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 ملخص
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 إيكا درماواتي

الصف الثامن  ةطةب ل القراءة ومهارة التعةم رغب  اطلفاض ىي البحث ىذا ىف كشلة ادل
  باحث كيبسن تيبس المبسنج الغربي . بناء عةى ىذه ادلكشلة   اإلسالمي  نسر العةسم تسسط مبدرس  ادل
من ادلأمسل أن يؤدي عةى ، تعةممع االرتفاع رغب  ال .تعةم ل عةى تريي  رغب  اللتخطيط احل  متحمس

ىف ىذا  مكشلة  البحث .Quantum Learning بيق النمسذجتريي  مهارة القراءة. وىس من خالل تط
 التعةم ومهارة القراءة ؽللن أن تريي رغب  Quantum Learningى ل تطبيق النمسذج البحث ىي "

ففرضي  كيبسن تيبس المبسنج الغربي ؟"   اإلسالمي  نسر العةسم تسسط الصف الثامن مبدرس  ادل لةطةب 
ؽللن أن تريي رغب  التعةم  Quantum Learningالعم ل ىف ىذا البحث ىي "إن تطبيق النمسذج 

كيبسن تيبس المبسنج   اإلسالمي  نسر العةسم تسسط الصف الثامن مبدرس  ادل لةطةب ومهارة القراءة 
 الغربي "

نسر  تسسط لبحث الذى أجري ىف مدرس  ادل. اوكان ىذا البحث ىس البحث اإلجرائي
. وىف ك ل الدورة تتلسن من أربع  عةى دورتُتنفذه ويكيبسن تيبس المبسنج الغربي    اإلسالمي  العةسم

. أداة مجع البيانات، ىي ادلالحظ ، واالختبار، واالنعلاسفيذ وادلالحظ  تنالمراح ل وىي التخطيط و 
ات عةى نتيج  حتةي ل البياننتيج  البحث تظهر %. ٠٨جاح ذلذا البحث ىس النوالسثائق. مؤشر 

ىف الدورة األوىل ذلا أما  %٨.٨٨ىي  يب ل الدورة مرتفع ىف فئ   لطةب  التعةم يعٍت النسب  عةى رغب 
عن  %. نتيج  حتةي ل البيانات19.76ىل إيف الدورة الثاني  ذلا اإلرتقاء % مث ٠٨٫٨٨ىل إاإلرتقاء 

% أما ىف ٨.٨٨مع ادلعايَت )جيد جدا( يب ل الدورة ىي  9٨٨-٠٠عةى القيم   طةب مهارة القراءة ل
%. ٠8.88% بنسب  ٠٨% مث ىف الدورة الثاني  وصةت إىل 79.76ىل إذلا اإلرتقاء الدورة األوىل 

بتطبيق النمسذج  ارتقيت التعةم ومهارة القراءة ستنتج بأن رغب توفقا بنتيج  حتةي ل البيانات ف



 

Quantum Learning  كيبسن تيبس   اإلسالمي  نسر العةسم تسسط الصف الثامن مبدرس  ادل لةطةب
 المبسنج الغربي .
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 شعار
 

َي الظُّلَُواِت إِلًَ الٌُّىِز بِإِْذًِِه  ُ َهِي اتهبََع ِزْضَىاًَهُ ُسبَُل السهََلِم َويُْخِسُجهُن هِّ يَْهِدٌ بِِه َّللاه

ْستَقِيٍن  ًٰ ِصَساٍط هُّ  ٦١َويَْهِديِهْن إِلَ

 

Artinya: “Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti 

keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah 

mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang 

terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan 

yang lurus.” (Q.S. Al-Maidah: 16) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 إهداء

 

أشلر إىل اهلل تعاىل عةى مجيع نعمو اللثَتة اليت أعطاىا عادلُت، احلمد هلل رّب ال

 ىذه الرسال  العةمي  إىل: تاب  ىذه الرسال  العةمي ، أىديلةباحث  حىت تقدر عةى ك

وعلا الةذان يرمحاين ويدماين التكشجيع  كسكسموأمي   حسنوالديٍت احملبسبان أيب  .9

والدافع والدعاء عةى صلاحي. عسى أن تلسن ىذه الرسال  العةمي  كاخلطسة 

 األوىل لسعادة والدي. 

والتكشجيع والدافع بأن أكسن  اليت يد أعطتٍت النكشاط  مسليايت يروسأخيت احملبسب   .2

 أحسن اإلنسان واحلماس لةسصسل إىل النجاح.

 جبامع  رادين إينتان اإلسالمي  احللسمي  المبسنج. 2٨9٠ُت دلرحة  زمالئي احملبسب .8

 

 

  



 

 ترجمة الباحثة

ىي البنت األوىل من أختُت، وعلا ولدا من زوجُت أيب حسن و إيكا درماواتي،  

يسليس  ٠الباحث  ىف القري  تري بسدي شلر، ادلسافق ىف التاريخ  ت. ولدأمي كسكسم

9117. 

ودتت  شلربسدي  تري 2بدأت الباحث  الدراس  من مدرس  اإلبتدائي  احللسمي   

 السالم نسر ادلتسسط  مدرس  يفاستمرت الباحث  دراستها  ذلك وبعد، 2٨٨٠سن  

سن   ويد دتت جاوة الغربي  -تكشياميس -تكشيلسننج -كسجنج -تكشنتاحرجااإلسالمي   

اإلسالمي   السالم  نسر الثانسي دراستها يف مدرس   الباحث  استمرت . مث2٨99

 .2٨97 ودتت سن  جاوة الغربي  -تكشياميس -تكشيلسننج -كسجنج -تكشنتاحرجا

استمرت الباحث  دراستها إىل اجلامع  وىي جبامع  رادين إينتان  2٨9٠ويف السن  

اإلسالمي  احللسمي  المبسنج يف كةي  الًتبي  والتعةيم بقسم تعةيم الةغ  العربي . ويف سن  

دتت ىي يف كتاب  ىذه الرسال  العةمي  لةحصسل عةى الدرج  اجلامعي  األوىل  2٨91

 Quantumية رغبة التعلم ومهارة القراءة من خالل تطبيق نموذج ترق" :بادلسضسع

Learning كيبون   اإلسالمية نور العلوم للطلبة الصف الثامن بمدرسة المتوسطة

 ."تيبو المبونج الغربية



 

 كلمة شكر وتقدير

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العادلُت وبو نستعُت وعةى عمسر الدنيا والدين وعةى آلو وصحبو  

عةى مجيع النعم اللثَتة اليت أعطاه لةباحث  حىت تقدر هلل عز وج ل امجعُت. أشلر إىل ا

الكشروط لةحصسل عةى عةى كتاب  ىذه الرسال  العةمي . ىذه الرسال  العةمي  إلدتام 

رادين إينتان اإلسالمي  احللسمي   الدرج  اجلامعي  األوىل من كةي  الًتبي  والتعةيم جبامع 

ترقية رغبة التعلم ومهارة القراءة من خالل تطبيق نموذج ": المبسنج بادلسضسع

Quantum Learning نور العلوم للطلبة الصف الثامن بمدرسة المتوسطة 

 ."تيبو المبونج الغربية كيبون  اإلسالمية

النيب اللرمي زلمد صةى اهلل عةيو  ا دائمُت متالزمُت عةى حبيبناسالمصالة و 

وسةم وىس الذي أخرج الناس من الظمات إىل النسر. فبهذه ادلناسب  أن تقّدم الباحث  

ك ل مكشارك  وتكشجيع. وباخلصسص إىل سادات  جزي ل الكشلر إىل مجيع األطراف عةى

 األفاضي ل الكشلر إىل : 

كةي  الًتبي  والتعةيم   ة، كعميدةادلاجستَت نا ا  نَتفا دياحلاج ةالدكتسر  ةاألستاذ .9

 جبامع  رادين إينتان اإلسالمي  احللسمي  المبسنج.



 

 يسم تعةيم الةغ  العربي  من كةي   كرئيس ة أمي ىجري  ادلاجستَتة، الدكتسر   .2

 الًتبي  والتعةيم  جبامع  رادين إينتان اإلسالمي  احللسمي  المبسنج.

كسيلريًت يسم تعةيم الةغ  العربي  من كةي  الًتبي  والتعةيم    إيروانداين ادلاجستَت،   .8

 نتان اإلسالمي  احللسمي  المبسنج. جبامع  رادين إي

ة احلاج  والدكتسر  األوىل  كادلكشرفة،  ادلاجستَت ين سجاال مضاة احلاج  ر الدكتسر  .7

شلرا جزيال عةى تقدمي االرشادات والتسجهات   الثاني  كادلكشرف  ة،ادلاجستَت أيرلينا 

 باإلخالص إلدتام ىذه الرسال  العةمي .

مجيع احملاضرين واحملاضرات جبامع  رادين إينتان اإلسالمي  احللسمي  المبسنج  .٠

ا ومعرف  إلدتام ىذه الرسال  وخاص  لقسم تعةيم الةغ  العربي   الةذين أعطسين عةسم

 العةمي .

، ووحيسين،  ، نسر أمن ، نداء الذكيبسبُت يف السالح ىن حيٍت أفرينيتزمالئي احمل .7

الذين يد ساعدوين وشجعسين. شلرا جزيال عةى نلت  من الضحك والبلاء 

 واجلهاد وذكريات ادلصسرة طسال ىذا السيت.

 PPL وKKN بي ، وزمالئي يف بقسم تعةيم الةغ  العر  2٨9٠زمالئي دلرحة   .6

اليت ال ؽللن ذكرىا واحدا الةذين أعطسين النكشاط  وادلساعدة والتكشجيع والدعاء 

 فساحدا.



 

مجيع األطراف اليت ال ؽللن ذكرىا واحدا فساحدا، ألي مساعدة سساء بكشل ل  .٠

 .مباشر أو غَت مباشر إلدتام كتاب  ىذه الرسال 

النقائص واخلطاءات وبعيد عن وهبذا وعت الباحث  حبثها كثَت من 

اللمال والصساب، ألن زلدودي  ادلعرف  واخلربة اليت دتتةلها الباحث . فًتجى 

 الباحث  النقد وااليًتاحات لتلمي ل ىذه الرسال  العةمي .

عسى اهلل أن يعطيهم الرمح  واذلداي  كاجلزاء عةى إعطاء ادلساعدة 

رجت الباحث  عةى ذه الرسال  العةمي  واالرشادات إلدتام ىذه الرسال  العةمي . وهب

أن ينفع حبثها لنفسها و نفس القارئُت. عسى اهلل أن يعطيهم اجلزاء حلسنهم 

 بأحسن اجلزاء عةى مجيع ادلساعدة وادلكشارك . آمُت يا رب العادلُت.

 

 م2٨91 أكتسبر 9٠باندر المبسنج 
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 الباب األول

 مقدمة

 أ. خلفية البحث

التعةيم والتعةم مفهسمان الؽللن التمييز بينهما إال أنو الؽللن فصةهما عن  

التفاعالت ىف التعةيم التعةيم والتعةم مندمج يف نكشاط يسمى   بعدعلا البعض.

ملسنات من يتم تفسَت التعةيم عةى أنو زلاول  إلنكشاء نظام البيئ  اليت تتلسن 9والتعةم.

السسائ ل و الطريق ، و ، األىدافو ادلادة، و االسًتاتيجي ، و النمسذج، و ، بالطالو ادلعةم، 

 .مث لاأل متلاليف الىت دتلن عمةي  التعةوالالتعةيمي ، والعسام ل اإلداري  

 . مع ىذه رغب تعةم لةطالبلحتقيقها مع رغب  ادتلن ، مث لاأل معمةي  التعة 

استقباال حسنا ىف ، ادلساد التعةيمي  الىت يدمها ادلعةمسن دتلن أن تلسن لةطالب التعةم

دتي ل إىل إعطاء ادلزيد رغب  عةى مسضسع معُت  ملديه لذينا البألن الط .عمةي  التعةيم

  2من االىتمام ذلذا ادلسضسع.

                                                             
1
Etin Solihatin, Strategi Pembelajaran PPKN (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h.125. 

2
Noor Komari Pratiwi, ‘Pengaruh Tingkat Pendidikan, Perhatian Orang Tua, Dan Minat 

Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Siswa SMK Kesehatan Di Kota 

Tanggerang’, Jurnal Pujangga, 1.2 (2015), 75–105. h. 90. 



 

تتأثر كثَتة مبكشاعر سعيدة وغَت  سعيدة الىت تتلسن يف  بطريق  سيلسلسجي، رغب   

. عةى مرحة  معين ، ىذا البةطك ل مرحة  من مراح ل النمس البدين وسيلسلسجي ل

  8التنظيم من مكشاعر سعيدة وغَت سعيدة سسف تكشل ل أظلاط الرغب .

سيف البحر ذمجرة، الرغب  ىي ادلي ل ادلستقر لالىتمام وتذكر بعض عند 

األنكشط . أحد ما لو رغب  عةى النكشاط سسف تسيل اىتماما ذلك النكشاط باستمرار 

مكشاعر سعيدة. أساسيا الرغب  ىي يبسل العالي  بُت نفسو وشيء خارج نفسو. أيسى أو 

عبارات من خالل  بالطال نها بساسط  أيرب العالي ، أكرب الرغب . الرغب  دتلن التعبَت ع

  7آخر و ادلكشارك  ىف أنكشط  التعةم.من شيء شيئا  أكثر تظهر

ليكشعر  ، الرغب  ىي ادلي ل ادلستقر ىف ىذا ادلسضسعwinkelوعند واينلي ل 

رغب  التعةم ىي  ٠باالىتمام ىف رلال معُت ويكشعر بالسعادة لةمكشارك  ىف  ذلك اجملال.

الكشعسر بالسعادة لةمكشارك  ىف ذلك ضلس النكشاط من خالل االىتمام و  مي ل شخص

 يؤثر عةى صلاح ذلك النكشاط. يعٍت أنكشط  التعةم. النكشاط. حبيث ؽللن أن

التغيَت لتثقيف حياة األم . التعةم ىس ىف األساس،  اول لتعةم ىس واحد من احملا

ع، مل يتم تضمُت ك ل أنو ىف الساي ولسشخص بعد انتهاء أنكشط  التعةم، ػلدث ىف 
                                                             

3
Ahmad Susanto, Teori Belajar & Pembelajaran Di Sekolah Dasar (Jakarta: Prenada 

Media Group, 2013), h. 64. 
4
Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 166. 

5
Pratiwi. h. 88. 



 

سسف يتعةم الطالب جيدا إذا كان لديهم رغب  كبَتة بالتعةم،  7التغيَتات ىف فئ  التعةم.

 6سسف يتذكر بسرع  ويفهم ما يتعةمو.

 من الرأي أعاله، ؽللن أن تستنتج أن مؤشرات رغب  التعةم ىي كما يةى: 

 االىتمام ىف التعةم .9

الكشخص ضلس ادلالحظ  من وجسد االىتمام ىس تركيز أو نكشاط روح 

خالل ترك اآلخرين جانبا. بدون االىتمام لن يلسن ىناك أي أنكشط  

 التعةم.

 ادلكشارك  .2

دلكشارك  بنكشاط ىف من الطالب ا ةبنكشط  التعةيمي ، يطاألكمسضسع ىف 

. يتم حتقيق النكشاط من خالل منايكش ، يسأل بنكشاط عمةي  التعةيم

 واإلجاب  عةى األسئة .

 

 

 شعسر سعيد .8
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Bambang S.A, Akbar Handoko and Indri Andriyani, ‘Pengaruh Metode Quantum 

Learning Terhadap Minat Belajar Siswa Dan Penguasaan Konsep Biologi Kelas VIII SMP Negeri 

11 Bandar Lampung’, Biosfer Jurnal Tadris Pendidikan Biologi, 8.2 (2017), 1–14. h. 2. 
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إذا كان لدى شخص ما شعسر سعيد فةن يلسن ىناك شعسر باإلرغام 

 عةى التعةم. شعسر سعيد بالتعةم وىس سعيد لةقيام بعم ل ادلعةمُت.

. نكشاط التعةم  الذى يتم تنفيذه مبا ال ىي عامة  مهم  ىف صلاح التعةيم الرغب  

م لةطالب سيسمح بتأثَت سةيب عةى نتائج التعةيتماشى مع رغب  الطالب بالتعةم 

ادلعنيُت. بالرغب  وتسافر ادلنبهات الىت ذلا عالي  بالطالب أنفسهم، فسسف ػلص ل الطالب 

بسبب أعلي  ىذه الرغب ، وبالتاىل بذل  ٠داخةي من ىذه األنكشط  التعةيمي .عةى الرضا ال

( ريستيلا، 9: )ىسو  لًتيي  الرغب  من خالل البحث العةمي. احملاول  ُتبعض الباحث

ىس بتطبيق  لةطالب التعةم لًتيي  رغب  اول ذكر  أن أحد احمل(، 2٨98إيةفى، وأجسنج )

( وحيس الدين، سستيلنس، و أ. 2) Creative Problem Solving ; 1 ظلسذج التعةيم

االسًتشاد ادلسجه  مبساعدة السسائط  مالتعةي أسةسب(، ذكر أن تطبيق 2٨9٨عيس )

ب س (، ذكر أن تطبيق أسة2٨٨1آل زلصن ) 9٨تريي من الرغب  التعةم؛ ؽللن أنادلتعددة 

  99ؽللن أن تريي من الرغب  التعةم.  Problem Based Learningالتعةيم
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Susanto. h. 66. 

