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, لرتقية مهارة Think, Pair, Share (TPS):  فعالية منوذج التعليم  ادلوضوع
لطالب الصف احلادي عشر ىف مدرسة هنضة العلماء روضة ادلعلمني العالية الكالم 

 (ٖٕٖٓٓٙٓٓ٘ٔ, مصفوفة, )ٜٕٔٓاإلسالمية ودونج, دمياك العام الدراسي 
 Think, Pair, Shareيهدف هذا البحث إىل معرفة فعالية تطبيق منوذج التعليم 

(TPS) .لرتقية مهارة الكالم 
ودونج  ”روضة ادلعلمني“وهذا البحث حبث كمي يف مدرسة العالية هنضة العلماء 

دمياك. يستخدم يف هذا البحث حبث جترييب. وأما شكل التجريبية يف هذا البحث فتجربة 
 Post-Test)و النوع اختبار بعدها فقط  (True Experimental Design)حقيقية 

Only control Design)فعله لباحث بتقنية االختبار والتوثيق.. ومجع البيانات ي 
أشد  Think, Pair, Share (TPS)وتدّل نتيجة البحث إىل أن منوذج التعليم 

فعالية لرتقية مهارة الكالم لدى الطالب.  وعلم هذا استنادا على حصول حتليل البيانات 
 thitung ومهارة الكالم الطالب يف االختبار البعدي للفصل التجرييب والظابط كليهما, 

. H0يقع يف قبول thitung. ومن مث ٜٓٓ,ٕ ttabelو  ٛٙٔ,٘يف االختبار البعدي 
 فعالية لرتقية مهارة الكالم . Think, Pair, Share(TPS)واحلاصل أن منوذج التعليم 

, مهارة Think, Pair, Share (TPS)الكلمات األساسية : فعالية, منوذج التعليم 
 الكالم.
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 والتقديمكلمة الشكر 
 

احلمد هلل رب العادلني, قد أمت الباحث من كتابة هذا البحث حتت ادلوضوع 
لرتقية مهارة الكالم لطالب  ,Think, Pair, Share(TPS)فعالية منوذج التعليم  “

ودونج, دمياك اإلسالمية  العالية درسة هنضة العلماء روضة ادلعلمنيالصف احلادي عشر م
. وهذا مقدم إلكمال الشروط ادلقررة للحصول على درجة ٜٕٔٓالعام الدراسي 

يف قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الرتبية والتدريس جبامعة ويل  (S.1)الليسانس 
 سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج.

 ويريد الباحث إلقاء الشكر والتقدًن إىل:
لدكتور إمام توفيق ادلاجستري كرئيس اجلامعة اإلسالمية فضيلة السيد بروبيسور ا .1

 احلكومية وايل سوجنو مسارانج.
فضيلة السيدة الدكتورة ليف أنيس معصومة ادلاجسترية عميدة يف كلية علوم الرتبية  .2

 والتدريس جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج.
رئيس قسم تعليم اللغة العربية يف كلية فضيلة السيد الدكتور أمحد مغفورين ادلاجستري  .3

 علوم الرتبية والتدريس جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج.
فضيلة السيد حممد عاقل لطفان ادلاجستري كسكرتري قسم تعليم اللغة العربية يف كلية  .4

 علوم الرتبية والتدريس جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج.
السيد الدكتور أمحد مغفورين ادلاجستري مشرفا أوال الذي قد أشرف خالل  فضيلة .5

 شغوله لتوجيه الباحث يف كتابة هذا البحث.
فضيلة السيد الدكتور حمفوظ صديق ادلاجستري مشرفا ثانيا الذي قد شرح الألخطاء  .6

 يف كتابة هذا البحث وإصالحها.



 ح
 

امعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مجيع احملاضرين يف كلية علوم الرتبية والتدريس جب .7
 مسارانج الذين قد عّلموا الباحثة إىل سبيل العلوم العرفان.

فضيلة السيد األستاذ أمحد فوزان مدّرس يف الدرس اللغة العربية قد ساعدين يف هذا  .8
 البحث.

فضيلة السيد أمحد فائز مزّكي كرئيس ادلدرسة العالية الإلسالمية هنضة العلماء روضة  .9
 ادلعلمني ودونج, دمياك.

 والدي الكرًن مسكان ووالديت الكرمية رمضانة, فلهما جزيل الشكر واالحرتام. .10
مجيع أصحايب الذين قد منحوا ادلساعدات واخلدمات والدوافع يف كتابة هذا البحث  .11

م,  ٕ٘ٔٓوإمتامه, وخاصة أصدقائي الطلبة يف قسم تعليم اللغة العربية سنة 
 وأساتيذي وزمالئي.

يسأل الباحث اهلل سبحانه وتعاىل أن جيزيهم خري اجلزاء وأن يكون هذا البحث و 
 نافعا ومفيدا للباحث وللقراء يف ادلستقبل . آمني يا رّب العادلني.
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إلهداءا  
 

 أهدى هذا البحث إىل:
 أيب الكرًن مسكان وأمي الكرمية رمضانة. .1
مسليم وأخيت الصغرية حسن اخلامتة, أخيت الكبرية مرية العلفا و أخي الكبري ساحم  .2

 لؤلؤة اجلميلة, رشدة الصفى وأسريت الكبرية.
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 الشعار
 

ا لُِّف اهللُ ن اْفًسا ِإالَّ ُوْسعاها  الا ُيكا
 

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya. 

(Q.S. Al-Baqarah: 682) 
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 الباب األول
 مقّدمة

 أ. خلفية البحث
التطور التكنولوجي يطلب ادلوارد البشرية اجلودة ىف ىذا الوقت. جودة ادلوارد البشرية ستحدد على نوعية 

ىذا الوقت و ادلستقبل. جتتهد احلكومة الستيعاب ادلوارد البشرية بادلناسبة  حياة الشخصية, واجملتمع, و البلد يف
التعليم ىو “عن نظام التعليم الوطين,  0222سنة  02حتسني جودة التعليم. وفًقا لقوانني مجهورية إندونيسيا رقم 

للحصول على القّوة م حبيث الطالب نشاط تطوير إمكاهنم يزلاولة الواعية وسلطط لتحقيق اجلوي وعملية التعل
 سلاطبة دينية, وعفاف, وشخصية, وذكاء, وأخالق الكردية, و ادلهارات حيتاجهم, واجملتمع, واألمة, والبلد.

جتديد التعليم, وىي جتديد مناىج, وحتسني جودة  ىناك ثالث مكونات حتتاج إىل تسليط الضوء عليها يف
علم ادل عليم ىو واجب مجيع اجملازي, وخاصة ادلعلمني وادلربني. حتسني نوعية الت 1م.يم, وفعالية طريقة التعليالتعل

 علم خيًتع طالبا جودة من خالل عملية التعليمية. يساىم خطرا ىاما ىف حتسني نوعية التعليم, ألن ادل
و من األنشطة جم ىو الو يالتعل”. ميالتعل“شكل  الذي يصبح يف” متعل“م يأيت من الكلمات يالتعل

ىو نتاج التفاعالت ادلستمرة بني  التعليم, ىذا ال ديكن أوضحو بالكامل والتفصيل. فهم بسيط البشرية ادلعقدة
يساىم ادلعلم  . بيئة تعليمية م ىو عملية تفاعل الطالب مع ادلعلمني ومورد التعلم يفيالتجربة وتنمية احلياة. التعل

األفراد واألفراد, واألفراد مع اجملموعات,  خالل التفاعالت بني كيمّسر ادلشرف والطالب الذي يبنون معارفهم من
من ادلعلم للتدريس طالهبم )يهدف تفاعل الطالب إىل زلاولة الواعية حقيقة التعليم ىي عملية التعليمية.  يف

التعليم ىي خطوة األنشطة اليت تقوم هبا ادلعلم جتاه  عملية  0مصادر التعليم األخرى( لتحقيق األىداف ادلتوقعة.
 2وتؤثر جدا على تطور الطالب. اذلدف من التعليم ىو حتقيق فعالية أنشطة التعلم اليت تقوم هبا الطالب.الطالب 

 إذا سارت عملية التعليم جبيد, سيشعر الطالب بالطيب والنشاط يف عملية التعليم.
ية اليت تقوم هبا التعليم لغة ىي اإلتصال. ولذلك أن تعليم اللغة العربية ىو كل األنشطة الرمسية وغري الرمس

 الطالب الكتساب اخلربة  يف شكل مهارات لغوية معيّنة, وكذلك أسباب بناءة. 
اللغة العربية ىي حاجة جتب أن نقّدمها للطالب منذ الصغري, ألهنا إىل جانب الوظيفة كآلة ادلواصالت يف 

العربية ىي اللغة ادلستخدمة يف اإلسالم, العامل الدويّل, تستخدم اللغة العربية كآلة لفهم الكنوز اإلسالمية. اللغة 
ولغة الكتب ادلنزلة ولغة احلديث النبوية, وكالمها مصدر للتعاليم اإلسالمية. تستخدم ىذه اللغة يف تنفيذ عبادة 
ادلسلمني أيضا. لن نكون على أخذ القانون من القرآن واحلديث عندما ال نفهم اللغة العربية. قال الغاليني, العربية 
                                                             

1
Isroji, Pembelajaran Kooperatif Meningkatkan Kecerdasan Komunikasi Peserta Didik, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), p. 13-14. 
2
 Ulin Nuha, Metodologi dan Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: DIVA PRESS, 

2016), p. 143. 
3
Isroji, Pembelajaran Kooperatif Meningkatkan Kecerdasan Komunikasi Peserta Didik,…, p. 

14-15 



 

2 

جلمل اليت تستخدمها العرب للتعبري عن أىدافهم )األفكار وادلشاعر( يف اللغة العربية. ىناك طرق, ووسائل ىي ا
 4اإلعالم, ومنوذج التعليم.

ادلشاكل اليت حتدث التعليم ىذا اليوم واليت تسهب يف الواسع ىي مناحة ادلعلمني عن نتائج التعليم. أحد 
م الضعيفة. قالت يولينيت وأخواهتا ال يزال تنفيذ التعليم دييل إىل تنفيذ من ادلوامل ادلسببها ىي عملية التعلي

باستخدام أألساليب التقليدية )احملاضرات( حبيث يكون الطالب نشاطا يف عملية التعليم. ولذلك ىف تعلم ادلواد 
م اللغة العربية اليت يتم العربية. من ادلتقو أن خيًتع جوا مسايرة حىت ال يكون الطالب مسآمة. أحد من مناذج التعلي

 cooperative ما أمهية التعليم االستهالكي cooperative learningتستخدمها غالبا ىو منوذج التعليم  .

learning   ىف تعليم اللغة العربية؟ و لذلك قد أشار رومسان ىف كتابو أنو يف حالة التعليم حيدث من األحيان
إىل التنافس  بشكل فردي, وأن يكونوا مقربني لألصدقاء, وأقل اىتماما  الطبيعة الفردية للطالب. دييل الطالب

واحد من التعليم  5لزمالئهم يف الصف, والتعرف على أشخاص معينني, ويريدون الفوز مبفردىم, وما إىل ذلك.
 ,Think, Pair االستهالكي الذي ديكن استخدامو للتوفق على ىذه ادلشكلة ىو استخدام منوذج التعليم

Share. 
ىي واحد من مناذج التعليم االستهالكي. منوذج التعليم  Think, Pair, Share منوذج التعليم

االستهالكية ىو أحد من أشكال التعليم تقديرا على الفهم البنائي. التعليم االستهالكي ىو االسًتاتيجية التعليمية 
لفة من القدرة. عند إكمال وظيفة مع عدد من الطالب كأعضاء ىف اجملموعات الصغرية ذات مستويات سلت

اجملموعتهم,  جيب على كل عضو اجملموعة العمل معا ومساعدة بعضهم البعض لفهم ادلادة. ويف التعليم 
متنح مناذج التعليم  6االستهالكي, إن التعليم مل يكتمل إذا مل يتقن أحد األصدقاء يف اجملموعة مادة الدرس.

