استخدام نماذج التعلم التعاوني "الفريق بمساعدة الفردية"

(Team Assisted

) Individualizationلترقية نتيجة تعليم اللغة العربية لطالب فصل السابع في
المدرسة المتوسطة تامن فنديديكن إسالم ساويت سييرانج النجكات
بحث

مقدمة للحصول على شهادة الدراسة العالية
فى تعليم اللغة العربية
إعداد الطالبة :
روية زمزم
الرقم األساسي٢٣.٥١.٥.٠٠٠ :

شعبة تعليم اللغة العربية كلية علوم التربية التعليم
الجامعة اإلسالمية الحكومية
سومطرة الشمالية
ميدان

٣٠٥٢م

1

2

استخدام نماذج التعلم التعاوني "الفريق بمساعدة الفردية"

(Team Assisted

) Individualizationلترقية نتيجة تعليم اللغة العربية لطالب فصل السابع في
المدرسة المتوسطة تامن فنديديكن إسالم ساويت سييرانج النجكات
بحث
مقدمة للحصول على شهادة الدراسة العالية
فى تعليم اللغة العربية
إعداد الطالبة :
روية زمزم
الرقم األساسي٢٣.٥١.٥.٠٠٠ :
المشرف األول

المشرف الثانى

الدكتور الحج ذوالفهم لوبس الماجستير

الدكتور أكمل ولدأحكاس الماجستير

رقمالتوظيف٥٢٠٠٥٣٥٣٣٠٠٢٥٣٥٠٠٥:

رقمالتوظيف٥٢٠٠٠٢٣٠٣٠٠١٠٥٥٠٠١:

شعبة تعليم اللغة العربية كلية علوم التربية التعليم
الجامعة اإلسالمية الحكومية
سومطرة الشمالية
ميدان

٣٠٥٢م
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تصديق جلنة االمتحان
ىذه الرسالة قد ناقشتها جلنة ادلناقشة َب كلية علم الًتبية والتعليم شعبة اللغة العربية باجلامعة اإلسبلمية احلكومية
سومطرة الشمالية ميدان َب التاريخ  20يناير ٕٕٓٓ
جلنة ادلناقشة
السكرتَت

الرئيس
الدكتور سبلم الدين ادلاجستَت

الدكتور احلاج ذوالفهم لوبيس ادلاجستَت

رقم التوظيفٜٕٕٖٕٖٔٚٙٓٔ٘ٓٓٔٔٓٓ :

رقم التوظيفٜٖٕٕٔٚٚٓٙٓٓ٘ٓٔٔٓٓٗ :
أعضاء ادلمتحن

الدكتور احلج ذوالفهم لوبس ادلاجستَت

الدكتور أكمل ولدأحكاس ادلاجستَت

رقمالتوظيفٜٖٕٕٔٚٚٓٙٓٓ٘ٓٔٔٓٓٗ:

رقمالتوظيفٜٕٕٕٜٕٔٛٓٔٔٓٓٔٔٓٓٔ:

احلاج أمحد باصلون ناسوتيون ادلاجستَت

الدكتورندوس احلاج أبوبكرعدنان سرغلارادلاجستَت

ٖٜٜٓٓٔ٘ٓ٘ٔ٘ٗٓ٘ٔٔٔٛ

ٖٜٕٜٔٓٓٔٓٔ٘ٚٔٓ٘ٔٛٛ
دبعرفة عميد كلية علم الًتبية والتعليم

اجلامعة اإلسبلمية احلكومية سومطرة الشمالية ميدان
الدكتور أمَت الدين سياىأن ادلاجستَت
رقم التوظيفٜٕٜٜٖٕٔٙٓٔٓٓٔٗٓٔٓٓ :
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التجريد
:
االسم
الرقم األساسي :
:
الكلية
:
القسم
ادلشرف األول :
ادلشرف الثاين :
:
ادلوضوع

روية زمزم
ٖٕ.ٔ٘.ٔ.ٓٓٚ
علم الًتبية والتعليم
تعليم اللغة العربية
الدكتور احلاج ذوالفهم لوبس ادلاجستَت
الدكتور أكمل ولدأىكاس ادلاجستَت
"استخدام ظلاذج التعلم التعاوين "الفريق دبساعدة
الفردية" ((Team Assisted Individualization
لًتقية نتيجة تعلم اللغة العربية لطبلب فصل
السابع ُب ادلدرسة ادلتوسطة تامن فنديديكن
إسبلم ساويت سيَتانج الصلكات.

ىذا البحث ىو زلاولة دلعرفة تأثَت "استخدام ظلاذج التعلم التعاوين "الفريق
دبساعدة الفردية" (  (Team Assisted Individualizationلًتقية نتيجة تعلم اللغة العربية
لطبلب فصل السابع ُب ادلدرسة ادلتوسطة تامن فنديديكن إسبلم ساويت سيَتانج
الصلكات العامالدراسي .ٕٓٔٛ /ٕٜٓٔ
استخدمات الباحثة ادلدخل الكيفي بتخطيط البحث احلالة .وأفرد البحث
طبلب الفصل السابع ُب ادلدرسة ادلتوسطة تامن تامن فنديديكن إسبلم ساويت
سيَتانج الصلكات دبنطقة الصلكات وعددىم  37طالبا .وطريقة مجع البيانات ُب ىذا
البحث باستخدام االختبار وادلبلحظات والوثائق الرمسيةُ .ب تنفيذ البحث قدقامت
الباحثة بثبلثة أدوار وىي دورة قبلية ودورة أوىل ودورة ثانية.

9

ونتيجة البحث دلت على (ٔ) أنتطبيق ظلاذج التعليم التعاوين الفريق دبساعدة
الفردية ( )Team Assisted Individualizationشلكن ترقية نتيجة تعليم الطبلب .نتيجة
التعليم ُب ماقبل الدورة  ٗٛدورة أوىل نالت ُب معيار ٖٔ ٛٔ.وُب دورة ثانية مرقي
الفردية (Team

أصبح ٔ٘ )ٕ( .ٛ٘.ادلزيا ُب تطبيق ظلاذج التعليم التعاوين الفريق دبساعدة
) Assisted Individualizationىو الطبلب مسرورون ُب اتباع تعليم اللغة العربية وىم
مساعدون على الطبلب قعال نشيط.

العارف،
ادلشرفالثاين
الدكتور أكمل ولد أحكاس الماجستير
رقمالتوظيف٥٢٠٠٥٣٥٣٣٠٠٢٥٣٥٠٠٥:
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ABSTRAK
Nama

: Ruwiyah Zam-zam

NIM

: 32.15.1.007

Fakultas

: Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan

Jurusan

: Pendidikan Bahasa Arab

Pembimbing I : Dr. H. Zulfahmi Lubis, M.Ag
Pembimbing II: Dr. Akmal Walad Ahkas, MA
Judul

: “Penggunaan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe TAI (Team
Assisted Individualization) Dalam Meningkatkan Hasil Belajar
Bahasa Arab Siswa Kelas VII Di MTs Taman Pendidikan Islam
Sawit Seberang Kabupaten Langkat”

Penelitian ini merupakan sebuah upaya untuk mengetahui seberapa besar
pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe TAI (Team Assisted
Individualization) dalam meningkatkan hasil belajar bahasa Arab siswa kelas VII
di MTs Swasta TPI Sawit Seberang Kabupaten Langkat tahun ajaran 2018/2019.
Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan Penelitian
Tindakan Kelas (PTK). Subjek dari penelitian ini adalah siswa kelas VII di MTs
Swasta TPI Sawit Seberang Kabupaten Langkat yang berjumlah 37 siswa.
Sedangkan teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan tes,
observasi dan dokumentasi. Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti melakukan 3
kegiatan yaitu pra siklus, siklus I dan siklus II.
Hasil penelitian menunjukan, (1) penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe TAI (Team Assisted Individualization) dapat meningkatkan hasil
belajar siwa. Hal ini berdasarkan hasil belajar pra siklus dengan nilai rata-rata 48,
pada siklus I mencapai nilai rata-rata menjadi 81.13. Pada siklus II nilai rata-rata
menjacapai nilai tertinggi 85.51; (2) keunggulan penerapan model pembelajaran
kooperatif tipe TAI (Team Assisted Individualization) dapat meningkatkan hasil
belajar bahasa Arab dan membantu siswa menjadi aktif belajar.
Mengetahui,
Pembimbing II

Dr. Akmal Walad Ahkas, MA
NIP. 198012122009121001
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التمهيد
بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العادلُت ،خالق الكون الذي قدم التوجيهات واإلرشادات للباحثة
حىت تتمكن من إنتهاء كتابة ىذه األطروحة .ومع االمتنان العميق ،فأخَتا ؽلكن للباحثة
أن تتم على كتابة ىذه األطروحة ربت عنوان " استخدام نماذج التعلم التعاوني
"الفريق بمساعدة الفردية"

)(Team Assisted Individualization

لترقية نتيجة تعلم

اللغة العربية لطالب فصل السابع في المدرسة المتواسطة تامن فنديديكن إسالم
ساويت سيبيرانج النجكات" .ويقدم ىذا البحث مقدم إلكمال الشروط البلزمة
للحصول على الدرجة اجلامعية األوىل َب كلية الًتبية والتعليم بقسم تعليم اللغة العربية.
قدم ىذا البحث اليتجزأ من الدعائم والتوجيهات من مجيع اجلهات ،فلذلك
قالت الباحثة الشكر إىل:
ٔ .والدين احملبوبُت أيب فتح جمليد و أمى صلاتبة على رعايتهما وتربيتهما منذ
صغارىا حىت اآلن ،وعلى مجبع السرة َب القرية ،فتسأل اهلل أن يعطيهم
خَتاجلزاء وغفر ذلم ورمحهم رمحة واسعة.
ٕ .فضيلة عميد كلية علوم الًتبية والتعليم بااجلامعة اإلسبلمية سومطرة
الشملية ،الدكتور أمَت الدين سياىأن ادلاجسًت.
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ٖ .فضيلة الرئيس الشعبة التدريس اللغة العربية بااجلامعة اإلسبلمية سومطرة
الشملية ميدان ،األستاذ الدكتور سبلم الدين ادلاجستَت.
ٗ .فضيلة األستاذ الدكتور احلج ذوالفهم لوبس كادلشرفة األول ،ادلاجسًت و
الدكتور أكمل ولد أحكاس ادلاجستَت كادلشرفة الثانية.
٘ .فضيلة األستاذ خالد لوبس ادلاجستَت كادلؤسسو مسكن العادلة األلفريب.
 .ٙمجيع احملاضرين التدريس اللغة العربية بااجلامعة اإلسبلمية سومطرة
الشملية ميدان ،الذي أخلصوا َب التعليم والتدريس.
 .ٚمجيع األصدقاء من شعبة التدريس اللغة العربية ،وخاصة لؤلصدقاء من
مسكن العادلة األلفريب و لؤلصدقاء من تعليم اللغة العربية ٖ-على
حسيهم بادلعاملة معهم ولذكريات جيدة معهم َب السنوات عديدة،
عسى اهلل أن يهديهم إىل الصراط ادلستقيم ويسهل اهلل ذلم َب أمورىم.

ميدان ٔ ،أغسطسٕٜٓٔ
الباحثة
روية زمزم
رقم القيد٢٣.٥١.٥.٠٠٠ :
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الباب األول
مقدمة
ز .خلفية البحث
التعليم ؽلكن أن ينقذ الناس وغلعلهم أكثر سعادة .حسب القانون رقم ٕٓ سنة
ٖٕٓٓ التعليم ىو جهد واعي وعاطفي خللق بيئة تعليمية وعملية التعلم اليت ادلتعلمُت
تطوير بنشاط إمكاناهتم لديهم القوة الروحية الدينية ،والسيطرة على النفس ،والشخصية،
والذكاء ،والشخصية النبيلة ،وادلهارات البلزمة لنفسو واجملتمع واألمة و البلدانٔ.
دور التعليم مهم جداً للحياة البشرية اليت ستجلب البشرية إىل احلياة والسبلم ُب
دائما باهلل.
حياة العامل اليت تتعايش مع كائنات أخرى وتكون عباد اهلل ادلخلصُت وتؤمن ً
إن تعليم ىديل أبو دلفو ىو تطور اإلنسانية وبناء اإلؽلان من خبلل القرآن الكرًن
واحلديث النبوي حىت ؼلاف الناس ويطيعوا اهلل سراً وعلنإ.
ادلعلمون ىم ادلعلمون الذين يقومون بتعليم ادلتعلمُت وتعليمهم وتوجيههم
وتدريبهم لفهم ادلعرفة اليت يقومون بتدريسها .ادلعلم احملًتف ُب تدريسو ،إذا ًب تنفيذ
العمل بشكل جيد ،يصبح عبادة عندما يتعلق األمر بالصرب واإلخبلص الكاملُت،
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خاصةً دلعلمي اللغة العربية الذين تكون اىتمامات الطبلب منخفضة للغاية حبيث تكون
نتيجة التعلم أقل.
ربقيق ربصيل الطالب ُب صورة ادلعرفة وادلواقف والقيم ادلكتسبة ُب التعلم .ؽلكن
أن يؤدي استخدام ظلوذج التعلم الصحيح ُب عملية تعلم اللغة العربية إىل بناء اعتماد
الطالب على نفسو ُب الفهم ادلادي للمتابعة الذاتية والقيام بالعمل الذي ًب تقدؽلو .كلما
كان ذلك ضروريًا ُب تعلم الطبلب ،يلزم البحث عن ادلواد اليت ًب ربديدىا دلناقشتهم
اخلاصة .وبالتايل فإن نتائج تعلم اللغة العربية اليت سيحصل عليها كل طالب سوف يتم
تعظيمها دون أي تدخل من اآلخرين .على العكس ،إذا كان استخدام ظلوذج التعلم أقل
دقة ،فستكون النتيجة أقل.
التعلم التعاوين ىو ُب األساس اسًتاتيجية أو تكتيكات ُب تعلم الطبلب .وىذا
ىو كيفية ربسُت الطبلب ُب االضطبلع بأنشطتهم التعليمية حبيث يتعلمون التعلم
والبنيات اليت ينبغي أن ػلققوىا .وبالتايل ،فإن التعلم التعاوين ليس ىدفًا بل أداة ،وسيلة،
وسيلة لتحقيق األىداف .إىل جانب ما ربدده طريقة التعلم ،فإن صلاح عملية التعليم
أيضا بكثافة تعلم الطبلب .بالنسبة للمتعلمُت الذين لديهم شدة تعلم
والتعلم يتحدد ً
عالية ،سوف ؽليلون إىل احلصول على نتائج تعليمية جيدة ،ولكن بالنسبة للطبلب الذين
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يعانون من شدة تعليمية أقل أو ال يعانون من شدة تعليمية ،فإهنم ؽليلون إىل احلصول
على نتائج تعليمية أقل.
سبيل موضوعات اللغة العربية اليت يتم تدريسها فيادلدرسة ادلتواسطة اإلسبلمية
روضة الًتبية اإلسبلمية ُب سيربانج الصلكات رغلنسي إىل أن تكون رتابة وال تزال ىناك
ربمسا دلتابعة ادلواد العربية.
مشاكل ُب نتائج تعلم الطبلب ،وأحيانًا يكون الطبلب أقل ً
شلبل حبيث يكون الطبلب أقل محاسة
ؽليل تقدًن ادلواد اليت يطبقها ادلعلمون إىل أن يكون ً
ُب متابعة تعلم اللغة العربية.
استنادا إىل مبلحظات ادلبلحظة اليت أجراىا الباحثون ،ؽلكن العثور على ما يلي:
ً
(ٔ) تقليل نتائج تعلم اللغة العربية من دروس أخرى بسبب تعلمها الرتيب (ٕ) عدم
وجود الطبلب احملتملُت كتعلم أحادي االذباه دون أن يتم عقده مناقشة (ٖ) وجود
دعما ُب عملية التعليم والتعلم باللغة العربية.
عامل بيئة أقل ً
غالبية الطبلب ُب منطقة سيبَتانج كانوا يدرسون اللغة العربية منادلدرسة
االبتدائيةأو فَتوضة األطفالوادلدرسة الدينية إىل ادلدرسة ادلتواسطة .حىت بعض الطبلب
ػلفظون القرآن .باإلضافة إىل ذلك ،يتمتع الطبلب دبجموعة متنوعة من اإلمكانات،
لكن من بينهم ما زالوا يشكون من تعلم اللغة العربية اليت سبيل إىل أن تكون طريقة
التدريس اليت يطبقها ادلعلمون رتيبة ،وبالتايل فإن قلة االىتمام اليت تؤدي إىل اطلفاض
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نتائج التعلم ُب دروس اللغة العربية .العائق اآلخر ىو عدم وجود مرافق غَت مكتملة
وبراسانا ،مثل عدم توفر مساحة دلختربات اللغات اليت ال سبلكها ادلدرسة ،كما أن دعم
ادلدرسة للطبلب غَت متوفر.
طريقة التعلم اليت يستخدمها ادلعلمون ُب تعلم اللغة العربية ىي طريقة احملاضرة
مصحوبة بادلبلحظات .طريقة احملاضرة ىي عرض ادلواد التعليمية من قبل ادلعلم عن طريق
التفسَت اللفظي أو اللفظي للطبلب .خبلل ىذا الوقت ،يتم استخدام ىذه الطريقة على
نطاق واسع من قبل ادلعلمُت ُب تنفيذ عملية التعلم .ػلدث ىذا ألن ادلعلم ال يفكر ُب
الكثَت من الطاقة والتكاليف ،لذلك من العملي أكثر ُب ادلمارسة ُب التدريس.
طريقة احملاضرة مصحوبة دببلحظة ما يستخدمو ادلعلم ُب الفصل لديو نقاط القوة
والضعف .مزايا طريقة احملاضرة ادلستخدمة من قبل ادلعلم ىي سهلة إلتقان الفصل ،ال
ربتاج إىل ذبميع ،ؽلكن أن تقدم تفسَتات جلميع الطبلب ،تزيد من قوة االستماع
للطبلب ،الطبلب لديهم مبلحظات ؽلكن استخدامها للدراسة الذاتية ،ادلعلم سوف
يعطي الوقت للطبلب لطرح األسئلة ،اإلجابة على األسئلة اليت طرحها ادلعلم ٍب قدم
قيمة خاصة للطبلب النشطُت .بينما يتم تشبع أوجو القصور ُب طريقة زلاضرة الطبلب
بسهولة ،ال ؽلكن للمعلم معرفة حدود فهم الطبلب لشيء ما يتم تدريسو ،وؽليل
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الطبلب إىل أن يكونوا سلبيُت وأقل قدرة على تطوير اإلبداع ويفتقر الطبلب إىل الًتكيز
على شرح ادلعلم.

ٖ

بناءً على ادلبلحظات ،ال يزال تعلم اللغة العربية باستخدام طريقة احملاضرة
ادلصحوبة هبذه ادلبلحظة ،ػلدث ُب اذباه واحد ألن النشاط يركز على ادلعلم .يشرح
ادلعلم ادلوضوع أثناء استماع الطبلب وتدوين ادلبلحظات .عندما أعطيت الفرصة لطرح
فقط عدد قليل من الطبلب فعل ذلك .ىذا ألن الطبلب خائفون أو مرتبكون بشأن ما
يريدون طرحو .باإلضافة إىل ذلك ،يتم تدريب الطبلب بشكل سيئ على تطوير
أفكارىم ُب حل ادلشكبلت .للتغلب على ىذه ادلشكلة ،يتم تنفيذ ظلوذج التعلم
الصحيح ،حيث غلب على ادلعلم ُب عملية التدريس والتعلم توفَت فرص كافية للطبلب
للمشاركة بنشاط ُب التعلم ،ألنو مع ىذا النشاط ؽلكن للطبلب فهم أفضل،
واستكشاف من التجربة اليت اكتسبها مع نشاطو.
البديل ادلستخدم ىو استخدام ظلوذج التعلم التعاوين اجلماعي ادلدعوم الفريق
دبساعدة الفرديةمن أجل ربسُت نتائج تعلم الطبلب .يستخدم ىذا البحث لتطبيق
اسًتاتيجيات حل ادلشكبلت استجابة للمشكبلت .يُعد الفردية ادلدعومة بنوع ظلوذج
ظلوذجا تعليميًا يشكل رلموعات صغَتة غَت
التعلم التعاوين الفريق دبساعدة الفردية ً
متجانسة مع طرق تفكَت سلتلفة دلساعدة الطبلب اآلخرين الذين ػلتاجون إىل ادلساعدة.
3

Ulin Nuha, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: DIVA
Press, 2012), h. 225-226.
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ُب ىذا ال نموذج ،يتم تطبيق التوجيو بُت األصدقاء ،أي الطبلب الذين غليدون ربمل
ادلسؤولية ذباه الطبلب الضعفاء .مع مبلحظة جذر ادلشكلة كما ًب تقليدىا من قبل،
يبدو أن ظلوذج التفرد ادلدعوم بفريق التعلم التعاوين الفريق دبساعدة الفرديةيُستخدم حلل
ادلشكلة .ىناك عدة أسباب للحاجة إىل استخدام ظلوذج التعلم التعاوين دبساعدة األفراد
الفريق دبساعدة الفرديةليتم تطويره كمجموعة متنوعة من ظلاذج التعلم ،حبيث ؽلكن ربقيق
فهم ادلفهوم .تتضمن ىذه األسباب زيادة مشاركة الطبلب ،خاصة ُب اجملموعات
الصغَتة ،ألن الطبلب األذكياء مسؤولون عن الطبلب الضعفاء .ظلوذج التعلم التعاوين
ادلدعوم بالفريق الفريق دبساعدة الفرديةىو احلل للمشكبلت ادلوجودة ُب الفصل السابع
من دلدرسة ادلتواسطة اإلسبلميةروضة الًتبية ساويت سابرصلبلنكبلت مع تنفيذ ادلناقشة
بطريقة جيدة.
أيضا تفاصيل قصة اجملاىد اليت قام هبا األنبياء ُب عدة
ػلكي القرآن الكرًن ً
رسائل واردة ُب القرآن ،على سبيل ادلثال قصة النقاش بُت إبراىيم وظلرود ،موسى مع
فَتونا وأنبياء آخرين ،حىت ينظم القرآن أيضا اإلجراءات والعادات ُب النقاش .قال اهلل
سبحانو وتعاىل:
وَال ُذبَ ِادلُواأ َْىل الْ ِكتَ ِ
اب إِاالبِالاِ ْيت ِى َي اَ ْح َس ُن (العنكبوت س.)ٗٙ :]ٕٜ[ .
َ
ْ َ

ٗ

Al-qur‟an Nul Karim, Surah Al-ankabut, ayat 46
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نوع ظلوذج التعلم التعاوين للفرد ادلدعوم بالفريق الفريق دبساعدة الفرديةوالذي يركز
على العمل اجلماعي اجليد حبيث يكون الطبلب أكثر نشاطًا ُب التعلم .قال ىارسونو ُب
ىندوكو أن ادلعلمُت ىم رأس احلربة ُب تنفيذ ادلهام التعليمية ُب ىذا اجملال ،وىي عوامل
مهما
دورا ً
مهمة ُب ربقيق نظام تعليمي جيد وفعال حىت تلعب أنشطة التعليم والتعلم ً
للغاية ُب ربقيق أىداف التعلم.

