 

 

 ثانيةلدورة الا إجراءنتيجة  . ب

ويف الدورة الثانية تصحيح من الدورة األوىل، الىذه الدورة الثانية ىي 

وال ، وىم ينشطون  tutor sebayaيبدأ الطلبة  يف التعود على استخدام طريقة 

ويطلب الطلبة التوجيو عندما  يشعرون باحلياء للقيام بالسؤال مع أصدقائهم.

 يشعرون بالصعوبة يف تكوين األمثلة وتطبيقها يف الكتاب اخلروس )األصفر(.
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 07جدول 
لدى طلبة  tutor sebayaترقية نتائج التعلم باستخدام طريقة تعليم األقران 

 في الدورة الثانية المعهد دار العلوم مارجويوسو سومبيريجو تانجاموس
 النسبة ادلائوية نتائج التعلم لدى الطلبة

 الدورة الثانية الدورة األول

ٚ٘%  كامل  %ٛٙ  

ٖٗ%  غَت كامل  %ٔٗ  
  ٜٕٔٓالدراسي ادلصدر : وثيقة طلبة ادلعهد دار العلوم مارجويوسو سومبَتجيو تاصلاموس للعام 

بناء على نتائج التعلم لدى الطلبة، تقوم الباحثة أيضا بادلقابلة مع السيد 

فحصلت عليها االستنتاج أن تطبيق طريقة األشعري  كمدرس القواعد النحوية. 

وذلا األشياء اإلجيابية حبيث  قادر على ترقية نتائج التعلم tutor sebayaتعليم األقران 

 ديكن استخدام ىذه الطريقة لدرس القواعد النحوية. 
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 الباب الخامس

 االختتام

 استنتاجات . أ

 كالتايل :  بناءا على نتيجة البحث وحبثها فيمكن االستنتاج من ىذا البحث وىو

قادر على ترقية نتائج تعلم  tutor sebayaأن تطبيق طريقة تعليم األقران  .ٔ

القواعد النحوية لدى طلبة الصف الثانوي أول مبعهد دار العلوم مارجويوسو 

تاصلاموس. هتتم الباحثة بًتقيتها من خالل تقدًن النتيجة ضلو أعمال الطلبة. 

 tutorوأجرت الباحثة تعليم القواعد النحوية باستخدام طريقة تعليم األقران 

sebaya ٔكل الدورة تتكون من ثالث اخلطوات التالية : بدورتُت. ل )

 ( االختتام. ٖ( النشاط األساسي، ٕادلقدمة، 

يف مادة كان، ظن، أن، ونعت،  tutor sebayaباستخدام طريقة تعليم األقران  .ٕ

ة ىذه احلالفإن نتائج تعلم القواعد النحوية لدى الطلبة وصلت إىل الًتقية. و 

ويف  .ةيف كل الدور القواعد النحوية لدى الطلبة حتقق بوجود ترقية نتائج تعلم 

أو بالنسبة  ٙٙقبل الدورة أن النتيجة ادلعتدلة اليت حصلت عليها الطلبة وىي 

. ويف الدورة األوىل وصلت إىل الًتقية، أن النتيجة ادلعتدلة اليت ٕٚادلائوية %

ثانية . ويف الدورة ال ٚ٘أو بالنسبة ادلائوية % ٕٚحصلت عليها الطلبة وىي 



ٔٓ٘ 
 

أو بالنسبة ادلائوية %  ٜٚأن النتيجة ادلعتدلة اليت حصلت عليها الطلبة وىي 

. ومن ترقية النتائج السابقة، دلت على أن الطلبة متحمسون ويسهلون ٙٛ

 يف فهم درس القواعد النحوية.

 اقتراحات  . ب

 بناء على االستنتاجات ادلذكورة أعاله، فتقدم الباحثة بعض اقًتاحات منها :

 للطلبة (ٔ

القواعد النحوية جيدا، والطلبة نشطون يف  تعليميشارك الطلبة يف اتباع 

ويشجعون للقيام بالسؤال عن ادلادة اليت مل يفهموىا والتعبَت عن الصف الدراسي 

 اآلراء أو األفكار.

 للمدرس (ٕ

جيب على ادلدرس حتسُت جهوده للتغلب على ادلشكالت اليت يواجهها 

يف تسليم مادة القواعد يار الطريقة ادلناسبة وادلالئمة الطلبة، واحدة منها اخت

النحوية لًتقية نتائج التعلم أو فهم الطلبة. ومن خالل ىذا البحث، ديكن تطبيق 

 يف درس القواعد النحوية. tutor sebayaطريقة تعليم األقران 
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 للباحث (ٖ

للحصول على بتصحيح ىذا البحث  للباحث التايل البد لو أن يقوم

 النتائج.أحسن 
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