االستهالكي للطالب الوقت للتفكري واالستجابة ومساعدة بعضهم البعض ودينح الطالب الفرصة للعمل مبفردىم 
والعمل مع اآلخرين. منوذج التعليم االستهالكي الذي من ادلتوقع أن يساعد ادلعلمني يف إجراء التوجيو وجعلو نافذا 

بري عن اآلراء, واالستماع والنتظار دورىم يف التحدث, واالستجابة بشكل للتدريب يف أنشطة ادلناقشة, والتع
 Lieكشفت   .Think, Pair, Share (TPS)انتقادي اآلراء اآلخرين, وىو منوذج التعليم االستهالكي من نوع 

  Think, Pair, Shareأن 

(TPS) ىي االسًتاتيجية التعليمية مت تطورىا ألول مرة الربوفيسور Frank Lyman  يف جامعة ماريالند
  واعتمدىا العديد من ادلؤلفني يف رلال التعليم االستهالكي يف السنوات الالحقة. 1891عام 

 ب. تحديد المسألة
 بناء على املشاكل السابقة, تريد الباحثة ان حتدد حبثها على املشاكل األتية: 

                                                             
4
 Ulin Nuha, Ragam Metodologi dan Media Pembelajaran Bahasa Arab,…, p. 25. 

5
Rusman, Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2010), p. 205 
6
 Isroji, Pembelajaran Kooperatif Meningkatkan Kecerdasan Komunikasi Peserta Didik,…, p. 
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لطالب لصف  مهارة الكالملًتقية  فعال Think, Pair, Share (TPS)ىل استخدام منوذج التعليم 
 ؟0218احلادي عشر يف مدرسة هنضة العلماء روضة ادلعلمني العالية اإلسالمية ودونج, ددياك العام الدراسى 

 ج. أهداف البحث وفوائده
 أهداف البحث .1

احلادي مهارة الكالم لطالب الصف  لًتقية Think, Pair, Share (TPS)دلعرفة فعالية منوذج التعليم 
 .0218عشر يف مدرسة هنضة العلماء روضة ادلعلمني العالية اإلسالمية ودونج, ددياك العام الدراسي 

 فوائد البحث  .2
 فوائد النظرية (أ

مهارة الكالم لطالب يف تعليم اللغة العربية باستخدام  فةدلعرفوائد النظرية يف هذا البحث هي  
.Think, Pair, Share (TPS)مناذج التعليم االستهالكي 



 فوائد العملية (ب 
من ادلتوقع أن تكون نتائج ىذه الدراسة مفيدة دلمارسي التعليم كنموذج تعليمي بديل 

 واستخدامو ليجلح مهارة الكالم لطالب.
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 الباب الثاني
 دراسة النظرية

 أ. أوصاف النظرية
 تعريف فعالية التعليم .1

شلا يعٍت النجاح, و ادلؤثر, و الصجيح, و   (effective)تأيت الفعالية من اللغة اإلصلليزية فعالة 
واألثر, تأيت الفعالية من الكلمة الفعالة واليت تعٍت تأثَت,  (KBBI)الناجع. استنادا إىل القاموس اإلندونيسي 

والتابعة. ولذلك تفسَت الكلمة الفعالة على أهنا تعطي نتائج مرضية وجيدة. تشَت الكلمة فعالية إىل اإلخراج 
ادلستهدف. تعترب الفعالية عامال مهما جدا ىف التعليم, ألن الفعالية دتكن أن حتدد موديل صلاح يف منوذج 

لنتائج وأىداف التعليم. أحد اجلهود اليت يبذذلا ادلعلم حىت التعليم ادلستخدم. فعالية التعليم ىي العالقة بُت ا
يكون التعليم الفعال ىو اختبار التعليم ادلناسب مع الطالب. تشَت الفعالية إىل األنشطة ادلنفذة دلعرفة التأثَت 

أو الناتج عن العالج. تتعلق الفعالية مبشكلة كيفية حتقيق األىداف أو النتائج اليت مت احلصول عليها, 
استخدامات, أو فوائد النتائج اليت مت احلصول عليها, ومستوى قوة وظيفة العناصر أو ادلكونات. لقياس 

 فعالية العالج ىو معرفة ما كاتن األىداف احملددة تتحقق جيدا ويتم تنفيذىا وفقا لإلجراء.
للطالب  تظهر الفعالية بشكل أساسي ىف اإلجابة على األسئلة إىل أي مدى ديكن Unoوفقا ل 

حتقيق أىداف التعليم. لقياس مدى فعالية التعليم الذيي ديكن قياسو من خالل مدى ادلفهوم الذي ديكن 
 تطبيقو على ادلوضوع التايل.

يتم تفسَت التعليم وفقا للقاموس اإلندونيسي على أنو عملية أو طريقة أو إجراء جلعل الناس أو 
عملية التعليم. ديكن تفسَت التعليم على أنو عملية اإلضافة ادلعرفة  الكائنات احلية تتعلم. التعليم حرفيا يعٍت

والبصَتة من خالل تعاقب من األنشطة اليت تقوم هبا الشخص وينجب عنها تغيَتات يف نفسو, حبيث حتدث 
 تغيَتات إجيابية, ويف ادلرحلة األخرة سيتم احلصول على مهارات, ادلؤىالت, ومعرفة جديدة. 

أن أنشطة التعليم ىو عمليات تعليمية توفر فرصا للطالب  3102ليم عام يشبح منهج التع
لتطوير إمكانتهم ليصبحوا قدرات تتزايد بشكل متزايد يف ادلواقف وادلعارف وادلهارات الالزمة للحياة 
وللمجتمع و األمة وتسهم يف رفاىية احلياة البشرية. ولذلك يتم توجيو أنشطة التعليم إىل دتكُت مجيع 

 الب احملتملُت ليصبحوا الكفاءات ادلتوقعة.الط
يتم تعريف التعليم على أنو طقم اإلجراءات ادلصممة لدعم عملية التعليم  Winkelوفقا ل 

للطالب, مع يساءل األحداث اخلارجية اليت تلعب دورا يف األحداث الداخلية اليت حتدث يف الطالب. 
إلنسان شيئا فشيئا, ويتم توسيع نتائجو من خالل سياق زلدود تشرح وزارة التعليم الوطٍت أن التعليم يبنيو ا
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)ضيق( وليس فجأة. التعليم ليس طقم احلقائق, أو الفكر, أو القوائد اجلاىزة لألخذ والتذكر. جيب البشر 
  0على بناء التعليم وصياغة ادلعٌت من خالل جتربة حقيقية.

التدريس ونطوي على تسهيل العملية الذىنية عملية نشطة واقًتاح أن “, Gagneالتعليم وفقا ل 
, وأن الطالب يف عملية التعليم يف موقف العمليات العقلية النشطة, وأن ادلعلم ”الفعالة من قبل الطالب

 3يعمل على تثقيف حدوث التعليم.
التعليم الفعال ىو عندما تكون أىداف التعليم اليت دتت صياغتها نلجحة من أجل تطبيقها يف 
التعليم. ديكن حتقيق التعليم الفعال إذا كان قادرا على تقدمي خربات جديدة, وتشكيل كفاءة الطالب 

م سيحدث التعلي أنMenowo وتوصيلهم إىل األىداف ادلراد حتقيقها غلى النحو األمثل. شرح مينوو 
بفعالية كبَتة إلذا كان يف حالة شلتعة. تعلم الطالب ليسوا مكتئبُت. ىم يقومون بتنفيذ مجيم الوظيفة 

 2واألنشطة بإخالص وسعادة ومحاس.
التعليم الفعال ىو عملية تعليمية, وتعليمية ال تركز فقط على النتائج اليت حققها الطالب, ولكن  

توفر الفهم اجليد والذكاء وادلثابرة والفرصة واجلودة وديكن أن توفر  كيف ديكن لعلية التعليم الفعال أن
 4التغيَتات السلوكية اليت يتم تطبيقها يف احلياة.

التعليم الفعال عبارة عن مزيج يتكون من مواد بشرية وتسهيالت وجتهيزات وإجراءات موجيهة 
ختالفات اليت يتعُت على الطالب حتقيق لتغيَت سلوك الطالب بااجتاه إجيايب وأفضل وفقا لإلمكانات واال

 5أىداف التعليم احملددة ذلا.
تشَت الفعالية إىل األنشطة ادلنفذة لتحديد التأثَت الناتج عن العالج. تتعلق الفعالية أيضا مبشكلة  
 كيفية حتقيق األىداف أو النتائج اليت مت احلصول عليها, أو استخدامات, أو فوائد النتائج اليت مت احلصول

عليها, فضال عن مستوى قوة وظيفة العناصر أو ادلكونات. لقياس فعالية العالج ىو معرفة ما األىداف 
 احملددة تتحقق جيدا ويتم تنفيذىا أيضا وفقا لإلجراء.

  Think, Pair, Share (TPS) نموذج التعليم .2
 تعريف نموذج التعليم (أ 

                                                             
1
 Asis Saefuddin, Pembelajaran Efektif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 4112), p. 8-11 

4
 Isroji, Pembelajaran Kooperatif Meningkatkan Kecerdasan Komunikasi Peserta Didik,…, p. 

24-27 
7
 Asis Saefuddin, Pembelajaran Efektif,…, p. 72-73 

2
 Khanifatul, Pembelajaran Inovatif: Strategi Mengelola Kelas Secara Efektif dan 

Menyenangkan, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 4117), p. 13 
3
 Afifati Rohmawati, Efektivitas Pembelajaran, Jurnal PAUD PPS Universitas Negeri Jakarta. 
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ىو شكل من أشكال التمثيل الدقيق كطريقة الدقيق دتسح  ”النموذج“أن  Millsيقول ميلز 
لشخص أو رلموعة من األشخاص مبحاولة التصريف وفقا ذلذا النموذج. النموذج ديثل التفسَت لنتائج 

 ادلراقبات والقياسات اليت مت عليها من عدة أنظمة.
ات التعليم لتحقيق مناذج التعليم ىي األطر ادلفامهية تصف اإلجراءات ادلنهجية يف تنظيم خرب 

األىداف التعليمية ادلعينة وتكون مبثابة إرشادات دلصممي ومعلمي التعليم يف ختطيط وتنفيذ التعليم. منوذج 
التعليم ىو أساس شلارسات التعليم نتيجو لالخنفاض يف نظرية علم النفس الًتبوي ونظرية التعليم ادلصممة 

 ,Arendsى ادلستوى التشغيلي يف الفصل الدراسي. وفقا ل على أساس حتليل لتنفيذ ادلناىج وتوريطها عل

يشَت منوذج التعليم الذي سيتم استخدامو, مبا يف ذلك أىداف التعليم, وادلراحل يف أنشطة التعليم, وبيئة 
 6التعليم, وإرادة الفصل.

, أن منوذج التعليم ىو منوذج أو خطة مت التخطيط ذلا هبذه الطريقة  Joice and Wellصرحت 
 7وتستخدم لتجميع ادلناىج الدراسية, وتنظيم ادلوضوع, وإعطاء اتعليمات حول التعليم يف الفصل.

كل منوذج يرشدنا أثناء تصميمنا تعليمات “فإن وظيفة النموذج ىي , Joiceباإلشارة إىل تفكَت 
من خالل منوذج التعليم, يستطيع ادلدرس دلساعدة الطالب ”. حتقيق أىداف سلتلفة دلساعدة الطالب على

حيتاج ادلعلم إىل فهم  8احلصول على ادلعلومات واألفكار وادلهارات وطرق التفكَت والتعبَت عن األفكار. يف
ب استخدام منوذج من تنفيذ التعليم بفعالية ىف حتسُت نتائج التعليم. ويف تطبيقو, جيمنوذج التعليم ليتمكن 

التعليم وفقا الحتياجات الطالب, ألن كل منوذج تعليمي لو أىداف ومبادئ وضغوط رئيسية سلتلفة. 
 للحصول على منوذج تعليمي مناسب وفعال, من الضروري االنتباه إىل صلتو بتحقيق أىداف التدريس.