9
Restika Maulidina Hartantia, Elfi Susanti Van Hayus and Agung Nugroho Catur 

Sapotro, ‘Penerapan Model Creative Problem Solving (CPS) Untuk Meningkatkan Minat Dan 

Hasil Belajar Kimia Pada Materi Pokok Termokimia Siswa Kelas XI. IA2 SMA Negeri Colomadu 

Tahun Pelajaran 2012/2013’, Jurnal Jurusan Kimia JPK, 2.2 (2013), 100–109. h. 101. 
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Wahyudin, Sutikno and A. Isa, ‘Keefektifan Pembelajaran Berbantuan Multimedia 

Menggunakan Metode Inkuri Terbimbing Untuk Meningkatkan Minat Dan Pemahaman Siswa’, 

Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia, 6 (2010), 58–62. h. 62. 
11

Ali Muhson, ‘Peningkatan Minat Belajar Dan Pemahaman Mahasiswa Melalui 

Penerapan Problem Based Learning’, Jurnal Kependidikan, 39.2 (2009), 171–182. h. 176. 



 

حتتاج رغب  التعةم إىل احلصسل عةى اىتمام خاص ألن رغب  التعةم ىي أحد  

تنكشأ من احتياجات . إضاف  إىل ذلك، الرغب  الىت عمةي  التعةيمالعناصر الداعم  لنجاح 

 الطالب ىي عامة  مهم  جدا لةطالب ىف القيام بأنكشطتهم.

ألن عند  تعةم.طالب لمن السصف أعاله أوضح أعلي  الرغب  أو اإلرادة من ك ل  

مث لن يلسن ىناك ادلزيد من كةمات اليأس شخص ما ىف يةبو تنمس احلماس  لةتعةم 

 ألن اهلل سيظهر دائما نتائج ما يام بو شعبو. الكتساب ادلعرف  دائما من اهلل. 

كما   7٨-81وجدت ىف سسرة النجم اآليات  لةطالب التعةمالدلي ل عةى رغب   

  يةي:

 ًٰ ِي إَِّله َها َسَع ًَسٰ -81)القرءان سسرة النجم:  04َوأَىه َسۡعيَهُۥ َسۡىَف يَُسٰي  93َوأَى لهۡيَس لِۡۡلِ

7٨)92 

لدى يةسبنا الرغب  و اإلرادة لةتعةم باإلخالص عندما يلسن أنو  يبسط لنؽل 

 ىف ادلثال ادلكشهسر بيننا ك ل يسم،هاد، مث النجاح الذى سنحص ل عةيو. كما عرفنا واإلجت

 من جد وجد"."
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Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemah (Bandung: PT Sygma Examedia 

Arkanleema, 2007). h. 527. 



 

ألن لديهما عالي  ال ؽللن فصةهما،  عامالن مهمان ةمُت والطالبوجسد ادلع 

ك دور ادلعةمُت حتدده ادلعةمُت، وكذالبادلناسب  تعةيم ادلستعبدين. تتأثر أنكشط  الطالب 

ة ادلعةمسن يادرين  عةى إنكشاء عمةيات تعةيمي  مثَت لك غلب أن يلسن . لذبحال  الطال

 . لةطالب التعةملالىتمام لًتيي  رغب  

سائ ل متنسع  لًتيي  تيجيات وطرق وو يطةب من ادلعةمُت استخدام ظلاذج واسًتا 

. مع استخدام ىذا النمسذج، فإن ما ينقةو ادلعةمسن ىف عمةي  التعةيم لةطالب التعةمرغب  

 ػلقق نتائج جيدة.  إىل الطالب ؽللن أن

عةى ادلالحظات ىف الصف الثامن  ادليدانىل مالحظات الباحث  ىف استنادا إ 

. النمسذج ادلستخدم ىف كيبسن تيبس المبسنج الغربي   اإلسالمي  نسر العةسم ادلتسسط مبدرس  

وىذا  م تبدو شلة ،يةم الةغ  العربي  ىس استخدام النماذج التقةيدي ، لذلك عمةي  التعيتعة

ىف مادة الةغ   لةطةب  التعةم حال  رغب . فيما يةي لةطالب التعةميؤدي إىل عدم رغب  

 كيبسن تيبس المبسنج الغربي .  اإلسالمي  نسر العةسم ادلتسسط العربي  مبدرس  

 الصف للطلبة الدورة فى مادة اللغة العربية التعلم قبلرغبة حالة  ١.١الجدول 

 كيبون تيبو المبونج الغربية  اإلسالمية نور العلوم المتوسطةالثامن بمدرسة 

 المعلومات الجملة مؤشر أسماء الطلبة نمرة



 

 

 

 

 

 نسبة مئوية تواتر معلومات
 %٨0٨٨ ٨ مرتفع
 %79076 ٠ متسسط
 %٠٠088 6 منخفض

٠ ١   1 
١ Desta Anggraini 2 2 9 منخفض ٠ 
٠ Hafidz Angga Saputra 2 2 9 منخفض ٠ 
1 Hima Khairunnisa 8 2 2 6 متسسط 
1 Hirom Baroroh 2 2 9 منخفض ٠ 
٦ Mega Dewi Juliani 2 2 9 منخفض ٠ 
٥ Reza Yuliana 8 2 2 6 متسسط 
4 Rizki Romadhon Sidik 8 8 8 1 متسسط 
4 Sendi adi Saputra 2 2 9 منخفض ٠ 
2 Siti Aisyah 8 8 8 1 متسسط 

١١ Tiara Patmalasari 8 8 9 6 متسسط 
١١ Yusuf 2 2 9 منخفض ٠ 
١٠ Yusuf Anwar 2 2 9 منخفض ٠ 



 

نسر  ادلتسسط مبدرس  الثامن نتائج ادلالحظ  عند التعةم ػلدث ىف الصف ادلنبع:  
 98.كيبسن تيبس المبسنج الغربي   اإلسالمي  العةسم

 معةسمات:

 ( االىتمام ىف التعةم9 

 ( ادلكشارك 2 

 ( شعسر سعيد8 

 درج  التقييم:

 نايص جدا= 9

 = نايص2

 = متسسط8

 = جيد7

 = جيد جدا٠

 

 

 لتعةم لةطةب قياس التقييم رغب  ام

 9٠-99=  مرتفع

 9٨-7=  متسسط

 ٠-٨= منخفض
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ىف مادة  لةطةب  التعةم أن يعرف أن حال  رغب لن استنادا إىل اجلدول أعاله، ؽل 

كيبسن تيبس المبسنج الغربي  ال تزال   اإلسالمي  نسر العةسم ادلتسسط الةغ  العربي  مبدرس  

ىف ادلعايَت  مش ل الذين ب أن يظهر من خالل تساتر عدد الطةوىذا ؽللن منخفض  نسبيا. 

 .ب ال  تؤثر عةى نتائج التعةم لةطةادلنخفض . ىذه احل

عمةيى  التعةيمي  ىف البعد متابع   بتعةم ىي التغيَتات ىف سةسك الطالنتائج ال 

عةى أن شخصا ما يد تعةم  دلي ل Hamalik. كما رأي شل ل ادلنافس  ادلعرفي  والعاطفي 

من عدم الفهم إىل ىي التغيَتات ىف السةسك الكشخص، ادلثال من عدم ادلعرف  إىل ادلعرف ، 

 97التفاىم.

 ملةمعرف  ومهاراهت بشل ل القيمو ىي صسرة إلتقان الطالتظهر نتائج التعةم ىف  

ىف ادلادة. نتائج التعةم الةغ  العربي  ىي القدرة الىت حتققت من يب ل شخص أو فرد ىف 

ةم الةغ  العربي ، ىناك حاج  إىل إتقان ادلساد العربي ، بعد ادلرور بعمةي  التعةم. ىف تع

 9٠ ، وىي االستماع واللالم والقراءة واللتاب .مهارات الةغ  العربي
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اءة. ألن  القراءة تتضمن ترّكز الباحث  عةى تريي  مهارة القر ىف ىذا  البحث،  

 97من ادلهارات األخرى وىي االستماع واللالم واللتاب .م الةغ  ياألساسي  ىف تعة ادلهارة

ال تفةت من أنكشط  القراءة. مهارة القراءة ىي مهم  جدا ىف احلياة، ألن ك ل ناحي  احلياة 

غلب أن يتقن الطالب عةى مهارة القراءة ألن ىذه ادلهارة ترتبط بكشل ل غَت وكذلك 

  96ىف ادلدرس . بعةم لةطالمع مجيع  عمةي  التمباشر 

م يعنصر مهم ىف تعةتعةم الةغ  ال ينفص ل عن مهارة القراءة، وىي مهارة القراءة  

الةغ  العربي .  ولس كثَت من االختالفات ىف الرأي فيما يتعةق مبعٌت الةغ  وأىداف 

 م مهارة القراءة مهم .يوللن اتفق اجلميع عةى أن تعةها، يالتعةم

انزلت ألول مرة عةى رسسل الىت  ٠-9كما يال اهلل تعاىل ىف سسرة العةق اآليات  

 اهلل صةى اهلل عةيو وسةم، كما يةى:

َي ِهۡي َعلٍَق  ٦ٱۡقَسۡأ بِٲۡسِن َزبَِّك ٱلهِرٌ َخلََق  ًَسٰ  0ٱلهِرٌ َعلهَن بِٲۡلقَلَِن  9ٱۡقَسۡأ َوَزبَُّك ٱۡۡلَۡكَسُم   2َخلََق ٱۡۡلِ

َي َها لَۡن يَۡعلَۡن َعلهَن ٱۡۡلِ   9٠( ٠-9)سسرة العةق:  5ًَسٰ
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127–137. h. 128. 
18
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إذا درسنا ادلزيد عن ىذه اآلي ، انزل اهلل اآلي  عن أمر القراءة باعتبار السحي  

بسبب أعلي  ىذا األمر القراءة، األول تدل عةى أعلي  القراءة كأساس عةمي لةبكشر. 

 " ثالث مرات لرسسل اهلل كتأكيد.ۡۡ رَأۡۡ ٱق ادلالك جربي ل يلرر اآلي  "

ُت، علا: تغيَت الرمز ادللتسب إىل حتتسي مهارة القراءة بكشل ل أساسي عةى ناحيت 

القدرة عةى مهارة القراءة  صست، والتقاط معٌت ادلسيف الذى يرمز إليو بالرمز ادللتسب.

مهارة القراءة لدى الكشخص ىف  91ت .مؽللن  أن تتحقق ىف القراءة اجلهري  والقراءة الصا

م مبا  ىف ذلك اخلربات ادللتسب  والدوافع الىت تعطى لتحقيق يتكشجيع  لةتعةوجسد 

 ىداف التعةيمي .األ

مهارة القراءة الىت ترغب ىف ترييتها ذلذا البحث ىي القراءة اجلهري . القراءة  

القراءة  ىف ىذه أنكشط  2٨اجلهري  ىي من  حيث التسةيم شفسيا أو تقدمي صست.

، سساء الىت مثبست عةى األخص يعٌت القدرة عةى القراءة ودي  الصست العريباجلهري ، 

من حيث ادلخارج وكذلك خصائص الصست األخرى، اإليقاع الصحيح والتعبَتات الىت 

   29التسيف وتلرار، إيالء االىتمام لعالمات الًتييم. تصف مكشاعر اللاتب، يرأ بطالي 
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Mustofa. h. 170. 



 

عادة برمز القيم ، حيث تكشَت ك ل ييم  إىل مستسى صلاح التعةيم يكشار إليو  

دلستسى الدرجات ىف الصف الثامن القدرة والتفهم الذى ؽلتةلو ك ل طالب. أما بالنسب  

كيبسن تيبس المبسنج الغربي  الىت مت احلصسل عةيها   اإلسالمي  نسر العةسم ادلتسسط مبدرس  

 ىف ويت ما يب ل البحث كما يةي: 

 مادة اللغة العربية للطلبةقبل الدورة فى قيمة نتائج مهارة القراءة  ١.٠الجدول 
 كيبون تيبو المبونج الغربية  اإلسالمية نور العلوم المتوسطةالثامن بمدرسة الصف 

عدد  لتقييممعايير ا قيمة الفاصل نمرة
 الطلبة

 نسبة مئوية

 %٨.٨٨ ٨ جيد جدا 9٨٨-٠٠ 9
 %97.76 2 جيد ٠7-6٨ 2
 %2٠ 8 كفاي  71-٠٠ 8
 %2٠ 8 نايص ٠7-7٨ 7
 %88.88 7 نايص جدا 7٨-ن ٠

 %١١١ ١٠ الجملة
 ادلتسسط مبدرس  ىف الصف الثامن  الدورةنتائج وثائق مهارة القراءة يب ل ادلنبع: 

 كيبسن تيبس المبسنج الغربي   اإلسالمي  نسر العةسم
ال تزال منخفض   ةطةب من اجلدول أعاله، ؽللن أن يعرف أن مهارة القراءة ل 

ادلعايَت جيد  ىف ةب % الط٨سب  ادلئسي  أعاله يعٌت نسبيا. وىذا ؽللن أن يظهر من ن

 ب % الطة2٠ىف ادلعايَت كفاي ،  ب % الطة2٠ىف ادلعايَت جيد،  ب % الطة97.76جدا، 



 

ذا يدل عةى أن ىناك ىف ادلعايَت نايص جدا. ى ب % الطة88.88ىف ادلعايَت نايص، 

 زال منخفض  نسبيا ىف مهارة القراءة. تال  ب % الطة88.٠٠

خطيط احل ل عةى تريي  رغب  لت  متحمس  بناء عةى وصف ادلكشلة  أعاله، باحث 

، من ادلأمسل أن يؤدي عةى تريي  مهارة لةطةب  التعةمغب  . مع االرتفاع ر لةطةب  التعةم

 .Quantum Learningالقراءة. وىس من خالل تطبيق النمسذج 

 التعةمإىل تريي   Quantum Learningطبيق النمسدج تمن ادلأمسل أن يؤدي  

 Quantum 22لًتيي  نتائج التعةم الكشامة . ب عةى الطة ت، لذلك ىف النهاي  يدر لةطةب 

Learning  والعم ل الطرق وفةسف  التعةم الىت أثبتت فعاليتها ىف ادلدرس  ىي رلمسع  من

تستخدم ألول مرة ىف  Quantum Learning 28التجاري لةجميع ولل ل األعمار.

Supercamp  .Supercamp م الىت جتمع بُت الثق  بالنفس ياستخدام أظلاط التعة

 Quantum Learningهارة التعةم ومهارة االتصال ىف بيئ  شلتع . من خالل النمسدج مو 

لسن يلن أن ؽل البال  وىي مرػل  وشلتع ، حىت الط، الطالب مدعسون لةتعةم ىف احل

  27أكثر محاسا لةتعةم.
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 Quantum Learning  اسًتاتيجي  ومجيع عمةي  التعةم الىت ىي نصائح، وتةميح

 Quantum Learning 2٠التفاىم والذاكرة، وغلع ل التعةم شلتع  ومفيدة.ؽللن أن شحذ 

زلاول  لةتخةص من العقبات ىف عمةي  التعةم من خالل االستفادة من حال  البيئ  جيدا. 

Quantum Learning  القدرات الىت يادرة عةى تغيَت يكشم ل عناصر التعةم ادلؤثر

 م الىت تفيد أنفسهم والبيئ .يإىل صلاح ىف نتائج التعة بوادلساىب الطبيعي  لةطال

 Quantum Learning  وللن  الفص لالىت تتم عادة ىف  ظلاط التعةيمي األال يةغي

 البوزلتمة  الط يرتب حال  البيئ  جيدا وشلتعا ويضيف من اخلطساط لتطسير دور النكشط

تريي  رغب  ونتائج  ويدر عةى طالبكشلالت الداخةي  واخلارجي  لةقةي ل ادليحىت 

 27التعةم.

ىف أنكشط   Quantum Learningلقد اجريت البحسث السابق  الىت تتعةق عن  

األغراض ادلسصسف  من البحسث  من البحسث االىت أجريت ذلا الغرض اخلاص. . التعةيم

ادلفاىيم  ةى تريي  رغب  التعةم و إتقانيدر ع Quantum Learning( 9السابق  ىي )

تعاونت مع السسائ ل السمعي  البصري  لًتيي   Quantum Learning( 2) 26البيسلسجي ؛

                                                             
25

DePorter and Hernacki. h. 16. 
26
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تعاونت مع النمسدج  Quantum Learning( 8) 2٠مهارة اللتاب  ادلقال السردي؛

Problem Based Learning (PBL)  21.لةطةب تعةم اللًتيي  نتائج 

 وإتقانم لًتيي  رغب  التعةم تستخد Quantum Learningىف البحث السابق،  

 Quantumادلفاىيم البيسلسجي . للن ىف ىذا البحث، تستخدم الباحث  بتطبيق النمسدج 

Learning   أن   سمع ىذا البحث ى تكشابو. الةطةب التعةم ومهارة القراءة للًتيي  رغب

ذى تريي  وعلا رغب  التعةم التغَت ادلوفريو ىس ،  Quantum Learningكالعلا يستخدما 

ومهارة  التعةميد الباحث  أن تريي رغب  البيسلسجي ، ويف ىذا البحث، تر  ادلفاىيموإتقان 

تريي ىف البحث السابق ىي نتائج التعةم ىف مادة  أن . نتائج التعةم الىتلةطةب  القراءة

مهارة القراءة. ادلسضسع ىف ىذا البحث ىس  يومل وجدت الباحث  البحث الذي يري،  سلتةف

 Quantum ومهارة القراءة من خالل تطبيق النموذجالتعّلم ة ترقية رغب" 

Learning  كيبون  اإلسالمية نور العلوم المتوسطةالصف الثامن بمدرسة  للطلبة

 تيبو المبونج الغربية"

 ب. تعيين المشكلة
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(2016), 158–171. 
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Agusnanto, Penerapan Model Pembelajaran Quantum Learning Dan Model 

Pembelajaran Problem Based Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata 

Diklat Programmable Logic Controller Di SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta (Yogyakarta: 

Program Studi Pendidikan Mekatronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, 2013). 