٘

ربدد نتائج تعلم الطالب ما إذا كان تعلم اللغة العربية قد وصل إىل ادلؤشرات اليت ًب
ربديدىا أم ال؟ ميل ادلعلمُت إىل إحضار ادلواد العربية من خبلل عدم إعطاء رلموعة
متنوعة من التوعية ُب التعلم ،حبيث يشعر الطبلب بادللل وتراجع نتائج التعلم لديهم.
ىذا ما ؽلنع طبلب الصف السابع ُب ادلدرسة ادلتواسطة روضة الًتبية اإلسبلمية من فهم
اللغة العربية .من ىذا ادلنطلق ،يهتم الباحث بالبحث واالرتقاء بعمل علمي بعنوان
" استخدام نماذج التعلم التاوني "الفريق بمساعدة الفردية"
)Individualization

(Team Assisted

لترقية نتيجة تعلم اللغة العربية لطالب للفصل السابع في

المدرسة المتواسطة تامن فنديديكن إسالم ساويت سيبيرانج النجكات"

5

Prasetyo Septian Handoko, Upaya Meningkatkan Miant Belajar sejarah Melalui Model
Cooperative Learning Tipe Team Assisted Individualization (TAI) Pada Siswa Kelas XI IPS 1
Semester II MAN Yogyakarta II, (Yogyakarta: Skripsi Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan
Pendidikan sejarah, 2016), h. 3.
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ح .تحديد المشكالت
بناءً على اخللفية ادلوضحة أعبله  ،ؽلكن ربديد ادلشكلة على النحو التايل:
ٔ .ظلوذج التعلم الذي يطبقو ادلعلم أقل قدرة على جعل الطبلب أكثر
نشاطًا.
ٕ .نتائج تعلم اللغة العربية مل تكن كما ىو متوقع
ج .الحد من المشاكل
استنادا إىل خلفية ادلشكبلت اليت ؽلكن ربديدىا ،تركز ىذه الدراسة على إغلاد
ً
ظلاذج تعليمية أكثر فاعلية لزيادة اىتمام الطبلب بالتعلم من خبلل تشكيل رلموعات
صغَتة غَت متجانسة ذات طرق تفكَت سلتلفة دلساعدة الطبلب اآلخرينُ .ب ىذه احلالة،
سيتم تطبيق ظلوذج التعلم التعاوين اجلماعيالفريق دبساعدة

الفردية.

د .أسئلة البحث
ُب ربديد ادلشكلة أعبله  ،ىناك العديد من تركيبات ادلشكلة كما يلي:
ٔ .كيف يتم ربسُت نتائج تعلم الطبلب قبل استخدام ظلوذج التعلم
التعاونيعلى نوع الفريق يساعد الفردية؟
ٕ .كيف يتم ربسُت نتائج تعلم الطبلب بعد استخدام ظلوذج التعلم التعاوين
على نوع الفريق يساعد الفردية ؟
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ٖ .ىل ؽلكن استخدام ظلوذج التعلم التعاوين على نوع فريق يساعد الفردية
لتحسُت نتائج تعلم الطبلب ُب مواد تعلم اللغة العربية بادلدرسة
ادلتواسطة اإلسبلمية روضة الًتبية اإلسبلمية ساويت سابرنج النكات ؟
ه .أهداف البحث
بناءً على صياغة ادلشكلة ،فإن أىداف ىذه الدراسة ىي:
ٔ .معرفة عملية ظلوذج التعلم التعاوين ادلدعوم دبساعدة فريق ادلستخدم ُب
مواد تعلم اللغة العربية.
ٕ .معرفة مدى فاعلية تطبيق التعلم التعاوين ادلدعوم دبساعدة الفريق على
نتائج تعلم الطبلب ُب ادلواد العربية.
ٖ .تسهيل الطبلب ُب تعلم اللغة العربية.
و .فوائد البحث
من ادلتوقع أن تقدم نتائج ىذه الدراسة العديد من الفوائد ،على النحو التايل:
ٔ .للمعلمُت
يوفر التعليم الفردي ادلدعوم بنوع ظلوذج التعلم التعاوين الفريق دبساعدة الفردية
ذبربة مباشرة دلعلمي اللغة العربية ُب تنفيذ التعلم ،وخاصة ُب حل ادلشكبلت من أجل
ربسُت نتائج تعلم الطبلب .سيؤدي التعلم الفردي ادلدعوم بالفريق إىل ربسُت نظام
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التعلم ألن ادلعلم لديو العديد من االختبلفات ُب التدريس حىت يعرف ادلعلم أجزاء
التدريس اليت غلب ربسينها.
ٕ .للطبلب
سيكون لنموذج التعليم التعاوين على نوع فريث يساعد فرديةتأثَت إغلايب على
معا بُت الطبلب.
الطبلب وسيؤثر على القدرة على حل ادلشكبلت والقدرة على العمل ً
وذلك ألن الطبلب سيشعرون بالسعادة لدروس اللغة العربية ألهنم يشاركون مباشرة ُب
عملية التعلم.
ٖ .للباحثُت
تكتسب الفوائد اليت يتم احلصول عليها من الباحثُت خربة مباشرة ُب تنفيذ
التعلم باستخدام ظلوذج التعلم التعاوين دبساعدة األفراد الفريق دبساعدة الفرديةومعرفة
فعاليتو ُب ربسُت نتائج تعلم الطبلب ُب ادلواد العربية.

الباب الثاني
الدراسة النظرية
أ .نموذج التعلم التعاوني
 .٥١تعريف نماذج التعلم
ؽلكن تفسَت ظلوذج ادلصطلح على أنو إطار عمل مفاىيمي يستخدم كدليل ُب
تنفيذ النشاط ٙ.أثناء التعلم ىو جهد ادلعلم لتشكيل السلوك ادلطلوب من خبلل توفَت
البيئة أو التحفيز .أحد أىداف التعلم ىو بناء الفشل العلمي بعد تفاعل الطبلب مع
البيئة واحلصول على ادلعلومات كتجربة أولية ومعرفة ٚ.غلب أن يكون التعلم قادراً على
تلبية احتياجات الطبلب ،والتخطيط ألىداف احلياة ،وبناء اذلوية الذاتية وتشكيل القدرة
على التكيف الذاٌب والبحث عن عبلقات فعالة والتواصل الشخصي مع بيئتهم.
ظلوذج التدريس ىو تصور مبسط يوضح ويلخص طبيعة التدريس وعناصره
والعبلقات الىت تربط بُت تلك العناصر وعمليات بناء وتصميم وتنفيذ التدريس وفقا
خلطوات متسلسلة ومتابعة لتحقيق األىداف ادلرغوبة.

8
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Syaiful Sagala, Supervisi Pembelajaaran Dalam Profesi Pendidikan: Membantu
Mengatasi Kesulitan Guru Memberikan Layanan Belajar yang Bermutu, (Bandung:
Alfabeta, 2010), h. 62.
7
Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandang: CV PUSTAKA, 2011), h. 23

8عبد الوىل بن حسن الدعلش ،وأصدقاء  ،االستقصاء واالكتشاف  :ادلفا ىيم والنماذج التطبيقية لكل منهما .كلية

الًتبة .ٖٜٔٗ .ص.٘ .

11

12

وؽلكنتعريفطرقالتدريسبأهناآليةوكيفيةتنفيذكلفعلمناألفعاالدلطلوبةلتطبيقاالسًتاتيجيةبا
العتمادعلىمجموعةمنادلصادرواألدوات.وىيالطريقةالتيتستخدمهاعضوىيئةالتدريسفيتوصيبل
.

حملتوىالعلميإلىادلتعلمةأثناءقيامهابالعمليةالتعليمية

وؽلكنؤليعضوىيئةالتدريسأنتقومبالتدريسبالطريقةالتيتتناسبمعطبيعةاحملتوىادلرادتقدؽلو،ومستوياتا
دلتعلماتوإمكانياهتن.

9

ظلاذج التعلم ىي أطر عمل مفاىيمية تصف وتصف اإلجراءات ادلنهجية ُب
تنظيم ذبارب التعلم لتحقيق أىداف التعلم وتكون دبثابة إرشادات ُب التخطيط
للمعلمُت ُب تنفيذ األنشطة .يتميز ظلوذج التعلم خبصائصو ،وىي :العقبلين ،النظري،
ادلنطقي ،لديو أساس قوي للتفكَت ُب أىداف التعلم ادلراد ربقيقها وبيئة تعليمية مواتية.

ٓٔ

 .٥٠تعريف التعلم التعاوني
ظلوذج التعلم التعاوين ىو عبارة عن سلسلة من أنشطة التعلم للطبلب ُب
رلموعات معينة لتحقيق التعلم ادلركبٔٔ.قالت عبد الوىل بن حسن الدعلش عن النموذج

9اجمللة ،ٕٖٓٔ ،اسًتاتيجياتالتعليم والتعلم والتقوًن ،مشروع تاسيس اجلودة والتاىل لبلعتماد
ادلؤسسىوالربارلي،

.Deanship of Quality Assurance & Accreditation
10

Muhammad Fathurrohman, Model-model Pembelajaran Inovatif, (Jogjakarta:
AR-RUZZ ,2015), h. 29. a
11
Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, (Jakarta: Kencana Frenada Media,
2006), h. 239.

13

التدريس ىو "خطة أو ظلط ؽلكن استخدامو لتشكيل عملية التدريس زبطيطا وتدريسا
وتصميما جبانب توجيو التدريس داخل ادلوقف التعليمى".

12

ؽلكن تعريف التعلم التعاوين بعدةمفاىيم متكافئة منها :يعرف التعلم التعاوين
(ٕ) على أنو "إسًتاذبية تدريس تتضمن وجود رلموعة صغيىة من ادلتعلمُت يعلمون سويا
هبدف تطوير اخلربة التعليمية لكل عضو فيها إىل أقصى حد شلكن".

13

وف ًقا لـ ه .كريل و يولَتتينجسية ،صرح محداين ُب محداين أن أساليب التعلم
التعاوين ىي اسًتاتيجية تعليمية تركز على ادلواقف أو السلوكيات ادلشًتكة ُب العمل أو
ادلساعدة بُت أقراهنم ُب بنية تعاون منتظم ُب رلموعات ،تتكون من شخصُت أو أكثر.
يتأثر صلاح العمل إىل حد كبَت دبشاركة كل عضو ُب اجملموعة نفسها.

ٗٔ

عرف سلفُت ُب استياريٍت بأن "التعلم التعاوين ىو نوع من التعلم حيث يتعلم
يُ ّ
الطبلب ويعملون ُب رلموعات صغَتة تعاونية تضم أعضائها من ٗ ٙ-أشخاص  ،مع
بنية رلموعة غَت متجانسة" ٔ٘.ؽلكن تشكيل رلموعات عدم التجانس من خبلل مراعاة
جوانب اجلنس واخللفية واالجتماعية واالقتصادية والعرقية وكذلك القدرات األكادؽليةُ .ب

12عبد الوىل بن حسن الدعلش ،وأصدقاء  ،االستقصاء واالكتشاف  :ادلفا ىيم والنماذج التطبيقية لكل منهما .كلية
الًتبة .ٖٜٔٗ.ص.٘ .

ٖٔعائشة جاسم العلي ،ٕٓٔ/ٕٖٓٔ،التعلم التعاوين :تقدًن ادلوجهة الفنية نظَتة جاسم زلمد .ص.ٚ ,

14

Hamdani, Stategi Belajar Mengajar…, h.165.
Istarani dkk, Strategi Pembelajaran Kooperatif mengenal Tipe, Strategi, Model
dan Teknik Pembelajaran Kooperatif, (Bandar Selamat Medan; Media Persada Medan
Sumatera utara), h, 36.
15

14

رلموعة نظام غَت متجانسة يتكون أعضاء اجملموعة من الطبلب الذين لديهم قدرات
سلتلفة .ىناك طبلب لديهم مهارات عالية ومتوسطة ومنخفضة .بشكل عام ،يتم
التعامل مع اجملموعات غَت ادلتجانسة من قبل ادلعلمُت الذين استخدموا أساليب التعلم
فرصا واسعة للطبلب لتدريس
التعاوين لعدة أسباب .أوالً ،توفر اجملموعات غَت ادلتجانسة ً
بعضهم البعض ودعم بعضهم البعض .ثانياً ،تزيد ىذه اجملموعة من العبلقات
والتفاعبلت بُت األعراق واألعراق والنوع االجتماعي حبيث يكون من اإلغلايب للغاية
تعريف الطبلب ُب احلياة التعددية .ثالثًا ،تُسهل اجملموعات غَت ادلتجانسة إدارة الفصل
ألنو مع وجود شخص واحد يتمتع بقدرات أكادؽلية عالية  ،ػلصل ادلعلم على مساعد
واحد لكل شخص.

ٔٙ

اسًتاتيجيات التعليم والتعلم ىي خطوات إجرائية منتظمة ومتسلسة حبيث تكون
شاملة ومرنة ومراعية لطبيعة ادلتعلمُت ،والىت سبثل الواقع احلقيقي دلا ػلدث داخل قاعة
الدراسة من استغبلل إلمكانات متاحة ،لتحقيق سلرجات مرغوب فيها.

17

طرق التعلم اليت تؤكد على التعلم ُب رلموعات غَت متجانسة تساعد بعضها
البعض ،والعمل معا حلل ادلشاكل أو االستفسار .وف ًقا للنظرية واخلربة ،حبيث تتكون
اجملموعات ادلتماسكة (رلموعات تشاركية) ،كل عضو ُب اجملموعة من ٗ ٘-أشخاص،

`16Istarani dkk, Strategi Pembelajaran Kooperatif mengenal Tipe, Strategi…h, 37.

17اجمللة ،ٕٓٔٛ ،اسًتاتيجيات التعليم والتعلم ادلتبعة بكلة الًتبية ،PCIQA ،كلية الًتبية .ص.ٕ .

15

طبلب غَت متجانسُت (القدرة ،واجلنس ،والشخصية) ،ىناك ربكم وتسهيل ويسأل عن
مسؤولية اجملموعة ُب شكل تقارير أو نتائج العروض التقدؽلية.
باإلضافة إىل ذلك ،أوصى جري الدريد و رينيتا جلدمان وديدي روشادا من استياريٍت
بأنو لتحسُت جودة عملية التعلم لتحسُت نتائج التعلم ،غلب على ادلعلم تطوير
عبلجات متنوعة على النحو التايل:
قادرا على خلق حالة صفية ىادئة ونظيفة
أ .غلب أن يكون ادلعلم ً
جدا لتنفيذ عملية التعلم
وليست مرىقة وداعمة ً
ب .يوفر ادلعلم الفرص للطبلب للوصول إىل مجيع ادلواد ومصادر
ادلعلومات للتعلم.
معا
ت .استخدام نوع التعلم التعاوين (التعلم التعاوين الذي ال يتعلم ً
فقط ،ولكنو يساعد بعضنا البعض) من خبلل ادلناقشة ُب رلموعات
صغَتة أو مناقشة األدوار أو لعبها .امسح للطبلب بادلناقشة بصوت
ٍ
عال ُب رلموعاهتم ودع الطبلب يساعدون بعضهم البعض ،وتبادل
ادلعلومات من نتائج الوصول إىل ادلعلومات.
ث .العبلقة دبعلومات جديدة عن شيء جيد يعرفو الطبلب ،لذلك من
السهل عليهم فهمو.

16

ج .شجع الطبلب على العمل ُب مهام الكتابة الورقية من خبلل إجراء
الدراسات وتتبع أشياء جديدة وُب دراسات معمقة.
أيضا مبلحظات تقدم من مجيع عمليات
ح .غلب أن يكون لدى ادلعلم ً
تعلم الطبلب ،دبا ُب ذلك الواجبات الفردية واجلماعية ُب شكل
زلفظة.

ٔٛ

مخس من النقاط الست ادلذكورة أعبله ىي اإلجراءات اليت غلب على ادلدرسُت
القيام هبا فيما يتعلق بإدارة مدرستهم وكلها تتعلق بإعداد عمليات تعلم الطبلب ،واليت
سبنحهم الفرصة لتحقيق إتقان ُب حدود التعلم الرئيسي ،أي ٓ ٝٛأو عشرات مثالية
أخرى من ادلواد التعليمية ادلقدمة ،ىذه اإلجراءات ىي إعداد فصول تدعم عملية التعلم
الفعالة والنظيفة والرائعة وادلمتعة ،وإعداد مرافق مصادر التعلم ُب شكل مكتبات ،وشبكة
إنًتنت ،وسلتربات ورلموعات أخرى من الكتب ادلعدة ُب كل فصل ،ويقوم ادلعلم بإعداد
كبَتا
تقييم للطبلب الذين غلب عليهم بالتنسيق مع إدارة ادلدرسة ،حبيث ال يكون عبئًا ً
على الطبلب وقدراهتم ،وغلب أن يكون لدى ادلدرسُت حقائب للطبلب ،وىي
سجبلت العمليات وبرامج الطبلب أثناء دراستهم معو.

Ibid. h, 37.
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17

 .ٔٚشروط التعلم التعاوني
ىناك عدد من األشياء اليت غلب الوفاء هبا ُب التعلم التعاوين لضمان عمل
الطبلب بشكل أفضل بشكل تعاوين  ،على النحو التايل:
أ .غلب أن يشعر الطبلب األعضاء ُب اجملموعة بأهنم جزء من فريق
ولديهم ىدف مشًتك غلب ربقيقو.
ب .غلب على الطبلب الذين ينضمون إىل رلموعة أن يشعروا أن
ادلشكلة اليت يواجهوهنا ىي مشكلة مجاعية وما إذا كان صلاح
اجملموعة أم ال ؽلثل مسؤولية مشًتكة جلميع أعضاء اجملموعة.
ت .لتحقيق أقصى قدر من النتائج ،غلب على الطبلب الذين ىم
أعضاء ُب اجملموعة التحدث مع بعضهم البعض ُب مناقشة
ادلشاكل اليت تواجههم.

ٜٔ

 .١عناصر التعلم التعاوني
العناصر األساسية للتعلم التعاوين ىي كما يلي:
أ .غلب أن يكون لدى الطبلب تصور بأهنم "يغرقون أو يسبحون
معا".
ً

Hamdani, Stategi Belajar Mengajar…, h.165.

19

18

ب .غلب أن يتحمل الطبلب مسؤولية الطبلب اآلخرين ُب
اجملموعة ،باإلضافة إىل مسؤولية أنفسهم ُب ادلواد ادلتاحة.
ت .غلب أن يرى الطبلب أن لديهم نفس األىداف.
ث .يشارك الطبلب الواجبات وادلسؤوليات بُت أعضاء اجملموعة.
ج .ػلصل الطبلب على تقييم أو جائزة تؤثر على تقييم اجملموعة.
ح .يتشارك الطبلب ُب القيادة واكتساب ادلهارات البلزمة للعمل
معا أثناء الدراسة.
ً
خ .سيُطلب من كل طالب حساب ادلواد اليت يتم التعامل معها ُب
رلموعة تعاونية بشكل فردي.

ٕٓ

ُب التعلم التعاوين ،يتم تدريس ادلهارات اخلاصة حىت يتمكن الطبلب من العمل
بشكل جيد مع رلموعاهتم ،وأن يصبحوا مستمعُت جيدين وأن ػلصلوا على ورقة نشاط
ربتوي على أسئلة أو مهام سلطط ذلا أن تدرس .أثناء العمل اجلماعي  ،تتمثل مهمة
أعضاء اجملموعة ُب ربقيق االكتمال.

)http/www.damanhuri.or.id/file/yusuffunsbab2.pdf (diakses pada: 19-04-2019
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 .١خصائص التعلم التعاوني
ذكر سوينطو ُب استياريٍت أن التعلم التعاوين (التعلم التعاوين) ىو نوع من التعلم
يعطي األولوية للتعاون بُت الطبلب لتحقيق أىداف التعلم .يتميز نوع التعلم التعاوين
باخلصائص التالية:
أ .هتدف إىل إكمال ادلواد اليت ذبري دراستها ،بادلناسبة يتعلم
الطبلب ُب رلموعات بشكل تعاوين.
ب .يتم تشكيل اجملموعات اليت تتكون من الطبلب الذين لديهم
قدرات عالية ومتوسطة ومنخفضة.
ت .إذا كان ُب الفصل ،ىناك طبلب يتألفون من عدة أعراق،
إثنيات ،ثقافات ،جنسُت سلتلفُت ،حبيث تتكون كل رلموعة من
أعراق سلتلفة ،أعراق ،ثقافات ،وأجناس.
ث .التقدير لنجاح التعاون ىو أكثر أولوية ُب العمل اجلماعي من
األفراد.

ٕٔ

ج .ادلعلم يساعد على تطوير ادلهارات اجلماعية والشخصية
ح .يتفاعل ادلعلم مع اجملموعة عند احلاجة.