 مبادئ نموذج التعليم (ب 
 مناذج التعليم جيدة إذا كانت تفي بادلبادئ التالية:وىف ادلمارسة العملية, ديكن القول بأن مجيع 

 اجلهود األصغر اليت يبدذلا ادلعلم وكلما زادت أبشطة تعلم الطالب, كان ذلك أفضل (1
 أقل الوقت حيتاجو ادلعلم لتنشيط الطالب من التعلم بشكل أفضل (2
 وفقا للطريقة اليت يتعلم هبا الطالب (3
 يستطيع ادلعلم أن يقوم جبيد (4
 9و منوذج واحد ىو األنسب جلميع األىداف وأنواع ادلواد وعمليات التعلم احلالية.أي طريقة أ (5

 
                                                             

4
 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori & Aplikasi Paikem, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 4112), p. 23-24 
2
 Asis Saefuddin, Pembelajaran Efektif,…, p. 28-22 

8
 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori & Aplikasi Paikem,…, p. 24 

2
Isroji, Pembelajaran Kooperatif Meningkatkan Kecerdasan Komunikasi Peserta Didik,…, p. 

24-27 
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 Think, Pair, Share (TPS)مراجع أنواع التعليم االستهالكي الخاصة ب  (ج 
 Think, Pair, Share (TPS)( تعريف التعليم االستهالكي الخاصة ب 1

اليت يقوم هبا الطالب ىف رلموعات معينة منوذج التعليم اجلماعي ىو سلسلة من أنشطة التعلم 
 لتحقيق أىداف التعليم اليت دتت وضعتها. ىناك أربعة العناصر ادلهمة يف التعليم اجلماعي, وىي:

 أ( وجود ادلشاركون ىف ادلدموعة
ادلشاركون ىم الطالب الذين يعملون عملية التغليم يف كل رلموعة دراسة. يستطيع أن 

حدة طرق, مبا ىف ذلك التجميع استنادا إىل اىتمامات الطالب  يستند جتميع الطالب إىل
ومواىبهم, واجملموعات تستند إىل خلفية الكفاءة, واجملموعات تستند إىل ادلزائج, وكالمها ديزجان 
من اىتمامات ومن حيق الكفاءة. مهما كان النهج ادلستخدم, جتب أن تكون أىداف التعليم 

 ىي االعتبار الرئيسي.
 قواعد اجملموعة ب( وجود

قواعد اجملموعة ىي كل األشياء اليت يتم التفاق عليها مجيع األطراف ادلتواطئة, ساء 
 الطالب كطالب أو طالب كأعضاء اجملموعة, وقي ومكان التنفسذ, إخل.

 
 ج( وجود اجلهد للتعلم

 د( وجود األىداف تتعُت حتقيقها
 01االستهالكي.منوذج التعليم اجلماعي ىو منوذج التعليم 

تارخييا, تطور التعليم االستهالكي يف الواقع حول احلرب العادلية الثانية. بل, ضم العديد من 
اخلرباء الذين يتربعوا ىف األساس العقلي للتعلم االستهالكي الذي عرب عن أفكالرىم خالل فًتة الثالثينيات 

منوذج  00وي وكورت لوين وموربون ديوتش.إىل األربيعيات عددا من الفالسفة وعلماء النفس مثل جون دي
التعليم االستهالكي ىو أحد مناذج التعليم اليت يتم تطويرىا حاليا. يستخدم ىذا منوذج التعليم رلموعات 
صغَتة حىت يعمل الطالب معا لتحقيق أىداف التعليم. يتعلم الطالب يف اجملموعات االستهالكية ادلناقشة 

تغلب على مشاكل التعلم. إن التعليم االستهالكي يكيف على الطالب ومساعدة بعضهم البعض ودعوة لل
أن يكونوا نشطُت وداعمُت يف العمل اجلماعي إلكمال ادلشكالت ادلادية يف التعلم. وفقا ل سكوت ب. 

                                                             
11

 Jumanta Hamdayana, Model dan Metode Pembelajaran Kreatif dan Berkarakter, (Bogor: 

Penerbit Ghalia Indonesia, 4112), p. 47-42 
11

 Jumanta Hamdayana, Model dan Metode Pembelajaran Kreatif dan Berkarakter, (Bogor: 

Penerbit Ghalia Indonesia, 4112), p. 47-42 
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العناصر األساسية للتعلم “واتسون من كلية ادلنشورات والعروض والتقدديية جبامعة ليربيت يف مقالتو ادلعنونة 
, يعرب على أن التعليم االستهالكي ىو بيئة تعليمة للفصول الدراسية ديكن الطالب العمل معا ”االستهالكي

يف رلموعة صغَتة غَت متجانسة والقيام مبهامهم األكادديية. يعرف جونسون التعليم االستهالكي ىو تطبيق 
دة التعليم إىل أقصى حد وزيادة تعليم التعليم على اجملموعات الصغَتة حبيث يستطيع الطالب العمل معا لزيا

منوذج التعليم االستهالكي ىو منوذج تعليمي باستخدام نظام جتميع/ فريق  03األعضاء اجملموعة اآلخرين.
 02صغَت, يًتاوح بُت أربعة إىل ستو أشخاص لديهم خلفية أكادديية سلتلفة أو الق أو العرق.

 ( مبادئ نموذج التعليم االستهالكي2
 التعليم االستهالكي, ىناك أربعة مبادئ أساسية, أما تلك ادلبادئ, وىي:يف منوذج 

 أ( مبدأ االعتماد اإلجيايب
حقيقة االعتماد اإلجيايب ىو أنو ال ديكن حل مهام اجملموعة عندما ال يستطيع األعضاء 

 إكمال مهامهم, وكلهم حيتاجون إىل تعاون جيد من كل عضو ىف اجملموعة.
 الفرديةب( ادلسؤولية 

مبدأ ادلسؤولة الفردية ىو نتيجة للمبداء السابق, وبالتايل صلاح اجملموعة يعتمد على كل 
عضو, ولذلك جيب أن ديلك كل عضو ادلسؤولية يف اجملموعة وفقا لواجباتو. جيب على كل عضو 

 إعطاء األفضل لنجاح اجملموعة.
 ج( تفاعل ادلقابلة

لكل عضو يف اجملموعة للقاء بعضهم البعض يعطي التعليم االستهالكي مساحة واسعة 
لتبادل ادلعلومات والتعلم. سيطي تفاعل ادلقابلة جتربة قيمة لكل عضو ىف اجملموعة للعمل معا, ويقدر  

 كل اختالف, وينتفع الفائض لكل عضو, وملء النقصان يف كل عضو.
 د( ادلشاركة والتواصل

ادلشاركة والتواصل بنشاط. ىذه التعليم االستهالكي يدرب الطالب ليستطيعوا على 
 04الكفاءة مهمة جدا كزوادة ذلم يف احلياة اجملتمع يف وقت الحق.

أو تفكَت, واالقًتان, وادلشاركة ىي نوع من التعليم  Think, Pair, Share (TPS)أنواع 
 Frankاالستهالكي مصمم للتأثَت على أمناط تفاعل الطالب. ألول مرة يقدم ىذا منوذج التعليم 

Lyman   وزمالؤه يف جامعة ماريالند(Maryland)  كما نقلت عنوArend يعرب أن ,Think, 

Pair, Share .على افًتاض أن كل التالوة أو كلها,  ىي طريقة فعالة لتغيَت جو أمناط النقاش يف الفصل

                                                             
14

 Warsono dan Hariyanto, Pembelajaran Aktif Teori dan Asesmen,…, p. 1341-141 
17

 Jumanta Hamdayana, Model dan Metode Pembelajaran Kreatif dan Berkarakter,..., p. 47-42 
12

 Jumanta Hamdayana, Model dan Metode Pembelajaran Kreatif dan Berkarakter,…, p. 42-43 
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, للرد يستطيع أن يعطي الطالب مزيدا من الوقت للتفكَت Think, Pair, Shareواإلجراء ادلستخدم ىف 
 وتآزر.

Think, Pair, Share (TPS)  ىو تقنية بسيطة ذات فوائد كبَتة, ألنTPS  يستطيعها
حتسُت كفاءة الطالب على تذكر ادلعلومات ويستطيع الطالب أن تعلم من الطالب اآلخرين ومشاركة 

حتسُت الثقة بالنفس وإعطاء مجيع  TPSأفكارىم ودلناقشتها قبل تسليم أمام الفصل. ولذلك, يستطيع 
 2ىو أحد من مناذج التعليم االستهالكي اليت تتكون من  TPSالطالب الفرصة للمشاركة ىف الفصل. 
 05مراحل, وىي التفكَت واالقًتان وادلشاركة.

  Think, Pair, Share( مراحل في تعليم 3
 أ( مرحلة التفكَت

رح ادلعلم أسئلة أو مسائل متعلقة بالدرس الذي , يبدأ ىذا التعليم بط”التفكَت“وفقا السم 
 جيب على الطالب دراستو. يعطي ادلعلم الفرصة للطالب للتفكَت ىف اإلجابة.

 ب( مرحلة اإلقًتان
يف ىذه ادلرحلة يطلب ادلعلم من الطالب االقًتان. يعطي ادلعلم الفرص لإلقران دلناقشة. من 

 معٌت اإلجابات اليت فكر هبا من خالل موضوعو مع إقرانو.ادلأمول أن ىذه ادلناقشة يستطيع أن تعمق 
 ج( مرحلة ادلشاركة

نوقشت نتائج ادلناقشة ادلوضوعية يف كل اإلقران مع اإلقران الصف بأكملو. يف ىذا 
النشاط, من ادلتوقع حدوث أسئلة وإجابات تشجع بناء ادلعرفة بشكل متكامل. يستطيع الطالب أن 

 06يت يتعلموهنا.يكتشفوا بنية ادلعرفة ال
 Think, Pair, Share (TPS)( تنفيذ نموذج التعليم 4

بالطبع صلب أن نعرف خطوات التعليم. فيما يلي  Think, Pair, Shareعند تطبيق منوذج التعليم 
 :Think, Pair, Share خطوات التعليم باستخدام منوذج التعليم

 تتعُت حتقيقهاأ( ينقل ادلعلم ادلواد األساسية والكفاءات اليت 
 ب( يطلب الطالب التفكَت يف ادلواد أو ادلشكالت اليت يقدمها ادلعلم

 ج( يطلب الطالب االقًتان مع صديقهم التايل )رلموعة من شخصُت( والتعبَت عن نتائج أفكارىم
 د( يقيد ادلعلم مناقشة العامة الصغَتة, تقدم كل رلموعة نتائج ادلناقشة

 جيو النقاش حول ادلوضوع وإضافة ادلواد مل يتم الكشف للطالبه( يبدأ من ىذا النشاط بتو 
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  Jumanta Hamdayana, Model dan Metode Pembelajaran Kreatif dan Berkarakter, …, p. 

411-414. 
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 Agus Suprijono, Cooperative Learning Teori & Aplikasi Paikem, …, p. 21 



01 

 07و( ادلعلم يعطي اخلالصة.
 
 
 

 Think, Pair, Share (TPS)( المزايا والضعف فى نموذج 5
كل منوذج التعليم يف عملية التعليم والتعلم, ال ديكن فصوذلا عن ادلزايا والضعف, تكمل 

 كالتايل:  Think, Pair, Shareبعضهاالبعض. ادلزايا والضعف منوذج التعليم 
 كما يلي:  Think, Pair Shareمزايا مناذج التعليم 

 أ( زيادة الوقت الذي يقضيو ىف ادلهام
 ب( حتسُت احلضور

 معدالت التسرب ج( خفض
 د( تقليل البلغمية

 ه( قبول األفراد أكرب
 و( نتائج التعليم أعمق

 كما يلي:  Think, Pair, Shareوبينما أن الضعف يف منوذج التعليم 
 أ( ليس السهل دائما على الطالب يف تنظيم طرق التفكَت

 ب( أقل األفكار
 طالبا واحدا ليس لديو شريكج( يؤثر عدد فردي من الطالب على تكُت اجملموعة, ألن 

 د( تشكل اجملموعات الكثَت
 08ه( تعليق على شريك.

 Think, Pair, Share (TPS)( فواعد نموذج التعليم 6
 فيما يلي: Think, Pair, Shareفوائد التعليم 

 أ( دتكن الطالب العمل مبفردىم والعمل مع اآلخرين
 ب( حتسُت مشاركة الطالب
 09.إلظهار مشاركتهم ىف اآلخرينج( توفَت الفرص للطالب 

                                                             
12

 Hasan Fauzi Mauzur, Sejuta Jurus Mengajar Mengasyikkan, (Jakarta: Sindur Press, 1224), p. 

113 
18

 Jumanta Hamdayana, Model dan Metode Pembelajaran Kreatif dan Berkarakter,…, p. 