 

خةفي  البحث أعاله، فإن ادلكشلالت الىت ؽللن تعيينها ىي كما  إىلستنادا ا

 يةي:

 منخفض  ىي لةطةب  التعةمرغب   (9

 منخفض  ىي مهارة القراء ىف مادة الةغ  العربي  (2

 وادلثَتة لًتيي  رغب   الصحيح  طبيق ظلسدج واسًتاتيجي  التعةيمادلعةم مل ت (8

 .لةطةب  التعةم ومهارة القراءة

 مشكلةال ج. تحديد

واسع  االنتكشار  تعيُت البحث أعاله، لتجنب ادلكشلة  الىت ليست استنادا إىل 

الصف  ةطةب التعةم ومهارة القراءة لومكشسى ، حتدد الباحث  عةى مكشلة  اطلفاض رغب  

 كيبسن تيبس المبسنج الغربي . اإلسالمي  نسر العةسم ادلتسسط الثامن مبدرس  

 Quantumبتطبيق النمسدج لةتغةب عةى ىذه ادلكشلة ، ستقسم الباحث   

Learning ىف تريي  رغب  التعةم ومهارة  طةب أن تقال كح ل مفض ل دلساعدة ال ؽللن

 القراءة.

 

 



 

 د. مشكلة البحث

استنادا إىل خةفي  البحث ادلذكسرة أعاله، فمكشلة  البحث يف ىذا البحث ىي   

 كالتايل:

رغب  التعةم   ًتييل Quantum Learningكيف أنكشط  تطبيق النمسدج  (9

  اإلسالمي  نسر العةسم ادلتسسط الصف الثامن مبدرس   لةطةب  ومهارة القراءة

 كيبسن تيبس المبسنج الغربي ؟

التعةم ؽللن أن تريي رغب   Quantum Learningى ل تطبيق النمسذج  (2

  اإلسالمي  نسر العةسم ادلتسسط الصف الثامن مبدرس   لةطةب ومهارة القراءة 

 كيبسن تيبس المبسنج الغربي ؟

 ه. أهداف البحث

 استنادا إىل مكشلة  البحث السابق ، فأىداف البحث من ىذا البحث ىي: 

التعةم لًتيي  رغب   Quantum Learningكيف أنكشط  تطبيق النمسدج دلعرف    (9

  اإلسالمي  نسر العةسم ادلتسسط الصف الثامن مبدرس   لةطةب ومهارة القراءة 

 كيبسن تيبس المبسنج الغربي .



 

ؽللن أن تريي رغب  التعةم  Quantum Learningى ل تطبيق النمسذج دلعرف   (2

  اإلسالمي  نسر العةسم ادلتسسط الصف الثامن مبدرس   لةطةب ومهارة القراءة 

 كيبسن تيبس المبسنج الغربي .

 و. فائدة البحث

استنادا إىل األىداف ادلراد حتقيقها، نتائج ىذا البحث من ادلتسيقع أن تسفر فائدة  

 الفائدة من ىذا البحث فهي:أما لألطراف ادلعني . 

 لةمعةم (9

مادة م ىف يمن ادلتسيع أن تزيد من ادلعرف  وخربة ادلعةم، وجع ل ظلسذج التعة

 Quantumالنمسدج  بتطبيق ميلةمعةم ىف تنفيذ التعة الةغ  العربي . كتسجيو

Learning   لةطةب  التعةم ومهارة القراءةلًتيي  رغب. 

 ب لةطة (2

أكثر جدي  ىف عمةي   ب ع ل الطةجتسفر الدوافع و يىذا البحث، من ادلتسيع أن 

 العربي . الةغ  مادةالتعةيم وخاص  ىف 

  



 

 الباب الثاني

 إطار النظري

 أ. رغبة التعلم

 . تعريف الرغبة١

غب  ىي يسة الدافع الذى يسبب الرغب  تةعب دورا ىاما ىف التعةم. ألن ىذه الر  

مع وجسد عنصر رغب  التعةم شخص أن يرّكز االىتمام عةى شخص أو بعض األنكشط . 

 نفس الطالب، سسف يركز الطالب اىتمامهم عةى ىذه األنكشط  التعةيمي . ىف 

بكشيء أو نكشاط،  شعسر التفضي ل والكشعسر بالتعةقىي  Slametoالرغب ، عند  

دون أن يسأل أحد. أساسيا الرغب  ىي يبسل العالي  بُت نفسو وشيء خارج نفسو. 

 89أو رغب  كبَتة لكشيء. ىي ادليسلالرغب   8٨أيسى أو أيرب العالي ، أكرب الرغب .

كما   82كمحب  وىساي  أو فرح  يف شيء.، الرغب  ؽللن أن تفّسر  Sukardiعند  

شيء مهم لكشخص لةقيام األنكشط  جيدا. كجانب نفسي، الرغب  ىي  Nasutionعند 
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تكشجيع شخص الرغب  ليس فقط تةسين سةسك الكشخص، للن أكثر من ذلك الرغب  

  88لتلسن مةزم  عةى النكشاط.لةقيام الكشيء وتسبب شخص لو االىتمام وتطسع تفسو 

من الرأي أعاله ؽللن أن نستنتج أن الرغب  ىي مي ل شخص ضلس النكشاط من 

االىتمام والكشعسر بالسعادة لةمكشارك  ىف ذلك النكشاط. حبيث ؽللن أن يؤثر عةى خالل 

 ح ذلك النكشاط.صلا 

 . تعريف التعلم٠

ىف ادلدرس ، أنكشط  التعةم ىي األنكشط  األساسي . وىذا  بأكمةو عمةي  التعةيم 

يعٍت النجاح أو الفكش ل ىف حتقيق األىداف التعةيمي  يعتمد اللثَت عةى كيفي  عمةي  

 لتعةم الىت ؽلر هبا الطةب .ا

ؽللن تعريف التعةم بأنو عمةي  يغَت فيها اللائن سةسكو نتيج   R. Gagneعند  

يتم تفسَت التعةم كعمةي  لةحصسل عةى الدافع ىف ادلعرف  وادلهارات  Gagne لةتجرب . ل

أيضا عةى أن التعةم ىس زلاول  الكتساب ادلعرف  أو  يأكد Gagneوالعادات والسةسك. 
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Noor Komari Pratiwi, ‘Pengaruh Tingkat Pendidikan, Perhatian Orang Tua, Dan Minat 

Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Siswa SMK Kesehatan Di Kota 

Tanggerang’, Jurnal Pujangga, 1.2 (2015), 75–105. h. 88. 



 

ادلهارات من خالل التعةيمات. التعةيمات ادلقصسدة ىي أمر أو تسجيو وإرشادات من 

  87أحد ادلعةم.

لتثقيف حياة األم . التعةم ىس ىف األساس، التغيَت  اول لتعةم ىس واحد من احملا 

أنو ىف السايع، مل يتم تضمُت ك ل  ولس، ػلدث ىف شخص بعد انتهاء أنكشط  التعةم

سسف يتعةم الطالب جيدا إذا كان لديهم رغب  كبَتة بالتعةم،  8٠تعةم.التغيَتات ىف فئ  ال

 87سسف يتذكر بسرع  ويفهم ما يتعةمو.

 . تعريف رغبة التعلم1

رغب  التعةم ىي العام ل الرئيسي الذى ػلدد  ،Uzer Usmanىف  Williamعند  

العام ل عام ل الرغب  ىس  ىذا درج  نكشاط تعةم الطالب. لذلك، ؽللن التأكيد عةى أن

ي ل إىل إعطاء الطالب مع الرغب  ىف ادلادة ؽل 86الذى يؤثر بكشل ل كبَت عةى صلاح التعةم.

ىس التعةم  ادلةحسظ يكشعرون بالفرق بُت مادة واحدة ومادة أخرى. الفرق االىتمام.

 رضا عالي .بأمان ، التعةم بسعادة، باىتمام كبَت، التعةم جبد، واحلصسل عةى 
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37
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، الطالب الذين يسلسن اىتماما أي ل لةمادة يكشَت إىل أن الطالب Slametoعند  

ألنو من ادلعروف أن رغب  التعةم ىي مصةح  ثابت  أو لديهم اىتمام منخفض بالتعةم 

  8٠مي ل مستمر إىل االىتمام وتذكر بعض األنكشط ، ىف ىذه احلال  ىي أنكشط  التعةم.

البيانات الىت تظهر أن الطالب ػلبسن ال يتم التعبَت عن الرغبات فقط من خالل  

أيضا من خالل ادلكشارك  الفعال  ىف النكشاط.  ثر من اآلخرين، وللن ؽللن تنفيذهشيئا أك

وجتاى ل  الطالب الذين يرغبسن ىف شيء ؽلي ل إىل إيالء اىتمام أكرب لكشيء مرغسب فيو

 دتاما شيء آخر. 

ىذا ادلسضسع ليكشعر ، الرغب  ىي ادلي ل ادلستقر ىف winkelوعند واينلي ل  

الرغب  التعةم ىي السعادة لةمكشارك  ىف  ذلك اجملال. باالىتمام ىف رلال معُت ويكشعر ب

مي ل شخص ضلس النكشاط من خالل االىتمام والكشعسر بالسعادة لةمكشارك  ىف ذلك 

 النكشاط. حبيث ؽللن أن يؤثر عةى صلاح ذلك النكشاط. يعٍت أنكشط  التعةم.

 

 

 مؤشر رغبة التعلم. 1
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عةى ثالث   ىف السايع حتتسي أن الرغب  Noor Komari Pratiwiكما رأي  

ىناك العديد من ادلؤشرات  81عناصر، وىي عناصر اإلدراك، والعاطف ، واللسنيكشن.

من خالل عمةي   تعةم، ذلك ؽللن التعرف عةيهاالالطالب الذين لديهم رغب  عالي  ىف 

 مؤشرات رغب  التعةم ىي كما يةي:  .التعةم ىف الفص ل أو ىف البيت

 االىتمام ىف التعةم .7

وجسد االىتمام ىس تركيز أو نكشاط روح الكشخص ضلس ادلالحظ  من 

خالل ترك اآلخرين جانبا. بدون االىتمام لن يلسن ىناك أي أنكشط  

 التعةم.

 ادلكشارك  .٠

دلكشارك  بنكشاط ىف من الطالب ا ةبنكشط  التعةيمي ، يطاألكمسضسع ىف 

. يتم حتقيق النكشاط من خالل منايكش ، يسأل بنكشاط تعةيمعمةي  ال

 واإلجاب  عةى األسئة .

 

 

 شعسر سعيد .7
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Pratiwi. h. 89. 



 

إذا كان لدى شخص ما شعسر سعيد فةن يلسن ىناك شعسر باإلرغام 

 عةى التعةم. شعسر سعيد بالتعةم وىس سعيد لةقيام بعم ل ادلعةمُت.

 العوامل التى تؤثر على رغبة التعلم. ٦

 7٨أن رغب  التعةم ؽللن أن تثار مع شيئُت، وعلا: Slametoكما رأي  

 أ. اعطى اىتماما

االىتمام ىس النكشاط الذى يقسم بو الكشخص فيما يتعةق باختيار احملفزات الىت  

ىت تتعارض مع اخلربة إىل أشياء جديدة، األشياء التأيت من بيئتو. اىتمام الكشخص مسجو 

 أو اخلربة ادللتسب  خالل حياتو.  الىت اكتسبو

 افز )ىديّ (س احلب. 

سيسن عةى حتفيز ادلعةم من خالل تقدمي اذلدايا ألولئك الذين يتف سافز ىياحل 

اإلصلاز القياسي. وبالتايل سيزداد محاس  الطالب ألنو بكشل ل عام سيلسن البكشر سعداء 

ال شخص ما بفع ل شيء احلسافز ىي أدوات ؽللن استخدامها إليناع  بقبسل الغرام .

يرغب ىف فعةو أو ال يفعةو جيدا. احلسافز ؽللن أن تأخذ شل ل ىدايا يف شل ل أشياء أو 

 سةع أو أمسال.
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2013), h. 121. 



 

الرغب  تأثَت كبَت عةى أنكشط  التعةم. سسف الطالب الذين يرغبسن ىف ادلادة  

سسف تتعةمها جبدي ، بسبب جادبي  ذلم. ستعم ل عمةي  التعةم بسالس  إذا كانت 

تعةم  مصحسب  بالرغب . الرغب  ىي األداة التحفيزي  الرئيسي  الىت ؽللن أن تثَت محاس 

رغبات الطالب حيت يسه ل  ين . لذلك ػلتاج ادلعةم إىل إثارةالطالب ىف فًتة زمني  مع

عند سيف البحر دمجرة، ىناك عدة أنساع من الطرق الىت ؽللن  فهم ادلساد ادلقدم .

 79رة رغبات الطالب، وىي كما يةي:لةمعةم القيام هبا إلثا

ك فهس استعداد لةتعةم دون مقارن  عةى وجسد حاج  لدى الطالب، لذل .أ

 إكراه.

حبيث ؽللن لةطالب ربط ادلساد التعةيمي  ادلقدم  دلكشلة  خربة الطالب،  ب.

 الدرس بسهسل . يبسل مادة

يدة من خالل تسفَت اجل تعةيماللةطالب لةحصسل عةى نتائج  ج. تسفَت الفرص

 فضي .ادلبتلرة و ادل متعةالبيئ  

ىف سياق الفروق  التعةيم وتقنيات د. استخدام رلمسع  متنسع  من اسًتاتيجيات

 الفردي  لةطالب.
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Djamarah. h. 167. 



 

 ب. مهارة القراءة الجهرية

   الجهرية أ. تعريف مهارة القراءة

رتب  بطريق   ادلعقدة و ادلسةسك الادلهارة ىي القدرة عةى أداء أظلاط ، Rebberعند 

ادلهارات ال تكشم ل احلركات احلركي  فقط، كامة  ومناسب  من أج ل حتقيق نتائج معين .  

القراءة ىي رؤي  وفهم زلتسيات ما ىس  72وللن جتسيد السظائف اإلدراكي  ادلعرفي  أيضا.

سب. لذلك، ملتجئ  أو نطق ما ىس ملتسب عن طريق التحدث أو يف القةب وهت

، وعلا التعرف عةى الرمسز ادللتسب  فيها وفهم ارتُت ىف ويت واحدتتضمن القراءة مه

، القراءة الحتفظ اللةم  لةلةم  أو اجلمة  لةجمة  الساردة ىف القراءة 78زلتسياهتا.

األىم ىس القراءة يادرة عةى التقاط الرسال  أو الفلرة الرئيسي  لةقراءة جيدا. القراءة ىي 

شلا يسجد ىف اللتاب . القراءة ىي القدرة عةى فهم تعةم اب  لتأخذ وتفهم معٌت اللت

 77األفلار وتنفيذىا.

                                                             
42

Tohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (Jakarta: Raja Grafindo 
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Abdul Wahab Rosyidi and Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar 
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مهارة القراءة ىي دروس القراءة ادلستهدف  حىت يتملن الطالب من ، Izzanعند  

مي الدروس عن طريق تقدطريقتها ىي قراءة بكشل ل صحيح وفهم ما ىس يرء. أما ال

سل عةى يالطالب ادلتسيع أن تلسن يادرة  بقراءة اجلهري  أو بقراءة الصامت .القراءة، يعٌت 

 7٠وبفصاح . صحيح  وبطالي اللةمات واجلم ل الةغ  العربي  ب

يتفسق الطالب ىف دروس القراءة الىت  .الدروسي القراءة ىي أىم ادلادة بُت ادلساد  

يتفسيسن عةيها ىف مساد أخرى ىف مجيع مستسيات التعةيم. وكذلك، ال ؽللن لةطالب 

لذلك،  77التفسق ىف أي مادة من ادلادة ما مل يلن لدى الطالب مهارة القراءة اجليدة.

 م الةغ .يالقراءة ىي السسية  األساسي  لتحقيق أىداف تعة

ن القراءة ذلا دور اجتماعي مهم جدا ىف حياة اإلنسان عةى مر أدرك أم ال، فإ 

 ، وكذلك حقيق  تارؼلي  تتأثر باخلةفي  االجتماعي .التساص للزمن. ألن القراءة ىي وسية  ا

القراءة  ن القراءة ذلا غرض وتصنيف. من بينها ىيإىل جانب احلاج  ادلةح ، فإ

 76اجلهري .
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 Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif (Malang: UIN-Maliki 

Press, 2011), h. 163. 
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Bisri Mustofa and M. Abdul Hamid, Metode Dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab 
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القراءة اجلهري  ىي القراءة من خالل التأكيد عةى أنكشط  أعضاء اللالم:  

م عةى يواحلةق إلخراج أصسات. القراءة اجلهري  ىي مهم  جدا ىف التعةكشفاه، الالةسان، 

  عظيم  لةتدرب عةى نطق اخلهري  ىذه تعطي فرص القراءةتسى ادلبتدئُت، ألن مس

مع صيغ  اللتاب . غلب أن تلتم ل ىذه عن طريق مطابق  بُت السرب الصست صحيح، 

 7٠عمةي  التعةيمي .الالقراءة اجلهري  عةى مستسى ادلبتدئُت ىف 

تعّرف القراءة اجلهري  عةى أهنا القراءة الىت تتّم من خالل التعبَت الصسيت عن  

اللةمات ادلقروءة حبيث تلسن عن طريق إخراج حروف اللةمات ادلختةف  من سلارجها 

األصةي  مع ضرورة السيت عةى ادلساضع الىت تتطةب ذلك، ولع ّل أحد أشهر األمثة  عةى 

ءة الىت تلسن ىف البيئ  الصفي  من خالل ييام األستاذ أو ىذا النسع من القراءة ىي القرا

هبدف السصسل إىل ادلعٌت ادلراد. يقصد  جهريالطالب بالتعبَت عن كةمات الدرس بكشل ل 

مبهارة القراءة امتالك القدرات العقةي ، والنفسّي ، واجلسديّ  الىت دتّلن القارئ من 

 االستفادة القصسى من ك ّل ما يقرأ.