ٕٕ

21

Suyanto dan Asep Djihad, Calon Guru dan Guru Profesional. (Yogyakarta:
Multi Pressindo, 2013), h. 163
22
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دبا أن التعلم يشدد على التعاون ،ويساعد بعضنا البعض ويشجع أنشطة ادلناقشة
ُب إكمال ادلهام احملددة ،فإن النوع التعاوين ىو األنسب عند تطبيقو على ادلواد العربية
ألن اللغة العربية ىي درس يعترب صعباً ويتطلب نشاط الطالب والتعاون وادلساعدة
ادلتبادلة ُب حل مشكلة.
 .٠المفهوم المركز لخصائص التعلم التعاوني
كما ذكر سالفُت ُب استياريٍت ،فإنو يقدم ثبلثة مفاىيم مركزية خلصائص التعلم
التعاوين ،وىي:

ٖٕ

أ .جائزة اجملموعة
يستخدم التعلم التعاوين أىداف اجملموعة للحصول على جوائز
مجاعية .يتم احلصول على ىذه اجلائزة إذا وصلت اجملموعة إىل
درجة أعلى من ادلعايَت احملددة .يعتمد صلاح اجملموعة على ظهور
األفراد كأعضاء ُب اجملموعة ُب إنشاء العبلقات الشخصية اليت
بعضا ومفيدة ورعاية.
تدعم بعضها ً
ب .ادلسؤولية الفردية
صلاح اجملموعة يعتمد على التعلم الفردي من مجيع أعضاء
اجملموعة .تركز ادلساءلة على أنشطة أعضاء اجملموعة الذين
Hamdani, Stategi Belajar Mengajar…, h. 32.
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يساعدون بعضهم البعض ُب التعلم .كما أن وجود ادلساءلة
مستعدا دلواجهة االختبارات وادلهام
الفردية غلعل كل عضو
ً
األخرى بشكل مستقل دون مساعدة صديق اجملموعة.
ت .نفس الفرصة لتحقيق النجاح
يستخدم التعلم التعاوين طريقة للتمييز تتضمن قيمة التطوير بناءً
على التحسن ُب التحصيل الذي حصل عليو الطبلب من
السابق .باستخدام طريقة التنقيب ،ػلصل الطبلب الذين لديهم
إصلازات منخفضة ومتوسطة وعالية على حد سواء على فرصة
للنجاح ويفعلون األفضل جملموعتهم.
 .٠مهارات التعلم التعاوني
أيضا تعلم
التعلم التعاوين ال يقوم فقط بدراسة ادلواد ،ولكن غلب على الطبلب ً
مهارات خاصة تسمى القدرة التعاونية .ىذه القدرات ىي كما يلي:
أ .ادلستوى ادلبكر من ادلهارات التعاونية
ٔ) استخدام االتفاقيات ،أي معادلة اآلراء ادلفيدة لتحسُت
عبلقات العمل ُب اجملموعات.
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ٕ) احًتام ادلساعلات ،وىو االىتمام أو معرفة ما ؽلكن أن
يقولو أو يفعلو األعضاء اآلخرون .ىذا يعٍت أن الطبلب
دائما مع األعضاء اآلخرين ،وؽلكن
غلب أن يتفقوا ً
إظهار النقد ادلقدم لؤلفكار وليس لؤلفراد.
ومهاما متعددة ،أي أن كل عضو ُب اجملموعة
دورا ً
ٖ) أخذ ً
مستعد للقيام وتنفيذ مهام أو مسؤوليات معينة ُب
اجملموعة.
ٗ) التواجد ُب رلموعة ،أي أن كل عضو يبقى ُب رلموعة
العمل أثناء النشاط.
٘) غلري ُب ادلهمة ،وىي مواصلة ادلهام اليت ىي ادلسؤولية
حبيث ؽلكن االنتهاء من األنشطة وفقا للوقت احملدد.
 )ٙتشجيع ادلشاركة ،واليت تشجع مجيع أعضاء اجملموعة
على ادلساعلة ُب مهام اجملموعة.
 )ٚدعوة أشخاص آخرين ،أي مطالبة اآلخرين بالتحدث
وادلشاركة ُب ادلهمة.
 )ٛأكمل ادلهمة ُب الوقت ادلناسب.
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 )ٜاحًتام الفروق الفردية ،واليت تتمثل ُب احًتام الثقافة أو
العرق أو العرق أو ذبربة الطبلب أو الطبلب.
ب .دلهارات ادلستوى ادلتوسط
تشمل مهارات ادلستوى ادلتوسط إظهار التقدير والتعاطف
والتعبَت عن الرفض بطريقة مقبولة واالستماع حبكمة وطرح
األسئلة وتلخيص وتفسَت وتنظيم وزبفيف التوتر.
ت .مهارات ادلستوى ادلتقدم
وتشمل مهارات ادلستوى ادلتقدم التفصيل والتدقيق بعناية
والسؤال عن احلقيقة وربديد األىداف وادلساومة.
 .٠تطبيق التعلم التعاوني
وفقا لسالفُت ُب استياريٍت ،أىداف التعلم التعاوين زبتلف عن اجملموعات
التقليدية اليت تطبق نظام الكفاءات ،وىي صلاح األفراد ادلوجهة ضلو فشل اآلخرين.
الغرض من التعلم التعاوين ىو خلق مواقف ،وىي صلاحات فردية ربددىا أو تتأثر بنجاح
اجملموعةً .ب تطوير ظلوذج التعلم التعاوين ىذا لتحقيق ثبلثة أىداف تعليمية مهمة خلصها
إبراىيم ُب استياريٍت وأصحاهبإٗ ،وىي كما يلي:

Istarani dkk, Strategi Pembelajaran Kooperatif mengenal…h, 32-33.
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أ .سلرجات التعلم األكادؽلية
ُب التعلم التعاوين ،إىل جانب تغطية رلموعة متنوعة من
األىداف االجتماعية ،فإنو ػلسن أيضا ربصيل الطبلب أو
ادلهام األكادؽلية اذلامة األخرى .غلادل بعض اخلرباء بأن ىذا
النموذج متفوق ُب مساعدة الطبلب على فهم ادلفاىيم
الصعبة .يوضح مطورو ىذا النموذج أن ظلوذج بنية ادلكافأة
التعاونية ؽلكن أن يزيد من قيمة الطبلب ُب التعلم األكادؽلي
والتغَتات ُب ادلعايَت ادلتعلقة بنتائج التعلم .إىل جانب ذلك،
ؽلكن للتعلم التعاوين أن يوفر فوائد ،لكل من رلموعات
معا إلكمال
الطبلب ورلموعات الطبلب الذين يعملون ً
ادلهام األكادؽلية.
ب .قبول الفروق الفردية
اذلدف اآلخر لنموذج التعلم التعاوين ىو القبول الواسع
للطبلب ادلختلفُت على أساس العرق والثقافة والطبقة
فرصا
االجتماعية والقدرات والقدرات .يوفر التعلم التعاوين ً
للطبلب من سلتلف اخللفيات ،كما أن ظروف العمل مع
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بعضهم البعض تعتمد على ادلهام األكادؽلية وستتعلم ىياكل
ادلكافآت التعاونية تقدير بعضهم البعض.
ت .تنمية ادلهارات االجتماعية
اذلدف من تطوير ادلهارات االجتماعية ىو تعليم الطبلب
مهارات التعاون والتعاون .ؽلتلك الطبلب مهارات اجتماعية
مهمة ألن العديد منهم يفتقرون إىل ادلهارات االجتماعية.
 .٢مراحل تطبيق نوعية التعلم التعاوني
الجدول٣٠٥
مرحلة

مؤشرات

أنشطة المدرس

ٔ

تقدًن أىداف الطالب ودوافعو

يقوم ادلعلم بتوصيل مجيع أىداف الدرس
ادلطلوب ربقيقو ُب الدرس وػلفز الطبلب

ٕ

تقدًن ادلعلومات

ٖ

تنظيم الطبلب ُب رلموعات يشرح ادلعلم للطبلب كيفية تشكيل

جيدا
على الدراسة ً

ادلعلم ينقل ادلعلومات للطبلب عن طريق
ادلظاىرات أو من خبلل مواد القراءة

الدراسة

رلموعات الدراسة ويساعد كل رلموعة
على القيام دبهام التعلم بكفاءة

ٗ

توجيو رلموعات العمل والتعلم
تقييم

يقوم ادلعلم بتوجيو رلموعات الدراسة
أثناء عملها ُب ادلهمة

٘

منح اجلوائز

يقوم ادلعلم بتقييم نتائج التعلم عن ادلواد
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اليت ًب تعلمها أو تقدم كل رلموعة نتائج
تعلمهم
يبحث ادلعلم عن طرق تناسب نتائج أو

ٙ
ادلرجع  :سوينطو ُب استياريٍت

ٕ٘

نتائج التعلم الفردية

 .٥٠التنفيذ في الفصل
أيضا التفكَت بعناية
ُب النوع التعاوين لًتتيب الفصول الدراسية التعليمية ،غلب ً
كما ذكر يل ويل سويانتو ُب إستاراين أن ىيكلة الفصل ػلتاج إىل االىتمام دببادئ
معينة .غلب ترتيب الرباز حىت يتمكن مجيع الطبلب من رؤية ادلعلم أو اللوحة بوضوح
وؽلكنهم رؤية زمبلئهم ُب اجملموعة بشكل جيد ويكونون ُب متناول اجملموعة .ؽلكن أن
تكون اجملموعات اليت ًب تشكيلها ُب وضع قريب من بعضها البعض ولكن ال تتداخل
بُت القبائل واجملموعات األخرى.
ُب تعلم اللغة العربية ،يواجو الطبلب عاد ًة سبارين ُب شكل قصص أو حل
معا
ادلشكبلت .التعلم التعاوين ىو احلل إلصلاز ىذه ادلهام ألن كل طالب ؽلكنو العمل ً
وادلساعدة ُب التغلب على ادلهمة احلالية .باإلضافة إىل ذلكُ ،ب التعلم التعاوين ،يشارك
الطبلب بنشاط ُب عملية التعلم حبيث يكون لو تأثَت إغلايب على جودة التفاعل
والتواصل اجليد ؽلكن أن ػلفز الطبلب على ربسُت ربصيلهم التعليمي.
Istarani dkk, Strategi Pembelajaran Kooperatif …h, 40.

25

27

أكد سوينطو ُب استياريٍت أنو ُب تنفيذ فصل التعلم التعاوين يتطلب زبطيطًا
دقي ًقا ،على سبيل ادلثال :ربديد النهج الصحيح ،واختيار ادلوضوعات اليت تتوافق مع ىذا
النوع ،وتشكيل رلموعات الطبلب ،وإعداد أوراق عمل الطبلب أو أدلة تعلم الطبلب،
وتعريف الطبلب دبهامهم وأدوارىم ُب رلموعات ،زبطيط الوقت وادلقعد الذي سيتم
استخدامو من قبل الطبلب.

ٕٙ

قبل بدء التعلم التعاوين ،غلب تعريف الطبلب أوالً على ماىية التعلم التعاوين
أيضا إعطاء الطبلب
وكيف غلب مراعاة القواعد .من أجل التعلم بسبلسة ،غلب ً
تعليمات حول ما غلب القيام بو .تشمل ىذه التعليمات:
أ .أىداف التعلم
ب .ماذا يفعل الطبلب ُب رلموعات.
ت .ادلوعد النهائي الستكمال ادلهام.
ث .جدولة العروض التقدؽلية للفئة التجريبية.
ج .إجراءات منح اجلوائز الفردية واجلماعية.
ح .شكل عرض التقرير.

Istarani dkk, Strategi Pembelajaran Kooperatif …h, 45.
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 .٥٥االختالفات في التعلم التعاوني والتعلم التقليد
أيضا ،على الرغم من وجود عدد من
ُب التعلم التقليدي ،يُعرف التعلم اجلماعي ً
االختبلفات الرئيسية بُت التعلم اجلماعي للتعلم التعاوين والعمل اجلماعي ُب التعليم
التقليدي.
الجدول ٣٠٣
الفروق بين التعلم التعاوني والتعلم التقليد
التعلم التقليد
الًتكيز على العروض الفردية

التعلم التعاوني
الًتكيز على العروض التقدؽلية اجلماعية

سلتصا ومبدئيًا "إذا مل يعتقد كل عضو ُب اجملموعة أنو ال ؽلكن
سيكون كل طالب ً
ناجحا  ،فسوف أخسر وأخسر" ربقيق النجاح بدون صلاح اجملموعة "إذا
أكن ً
اجلوائز تأخذ شكل عروض تقدؽلية بُت فزت  ،فزت"
األفراد
التعزيز على شكل التقدًن

جائزة اجملموعة كعرض تقدؽلي لكل عضو
ُب اجملموعة

ُب عملية التعلم ،ىناك عملية مناقشة سوف يساعد أعضاء اجملموعة الزمبلء
بعضهم البعض ،ويشجعون وػلفزون
قليلة بُت الطبلب
بعضهم البعض ُب عملية التعلم
ادلسؤولية ُب شكل مسؤولية فردية

ادلسؤولية ُب شكل مسؤولية فردية
ومسؤولية مجاعية .سيكون كل عضو ُب
مسؤوال بشكل متبادل عن
اجملموعة
ً
ربقيق عمل اجملموعة األمثل
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القدرة على العمل اجلماعي ىو الطلب

يتم ذباىل ادلهارات االجتماعية

سيقوم الطالب بأمر نفسو ُب إكمال يتوقع موقف األعضاء أن يكون التعاون
والقيادة من مسؤولية مجيع أعضاء
مجيع مهامو
اجملموعة
ال توجد عملية حول كيفية ربسُت جودة سيوفر كل عضو إجراءً لتحليل أفضل
طريقة جلعل اجملموعة أفضل واستخدام
العمل
ادلهارات االجتماعية بشكل مناسب
وربسُت جودة عمل اجملموعة
تشكيل رلموعات مل يبلحظها أحد

يقوم ادلعلم بتكوين رلموعات غَت
متجانسة وكل رلموعة تتكون من ٗ٘-
أعضاء (رلموعات صغَتة)

ما ىو موجود ُب شكل رلموعات كبَتة ،سيقوم ادلعلم بادلبلحظة واالستثمار  ،إذا
لزم األم
وىي الطبقات
ادلرجع :محداين

ٕٚ

 .٥٣التميز في التعلم التعاوني
مفيدا للغاية لتشجيع الطبلب على أن يكونوا أكثر
ُب الواقع ،يعد التعلم التعاوين ً
نشاطًا ُب التعلم وؽلكنهم ربسُت نتائج تعلم الطبلب .اقًتح كلُت ُب استيارينيبعض فوائد
استخدام نوع التعلم التعاوين ،دبا ُب ذلك:
أ .قم بتعليم الطبلب على تقليل اعتمادىم على ادلعلمُت واإلؽلان
بقدراهتم.
Hamdani, Stategi Belajar Mengajar…, h. 166.
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ب .شجع الطبلب على التعبَت عن األفكار شفهياً.
ت .مساعدة الطبلب على التعلم دبسؤولية وتعلم قبول االختبلفات.
ث .مساعدة الطبلب على احلصول على نتائج تعليمية جيدة،
وربسُت االجتماعية ،والعبلقات اإلغلابية بُت األفراد ،وربسُت
ادلهارات ُب إدارة الوقت.
ج .التقط العديد من الدروس من التعاون الذي ًب إنشاؤه.
ح .سيتعلم الطبلب ادلزيد ،مثل ادلدرسة ومثلهم.
خ .تعزيز قدرة الطبلب على استخدام ادلعلومات اجملردة ومعلومات
الدرس اليت ؽلكن للطبلب بعد ذلك تغيَتىا إىل قرار حقيقي.
د .يوفر العديد من الفرص للطبلب دلقارنة اإلجابات ومطابقتها
باإلجابات الصحيحة.
ذكرت وينا سنجايا من استياريٍت أن مزايا نظام التعلم التعاوين

()SPK

كاسًتاتيجية تعليمية تشمل:
أ .من خبلل نظام التعليم التعاوين ال يعتمد الطبلب بشكل كبَت
على ادلعلم ،ولكن ؽلكنهم زيادة ثقة القدرة على التفكَت
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بأنفسهم وربديد ادلعلومات من مصادر سلتلفة والتعلم من
الطبلب اآلخرين.
ب .ؽلكن لنظام التعليم التعاوين تطوير القدرة على التعبَت عن
األفكار دلعرفة األفكار بالكلمات الشفهية ومقارنتها بأفكار
اآلخرين.
ت .ؽلكن أن تساعد نظام التعليم التعاوين األطفال على احًتام
اآلخرين وإدراك مجيع قيودىم وقبول مجيع االختبلفات.
ث .ؽلكن أن يساعد نظام التعليم التعاوين ُب سبكُت كل طالب
ليكون أكثر مسؤولية عن التعلم.
ج .نظام التعليم التعاوين ىي اسًتاتيجية قوية دبا يكفي لتحسُت
التحصيل الدراسي وكذلك القدرات االجتماعية ،دبا ُب ذلك
تطوير شعور بالثقة بالنفس ،والعبلقات الشخصية اإلغلابية مع
اآلخرين ،وتطوير مهارات إدارة الوقت وادلوقف اإلغلايب ذباه
ادلدرسة.
ح .من خبلل نظام التعليم التعاوين ؽلكن تطوير قدرة الطبلب على
اختبار أفكارىم وفهمهم ،وتلقي ادلبلحظات .ؽلكن للطبلب
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شلارسة حل ادلشكبلت دون خوف من ارتكاب األخطاء ،ألن
القرارات اليت يتم ازباذىا ىي مسؤولية اجملموعة.
خ .ؽلكن لـنظام التعليم التعاوين ربسُت قدرة الطبلب على استخدام
ادلعلومات وقدرة التعلم التجريدي لتصبح حقيقية.
د .التفاعل أثناء العمل التعاوين ؽلكن أن يزيد من الدافع ويوفر
التحفيز للتفكَت .ىذا مفيد لعمليات التعليم على ادلدى
الطويل.

ٕٛ

 .٥٢ضعف التعلم التعاوني
إىل جانب التميز ،يوجد لدى نظام التعليم التعاوين قيود ،دبا ُب ذلك:
أ .لفهم فلسفة نظام التعليم التعاوين ،يستغرق األمر بعض الوقت.
من غَت ادلنطقي للغاية إذا كنا نتوقع من الطبلب أن يفهموا
ويفهموا فلسفة التعلم التعاوين تلقائيًا .بالنسبة للطبلب الذين
يُعتربون مزايا ،على سبيل ادلثال سيشعرون بأن الطبلب الذين
سيعتربوهنم يفتقرون إىل القدرات سوف يعوقهم .نتيجة لذلك،
ؽلكن ذلذا النوع من ادلواقف أن يعطل مناخ التعاون ُب
رلموعات.
Istarani dkk, Strategi Pembelajaran Kooperatif …h, 46-47
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ب .السمة الرئيسية لـنظام التعليم التعاوين ىي أن الطبلب يتعلمون
فعاال،
من بعضهم البعض .لذلك ،إذا مل يكن التدريس النظَت ً
ٍ
فعندئذ مقارنة بالتعلم ادلباشر من ادلعلم ،ؽلكن أن يكون ىناك
أبدا
مثل ىذه الطريقة لتعلم ما غلب تعلمو وفهمو ولن يتم تناولو ً
بواسطة الطبلب.
ت .تستند التقييمات ادلقدمة إىل نظام التعليم التعاوين إىل نتائج
العمل اجلماعي .ومع ذلك ،ػلتاج ادلعلمون إىل إدراك أن النتائج
أو اإلصلازات ادلتوقعة ىي إصلازات كل فرد.
ث .يتطلب صلاح نظام التعليم التعاوين ُب زلاولة لتنمية الوعي
اجلماعي فًتة زمنية طويلة إىل حد ما وىذا مستحيل ربقيقو
دبجرد تطبيق مرة واحدة أو مرة واحدة.
جدا للطبلب،
معا مهمة ً
ج .على الرغم من أن القدرة على العمل ً
إال أن ىناك العديد من األنشطة ُب احلياة تعتمد فقط على
القدرات الفردية .لذلك من الناحية ادلثالية من خبلل نظام التعلم
معا ،غلب أن
التعاوين خببلف الطبلب الذين يتعلمون العمل ً
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أيضا كيفية بناء الثقة بالنفس .ربقيق ىذين
يتعلم الطبلب ً
األمرين ُب نظام التعلم التعاوين ليس باألمر السهل.

ٕٜ

 .٥١أنوا استراتيجيات التعلم التعاوني
على الرغم من أن ادلبادئ األساسية للتعلم التعاوين ال تتغَت ،إال أن ىناك عدة
نوعا من اسًتاتيجيات التعلم
أشكال سلتلفة للنموذج .ذكر إستاراين وزمبلؤه مخسون ً
التعاوين:
ٔ) عبة إصلاز فرق الطبلب
ٕ) استكشاف
ٖ) فريق تسريع التعليمات
ٗ) التعليم والتعلم السياقي
٘) التعليم دبساعدة التخصيص
 )ٙفكر  -نقاش – كتابة
 )ٚتعليم الرياضيات الواقعي
 )ٛمشكلة تظاىر
 )ٜمشكلة مفتوحة
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ٓٔ) حل ادلشكبلت
ٔٔ) دورة التعلم
ٕٔ) التدريس ادلتبادل
ٖٔ) التفكَت اجلسدي السمعي الفكري
ٗٔ) حل ادلشكبلت اإلبداعي
٘ٔ) حلقة مزدوجة العبلقات العامة
 )ٔٙالقراءة التعاونية ادلتكاملة والتأليف
 )ٔٚاثنان البقاء ،واثنُت من الضالة
 )ٔٛاإلبداعية ادلنتجة
 )ٜٔالطالب ادليسر وشرح
ٕٓ) مراجعة الدورة
ٕٔ) زوج الشيكات
ٕٕ) ُب (التداخل ادلباشر)
ٖٕ) مجلة كاملة
ٕٗ) كومون
ٕ٘) التعلم التوليدي (التعلم التوليدي)
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 )ٕٙحثي
 )ٕٚاستنتاجي
 )ٕٛالتفاعلية
 )ٕٜالتكاملية ادلتكاملة
ٖٓ) علوم وتكنولوجيا البيئة واجملتمع
ٖٔ) ادلواضيعية
ٕٖ) ادلتكاملة
ٖٖ) تداخل (تداخل)
ٖٗ) التدريس ادلتبادل (التدريس العكسي)
ٖ٘) شبكي
 )ٖٙضلوي (ضلوي)
 )ٖٚقراءة (قراءة)
 )ٖٛالسمعيات
 )ٖٜتقببل
ٓٗ) عمل رلموعات صغَتة
ٔٗ) التواصل
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ٕٗ) لعبة (لعبة)
ٖٗ) دمية الكبلم
ٗٗ) التعلم معا (التعلم معا)
٘ٗ) حوار عميق
 )ٗٙتدريب ادلخترب (تدريب ادلخترب)
 )ٗٚالتعلم النشط (التعلم النشط)
 )ٗٛنشط عاكس
 )ٜٗمفهوم األغنية (أغاين ادلفهوم)
ٓ٘) ما وراء ادلركز ودائرة التوقيت

ٖٓ

ٔ٘) بانوراما
ٕ٘) رؤساء مرقمة معا
ٖ٘) بطولة ألعاب مجاعية

ٖٔ

ب .مراجعة نو التعلم التعاوني الفريق بمساعدة الفردية
التفرد دبساعدة الفريق ىو نوع واحد من التعلم التعاوينُ .ب عام ٘ ،ٜٔٛقدم
ظلوذجا للتعلم الفردي مع ظلاذج تعليمية تعاونيةٍ .ب يُطلق
سلفُت و سوينطو ُب استياريٍت ً
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على ظلوذج التعلم ىذا اسم ظلوذج التعلم التعاوين ادلدعوم بالفريق دبساعدة الفرديةىو نوع
واحد من التعلم التعاوين دبساعدة فردية.

ٕٖ

تُعد الًتمجة اجملانية دلصطلح الفردية ادلدعومة بالفريق مساعدة فردية ُب رلموعات
()BIDAK

مع خصائص تعلم وجود مسؤوليات التعلم لدى الطبلب .لذلك غلب على

الطبلب بناء ادلعرفة لعدم قبول النموذج النهائي للمعلم .ظلط التواصل بُت ادلعلم والطالب
ىو موافضات وليس فرضا.
ظلوذج التعلم التعاوين من نوع فريق التعاون التعاوين ىو التعلم التعاوين الذي
ينقسم ُب تنفيذ الطبلب إىل رلموعات صغَتة من اذليدروجُت ىي إحدى النقاط ادلهمة
اليت غلب اعتبارىا لتشكيل رلموعة غَت متجانسة ىنا وىي القدرة األكادؽلية للطبلب.
كل رلموعة لديها ٗ ٘-طبلب .يتقاسم أعضاء اجملموعة الزمبلء ادلسؤوليات .نوع
ظلوذج التعلم التعاوين
Intruction

Team Assisted Individualization

أو

Team Accelerated

ىي اسًتاتيجية تعليمية تركز على الطالب تركز على الطالبُ .ب نوع الفريق

يساعد الفردية لنموذج التعلم التعاوين ،يتعلم الطبلب عادة األسئلة ُب رلموعاتٍ .ب
يناقشون للعثور على ادلفاىيم أو فهمها .ؽلكن لكل عضو ُب اجملموعة العمل أو إصدار
كشكل من أشكال ادلسؤولية ادلشًتكة .يؤكد تطبيق ظلوذج التعلم التعاوين لـلفريق يساعد
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الفردية على تقدير اجملموعة وادلساءلة الفردية وػلصل على نفس الفرصة دلشاركة النتائج
لكل عضو ُب اجملموعة.