417-413. 
12

 Miftahul Huda, Model-model Pengajaran dan Pembelajaran Isu-isu Metodis dan 

Paradigmatis, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 4117), p. 414 
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 تعليم اللغة العربية .3
 تعريف تعليم اللغة العربية (أ 

إىل رلموعة من األحداث ادلعدة إلثراء وتنشيط ودعم أنشطة تعلم الطالب,  ”التعليم“تشَت كلمة 
واليت تتضمن ضمنا أنشطة يف اختيار وإنشاء وتطوير األساليب لتحقيق النتائج ادلشتهى. التعليم يعٍت كل 

 31نشاط مصمم دلساعدة األشخاص على تعلم الكفاءة أو القيمة اجلديدة.
 مبادئ تعليم اللغة العربية (ب 

يا, اللغة العربية للشعب اإلندونيسي ىي اللغة األجنبية, كلغة الثانية )مثل اللغة اإلصلليزية ىف لغو 
اذلند(, وليس كلغة األم )مثل اللغة اجلاوية للسكان األصليُت يف جاوى الوسطى وجاوى الشرقية(. تعليم اللغة 

م اللغة اإلندونيسية كلغة األم. بوجود العربية كلغة أجنبية للطالب اإلندونيسيُت, خيتلف بالتأكيد عن تعلي
 30ىذه اإلختالفات, جيب على ادلعلمُت النتباه إىل بعض ادلبادئ التالية لتعليم اللغة العربية:

 ( مبدأ األولوية0
 تطبيق ىذا ادلبدأ ىف الغالب للمدرسة احلديثة, مع ادلصادر إىل ما يلي:

 شلارسة القراءة والكتابة.شلمارسة االستماع والتحدث األولوية قبل عرض  أ( 
 تدريس اجلمل األولوية قبل تدريس الكلمات ب( 
تدريس ادلفردات الًتدد العالية, مع حتديد األولويات على الرغم أن حيتوي غلى عناصر من شاز أو  ج( 

 ادلعتل, قبل تدريس ادلفردات األخرى
 د( جيب تدريس اللغة بالسرعة العادية, دتاما مثلما يفعلو ادلخرب

 مبدأ الدقة (2
و  كمالمبدأ الدقة ىو ادلعيار الذي سيتم حتقيقو, ولذلك كل مصطلح يظهر مبرادف, مثل الكلمة:  

 .حسن, صّحة, صواب
 مبدأ التدرج (3

 مصطلحات التدرج تعكس على ذلك:
 أ( علم الطالب شيئا ما يبدأ من ادلعوف إىل اجملهول, أو من الشيء السهل إىل الشيء الصعب

الدراسية اليت سعرض اآلن, يشَت إىل ادلادة السابقة, سواء من جوانب ادلفردات والنحو والصرف ب( ادلادة 
 ومعٌت.

 مبدأ التحفيز (4
                                                             

41
 Naifah, Teratai (Terampil Atur Nilai) Metode Pembelajaran Bahasa Arab Efektif Aplikatif, 

(Semarang: FITK IAIN Walisongo Semarang, 4114), p. 72-78 
41

  Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 4112), p. 82-21 
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 لتحقيق ىذا ادلبدأ التحفيزي, يستطيع أن يتم ذلك من خالل اخلطوات التالية:
 أ( نقدر اإلجابات الصحيحة لكل طالب, وإعطاء ادلديح ادلباشر

 بُت الطالبب( تنمية روح التنفسي 
 (drill)ج( تشمل عناصر احملاكاة ىف أنشطة ادلمارسة 

 د( خلق التواصل الًتبوي ادلتناغم بُت ادلعلمُت والطالب
 ه( تباين أنشطة التعليم

 مبدأ التصديقات (5
 مبدأ التصديقات ىو:

 أ( يتم التعليم عمليا, وليس من خالل التفسَتات النحوية, خاصة للمبتئُت.
اجلملة قدر اإلمكان من خالل األشياء ادللموسة, باستخدام الوسائط ادلرئية والصور احلية ب( يتم شرح معٌت 

 والواقعية.
ج( يقدم ادلعلمون الفهم للطالب من خالل تكرارا األمثلة ادلختلفةاليت تستطيع شرحها يف الطريفة األسهل 

 وأكثر ارتباطا بادلعٌت يف شكل كتاب.
 أهداف تعليم اللغة العربية (ج 

 33أىداف تعليم اللغة العربية كما يلي:
 تعرف على احلضارة اإلسالمية وأمناط منتجات الفكر العريب (1
 يستطيع أن يتصل وخيالط مع العريب (2
يشتطيع أن يتصل مع اجملموعة ادلتنوعة من وسائل اإلعالم احملددة, مثل: رلالت الدبلومسية والصور والعينات  (3

 وادلعلومات واألعمال والسياحة.
 أنواع األساليب تعليم اللغة العربية (د 

الطريقة ىي شيئ مهم للغاية ىف عملية التعليم. بدون إتقان األسلوب, فإن التعليم و األىداف اليت تريد 
حتقيقها سوف سلتل, حىت تفشل. إذا كان ادلعلم يتقن ىذه الطريفة, فيكون السهل الختيار الطريقة ادلناسب 

ه الطريقة تستطيع أن تسهل تطبيق وسائط التعليم, وتؤدي إىل حتقيق أىداف للموقف وادلواد التعليمية. ىذ
 التعليم.

 أنواع الطريقة اليت تستخدمها ىف تعليم اللغة العربية فيما يلي:
 أ( الطريقة ادلباشرة

                                                             
44

 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif,…, p. 11. 
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الطريقة ادلباشرة ىي طرقة لتقدمي ادلواد التعليم اللغة األجنبية باخلطوات ادلعلم يستخدم تلك اللغة 
هتدف الطريقة ادلباشرة ىي يستطيع  32مباشرة كلغة التدريس بدون استخدام اللغة األم ىف أنشطة تعليم اللغة.

الطالب أن يتص باللغات األجنبية اليت يتعلموهنا مثل مالك اللغة. لتحقيق ىذه الكفاءة, حيصل الطالب على  
 34كثَت من التدريبات ادلكثف.

 لي:مزايا وضعف الطريقة ادلباشرة ما ي
 مزايا يف الطريقة ادلباشرة:

 ( الطالب ماىرون ىف االستماع والتحدث0
 ( يتقن الطالب النطق جيدا, ويتحدثون باللغة األم3
 ( يعرف الطالب كثَت من ادلفردات واستخدامها يف اجلمل2
 ( الطالب لديهم الشجاعة والعفوية يف التواصل4

 ضعف يف الطريقة ادلباشرة:
 ادلهارة القراءة ألن التأكيد يف ىذه الطريقة ىو ادلهارات اللغوية والشفوية ( الطالب ضعيفون يف0
 ( حيتاج إىل ادلعلمُت ادلثاليُت يف مهارة التحدث ونشاط يف تقدمي الدروس3
 ( أقل قابلية للتطبيق فىيالفصول الكبَتة2
لشرح ادلعٌت الكلمة اجملردة. ( عدم السماح باستخدام اللغة األم أو الًتمجة للطالب يؤدي إىل أضافة الوقت 4

 مث حيدث خطإ اإلدراك أو تفسَت للطالب.
 ب( الطريقة الصوتية

الطريقة الصوتية ىي الطريقة ادلرتبطة بالطريقة ادلباشرة. وفقا لبعض اللغويُت, تعرف ىذه الطريقة 
ادلمارسة الشفوية. حىت أن باسم طريقة الكالم أو طريقة التطقية. وذلك ألن الطريقة الصوتية تعتٍت جلانب 

البعض يسميها طريقة اإلصالح, ألن ىذه الطريقة ىي زلاولة إلتقان الطريقة ادلباشرة. معروف باطريقة الصوتية 
 35ألن ادلوضوع مكتوب بًتميز صويت, وليس اذلجاء كما شائع االستخدام.

دث, وىي كيفية تقدمي يف ادلمارسة العملية, تستخدم ىذه الطريقة التدريب على االستماع والتح
ادلواد )دروس اللغة األجنبية( من خالل شلارسة التحدث الكلمات و اجلمل باللغات األجنبية اليت تتم 

 36دراستها.
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 مزايا وضعف الطريقة الصوتية ما يلي:
 مزايا يف الطريقة الصوتية:

اإلضافة إىل ذلك, عديد من ( تدرب ىذه الطريقة مهارات القراءة واحملادثة لدى الطالب بسالسة وطالقة. ب0
 التمارين للحوار والكتابة )اإلمالء(

( يستطيع الطالب االستماع إىل قراءات وزلادثات ادلعلم أو زمالء الدراسة, مث تغيَت وتصحيح موقع 3
 األخطاء.

 ( باإلضافة إىل إتقان احملادثات, يتقن الطالب ىف صيغة القراءة2
 ضعف يف الطريقة الصوتية

ىذه الطريقة خربة )احًتافية( وجدية من ادلعلم, باإلضافة إىل التخطيط والوقت الذي جيب أن ( تتطلب 0
 يكون ناضجا

( على مستوى ادلبتدئيُت, التزال ىذه الطريقة صعبة التنفيذ, خاصة بالنسبة لألطفال الذين ليس لديهم مؤونة 3
 تدريس التواصلي.باللغة األجنبية. ولذلك, حيتاج ادلعلمون إىل حتفيز الطالب وال

 ( إذا مل يتم جتميع سلسلة الدروس وختطيطها على ىذا النحو, يصبح تعليم ادلواد وإتقاهنا عائما.2
 ج( الطريقة القواعد

الطريقة القواعد ىي الطريقة للتعليم من خالل حفظ القواعد النحوية )يتعلق باللغة العربية ىي لغة 
, تقرن ىذه الكلمات ىف جلة على قواعد اللغة الصحيحة. النحو والصرف( مع بعض الكلمات اخلاصة. مث

 ولذلك, ىذا النوع من طريقة تعليم اللغة ىو تطبيق القواعد النحوية ىف اللغة.
 مزايا وضعف الطريقة القواعد النحو التايل:

 مزايا ىف الطريقة القواعد:
 أ( اعتاد الطالب على حفظ قواعد اللغة األجنبية

 العقلي وعنيد للطالب ىف تعليم اللغات األجنبيةب( تدريب االنضباط 
 ج( ال جيد ادلعلم صعوبة ىف استخدام ىذه الطريقة

 د( ليس الكثَت من استخدام الطاقة, وعبء العقل, والتكاليف
 ه( يشرف ادلعلم بسهولة على أنشطة التعليم

 ضعف ىف الطريقة القواعد:
 تتعارض مع الواقع الذي حيدث ىف اجملالأ( من الناحية التعليمية والنفسية, ىذه الطريقة 

 ب( ىذه الطريقة ديكن أن تسبب التشبع ىف الطالب
 استيراتيجيات تعليم اللغة العربية (ه 
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إن مصطلح اإلسًتاتيجية ادلطبقة ىف التعليم, خاصة ىف أنشطة التعليم والتعلم, ىو فن وعلوم جللب 
 اف احملددة بفعالية وكفاءة.تدريس الفصل بطريقة الدخيلة, حبيث يستطيع حتقيق األىد

, إن اسًتاتيجية التعليم ىي طريقة تتم اختيارىا واستخدامها ادلعلم لتقدمي ادلواد التعليمية Unoوفقا ل 
حبيث تسهل على الطالب أن تلقي ادلواد التعليمية وفهمها, واليت دتكن ىف النهاية أن تتقن أىداف التعليم ىف 

 هناية أنشطة التعليم. 
اسًتاتيجية تعليم اللغة العربية عي طريقة ختتارىا وتستخدمها ىف تقدمي ادلواد اللغة العربية لتسهيل الطالب 

 37على تلقي وفهم ادلواد العربية.

 مهارة الكالم .4
 تعريف مهارة الكالم (أ 

والكالم ىو ادلهارة األساسية اليت دتثل غاية من  38الكالم ىو نشاط اللغوية بالصوت ادلفيد.
غايات الدراسة اللغوية. والكالم ىو وسيلة اإلتصال مع اآلخرين. مث, إن الكالم نشاط عقلي مركب أنو 

ومهارة الكالم ىي مهارة وكفاءة لتعبَت  39يستلزم القدرة على دتزيز األصوات عند مساعها وعند ونطقها.
بادلعٌت األوسع,  21مات لتعبَت األراء واألفكار وادلقاصد والعواطف للمخاطب.األصوات واأللفاظ والكل

الكالم ىو نظام من العالمات اليت دتكن مساعها ورؤيتها, وتستخدم عددا من العضالت واألنسجة العضلية 
 جلسم اإلنسان. واألىداف ىي نقل األفكار من أجل تلبية احتياجاهتم.