 ارة القراءة الجهريةف مهاهدأ. ٠
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يعرب عنها الطالب بصست عال، والطالب القراءة اجلهري  ىي نسع من القراءة  

اآلخرون يستمعسن باىتمام. لذلك أي نسع من القراءة بصست عال ؽللن أن يقال 

 القراءة اجلهري . مهارة القراءة اجلهري  ذلا أىدافها اخلاص ، وىي كما يةي: 

الطالب حلب القراءة، باإلضاف  إىل جترب  القيم األدبي  أ. السسية  إلثارة محاس 

 واجلسانب ادلتعةق  باجلمال.

لتحسُت اللالم، وتربير القراءة، والتعبَت عن شيء جيد، وتلسن السسية   ب.

 يادرة عةى التعبَت عن األحرف من سلارج احلروف.

 ج. وسية  ادلعةم دلعرف  حال  نقاط الضعف لدى الطالب، بكشل ل فردي ىف

 يسلو، وتقدمي احلةسل ىف الظروف ادلناسب .

وسية  ادلعةم دلعرف  أخطاء الطالب، وكذلك معيار النجاح أو الفكش ل يف د. 

 أنكشط  عمةي  التعةم من ادلساد الىت مت تسةيمها.

ه. وسية  إلسعاد القارئ وادلستمع ىف ويت واحد، حىت يتملن كالعلا من 

 71مثَتا لالىتمام.مادة القراءة، إذا كان النص استيعاب 
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أىداف ىذه القراءة، وىي القراءة اجلهري : تدريب الطالب عةى جسدة النطق 

وتعسيد الطالب عةى صح  األداء مبراعاة عالمات الًتييم، بضبط سلارج احلروف، 

وزلاول  تصسير الةهج  لةحاالت االنفعالي  ادلختةف  من تعجب، أو استفهام، وتعسيد 

اسب  لةقراءة، وإكساب الطالب اجلرأة األدبي  وتنمي  يدرتو عةى الطالب عةى السرع  ادلن

 مساجه  اجلمهسر، وكذلك ادلتعةمُت مجيعا.

 . مؤشر مهارة القراءة الجهرية1

 أما مؤشرات مهارة القراءة اجلهري  اجليدة عند أيرلينا فهي كما يةي: 

 .فصاح  ىف نطق سلارج احلروفأ. 

الصست الىت ختتةف وفقا لةحروف واللةمات واجلم ل. ؽللن لةقارئ التعبَت ب. سالس ل 

 عن ادلكشاعر ادلناسب ، مث ل الفرح أو الصعسب  أو الفخر وحىت التساضع.  

 حجم األصسات ادلناسب ، بُت سريع وبطيء، بُت األصسات العالي  وادلنخفض .ج. 

 أن تدمر ادلعٌت.، ال تذكر مرارا اللةمات الىت ؽللن بطالي  اءةقر الد. 

 ٠٨وعالم  الًتييم الصحيح .ه. إيالء االىتمام لطسل ويصَت القراءة 
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Erlina, Pembelajaran Qira’ah Inovatif (Lampung: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

IAIN Raden Intan, 2014), 16-17. 



 

ي ، القدرة عةى القراءة الىت أنكشط  القراءة اجلهر  ىذه عند سيف ادلصطفى، ىف 

  ادلؤشرات احلالي . وىي كما يةي:إذا كانت تص ل إىل مثبست عةى األخص يعٌت

دلخارج وكذلك خصائص العريب، سساء من حيث ادي  الصست درة عةى القراءة باي أ.

 الصست األخرى.

 والتعبَتات الىت تصف مكشاعر اللاتب.إيقاع الصحيح درة عةى القراءة باي ب.

 ٠9إيالء االىتمام لعالمات الًتييم. بطالي  التسيف وتلرار، ج. القراءة

 ومؤشرات القراءة اجلهري  عند أمحد فؤاد أفندي، عةى النحس التايل:  

دي  الصست العريب، سساء من حيث ادلخارج وكذلك خصائص الصست أ. احلفاظ عةى 

 األخرى.

 السصف. وتعبَتيقاع الصحيح ب. اإل

 .التسيف وتلرارج. طالي ، 

 ٠2أو عالمات الرسم. إيالء االىتمام لعالمات الًتييمد. 
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h. 169. 



 

 

 القراءة الجهرية مي. خطوات تعل1

م. يعادة ما تلسن القراءة ىي احملسر السحيد لةتعةم الةغ  العربي  لةمبتدئُت، يىف تعة 

م يفيما يةي خطسات تعة ٠8مكشتم ل عةى درس القراءة. يعٌت مهارات الةغسي  األخرى

 القراءة اجلهري :

أ. يبدأ ادلعةم الدرس بإعطاء أمثة  عةى القراءة اجلهري  الصحيح . مث يقرأ ادلعةم النص 

 الطالب يقةدون يراءة ادلعةم.ويطبعو الطالب من خالل النظر إىل النص. 

ب. غلب أن يلسن النص يصَتا وسهال عةى الطالب فهمو، وبالتايل فإن الًتكيز ىس 

 عٌت.لةنطق فقط ومل تنتق ل لةتفلَت ىف ادل

يتسفر السيت اللايف لتدريب الطالب عةى االستماع إىل النص، وبعد االنتهاء يطةب ج. 

 منهم يراءة النص بصست عال.

د. تدريب الطالب عةى القراءة بطريق  معا وكذلك األفراد. عندما يقرأ الطالب بكشل ل 

كةم    وال تقرأفردي، غلب أن يلسن ادلعةم نكشطا لتكشجيع طالهبم عةى القراءة بسرع  

 للةم  أو تتسيف عن ك ل سطر.
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بالصست  األخطاء الىت حتدث سساء أكانت متعةق  ه. غلب عةى ادلعةم دائما تسجي ل

بحث عن األسباب وحتديد عةى ىذه ادلالحظات ؽللن لةمعةم أن يالنطق. بناء أو 

 ٠7احلةسل.

 Quantum Learning ميالتعل نموذجج. 

 مي. تعريف نموذج التعل١

م عبارة عن نظام يتلسن من ملسنات سلتةف  مًتابط  مع بعضها البعض. يالتعة 

غلب أن ينظر ادلعةم ىف تتضمن ىذه ادللسنات: األىداف وادلساد واألساليب والتقييم. 

م الىت سيتم امسخدامها ىف أنكشط  يم األربع  ىف اختيار وحتديد ظلاذج التعةيملسنات التعة

التعةيم والتعةم الىت تتم بُت ادلعةم والطالب. غلب أن يتم عمةي  م ىس يالتعة ٠٠م.يالتعة

 ٠7التعةم بفعالي .

م ىف الفص ل أو الربنامج يم ىس ظلط يسثخدم كدلي ل ىف ختطيط التعةيظلسذج التعة 

م، يالستخدامها، مبا ىف ذلك أىداف التعةم إىل ادلدخ ل ييهّدد ظلسذج التعةالتعةيمي. 

ظلسذج م، ومعاجل  الفصسل الدراسي . ؽللن تعريف يالتعةم، وبيئ  يومراح ل أنكشط  التعة
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Rosdiati, Penerapan Model Problem Based Learning Dengan Teknik Scaffolding Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar IPA Kelas V SDN Dompu. h. 206. 



 

التعةم لتحقيق  خربةمفاىيمي  تصف اإلجراءات ادلنهجي  ىف تنظيم م عةى أهنا أطر يالتعة

 أىداف التعةم.

م ؽللن لةمعةم مساعدة الطالب ىف احلصسل عةى يمن خالل ظلسذج التعة 

م يوظيف  ظلسذج التعة ٠6والتعبَت عن األفلار.ادلعةسمات واألفلار وادلهارات وطرق التفلَت 

ؽللن استنتاج الرأي ادلذكسر م. يىي مبثاب  دلي ل لةمخّطط التعةيم والطالب ىف تنفيذ التعة

مُت حىت م الذى يتم تنفيذه ىف الفص ل يتطةب ختطيطا وتقييما منتظيأعاله، أن التعة

وكفاءة وإنتاج نتائج التعةم قيق األىداف ادلرجسة بفعالي  م ادلخطط من حتييتملن التعة

 ادلطةسب .

 Quantum Learning. تعريف ٠

 و " ٠٠لو معٌت التفاع ل الذى ػلسل الطاي  إىل ضسء. "Quantum مصطةح " 

Learning"   يعٌت التعةم أو التفاع ل مع البيئ  ومعرف  جديدة لتغيَت سةسك الفرد. وبالتاىل

" Quantum Learning "  جهد تفاعةي يهدف إىل تغيَت أنساع ؽللن تفسَته عةى أنو

التعةم، ؽللن أن حتدث  سلتةف  من الطاي  داخ ل وحسل الكشخص حىت حتدث أحداث

التغيَتات يف الكشخص ضلس سةسك أفض ل، من عدم ادلعرف  إىل ادلعرف ، من الظةمات إىل 
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وادلساىب الطبيعي  الضسء الساطع. ؽللن ذلذه التفاعالت بعد ذلك حتسي ل القدرات 

 فيد أنفسهم و اآلخرين.سيص إىل ضسء الذىى لةكشخ

 Quantum Learning  ىس ظلسذج تعةيمي ابتلرهBobbi DePorter  معEric 

Jensen  وGreg Simmons هم ىف مدرس  بسركُت لألعمال، مربة التعةاستنادا إىل خ

بدأ  91٠9. ىف عام ي والتعةيموىى مدرس  أعمال مسجه  ضلس يسة اجلسم والثروة العقةي  

DePorter  واألصدياء ىف تطسير" Quantum Learning "  من خالل إنكشاء"Super 

Camp" .تسجيو التعةيمي ل  ألول مرةDePorter  ىفSuper Camp  ىس يضّم نظام

ثالث  عناصر: الثق  ادلتزايدة بالنفس ومهارات التعةم ومهارات االتصال ىف  م عةىيالتعة

 ٠1بيئ  شلتع .

 Quantum Learning  ينبع ىف السايع من الدكتسر جسرجي لسزانسفGeorgi 

Lozanov معةم بةغاري يقسم بتجرب  ما يسميو ،"Suggestology"  أو

"Suggestopadia"ؤثر وبالتأكيد عةى نتائج . ادلبدأ ىس أن االيًتاحات ؽللن أن ت

لذلك، غلب أن يسعى  . أو سةبي  إغلابي ف التعةم وك ل التفاصي ل تعطي ايًتاحاتمسي
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م ادلستمرة حىت يلسن ذلا تأثَت يادلعةم لةحصسل عةى ايًتاحات إغلابي  ىف عمةي  التعة

 7٨م.يإغلايب عةى نتائج التعة

 االيًتاح ىس عام ل التساص ل الذى يستخدم اليًتاح أن اآلخرين يتخذون خيارات 

عطاء تأثَت لذلك، االيًتاح ىس إ 79عقالني  وبديهي  وفقا لكشخصياهتم ىف تعةم الةغات.

االيًتاحات  دون تفلَت.حىت يتملن الطالب من متابعتها  طالبوجه  نظر ادلعةم لة

 م ىي ايًتاح إغلايب.يالىت غلب أن يسعى عنها ادلعةم من الطالب ىف عمةي  التعة

ذلا تأثَت جيد عةى نتائج االيًتاحات اإلغلابي  ىنا ىي مؤثرات جيدة حبيث يلسن 

 م.يالتعة

غلةب ، أي ادلعةم غلب أن  Quantum Learningم باستخدام ظلسذج يالتعة 

عق ل الطالب إىل عق ل ادلعةم وبالعلس أفلار ادلعةم تصبح أفلار الطالب. وبالتاىل، 

غلب عةى ادلعةم أن يعرف عةى أسةسب ىناك التقارب النفسي بُت ادلعةم والطالب. 

سب التعةم مرئيا )مهتما بل ل ما ىس مرئي(، سساء  التعةم لدى الطةب ، ما إذا كان أسة

 حركيا )يتطةب حرك (.كان صستيا )مهتما بالسمع(، سساء كان 
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 ادلرئي ىي ادلي ل إىل التحدث بسرع ، يفض ل القراءة بدال منأسةسب الطبيع  ب 

أسةسب اإلجابات القصَتة. الطبيع  ب القراءة وغالبا ما غليب عةى األسئة  ذات يقرأ

والطبيع   غالبا ما جتد صعسب  ىف اللتاب ، للنو رائع ىف سرد القصص. ىي السمعي

أسةسب احلركي ىي غالبا ما تستخدم األصابع كإشارة عند التحدث وغالبا ما تسعى ب

 إىل االىتمام عن طريق الةمس.

 Quantumذلا عالمتان. عالم  األوىل ل  Quantum Learningأنكشط  تنفيذ  

Learning 72م الىت وسيطها يعرّب مع طايم ادلرسح.تعةالئ  مادي  ىي بيئ  ىي إنكشاء بي 

عالم  التنفيذي  الثاني  ىي تطبيق فةسف  التعةم أو ايًتاح. االيًتاح ؽللن وبالتأكيد أن 

 Bobbiشل ل االيًتاح ىف تفاع ل التعةم ايًتح بسيب ديبسرتر تأثر عةى وضع التعةم. 

DePorter  وHernacky   ىي تعةيقات إغلابي . التعةيقات اإلغلابي  ستكشل ل ثق

الطالب ىف ويت التعةم. وبالعلس التعةيقات السةبي  ستجع ل الطالب متسترين ومثقةُت 

 78بالتعةم.
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ىف بيئ  عاطفي ، تعزيز مسفق إغلايب مهم جدا. ألن التفلَت كبط ل سيجع ل  

َتة لنفسك وجسد تسيعات كبعند عمةي  التفلَت لتلسن بطال يعٌت شخصا ما بطال. 

 .افرصالقيسد  تصبحسي ل السةبي  إىل إغلابي  و عمةي  حتوالثق  ستنجح. مث كانت ىناك 

، مبا ىف ذلك ي أعطى رػلا منتعكشا ىف عامل التعةيم Quantum Learningوجسد  

ادرة عةى من ادلتسيع أن تلسن ي Quantum Learningوجسد  77م الةغ  العربي .يتعة

 ، وىي مهارة القراءة.لةطةب  تعةم ومهارات الةغ ال تريي  رغب 

  Quantum Learning. خطوات 1

و  Muchlis ،2٨98; Handayaniو  Fauziىف ) DePorterعند  

Perdata ،2٨97; Murizal  وYarman  وYerizon ،2٨92; Sumaryati ،

2٨98; Tirtawati  وAndyana  وWidiyanti ،2٨97 ذكر أن )Quantum 

Learning خطسات معرف  باسم  7م الذى يقدم ادلساد بناء عةى يىس ظلسذج التعة

TANDUR :7٠وىي 

                                                             
64

Awaliah Musgamy, ‘Quantum Learning Sebagai Proses Pembelajaran Bahasa Arab 

Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif Dan Menyenangkan’, Jurnal Al-Daulah, 6.1 (2017), 145–155. h. 

152. 
65

Satrio Wicaksono Sudarman and Ira Vahlia, ‘Efektifitas Penggunaan Metode 

Pembelajaran Quantum Learning Terhadap Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis 

Mahasiswa’, Jurnal Pendidikan Matematika Al-Jabar, 7.2 (2016), 275–282. h. 276. 



 

ىس تعزيز رغبات الطالب ودوافعهم. أي عن طريق إعطاء  Tumbuhkanأ. 

يدر كاف من اإلدراك حىت يتم حتفيز أنكشط  الطالب منذ البداي  عةى تعةم 

 (.AMBAKوفهم ما ىي الفسائد بالنسب  يل )

م يلك ىس جدب الطالب من خالل إشراكهم ىف عمةي  التعةوالقصد من ذ

أي ما إذا كان سيتم احلصسل عةى الفسائد لةمعةم و  العمةي . ومقنع ىذه

ة لةغاي  ىف يةسب ك ل طالب، وسعيد حاول لتعزيز حال  شلتع  الطالب.

اجع ل الطالب يكشعرون أن  ىم وجةب أفلارىم إىل عقةك.إىل أفلار دخ ل وا

 التعةم ضرورة وليس مطةبا.

ىس استخدام ادلعرف  األولي  لةطالب لإلجاب  عةى األسئة .  Alami. ب

 وىذا ىس إعطاء جترب  حقيقي  لل ل طالب حملاول .

وىذا والقصد من ذلك ىس تسفَت جترب  تعةيمي  لتعزيز "احلاج  إىل ادلعرف ". 

خدام مصطةحات غَت مألسف  ويصعب ىس إنكشاء وتقدؽلو لةمعةم باست

 فهمها، ألن ىذا سيجع ل الطالب يكشعرون بادلة ل ىف التعةم.

ىس إعطاء اسم من خالل تسفَت اللةمات الرئيسي  أو إظهار  Namaiج. 

 ادلفاىيم. 



 

ذلذا  والقصد من ذلك ىس إعطاء ما يريدون، واحلق عند ما الذروة رغباهتم.

غلب تسفَت اللةمات الرئيسي  وادلفاىيم والنماذج والصيغ واالسًتاتيجيات الىت 

تصبح بعد ذلك مدخالت لةطالب. بعد أن يتعةم الطالب من خالل بعض 

اللفاءات األساسي ، تتم دعسهتم لةلتاب  عةى السرق، وإعطاء أمسائهم، سساء  

 لك.كانت معةسمات أو صيغ أو أفلار أو أماكن وما إىل ذ

ىس الطالب الذى يظاىر ادلساد التعةيمي  أو فرص   Demontrasikanد. 