ٖٖ

طور روبرت سالفُت ظلوذج التعلم التعاوين من نوع الفريق يساعد الفردية ُب
جامعة جونز ىوبكنز مع نانسي مادن لعدة أسباب ،وىي :غلمع ىذا النموذج بُت برامج
التميز والتفوق التعليمي التعاوين ،وىذا النموذج يضع ضغوطًا على اآلثار االجتماعية
للتعلم التعاوين ،ويتم تصميم الفريق يساعد الفردية حلل ادلشكبلت ُب برامج التدريس،
على سبيل ادلثال من حيث صعوبات التعلم للطبلب الفردية.
إن ظلوذج التعلم التعاوين اخلاص بالفردية ادلدعومة بالفريق أو تسريع الفريق الذي
بدأه روبرت سالفُت ىو بُت التعلم التعاوين والتدريس الفردي .يهتم ىذا النموذج
باالختبلفات ُب ادلعرفة األولية لكل طالب لتحقيق التحصيل العلمي .يعترب التعلم
الفردي ضروريًا ألن الطبلب يدخلون الفصول دبعرفة وقدرات ودوافع سلتلفة .عندما
يعرض ادلعلم مواد تعليمية ،ىناك بالطبع بعض الطبلب الذين تفتقر إىل ادلعرفة لفهم
ادلادة .ىذا بالتأكيد ؽلكن أن يسبب الطبلب الذين تفتقر إىل ادلعرفة ،سوف تفشل ُب
ربقيق األىداف التعليمية ادلتوقعة من قبل ادلعلم .بالنسبة للطبلب الذين سوف تستوعب
معرفتهم ادلتوسطة أو ادلتقدمة بسهولة ادلواد ادلقدمة من قبل ادلعلم ،لذلك فإن تطبيق ىذا

Miftahul Huda, Cooperatif Learning, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), h.

33

`

116.

41

جدا للتطبيق ،من أجل بناء تعاون ومسؤولية نشط
النوع من ظلوذج التعلم التعاونيضروري ً
وإغلايب.
 .٥خصائص التعلم الجماعي الفرد المدعوم
خصائص التعلم الفردي دبساعدة الفريق ىي:
أ .التعلم ُب شكل فريق.
ب .يقوم ادلعلم باإلشراف على ادلعلومات وإعطائها فقط حسب
احلاجة للطبلب أو الفرق اليت ربتاج إليها.
ت .فريق الوظائف ىو مكان إلعداد أو التأكد من أن كل عضو
يفهم ادلواد اليت يتم تدريسها.
ث .يتم التقييم بشكل فردي ،وليس ُب رلموعات.
 .٣مزايا التعلم التعاوني على نو الفريق بمساعدة الفردية
مع مزيج من الدروس التعاونية والفردية  ،ؽلكن احلصول على فوائد ُب آن واحد،
وىي:
أ .تتمثل ميزة التعلم التعاوين ُب إضفاء الطابع الفردي ادلدعوم من
الفريق ،والتعلم التعاوين ىو جهد لتمكُت الزمبلء ،وزيادة التفاعل
بُت الطبلب ،والعبلقات ادلفيدة للطرفُت بُت الطبلب .سيتعلم

41

الطبلب ُب اجملموعات مساع األفكار حول أفكار اآلخرين،
ومناقشة توافق أو عدم ادلوافقة ،أو عرض أو قبول النقد البناء.
بعد ذلك سوف يساعد الطبلب بعضهم البعض إلتقان ادلواد
التعليمية.
ب .نوع التعلم الفردي  -دبساعدة الفريق  -التعليم الفردي ،التعلم
دروسا
الذي يعلّم الطبلب التعلم بشكل مستقل ،ال يتلقى ً
خاما من ادلعلم .من خبلل التعلم الفردي ،سيكون الطبلب
ً
قادرين على استكشاف معارفهم وخرباهتم لتعلم موضوع
الدراسة ،حىت يتسٌت لو ذبربة التعلم اذلادف وف ًقا للبناء.
 .٢مكون من التعلم الفرد بمساعدة فريق التعاونية.
وف ًقا لسلفُت ،يتألف التعلم من عدة مكونات ،دبا ُب ذلك:

ٖٗ

أ .فريق أو رلموعة.تتكون اجملموعة ادلكونة من ٘ طبلب .اجملموعة
ىي رلموعة غَت متجانسة ،واليت سبثل النتائج األكادؽلية ُب
الصف واجلنس والعرق .وظيفة اجملموعة ىي التأكد من أن مجيع
أعضاء اجملموعة يشاركون ُب التعلم وبشكل أكثر ربديدا ىو
إعداد األعضاء للقيام باالختبار بشكل جيد.
Miftahul Huda, Cooperatif Learning…205.
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ب .اختبار ربديد ادلستوى أو اختبار ربديد ادلستوى.يتم تقدًن عرض
تقدؽلي للطبلب ُب بداية الربنامج .يهدف ىذا إىل وضع
الطبلب ُب رلموعات دراسة بناءً على نتائج اختبارات الطبلب.
ت .مواد ادلناىج أو جهاز التعلمُ.ب التعلم ،يتم الًتكيز على
اسًتاتيجيات حل ادلشكبلت ُب مجيع ادلواد .تنقسم كل وحدة
إىل ٔ) ورقة إرشادية واحدة ،ربتوي على مراجعات مفاىيمية
قدمها ادلعلم ُب العمل على اجملموعة ،سبت مناقشتها باختصار
ٕ) عدد أوراق شلارسة ادلهارات اليت تقدم كل مهارة شلارسة مهارة
فرعية تؤدي إىل اكتمال ادلهارات ٖ) االختبارات التكوينيةُ ،ب
ىذه الدراسة األسئلة ىي مسابقات
ث .دراسة فريق أو دراسة مجاعية
بعد أن يشرح ادلعلم ادلواد األساسية ُب كل اجتماع ،يتم وضع الطبلب ُب
رلموعاهتم .اذلدف من ىذه اجملموعة ىو أن يتعلم مجيع الطبلب بنشاط وبشكل أكثر
ربديدا الطبلب إكمال ادلهمة بشكل مستقل.

43

 .١خطوات لتنفيذ التعلم التعاوني الفرد الجماعي
مراحل التعلم التعاوين ىي أنواع الفردية ادلدعومة دبساعدة (الفريق دبساعدة
الفردية)وف ًقا لسالفُت ُب سوياتنو:

ٖ٘

أ .تشكيل اجملموعة
مخسة طبلب غَت متجانسُت ،سبثل ىذه اجملموعة النتائج
األكادؽلية ُب الفصل ادلأخوذة من القيمة ادلتوسطة اليومية للفصل
وسبثل اجلنس .وظيفة اجملموعات ىي التأكد من أن مجيع أعضاء
اجملموعة يشاركون ُب التعلم وبشكل أكثر ربديداً ىو تقدًن
األعضاء للقيام باالختبار بشكل جيد.
ب.


إعطاء ادلواد التعليمية
يتم إعطاء ادلواد اليت يتم تدريسها ُب شكل أوراق عمل للطبلب
يتم إعدادىا بواسطة ادلعلم ،ويتم إعداد أوراق العمل بطريقة
تناسب ظلوذج التعلم الذي سيتم تطويره .تتكون ادلواد التعليمية
من موضوعات غلب مناقشتها ُب رلموعات ،إىل جانب أن
ىناك أسئلة غلب إجراؤىا بشكل فردي بعد مناقشتها ُب
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رلموعات .األسئلة اليت يتم حلها من قبل كل منهما زبتلف عن
بعضها البعض ولكن ُب نفس ادلوضوع.
ت.


دراسة ُب رلموعات
معا ُب رلموعة
ذبرى اجملموعة دلناقشة ادلواد ُب ادلواد التعليمية ً
واحدة
ناقشت كل رلموعة ادلادة نفسها ،وُب هناية مناقشة اجملموعة،
أوضحت كل رلموعة النتائج اليت توصلت إليها اجملموعة أمام
الفصل.

ث.


رلموعة عشرات واجلوائز اجملموعة
ُسبنح ىذه اجلائزة من نتائج تعاون اجملموعة عند حل ادلشكبلت
اليت سبت مناقشتها ونتائج مناقشات اجملموعة.

ج.


تدريس ادلواد األساسية من قبل ادلعلم
ًب تعزيز نتائج مناقشة اجملموعة من قبل ادلعلم من خبلل إعادة
شرح ادلواد اليت مل يعثر عليها الطبلب ُب كل رلموعة.
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ح.


االختبار التكويٍت

ُب جزء آخر ،يصف عامل بناء اجلملة أو اخلطوات من نوع التعلم
ىي:

BIDAK

ٖٙ

ٔ) تشكيل رلموعات غَت متجانسة وتوفَت ادلواد التعليمية
ُب شكل وحدات.
ٕ) رلموعات تعلم الطبلب اليت يساعدىا الطبلب الذين
يتمتعون دبهارة لدى أعضاء اجملموعة الفرديُت ،يتبادلون
اإلجابات ويتبادلون تلك ادلناقشات.
ٖ) جوائز اجملموعة واألفكار واالختبارات الرمسية
 .١نقاط القوة والضعف في التعلم التعاوني بمساعدة الفريق
أ .فائض(الفريق بمساعدة الفردية)
كما ىو موضح أعبله ،يتميز ظلوذج التعلم التعاوين ادلدعوم بفريق
العمل اجلماعي بفوائد عديدة منها:
ٔ) زيادة التعاون بُت الطبلب ُب شكل رلموعة.
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ٕ) ؽلكن للطبلب تبادل ادلعرفة أو األفكار أو األفكار ُب
عملية التعلم.
ٖ) ؽلكن تذكَت الطبلب بالتعاون ُب رلموعات ،ألن
اجملموعات اليت تتفوق ستحصل على جوائز مناسبة.
ٗ) تدريب الشعور بادلسؤولية الفردية للطبلب ُب رلموعة
الدراسة.
ُب حُت ذكر سلفُت أن ادلزايا ىي كما يلي:

ٖٚ

ٔ) ؽلكن أن تقلل من أعلية ادلعلمُت ُب التدقيق واإلدارة.
ٕ) ؼلصص ادلعلم على األقل نصف الوقت لتدريس
رلموعات صغَتة.
ٖ) ستكون عملية الربنامج بسيطة للغاية حبيث ؽلكن
للطبلب ُب الفصل الثالث وما فوق القيام بذلك.
ٗ) سيكون الطبلب قادرين على التحقق من بعضهم
البعض ،حىت إذا كان الطبلب الذين يفحصون قدراهتم
أقل من الطبلب الذين ًب تسجيلهم ُب تسلسل التدريس

37

Robert, E Salvin, Cooperatif Learning Teori Riert dan Praktik, (Bandung: Nusa
Media, 2008), hal. 204.
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وإجراءات التحقق ستكون بسيطة للغاية وال تزعج
ادلدقق.
٘) الربنامج سهل التعلم من قبل كل من ادلعلمُت والطبلب،
وغَت مكلفة ومرنة وال ػلتاج إىل مزيد من ادلعلمُت أو
فرق ادلعلمُت.
 )ٙمن خبلل جعل الطبلب يعملون ُب رلموعات تعاونية،
مع مسا ٍو متوازية ،فإن ىذا الربنامج سوف يبٍت
الظروف .إنو من أجل تكوين مواقف إغلابية ذباه
الطبلب العاديُت الذين يعانون من إعاقات أكادؽلية
وبُت الطبلب من خلفيات عرقية أو إثنية سلتلفة.
ب.ضعف(الفريق بمساعدة الفردية)
ىناك العديد من عيوب تطبيق أساليب التعلم التعاوين للفريق
ادلدعوم دبساعدة الفريق:
ٔ) إذا كانت سيطرة ادلعلم ضعيفة  ،فسيؤدي ذلك إىل
حدوث ضجيج داخل الفصل ،وبالتايل سيتم تعطيل
الفصول األخرى تلقائيًا بالتعلم.

48

ٕ) الطبلب الذين ال يريدون التزحزح عن التعبَت عن آرائهم،
سيكون من الصعب قبوذلم من قبل الطبلب اآلخرين.
ٖ) ُب بعض األحيان يكون ىناك تناقض ُب الرأي ،لذلك
ال توجد نقطة التقاء ُب ادلناقشة.
ٗ) يستغرق إنشاء وتطوير نقاط ربط التعلم وقتًا طويبلً.
٘) سيواجو الطبلب الذين يكون عددىم كبَتًا ُب فصل
ادلعلم صعوبة ُب تقدًن التوجيو للطبلب.

ٖٛ

 .٠تنفيذ التعلم التعاوني بمساعدة التعليم الجماعي في الفصول
الجدول٣٠٢
كيفية تطبيق نو التعلم التعاوني (الفريق بمساعدة الفردية)في الفصل ،انظر في
الجدول التالي:

رقم

األنشطة الطبلبية

دورة التعلم

أنشطة ادلعلم

ٔ

تشكيل اجملموعة

ربديد عدد اجملموعات تنظيم واجللوس وفقا
وأمساء أعضاء اجملموعة للمجموعة اليت ًب

ٕ

إعطاء ادلواد التعليمية توفَت ادلواد التعليمية لكل تلقي ادلواد التعليمية
وأخربىا
رلموعة

ٖ

وتقييم ناقش وتبادل األفكار
وغَت ذلك ُب

ربديدىا

دراسة ُب رلموعات

السيطرة
اجملموعات

38

http://digilib.unnes.ac.id/gdl/collect/index/assoc/f8de.isss.dur/doc.pdf. (Diakses
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رلموعات حىت تتمكن
من معرفة النتائج
وتقدؽلها
ٗ

عشرات إعطاء درجة (النتيجة) استمع بنفس القيم
رلموعة
اليت ًب احلصول عليها
ُب كل رلموعة
واجلوائز اجملموعة
من العمل اجلماعي
وتلقي اجلوائز

٘

تدريس
األساسية

ادلواد اشرح ادلادة التعليمية مقارنة نتائج العمل
اجلماعي مع ادلواد
احلقيقية
التعليمية اليت يطبقها
ادلعلم

ٙ

االختبار التكويٍت

إعطاء سؤال االختبار

ادلرجع  :استياريٍت وأصحاهبا.

ٖٜ

اعمل على األسئلة
ادلقدمة لكل طالب
على حدة

ج .نظرة عامة على مواد اللغة العربية
اللغة العربية ىي اللغة اليت سبتلك معظم الفنون .إىل جانب كوهنا لغة القرآن
الكرًن واحلديث الشريف ،اللغة العربية ىي لغة الدين وادلسلمُت ،واللغة الرمسية لؤلمم
ادلتحدة ،واللغات الوطنية ألكثر من ٕ٘ دولة ُب ادلنطقة الشرقية ،ولغة الضهاد ،ولغات
الًتاث الثقافة االجتماعية (لوجو الًتاث) .أكد جابر قميحة من زلب عبد الوىاب على
Istarani dkk, Strategi Pembelajaran Kooperatif mengenal Tipe, Strategi…h. 81.
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أن اللغة العربية ىي لغة ذلا "محاية إذلية" وىي "ضمانة إذلية" ،إىل جانب استخدامها
"حاوية للتعبَت عن القرآن".

ٓٗ

جادل عبد العال سامل مكارم ُب زلب عبد الوىاب بأن اللغة العربية كانت تعترب
أيضا لغة أصلية ج ًدا ،ومل يكن لديها طفولة وكذلك ُب سن الشيخوخة (لوغة أصيلة،
ً
وليسا الىى ثويلح وليسا الىها سيخوخا)ٔٗ .على الرغم من أنو ،باعتبارىا لغة من
القرآن ،ال ربتاج العربية إىل أن تكون مقدسة أو تعترب لغة مقدسة (لغو مقدساه)  ،لكنها
ُب وضع جيد دبا فيو الكفاية باعتبارىا لغة زلًتمة وتقدر تقديراً عالياً (لغو معتزمة) ألهنا
لغة القرآن ،واللغة اليت تستخدم ُب الغالب ُب معظم لغات العبادة والثقافة اإلسبلمية
(لوجو األسقفية اإلسبلمية) .ىذا الرأي يعٍت أن اللغة العربية ىي نظام اجتماعي  -ثقاُب
مفتوح للمراجعة والنقد والتنمية.

ٕٗ

ُب تطورىا ،سبت دراسة اللغة العربية وتطويرىا ُب عامل التعليم من خبلل التعلم.
عامل مهم ُب التعلم ىو ادلعلم .أحد توقعات ادلعلم ىو تنظيم التعلم ،لذلك يتم تفسَت
التعلم على أنو نشاط يهدف إىل تعليم الطبلب .وف ًقا لـمولياسا ُب ليلة ادلنورة ،فإن
التعلم ُب جوىره ىو عملية التفاعل مع الطبلب مع بيئتهم ،حبيث ربدث التغيَتات ُب
40

Muhbib Abdul Wahab, Peran Bahasa Arab Dalam Pengembangan Ilmu Dan
Peradaban Islam, (Jakarta: Jurnal Arabiyat Pendidikan Bahasa Arab Dan Kebahaaaraban,
2014), h. 1.
41
Muhbib Abdul Wahab, Peran Bahasa Arab Dalam Pengembangan Ilmu Dan
Peradaban Islam…h. 2
42
)http:/www.alriyadh.com/contents, (diakses pada: 4-04-2019
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اذباه أفضل ٖٗ.يوجد ُب ىذا التعقيد العديد من العوامل اليت تؤثر عليو ،سواء العوامل
الداخلية اليت تأٌب من داخل الفرد ،وكذلك العوامل اليت تأٌب من خارج البيئة ،وىي
العوامل اخلارجية.
ُب تعلم اللغة العربية ،ىناك أربعة جوانب ىي موضوع الدرس ،وىي جوانب
الكبلم (الكبلم)  ،وجوانب االستماع (اإلستيما)  ،وجوانب القراءة (القرآن)  ،وجوانب
الكتابة (الكتابة) .اجلوانب األربعة مرتبطة ببعضها البعض .تساىم مهارات االستماع ُب
تطوير مهارات الكبلم والعكس صحيح .مهارات الكتابة تساىم ُب القدرة على قراءة
النص.
لذلك ،فإن تعلم اللغة العربية ىو تعلم حيث يكون ادلعلم أحد مفاتيح تعلم اللغة
العربية للطبلب من خبلل توفَت ظروف تعليمية مواتية والًتكيز أكثر على مشاركة
الطبلب ُب التعلم .حىت يتمكنوا ُب وقت الحق من إتقان اللغة العربية بشكل نشط أو
سليب ،سواء ُب مهارات التحدث (الكبلم)  ،واالستماع ،والقراءة ،والكتابة.
ُب الوقت احلاضر ًب تدريس اللغة العربية ُب ادلدرسة ادلتواسطة وادلدرسة الثانوية
إىل ادلدرسة الثانوية .لكن بشكل عام ال يزال الطبلب غَت قادرين على التعبَت عن اللغة
العربية ُب عملية التعلم ُب ادلدرسة ،ال يزالون يواجهون صعوبة ُب نقل األفكار واألفكار
43

Lailatul Munawwaroh, Peningkatan Hasil Belajar Bahasa Arab Dengan
Strategi Practice Rehearshall Pairs Kelas IV Ma’arif Kricaan Salam Magelang,
(Yogyakarta: Skripsi Program Pendidikan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
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واألسئلة وما إىل ذلك باللغة العربية .وبالتايل ،فإن حالة الطبلب الذين ال يعرفون اللغة
العربية قبل أن تثَت صعوبات ُب التعبَت عن اللغة العربية .وقد واجو ىذا األمر بعض
طبلب ادلدرسة ادلتواسطة ُب الًتبية اإلسبلمية ُب الصف السابع شلن كانوا موضوع
الدراسة.
تتم سلرجات تعلم الطبلب اليت ًب احلصول عليها أثناء عملية التعلم ُب ادلعرفة
والفهم وادلهارات ورلاالت القيم وادلواقف .عملية التعلم ادلستمر تنتج تغيَتات ُب
الطبلب .ىذه التغيَتات ىي قدرات ُب رلاالت سلتلفة ،مثل رلال ادلعرفة أو الفهم،
وخاصة مهارات اللغة العربية .ؽلكن التعبَت عن قدرات الطبلب ُب موقف تقييم حىت
ؽلكن معرفة النتائج.
وبالتايل ،فإن نتائج تعلم اللغة العربية ىي النتائج اليت حققها الطبلب أثناء
عملية تعلم اللغة العربية .ؽلكن رؤية األرقام أو الدرجات اليت حصل عليها الطبلب إىل
أي مدى صلاح الطبلب ُب عملية التعلم السابقة .لتحديد صلاح الطبلب ُب عملية تعلم
اللغة العربية ،ؽلكن رؤيتها من خبلل مؤشرات التقييم .تعتمد مؤشرات التقييم ادلستخدمة
لتحديد مدى صلاح استخدام ظلوذج التعلم التعاوين ادلدعوم (الفريق دبساعدة الفردية) على
ربسُت نتائج تعلم اللغة العربية على النتائج واالختبارات اليت حصل عليها الطبلب من
الصفوف الفردية واليت ًب مقارنتها بعد ذلك باحلد األدىن من الدرجات اليت اجتازت
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معايَت احلد األدىن لئلكمال

()KKM

ُب ادلواد العربية ُب مدرسة روضة الًتبية اإلسبلمية

الصلكات رغلنسي .وأما احلد األدىن لدرجة ىو ٘.ٚ
وبالتايل ؽلكن القول أن الطبلب يكملون التعلم الفردي إذا كانت درجة االختبار
ال تقل عن ٘ .ٚإذا كانت النتيجة اليت حصل عليها الطبلب أقل من ٘ ،ٚفهذا يعٍت
أنو ؽلكن قول اجلرسم تنجح .من خبلل معرفة مؤشرات صلاح التعلم اليت حققها
الطبلب ،ؽلكن للمدرس والطبلب ربسُت أنشطة التعليم والتعلم وربسينها إذا اعترب أهنا
مل ربقق نتائج التعلم ادلطلوبة.ادلواد العربية ذلا األىداف التالية:
ٔ .تطوير القدرة على التواصل باللغة العربية ،الشفوية وادلكتوبة ،واليت
تشمل أربع مهارات لغوية ،وىي االستماع ،والتحدث (الكبلم) ،
والقراءة ،والكتابة
ٕ .رفع الوعي بأعلية اللغة العربية كلغة أجنبية لتصبح أداة للتعلم ُب
ادلقام األول ،وخاصة لدراسة مصادر التعاليم اإلسبلمية.
ٖ .تطوير فهم للعبلقات ادلتبادلة بُت اللغات والثقافات وتوسيع اآلفاق
الثقافية .وبالتايل ،من ادلتوقع أن يكون لدى الطبلب رؤى متعددة
الثقافات وإشراك أنفسهم ُب التنوع الثقاُب.