تارجيان, الكالم ىو مزيج من العوامل اجلسدية والنفسية والعصبية دلا وفقا ذلنري جونتور 
 20والدالالت واللغوية على نطاق الواسع. ولذلك, ديكن اعتباره أىم بشرية للسيطرة االجتماعية.

 أهداف مهارة الكالم (ب 
امجاال, هتدف مهارة الكالم استطاع الطالب من التواصل جبيد لفظيا وبطبيعة. عالوة على ذلك, 

 ا ألبو بكر, إن اذلدف من ادلهارة الكالم فيما يلي:وفق
 أ( تعريف الطالب باحملادثات باللغة الطالقة

 ب( اعتاد الطالب على تكوين اجلمل اليت تنشأ ىف قلوهبم ومشاعرىم باستخدام اجلمل الصحيحة والواضحة
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ىل استخدام الكلمات ىف ج( اعتاد الطالب على اختيار الكلمات واجلمل, مث رتبهم بلغة مجيلة, وانتبو إ
 23مكاهنم.

 تقنيات تعليم مهارة الكالم (ج 
الكالم باللغة األجنبية ليس باألمر السهل, كما لوكنا نتكلم باستخدام اللغة األم. ولذلك, ىف 
تدريس مهاراة الكالم جيب أن ينتبو إىل أساليب التدريس اليت تتوفق مع كفاءة الطالب. ولذلك, ىف التعليم, 

مواصفات التقنية ديكن استخدامها للمبتدئُت, ادلستوى ادلتوسط, والعايل )اخلرباء(. أما بالنسبة جيب أن جيد 
 للتقنيات كما يلي:
 أ( ادلستوى ادلتدئُت

بالنسبة للمبتدئُت, ديكنك استخدام تقنيات متكررة, مثل الكاملت, وألعاب بطاقات الكلمات, 
والسَت الذاتية, وإدارة الصف, ولعب األدوار, وألعاب وادلقابالت, وألعاب الذاكرة, والقصص ادلصورة, 

 العاتف, وألعاب األجبدية. 
 ب( ادلستوى ادلتوسط

بالنسبة إىل ادلستوى ادلتوسط, تقنيات التمثيل ادلسرحي, والتفصيل, سرد القصص, السَتة الذاتية, 
زلادثات احلزب الواحد,  ألعاب تاذاكرة, ادلقابالت, ألعاب بطاقة الكلمات, ادلناقشات, ألعاب اذلاتف,

 اخلطب القصَتة, إعادة الصياغة, قصص ادلستمرة, وألعاب األجبدية.
 ج( ادلستوى األعلى

بالنسبة ادلستوى األعلى, يستطيع استخدام تقنيات التمثيل, والتوضيح, ورواية القصص, والسَتة 
ادلستمرة, والربامج احلوارية, وإعادة الذاتية, وألعاب الذاكرة, وادلناقشات, وادلقابالت, واخلطب, والقصص 

 22الصياغة, وادلناظرة.
 استراتيجيات تعليم مهارة الكالم (د 

ىف تعليم مهارة الكالم, ىناك اسًتاتيجيات سلتلفة ديكن استخدامها لتحفيز اإلبداع الطالب 
ها الطالب. أما حملاولة الكالم باللغة العربية. اإليًتاتيجية ىي حاوية دلعرفة مقدار ادلهارات اليت تتقن

 24اسًتاتيجيات ىف تعليم مهارة الكالم فيما يلي:
 أ( اخلربة ادلثَتة
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تستخدم ىذه االسًتاتيجية لتحفيز الطالب على أن يستطيعوا على التعبَت عن الالختبار اليت 
تتعلق بالنص الذي سيتم تدريسو. باإلضافة إىل ذلك, تستخدم ىذه االسًتاتيجية أيضا لدعوة مشاركة 

 الطالب ىف رؤية جتارهبم من البداية.
 ب( التعبَت األراء الرئيسية

إسًتاتيجية تعبَت األراء الرئيسية مهمة جدا ليجلخ شجاعة الطالب ىف التعبَت عن اللغة العربية 
تلقائي وإبداعي, على الرغم ىف البداية حتتاج إىل الًتكيز على الطالب ليظهروا جبرأة. ومع ذلك, إذا كنت 

 فتولد مناخا تفضيا وشلتعا. سيحصل الطالب على حرية التعبَت من خالل لغتهم. معتادا,
 ج( التمثيلية

ىي نشاط حيتاج إىل كفاءة الطالب على التعبَت عن ذلجاهتم العربية  ”دتثيلية“إسًتاتيجية 
 بطالقة ووفقا دلخراجهم. باإلضافة إىل ذلك, يكتشف كفاءتو على لعب األدوار. 

 رد( التعبَت ادلصو 
هتدف اسًتاتيجية التعبَت ادلصور إىل دتكُت الطالب من تقليد قصة ادلعلم بصحيح. من 
خالل الصور اإلعالمية, يستطيع الطالب للتعبَت عن ادلواد التعليمية اليت يلتقها من وصف ادلعلم من 

 خالل لغتو.
 ه( يلعب ادلدريس

على مشاركة مباشرة من اإلسًتاتيجية يلعب ادلدريس عي اسًتاتيجية مناسبة للحصول 
الفصل أو الطالب. توفر ىذه اإلسًتاتيجية فرصة لكل طالب ليستطيع قادرا غلى العمل كمعلم 

 ألصدقائو.
 و( جدال فعال

ادلوضوعات غَت للجدل ىي وسائل اإلعالم قيمة ديكنها إشعال دوافع التعليم وعمق 
 25غم أهنا قد تتعارض مع معتقداهتم.التفكَت للطالب ىف تقدمي احلجج إىل أتباع آرائهم, على الر 

 ب. دراسة السابقة
 نتائج دراسات الباحثُت اآلخرين شلاثلة ذلذا البحث ىي البحوث اليت أجرهتا:

على  Think, Pair, Shareتأثَت مناىج التعليم ”البحث الذي يألفو خَتاين سَتيغار حتت ادلوضوع  .1
الكفاءة اإلجياد األفكار الرئيسية لوصف النصوص طالب الصف السابع من مدرسة اإلعدادية احلكومية 

. يستخدم ىذا البحث الطريقة التجريبية, عدد سكان ىف ”3106/3107الثالثة ىف كيساران العام الدراسي 
تائج أن منوذج التعليم طالبا عشواعيا. أظهرت الن 23طالبا, تعيُت  366طالبا. من  366ىذا البحث 
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Think, Pair, Share   كان لو تأثَت إجيايب ىف حتسُت الكفاءة على اإلجياد األفكار الرئيسية لطالب
 . 3106/3107الصف السابع ىف مدرسة اإلعدادية احلكومية الثالثة كيساران العام الدراسي 

 ,Think, Pairجتربة تطبيق “حتت ادلوضوع  (11241184)ريكي ساتريا وياناتا  .RZالبحث الذي يألفو  .2

Share  ىف تعليم اللغة العربية ىف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكوميةGubuk rubuh Gunung kidul 
 Eksperimental). يستخدم ىذا البحث نوع البخث التجرييب ”3104/3105العام الدراسي 

research), Pre-test Post-test design,  ووجود أي البحث خن طريق إجراء معاجلة كائن البحث
طالبا من الفصل التحكم ىف ىذا  21طالبا من الفصل التجرييب و  21عناصر حتكم. أصبح ما رلموعو 

البحث. أوضحت النتائج وجود فروق داللة بُت نتائج الفصل التدرييب قبل االختبار وبعده بالستخدام طريقة 
Think, Pair, Share ليم اللغة العربية. ولذلك يستطيع أن يستنتج أنو من خالل تطبيق طريقة ىف تع
Think, Pair, Share  .26ىف تعليم اللغة العربية يستطيع ادلعلم حيسن نتائج تعلم الطالب 

 Think, Pair, Shareفعالية منوذج التعليم “البحث الذي يألفو ريا سبتيانا حتت ادلوضوع  .3

الرياضي طالب ىف الصف الثامن الفصل الدراسي التام من مدرسة اإلعدادية للمراجعة من كفاءة التواصل 
. السكان ىف ىذا البحث طالب الصف الثامن ”3106/3107بندر المبونج العام الدراسي  09احلكومية 

. 3106/3107بندر المبون ىف الفصل الدراسي التام العام الدراسي  09من مدرسة اإلعدادية احلكومية 
اء اذلادفة ىف ىذا البحث, أي أخذ فصلُت كعينية عشوائية من مخسة فصول يدرسها ادلعلم استخدام أد

, Think, Pair, Shareنفسو, واختيار الفصل الثامن ب كصف التجرييب, أي الفصل باستخدام التعليم 
يم والفصل الثامن ج كصف التحكم, أي الفصل يستخدم التعليم التقليدي. تظهر نتائج البحث أن التعل

االستهالكي ال يكون فعاال عند النظر إليو من خالل كفاءة االتصال الرياضي للطالب الذين يتبعون نوع 
حصة أعلى من كفاءة االتصال الرياضي للطالب الذين   Think, Pair, Shareالتعليم االستهالكي 

 37يأخذون التعليم التقليدي.
ابقة. خيتلف ىذا البحث عن األحباث يرفع ادلؤلف العديد من األحباث أعاله كدراسات الس

مع ادلواد األخرى ادلتعلقة  Think, Pair, Shareالسابقة. ألن ىف ىذا البحث ال تثبت فعالية  منوذج التعليم 
 بنتائج التعليم الطالب ىف ادلعرفة فقط, ولكن ىذا البحث يثبت التحسُت لتعليم اللغة العربية ىف الفصل

 ادلرتبط بنتائج التعليم ىف مهارة الكالم. احلادي عشر
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 ج. فرضية البحث
وفقا لسوجيونو ىف كتابو, طرق البحث الكمية والنوعية و البحث التطوير تنص على أن الفرضية ىي 
إجابة مؤقتة لصياغة مشكلة البحث, حيث مت التعبَت عن صياغة مشكلة البحث ىف مجل األسئلة. يقال مئقتا, 

ادلقدمة تعتمد غلى النظريات ذات الصلة, وال تستند إىل حقائق عملية مت احلصول عليها من خالل ألن اإلجابات 
 28مجع البيانات.

فعال للغاية ىف تعليم اللغة العربية  Think, Pair, Shareالفرضية ىف ىذا البحث ىي منوذج التعليم 
العلماء روضة ادلعلمُت ودونج, ددياك العام ىف مهارة الكالم للطالب الصف احلادي عشر من مدرسة العالية هنضة 

 .3109الدراسي 
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 الباب الثالث
 طريقة البحث

 أ. نوع البحث ومدخله
النوع من ىذا البحث ىو نوع من البحث الكمي ادليداين. يستخدم الباحثون البحوث الكمية, ألن البيانات 
اليت حتصل عليها ىف شكل بيانات رقمية. البحث ادليداين ىو البحث أجريت ىف العامل احلقيقي حيث حتدث ظاىرة 

 1االىتمام الذي جيب لتدحيق.وتصبح زلط 
باستخدام تصميم  True Experimental Design ثتستخدم ىذه طريقة البحث طريقة البح

Post-Test Only Control Design . من اخلاصة True Experimental   ىي العينة ادلستخدمة كتجربة أو
كمجموعة حتكم مأخوذة عشوائيا من رلموعة سكانية معينة. لذلك طريقة ىذا البحث، ىناك رلموعات حتكم 

 :Post-Test Only Control Designوعينات مت اختيارىا عشوائًيا )رلموعة جتريبية(. منط التصميم بنوع 

 1الجدول 

R         X      O2 

R              O4 

Keterangan: 

R  : kelas eksperimen 

R  : kelas kontrol 

X  : treatment 

O2 & O4 : hasil posttest 
 ب. مكان البحث ووقته

 15إجراء ىذا البحث ىف ادلدرسة العالية هنضة العلماء روضة ادلعلمني, وعنوانو ىف الشارع جنوين رقم 
 .9112الدراسي حىت العام الدراسي ودونج دمياك. سيقام وقت البحث ىف الفصل 

 62مبدرسة العالية هنضة العلماء روضة ادلعلمني مع  MIAأجريت البحث ىف الفصل احلادي عشر من 
يوليو  11 -يونيو 15, الذي يتزامن ىف 9112طالبا. إجراء ىذا البحث ىف الفصل الدراسي حىت العام الدراسي 

9112. 