 دلمارس . أي تسفَت الفرص لةطالب إلظهار يدراهتم.

والقصد من ذلك ىس ىذا يعٍت إعطاء الفرص  لربط التجرب  بالبيانات 

تسفَت الفرص ذلم إلظهار أهنم يعرفسن. بعد أن يتعةم الطالب شيئا، اجلديدة. 

  إلظهار يدراهتم ألن الطالب سسف يلسنسن يادرين عةى تذكر إعطاء فرص

 % إذا مسعسا ورأوا وفعةسا.1٨

تلرار الدرس أو استنتاج ادلساد. أي إعطاء فرص  لتلرار ما ىس  Ulangi ه.

 تعةمو.

، وإظهار لةطالب كيفي  دلساد التعةيمي  بأكمةهاا ذلك ىس يةصقوالقصد من 

 "أعرف أنٍت أعرف ذلك حّقا".تلرار ادلادة والتأكيد عةى 



 

 77إعطاء التقدير لةطالب.ىس  Rayakanو. 

نطباع واحًتام اجلهد والقصد من ذلك ىس أن االحتفال سسف يدل عةى اال

وادلثابرة والنجاح. تقدير الستلمال ادلكشارك ، واكتساب ادلهارات وادلعرف . 

ييام  االحتفال ىس التعبَت عن رلمسع  من األشخاص الذين لقد صلح ىف

 .اً جيد أو السجسب السجيب 

 الجهرية م مهارة القراءةيفي تعل Quantum Learningخطوات  ٠.١الجدول 

 إجراءات ميالتعل خطوات نمرة
9.  

 

 

 

Tumbuhkan 

 

 يقسل ادلعةم السالم 
 يطةب ادلعةم من أحد الطالب أن يؤدي الدعاء 
 يفحص ادلعةم حضسر الطالب 
 ادلعةم حّث عةى الطالب 
  ادلعةم إىل مجيع أىداف التعةم الىت يتعُت يسّص ل

 حتقيقها فيما يتعةق بادلساد ادلعروض 
  يلرر ادلعةم ادلساد السابق 
  يبدأ ادلعةم الدرس بإعطاء أمثة  عةى يراءة

 اجلهري  الصحيح 

2.    يقسم ادلعةم بقراءة النص واطةب من الطالب
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Alami 

 

 لالىتمام إىل النص
  تقةيد يراءة ادلعةميطةب ادلعةم من الطالب 
  يطةب ادلعةم من الطالب أن يقرأ مجاع  أو

 منفردا

8.  

Namai 

  يرّتب يطةب ادلعةم من الطالب الستلمال أو
 القراءات ادلتعةق  بادلساد الىت مت تقدؽلها

7.  

Demontrasikan 

 يطةب ادلعةم من الطالب لكشرح ما يامسا بًتتيبو 
 فرد أو  يقسم ادلعةم بتسجيو وتصسيب إجابات ك ل

 رلمسع 

٠.  

Ulangi 

 الب إىل تذكر ادلادة الىت يدعس ادلعةم الط
جديدة من خالل اإلجاب  عةى األسئة   تعةمهم

 ادلتعةق  بادلساد

7.  

 

Rayakan 

  إعطاء ادلعةم التقدير لةطالب الذين ؽللنهم
 اإلجاب  عةى السؤال بكشل ل صحيح

 الب الستنتاج ادلساد الىت يطةب ادلعةم من الط
 تعةمهم

 يطةب ادلعةم من أحد الطالب أن يؤدي الدعاء 
 يقسل ادلعةم السالم 

 

 د. إطار التفكير



 

 نسر العةسم ادلتسسط درس  ادلىف الذى مت تنفيذه من يب ل ادلعةم  م الةغ  العربي يتعة 

التقةيدي الذى  ىس يستخدم ادلهيمن النمسذج كيبسن تيبس المبسنج الغربي   اإلسالمي 

وىذا م شلال، ييستخدم طريق  احملاضرة و السمعي  الكشفهي ، والساجبات، لذلك يبدو التعة

مؤثر جدا عةى مهارة  لةطةب  التعةممع عدم رغب   .لةطةب  التعةميسبب اطلفاض رغب  

 التعةم منخفض ، وكذلك مهارة القراءة منخفض .  ألن رغب  القراءة.

م  من يب ل ادلعةم يبدو أي ل من األمثال لًتيي  رغب  التعةم و م ادلستخديظلسذج التعة

الذين لديهم  ب ك من خالل العدد اللبَت من الطة. ويد ثبت ذلب لةطة مهارة القراءة

 رغب  التعةم ومهارة القراءة منخفض .

 ، كخطسة لًتيي Quantum Learningتستخدم الباحث  ظلسذج بناء عةى ذلك، 

م أكثر فعالي  يم الةغ  العربي . حبيث يتم التعةيىف تعة ب ةطةرغب  التعةم و مهارة القراءة ل

 ىف الصسرة التالي :ومرػل  وشلتع . بناء عةى الكشرح أعاله ؽللن رؤيتو 



 

يرمخطط التفك ٠.١الصورة 

  

 

 البحث السابقةه. 

ىف اجملة  بادلسضسع " تأثَت (، 2٨96بامبانج وأكرب ىاندوكس وإندري أندرياين ) 

عةى رغب  التعةم وإتقان ادلفاىيم البيسلسجي  لدى طةب   Quantum Learningظلسذج 

بندار المبسنج" من نتائج حبثو، ؽللن أن  99الصف الثامن مبدرس  الثانسي  احللسمي  



 

ىيم لو تأثَت عةى تريي  رغب  التعةم وإتقان ادلفا Quantum Learningنستنتج أن تطبيق 

 Quantumالتكشابو مع ىذا البحث ىس أن كالعلا يستخدما  76البيسلسجي  لدى طةب .

Learning   وفريو ىس ادلتغَت التابع ادلتأثر يعٌت رغب  التعةم وإتقان ادلفاىيم البيسلسجي ،

 .لةطالب لتعةم ومهارة القراءةرغب  اتريد الباحث  أن تريي  ، وىف ىذا البحث،لدى طةب 

ادلقال  و (، ىف اجملة  بادلسضسع "تريي  مهارة اللتاب 2٨97أحسن )زلمد نسر  

والسسائ ل السمعي  البصري " من نتائج  Quantum Learningبتطبيق ظلسذج  السردي

والسسائ ل السمعي  البصري  يدر  Quantum Learningحبثو، ؽللن أن نستنتج أن تطبيق 

ابو مع ىذا البحث ىس أن كالعلا التكش 7٠عةى تريي  مهارة اللتاب  و ادلقال السردي.

، وفريو ىس ادلتغَت التابع الذى تريي  وعلا مهارة اللتاب   Quantum Learningيستخدما 

 و ادلقال السردي.

 Agusnanto (2٨98 ىف الرسال ،)  بادلسضسع "تطبيق ظلسذج التعةيم  العةمي

Quantum Learning  وProblem Based Learning  (PBL)  لًتيي  نتائج تعةم

يسجياكرتا"  8مدي  ادلهني  احملالطةب  ىف مادة التدريب حتلم ادلنطق القابة  لةربرل  مبدرس  

تعاونت مع النمسدج  Quantum Learningمن نتائج حبثو، ؽللن أن نستنتج أن تطبيق 
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Problem Based Learning  (PBL) . التكشابو 71 يدر عةى تريي  نتائج تعةم الطةب

، وفريو ىس  Quantum Learningمع ىذا البحث ىس أن كالعلا يستخدما 

Quantum Learning  ال تعاونت مع النمسدجProblem Based Learning  

(PBL).  
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 الباب الثالث

 طريقة البحث

 أ. طريقة البحث

ىذه طريق  البحث طريق  البحث ىي اإلجراءات اخلاص  بليفي  إجراء البحث.  

 إجراءات البحث و تقنيات البحث. ألن ىذه األشياء الثالث غالبا أن تلسن اخلةط مع 

. إجراءات مًتابط  وصعب  التمييز. طريق  البحث تتحدث عن كيفي  إلجراء البحث

تتحدث عن األدوات  تتابع العم ل البحث. وتقنيات البحث عن البحث تتحدث

ادلستخدم  لقياس أو مجع بيانات البحث. وبالتاىل، طريق  البحث تغّطى اإلجراءات و 

  6٨تقنيات البحث.

ىي طريق  عةمي  لةحصسل عةى البيانات مع  ل أساسي لطريق  البحث بكش 

و الفائدة ادلعين . بناء عةى ذلك، ىناك أربع كةمات رئيسي  حتتاج إىل اعتبارىا  األغراض

الطريق  العةمي  ىي أن األنكشط   وىي الطريق  العةمي  والبيانات واألىداف والفائدة.

هجي . العقالني  ىي أن البحثي  تعتمد عةى خصائص العةمي  وىي عقالني ، جتريبي ، من

مالحظتها من ىذا النكشاط البحث يتم بطرق منطقي . التجريبي  ىي الطرق الىت ؽللن 
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يب ل حساس اإلنسان. ادلنهجي  ىي أن العمةي  ادلستخدم  ىف البحث تستخدم بعض 

  69اخلطسات ادلنطقي .

 ب. نوع البحث

كنسع من البحث من البحث ىس حبث اإلجرائي الذى يتم فهمو أيضا  ىذا النسع  

لىت مت مجعها ؽللن أن تلسن كمي . ىذا البحث وصفّي ويتم الليفي ولس كان البيانات ا

ىف ادليدان. تضمينو ىف البحث الليفّي الذى يصف احلال  وبعض األحداث واألعراض 

ىف تريي  رغب   Quantum Learningالبحث تعرّب الباحث  عن تنفيذ النمسذج  اىف ىذ

كيبسن   اإلسالمي  نسر العةسم ادلتسسط الصف الثامن مبدرس   ةطةب لقراءة لالتعةم ومهارة ا

  تيبس المبسنج الغربي .

حبث اإلجرائي لو دور مهم جدا واستَتاتيجي  لًتيي  جسدة التعةيم أذا تنفيذه  

يعٌت زلاول  تطسير القدرة عةى اكتكشاف بكشل ل صحيح. تنفيذه بكشل ل صحيح 

الىت يتم يم ىف الفص ل من خالل اإلجراءات اذلادف  ادلكشلالت الىت حتدث ىف التعة
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Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 

2012), h. 2. 



 

حساهبا ؽللن أن حت ل ادلكشلة  أو حتسن السضع مث مرايب  تنفيذه بعناي  لقياس مستسى 

 62النجاح.

". ىذا Action Researchمصطةح البحث اإلجرائي يأيت من الةغ  اإلصلةيزي  " 

، Mc Taggartو  Kemmis. عند 917٨البحث ىس تطسر جديد الذى ظهر ىف 

الطريق  الىت تنظم هبا رلمسع  أو شخص شرطا ؽللنهم من خالل إلجرائي ىس بحث اال

  68تعةم خرباهتم وجع ل خرباهتم ىف متناول اآلخرين.

ىس شل ل من أشلال االستقصاء الذايت اجلماعي  بحث اإلجرائيالوعندعلا، 

الذي يقسم بو ادلكشاركسن ىف ادلسايف االجتماعي  لًتيي  عقالني  ونزاى  ادلمارسات 

االجتماعي  أو التعةيمي  الىت يقسمسن هبا، وكذلك تريي  فهمهم لةممارسات وادلسايف الىت 

  67تنفذ فيها ىذه ادلمارسات.

 ج. إجراءات البحث

ملسنات رئيسي  مت تطسيرىا بساسط   7لبحت اإلجرائي تتلسن من إجراءات ا 

Kemmis  وMcTaggart مصدرىا ظلسذج البحث اإلجرائي ،Kurt Lewin  :وىي
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Guru (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 41-42. 
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Kunandar. h. 42-43. 



 

مث التخطيط، ىس إعداد األدوات الىت سيتم استخدامها ىف التعةيم، مث التنفيذ وادلالحظ . 

ادلراح ل اللامة  ىي   6٠تنفيذىا.ىف نتائج ادلالحظات ونتائج التنفيذ الىت مت االنعلاس 

 كما يةي:

 (Planningالتخطيط ) .9

ىف تعةيم مهارة  Quantum Learningوضع إعداد التعةيم لتنفيد ظلسذج أ. 

 دف إىل حتقيق مؤشرات الرغب  والقراءة اجلهري .القراءة الىت هت

 .ب تعةيمي  الىت سيتم تعةيمها لةطةب. إعداد مادة القراءة لةمساد ال

إعداد وسائ ل اإلعالم، ادلث ل:اللتب ادلدرسي  العربي  الىت سيتم دراستها مع ج. 

 الطالب، يةم، شلحاة، اللرتسن لو ملتسب عةيو.

ري  مالحظ  بكشأن عمةي  التعةيم. وىي وري  مالحظ  رغب  التعةم د. إعداد و 

 ىف الفص ل. Quantum Learningووري  مالحظ  ادلعةم عند تطبيق 

عةى تعةيم القراءة  ب تنسيق التقييم لقياس يدرة الطة التقييم و حتديد فيألت ه.

 اجلهري ، أي باستخدام االختبار الكشفهي .
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 (Acting. التنفيذ )2

 يتم تنفيذ أو إجراءات التعةيم وفقا لةتخطيط الىت مت وضعها.

 (Observing  ). ادلالحظ8

التعةيم الىت جترى باستخدام أداة خالل أنكشط  تالحظ الباحث   تنفيذ ىذه ادلالظ ، ىف

 قينستنتائج اإلجراءات باستخدام   قيم الباحثت  ادلالحظ  الىت مت إجراؤىا. مث وري

 دتت صياغتو مث حتةيةها بدي .

 (Reflecting)االنعلاس . 7

اإلجراءات الىت اختذت بناء عةى البيانات الىت   قيم الباحثتىف تنفيذ ىذا االنعلاس، 

ىف تنفيذ اإلجراءات ويفا لنتائج التقييم الىت سيتم مت حتةيةها. مث إجراء حتسينات 

 استخدامها ىف الدورة التالي .

الذى يسضح  McTaggartو  Kemmisعند  أما ظلسذج البحث اإلجرائي

 67اخلطسات األربع وتلرارىا، يعٍت ىف الصسرة التالي :
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 McTaggartو  Kemmisنموذج البحث اإلجرائي عند  1.١الصورة 

                                         

  

الدورة ىي دورة من األنكشط  الىت تتألف من التخطيط والتنفيذ وادلالحظ   

إذا كان من  اإلجرائي بالدورة األوىل الىت تتلسن من أربع مراح ل.واالنعلاس. يبدأ حبث 

تصميم   ادلعروف أين تقع النجاحات والعقبات ىف الدورة األوىل، ػلدد ادلعةم والباحث

الدورة الثاني . األنكشط  الىت مت تنفيذىا ىف الدورة الثاني  ذلا حتسينات إضافي  سلتةف  من 

بالطبع إىل إصالح سلتةف العقبات أو الصعسبات اإلجراءات السابق  والىت هتدف 

  وكذلك لةدورات التالي  حىت حتقيق نتيج  البحث. ادلسجسدة ىف الدورة األوىل.



 

 د. نطاق البحث

 . موضوع البحث١

 عةسمنسر ال ادلتسسط الصف الثامن مبدرس   مسضسع ىف ىذا لبحث ىس طةب  

مرأة.  6رجال و ٠شخصا تتلسن من  92كيبسن تيبس المبسنج الغربي ، بعدد   اإلسالمي 

كيبسن تيبس   اإلسالمي  نسر العةسم ادلتسسط تار ادلدرس    ختالباحث تالسبب الذى جعة

س استمرار من تعةيم األسرة، وللن يتم المبسنج الغربي  ىس أن التعةيم ىف ادلدرس  ى

ل ل منتظم ومنهجي ومتعدد ادلستسيات واتباع احلصسل عةى التعةيم ىف ادلدرس  بكش

متطةبات واضح  وصارم . تكشم ل السظائف واألدوار: تطسير ذكاء العق ل وتسفَت معرف  

والتطسر ىف البيئ  مع أصديائهم. لذلك، من ادلهم من النمس  الطالب حىت تيتملن الطةب 

  مي  واجلسدة.بذل ادلزيد من اجلهد لًتيي  ىذا الدور حىت تتحسن النتائج التعةي

أن ىناك مكشاك ل الىت تعيق أىداف التعةيم كما مت وصفها ىف   الباحث توجد

 خةفي  البحث، حبيث من ادلتسيع إجراء ىذا البحث ؽللن التغةب عةى ىذه ادلكشاك ل.

 

 

 



 

 البحث . هدف٠

الصف  ةطةب   التعةم ومهارة القراءة لواذلدف من ىذا البحث ىس تريي  رغب 

كيبسن تيبس المبسنج الغربي  من خالل تطبيق   اإلسالمي  نسر العةسم ادلتسسط الثامن مبدرس  

 .Quantum Learningظلسذج 

 . وقت البحث1

يتم إجراء ىذا البحث حىت االنتهاء.  2٨91ىف يسليس  ىذا البحث، سيتم تنفيذه 

 البحث.فيها السصسل إىل نتيج  من اإلجرائي من خالل عدة دورات إىل النقط  الىت يتم 

 . موقع البحث1

يتم فيو إجراء البحث لةحصسل عةى البيانات أو مسيع البحث ىس ملان   

 ادلتسسط ادلعةسمات الالزم  وادلتعةق  مبكشلة  البحث. ادلسيع ىف ىذا البحث ىس مدرس  

 كيبسن تيبس المبسنج الغربي .  اإلسالمي  نسر العةسم

 ه. مصدر البيانات

البحث أي مصادر البيانات األولي . مصادر البيانات مصدر البيانات ىف ىذا  

ىي مصادر ػلص ل الباحث فيها عةى البيانات مباشرة، ودتكش ل مصادر البيانات  األولي 



 

الصف الثامن مبدرس   سم البني  التحتي ، ادلعةم، وطةب األولي  ىي مدير ادلدرس ، ي

 ي .كيبسن تيبس المبسنج الغرب  اإلسالمي  نسر العةسم ادلتسسط 

 و. تقنيات جمع البيانات

 لةحصسل عةى البيانات الىت ػلتاجها الباحث ، يتم استخدام الطرق التالي : 

 المالحظة. ١

ختيار وتعدي ل وتسجي ل وترميز سةسة  من السةسكيات واحلال  فيما ىي ا ادلالحظ  

الطريق  الىت مت استنادا إىل  66، وفقا لألغراض التجربي .يتعةق باللائنات احلي  ىف ادلسيع

ادلالحظات ادلنظم  الىت ىي   الباحث تهبا إجراء ادلالحظات ىف ىذا البحث، استخدم

، ومىت وأين عبارة عن مالحظات مت تصميمها بكشل ل منهجي، حسل ما سيتم مالحظتو

 ىس ادللان.