54

د .نتائج البحوث ذات الصلة
استنادا إىل البحث عن البحوث ذات الصلة  ،ىناك العديد من األعمال اليت ذلا
ً
موضوع باستخدام نفس ظلوذج التعلم التعاوين دبساعدة الفريق ُب األطروحة التالية ،دبا
ُب ذلك:
ٔ .إن حبث ين لوه سوتياريٗٗ ىو ربسُت أنشطة تعلم الطبلب وسللوقاهتم ُب
مواضيع حوكمة غراىام من خبلل ظلوذج التعلم التعاوين (فريق الدعم
الفردي) ُب الفصل احلادي عشر من ادلدرسة ادلهنية العليا ٕسيغاراجا .بناءً
على البحث الذي ًب استخدامو  ،أظهرت النتائج ما يلي )ٔ( :ؽلكن
لتطبيق ظلوذج التعلم التعاوين

TAI

أن يزيد من نشاط الطالب ُب ادلواد

النحوية ُب الدورة األوىل اليت ًب احلصول عليها من متوسط نتائج زيادة
بنسبة ٓٗ  ٝإىل ُٕ ٝ ٚب الدورة الثانية )ٕ( .تطبيق ظلوذج التعلم
التعاوين من النوع TAIػلسن من ربصيل تعلم الطالب ُب مواد إدارة غراىام
وف ًقا لنتائج االختبار ُب الدورة األوىل اليت ًب احلصول عليها دبعدل
ٓ ٝٚ٘.ٛبزيادة إىل ُ ٝٛٛب الدورة الثانية.

44
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ًٕ .ب إجراء حبث فراستيو سفتيان ىندوكو٘ٗ الذي أجراه مؤلف ىذه الورقة
من مشكبلت الفصل احلادي عشر لقسم العلوم االجتماعية بادلدرسة
الثانوية احلكومية ،ويرجع ذلك إىل الطريقة اليت يدرس هبا ادلعلمون
بأساليب احملاضرة اليت مل تكن متنوعة .ذلذا السبب ،ضلتاج إىل ظلوذج
تعليمي ؽلكنو زيادة اىتمام الطالب بالتعلم .كان الغرض من ىذه الدراسة
ىو معرفة كيفية ربسُت اىتمامات تعلم الطبلب من خبلل تطبيق ظلاذج
تعلم التعلم التعاوين ُب نوع الفردية ادلدعومة دبساعدة الفريقفي الفصل
الثامي لقسم العلوم العجتماعية بادلدرسة الثانوية احلكومية .تشَت نتائج
ىذه الدراسة إىل (ٔ) ؽلكن أن يزيد نوع التعلم التعاوين للفرد ادلدعوم
مزودا بوسائط قوة
بالفريقمن اىتمام الطالب بالتعلم خاصة عندما يكون ً
النقاط .وصل االىتمام بالتعلم ُب الدورة األوىل إىل مستويات عالية حيث
حصلت على  ٝٚٛوالدورة الثانية من اىتمام الطبلب بالتعلم إىل ٗٝٛ
جدا .يتم تعزيز ىذه النتائج عندما تتبع عملية التعلم
مع معايَت عالية ً
الطبلب بسرور ،وبالتايل زبلق أجواء تعليمية مواتية.

45

Prasetyo Septian Handoko, Upaya Meningkatkan Minat Belajar Sejarah
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ٖ .تري أرياين ،ٗٙدراسة أعدهتا تراي أرياين ،هتدف إىل ربديد تأثَت نتائج تعلم
فيزياء الطبلب ُب اجملال ادلعرُب باستخدام ظلوذج التعلم التعاوين للفئة
العاشرة دبساعدة فريق ُب ادلدرسة الثانوية لوبوك لينجكو للسنة األكادؽلية
 .ٕٓٔٚ/ٕٓٔٙىذا النوع من األحباث ىو حبث ذبرييب ،مع تصميم
البحث ُب شكل تصميم رلموعة مراقبة قبل االختبار وبعد االختبار.
وكانت تقنيات مجع البيانات ُب ىذه الدراسة اختبارات ُب شكل أسئلة
مقال يصل إىل  ٚعناصر .عينات كيبل مأخوذة من الصنفُت  X.1و

.X.2

كان متوسط قيمة الطبقة التجريبية ُب االختبار األويل ٗ ٗٓ.ٙوكان
االختبار النهائي ٔٗ .ٖٛ.بينما بلغ متوسط قيمة فئة التحكم ُب االختبار
األويل ٗ ٗٓ.ٙوكان االختبار النهائي ٔٗ .ٖٛ.بينما بلغ متوسط قيمة
التحكم ُب االختبار األويل  ٖٕ.ٔٙوكان االختبار النهائي ٖ.ٚ٘،ٚ
ب t-احلسايب =ٗٓ ٗٛ=dk ،ٕ،ٙو.ٓ،٘=aفإن قيمة اجلدول  tىي
ٗ .ٔ.ٙٛلذا  t ،احلسايب أكرب من  tاجلدويلٍ .ب اقبل

Ha

و يرد .Ho

تأثَتا ُب ظلوذج التعلم
ً
استنادا إىل التحليل  ،ؽلكن االستنتاج أن ىناك ً
التعاوين للفرق ادلدعومة بالفريقعلى نتائج تعلم طبلب الفيزياء.
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ٗ .سوسي فطرينيت : ٗٚىذا البحث عبارة عن زلاولة دلعرفة مدى تأثَت أنواع
التعلم التعاوين(الفردية ادلدعومة من الفريق) ُب تعزيز تعلم التعلم لطبلب
الثامن ُب ادلرحلة ادلتوسطة  ٜسبلتيغا .استخدمت تقنيات مجع البيانات
ُب ىذه الدراسة االختبارات وادلراقبة والتجريبُ .ب تنفيذ ىذه الدراسة،
أجرى الباحثون ٖ أنشطة ،وىي ما قبل الدورة والدورة األوىل والدورة
الثانية ،واستنادا إىل نتائج ىذه الدراسة أظهرت زيادة ُب ربصيل الطبلب.
ؽلكن مبلحظة نتائج الزيادة من قيمة النسبة ادلئوية للطبلب الذين يبدأون
من مرحلة ما قبل الدورة إىل الدورة الثانية ،أي ُب مرحلة ما قبل الطبلب
الذين يكملون درجة األدىن اخلاصة بطالب واحد أو ٗ .ٖٝ.بلغ إمجايل
عدد الطبلب الذين التحقوا بالدورة األوىل من الطبلب الذين أكملوا درجة
األدىنٗٔ طالبًا أو ٕ ٝٗٛ.شلا أظهر زيادة ُب عدد الطبلب الذين أكملوا
ٖٔ طالبًا من مرحلة ما قبل الدورةٍ .ب من طبلب ادلرحلة الثانية الذين
أكملوا درجة األدين بلغ  ٕٛطالبًا أو  ٜٝٙ.ٙشلا أظهر زيادة ُب عدد
الطبلب الذين أكملوا ٗٔ طالبًا من الدورة األوىل .أثبتت ىذه الدراسة أن

47سوسي فطري يانيت ا.ل ،ٔٚ.ٕ ،تاثَت طريقة التعلم العاوين نوع ( )TeamAssisted Individualizationعلى
إستيعاب ادلفردات لدى تبلميذ الصف السابع بادلدرسةالثناوية ىدايةادلصتفيد كوتا بومي المبونج الشمالية ٕ،ٔٚ.ٕ/ٔٙ.
رسالةعلمية :جبامعةرادين انتان اإلسبلميةاحلكوميةالمبوج.
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التعلم باستخدام نوع التعلم التعاوين

TAI

ربصيل الطالب للتعلم بشكل

ملحوظ.
٘ .نيت عمليا :ٗٛهتدف ىذه الدراسة إىل وصف قدرات حل ادلشكبلت لدى
طبلب ادلرحلة االبتدائية دبحمدية األوسط ُب منطقة غرب بنكنانغ من
خبلل تطبيق التعلم التعاوين الفردي دبساعدة الفريق .ربليل اإلصلاز بناءً
على مؤشرات حل ادلشكبلت قبل اإلجراءً ،ب احلصول على النتائج
دبتوسط كالتايل :ادلؤشر ٔ =  ، ٜٝٙادلؤشر ٕ =  ، ٝ٘ٙادلؤشر ٖ =
ٔٗ ، ٝادلؤشر ٗ = ٖٖ .ٖٝٔ.بينما بعد الفعل.
النتائج كما يلي :ادلؤشر ٔ =  ، ٜٝٙادلؤشر ٕ =  ، ٝٛٙ.ٙادلؤشر ٖ =
ٖ ، ٝٚٚ.ادلؤشر ٗ = ٗ .ٝٙبناءً على نتائج البحث من ربليل العملً ،ب التوصل إىل
أنو من خبلل تطبيق التعلم التعاوين ،ؽلكن لنوع التفرد ادلدعوم بالفريق أن ػلسن نتائج
تعلم الطبلب .ؽلكن مبلحظة ذلك من خبلل ربليل تعلم إتقان طبلب الصف السابع
بعد العملية .من ربليل اكتمال الفرد من ٕ٘ طالباً ،ب االنتهاء من ٕٕ طالبا  ،مل يتم
إكمال ٖ طبلب ،مع متوسط اكتمال ُب الكبلسيكية .ٝ ٛٛ
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ه .التفكير اإلطار
منخفضا ُب الوقت احلايل .تعترب دروس اللغة العربية
ال يزال فهم الطبلب العرب
ً
درسا يُعترب صعبًا بالنسبة للفصل السابع من روضة الًتبية اإلسبلمية ُب منطقة سومطرة
ً
الشمالية ُب الصلكات ،خاصةً إذا أدى ذلك باالقًتان مع طرق التسليم غَت ادلبلئمة إىل
الشعور بادللل واالرتباك ُب فهم ادلوضوع الذي يتلقاه الطبلب .أحد اجلهود لتحسُت فهم
الطبلب ىو زيادة مشاركة الطبلب ُب عملية التعلم.
ُب زلاولة لزيادة احلاجة إىل ظلوذج تعليمي متنوع ومثَت لبلىتمام حبيث يتم ربفيز
الطبلب ليكونوا نشطُت ُب عملية التعلم .إحدى الطرق اليت ؽلكن ازباذىا ىي استخدام
ظلوذج التعلم التعاوين (الفريق دبساعدة الفردية) .ظلوذج التعلم (الفريق دبساعدة الفردية)
ىو ظلوذج تعليمي يتعلم فيو الطبلب بشكل فردي وُب رلموعات .ال يتعلم الطبلب فقط
أيضا ُب رلموعات حىت يتمكنوا من تبادل األفكار
من تلقاء أنفسهم ولكنهم يتعلمون ً
أيضا على بناء تعاون
مع زمبلئهم ُب اجملموعة ،من خبلل مناقشات اجملموعة ستعمل ً
بُت رلموعات الدراسة .ؽلكن أن يكون لتعلم اللغة العربية باستخدام ظلوذج التعلم
التعاوين (الفريق دبساعدة الفردية) تأثَت إغلايب على أنشطة التعلم ،أي ربسُت نتائج التعلم
لطبلب الفصل السابع ُب ادلدرسة ادلتواسطة اإلسبلمية روضة الًتبية اإلسبلمية ساويت
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سيبَتانج الصلات .ألن الطبلب مل يغرسوا ادلفاىيم بأنفسهم .من نتائج الدراسة الذاتية
وادلناقشة.
و .فرضية العمل
استنادا إىل العديد من النظريات الداعمة وإطار التفكَت ادلذكور أعبله ،فإن
ً
الفرضية ُب ىذا البحث التدرييب للفصل الدراسي ىي أن ظلوذج التعليم التعاوين لنوع
التعليم ادلدعوم ب نوع التعلم ؽلكن أن ػلسن نتائج التعلم لطبلب الفصل السابع من
ادلدرسة ادلتواسطة اإلسبلمية روضة الًتبية اإلسبلمية ساويت سيبَتانج الصلات.

الباب الثالث
منهجية البحث
أ .منهج البحث ونوعه
تستخدم ىذه الدراسة أحباث الفصل الدراسي .حبث الفصل الدراسي ىو فحص
لؤلنشطة اليت تثار وربدث عن قصد ُب الفصل .تستخدم ىذه الدراسة ظلوذج التعلم
التعاوين (التخصيص دبساعدة الفريق) ُب تعلم اللغة العربية ،وذلك باستخدام ظلوذج
تعاوين يكون فيو الباحثون شركاء ُب التنفيذُ .ب رلال التعليم ،ؽلكن إجراء ىذا البحث
على نطاق واسع أو كليُ .ب ادلقياس الكلي ،على سبيل ادلثال ،يتم تنفيذه ُب الفصل
أثناء أنشطة التدريس والتعلم دلوضوع ما ُب مادة ما.

ٜٗ

ب.موضو البحث
ادلواضيع ُب ىذه الدراسة كانت من الصفالسابعبادلدرسة ادلتواسطة روضة الًتبية
اإلسبلمية ُب العام الدراسي  ٕٜٓٔ /ٕٓٔٛمع  ٖٚمن الطبلب والطالباتً .ب إجراء
عملية اختيار الفصل مع مراعاة أن تعلم اللغة العربية ال يزال حباجة إىل ربسُت وف ًقا
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لنتائج ادلبلحظات اليت أجراىا الباحثونفي الفصل السابع من النظام األساسي .التعلم
التعاوين نوع تاي (فريق ساعد الفردية).
ج .وقت ومكان البحث
أجريت الدراسة على موضوعات عربية ُب الفصل السابع للعام الدراسي
 .ٕٜٓٔ/ٕٓٔٛوقد أجريت الدراسة ُب ٕ دورات .يستخدم البحث ُب تنفيذه
ساعات الدوام وف ًقا جلدول الدرس باللغة العربية .موقع البحث أو موضوع البحث ىو
الصف السابع بادلدرسة ادلتواسطة روضة الًتبية اإلسبلمية ُب الشارع سيمبورن رقم ٔ،
كيلوراىان ساويت سيبَتانج ،الصلكات رغلنسي ،مقاطعة سومطرة الشمالية.
ر .إجراءات المراقبة
ادلتغَت ادلستهدف ُب البحث اإلجرائي ىذا ىو ربسُت نتائج تعلم الطبلب ُب
ادلواد العربية من خبلل تطبيق ظلوذج التعاونية (الفريق دبساعدة الفردية) .لكن ُب ىذا
النشاط الذي سبق الدورة ،حاول الباحثون القيام بأنشطة تعليمية ُب إجراء ادلبلحظة.
تتم ىذه ادلرحلة لتحديد قدرة الطبلب على فهم الدروس أثناء التدريس والتعلم
التقليدي .ادلراحل اليت قام هبا الباحثون ُب إجراءات ادلراقبة أو أنشطة ما قبل الدورة على
النحو التايل:
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ٔ .االفتتاح
يفتح ادلعلم التعلم بقولو ربية ٍ ،ب يواصل قراءة الصبلة.
ٕ .تنفيذ التعلم
يقوم ادلعلم بتسليم مواد باللغة العربية عن العنوان وف ًقا لدليل صحف
أعمال الطلبة ادلعدة من ادلدرسة.
ٖ .أسئلة وأجوبة
يعطي ادلعلم الفرصة لكل طالب لطرح األسئلة ،والعكس بالعكس
يسأل ادلعلم الطبلب عن الدروس اليت ًب إيصاذلا.
ٗ .اختبار
اختبارا مسب ًقا للطبلب دلعرفة ربصيل
عبلوة على ذلك ،قدم الباحث
ً
الطالب التعليمي قبل استخدام ظلوذج التعلم التعاوين

TAI

الذي

سيتم استخدامو ُب االجتماع التايل.
٘ .ادلبلحظة
خبلل عملية التعلم قبل الدورة ،الحظ الباحثون ادلراقبُت والطبلب
عن طريق إجراء التعليم والتعلم.
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 .ٙمقابلة
أيضا ُب إجراءات الرصد من قبل الباحثُت
تستخدم ادلقاببلت ً
للحصول على ادلعلومات والبيانات من ادلعلمُت والطبلب واألشياء
البلزمة.
ىناك أربع رلموعات من ادلراحل اليت يتم اجتيازىا بشكل عام ،وىي التخطيط
والتنفيذ وادلبلحظة والتفكَت .ظلوذج وشرح لكل مرحلة ىي كما يلي:
الجدول٢٠١

تنفيذ

مالحظة

دور

تخطيط

منعكس

تنفيذ

مالحظة

دور
منعكس

تخطيط
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الشرح من الدور السابق:
ٔ .التخطيط
سوف ذبد ادلشكبلت اليت وجدىا الباحثون حبلً من خبلل تنفيذ
خطوات التخطيط ُب شكل :خطة تنفيذ التعلم

()RPP

 ،وصنع

ادلواد التعليمية ،وصياغة أوراق ادلبلحظة وصنع أوراق العمل.
ٕ .التنفيذ
ُب ىذه ادلرحلة ،يتم تنفيذ التعلم ،أي تطبيق اخلطة الدراسية الذي ًب
تصميمو مسب ًقا.
ٖ .ادلبلحظة
يديل الباحثون دببلحظات وكذلك مدربُت للطبلب للحصول على
بيانات حول أنشطة الطبلب ُب ادلشاركة ُب التعلم .ومشاكل ادلطالعة
اليت تنشأ من الطبلب والتغَتات اليت يتم اختبارىا من خبلل تطبيق
ظلوذج تعليمي زلدد مسب ًقا.
ٗ .التفكَت
ُب ىذه ادلرحلة ،يتم إجراء تقييم للمبلحظات.
اخلطوات ُب حبث العمل ُب الفصل ىي كما يلي:
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أ .الدورة األوىل
ٔ) مرحلة إعداد التخطيط
أ) تصميم ادلواد ُب دروس اللغة العربية
ب) إنشاء طرق التعلم اليت ىي نوع التعاونية الفريق
دبساعدة الفردية
ت) وضع مؤشرات ربصيل الطبلب
ث) إعداد أدوات البحث ،وىي :اخلطة الدراسية،
وصحائف ادلبلحظة وأوراق عمل الطبلب
ٕ) مرحلة التنفيذ
ُب ىذه ادلرحلة ،تقوم األنشطة ادلنفذة بأعمال تشمل:
أ)

يشرح الباحثون بإغلاز مواد التدريس ُب ادلواد
العربية

ب)

تشكيل رلموعات غَت متجانسة من

ٗ٘-

رلموعات ُب الصف
ت)

يتم اختيار اجملموعات على أساس قدرات سلتلفة

ث)

تعطى كل رلموعة نفس ادلواد
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ج)

تناقش كل رلموعة ادلواد التعليمية اليت قدمت

ح)

ٍب يقوم كل طالب ُب رلموعتو بكتابة ورقة عمل
مع ادلواد التعليمية ادلقدمة

ٖ) مرحلة ادلراقبة
ُب ىذه ادلرحلة ،ما غلب القيام بو ىو مبلحظة أنشطة
كل طالب ُب متابعة أنشطة عملية التعلم ومجع البيانات
ُب شكل تقييم قيمة الطبلب بعد احلصول على اإلجراء.
ٗ) مرحلة التفكَت
ُب ىذه ادلرحلة ،ما غلب القيام بو ىو تقييم نتائج
ادلبلحظة ،وربليل نتائج التعلم ،وتدوين نقاط الضعف
الستخدامها كمواد لصياغة الدورة التالية حىت يتم
الوصول إىل ىدف البحث الصف اإلجرائي.
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ب .الدورة الثانية
ٔ) مرحلة التخطيط
ُب ىذه ادلرحلة ،سيقوم الباحث بإعداد خطة التعلم وف ًقا
دلا ىو متوقع ُب الدورة األوىل ،من أجل ربسُت عملية
التعلم ُب الدورة األوىل.
ٕ) مرحلة التنفيذ
ُب مرحلة التنفيذ ،سينفذ الباحث عملية التعلم من
خبلل تطبيق ظلوذج التعلم التعاوين من نوعالفريق
دبساعدة الفرديةعلى أساس اخلطة الدراسية الذي ًب
استنادا إىل نتائج التفكَت ُب الدورة األوىل.
إحرازه،
ً
ٖ) مرحلة ادلراقبة
ُب ىذه ادلرحلة ،يقوم الباحثون كمراقبُت أو مراقبُت
ألنشطة التعلم اليت يقوم هبا الطبلب ،بتطبيق ظلوذج
التعلم التعاوين على نوع فريق يساعد الفردية الذي ًب
أيضا إجراء مجع بيانات
تنفيذه ُب الدورة األوىل و ً
تقييمات الطبلب بعد منحهم اإلجراء
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ٗ) مرحلة التفكَت
ُب ىذه ادلرحلة ،يفكر الباحثون ُب الدورة الثانية ،لتحليل
عملية التعلم اليت حدثت من خبلل تطبيق ظلوذج التعلم
التعاوين(الفريق دبساعدة الفردية) ُب ربسُت نتائج تعلم
الطبلب ُب ادلواد العربية ،وخاصة ادلواد ُب الفصل السابع
من ادلدرسة ادلتواسطة روضة الًتبية اإلسبلمية ،إلغلاد
ادلشكبلت اليت تنشأ ُب عملية التعلم حبيث ؽلكن
إصبلحها مرة أخرى.
 .تقنيات جمع البيانات
ٔ .مصدر البيانات
مصادر بيانات البحث الصف اإلجرائي ىي:
أ .طالب
للحصول على بيانات حول نتائج تعلم الطبلب ُب ادلواد العربية أثناء
عملية التدريس والتعلم.
ب .معلم
دلعرفة مستوى صلاح تنفيذ تعلم اللغة العربية ُب عملية التعليم والتعلم.

71

ٕ .تقنيات مجع البيانات
سبت زلاولة تقنية مجع البيانات ُب ىذه الدراسة من أجل احلصول على البيانات
اليت كانت صحيحة حقا ،وأجرى الباحث مجع البيانات التالية:
أ .مبلحظة
ادلبلحظة ىي عملية اسًتجاع بيانات البحث ،حبيث ؽلكن للباحثُت
اكتشاف حالة وحالة الكائن الذي يتم فحصو.

ٓ٘

ادلبلحظة ىي

عملية مراقبة مباشرة واستشعار لظروف ادلوقف والعمليات والسلوك
أثناء عملية التعلم
ًب استخدام ادلبلحظة جلمع بيانات وأنشطة الطبلب وادلدرسُت ُب
عملية التعلم من التدريس وتطبيق ادلواد باستخدام نوعالفريق دبساعدة
الفرديةمن ظلوذج التعلم التعاوين الذي نفذه الباحثون.
ب .مقابلة
ًب تنفيذ أسلوب ادلقابلة كجهد للحصول على بيانات حول آراء
الطبلب حول عملية التعلم اليت سبت من ذوي اخلربة وآراء ادلعلمُت
فيما يتعلق باستخدام ظلوذج التعلم التعاوين من نوع الفريق دبساعدة
الفرديةُب ادلواد العربية.
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Eni Purwati, dkk, Penelitian Tindakan Kelas: Paket 7, (Surabaya: LAPIS
PGMI, 2009), h. 9.
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ت .اختبار
االختبار ىو أداة أو إجراء منهجي لقياس مثال للسلوك .تنقسم
االختبارات إىل نوعُت ،وعلا ُب شكل اختبارات ،كل من االختبارات
ادلكتوبة واالختبارات الشفوية وغَت االختبارات ُب شكل منتجات،
واألداء ،وادلشاريع وادلواقف
ث .توثيق
يعد التوثيق أحد أدوات مجع البيانات اليت ربتوي على أحداث أو
األحداث ادلاضية اليت ًب توثيقها.