 ج. السكان والعينة
يعين سكان. ولذلك, إذا قيل السكان, أن الناس يربطوهنا  populationالكلمة اإلجنليزية السكان يأيت من 

ىف الغالب بادلشاكل السكانية. ىف طريقة البحث, السكان ىو بأمجعو )الكون( من كائن البحث الذي ميكن أن 
وما إىل ذلك, حبيث تصبح  يكون البشر واحليوانات والنباتات واذلواء واألعراض والقيم واألحدات ومواقف احلياة

 9ىذه الكائنات مصادر بيانات حبثية.
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قال إن السكان ىو اذلدف بأمجع ىف  ”البحوث الًتبوية“وفقا ل وينا ساجنايا ىف كتابو حتت ادلوضوع 
تعميم نتائج البحث. إدا السكان ىم رلموعة اليت تصبح االىتمام الباحث, اجملموعة اليت تنطبق عليها التعميم. ىف 
رلال رلموعات التعليم اليت قد تصبح رلموعات سكانية, ميكن أن تكون رلموعات من الناس أو رلموعات ليست 

 3ادلنشآت ادلختلفة.أشخاصا مثل ادلدارس أو 
السكان ىف ىذا البحث ىو مجيعهم من طالب الفصل احلادي عشر مبدرسة العالية هنضة العلماء روضة 

مع  (MIA, IIS 1, IIS 6, IIS 3)الذي يتكون من أربعة فصول  9112ادلعلمني ودونج دمياك العام الدراسي 
مبدرسة العالية هنضة العلماء  MIAادي عشر طالبا. كانت العينات ىف ىذا البخث من طالب الفصل احل 143

 طالب.  62روضة ادلعلمني ودونج دمياك مع عدة 
 2الجدول         

 النمرة الفصل كثرة الطالب
 MIA 1احلادي عشر  96
 IIS 1  9 احلادي عشر 96
 اجملموعة 59

 
 د. المتغير والمؤشر البحث

ومجيع اإلجراءات اليت تستطيع أن  (Treatment)ادلتغريات ىي مجيع العوامل والظروف واحلاالت والعالج 
 بناء على ىذه األوصاف, إن ادلتغريات ىف ىذا البحث فيما يلي: 4تؤثر على النتائج التجريبية.

 
 (Independent)ادلتغري احلرية  .1

ادلتغريات احلرية ىي متغريات تؤثر أو تسبب التغيريات أو ظهور متغريات معينة. يشغل ىذا ادلتغري 
, يعين مدخالت فعالة جدا ىف مهارة Think, Pair, Shareادلستقبل ىف ادلركو باعتباره متغريا لنموذج التعليم 

 الكالم, مع وجود ادلؤشرات التالية:
 منوذج التعليم سهلة لالستخدام (أ 
 يستطيع أن يوضح منوذج التعليم التطبيقي لفهم التعليم العملي. (ب 
  (Dependent)ادلتغري ادلقيد .6

ادلتغري ادلقيد ىف ىذا البحث ىو  5ادلتغري ادلقيد ىو متغري يتأثر أو يصبح بسبب وجود متغريات احلرية.
 مهارة الكالم ىف تعليم اللغة العربية واليت تؤدي إىل تأثري ادلتغريات احلرية.

                                                             
3
 Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Kencana, 2102), p. 222 

4
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5
Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,…, p. 29 



00 

 ه. تقنية جمع البيانات
ىف ىذا  6تقنيات مجع البيانات ىي طرق معينة أو تقنيات معينة يستخدمها الباحثون ىف مجع البيانات.

 البحث تقنيات جلمع البيانات فيما يلي: 
 ادلالحظة .1
وجوانب التعلم ادلرتبة باألنشطة  يستخدم ادلالحظة للحصول على حول حالة ادلدرسة وادلعلم والطالب   

 التجريبية.
 االختبار .6

االختبار ىو طريقة أو إجراء يستخدم دلعرفة أو قياس الشيء ىف الغالف اجلو, بالوسائل أو القواعد اليت مت 
. لتقييم ادلهمة العملية دلهارة  (Post-testاالختبار ادلستخدم ىف ىذا البحث ىو االختبار البعدي ) 7حتديدىا.

 وذج التقييم.الكالم لدى الطالب, ميكن استخدام من

 و. تقنية تحليل البيانات
 :يهدف ىذا التحليل إىل معرفة أحدث نتائج التعلم. ادلراحل ىف ىذا التحليل كما يلي

 . حتليل الطور األول1
 أ( اختبار التجانس

اختبار التجانس ىو اختبار دلعرفة ما إدا كانت الفروق بني توزيعتني أو أكثر متماثلة, ويتم ذلك دلعرفة 
 إذا كان لديهم التباين أم ال. اختبار التجانس بالصيغة التايل:ما 

  
            

            
  

البسط, ودرجة احلرية مقام الكسر   (dk)% من الدرجة احلرية5مع مستوى األمهية   
  2         . وبالتايل ميكن حتديد كذلك 0 

     0  2 2
                إذا كان. 0

 توزيع متجانس.فإن تلك البيانات 
 حتليل الطور الثاين .6

 أ( اختبار الفرق ىف اثنني من ادلتوسطات
Hipotesis statistik yang digunakan adalah: 

Ho : 0   2 diterima apabila 

Ha :  0   2 diterima apabila untuk harga t lainnya 

 

Keterangan: 

 0 = rata-rata nilai akhir (post test) kelas eksperimen 
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 2 = rata- rata nilai akhir (post test) kelas kontrol 

 

Menghitung          dengan rumus:
2
 

S 0   2= √[
∑ 0

2 ∑ 2
2

  0 0    2 0 
]  √[

0

 0

 
0

 2

]   t = 
 ̅0   ̅2

  0   2

 

 

keterangan: 
t    = nilai t (indeks perbedaan) 
 ̅0     =  a an  anin-anin ataa Y  paipt teaakuat 1  
 ̅2      =  a an  anin-anin ataa Y  paipt teaakuat 9  
 S 0   2 = a an  rnani  ntp uea eanna 

 

 

                                                             
8
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi 2101, p. 
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 الباب الرابع
 توصيف البيانات وتحليلها

 . توصيف البيانات1
 توصيف البيانات العامة. أ

 أ( تاريخ قيام مدرسة العالية اإلسالمية هنضة العلماء روضة ادلعلمني
ادلدرسة العالية اإلسالمية هنضة العلماء روضة ادلعلمني هي واحد من ادلؤسسات حتت ظّل مؤسسة 
التعليمية معاريف هنضة العلماء روضة ادلعلمني ودونج ددياك. مؤسسة التعليمية معاريف هنضة العلماء 

رللس الوكيل الشعبة روضة ادلعلمني ودونج ددياك هو مثرة من اجلماعات حتت ظّل منظمة من هنضة العلماء 
ودونج اليت تدير ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية, و ادلدرسة العالية, وادلدرسة ادلهنية هنضة العلماء روضة 
ادلعلمني ودونج. تأسس مؤسسة التعليمية هنضة العلماء روضة ادلعلمني ودونج من قبل شخصيات جذابة 

األستاذ نور رمحت احلاج, عبد القادر احلاج, علي  يف منطقة ودونج, رائدة من األستاذ علي مكّرم احلاج,
أمحدي سهالن احلاج, طه مواردي إكرام احلاج, زلمد ياين احلاج, نور أحيادي احلاج, عبد احلليم سوهارتا 

وطبعت كوادر بالقوة وادلهارة واإلبداع واألخالق  7691فرباير  8احلاج, زلمد طائب احلاج يف التاريخ 
 زام كبري وتفاين يف احلفاظ على تعاليم اإلالمية بادلنهج أهل السنة واجلماعة. الكردية, ولديها الت

 
نشأت مبالة الذي حيدث يف وسط الوجيه هنضة العلماء ألن متخرج يف ادلدرسة ادلتوسطة 
اإلسالمية هنضة العلماء روضة ادلعلمني ودونج جيدون سعوبة يف مواصلة مدرستهم العليا ألهنم الذهاب 

كيلومرتا عن ودونج. بالطبع, ديكن فقط ألولئك الذين   71سة يف ددياك اليت تبعد حوايل إىل ادلدر 
يستطيعون أن يستمّروا يف ادلدرسة بسبب ارتفاع التكاليف. لتلبية احتياجات اجملتمع, مؤسسة التعليمية 

دلدرسة معاريف هنضة العلماء روضة ادلعلمني ودونج بين ادلدرسة وهي مدرسة عليا اليت حصلت من ا
ادلتوسطة اإلسالمية الحقا على اسم ادلدرسة الثانوية/العالية اإلسالمية هنضة العلماء روضة ادلعلمني 

 .7681يوليو 96ودونج يف 
يف البداية ادلدرسة العالية اإلسالمية هنضة العلماء روضة ادلعلمني ودونج موقع إحدى بادلدرسة 

مني ودونج اليت كانت أرض الوقف للسيد موسرفان احلاج ادلتوسطة اإلسالمية هنضة العلماء روضة ادلعل
(Setinggil)  والسيدة أمينة احلاجة )أصلها قدوس ولكنها تعيش يف جنوين(. بسبب زيادة عدد

الطالب من السنة إىل سنة األخرى, حبيث مل يعد بإمكان الطالب احلاليني استيعاهبا. وأخريا أمني 
وهي  78ادلعلمني ودونج بناء مبين جديد يف الشارع حنوين رقم  مؤسسة التعليمية هنضة العلماء روضة
 أرض الوقف من سكان هنضة العلماء.
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شهدت حالة ادلدرسة العالية اإلسالمية هنضة العلماء روضة ادلعلمني ودونج تطورا ملحوظا. يف 
تمد. ويف يرتفع حالتها مع 9111يونيو  99مت تسجيل ادلدرسة. ويف التاريخ  7687يناير  5التاريخ 
يرتفع حالتها ادلتعمدة )أ( من وزارة الشؤون الدينية والية جاوى الوسطى ويف  9115يونيو  91التاريخ 
من مجاعة االعتماد الوطنية  88نوفمبري يستطيع أن حيتفظ حبالة ادلتعمدة )أ( بالقيمة  79التاريخ 
 . (BAN-S/M)ادلدرسة 

ة اإلسالمية هنضة العلماء روضة ادلعلمني ودونج إىل تنطبق حالة ادلتعمدة )أ( على ادلدرسة العالي
بشأن تغيري اسم مؤسسة التعليمية معاريف هنضة العلماء إىل  PBNU. وفقا لتعليمات 9178نوفمبري 

يف منطقة ودونج  5102هنضة العلماء  MWCاذليئة التنفيذية للتعليم معاريف هنضة العلماء, يف مؤمتر 
ة اإلسالمية هنضة العلماء روضة ادلعلمني ودونج, عنّي تغيري االسم من الذي عقد يف ادلدرسة ادلتوسط

ادلؤسسة التعليمية معاريف هنضة العلماء روضة ادلعلمني ودونج يصبح هيئة التنفيذية لتعليم معاريف 
 هنضة العلماء روضة ادلعلمني ودونج.