مةي  التعةيم ورغب  نات حسل أنكشط  ادلعةم ىف عايتم استخدام ادلالحظ  جلمع البي 

مت . Quantum Learningعند عمةي  التعةيم من خالل تطبيق ظلسذج  ب لةطة التعةم

 Quantumإعداد ادلالحظات باستخدام شبلات ادلؤشرات لتقييم تطبيق ظلسذج 

Learning احملتسيات من وري  ادلالحظ  ألنكشط  ب ي  رغب  التعةم لةطةىف زلاول  لًتي .
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وري  ادلالحظ  لرغب  التعةم ىي كما و  Quantum Learningادلعةم ىف تطبيق ظلسذج 

 يةي:

 شطة المعلم عند تنفيذ اإلجراءاتأن من ورقة مالحظة 1.١الجدول 

Variabel Indikator Skor Ket. 

  1 2 3 4 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantum 

Learning 

Pendidik membimbing dan 

memberikan dorongan/motivasi 

kepada peserta didik 

 

      

Pendidik menata lingkungan belajar       

Pendidik menggunakan media 

pembelajaran 
      

Pendidik memberikan kesempatan 

kepada peserta didik untuk 

mengungkapkan pengalamannya 

      

Pendidik mengajak peserta didik 

untuk mencari tahu dan berbuat 

melalui percobaan 

      

Pendidik mengulang materi       

Pendidik memberikan evaluasi       

Pendidik membahas hasil evaluasi       

Pendidik memberikan penghargaan       

Pendidik menarik kesimpulan        

 

Keterangan: 

1. Jika pernyataan dilakukan pendidik dengan  sangat kurang  

2. Jika pernyataan dilakukan pendidik dengan kurang baik  

3. Jika pernyataan dilakukan pendidik dengan sedang 

4. Jika pernyataan dilakukan pendidik dengan cukup baik 

5. Jika pernyataan dilakukan pendidik dengan sangat baik  

 



 

 ورقة مالحظة رغبة التعلم للطلبة 1.٠الجدول 

 

No. 

 

Nama Peserta Didik 

 

Indikator 

 

Jumlah 

 

Keterangan 

1 2 3 

1. Desta Anggraini      

2. Hafidz Angga Saputra      

3. Hima Khairunnisa      

4. Hirom Baroroh      

5. Mega Dewi Juliani      

6. Reza Yuliana      

7. Rizki Romadhon Sidik      

8. Sendi Adi Saputra      

9. Siti Aisyah      

10. Tiara Patmalasari      

11. Yusuf      

12. Yusuf Anwar      

Keterangan Frekuensi Persentase 

Tinggi   

Sedang    

Rendah   

 

Keterangan: 

1) Perhatian  

2) Partisipasi 

3) Perasaan Senang 

Skor Penilaian: 

1 = Sangat Kurang 

2 = Kurang 

3 = Sedang 

4 = Baik 

5 = Sangat Baik 

Skala Penilaian Minat Belajar Peserta Didik 

Tinggi  = 11-15 

Sedang  = 6-10 

Rendah = 0-5 



 

 . المقابلة٠

 ادلقابة طرح األسئة  مباشرة من يب ل عن طريق  ادلقابة  ىي تقني  جلمع البيانات 

كانت ادلقابة  ادلستخدم  ىف ىذا   ا.ريمهإجابات ادلخيبُت أو ت  لعةى اجمليب، وتسج

(. مقابة  متعمق  ىي عمةي  احلصسل indepth interviewالبحث ىي مقابة  متعمق  )

ادلقابة  مع وجها لسجو بُت  البحث من خالل سؤال وجساب عةى معةسمات ألغراض

حىت راء ادلقابة  األسئة  الىت سيتم طرحها مسبقا. يتم ذلك يب ل إج  دد الباحثحتاجمليب. 

 6٠ص ل عةى احلد األيصى لنتائج ادلقابة .حتو   نسى الباحثتال 

ىذه الطريق  لةحصسل عةى بيانات أولي  عن عمةي  التعةيم   ستخدم الباحثت 

عمةي  حال  الطالب عند حدوث ونظام التعةيم ادلستخدم ىف تعةيم الةغ  العربي ، وكيفي  

 التعةيم.

 . االختبار1

يتم إجراء ىذا  61االختبار ىس زلاول  أجريت لقياس وتقييم مستسى صلاح التعةم. 

من خالل  ر وتغيَت وتقدم الطةب  أو تريي  الطةب االختبار لةحصسل عةى بيانات عن تطسي
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، لقياس ما إذا كانت ىناك تريي  ىف نتائج التعةم أم ال، ىف عمةي  التعةيم الىت يساجهساهنا

اإلصلاز ىذه احلال  أي تريي  ىف مهارة القراءة اجلهري  اجليدة والصائب  وفقا دلؤشرات 

 ادلتسيع.

ألننا  أداة التقييم عن طريق االختبار الكشفهى.  الباحث تىف ىذا البحث استخدم 

ىذا  يتم إجراء الىت طريق  التسةيمها لفظيا أو صستيا. نعةم أن القراءة اجلهري  ىي القراءة

واحدا  ردي، والتفاع ل بُت ادلعةم والطةب تم بكشل ل فاالختبار لتقييم تطسر الطةب  الىت ت

 شبل  تقييم مهارة القراءة اجلهري  فهي كما يةي: فساحدا.

 شبكة تقييم مهارة القراءة الجهرية 1.1الجدول 

No. Aspek yang di nilai Indikator 

1. Fasih dalam pengucapan 

makharijul huruf 

Peserta didik mampu membaca dengan 

ketepatan bunyi bahasa Arab, baik dari 

segi makhraj maupun sifat-sifat bunyi 

yang lain. 

 

2. Ketepatan irama dan ekspresi Peserta didik mampu membaca dengan 

irama yang tepat dan ekspresi yang 

menggambarkan perasaan penulis. 

 

3. Volume suara  Peserta didik mampu menyesuaikan 



 

volume suara sedang, cepat dan lambat, 

serta suara tinggi dan rendah. 

4. Kelancaran  Peserta didik mampu membaca dengan 

lancar tidak tersendat-sendat dan 

terulang-ulang. 

5. Panjang pendek dan tanda baca Peserta didik mampu membaca dengan 

memperhatikan panjang pendeknya dan 

tanda baca yang benar.
80

 

 

 STANDAR PENILAIAN  

Interval Nilai Kriteria 

85-100 Sangat baik 

70-84 Baik 

55-69 Cukup 

40-54 Kurang 

< 40 Sangat kurang 

 

 . الوثائق1

السثائق ىي تقني  جلمع البيانات ال هتدف مباشرة إىل مسضسع البحث، وللن من  

خالل السثائق. ؽللن أن تلسن السثائق ادلستخدم  ىف شل ل مذكرات ورسائ ل شخصي  
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  طريق  ستخدم الباحثت ٠9وتقارير وزلاضر اجتماعات ومذكرات حال  ووثائق أخرى.

 لةحصسل عةى البيانات الىت مل يتم احلصسل عةيها عن طريق  ادلقابة  وادلالحظ . السثائق

الستلمال البيانات ىف شل ل مساد   ستحدمها الباحثالىت تطريق  السثائق  

نسر  ادلتسسط أي تاريخ إنكشاء مدرس    تاجها الباحثلميةي  الستلمال ادلعةسمات الىت حتت

وغَت  البين  التحتي ، وككشف حضسر الطةب كيبسن تيبس المبسنج الغربي ، و  اإلسالمي  العةسم

 ذلك.

 ز. مؤشر النجاح

ىف ىذا البحث  Quantum Learningتطبيق ظلسذج من خالل  التعةيمكان  

ىف ادلادة الةغ  العربي .  ب طةةغب  التعةم ومهارة القراءة لصلاحا إذا كانت ىناك تريي  ىف ر 

اإلجرائي ىف تريي   مؤشر النجاح ىس معيار يستحدم دلعرف  مستسى صلاح أنكشط  البحث

يقال إن مؤشرات النجاح ىف ىذا البحث  ٠2ىف الفص ل. ة التعةيم والتعةمأو حتسُت جسد

% ىف ٠٨تص ل إىل  ب ةطةرغب  التعةم ومهارة القراءة لناجح  إذا كانت ىناك تريي  ىف 

 الدورة النهائي . 
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 ح. تحليل البيانات

مجعها،   ىف إجراء البحث اإلجرائي، ىناك نسعان من البيانات الىت ؽللن لةباحث 

 وىي: 

( ؽللن حتةيةها وصفي. ىف ىذه احلال  ت اللمي  )ييم  نتائج تعةم الطةب أ. البيانا

 التحةي ل اإلحصائي السصفي.  الباحث تاستخدم

تعطي ىي بيانات ىف شل ل معةسمات عةى شل ل اجلمة  الىت ب. البيانات النسعي ، 

عرض  ادلتعةق  مبستسى فهم مسضسع واحد )إدراكي(، حمل  عام  عن تعبَتات الطةب 

ومسيف الطالب عةى طريق  التعةيم اجلديدة )العاطفي (، األنكشط  الطالبي  عند 

الثق  بالنفس، الدافع التعةم وما شابو م، متابع  الدرس، االىتمام، ادلتحمس ىف التعة

 ذلك، ؽللن حتةيةها نسعيا.

ويد مت حتةي ل البيانات الىت مت مجعها عةى ك ل نكشاط ادلالحظ  من تنفيذ دورة  

البحث اإلجرائي بكشل ل وصفي باستخدام تقنيات النسب  ادلئسي  دلعرف  االجتاىات الىت 

ىف عمةي  التعةيم والتعةم، بتحةي ل مستسى  يامت أنكشط  الطةب  حتدث ىف أنكشط  التعةيم.

  وادلتسسط وادلنخفض. مث مت تصنيفهم ىف التصنيف ادلرتفع نكشاطهم

  

  



 

 الباب الرابع

 نتيجة البحث وبحثها

 أ. وصف عام لموقع البحث

 كيبون تيبو  اإلسالمية نور العلوم المتوسطةتاريخ موجز للمدرسة . ١

تاريخ مسجز  عن استنادا إىل البيانات الساردة ىف السثيق ، مث ضلاول ىنا إعادة كتاب  

ىذا ىس حدثا مهما كيبسن تيبس االمبسنج الغربي .   اإلسالمي  سمنسر العةادلتسسط  لةمدرس  

يف يري  كيبسن تيبس مع إنكشاء مؤسس  رمسي  تكشَت إىل التعاليم اإلسالمي  هبدف إنتاج 

 شباب أذكياء يتمتعسن باإلؽلان والتقسى كعاصم  لتنمي  األم  والدين.

سنج الغربي  كيبسن تيبس االمب  اإلسالمي  نسر العةسمادلتسسط  أص ل تأسيس ادلدرس   

 7مت عقد االجتماع األول ىف منزل السيد بسستام. ويتلسن من  91٠7فرباير  27ىف 

 أشخاص:

 السيد بسستام. 9 

 . السيد زلمد راسسان2

 . السيد مشس الدين8



 

 . السيد مشسسل7

  اإلسالمي  نسر العةسمادلتسسط  ىف ذلك االجتماع أسفر عن يرار لتأسيس ادلدرس   

أيام مت عقد  7بعد  المبسنج الغربي  وتسفَت أعضاء ىيئ  التدريس احملتةمُت. كيبسن تيبس

 9٨ السيد بسستام الذى يتلسن من ىف منزل 91٠7مارس  2االجتماع الثاين ىف 

  اإلسالمي  نسر العةسمادلتسسط  نتائج االجتماع: وافق عةى تأسيس ادلدرس   أشخاص.

 ىيئ  التدريس. المبسنج الغربي ، وتأليف أعضاءكيبسن تيبس 

ىف منزل رئيس  91٠7مارس  7وكمتابع  لنتائج االجتماع، مت عقد اجتماع ىف  

نسر ادلتسسط  القري  والذى كان ىف األساس مسافق  رئيس القري  عةى تأسيس ادلدرس  

المبسنج الغربي  الىت مت التحطيط ذلا وكذلك االستمرار ىف كيبسن تيبس   اإلسالمي  العةسم

 لةمدرس  اإلبتدائي . مت بناؤه ادلبٌت الذى

كيبسن   اإلسالمي  نسر العةسمادلتسسط  مت تأسيس ادلدرس   91٠7مارس  99ىف  

الغربي  رمسيا. لتتزامن مع التاريخ التارؼلي لةكشعب اإلندونيسي ىس  تيبس المبسنج

Supersemar  مارس(. ىف االجتماع ينتج القرار: 99)أمر ىف 

المبسنج كيبسن تيبس   اإلسالمي  نسر العةسمتسسط  ادلالتأسيس الرمسي لةمدرس   -

 الغربي 



 

 تأليف أعضاء ىيئ  التدريس -

  اإلسالمي  نسر العةسمادلتسسط  ادلدارس الذين خدمسا ىف ادلدرس   أو رئيس مدير

 المبسنج الغربي  ىم عةى النحس التايل:كيبسن تيبس 

 B. BA  91٠7-2٨٨1 . زلمد راسسان، 9

 S. Pd. I  2٨٨1- 2٨92أنسر، . درماوان 2

 S. Ag   2٨92- 2٨97. مسليادي، 8

 اآلن - S. Ag   2٨97. الفيدا، 7

 اإلسالمية كيبون تيبو نور العلوم المتوسطةرؤية، بعثة وغرض المدرسة . ٠

كيبسن تيبس المبسنج الغربي    اإلسالمي  نسر العةسمادلتسسط  رؤي : "يسجد مدرس  الأ. 

 ادلؤمنُت وادلعرف  والذكاء والثايب ".

 بعث : الب. 

 غرس ييم اإلؽلان والتقسى واألخالق اللرؽل  من خالل تعاليم اإلسالم.. 9

 . ينمس ويتطسر األخالق اللرؽل  ىف بيئ  ادلدرس .2

 كادؽلي  من خالل عمةي  التعةيم والتسجيو.. حتسُت اإلملانات األ8



 

 .ي  نكشط  ومبتلرة وخالي  وشلتع تعةيم. تنفيذ برامج 7

 ج. الغرض:

 . تطسير ثقاف  ادلدرس  الديني  من خالل األنكشط  الديني .9

 . تطسير أنكشط  وعمةيات التعةم ىف الفص ل بناء عةى تعةيم الكشخصي .2

 النقدي واإلبداعي واإلبلاري.. يسجد القدرة عةى التفلَت ادلنطقي و 8

 كيبون تيبو  اإلسالمية نور العلوم المتوسطةحالة المعلم للمدرسة . 1

 كيبون تيبو   اإلسالمية نور العلوم المتوسطةمدرسة بيانات المعلم ب 1.١الجدول 

 وظيفة حالة اسم المعلم نمرة
9 Alvida, S.Ag PNS  رئيس  ادلدرس 
2 Mulyadi, S.Ag NON PNS ادلعةم 
8 Dra.Tri Setyawati Ningsih PNS  ادلعةم 
7 Gatip Lani, S.Ag NON PNS ادلعةم 
٠ Siti Nurlianah, S.Ag NON PNS  ادلعةم 
7 Sri Murtiati, S.Ag NON PNS  ادلعةم 
6 Permaisuri, S.Ag NON PNS  ادلعةم 
٠ M. Firdaus, S.H NON PNS ادلعةم 
1 Zulkapi, S.Pd.I NON PNS ادلعةم 
9٨ Syaripah Aini, S.Pd NON PNS  ادلعةم 



 

99 Al Amin, S.Pd.I NON PNS ادلعةم 
92 Bunyamin, S.Ag NON PNS ادلعةم 
98 Eka Widiya Astuti, S.Pd NON PNS  ادلعةم 
97 M. Wahidin, S.Pd NON PNS ادلعةم 
9٠ Gunawan, S.Pd NON PNS ادلعةم 

كيبسن تيبس المبسنج   اإلسالمي  نسر العةسمادلتسسط  مدرس  ادلنبع: السثائق من  

 الغربي .

 كيبون تيبو  اإلسالمية نور العلوم المتوسطةللمدرسة  حالة الطالب. 1

 .ةب ط ٠1رلمسعو  2٨91/2٨2٨عدد الطالب لةسن  الدراسي   

 كيبون تيبو   اإلسالمية نور العلوم المتوسطةدرسة بم الطلبةبيانات  1.٠الجدول 

 

 مجموع مجموع الصف نمرة
L P 

9 VII 7 97 22 
2 VIII ٠ 6 92 
8 IX 9٨ 9٨ 2٨ 

 ٦1 مجموع



 

 

 

كيبسن تيبس   اإلسالمي  نسر العةسمادلتسسط  مدرس  ادلنبع:السثائق من 

   المبسنج الغربي .