ٔ٘

ٖ .أداة مجع البيانات
أدوات مجع البيانات اليت ؽلكن استخدامها تشمل ادلبلحظة وادلقاببلت
واالختبارات والوثائق
أ .مبلحظة :استخدم الباحث ورقة مبلحظة تتكون من أوراق نشاط
للباحثُت والطبلب .هبدف قياس مستوى نشاط الطالب وعند تطبيق
ظلوذج التعلم التعاوين على نوع (الفريق دبساعدة الفردية) ُب تعلم
دروس اللغة العربية.
51

E. Mulyasa, Praktik Penelitian Tindakan Kelas, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2013), h. 69.
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ب .مقابلة :استخدم الباحث ورقة دليل ادلقابلة لكل من ادلعلم والطالب.
ت .اختبار :استخدم الباحث االختبار ُب تعلم اللغة العربية ألنو
الكتشاف نتائج التعلم للطبلب باستخدام ظلوذج التعلم التعاوين على
نوع (الفريق دبساعدة الفردية).
ث .الوثائق :أخذ الباحث الوثائق ُب شكل صور ألنشطة تعلم اللغة
العربية باستخدام ظلوذج التعلم التعاوين على نوع.الفريق دبساعدة
الفردية
ج .أساليب تحليل البيانات
يهدف وجود ربليل البيانات ىذا إىل ربديد مدى فعالية ظلوذج التعاون التعاوين
تاي (النوعية دبساعدة الفريق) ُب ادلواد العربيةُ .ب ىذه الدراسة اليت أجريت باستخدام
أساليب التحليل الوصفي النوعي ،أي أن طريقة البحث تؤكد تصوير الواقع أو احلقائق
وف ًقا للبيانات اليت ًب احلصول عليها ،هبدف ربسُت نتائج تعلم الطبلب من خبلل نوع
التعلم التعاوين (الفردية ادلدعومة دبساعدة الفريق) ُب ادلواد العربية.
ًب مجع البيانات النقدية وربليلها كميا ونوعاُ ،ب ىذه الدراسة األدوات
ادلستخدمة ىي:
تقاس اختبارات نتائج التعلم لقياس ربصيل الطبلب باستخدام االختبارات.
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يتم ربليل اىتمام الطبلب وإبداعهم ُب أنشطة التعليم والتعلم باستخدام
اإلحصاءات.
لتبسيط ربديد استخدام طريقة ربليل النسبة ادلئوية.
النتيجة =

ٝ T / S × 100

النتيجة = القيمة النهائية
 = Tعدد الطبلب ادلكتملُت
 = Sعدد الطبلب
الجدول ٢٠١
معيار التقييم

رقم
1

>%81

مرتفع جدا

2

%88-61

مرتفع

3

%68-41

متواسط

4

%48-21

منخفض

5

<%28

منخفض جدا

الباب الرابع
نتيجة البحث وتحليله
ت.نتيجة البحث العامة
 .٥نظرة عامة على مدرسةTPIساويت سيبيرنج
قامت الباحثة بالبحث ُب ادلدرسة ادلتوسطة األىلية  TPIساويت سيبَتنج دبنطقة
الصلكات حملافظة سومطرة الشمالية ورئيستها أستاذة جومياٌب وعبلمتها تقع ُب
شارع سيمبورنا رقم ٔساويت سيبَتنج دبنطقة الصلكات ،اليت تقع بالقرب من
ادلستوطنات اجملتمعية ،واليت ىي رلتمعات متجانسة (سلتلف القبائل)  .تربح اجملتمعات
احمليطة ببعض الدخل من التجارة والزراعة واحلمالُت.
تعد منطقة ادلدرسة اسًتاتيجية جدا ،حيث تقع ادلدرسة جبوار ضريبة ساويت
سيبارانج ادلركزية وعلى مقربة من مزرعةPTPN-IIساويت سيبَتانج .ادلسافة بُت ادلدرسة
والطريقة السريعة حوايل ٔ كيلو من الضريبة ادلركزية .والتعليم الذي أكدتو ادلدرسة األىلية
 TPIساويت سيبَتانج من ادلدرسة االبتدائية وادلدرسة ادلتوسطة وادلدرسة الثانوية.
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١٠٠الجدول
 ساويت سيبيرنجTPI الهيكل التنظيمي المدرسة المتوسطة األهلية
Jumiati, S.Pd.I
Kepala Sekolah MTsS TPI

YAHYA
Komite
SUPRIADI, S.Pd
PKM I Bid.
KURIKULUM

SADIKIN, S.PdI
PKM II Bid.
KESISWAAN

IRMA SYAMSIANI
TU/Bendahara

DAENG FADHIL AKBAR
KETUA OSIS

WALI KELAS/
DEWAN GURU

Drs. RUDI HARTONO
BP/BK

SISWA

 ساويت سيبيرنجTPI  الرؤية والرسالة واألهداف لمدرسة.٣
أ) الرؤيات
قادرة ُب األنشطة

)1

ربقيق أقصى إصلازات

)2

تصبح قدوة ُب ادلواقف

)3
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ب) الرساالت
)1

تنفيذ التعليم ادلهٍت وتوجيو جيل األمة على ضلو فعال

)2

توليد احلماس الفكري ُب ربقيق اإلصلازات

)3

استكشاف وتطوير اإلمكانات ُب ربقيق ادلوارد البشرية اإلبداعية

)4

تطوير الفروق الدينية وتقدير معرفة القرآن واحلديث كقيم أساسية ُب
األخبلق الكرؽلة
ج) األىدف
"تعزيز وتشكيل اإلنسان ليكون عادلُت ومؤمنُت وذات أخبلق كرؽلة"

ث .نتيجة البحث
ُب ىذا البحث ،قامت الباحثة ببحث حركي ُب الفصل ( )PTKباستخدام النوع
الفريق دبساعدة الفردية .ظلوذج التعلم التعاوين من النوع

TAI

ىو ظلوذج تعليمي جديد

دلدرسة ادلتوسطة تامن الًتبية اإلسبلمية ساويت سيبَتنج الصلكات .أساس الباحثة ُب
ىذا البحث استخدمت الباحثة معايَت اكتمال الكبلسيكية ٘ ٝ ٛمن إمجايل عدد
استنادا إىل البيانات
الطبلب الذين يعتمدون على القيم معايَت احلد األدىن (.)KKM
ً
ادلتعلقة بقيمة اكتمال الطبلب ُب تعلم اللغة العربية ُب مادة العنوان والبيت ُب الفصل
السابع دلدرسة ادلتوسطة تامن الًتبية اإلسبلمية ساويت سيبَتنج الصلكات تبلغ٘ .ٚكما
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ىو موضح أدناه ،يتم عرض نتائج الدرجات العربية ُب الدورة القبلية واألوىل والدورة
الثانية.
 .٥نتائج االختبار القبلي
نوعا من التعلم التعاوين النوع الفريق دبساعدة الفردية .وُب
قبل أن تطبق الباحثة ً
اختبارا للطبلب
درسا حول "العنوان"ٍ .ب أعطيت الباحثة
ىذه احلالة قدمت ادلدرسة ً
ً
استنادا إىل عملية التعلم السابقة ُب ضوء اإلجراء .فيما يلي
للحصول على نتائج التعلم
ً
 )KKMاليت يوفرىا ادلدرسون للمواد العربية:

معايَت احلد األدىن (
الجدول١٠٠
معايير الحد األدنى
الرقم

KKM

المعلومات

ٔ.

≥٘ٚ

كامل

ٕ.

≤٘ٚ

مل يكتمل

فيما يلي نتائج تعلم الطبلب ُب االختبار التمهيدي أو القبلي ُب إجراء طريقة
التعلم التعاوين نوعالفريق دبساعدة الفرديةعلى النحو التايل:
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الجدول١٠٠
بيانات عن اكتمال نتائج تعلم الطالب في االختبار التمهيد
KKM

القيمة

النتيجة

اسم الطالب

الرقم
ٔ.

الدورن نافس أ ر

٘ٚ

ٕ٘

مل يكتمل

ٕ.

أفضال أغسًتيا عرييب

٘ٚ

ٗ.

مل يكتمل

ٖ.

أماندا أولياء

٘ٚ

ٗٗ

مل يكتمل

ٗ.

أنيسة عليا ليلى

٘ٚ

ٗٙ

مل يكتمل

٘.

أرماندا أرلياين

٘ٚ

ٗٙ

مل يكتمل

.ٙ

آريا دوتا براكاسا

٘ٚ

ٗٛ

مل يكتمل

.ٚ

كيسي موتيا أردانا

٘ٚ

ٗٛ

كامل

.ٛ

دىليا

٘ٚ

ٗ.

مل يكتمل

.ٜ

ديشا آجيل أصلارا

٘ٚ

ٗ.

مل يكتمل

ٓٔ .دياز رمحاندا

٘ٚ

ٖٙ

مل يكتمل

ٔٔ .ديكي شابوترا س

٘ٚ

ٕٖ

مل يكتمل

ٕٔ .جَتي أزىر

٘ٚ

ٖٙ

مل يكتمل

ٖٔ .جوصلو برايتيو

٘ٚ

ٗ.

مل يكتمل

ٗٔ .غوسيت أماندا

٘ٚ

ٕٖ

مل يكتمل

٘ٔ .حفيظتون النهضة

٘ٚ

ٗٛ

كامل

 .ٔٙإؽليلدا جوليارتيكا

٘ٚ

ٕٖ

مل يكتمل

 .ٔٚإرجي نوباندري

٘ٚ

ٕٖ

مل يكتمل

 .ٔٛجيهان عايدة فتَتي

٘ٚ

ٗ.

مل يكتمل

 .ٜٔمهرستو عرشو

٘ٚ

ٖٙ

مل يكتمل

ٕٓ .ميسيا إلفيا

٘ٚ

ٗ.

مل يكتمل
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ٕٔ .زلمد مجال العريشية

٘ٚ

ٗ.

مل يكتمل

ٕٕ .م .زكي ىتويد

٘ٚ

ٚٙ

كامل

ٖٕ .نبيلة عكا راولة

٘ٚ

ٓٛ

كامل

ٕٗ .نبيلو سيفو

٘ٚ

ٓٛ

كامل

ٕ٘ .نايبلندا أوليا

٘ٚ

ٗٗ

مل يكتمل

 .ٕٙنوار ىادي

٘ٚ

ٗ.

مل يكتمل

 .ٕٚنائلة سلسبيبل

٘ٚ

ٙٚ

كامل

 .ٕٛنازريبل رافاسالسابيبل

٘ٚ

ٗ.

مل يكتمل

 .ٕٜبيندي نادية سابوتري

٘ٚ

ٗ.

مل يكتمل

ٖ ..عديل راين

٘ٚ

ٖٙ

مل يكتمل

ٖٔ .حساب برابوو

٘ٚ

ٗ.

مل يكتمل

ٕٖ .رضا سياىبوترا

٘ٚ

ٖٙ

مل يكتمل

ٖٖ .زلفوف بادلخاطر براتاما

٘ٚ

ٗ.

مل يكتمل

ٖٗ .سييت عيسية

٘ٚ

.ٙ

مل يكتمل

ٖ٘ .سري أيو كوماالنينجسي

٘ٚ

ٗ.

مل يكتمل

 .ٖٙسوجاندا

٘ٚ

ٗ.

مل يكتمل

 .ٖٚزيرليندا سينتيبل بيبل

٘ٚ

ٕ٘

مل يكتمل

عدد

٠٥.٠٠

متوسط

١٠
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الجدول١٠٢
نتائج المالحظة للطالب في الدورة القبلية
النشاط

نتيجة
ب ج ك

الداعم

القاوم
ال يسمع الطبلب ربية
ادلدرس ،فبل يزال العديد

غليب الطبلب على
التحية

√

ينظر الطبلب إىل
شرح ادلدرس

ينظر بعض الطبلب يلعب بعض الطبلب وؽلزح
√
مع طبلب آخرين
إىل شرح ادلدرس

من الطبلب يلعبون ُب
الفصل

فعالية الطبلب ُب
التعلم

√

يلخص الطبلب ُب
اختتام ادلادة

√

الطبلب
يعمل
اختبارات التقييم
غليب الطبلب على
التحية

بعض الطبلب سلبيون ُب
عملية التعلم
الطبلب أقل اىتماما
باستنتاج ادلواد التعليمية
يفهم الطبلب
األسئلة ادلقدمة

√
√

بعض الطبلب مل يردوا
على التحية

استنادا إىل اجلدول السابق ،أن قدرة الطبلب على اإلجابة عن أسئلة االختبار
ً
التمهيدي منخفضة ،كما يتضح  ٙطبلب من  ٖٚطالبًا سبكنوا من ربقيق درجات
الكمال و ٖٔ مل يتمكنوا من ربقيق االكتمال .يوضح أن قيمة تعلم الطبلب مل تصل
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بعد إىل قيمة معايَت احلد األدىن اليت ًب ربديدىا أو مل يتم إكماذلاٍ .ب انتقل إىل الدراسة
التالية.
 .٣حركة الدورة األولة
أ .خطة
ادلشكبلت اليت وجدهتا الباحثة وسوف تبحث عن حل من
خبلل تنفيذ خطوات التخطيط ُب شكل :خطة تنفيذ التعلم
( ،)RPPوإعداد ادلواد التعليمية وصياغة أوراق ادلبلحظة
وصنع األوراق العملية.
ب .التنفيذ
ُب ىذه ادلرحلة قامت الباحثة بتطبيق وتتم تنفيذ التعلم أي
تطبيق  RPPالذي ًب تصميمو مسب ًقا.
ج .المالحظة
قامت الباحثة دببلحظات وكادلدرسة معا للطبلب للحصول على بيانات حول
أنشطة الطبلب ُب ادلشاركة ُب التعلم .وتطالع مشاكل اليت تنشأ من الطبلب والتغَتات
اليت يتم اختبارىا من خبلل تطبيق ظلوذج تعليمي زلدد مسب ًقا.
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الجدول١ .٥٠
نتائج مالحظة دورة الطالب األولى
النشاط

نتيجة
ب ج ك

الداعم

غليب الطبلب على التحية

القاوم
بعض الطبلب الذين
ال يستمعون إىل ربية

√

ادلدرس
ينظر الطبلب إىل شرح
ادلدرس

يلعب بعض الطبلب
و ؽلزح مع طبلب
آخرين

√
يبدأ الطبلب ُب
طرح األسئلة
بنشاط وإبداء الرأي

يطرح الطبلب أسئلة
√

كان الطبلب

يقدم الطبلب الواجبات

متحمسُت دبا
يكفي لتقدًن
مهامهم

√
ينشط الطبلب ُب

بعض الطبلب

أداءادلهام

نشطينوبعضهم
سليب ُب أداء
الواجبات

يعمل الطبلب ُب
اختبارات التقييم

√

√

يفهم الطبلب
األسئلة اليت قدمها
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ادلدرس
ىناك بعض
الطبلب الذين مل
غليبوا على التحية

غليب الطبلب على التحية
√
د .مالحظة

ُب ىذه ادلرحلة إجراء تقييم للمبلحظات.
الجدول٥٥.١
ورقة مالحظة حول أنشطة تعلم اللغة العربية في الدورة األولى
الرقم

الجوانب لمالحظة

.٥

النشاط األويل
.1
.2
.3

.٣

تتحقق ادلدرسة من استعداد الطبلب
تقوم ادلدرسة بنشاط تقدير
تبلغ ادلدرسة األىداف وػلفز الطبلب

مقياس المشاركة
ب

أ

ج

√
√
√

النشاط األساسي
.4

.5

.6
.7

.8

تقوم ادلدرسة بتنسيق الطبلب ُب رلموعات الدراسة
غَت ادلتجانسة
تقدم ادلدرسة معلومات أو شاكل حول ادلوضوع أو
تعليمات الدرس
ينتبو الطبلب إىل التفسَت الذي قدمو ادلعلم
يعمل الطبلب على ادلهام اليت يتم تقدؽلها بشكل
جيد
تدور ادلدرسة فصوالً ويوجو الطبلب أو اجملموعات

√
√
√
√

√

√
√
√

د
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.9

إىل العمل والدراسة
غلرؤ الطبلب على طرح األسئلة على ادلدرس أو
الصديق

 .18يشارك الطبلب بنشاط ُب رلموعات الدراسة
 .11يطلب ادلدرس من كل رلموعة دراسة توضيح نص
احلوار
 .12غلرؤ الطبلب من كل رلموعة على التعبَت عن

√
√
√
√

آرائهم
 .13تعطي ادلدرسة مهام كل طالب من خبلل العمل
دبفرده
 .14يعمل الطبلب على ادلهام ادلعطاة على األوراق
ادلتاحة
 .15تناقش ادلدرسة عمل الطالب وؼلتتم ادلوضوع
النشاط النهائي

ٖ.

 .16توفر ادلدرسة الفرصة للطبلب لطرح األسئلة والتعبَت
عن اآلراء
 .17متابعة من خبلل توفَت التوجيو والواجبات
مبلحظات:
أ = جيد جدا
ب = جيد
ج = يكفيد = أقل

√

√
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بناءً على مبلحظات مدرسة اللغة العربية لفصل السابع ُب ادلدرسة ادلتوسطة
األىلية  TPIساويت سيبَتنج دبنطقة الصلكات اليت أصبحت مراقباً للبحث ُب الدورة
األوىل ،أوضحت أن تفوق ظلوذج التعلم التعاونيالفريق دبساعدة الفرديةىو ظلوذج يتم
جيدا وغلعل الطبلب ناشطُت ُب التعلم ولكن ال تزال ىناك عيوب لدى
تنفيذه ً
الباحثة .قال ادلراقب أو مدرسة اللغة العربية كمراقب أهنا كانت أقل حزما ُب تقدًن
ادلوضوع.
" بلغ ادلادة حبزم وصراحة ،حىت تتمكن من فهم ادلواد اليت تنقلها "...
قادرا على االستماع إليها بوضوح.
(مبلحظة) ،وتكون ً

استنادا إىل اجلدول السابق ،ؽلكن توضيح أنو خبلل ادلبلحظة ُب الدورة األوىل،
ً
الحظت الباحثة أن الطبلب كانوا متحسمُت ُب التعلم ولكن ال تزال ىناك أوجو قصور،
واليت كانت عدم وجود الطبلب الناشطُت ُب متابعة عملية التعلم .رأت الباحثة أن بعض
الطبلب الذين ؽليلون إىل اذلدوء أو أحبلم اليقظة أو اللعب أو ادلزاح مع أقراهنم.
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ُب هناية تنفيذ الدورة األوىل ،ػلصل الطبلب على أول اختبار للتعداد
أو أول اختبار للوظائف يهدف إىل ربديد صلاح أنشطة الدورة األوىل لؤلنشطة اليت ًب
تنفيذىا.
جدول٥٣.١
استكمال بيانات مخرجات دورة الطالب األولى
KKM

القيمة

النتيجة

اسم الطالب

الرقم
ٔ .

الدورن نافس أ ر

٘ٚ

ٜٙ

كامل

ٕ .

أفضال أغسًتيا عرييب

٘ٚ

ٙٚ

كامل

ٖ .

أماندا أوليا

٘ٚ

ٙٚ

كامل

ٗ .

أنيسة عليا ليلى

٘ٚ

ٛٛ

كامل

٘ .

أرماندا أرلياين

٘ٚ

ٛٙ

كامل

 .ٙ

آريا دوتا براكاسا

٘ٚ

ٛٛ

كامل

 .ٚ

كيسي موتيا أردانا

٘ٚ

ٛٛ

كامل

 .ٛ

دىليا

٘ٚ

ٙٚ

مل يكتمل

 .ٜ

ديشا آجيل أصلارا

٘ٚ

ٙٛ

مل يكتمل

ٓٔ .دياز رمحاندا

٘ٚ

ٓٚ

كامل

ٔٔ .ديكي شابوترا س

٘ٚ

ٜٓ

كامل

ٕٔ .جَتي أزىر

٘ٚ

ٚٙ

كامل

ٖٔ .جوصلو برايتيو

٘ٚ

ٓٚ

مل يكتمل

ٗٔ .غوسيت أماندا

٘ٚ

ٓٛ

كامل

٘ٔ .حفيظتون النهضة

٘ٚ

ٛٙ

كامل
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 .ٔٙإؽليلدا جوليارتيكا

٘ٚ

ٓٛ

كامل

 .ٔٚإرجي نوباندري

٘ٚ

ٛٛ

كامل

 .ٔٛجيهان عايدة فتَتي

٘ٚ

ٚٙ

كامل

 .ٜٔمهرستو عرشو

٘ٚ

ٓٛ

كامل

ٕٓ .ميسيا إلفيا

٘ٚ

ٚٙ

كامل

ٕٔ .زلمد مجال العريشية

٘ٚ

ٕٚ

مل يكتمل

ٕٕ .م .زكي ىتويد

٘ٚ

ٜٙ

كامل

ٖٕ .نبيلة عكا راولة

٘ٚ

ٜٙ

كامل

ٕٗ .نبيلو سيفو

٘ٚ

ٜٙ

كامل

ٕ٘ .نايبلندا أوليا

٘ٚ

ٕٚ

مل يكتمل

 .ٕٙنوار ىادي

٘ٚ

ٕٚ

مل يكتمل

 .ٕٚنائلة سلسبيبل

٘ٚ

ٜٓ

كامل

 .ٕٛنازريبل رافاسالسابيبل

٘ٚ

ٜٙ

كامل

 .ٕٜبيندي نادية سابوتري

٘ٚ

ٕٚ

مل يكتمل

٘ٚ

ٛٛ

كامل

ٖٔ .حساب برابوو

٘ٚ

ٕٚ

كامل

ٕٖ .رضا سياىبوترا

٘ٚ

ٓٛ

كامل

ٖٖ .زلفوف بادلخاطر براتاما

٘ٚ

ٕٜ

كامل

ٖٗ .سييت عيسية

٘ٚ

ٓٛ

كامل

ٖ٘ .سري أيو كوماالنينجسي

٘ٚ

ٕٚ

مل يكتمل

 .ٖٙسوجاندا

٘ٚ

ٕٙ

مل يكتمل

 .ٖٚزيرليندا سينتيبل بيبل

٘ٚ

ٓٛ

كامل

ٖ..

عديل راين

عدد

٠٠٣.٢

متوسط

٥٢.٠٥
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بناءً على اجلدول السابق ،وجدت الباحثة طبلب يتمتعون دبعايَت عالية أو
جدا .وبلغ عدد الطبلب الذين سبكنوا من ربقيق اكتمال ٕ ٚمنهم وأولئك
منخفضة ً
الذين مل يكملوا سوى ٓٔ طبلب .توضح البيانات السالفة أن قيمة نتائج تعلم الطبلب
باىتة للغاية وربقق نتائج تعليمية مرضية .حقق التنفيذ ُب الدورة األوىل اكتمال نتائج
التعلم .لذلك تستمر الباحثة ُب عمل الدورة الثانية.
ه .االنعكاس
استنادا إىل بيانات النتائج ادلستخلصة من نتائج ادلبلحظات والتأمل الذاٌب،
ً
وجدت ادلزيات والعيوب ُب الدورة األوىل .بالنسبة لقوهتا:
)1

ُب بداية التعلم تقدر ادلدرسة

)2

ُب النشاط األساسي ،شرحت ادلدرسة ادلادة بشكل منهجي ونفذت
مظاىرات باستخدام عدة مراجع ملموسة.

)3

توفر أنشطة التعلم ادلعلمُت متابعة مهمة

وعيوهبا ىي:
)1

عدد تستغرق وقتا طويبل ُب النشاط ادلسئول

)2

كان ادلدرسة أقل صرامة ُب تقدًن مواد دراسي
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)3

ال يزال الطبلب أقل شجاعة للتعبَت عن آرائهم ،ألن الطبلب يشعرون
باخلوف إذا كانت اإلجابة غَت مناسبة.