للتعليم معاريف هنضة العلماء فيما يلي أمساء لوحة مؤسسة التعليمية معاريف أو هيئة التنفيذية 
(, السيد مدحان 7618-7691روضة ادلعلمني ودونج: السيد علي أمحدي سهالن )

(, 9175-9115(, السيد زلمد جفري )9115-7668(, السيد عبد اجلليل )7618-7668)
إىل الوقت احلاضر(. وهنا أمساء رئيس ادلدرسة  9175والسيد ماسكوري عبداهلل احلاج ادلاجستري )

(, 7661-7681العالية اإلسالمية هنضة العلماء روضة ادلعلمني ودونج السيد نور خاليس احلاج )
 (.9176-9175(, والسيد روحاين ادلاجستري )9175-7661السيد فتح القريب احلاج ادلاجستري )

 ب( رؤية ورسالة مدرسة العالية هنضة العلماء روضة ادلعلمني
 , وهي:العلماء روضة ادلعلمني ذلا رؤية ورسالةومدرسة العالية اإلسالمية هنضة 

 رؤية مدرسة العالية اإلسالمية هنضة العلماء روضة ادلعلمني: (0
 .”حتقيق الشخصيات ادلسلمة العلمية وشخصية األهل السنة واجلماعة“

 رسالة مدرسة العالية اإلسالمية هنضة العلماء روضة ادلعلمني: (5
 األكادديية وغري األكادديية.يطّبق تعليم جيد يف حتقيق اإلجنازات  (أ 
حتقيق التعليم والتدريب يف دراسة القرآن وتنفيذ تعاليم الدينية اإلسالم أهل السنة  (ب 

 واجلماعة.
 حتقيق تكوين الشخصيات اإلسالمية القادرة على حتقيق الواقع يف اجملتمع. (ج 
 لتطور عامل التعليم.ترقية ادلعرفة والكفاءة ادلهنية للمعلمني والعاملني يف رلال التعليم وفقا  (د 
 تنفيذ نظام احلكم ادلدارس بافعالية والكفاءة والشفافية وادلساءلة. (ه 
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 هيكل تنظيم ادلدرسةج( 

ألجل وقوع آلية العمل السهل وادلرتب يرتتب اذليكل التنظيمي دلدرسة العالية اإلسالمية هنضة 
 التتمة. الذي سيشرحه يف 9176العلماء روضة ادلعلمني ودونج العام الدراسي 

 : أمحد فائز مزّكي أ. رئيس ادلدرسة
 : أسرار فهمي   ب. نائب رئيس ادلنهج

 : توتيك هراوايت ج. نائب رئيس شؤون الطالب
من  1من معلما و 71معلم,  92عدد ادلعلمني يف ادلدرسة العالية هنضة العلماء روضة ادلعلمني هو 

 معلمات.
 مالمح القصرية من ادلعلم اللغة الربية

 : أمحد فوزان سماال
 7685يوليو  99: ددياك,  مكان ةتاريخ ادليالد

 7661-7667متوراسا  9: ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية  التاريخ الرتبوي
 9111 -7661ادلدرسة الثانوية احلكومية  جراجال  

 9119 - 9111ادلدرسة الدينية الوسطى 
 9115 - 9119ادلدرسة العالية مطاله الفالح كاجني 

 9179 - 9119عة األزهار قاهرة, مصر جام
 9172 - 9179السالمة مسارانج  ITجتربة التدريس: يف ادلدرسة اإلبتدائية 

 احلاضر – 9172يف ادلدرسة العالية هنضة العلماء روضة ادلعلمني ودونج  
 

 توصيف البيانات اخلاصة. ب
 أ( اختبار البعدي ونتائج قيمته

 الفصل التجرييب (0
 Think, Pair, Shareيف الفصل التجرييب االختبار البعدي يقع بعد تطبيق منوذج التعليم 

(TPS)بعد تطبيق  ب. واالختبار البعدي يهدف إىل معرفة كفاءة ادلادة يف ادلهارات الكالم للطال
ويكون االختبار البعدي بيانات أخرة ألجل معرفة  Think, Pair, Share (TPS)منوذج التعليم 

 MIAمنطالب فصل احلادي عشر  ال العينة األخرة. وأما بيانات القيمة للفصل التجرييبأحو 
 سيذكر يف التتمة.

 الفصل الضابط (5
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كما يف الفصل التجرييب يكون االختبار البعدي يف الفصل الضابط. وهدف االختبار 
سيذكر يف التتمة البعدي كما يف االختبار البعدي يف الفصل التجرييب. وأما القيمة للفصل الضابط 

 التالية.
واحلاصل على ذلك أنه ألجل حصول بيانات عن فعالية تأخذ من نتيجة االختبار يف الفصل 
التجرييب والضابط ألجل معرفة اختالف نتائج التعليم اليت حصلها الطالب وآلة االختبار اليت 

ىف الفصل اآلخر وهو  تستخدم الختبار الفصلني سوى. وهذا يعين أنه األسئلة اليت خيترب صدقها
 الذي كان ادلعلم علمه مادة سوية.  IIS 0فصل احلادي عشر 

 
 

 التطبيق (3
والبحث يستخدم طريقة البحث التجريبية يشتمل على الفصل التجرييب والضابط. والفصل 

والفصل  Think, Pair, Share (TPS)التجرييب هو فصل يطبقه الباحث على منوذج التعليم 
بقه الباحث على الطريقة التقليدية. وهذا أنه عملية التعليم للفصلني تستخدم الضابط هو فصل يط

 Think, Pair, Shareالطريقة ادلختلفة كان الفصل التجرييب يعلمه الباحث على منوذج التعليم 
(TPS)  .والفصل الضابط يعلمه الباحث على الطريقة التقليدية 

 . تحليل البيانات2
 التجرييبل االختبار يحتل( 7

. MIAلدى الطالب للفصل احلادي عشر  يونيو 71-يونيو 75يقع االختبار التجرييب يف التاريخ .
 وأما جدول قيمة االختبار التجرييب فيما يأيت:

 3الجدول 
 قيمة فصل جتريبية

 الفصل رلموعة القيمة
 التجرييب  9197

 
وعلى اجلدول السابق حتصل قيمة نتيجة االختبار التجرييب مبادة آمال ادلراهقني يف تعليم اللغة العربية 

 .15والقيمة القلي  85والقيمة الكثرى هي وما يشتق منه. 

 ̅0 = ∑ 0
 

 

= 5100
50  

= 2,95 
 . 16,9ومتوسط القيمة من فصل التجرييب هو  9197ورلموعة القيمة ستة وعشرين طالبا  
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 ل االختبار الضابطيحتل( 9
. IIS 0لدى الطالب للفصل احلادي عشر  يونيو 97 -يونيو 78يقع االختبار االضابط يف التاريخ 

 وأما جدول قيمة االختبار الضابط فيما يأيت:
 4الجدول 

 قيمة فصل الضابط
 الفصل رلموعة القيمة

 الضابط 7621
 

مبادة آمال ادلراهقني يف تعليم اللغة العربية  ضابطال وعلى اجلدول السابق حتصل قيمة نتيجة االختبار
 .11والقيمة القلي  81والقيمة الكثرى هي وما يشتق منه. 

 ̅5 = ∑ 5
 5

 

= 0,91
50  

= 2990 
 . 12,9ومتوسط القيمة من فصل الضابط هو  7621ورلموعة القيمة ستة وعشرين طالبا  

S 0   5 = √[ ∑ 05 ∑ 55

( 0 0) ( 5 0)
]  √[ 0

 0
 

0
 5
] 

  = √ 53, 59 580 00
(50 0) (50 0)  √[

0
50  

0
50] 

= √01 218   √1 120 
= 39590   19520  

= 198, 

t =  ̅0   ̅5
  0   5

 

 = 2, 5 29 0
1 8,  

 = 9 0
1 8, 

 = 29008 

(      )  t (t hitung vs t table)         t vs اختبار أمهية أو قارنة    

t = 29008 > 5911, t(10112;21) 

R5 =  5 0
 5   0   5 0 

 = 2 0085 0
2 0085 50 50 0 
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 = 52 218
22 18  = 1933 = 33 % 

 
 

 5الجدول
 متوسط القيمة من فصل التجرييب و معيارمشولية األقلّ  مقارنة

 متوسط القيمة فصل التجرييب معيار مشولة األقلّ  احلاصل
 16,9 15 ثبات األعلى

 

 متوسط القيمة فصل التجرييب < معيار مشولة األقل
 ثبات األعلى       15<  16,9

 6ل الجدو 
 حتليل الوصفي نتائج

 نتائج حتليل اإلحصائي الوصفي متغريات التعلم
Galat 
Baku 

Simpang 
Baku 

Varian ن األقلّ  أكثر متوسط  /N الفصل 

 التجرييب 99 15 85 16,9 6,59 9,16 1,91
 الضابط 99 11 81 12,9 77,22 9,98 1,99
 امجايل 59 11 85 19,6 75,89 9,61 1,55

 
7 الجدول  

 مستقل  tنتائج حتليل االختبار ت/ اخلالصة
 درجة حرية t table t اخلالصة

(d.k) 
Rerata 

Perbedaan 
 الفصل متوسط

 2,9 51 5,798 9,116 أمهّّية
 التجرييب 16,9
 الضابط 12,9

مقبول وهذا  Haومن مث  ttable < thitungاجلدول السابق علم أن يف الفصل التجرييب والضابط  وعلى
 يعين أن الفصلني ذلما اختالف الوسط.

 
 نسبة الفعالية (9

وألجل معرفة نسبة الفعالية الباحث سيتخدم اإلحصاء الوصفي على  تعيني قيمة الوسط. ونسبة 
 نتائج تعّلم الطالب.
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 X011P= ∑ 

    011 

 8الجدول 
 الفصل التجرييب الضابط

7621 9197  Y
 

99 99 N 
12,9% 16,9 % P 

 البيان أشد الفعال الفعال
 

% وهو من الفعال. والفصل التجرييب  12,9ويف اجلدول ادلاضيان الفصل الضابط نسبة الفعالية 
 Think, Pair, Share (TPS)% وهو من أشد الفعال. ومن مث أن منوذج التعليم 16,9نسبة الفعالية 

 الفعال الستيعاب مهارات الكالم.أشد 
 
 

 :اخلالصة

إذا الفرق قيمة االختبار بني فصل التجرييب و فصل t hitung > t table , (5,798 < 9,116 )ألن  (أ 
 أهمية.الضابط هو 

 مقبول, وهذا يعين أن الفصلني ذلما اختالف الوسط. Haمث  ومن  (ب 
 ألن يف هذا البحث يوجد اختالف الوسط للفصلني. (ج 
 الوسط للفصلني يوجد يف اختالف العينة والسكاين. اختالف (د 
أشد الفعالية ليستخدم يف تعليم مهارة  Think, Pair, Share (TPS)البحث يقدم أن منوذج التعليم  وهذا (ه 

 الكالم.
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 الباب الخامس
 االختتام

 أ. الخالصة
مهارة  لًتقيةفعال  Think, Pair, Share (TPS)استخدام منوذج التعليم 

لصف احلادي عشر يف املدرسة العالية هنضة العلماء روضة ا لطالب الكالم
. ألن يف حصول حتليل البيانات من 9102 ياملعلمني ودونج, دمياك العام الدراس

. ومن مث متوسط القيمة من t table 9,112و  t hitung 8,0,5االختبار البعدي 
. ومتوسط القيمة فصل 28  (KKM)و معيار مشولة األقل   22,9فصل التجرييب 

التجرييب ختط ى من معيار مشولة األقل يف فصل التجرييب. يدل  أن منوذج التعليم 
Think, Pair, Share (TPS) .فعال ليستخدم يف تعليم مهارة الكالم 

 
 ب. االقتراح

يف  Think, Pair, Shareمنوذج التعليم  -وألجل استيعاب مهارة الكالم
 الباحث يقًتح رب اقًتاحات, منها: -تعليم اللغة العربية وما يشتق منه خاصا

 لدى املعلم .1
يستخدم يف تعليم اللغة العربية ترافق  Think, Pair, Shareأ. منوذج التعليم 

 ,Think هذا البحث. وفعالية منوذج التعليمعلى فعالية منوذج التعليم 

Pair, Share جهاز التعليم اجليد ومنبع العلوم املتنوع والصحيح  يوافقها
 وجهاز التعليم أو ألدوات هلذا التعليم.
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ب. واملعلم يثري الطالب ألن ينمو األفكار الدقيقة يف حل املشكالت 
 املوجودة ويناقشوا علميا يف تعليم اللغة العربية.

 لدى الطالب .2
أ. والطالب يُتمٌت  هلم نشيط ودقيق و خالق مدة التعليم. وألن معيار تقومي 

 نتيجة التعلم من العلمية حىت هناية التعليم.
ب. والطالب يُتمٌت  هلم كفاءة املدة اليت علمها املعلم وتعلمها يف خارج 

 الفصل أيضا.
 لدى القاري .3

 أ. والبحث يتمٌت له مرجع البحث القادم
تعليم  يفThink, Pair, Share  ب. والبحث يتمٌت له مرجع منوذج التعليم

 .اللغة العربية خاصا أيضا
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LAMPIRAN 1 

VISI DAN MISI MA NU RAUDLATULMU’ALLIMIN 

WEDUNG, DEMAK 

MA NU RudlatulMu’allimin Wedung, Demak memiliki visi misi 

sebagai berikut: 

1. VISI 

“Terwujudnya pribadi-pribadi muslim yang ilmiah, karakter, 

watak, dan kepribadian ahlussunnah wal jama’ah”. 