 

 ب. وصف البيانات

الصف الثامن عن  ةب طةرغب  التعةم ومهارة القراءة ل اخلطسات ادلتخذة ىف تريي  

من خالل البحث اإلجرائي ىي كما  Quantum Learningطريق استخدام ظلسذج 

 يةي:

 . الدورة األولى١

 أ. التخطيط

ىف ىذا البحث  Quantum Learningكان التعةيم من خالل تطبيق ظلسذج  

ىف درس الةغ  العربي .  ب ةطةرغب  التعةم ومهارة القراءة لناجحا إذا كانت ىناك تريي  ىف 



 

رغب  التعةم يقال إن مؤشرات النجاح ىف ىذا البحث ناجح  إذا كانت ىناك تريي  ىف 

 % ىف الدورة النهائي .٠٨تص ل إىل  ب ةطةومهارة القراءة ل

 دورة األوىل ىي: تعةيم الاألشياء الىت أعدت ىف 

يم مهارة ىف تعة Quantum Learningأ. وضع إعداد التعةيم لتنفيد ظلسذج 

 القراءة الىت هتدف إىل حتقيق مؤشرات الرغب  والقراءة اجلهري .

 ب. إعداد مادة القراءة )أعمالنا اليسمي ( لةمساد التعةيمي  الىت سيتم تعةيمها

 .ب لةطة

ربي  الىت سيتم دراستها مع ج. إعداد وسائ ل اإلعالم، ادلث ل:اللتب ادلدرسي  الع

 ملتسب عةيو. ، يةم، شلحاة، اللرتسن لوب الطة

د. إعداد وري  مالحظ  بكشأن عمةي  التعةيم. وىي وري  مالحظ  رغب  التعةم 

 ىف الفص ل. Quantum Learningووري  مالحظ  ادلعةم عند تطبيق 

عةى تعةيم القراءة  ب تنسيق التقييم لقياس يدرة الطة ه. تأليف التقييم و حتديد

 اجلهري ، أي باستخدام االختبار الكشفهي .

 التنفيذب. 



 

 Quantumاإلجراء ىف ىذه ادلرحة  ىس تنفيذ عمةي  التعةيم باستخدام ظلسذج  

Learning : من خالل اخلطسات التالي ، 

 التنفيذ خطوات التعليم نمرة
9.  

 

Tumbuhkan 

 

 يقسل ادلعةم السالم 
 يطةب ادلعةم من أحد الطالب أن يؤدي الدعاء 
 يفحص ادلعةم حضسر الطالب 
 الطالب ادلعةم حّث عةى 
  يسّص ل ادلعةم إىل مجيع أىداف التعةم الىت يتعُت

 حتقيقها فيما يتعةق بادلساد ادلعروض 
  يبدأ ادلعةم الدرس بإعطاء أمثة  عةى يراءة

 اجلهري  الصحيح 

2.  

 

Alami 

 

  يقسم ادلعةم بقراءة النص واطةب من الطالب
 لالىتمام إىل النص

  ادلعةميطةب ادلعةم من الطالب تقةيد يراءة 
  يطةب ادلعةم من الطالب أن يقرأ مجاع  أو

 منفردا

8.  

Namai 

  يطةب ادلعةم من الطالب الستلمال أو يرّتب
 القراءات ادلتعةق  بادلساد الىت مت تقدؽلها

7.  

Demontrasikan 

 يطةب ادلعةم من الطالب لكشرح ما يامسا بًتتيبو 
  يقسم ادلعةم بتسجيو وتصسيب إجابات ك ل فرد أو



 

 رلمسع 

٠.  

Ulangi 

  يدعس ادلعةم الطالب إىل تذكر ادلادة الىت
تعةمهم جديدة من خالل اإلجاب  عةى األسئة  

 ادلتعةق  بادلساد

7.  

 

Rayakan 

  إعطاء ادلعةم التقدير لةطالب الذين ؽللنهم
 اإلجاب  عةى السؤال بكشل ل صحيح

  يطةب ادلعةم من الطالب الستنتاج ادلساد الىت
 تعةمهم

  ادلعةم من أحد الطالب أن يؤدي الدعاءيطةب 
 يقسل ادلعةم السالم 

 

 المالحظةج. 

عمةي  التعةيم باستخدام وري  ادلالحظ  الىت مت  يتم تنفيذ ىذا النكشاط خالل 

الحظ ، عمةي  التعةيم، ىناك بعض ادلاول  دلعرف  مسار التعةيم. خالل إعدادىا ىف زل

 وىي

التعةيم متسافق  مع خط  تنفيذ التعةيم مل تلن أنكشط  ادلعةم ىف رلال  .9

 ادلخطط مسبقا.



 

غَت مسجسدة عندما يطةب ادلعةم لتقّدم إىل  ال تزال مكشارك  الطةب  .2

 األمام الفص ل.

 الطالب ال يزالسن أي ل يدرة عةى القراءة باإليقاع الصحيح. .8

 الطالب ال يزالسن أي ل يدرة عةى القراءة بطالي  والقراءة دون تسيف. .7

رغب  التعةم ومهارة بناء عةى ادلالحظات الىت مت إجراؤىا، ؽللن أن يعرف أن  

من وري  ادلالحظ  ونتائج  ب يد بدأت ىف التحسن. ؽللن أن ينظر إليوةطالالقراءة ل

 شلا يدل عةى ية  ك بعض الطةب لىت تريي . للن، ال يزال ىناا   لةطةب االختبارات الكشفهي

ادلالحظات عةى الدورة األوىل ىف  . ؽللن أن ينظر إليو منرغب  التعةم ومهارة القراءة

 اجلدول التايل:

 لطلبةولى فى مادة اللغة العربية لحالة رغبة التعلم فى الدورة األ 1.1الجدول 
 اإلسالمية كيبون تيبو نور العلوم المتوسطةالصف الثامن بمدرسة 

 المعلومات الجملة مؤشر أسماء الطالب نمرة
٠ ١   1 

١ Desta Anggraini 8 ٠ 2 9متسسط ٨ 
٠ Hafidz Angga Saputra 2 2 9 منخفض ٠ 
1 Hima Khairunnisa 8 ٠ ٠ 98 مرتفع 
1 Hirom Baroroh 8 ٠ ٠ 98 مرتفع 



 

 

 

 

 

 نسبة مئوية تواتر معلومات
 %٠٨ 7 مرتفع
 %88.88 7 متسسط
 %97.76 2 منخفض

نسر ادلتسسط  مبدرس  م ػلدث ىف الصف الثامن يالتعةادلنبع: نتائج ادلالحظ  عند  

 ٠8كيبسن تيبس المبسنج الغربي .  اإلسالمي  العةسم
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Hasil observasi, di kelas VIII pada tanggal 23 Juli 2019 pukul 11.15 WIB  

٦ Mega Dewi Juliani 8 ٠ 2 9متسسط ٨ 
٥ Reza Yuliana ٠ ٠ 8 98 مرتفع 
4 Rizki Romadhon Sidik 7 ٠ 8 92 مرتفع 
4 Sendi adi Saputra 8 ٠ 2 9متسسط ٨ 
2 Siti Aisyah ٠ ٠ 8 98 مرتفع 

١١ Tiara Patmalasari ٠ ٠ 2 92 مرتفع 
١١ Yusuf ٠ 8 2 9متسسط ٨ 
١٠ Yusuf Anwar 2 2 9 منخفض ٠ 



 

 معةسمات:

 ( االىتمام ىف التعةم9 

 ( ادلكشارك 2 

 ( شعسر سعيد8 

 درج  التقييم:

 = نايص جدا9

 = نايص2

 = متسسط8

 = جيد7

 = جيد جدا٠

 لةطةب  التعةممقياس التقييم رغب  

 9٠-99=  مرتفع

 9٨-7=  متسسط

 ٠-٨= منخفض

الطالب الذين دتت  92من بُت بناء عةى ادلالحظات ىف الدورة األوىل،   

من نتائج . ؽللن أن ينظر إليو أن ىناك رغب  التعةم، ولس أهنا مل تلن مثالي  مالحظتهم،

ادلالحظات الىت تكشَت إىل أن الطالب الذين لديهم رغب  التعةم ادلنخفض  علا طالبان 

%(، والذين  88.88طالب ) 7%، ورغب  التعةم ادلتسسط  ىم  97.76اثنان فقط أو 



 

 أن مستسى رغب  التعةم مل يص ل ىذا ىس %(.٠٨طالب ) 7ىم ىف الفئ  ادلرتفع  ىم 

ئج تقييم مهارة القراءة اجلهري  ادلنفذة ىف الدورة األوىل ىي كما إىل مؤشر النجاح. نتا

 يةي:

للغة العربية هارة القراءة فى الدورة األولى فى مادة اقيمة نتائج م 1.1الجدول 
 كيبون تيبو   اإلسالمية نور العلوم المتوسطةالصف الثامن بمدرسة  للطلبة

عدد  معايير التقييم قيمة الفاصل نمرة
 الطلبة

 نسبة مئوية

 %79.76 ٠ جيد جدا 9٨٨-٠٠ 9
 %88.88 7 جيد ٠7-6٨ 2
 %2٠ 8 كفاي  71-٠٠ 8
 %٨ ٨ نايص ٠7-7٨ 7
 .% ٨ نايص جدا 7٨-ن ٠

 %١١١ ١٠ الجملة
 ادلنبع: نتائج ادلعاجل  ىف الدورة األوىل

 
يد بدأت ىف  يعرف أن مهارة القراءة لةطةب من اجلدول أعاله، ؽللن أن  

ادلعايَت  ىف % الطةب 79.76  ادلئسي  أعاله ىي التحسن. ؽللن أن ينظر إليو من النسب

ىف ادلعايَت كفاي . ىذا ىس  % الطةب 2٠% الطةب  ىف ادلعايَت جيد، 88.88جيد جدا، 



 

ذلا االرتقاء. ؽللن أن ينظر إليو أنو ال يسجد  طةب ى أن مهارة القراءة اجلهري  لةيدل عة

 طالب ىف معايَت النايص والنايص جدا، للن مل يص ل إىل مؤشر النجاح.

 د. االنعكاس

ادلالحظات.   نايش الباحثىف الدورة األوىل، ت ل عمةي  التعةيم بأكمةهابعد اكتما 

اتضح أن عمةي  العةيم ىف الدورة األوىل مل تعم ل عةى النحس األمث ل ومل تنجح. العقبات 

مةي  التعةيم، وال الىت تساجهها ىي كما يةي: ال يزال الطالب ال يبدون ومتحسمُت ىف ع

 تمسن لتفسَتات ادلعةم. يزال ىناك طةب  ال هت

 . الدورة الثانية٠

طيط والتنفيذ وادلالحظ  ىل، تتلسن الدورة الثاني  من التخكما ىف الدورة األو  

عيد تها، وتواالنعلاس. بناء عةى االنعلاس ىف الدورة األوىل، ىناك عقبات دتت مساجه

 صياغ  خط  من ادلتسيع أن تتغةب عةى العقبات ىف الدورة الثاني .  الباحث

 

 أ. التخطيط

 األشياء الىت أعدت ىف تعةيم الدورة الثاني  ىي: 



 

ىف تعةيم مهارة  Quantum Learningأ. وضع إعداد التعةيم لتنفيد ظلسذج 

 القراءة الىت هتدف إىل حتقيق مؤشرات الرغب  والقراءة اجلهري .

تعةيمي  الىت سيتم تعةيمها مادة القراءة )أعمالنا اليسمي ( لةمساد الب. إعداد 

 .ب لةطة

ربي  الىت سيتم دراستها مع ج. إعداد وسائ ل اإلعالم، ادلث ل:اللتب ادلدرسي  الع

 ، يةم، شلحاة، اللرتسن لو ملتسب عةيو.ب الطة

عةم د. إعداد وري  مالحظ  بكشأن عمةي  التعةيم. وىي وري  مالحظ  رغب  الت

 ىف الفص ل. Quantum Learningووري  مالحظ  ادلعةم عند تطبيق 

عةى تعةيم القراءة  ب تنسيق التقييم لقياس يدرة الطة ه. تأليف التقييم و حتديد

 اجلهري ، أي باستخدام االختبار الكشفهي .

 

 

 

 ب. التنفيذ



 

 Quantumاإلجراء ىف ىذه ادلرحة  ىس تنفيذ عمةي  التعةيم باستخدام ظلسذج  

Learning  بناء عةى خط  التعةيم نتائج االنعلاس ىف الدورة األوىل. من خالل ،

 اخلطسات التالي : 

 التنفيذ خطوات التعليم نمرة
9.  

 

 

 

Tumbuhkan 

 

 يقسل ادلعةم السالم 
 يطةب ادلعةم من أحد الطالب أن يؤدي الدعاء 
 يفحص ادلعةم حضسر الطالب 
 ادلعةم حّث عةى الطالب 
 ادلعةم إىل مجيع أىداف التعةم الىت يتعُت  يسّص ل

 حتقيقها فيما يتعةق بادلساد ادلعروض 
  يلرر ادلعةم ادلساد ادلاضي  ذات الصة  لفًتة

 وجيزة
  يبدأ ادلعةم الدرس بإعطاء أمثة  عةى يراءة

 اجلهري  الصحيح 

2.  

 

Alami 

 

  يقسم ادلعةم بقراءة النص واطةب من الطالب
 لالىتمام إىل النص

 يكشرح ادلعةم معٌت وزلتسى نص القراءة 
 تقةيد يراءة ادلعةم أن يطةب ادلعةم من الطالب 
  يطةب ادلعةم من الطالب أن يقرأ مجاع  أو

 منفردا



 

8.  

Namai 

 طالب أن ترتيب يراءات يطةب ادلعةم من ال
متعةق  بادلساد الىت مت تسةيمها ىف رلمسعات من 

خالل لعب  ترتيب اللةمات ىف فقرات 
   اللرتسن لو ملتسب عةيو. باستخدام وسائ ل

7.  

Demontrasikan 

 يطةب ادلعةم من الطالب لكشرح ما يامسا بًتتيبو 
  يقسم ادلعةم بتسجيو وتصسيب إجابات ك ل فرد أو

 رلمسع 

٠.  

Ulangi 

  يدعس ادلعةم الطالب إىل تذكر ادلادة الىت
تعةمهم جديدة من خالل اإلجاب  عةى األسئة  

 بادلسادادلتعةق  

7.  

 

Rayakan 

  إعطاء ادلعةم التقدير لةطالب الذين ؽللنهم
 اإلجاب  عةى السؤال بكشل ل صحيح

  يطةب ادلعةم من الطالب الستنتاج ادلساد الىت
 تعةمهم

 يطةب ادلعةم من أحد الطالب أن يؤدي الدعاء 
 يقسل ادلعةم السالم 

 

 

 



 

 ج. المالحظة

ىف التعةيم من  ب ةطةومهارة القراءة اجلهري  لعةم يقسم ادلعةم مبالحظ  رغب  الت 

عمةي  التعةيم، ىناك بعض . خالل Quantum Learningخالل تطبيق ظلسذج 

 ادلالحظ ، وىي: 

 التعةيم متسافق  مع خط  تنفيذ التعةيم ادلخطط مسبقا.. أنكشط  ادلعةم ىف 9 

 .ىف الًتكيز عةى شرح من ادلعةم ب الطة ت. بدأ2 

 .بالفع ل ىف أنكشط  التعةيم ب نكشط الطةت. 8

 .عةى القراءة مع اإليقاء الصحيح اتيادر  ب . الطة7

 عةى فهم زلتسيات نص القراءة. اتيادر  ب . الطة٠

ب  التعةم ومهارة بناء عةى ادلالحظات الىت مت إجراؤىا، ؽللن أن يعرف أن رغ 

وري  ادلالحظ  . ؽللن أن ينظر إليو من وادلتحمس يد بدأت ىف التحسن ةب ةطالقراءة ل

ادلالحظات عةى  الىت تريي . ؽللن أن ينظر إليو من ب هي  لةطةونتائج االختبارات الكشف

 ىف اجلدول التايل: الدورة الثاني 

 



 

 لطلبةفى مادة اللغة العربية ل ة رغبة التعلم فى الدورة الثانيةحال 1.٦الجدول 
 كيبون تيبو   اإلسالمية نور العلوم المتوسطةالصف الثامن بمدرسة 

 

 

 

 المعلومات الجملة مؤشر أسماء الطلبة نمرة
٠ ١   1 

١ Desta Anggraini ٠ ٠ 8 98 مرتفع 
٠ Hafidz Angga Saputra 7 ٠ 7 98 مرتفع 
1 Hima Khairunnisa ٠ ٠ ٠ 9مرتفع ٠ 
1 Hirom Baroroh ٠ ٠ ٠ 9مرتفع ٠ 
٦ Mega Dewi Juliani 7 ٠ 7 98 مرتفع 
٥ Reza Yuliana ٠ ٠ ٠ 9مرتفع ٠ 
4 Rizki Romadhon Sidik ٠ ٠ ٠ 9مرتفع ٠ 
4 Sendi adi Saputra ٠ ٠ 8 98 مرتفع 
2 Siti Aisyah ٠ ٠ ٠ 9مرتفع ٠ 

١١ Tiara Patmalasari ٠ ٠ 8 98 مرتفع 
١١ Yusuf 7 ٠ 7 98 مرتفع 
١٠ Yusuf Anwar 2 8 8 متسسط ٠ 



 

 نسبة مئوية تواتر معلومات
 %19.76 99 مرتفع
 %٠.88 9 متسسط
 .% ٨ منخفض

نسر ادلتسسط  مبدرس  م ػلدث ىف الصف الثامن يادلنبع: نتائج ادلالحظ  عند التعة 

 ٠7كيبسن تيبس المبسنج الغربي .  اإلسالمي  العةسم

 معةسمات:

 ( االىتمام ىف التعةم9 

 ( ادلكشارك 2 

 ( شعسر سعيد8 

 درج  التقييم:

 = نايص جدا9

 = نايص2

 متسسط= 8

 = جيد7

 = جيد جدا٠

 لةطةب  التعةممقياس التقييم رغب  

 9٠-99=  مرتفع
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 9٨-7=  متسسط

 ٠-٨= منخفض

 طالب الذين دتت مالحظتهم، 92ء عةى ادلالحظات ىف الدورة الثاني ، من بنا  

  ةطالب ذلا االرتقاء اجليدة يعٌت الطالب الذين لديهم رغب  التعةم ادلرتفعل أن رغب  التعةم

ىناك طالب   %(، والطالب الذين لديهم رغب  التعةم ادلتسسط19.76طالبا ) 99ىناك 

ئج تقييم %(.نتا٨فئ  رغب  التعةم ادلنخفض  ) وال يسجد طالب ىف %(،٠.88واحد )

 ىي كما يةي: اجلهري  ادلنفذة ىف الدورة الثاني مهارة القراءة 

عربية للغة الفى مادة ا الثانيةالقراءة فى الدورة قيمة نتائج مهارة  1.٥الجدول 
 كيبون تيبو   اإلسالمية نور العلوم المتوسطةالصف الثامن بمدرسة  للطلبة

 نسبة مئوية عدد الطلبة معايير التقييم قيمة الفاصل نمرة
 % ٠8.88 9٨ جيد جدا 9٨٨-٠٠ 9
 % 97.76 2 جيد ٠7-6٨ 2
 %٨ ٨ كفاي  71-٠٠ 8
 %٨ ٨ نايص ٠7-7٨ 7
 .% ٨ جدانايص  7٨-ن ٠

 %١١١ ١٠ الجملة
 : نتائج ادلعاجل  ىف الدورة الثاني ادلنبع

 



 

. ذلا االرتقاء اجليدة ةطةب اءة لمن اجلدول أعاله، ؽللن أن يعرف أن مهارة القر  

ىف ادلعايَت جيد جدا،  % الطةب ٠8.88ؽللن أن ينظر إليو من النسب  ادلئسي  أعاله ىي 

النايص ىف معايَت اللفاي  و  وأنو ال تسجد طةب  ىف ادلعايَت جيد، % الطةب 97.76

 جدا.والنايص 

 د. االنعكاس

تنفيذ  اني  وحتةي ل وتقدمي استنتاجات عةىىف تنفيذ الدورة الث  الباحث علست 

عةم ومهارة ىف تريي  رغب  الت Quantum Learningالتعةيم من خالل تطبيق ظلسذج 

تنفيذ الدورة الثاني  لقد ذىب وفقا لةخط .  ىف مادة الةغ  العربي . ب ةطةالقراءة اجلهري  ل

% 19.76اح أي تتحسن نتائج التعةيم من الدورة األوىل ويد وصةت إىل مؤشرات النج

ىف معايَت   بةةطل% دلهارة القراءة اجلهري  ٠8.88، وىف فئ  ادلرتفع لةطةب لرغب  التعةم 

 جيد جدا.

 ج. تحليل البيانات

البيانات الىت مت احلصسل عةيها من خالل ادلالحظ ، الىت مت مجعها وحتةيةها ىف  

ىف مادة الةغ   ب لس ادلعةم من نتائج التعةم لةطةىذه ادلرحة . نتائج ادلالحظات، يع

ىف  Quantum Learningالعربي . من خالل الرؤي  وادلالحظ ، ما إذا كان تطبيق ظلسذج 



 

ىف الدورة . ب ةطةرغب  التعةم ومهارة القراءة ليذىا ؽللن أن تريي  أنكشط  التعةيم الىت مت تنف

ن نكشطا ىف عمةي  التعةيم وكذلك مهارة يراءهتم مل يتحسنسا يبدتال  ب الطةزال تاألوىل، ال 

ىذا  .ب غب  التعةم ومهارة القراءة لةطةكثَتا. وللن ىف الدورة الثاني  كانت ىناك تريي  ىف ر 

 ؽللن أن ينظر إىل اجلدول كما يةى:

 المتوسطةالصف الثامن بمدرسة  للطلبةنسبة المئوية لرغبة التعلم  1.4الجدول 
 اإلسالمية كيبون تيبو نور العلوم

 دورة الثاتية دورة األولى قبل الدورة معلومات نمرة
 %19.76 %٠٨ %٨ مرتفع 9
 %٠.88 %88.88 %79.76 متسسط 2
 %٨ %97.76 %٠٠.88 منخفض 8
 بيانات ما يب ل الدورة، والدورة األوىل، والدورة الثاني ال ادلنبع: معاجل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

الصف الثامن بمدرسة ني للبيانات من رغبة التعلم للطالب رسم البيا 1.١الصورة 
 اإلسالمية كيبون تيبو نور العلوم المتوسطة

 

 

كانت ىناك   استنتاج أن رغب  التعةم لةطةب لن من اجلدول ورسم البياين أعاله، ؽل 

ىف مرحة  ما يب ل الدورة، . ةطةب نسب  ادلئسي  لرغب  التعةم لتريي ، ىذا يتسافق مع الزيادة ىف 

%، وىف الدورة الثاني  ٠٨%، وىف الدورة األوىل ىي ٨دلرتعف  ىي النسب  ادلئسي  لةفئ  ا

 %.19.76ىي 
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 المتوسطةالصف الثامن بمدرسة  للطلبةالمئوية لمهارة القراءة  نسبة 1.4الجدول 
 كيبون تيبو   اإلسالمية نور العلوم

 دورة الثانية دورة األولى قبل الدورة معايير التقييم قيمة الفاصل نمرة
 % ٠8.88 %79.76 %٨ جيد جدا 9٨٨-٠٠ 9
 % 97.76 %88.88 %97.76 جيد ٠7-6٨ 2
 %٨ %2٠ %2٠ كفاي  71-٠٠ 8
 %٨ %٨ %2٠ نايص ٠7-7٨ 7
 .% %٨ %88.88 نايص جدا 7٨-ن ٠

 ادلنبع: معاجل  البيانات ما يب ل الدورة، والدورة األوىل، والدورة الثاني 
 

-٠٠لننا أن نعرف أنو بقيم  بناء عةى نتائج التحةي ل، وفقا لةجدول أعاله ؽل 

%، وىف 79.76ىي %، وىف الدورة األوىل ٨مبعايَت جيد جدا يب ل الدورة ىي   9٨٨

 %.٠8.88الدورة الثاني  ىي 

ؽللن أن تريي رغب  التعةم  Quantum Learningؽللن أن نستنتج أن ظلسذج  

كيبسن تيبس   اإلسالمي  نسر العةسمادلتسسط  الصف الثامن مبدرس   ب لةطةومهارة القراءة 

 المبسنج الغربي .

  



 

 الباب الخامس

 اختتام

 خالصةأ. 

بناء عةى نتيج  البحث وحبثها ىف الباب الرابع، ؽللن استنتاجها عةى النحس  

 التاىل:

الصف الثامن مبدرس   ب ةطةرغب  التعةم ومهارة القراءة لعمةي  احملاول   لًتيي   .9

كيبسن تيبس المبسنج الغربي  من خالل تطبيق  اإلسالمي  نسر العةسمادلتسسط  

 .TANDURمع اخلطسات التالي :   Quantum Learning النمسذج

الصف  ب ةطةؽللن أن تريي رغب  التعةم ل Quantum Learningتطبيق النمسذج  .2

كيبسن تيبس المبسنج الغربي . ؽللن   اإلسالمي  نسر العةسمادلتسسط  الثامن مبدرس  

ينظر إىل نتائج حتةي ل البيانات أن نسب  ادلئسي  لةفئ  ادلرتعف  ىف مرحة  ما يب ل أن 

%، وىف الدورة ٠٨%، وىف الدورة األوىل ىي ٨ىي  ب ةطةلرغب  التعةم لالدورة 

 %.19.76الثاني  ىي 

 ب ةطةؽللن أن تريي مهارة القراءة ل Quantum Learningتطبيق النمسذج  .8

كيبسن تيبس المبسنج الغربي .   اإلسالمي  نسر العةسمسط  ادلتس الصف الثامن مبدرس  



 

مبعايَت جيد جدا   9٨٨-٠٠ؽللن أن ينظر إىل نتائج حتةي ل البيانات أن بقيم  

%، وىف الدورة الثاني  ىي 79.76%، وىف الدورة األوىل ىي ٨يب ل الدورة ىي 

٠8.88.% 

 ب. اقتراحات  

 تقدمي االيًتاحات التالي :بناء عةى نتائج البحث اإلجرائي، ؽللن  

استجدام ظلاذج التعةيم مهم جدا ليتم تطبيقو من يب ل أحد ادلعةمُت ألنو  .9

 من تةقي ب تملن الطةتالتعةيم حىت ؽللن أن يقة ل من ادلة ل ىف عمةي  

 التعةيم بكشل ل جيد.

ىف عمةي  التعةيم باستخدام دائما نكشيطُت ومتحسمُت  ب لسن الطةتغلب أن  .2

 ادلستخدم  من يب ل ادلعةمُت.ظلسذج التعةيم 

 ادلؤسسات غلب أن تضيف ادلرافق والبني  التحتي  لدعم عمةي  التعةيم. .8

 ج. اختتام

احلمد هلل رب العادلُت وبو نستعُت وعةى عمسر الدنيا والدين وعةى آلو وصحبو  

عةى مجيع النعم اللثَتة اليت أعطاه لةباحث  حىت تقدر امجعُت. أشلر إىل اهلل عز وج ل 

ىذه  ىناك بعض العيسب يف كتاب  عةى كتاب  ىذه الرسال  العةمي . تدرك الباحث  أن



 

، تتسيع الباحث  النقد لذلكىذه بسبب زلدودة ادلعرف  واخلربة لةباحث . الرسال  العةمي . 

مفيدة لةقارئ البناء وااليًتاحات من مجيع القارئ. عسى أن تلسن ىذه الرسال  العةمي  

  ةباحث  كإضافي  البصَتة وادلعرف .بكشل ل عام وخاص  ل

شلرا كثَتا، والسالم  لإلرشاد والتسجيو ادلعطى، تقسل الباحث  بصدق وإخالص 

 عةيلم ورمح  اهلل وبركاتو. آمُت يا رب العادلُت. 

  



 

 مراجع
 

Agusnanto, Penerapan Model Pembelajaran Quantum Learning Dan Model 

Pembelajaran Problem Based Learning Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Siswa Pada Mata Diklat Programmable Logic Controller Di SMK 

Muhammadiyah 3 Yogyakarta (Yogyakarta: Program Studi Pendidikan 

Mekatronika Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, 2013) 

Ahsin, Muhammad Nur, ‘Peningkatan Keterampilan Menulis Karangan Narasi 

Dengan Menggunakan Media Audiovisual Dan Metode Quantum Learning’, 

Jurnal Refleksi Edukatika, 6 (2016), 158–171 

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

BaSan Publishing, 2010) 

Darkasyi, Muhammad, Rahmah Johar, and Anizar Ahmad, ‘Peningkatan 

Kemampuan Komunikasi Matematis Dan Motevasi Siswa Dengan 

Pembelajaran Pendekatan Quantum Learning Pada Siswa SMP Negeri 5 

Lhokseumawe’, Jurnal Didaktik Matematika, 1 (2014), 21–34 

Dawam, Ainurrafiq, and Ahmad Ta’arifin, Manajemen Madrasah Berbasis 

Pesantren (Jakarta: ListaFariska Putra, 2005) 

Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemah (Bandung: PT Sygma 

Examedia Arkanleema, 2007) 

DePorter, Bobbi, and Mike Hernacki, Quantum Learning Membiasakan Belajar 

Nyaman Dan Menyenangkan (Bandung: Mizan Pustaka, 2003) 

Djamarah, Syaiful Bahri, and Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2010) 

Djamarah, Syaiful Bahri, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) 

Elen Inderasari, ‘Kemampuan Menulis Melalui Show Not Tell Dalam Pendekatan 

Quantum Learning’, At-Ta’dib Jurnal Kependidikan Islam, 11 (2016), 323–

341 

Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data (Jakarta: Rajawali Pers, 

2014) 

Erlina, Pembelajaran Qira’ah Inovatif (Lampung: Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan IAIN Raden Intan, 2014) 

Erlina, ‘Portofolio Sebagai Teknik Alternatif Penilaian Dalam Pembelajaran 

Qira’ah’, Jurnal Al-Bayan, 4 (2012), 43–58 

Hartantia, Restika Maulidina, Elfi Susanti Van Hayus, and Agung Nugroho Catur 

Sapotro, ‘Penerapan Model Creative Problem Solving (CPS) Untuk 



 

Meningkatkan Minat Dan Hasil Belajar Kimia Pada Materi Pokok 

Termokimia Siswa Kelas XI. IA2 SMA Negeri Colomadu Tahun Pelajaran 

2012/2013’, Jurnal Jurusan Kimia JPK, 2 (2013), 100–109 

Hasan, M Iqbal, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya 

(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002) 

Huda, Miftahul, Model-Model Pengajaran Dan Pembelajaran (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2014) 

Iskandarwassid, and Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2008) 

Kunandar, Langkah Mudah Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan 

Profesi Guru (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) 

Maesaroh, Siti, ‘Peranan Metode Pembelajaran Terhadap Minat Dan Prestasi 

Belajar Pendidikan Agama Islam’, Jurnal Kependidikan, 1 (2013), 150–168 

Masyhud, M. Sulthon, and Moh. Khusnurdilo, Manajemen Pondok Pesantren 

(Jakarta: Diva Pustaka, 2005) 

Muhson, Ali, ‘Peningkatan Minat Belajar Dan Pemahaman Mahasiswa Melalui 

Penerapan Problem Based Learning’, Jurnal Kependidikan, 39 (2009), 171–

182 

Musgamy, Awaliah, ‘Quantum Learning Sebagai Proses Pembelajaran Bahasa 

Arab Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif Dan Menyenangkan’, Jurnal Al-

Daulah, 6 (2017), 145–155 

Mustofa, Bisri, and M. Abdul Hamid, Metode Dan Strategi Pembelajaran Bahasa 

Arab (Malang: UIN-Maliki Press, 2012) 

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

Maliki Press, 2011) 

Oensyar, M. Kamil, and Ahmad Hifni, Pengantar Metodologi Pembelajaran 

Bahasa Arab (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015) 

Prasetyo, Faisal Imam, Slamet Santosa, and Puguh Karyanto, ‘Pengaruh 

Penerapan Quantum Learning Terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas X 

SMA Negeri 4 Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012’, Prosiding Nasional 

IX Pendidikan Biologi FKIP UNS, 2012, 63–69 

Pratiwi, Noor Komari, ‘Pengaruh Tingkat Pendidikan, Perhatian Orang Tua, Dan 

Minat Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Siswa SMK 

Kesehatan Di Kota Tanggerang’, Jurnal Pujangga, 1 (2015), 75–105 

Rahman, Budi, and Haryanto, ‘Peningkatan Keterampilan Membaca Permulaan 

Melalui Media Flashcard Pada Siswa Kelas 1 SDN Bajayau Tengah 2’, 

Jurnal Prima Edukasia, 2 (2014), 127–137 



 

Raswan, ‘Pengaruh Metode Pembelajaran Eklektik Terhadap Hasil Belajar Bahasa 

Arab Siswa’, Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Dan Kebahasaaraban 

Arabiyat, 5 (2018), 121–140 

Rosyidi, Abdul Wahab, and Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar 

Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: UIN-Maliki Press, 2012) 

S.A, Bambang, Akbar Handoko, and Indri Andriyani, ‘Pengaruh Metode 

Quantum Learning Terhadap Minat Belajar Siswa Dan Penguasaan Konsep 

Biologi Kelas VIII SMP Negeri 11 Bandar Lampung’, 8 (2017), 1–14 

Sani, Ridwan Abdullah, Inovasi Pembelajaran (Jakarta: Bumi Aksara, 2014) 

Sari, Ira Nofita, Dwi Fajar Saputri, and Sasmita, ‘Pengaruh Minat Dan Motivasi 

Belajar Terhadap Prestasi Belajar Fisika Pada Siswa Kelas XI IPA SMA 

Negeri 1 Galing Kabupaten Sambas’, Jurnal Edukasi Matematika Dan Sains, 

4 (2016), 108–114 

Slameto, Belajar Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2013) 

Solihatin, Etin, Strategi Pembelajaran PPKN (Jakarta: Bumi Aksara, 2012) 

Sudarman, Satrio Wicaksono, and Ira Vahlia, ‘Efektifitas Penggunaan Metode 

Pembelajaran Quantum Learning Terhadap Kemampuan Pemahaman 

Konsep Matematis Mahasiswa’, Jurnal Pendidikan Matematika Al-Jabar, 7 

(2016), 275–282 

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2012) 

Sukardi, M., Metode Penelitian Pendidikan Tindakan Kelas Implementasi Dan 

Pengembangannya (Jakarta: Bumi Aksara, 2015) 

Sulastri, Imran, and Arif Firmansyah, ‘Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Melalui 

Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah Pada Mata Pelajaran IPS Di Kelas V 

SDN 2 Limbo Makmur Kecamatan Bumi Raya’, Jurnal Kreatif Tadulako 

Online, 3, 90–103 

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

Prenada Media Group, 2013) 

Wahyudin, Sutikno, and A. Isa, ‘Keefektifan Pembelajaran Berbantuan 

Multimedia Menggunakan Metode Inkuri Terbimbing Untuk Meningkatkan 

Minat Dan Pemahaman Siswa’, Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia, 6 

(2010), 58–62 

Yuberti, and Antomi Saregar, Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan 

Matematika Dan Sains (Bandar Lampung: Aura, 2017) 

Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif (Jakarta: Rajawali Pers, 

2014)  