بعد رؤية نتائج ادلبلحظات اليت دل هبا التفكَت الذاٌبٍ ،ب ُب الدورة األوىل،
حققت عملية ربسُت التعلم النجاح.
 .٢أعمال الدورة الثانية
أ .مرحلة التخطيط
ُب ىذه ادلرحلة ،ستقوم الباحثة بإعداد خطة التعلم وف ًقا دلا ىو متوقع ُب الدورة
األوىل ،من ألجل ربسُت عملية التعلم ُب الدورة األوىل.
ب .مرحلة التنفيذ
ُب مرحلة التنفيذ ،ستنفذ الباحثة عملية التعلم من خبلل تطبيق ظلوذج التعلم
التعاوين من نوع TAIعلى أساس

RPP

استنادا إىل نتائج التفكَت ُب
الىت سبت إحرازه ،
ً

الدورة األوىل.
ج .مرحلة المراقبة
ُب ىذه ادلرحلة ،تقوم الباحثة كمراقبة ألنشطة التعلم اليت يقوم هبا الطبلب،
أيضا إجراء مجع
بتطبيق ظلوذج التعلم التعاوين من نوع الذي ًب تنفيذه ُب الدورة األوىل و ً
بيانات تقييمات الطبلب بعد منحهم اإلجراء
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الجدول٥٢.١
نتائج مالحظة دورة الطالب الثانية
النشاط

نتيجة
ب ج ك

يسلم الطبلب ربية √
على ادلدرسة
ينظر الطبلب إىل
شرح ادلدرسة
يسأل الطبلب أسئلة

الطبلب تقدًن
الواجبات

يعمل الطبلب ُب
اختبارات التقييم
غليب الطبلب على
التحية

الداعم

القاوم

اعتاد الطبلب للرد
على التحية
يعتاد الطبلب على ال يزال بعض الطبلب
ؽلزح مع أقراهنم
شرح ادلعلم وىم
يركزون عليو

√

الطبلب متحمسون
للغاية ُب طرح
األسئلة

√

الطبلب نشيطون بعض الطبلب ليس
وسريعون للغاية ُب لديهم محاس ُب التعلم

√

رفع أيديهم لتقدًن
أمام
مهامهم
الطبلب اآلخرين
يفهم

√

الطبلب

األسئلة اليت قدمها
ادلعلم
√

يبدأ الطبلب ُب
التعود على الرد
على التحية

91

أأ .مرحلة المراقبة
الجدول٥١.١
ورقة اإلدانة ألنشطة تعلم اللغة العربية في الدورة الثانية
الرقم

الجوانب للمالحظة

.٥

النشاط األويل
.1

.2

مقياس المشاركة
أ

تتحقق ادلدرسة من استعداد الطبلب

√

تقوم ادلدرسة بنشاط تقدير

√

تبلغ ادلدرسة األىداف وػلفز الطبلب

.٣

ب ج

√

النشاط األساسي
.3

تقوم ادلدرسة بتنسيق الطبلب ُب رلموعات الدراسة

√

غَت ادلتجانسة
.4

تقدم ادلدرسة معلومات أو شاكل حول ادلوضوع أو √
تعليمات الدرس

.5

ينتبو الطبلب إىل التفسَت الذي قدمو ادلعلم

.6

يعمل الطبلب على ادلهام اليت يتم تقدؽلها بشكل
جيد

√
√
√

د
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.7

تدور ادلدرسة فصوالً ويوجو الطبلب أو اجملموعات

√

إىل العمل والدراسة
.8

غلرؤ الطبلب على طرح األسئلة على ادلدرس أو

√

√

الصديق
.9

√

يشارك الطبلب بنشاط ُب رلموعات الدراسة

√

 .18يطلب ادلدرس من كل رلموعة دراسة توضيح نص
احلوار

√

 .11غلرؤ الطبلب من كل رلموعة على التعبَت عن √
آرائهم
 .12تعطي ادلدرسة مهام كل طالب من خبلل العمل
دبفرده
 .13يعمل الطبلب على ادلهام ادلعطاة على األوراق
ادلتاحة
 .14تناقش ادلدرسة عمل الطالب وؼلتتم ادلوضوع
.٢

النشاط النهائي
 .15توفر ادلدرسة الفرصة للطبلب لطرح األسئلة والتعبَت √
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عن اآلراء
 .16متابعة من خبلل توفَت التوجيو والواجبات

√

فيما يتعلق دببلحظات الطبلب من اجلدول السابق ،تظهر زيادة كبَتة من
اختبارا مرة أخرى ( اختبار بعدي) .فيما تلي
قبلٍ .ب ُب الدورة الثانية ،أجرىت الباحثة
ً
نتائج اكتمال الطبلب ُب الدورة الثانية:
الجدول٥١.١
البيانات عن اكتمال نتائج تعلم الطالب في الدورة الثانية
KKM

القيمة

النتيجة

اسم الطالب

الرقم
ٔ.

الدورن نافس أ ر

٘ٚ

ٙٚ

كامل

ٕ.

أفضال أغسًتيا عرييب

٘ٚ

ٜٙ

كامل

ٖ.

أماندا أوليا

٘ٚ

ٜٙ

كامل

ٗ.

أنيسة عليا ليلى

٘ٚ

ٜٙ

كامل

٘.

أرماندا أرلياين

٘ٚ

ٕٜ

كامل

.ٙ

آريا دوتا براكاسا

٘ٚ

ٜٙ

كامل

.ٚ

كيسي موتيا أردانا

٘ٚ

ٙٚ

كامل

.ٛ

دىليا

٘ٚ

ٛٛ

كامل

.ٜ

ديشا آجيل أصلارا

٘ٚ

ٜٙ

كامل

٘ٚ

ٕٜ

كامل

ٓٔ .دياز رمحاندا
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ٔٔ .ديكي شابوترا .س

٘ٚ

ٜٙ

كامل

ٕٔ .جَتي أزىر

٘ٚ

ٙٚ

كامل

ٖٔ .جوصلو برايتيو

٘ٚ

ٙٚ

كامل

ٗٔ .غوسيت أماندا

٘ٚ

ٛٚ

كامل

٘ٔ .حفيظتون النهضة

٘ٚ

ٓٛ

كامل

 .ٔٙإؽليلدا جوليارتيكا

٘ٚ

ٙٚ

كامل

 .ٔٚإرجي نوباندري

٘ٚ

ٜٙ

كامل

 .ٔٛجيهان عايدة فتَتي

٘ٚ

ٜٙ

كامل

 .ٜٔمهرستو عرشو

٘ٚ

٘ٙ

مل يكتمل

ٕٓ .ميسيا إلفيا

٘ٚ

ٕٜ

كامل

ٕٔ .زلمد مجال العريشية

٘ٚ

ٗٛ

كامل

ٕٕ .م .زكي ىتويد

٘ٚ

ٜٙ

كامل

ٖٕ .نبيلة عكا راولة

٘ٚ

ٜٙ

كامل

ٕٗ .نبيلو سيفو

٘ٚ

ٕٜ

كامل

ٕ٘ .نايبلندا أوليا

٘ٚ

ٜٙ

كامل

 .ٕٙنوار ىادي

٘ٚ

ٛٛ

كامل

 .ٕٚنائلة سلسبيبل

٘ٚ

.ٛ

كامل

 .ٕٛنازريبل رافاسالسابيبل

٘ٚ

ٜٙ

كامل

 .ٕٜبيندي نادية سابوتري

٘ٚ

ٛٛ

كامل

ٖ ..عديل راين

٘ٚ

ٕٚ

كامل

ٖٔ .حساب برابوو

٘ٚ

.ٙ

مل يكتمل

ٕٖ .رضا سياىبوترا

٘ٚ

ٕٚ

مل يكتمل

ٖٖ .زلفوف بادلخاطر براتاما

٘ٚ

ٚ.

مل يكتمل

ٖٗ .سييت عيسية

٘ٚ

ٕٜ

كامل
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ٖ٘ .سري أيو كوماالنينجسي

٘ٚ

ٙٚ

كامل

 .ٖٙسوجاندا

٘ٚ

ٗٛ

كامل

 .ٖٚزيرليندا سينتيبل بيبل

٘ٚ

ٜٙ

كامل

عدد

٥٠١.٢

متوسط

٥١.١٠

بناءً على نتائج ادلبلحظات ُب الدورة الثانية ،كانت الباحثة قادرة على تطبيق
جيدا من أنشطة
ظلوذج التعلم التعاوين الفريق دبساعدة الفرديةالذي يتم رؤيتو ً
الطبلبُ .ب الدورة الثانية وبعض الطبلب وقد ًب أخذ بنشاط ُب عملية
التعلم ،والطبلب على ربقيق التمكن من ٕٖطالبا ،وىم مل يكتملوا ٘ طبلبُ .ب
الدورة الثانية ،حقق الطبلب ربسنا جيدا .من حيث التقييم يظهر زيادة كبَتة .وىذا
تفهما أنو من خبلل تطبيق ظلوذج التعلم التعاوين ،ؽلكن أن يؤدي ُ TAIب أنشطة
يعطي ً
التعلم إىل ربسُت نتائج تعلم الطبلب.
ز .مرحلة االنعكاس
ُب ىذه ادلرحلة ،تفكر الباحثة ُب الدورة الثانية ،لتحليل عملية التعلم اليت حدثت
من خبلل تطبيق ظلوذج التعلم التعاوين الفريق دبساعدة الفرديةُب ربسُت نتائج تعلم
الطبلب ُب ادلواد العربية ،وخاصة ادلواد ُب الفصل السابع ُب ادلدرسة ادلتوسطة األىلية
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 TPIساويت سيبَتانج دبنطقة الصلكات ،إلغلاد ادلشكبلت اليت تنشأ ُب عملية التعلم
حبيث ؽلكن إصبلحها مرة أخرى .
فيما يلي ادلزايا ادلوجودة ُب انعكاس الدورة الثانية:
)1

جيدا
سأل الطبلب ادلتحمسُت وأوضح ً

)2

كل طالب لديو مناقشة مدرلة وتبادل اآلراء

)3

جو التعلم ُب الفصول الدراسية ينبض باحلياة

العيوب ىي كما يلي:
)1

بشكل عام الطبلب متحمسون للموضوع الذي ًب تسليمو .لكن البعض
جيدا
ما زالوا يناقشون فقط لكنهم مل يتمكنوا من فهم ادلوضوع ً

)2

زبصيص الوقت مل يكن فعاالً

)3

الطبلب الذين يفتقرون إىل قدراهتم ال يكونون متحمسُت للطبلب
األذكياء ،حبيث تكون دوافعا من الداخل غَت متوفرة

بيانات ربسُت نتائج التعلم لطبلب الفصل السابع ,يتم احلصول على ىذه
البيانات من نتائج األنشطة البحثية ُب اختبار التعلم الدورة القبلية ،والدورة األوىل والدورة
الثانية.
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الجدول٥٠.١
مقارنة تحصيل نتائج تعلم الطالب الدورة القبلية والدورة األولى والدورة الثانية
الرقم

الدرجة

الدورة القبلية

الدورة األولى

الدورة الثانية

.٥

عدد

ٔٚٚٙ.

ٖٕٓٓ.

ٖٔٙٗ.

.٣

متوسط

ٗٛ

ٖٔٔ.ٛ

٘٘ٔ.ٛ

الباب الخامس
االخالصة واالقتراحة
أ .الخالصة
بناء على نتيجة البحث وربليلو اليت كانت مشروحة ُب الباب السابق .تطبيق
ظلاذج التعليم التعاوين بالنوع الفريق دبساعدة الفردية ُب مادة تعليم اللغة العربية ُب الفصل
السابع ُب ادلدرسة ادلتوسطة تامن الًتبية اإلسبلمية ساويت سيبَتنج دبنطقة الصلكات
العام الدراسي  ٕٓ18/ٕٜٓٔمرقي و شلٍت لدوافع تعلم اللغة العربية.
واالستنتاج أن ُب دورة قبلية نتيجة تقوًن تعلم الطبلب دلت على أهنم نالوا
ادلعايَت احلد األدىن ( .)KKMوىم  ٙطبلب و ٖٔ طالبا مل ينالوىا والقيمة ادلتوسطة
لكل الفصلٍ .ٗٛب ُب الدورة األوىل الطبلب نالوا معايَت احلد األىن  ٕٚطالبا و ٓٔ
طبلب مل ينالوا والقيمة ادلتوسطةٖٔ .ٛٔ.وبُت الدورة القبلية والدورة األوىل موجود ُب
ترقية عدد الطبلب الذين نالوا قيمة معايَت احلد األدىن (ُ )KKMب الدورة الثانية ٕٖطالبا
وىم مل ينالوا ٘ طبلبُ .ب الدورة الثانيالقيم متوسط اثنُت وصلت إىل ٔ٘ٛ٘.وأظهرت
نتيجة تعلم الطبلب كانت مرقية ىامة وجاوزت احلد ادلعُت يعٌت ٘ٛ
الطبلب.
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%

من حد تعلم
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ب .االقتراحات
من االستنتاج السابق الباحثة تقدم االقًتاحات فيما يلي :
.1

ادلرجو حلزب ادلدرسة تعطي الدوافع واالقًتاحات للمدرسُت ليكونوا مبتكريُت ُب
تقدًن مادة تعلم ُب الفصل.

.2

ادلرجو للمدرسُت أن يدفعوا أنفسهم وغلددوا ُب استخدام ظلاذج التعليم اجلديد
ليكون العتليم غَت جامد.

.3

ظلاذج التعليم التعاوين بالنوع الفريق دبساعدة الفرديةطريقة من الطرق ادلمكنة
لتطبيقها ُب عملية تعليم اللغة العربية ،ألن ىذا النماذج ينطوي الطبلب التعلم
يصبح فعاال.

.4

ُب ىذا النماذج يعطي ادلدرس فرصة إىل طبلب لتعلم أكثر مبتكرة و إبداعي ُب
تطوير أفكار.

.5

ادلرجو للطبلب الذين مل ينالوا احلد ليدافعوا أنفسهم ُب عملية التعليم ألن تأثَت
إغلايب ُب تأثَت نفسي لطبلب شلكن اختفاء حىت سبكن مادة التعلم مقبولة
أقصى.

.6

بالنسبة للطبلب الذين مل يكملوا ،غلب عليهم ربسُت قيمة ادلواد وإتقاهنا.
إعطاء ىؤالء الطبلب مهمة لتلخيص ادلوضوع حىت يفهموا ادلوضوع بشكل
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عبلجا بنفس األسئلة ُب تنفيذ اختبار ما بعد االختبار
أفضلٍ .ب إعطاء الطالب ً
الذيتمتقدؽلو حىت يفهم الطبلب أخطاءىم ُب العمل على أسئلة اختبار ما بعد
االختبار.
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معجم الكلمات الصعوبة
اللغة العربية

الرقم

المعنى

.٥

المحتويات

.٣

خلفية البحث

.٢

األنشطة التعلمية

.١

أداة االتصال

.١

تقريب

.٠

مؤثر

.٠

تحديد

Menentukan

.٠

تدريب

Latihan

.٢

النظرية

Teori

.٥٠

الطريقة

Metode

.٥٥

النظام

.٥٣

األنشطة العلمية

.٥٢

محاولة

Daftar Isi

Latar Belakang Masalah

Kegiatan Pembelajaran

Alat Komunikasi

Pendekatan

Efektif

Peraturan

Kegiatan Ilmiah

Upaya
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الفعالية

.٥١

Kemampuan

القدرة

.٥١

Siklus

الدورة

.٥٠

توفير

.٥٠

التخطيط

.٥٠

المنهج

.٥٢

اللغات األجنبية

.٣٠

Manfaat

االستفادة

.٣٥

Suara

األصوات

.٣٣

Fokus

التركيز

.٣٢

مزايا

.٣١

العيوب

.٣١

Masalah

المشكلة

.٣٠

Tujuan

األهداف

.٣٠

Tepat

المناسبة

.٣٠

اختيار

.٣٢

Efektifitas

Ketentuan

Perencanaan

Metode

Bahasa Asing

Kelebihan

Kekurangna

Memilih
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تدريب

..٢

كيفية التعلم

.٢٥

Efektif

ناجح

.٢٣

Efesien

تبسيط

.٢٢

Latihan

Cara Mengajar

Cara

خطوات

.٢١

Penggunaan

استخدام

.٢١

Pola Pikir

نموذحج

.٢٠

طريقة البحث

.٢٠

البحوث الوقت

.٠٢

Metodologi Penelitian

Waktu Penelitian

Kualitatif

Abstrak

Menghasilkan

 نوعية.٢٢
 التجريد.١٠
 ينتج.١٥

Analisis

 تحليل.١٣

Observasi

 مراقبة.١٢

Penyajian

 تقديم.١١

Wawancara

مقابلة

.١١
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Teknik

Referensi

Hasil

Langkah-langkah

Perbedaan

Faktor-faktor

 تحقيق.١٠
 المراجع.١٠
 النتائج.١٠
 الخطوات.١٢
 اختالف.١٠
 العوامل.١٥

Perkembangan

 تطوير.١٣

Meningkat

 اذدياد.١٢

Ide-ide

 األفكار.١١

Materi

 المواد.١١

Peran

 الدور.١٠

Kritik

 انتقاد.١٠

Teks

 النص.١٠

Keadaan

Terbatas

 الظروف.١٢
مقصور

.٠
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الوثائق

المدرسة

المتواسطة TPI

التعلم قبل الدورة
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التعلم الدورة ألول

115

تعلم الدورة الثانى
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إمتحان ما قبل دورة
العنوان
ٕ انا تلميذ َب ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية
 امسى ابراىيم انا اسكن َب. بسولو جاوى الوسطىٛ مدرسىت فىشارع رادين فتاح رقم
.شارع اكوس سامل رقم ٘ بييت بعيد عن ادلدرسة
ىل صديق امسو ادريس ىو تلميذ ماىرونشيط ىو يسكن َب شاىع امحد دحبلن
 ىو يذىب اىل ادلدرسة بالدراجة وىل صديقة امسها نورليلى ىى. بيتو قريب من بييتٜ
. بيتهاقريب من ادلدرسةٙ  ىي تسكن َب شارع امحد ياين رقم.تلميذة ماىرة ونشيطة
 ىل ام امسها عائشة ىي ربو البيت وىل اب.ىي تذىب اىل ادلدرسة مشيا على االقدام
.امسو عبداهلل ىوموظف ادلكتية
الجوب
Alamat
Saya siswa di sekolah MTs No. 2. Sekolah saya di alamat jl. Raden Fatah
No. 8 Solo Jawa Tengah. Nama saya Ibrohim, alamat rumah saya di jl. Agus
Salim No. 5, rumah saya dekat dengan sekolah.
Saya mempunyai teman laki-laki namanya adalah Idris, Idris siswa yang
rajin, alamat rumah idris di jl. Ahmad Dahlan No. 9 rumah Idris dekat dengan
rumahku. Idri pergi ke sekolah dengan sepeda. Dan saya mempunyai teman
perempuan namanya adalah Nurlaili, Nurlaili siswi yang pandai dan rajin, alamat
rumah Nurlaili di jl. Ahmad Yani No. 6, rumah Nurlaili dekat dengan sekolah,
Nurlaili pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Saya mempunyai ibu yang
bernama Aisyah, ibu saya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Dan saya
mempunyai Ayah yang bernama „Abdullah Ayah saya bekerja sebagai pegawai
perpustakaan.
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إمتحان دورة األول
بيت ابراىيم
 َب البيت غرفة. امام البيت فناء واسع وَب الفناء أزىار متنوعة،بيت ابراىيم كبَت
 غرفة اجللوس مجيلة. احلمام وادلطبخ.كبَتة منها غرفة النوم وغرفة االكل وغرفة ادلذاكرة
 وَب غرفة اجللوس. على ادلنضدة زىرية مجيلة، وفيها منضدة وكراسي منظمة.ونظيفة
.صورة مجيلة ايضا ىى على احلائط
الجوب
Rumah Ibromin besar, didepan rumahnya terdapat halaman yang luas dan
dihalamannya terdapat berbagai macam bunga. Dirumah Ibrohim terdapat ruangan
yang besar diantaranya ada kamar tidur, ruang makan dan ruang belajar, kamar
mandi dan dapur. Dibagian ruangan tamu sangat indah dan bersih. Dan
didalamnya terdapat meja dan kursi yang tersusun rapi, di atas meja terdapat
bunga yang indah. Di ruang tamu terdapat gambar pemandangan yang indah di
bagian dinding.

إمتحان دورة الثالنية
:خيارة متعددة
 ىل تسكن َب البيت؟.ٔ
 اسكن َب ادلدرسة، ال.أ
 اسكن َب ادلكتبت، ال.ب
 اسكن َب البيت، نعم.ج
 من ابراىيم؟.ٕ
 ىو طالب.أ
 ىي طالبة.ب
 ىوطالبة.ج
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ٖ .اين مدرسة ابىراىيم؟
أَ .ب شارع رادن فتاحرقم ٛ
بَ .ب شارع اكوس سامل ٘
جَ .ب شارع امحدياين رقمٙ
ٗ .دباذا يذىب ابىاىيم اىل ادلدرسة؟
أ .بااسيارة
ب .بالدراجة
ج .باجوال
مسمك؟ امسى...
٘.
َ
أ .عائشة
ب .امحد
ج .فاطمة
 .ٙمن ماىرة وناشطة؟
أ .عم
ب .نور ليلى
ج .ابراىيم
 .ٚىم  ...بالسيارة.
أ .يذىب
ب .يذىبون
ج .يذىبان.ٜ
 ... .ٛياالياس؟ بيىت غى شارع كبايوران رقم ٗ.
أ .من أين
بيتك
ب .اين َ
بيتك
ت .كم َ
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 .ٜخالد َ ...ب ادلدرسة.
أ .تلميذة
ب .استاذ
ج .تلميذ
ٓٔ .ماىى عمل ام؟
أ .موظف ادلكتبة
ب .ربو البيت
ج.

مقال:

طالبة َب ادلدرسة

َٔ ... .ب شارع سوديرمانرقم سبعة.
ٕ .بيتو  ...من البييت
ٖ .وىل اب امسو...
ٗ .ماىوعمل اىب...
٘ .من ادريس و نور ليلى؟

وصف:

ضع الكلمات الآلتية َب مجل مفيدة.
أ .بييت
ب .بطاقة
ج .ىاتف
د .عنوان
ه .مدرسة

إمتحان البعدية:

* شارع حسن الُت رقمٕ
ٔ .مسنك؟
بيتك؟ * ٕٖٓٛٙٙ
ٕ .ماعنوان َ
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مدرستك؟ * عمرمخسةعشرة
ٖ .ماعنوان
َ
* امحد
ماعمرك؟
ٗ.
َ
٘ .مارقم ىاتف؟ *بييت َب شارع تارونا ٚ
الجوب
رقم

خيارة متعددة:

مقال:

وصف:

.٥

ج

.٢

أ

تٍتً
قرٌة
عثدهللا
موظفالمكتثً
صدٌقتً

ٌثتًكثٍروجمٍل
اشتريتطاقةفىمحطه
ٛعنوانىفىشارعاحمدٌانًرقم
مدرسةتعٍدمنتٍتى

.٣
.١

أ

ب

.١

ب

.٠

ب

.٠

ب

.٠

ب

٢

ب

.٥٠

أ

إمتحان البعدية:
ٔ .مسمك؟
بيتك؟
ٕ .ماعنوان َ

مدرستك؟
ٖ .ماعنوان
َ
ماعمرك؟
ٗ.
َ
٘ .مارقم ىاتف؟

* مدرسىت شارع حسن الُت رقمٕ
* ٕٖٓٛٙٙ
* عمرمخسةعشرة
* امحد
*بييت َب شارع تارونا ٚ
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Data Ketuntasan Hasil Belajar Siswa pada Pre Test
No

Nama Siswa

KKM

Nilai

Hasil

1.