2. MISI 

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dalam 

pencapaian prestasi akademik dan non akademik; 

2. Mewujudkan pembelajaran dan pembiasaan dalam 

mempelajari Al-Qur’an dan menjalankan ajaran agama Islam 

AhlussunnahWaljama’ah; 

3. Mewujudkan pembentukan karakter Islami yang mampu 

mengaktualisasikan diri dalam masyarakat; 

4. Meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme pendidik dan 

tenaga kependidikan sesuai dengan perkembangan dunia 

pendidikan; 

5. Menyelenggarakan tata kelola madrasah yang efektif, efisien, 

transparan, dan akuntabel. 

 

 

 

 



LAMPIRAN 2 

STRUKTUR ORGANISASI MA NU 

RAUDLATULMU’ALLIMIN WEDUNG, DEMAK 

Struktur Organisasi Madrasah 

1. Kepala Madrasah   : Ahmad Faiz Muzakki, S.E. 

2. Waka Kurikulum   : Asror Fahmi, S.Pd. 

3. Waka Kesiswaan   : TutikHerawati, S.T. 

4. Waka Humas    : Uswatun Khasanah, S.Pd 

5. Kepala Perpustakaan dan : Slamet, S.Pd.I 

Sarana Prasarana  

6. Kepala Tata Usaha   : Anis Mustaghfiroh  

7. Bendahara Madrasah  : Siti Rohmah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 3 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(Kelas Eksperimen) 

 

Sekolah/Madrasah : MA NU RAUM 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas/Semester/peminatan : XI/ 1 (Satu) 

Materi Pokok  :  المراهقين آمال  

Alokasi Waktu  : 2 X 60 menit (2 x pertemuan) 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, 

damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan 

sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 

dunia. 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural , dan 

metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 



menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang  kajian 

yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah 

konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari 

yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak 

secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode 

sesuai kaidah keilmuan. 

B. KOMPETENSI DASAR   

4.1 Membuat dan mengungkapkan dialog sederhana sesuai 

konteks dengan tepat dan lancar terkait topik : 

dengan memperhatikan unsur kebahasaan, strukturteks dan 

unsurbudaya secarabenardan sesuaikonteks. 

C. INDIKATOR 

4.1.1. Menceritakan keadaan/ kegiatan sesuai konteks 

4.1.2. Membuat dan Melakukan percakapan sesuai konteks. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah Proses Kegiatan Pembelajaran ini, siswa dapat : 

1. Menceritakan keadaan/ kegiatan sesuai konteks 

2. Membuat dan Melakukan percakapan sesuai konteks 

 

 

 

 



E. MATERI PEMBELAJARAN 

 

 

 

F. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 

1. Pendekatan  : Scientific Approach (Pendekatan ilmiah) 

2. Metode  : Model Pembelajaran Think, Pair, Share 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Pendahuluan (8 menit) 

a. Guru memasuki kelas tepat waktu 

b. Guru mengucapkan salam kemudian berdoa 

c. Guru menanyakan kabar dan mengabsen siswa 



d. Guru mengajukan pernyataan awal tentang materi yang 

akan dipelajari 

e. Guru menjelaskan tujuan pelajaran atau KD yang akan 

dicapai, serta bentuk tes dan tugas setelah pembelajaran 

yang akan dilaksanakan 

2. Kegiatan Inti (5M/kurtilas) (45 menit) 

a. Mengamati 

1) Siswa mengamati penjelasan guru tentang materi 

pembelajaran 

b. Menanya 

1) Siswa menanyakan penjelasan guru ynag kurang 

jelas 

c. Mencoba 

1) Siswa memahami dan mengfalkan kaidah terlebih 

dahulu 

d. Menalar/ mengasosiasi 

1) Siswa membuat percakapan yang sesuai dengan 

kaidah yang telah dipelajari. 

e. Mengkomunikasikan 

1) Siswa mempresentasikan hasil percakapannya 

bersama teman sebangkunya 

2) Guru memberikan ulasan materi pelajaran 

3) Siswa menyimpulkan 

4) Guru memberikan nasihat dan pesan singkat untuk 

memotivasi siswa 



5) Guru memberikan tugas evaluasi berupa latihan 

mandiri 

6) Guru menutup pelajaran dengan membaca hamdalah 

dan memberi salam 

H. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media   : Papan tulis, spidol, penghapus 

2. Sumber belajar : Guru, Kamus, Buku siswa 

I. PENILAIAN  

1. Teknik penilaian  

Sikap Sosial : Observasi 

2. Instrumen penilaian : terlampir 

Semarang,    Juni 2019 

Mengetahui, 

Kepala Madrasah      Peneliti 

 

 

 

Ahmad Faiz Muzakki, S.E.   Masfufah 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 4 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(Kelas Kontrol) 

Sekolah/Madrasah : MA NU RAUM 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas/Semester/peminatan : XI/ 1 (Satu) 

Materi Pokok  :  المراهقين آمال  

Alokasi Waktu  : 2 X 60 menit (2 x pertemuan) 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, 

damai) santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan 

sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 

dunia. 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan 

metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang  kajian 



yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah 

konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari 

yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak 

secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode 

sesuai kaidah keilmuan. 

B. KOMPETENSI DASAR   

4.1 Membuat dan mengungkapkan dialog sederhana sesuai 

konteks dengan tepat dan lancar terkait topik : 

dengan memperhatikan unsur kebahasaan, strukturteks dan 

unsurbudaya secarabenardan sesuaikonteks. 

C. INDIKATOR 

4.1.1. Menceritakan keadaan/ kegiatan sesuai konteks 

4.1.2. Membuat dan Melakukan percakapan sesuai konteks. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah Proses Kegiatan Pembelajaran ini, siswa dapat : 

3. Menceritakan keadaan/ kegiatan sesuai konteks 

4. Membuat dan Melakukan percakapan sesuai konteks 

 

 

 

 

 



E. MATERI PEMBELAJARAN 

 

 

 

F. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN 

1. Pendekatan  : Scientific Approach (Pendekatan ilmiah) 

2. Metode  : Ceramah 

G. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Pendahuluan (8 menit) 

a. Guru memasuki kelas tepat waktu 

b. Guru mengucapkan salam kemudian berdoa 

c. Guru menanyakan kabar dan mengabsen siswa 



d. Guru mengajukan pernyataan awal tentang materi yang 

akan dipelajari 

e. Guru menjelaskan tujuan pelajaran atau KD yang akan 

dicapai, serta bentuk tes dan tugas setelah pembelajaran 

yang akan dilaksanakan 

2. Kegiatan Inti (5M/kurtilas) (45 menit) 

a. Mengamati 

1) Siswa mengamati penjelasan guru tentang materi 

pembelajaran 

b. Menanya 

1) Siswa menanyakan penjelasan guru ynag kurang jelas 

c. Mencoba 

1) Siswa memahami dan mengfalkan kaidah terlebih 

dahulu 

d. Menalar/ mengasosiasi 

1) Siswa membuat percakapan yang sesuai dengan kaidah 

yang telah dipelajari. 

e. Mengkomunikasikan 

1) Siswa mempresentasikan hasil percakapannya bersama 

teman sebangkunya 

2) Guru memberikan ulasan materi pelajaran 

3) Siswa menyimpulkan 

4) Guru memberikan nasihat dan pesan singkat untuk 

memotivasi siswa 



5) Guru memberikan tugas evaliuasi berupa latihan 

mandiri 

6) Guru menutup pelajaran dengan membaca hamdalah 

dan memberi salam 

H. MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media   : Papan tulis, spidol, penghapus 

2. Sumber belajar : Guru, Kamus, Buku siswa 

I. PENILAIAN  

1. Teknik penilaian  

a. Sikap Sosial : Observasi 

2. Instrumen penilaian : terlampir 

 

Semarang,    Juni 2019 

Mengetahui, 

Kepala Madrasah      Peneliti 

 

 

 

Ahmad Faiz Muzakki, S.E.   Masfufah 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 5 

Kriteria Penilaian Maharah Kalam: 

1. Sangat lancar, rentang nilai antara 80-100, jika 

Siswa berdialog dengan ucapan fasih, kosakata dan tata bahasa 

yang digunakan tepat sehingga memberi pemahaman pada 

pembicara maupun pendengar. 

2. Lancar, rentang nilai antara 70-79, jika 

Siswa berdialog dengan ucapan yang cukup fasih, kosakata dan 

tata bahasa yang digunakan cukup tepat, (kadang-kadang muncul 

penggunaan kosakata yang tidak tepat dan penggunaan tata 

bahasanya masih mengalami sedikit kesalahan) namun masih 

memberikan pemahaman pada pembicara maupun pendengar. 

3. Kurang Lancar, rentang nilai antara 60-69, jika 

Siswa berdialog dengan ucapan yang kurang fasih, kosakata dan 

tata bahasa yang digunakan kurang tepat (sering menggunakan 

kosakata yang salah dan terjadi kesalahan tata bahasa, namun tidak 

mengganggu komunikasi) dan masih memberikan pemahaman 

pada pembicara maupun pendengar. 

4. Tidak Lancar, rentang nilai kurang dari 60, jika 

Siswa berdialog dengan ucapan yang tidak fasih, kosakata dan tata bahasa 

yang digunakan tidak tepat ( penggunaan kosakata yang masih sangat 

terbatas dan hampir semua tidak tepat, kesalahan tata bahasa sering terjadi 

dan mengganggu komunikasi) sehingga tidak memberi pemahaman pada 

pembicara maupun pendengar. 

 



LAMPIRAN 6 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 7 

Hasil Nilai Post-test Kelas Eksperimen 

No. Nama Y1 y1 y1² 

1 
85 

5.8 
33,64 

2 75 
-4.2 

17,64 

3 78 
-1.2 

1,44 

4 80 
0.8 

0,64 

5 78 
-1.2 

1,44 

6 80 
0.8 

0,64 

7 80 
0.8 

0,64 

8 85 
5.8 

33,64 

9 78 
-1.2 

1,44 

10 80 
0.8 

0,64 

11 80 
0.8 

0,64 

12 78 
-1.2 

1,44 

13 75 
-4.2 

17,64 

14 78 
-1.2 

1,44 

15 80 
0.8 

0,64 

16 75 
-4.2 

17,64 

17 85 
5.8 

33,64 



18 80 
0.8 

0,64 

19 75 
-4.2 

17,64 

20 85 
5.8 

33,64 

21 80 
0.8 

0,64 

22 80 
0.8 

0,64 

23 75 
-4.2 

17,64 

24 78 
-1.2 

1,44 

25 78 
-1.2 

1,44 

26 80 
0.8 

0,64 

n= 26  2061 1.8 239.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 8 

Hasil Nilai Post-test Kelas Kontrol 

No. Nama Y2 y2 y2² 

1 75 0,4 0,16 

2 70 -4,6 21,16 

3 73 -1,6 2,56 

4 73 -1,6 2,56 

5 78 3,4 11,56 

6 75 0,4 0,16 

7 73 -1,6 2,56 

8 70 -4,6 21,16 

9 80 5,4 29,16 

10 75 0,4 0,16 

11 70 -4,6 21,16 

12 78 3,4 11,56 

13 75 0,4 0,16 

14 73 -1,6 2,56 

15 70 -4,6 21,16 



16 78 3,4 11,56 

17 80 5,4 29,16 

18 78 3,4 11,56 

19 73 -1,6 2,56 

20 75 0,4 0,16 

21 70 -4,6 21,16 

22 70 -4,6 21,16 

23 78 3,4 11,56 

24 75 0,4 0,16 

25 80 5,4 29,16 

26 75 0,4 0,16 

n= 26 1940 0.4 286.16 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN 9 

 



LAMPIRAN 10 

 



LAMPIRAN 11 

 



LAMPIRAN 12 

DOKUMENTASI 
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