Addurun Nafis A.R

75

52

Tidak Tuntas

2.

Afdal Agustria Aribi

75

40

Tidak Tuntas

3.

Amanda Aulia

75

44

Tidak Tuntas

4.

Annisa Ulya Laili

75

64

Tidak Tuntas

5.

Armanda Arliani

75

64

Tidak Tuntas

6.

Arya Duta Prakasa

75

48

Tidak Tuntas

7.

Ceasy Mutia Ardana

75

84

Tuntas

8.

Dahliana

75

40

Tidak Tuntas

9.

Desha Agil Anggara

75

40

Tidak Tuntas

10. Diaz Rahmanda

75

36

Tidak Tuntas

11. Diki Shaputra. S

75

32

Tidak Tuntas

12. Geri Azhar

75

36

Tidak Tuntas

13. Gonjo Praetio

75

40

Tidak Tuntas

14. Gusti Amanda

75

32

Tidak Tuntas

15. Hafizhatun Nahda

75

84

Tuntas

16. Imelda Juliartika

75

32

Tidak Tuntas

17. Irgi Nopandri

75

32

Tidak Tuntas

18. Jihan Aida Fitri

75

40

Tidak Tuntas
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19. Mahrestu Arsyah

75

36

Tidak Tuntas

20. Mesya Elvia

75

40

Tidak Tuntas

21. M. Gamal Arrisyah

75

40

Tidak Tuntas

22. M. Zaky Hutaoid

75

76

Tuntas

23. Nabila Eka Raoula

75

80

Tuntas

24. Nabilah Syifa

75

80

Tuntas

25. Nailanda Aulia

75

44

Tidak Tuntas

26. Nawwar Hadi

75

40

Tidak Tuntas

27. Naila Salsabila

75

76

Tuntas

28. Nazriela Rafasalsabila

75

40

Tidak Tuntas

29. Pinky Nadia Saputri

75

40

Tidak Tuntas

30. Rani Adilla

75

36

Tidak Tuntas

31. Reki Prabowo

75

40

Tidak Tuntas

32. Reza Syahputra

75

36

Tidak Tuntas

33. Risky Pratama

75

40

Tidak Tuntas

34. Siti Aisyah

75

60

Tidak Tuntas

35. Sri Ayu Komalaningseh

75

40

Tidak Tuntas

36. Suganda

75

40

Tidak Tuntas

37. Zerlinda Sintia Bella

75

52

Tidak Tuntas

Jumlah

1.776

Rata-rata

48
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Data Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Siklus I
No

Nama Siswa

KKM

Nilai

Hasil

1. Addurun Nafis A.R

75

96

Tuntas

2. Afdal Agustria Aribi

75

76

Tuntas

3. Amanda Aulia

75

76

Tuntas

4. Annisa Ulya Laili

75

88

Tuntas

5. Armanda Arliani

75

86

Tuntas

6. Arya Duta Prakasa

75

88

Tuntas

7. Ceasy Mutia Ardana

75

88

Tuntas

8. Dahliana

75

76

Tuntas

9. Desha Agil Anggara

75

68

Tidak Tuntas

10. Diaz Rahmanda

75

70

Tidak Tuntas

11. Diki Shaputra. S

75

90

Tuntas

12. Geri Azhar

75

76

Tuntas

13. Gonjo Praetio

75

70

Tidak Tuntas

14. Gusti Amanda

75

80

Tuntas

15. Hafizhatun Nahda

75

86

Tuntas

16. Imelda Juliartika

75

80

Tuntas

17. Irgi Nopandri

75

88

Tuntas

18. Jihan Aida Fitri

75

76

Tuntas
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19. Mahrestu Arsyah

75

80

Tuntas

20. Mesya Elvia

75

76

Tuntas

21. M. Gamal Arrisyah

75

72

Tidak Tuntas

22. M. Zaky Hutaoid

75

96

Tuntas

23. Nabila Eka Raoula

75

96

Tuntas

24. Nabilah Syifa

75

96

Tuntas

25. Nailanda Aulia

75

72

Tidak Tuntas

26. Nawwar Hadi

75

72

Tidak Tuntas

27. Naila Salsabila

75

90

Tuntas

28. Nazriela Rafasalsabila

75

96

Tuntas

29. Pinky Nadia Saputri

75

72

Tidak Tuntas

30. Rani Adilla

75

88

Tuntas

31. Reki Prabowo

75

72

Tidak Tuntas

32. Reza Syahputra

75

80

Tuntas

33. Risky Pratama

75

92

Tuntas

34. Siti Aisyah

75

80

Tuntas

35. Sri Ayu Komalaningseh

75

72

Tidak Tuntas

36. Suganda

75

62

Tidak Tuntas

37. Zerlinda Sintia Bella

75

80

Tuntas

Jumlah

3.002

Rata-rata

81.13
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Data Ketuntasan Hasil Belajar Siswa Pada Siklus II
No

Nama Siswa

KKM

Nilai

Hasil

1.

Addurun Nafis A.R

75

76

Tuntas

2.

Afdal Agustria Aribi

75

96

Tuntas

3.

Amanda Aulia

75

96

Tuntas

4.

Annisa Ulya Laili

75

96

Tuntas

5.

Armanda Arliani

75

92

Tuntas

6.

Arya Duta Prakasa

75

96

Tuntas

7.

Ceasy Mutia Ardana

75

76

Tuntas

8.

Dahliana

75

88

Tuntas

9.

Desha Agil Anggara

75

96

Tuntas

10. Diaz Rahmanda

75

92

Tuntas

11. Diki Shaputra. S

75

96

Tuntas

12. Geri Azhar

75

76

Tuntas

13. Gonjo Praetio

75

76

Tuntas

14. Gusti Amanda

75

78

Tuntas

15. Hafizhatun Nahda

75

80

Tuntas

16. Imelda Juliartika

75

76

Tuntas

17. Irgi Nopandri

75

96

Tuntas

18. Jihan Aida Fitri

75

96

Tuntas
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19. Mahrestu Arsyah

75

56

Tidak Tuntas

20. Mesya Elvia

75

92

Tuntas

21. M. Gamal Arrisyah

75

84

Tuntas

22. M. Zaky Hutaoid

75

96

Tuntas

23. Nabila Eka Raoula

75

96

Tuntas

24. Nabilah Syifa

75

92

Tuntas

25. Nailanda Aulia

75

96

Tuntas

26. Nawwar Hadi

75

88

Tuntas

27. Naila Salsabila

75

80

Tuntas

28. Nazriela Rafasalsabila

75

96

Tuntas

29. Pinky Nadia Saputri

75

88

Tuntas

30. Rani Adilla

75

72

Tidak Tuntas

31. Reki Prabowo

75

60

Tidak Tuntas

32. Reza Syahputra

75

72

Tidak Tuntas

33. Risky Pratama

75

70

Tidak Tuntas

34. Siti Aisyah

75

92

Tuntas

35. Sri Ayu Komalaningseh

75

76

Tuntas

36. Suganda

75

84

Tuntas

37. Zerlinda Sintia Bella

75

96

Tuntas

Jumlah

3.164

Rata-rata

85,51
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Hasil Pengamatan Siswa Pra Siklus
Kegiatan

Hasil

Hal yang

Hal yang

B C K

mendukung

menghambat

√

Siswa

Siswa tidak

menjawab

mendengar salam

salam

dari guru, masih
banyak siswa
bermain dalam
kelas

√

Siswa

Beberapa

Sebagian siswa

memperhatikan

siswa

bermain/bergurau

penjelasan

memperhatikan dengan siswa

guru

penjelasan

lainnya

guru

√

Keaktifan

Sebagian siswa

siswa dalam

pasif dalam

pembelajaran

proses
pembelajaran

√

Siswa ikut

Siswa kurang

menyimpulkan

tertarik

materi

menyimpulkan
materi

Siswa

√

Siswa paham

mengerjakan

dengan soal

tes evaluasi

yang di berikan

Siswa

√

Beberapa siswa

menjawab

belum menjawab

salam

salam
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Hasil Pengamatan Siswa Siklus I
Kegiatan

Hasil

Hal yang

Hal yang

B C K

mendukung

menghambat

√

Siswa menjawab

Ada beberapa

salam

siswa yang tidak
mendengarkan
salam dari guru

√

Siswa

Sebagian siswa

memperhatiakn

bermain/bergurau

penjelasan guru

dengan siswa
lain

Siswa

√

Siswa mulai aktif

mengajukan

bertanya dan

pertanyaan

memberikan
pendapat

√

Siswa

Siswa cukup

mempresentasikan

antusias

tugas

mempreentasikan
tugas

√

Siswa aktif dalam

Sebagian siswa

mengerjakan

aktif dan

tugas

sebagian pasif
dalam
mengerjakan
tugas

Siswa

√

Siswa paham

mengerjakan tes

dengan soal yang

evaluasi

diberikan guru

Siswa menjawab
salam

√

Ada beberapa
siswa belum
enjawab salam
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Hasil Pengamatan Siswa Siklus II

Kegiatan

Mengucapkan

Hasil

Hal yang

Hal yang

B C K

mendukung

menghambat

√

Siswa muli

salam

terbiasa
menjawab salam

Siswa

√

Siswa mulai

Beberapa

memperhatikan

terbiasa dan fokus

siswa masih

penjelasan guru

memperhatikan

bergurau

guru menjelaskan

dengan teman
sebangkunya

Siswa

√

Siswa sangat

mengajukan

antusias dalam

pertanyaan

mengajukan
pertanyaan

Siswa

√

Siswa sangat aktif

Beberapa

mempresentasikan

dan cepat dalam

siswa tidak

tugas

mengacungkan

semangat

tangan untuk

dalam

mempresentasikan mengikuti
tugasnya di depan
siswa lainnya
Siswa

√

Siswa paham

mengerjakan tes

dengan soal yang

evaluasi

diberikan guru

Siswa menjawab
salam

√

Siswa mulai
terbiasa
menjawab salam

pembelajaran
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS PEMBELAJARAN BAHASA ARAB
Siklus/Pertemuan

: I/I

Hari/Tanggal

: Senin, 1 April 2019

Materi pokok

: Muhadatsah

Pengamat

: Wagianto, S.Pd.I

Kelas/Semester

: VII/II

No

ASPEK YANG DIAMATI

I.

Kegiatan Awal
1. Guru memeriksa kesiapan siswa
2. Guru melakukan kegiatan apresiasi
3. Guru menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa

II.

Kegiatan Inti
4. Guru mengkoordinasi siswa dalam kelompokkelompok belajar secara heterogen
5. Guru menyajikan informasi/permasalahan tentang
materi pelajaran atau petunjuk pelajaran
6. Siswa memperhatikan penjelasan yang disampaikan
oleh guru
7. Siswa mengerjakan tugas yang diberikan dengan
baik
8. Guru berkelilling kelas membimbing siswa atau
kelompok bekerja dan belajar
9. Siswa berani mengajukan pertanyaan kepada guru
atau teman
10. Siswa ikut aktif dalam kelompok belajar
11. Guru meminta setiap kelompok belajar untuk
memperagakan teks dialog
12. Siswa dari setiap kelompok berani mengemukakan

SKALA PARTISIPASI
A

B

C

D
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pendapat
13. Guru memberikan tugas kepada setiap siswa dengan
mengerjakan sendiri
14. Siswa mengerjakan tugas yang diberikan pada
lembar yang tersedia
15. Guru

membahas

pekerjaan

siswa

dan

menyimpulkan materi pelajaran
III.

Kegiatan Akhir
16. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk
bertanya dan menyampaikan pendapat
17. Melakanakan tindak lanjut dengan memberikan
arahan dan tugas
Jumlah
Prosentasse
Rata-rata
Kategori

Observer

Wagianto, S.Pd.I
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LEMBAR OBSERVASI AKTIVITAS PEMBELAJARAN BAHASA ARAB
Siklus/Pertemuan

: II/I

Hari/Tanggal

:Jum‟at, 5 April 2019

Materi pokok

: Muhadatsah

Pengamat

: Wagianto, S.Pd.I

Kelas/Semester

: VII/II

No

ASPEK YANG DIAMATI

I.

Kegiatan Awal
18. Guru memeriksa kesiapan siswa
19. Guru melakukan kegiatan apresiasi
20. Guru menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa

II.

Kegiatan Inti
21. Guru mengkoordinasi siswa dalam kelompokkelompok belajar secara heterogen
22. Guru menyajikan informasi/permasalahan tentang
materi pelajaran atau petunjuk pelajaran
23. Siswa memperhatikan penjelasan yang disampaikan
oleh guru
24. Siswa mengerjakan tugas yang diberikan dengan
baik
25. Guru berkelilling kelas membimbing siswa atau
kelompok bekerja dan belajar
26. Siswa berani mengajukan pertanyaan kepada guru
atau teman
27. Siswa ikut aktif dalam kelompok belajar
28. Guru meminta setiap kelompok belajar untuk
memperagakan teks dialog
29. Siswa dari setiap kelompok berani mengemukakan

SKALA PARTISIPASI
A

B

C

D
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pendapat
30. Guru memberikan tugas kepada setiap siswa dengan
mengerjakan sendiri
31. Siswa mengerjakan tugas yang diberikan pada
lembar yang tersedia
32. Guru

membahas

pekerjaan

siswa

dan

menyimpulkan materi pelajaran
III.

Kegiatan Akhir
33. Guru memberikan kesempatan pada siswa untuk
bertanya dan menyampaikan pendapat
34. Melakanakan tindak lanjut dengan memberikan
arahan dan tugas
Jumlah
Prosentasse
Rata-rata
Kategori

Observer

Wagianto, S.Pd.I
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Siklus I
Satuan Pendidikann

: Mts Taman Pendidikan Islam Sawit Seberang

Kelas/Semester : VII/2
Mata Pelajaran : Bahaa Arab
Alokasi Waktu : 2x40 Menit (1 kali pertemuan)

A. STANDAR KOMPETENSI
Mengungkapkan pikiran, prasaan, informasi dan pengalaman secara
tertulis dalam bentuk tes, karangan dan dialog tertulis
B. KOMPETENSI DASAR


Mengidentifikasi bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang
berkaitan dengan  العنوانbaik secara lisan ataupun tertulis



Melafalkan bunyi huruf, kata, frasa dan kalimat bahaa Arab yang
berkaitan dengan العنوان



Menulis kalimat sederhana yang berkaitan dengan materi

العنوان

dengan memperhatikan tes, karangan dan dialog tertulis
C. TUJUAN PEMBELAJARAN


Meningkatkan

hasil

belajar

siswa

melalui

kegiatan

diskusi/kelompok tentang العنوان


Menjawab hal-hal yang berhubungan dengan
kalimat terstruktur



Menyebutkan gambaran umum tentang العنوان

العنوان

dengan
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D. INDIKATOR


Siswa dapat berdiskusi dengan baik dalam memahami materi
tentang العنوان



Siswa mengisi berupa tes dengan kalimat yang tepat tentang العنوان



Siswa memahami isi teks tentang العنوان

E. MATERI PEMBELAJARAN


Menganalisis karangan materi tentang العنوان

F. METODE PEMBELAJARAN


Metode

: Ceramah, latihan dan demostrasi



Pendekatan

: Aktif Learning



Model

: Cooperative tipe Team Assisted Individualization

(TAI)
G. LANGKAH-LANGAH PEMBELAJARAN
Siklus I

Waktu

a. Kegiatan Awal
1) Guru menyampaikan apresiasi terkait dengan

10

العنوان

menit

2) Guru memberikan motivasi kepada siswa, melalui
penjelasan pentingnya pemahaman tentang

العنوان,

serta menjelaskan teknis pembelajaran kooperatif
tipe Team Assisted Individualization
3) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran
b. Kegiatan Inti

50

1) Eksplorasi
a) Guru membentuk siswa menjadi

menit
8

kelompok (setiap kelompok terdiri dari 4-5
orang) yang heterogen
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b) Guru memberikan ateri ajar pada setiap
anggota kelompok
c) Guru mengontrol

dan mengawasi

serta

menerangkan seperlunya bagi siswa atau tim
yang memerlukan
d) Guru memberikan nilai (skor) pada masingmasing kelompok dan member penghargaan
dari hasil kerja sama yang di hasilkan dari
masing-masing kelompok
e) Guru

mengajarkan

materi-materi

pokok

dengan menjelaskan materi belajar yang
sesungguhnya
f) Guru memberikan tes normative dengan
memberikan masing-masing soal kepada
siswa secara individu
2) Elaborasi
a) Dalam

kelompok

tim

mendiskusikan

temuannya dari hasil membaca berbagai
literature yang relevan
b) Selanjutnya,

dalam

waktu

yang

telah

ditentukan siswa di arahakan oleh guru untuk
mengumpulkan hasil diskusi dari berbagai
kelompok
c) Guru memberikan nilai dan

penghargaan

kepada masing-masing kelompok atas kerja
sama siswa dalam berdikusi
3) Konfirmai
a) Guru

10
memberikan

penguatan

terrhadap menit

temuan siswa yang benar
b) Guru

memberikan

penjelasan/meluruskan

temuan siswa yang kurang tepat
c. Penutup

10
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1) Guru mengarahkan siswa untuk membuat simpulan

menit

2) Guru memberikan PR kepada siswa
3) Guru menginformasikan rencana kegiatan pada
pertemuan berikutnya

H. SUMBER/ BAHAN PEMBELAJARAN


Buku LKS Bahasa Arab Kelas VII



Kamus Bahasa Arab dan Percakapan, karya (Mahmud Yunus dan
Mansur)



Referensi yang relevan

I. PENILAIAN HASIL BELAJAR


Penilaian kognitif

Teknik penilaian: Tes
Jenis penilaian :Testertuli
Soal dan skor


:

Pilihan berganda

Penilaian pikomotor
Teknik penilaian

: Non tes

Jenis penilaian

: Kelompok dan individual

Bentuk penilaian

: Pengamatan

No.

Kegiatan

Hasil
B C

1.
2.
3.
…

K

Hal yang

Hal yang

mendukung

menghambat
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Petunjuk penilaian:



Kriteria penilaian

1

= kurang sekali

2

= kurang

3

= baik

4

= baik sekali



Nilai = nilai masing-masing kolom ditambahkan

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Siklus II
Satuan Pendidikann

: Mts Taman Pendidikan Islam Sawit Seberang

Kelas/Semester : VII/2
Mata Pelajaran : Bahaa Arab
Alokasi Waktu : 2x40 Menit (1 kali pertemuan)

A. STANDAR KOMPETENSI
Mengungkapkan pikiran, prasaan, informasi dan pengalaman secara
tertulis dalam bentuk tes, karangan dan dialog tertulis
B. KOMPETENSI DASAR



Mengidentifikasi bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa Arab yang
berkaitan dengan البيتbaik secara lisan ataupun tertulis



Melafalkan bunyi huruf, kata, frasa dan kalimat bahaa Arab yang
berkaitan dengan البيت



Menulis kalimat sederhana yang berkaitan dengan materi

البيت

dengan memperhatikan tes, karangan dan dialog tertulis
C. TUJUAN PEMBELAJARAN


Meningkatkan

hasil

belajar

siswa

melalui

kegiatan

diskusi/kelompok tentang البيت


Menjawab hal-hal yang berhubungan dengan  البيتdengan kalimat
terstruktur



Menyebutkan gambaran umum tentang البيت
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D. INDIKATOR


Siswa dapat berdiskusi dengan baik dalam memahami materi
tentang البيت



Siswa mengisi berupa tes dengan kalimat yang tepat tentang البيت



Siswa memahami isi teks tentang البيت

E. MATERI PEMBELAJARAN

 Menganalisis karangan materi tentang البيت
F. METODE PEMBELAJARAN


Metode

: Ceramah, latihan dan demostrasi



Pendekatan

: Aktif Learning



Model

: Cooperative tipe Team Assisted Individualization

(TAI)
G. LANGKAH-LANGAH PEMBELAJARAN
Siklus I

Waktu

d. Kegiatan Awal
4) Guru menyampaikan apresiasi terkait dengan

10

البيت

menit

5) Guru memberikan motivasi kepada siswa, melalui
penjelasan pentingnya pemahaman tentang

البيت,

serta menjelaskan teknis pembelajaran kooperatif
tipe Team Assisted Individualization
6) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran

50

e. Kegiatan Inti

menit

4) Eksplorasi
g) Guru membentuk siswa menjadi

8

kelompok (setiap kelompok terdiri dari 4-5
orang) yang heterogen
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h) Guru memberikan ateri ajar pada setiap
anggota kelompok
i) Guru mengontrol

dan mengawasi

serta

menerangkan seperlunya bagi siswa atau tim
yang memerlukan
j) Guru memberikan nilai (skor) pada masingmasing kelompok dan member penghargaan
dari hasil kerja sama yang di hasilkan dari
masing-masing kelompok
k) Guru

mengajarkan

materi-materi

pokok

dengan menjelaskan materi belajar yang
sesungguhnya
l) Guru memberikan tes normative dengan
memberikan masing-masing soal kepada
siswa secara individu
5) Elaborasi
d) Dalam

kelompok

tim

mendiskusikan

temuannya dari hasil membaca berbagai
literature yang relevan
e) Selanjutnya,

dalam

waktu

yang

telah

ditentukan siswa di arahakan oleh guru untuk
mengumpulkan hasil diskusi dari berbagai
kelompok
f) Guru memberikan nilai dan

penghargaan

kepada masing-masing kelompok atas kerja
sama siswa dalam berdikusi
6) Konfirmai
c) Guru

10
memberikan

penguatan

terrhadap menit

temuan siswa yang benar
d) Guru

memberikan

penjelasan/meluruskan

temuan siswa yang kurang tepat
10
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f. Penutup

menit

4) Guru mengarahkan siswa untuk membuat simpulan
5) Guru memberikan PR kepada siswa
6) Guru menginformasikan rencana kegiatan pada
pertemuan berikutnya

H. SUMBER/ BAHAN PEMBELAJARAN


Buku LKS Bahasa Arab Kelas VII



Kamus Bahasa Arab dan Percakapan, karya (Mahmud Yunus dan
Mansur)



Referensi yang relevan

I. PENILAIAN


Penilaian kognitif

Teknik penilaian

: Tes

Jenis penilaian

: Tes tertulis

Soal dan skor

:



Penilaian pikomotor

Teknik penilaian

: Non tes

Jenis penilaian

: Kelompok dan individual

Bentuk penilaian

: Pengamatan

No.

Kegiatan

Hasil
B C

1.
2.
3.
…

K

Hal yang

Hal yang

mendukung

menghambat
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Petunjuk penilaian:



Kriteria penilaian

1

= kurang sekali

2

= kurang

3

= baik

4

= baik sekali



Nilai = nilai masing-masing kolom ditambahkan

