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  ملخص

التفكري باالزدواج  التعلم طريقة استخدام فعالية )٠٦٣٢١١٠٥٩( لطفي عفيف

 ميذالتال لدى" املهنة" مادة يف القراءة مهارة تعليم يف) Think Pair and Share / TPS( واالسهم

 يف التربية كلية مسارنج، ، جرابوكان كالمبو اإلسالمية الثانوية YPI مبدرسة الثامن الفصل يف

  .مسارنج احلكومية اإلسالمية سوجنو وايل جامعة العربية اللغة تعليم قسم

 التفكري باالزدواج واالسهم طريقة باستخدام التعلم فعالية معرفة اىل البحث هذا يهدف

)Think Pair and Share / TPS(  مبدرسة "املهنة" مادة يف YPI  كالمبو اإلسالمية الثانوية 

 مبدرسة" املهنة" مادة يف العربية اللغة تعليم نتيجة على الطريقة هذه استخدام وتأثر ،جروبوكان

YPI  جروبوكان كالمبو اإلسالمية الثانوية. 

 كالمبو اإلسالمية الثانوية  YPI مبدرسة يف أجري اليت جتريبيا، حبثا البحث هذا كان

 والتالميذ ،ضابطةال كفصل A الثامن الصف يف التالميذ البحث هلذا العينات وكان. جروبوكان

 .تلميذا وأربعني مثانية فصل كل يف ويدرس ،التجريب كفصل C الثامن يف

 أمساء تتضمن اليت البيانات على للحصول التوثيق طريقة خالل من البيانات مجع ويتم

. التعلم نتائج عن بياناتال على للحصول االختبار طريقة أيضا وتستخدم. البحث هلذا التالميذ

 / Think Pair and Share( التفكري باالزدواج واالسهم طريقة جتريب الباحث يقوم أن لقب

TPS( ، يقوم مث. الفصلني يف التالميذ قدرة ملعرفة التجانس واختبار السوي املنحين باختبار قام 

 Think( التفكري باالزدواج واالسهم طريقة التجريب فصل تالميذ إعطاء وهي ة،خمتلف مبعاملة

Pair and Share / TPS( طريقة أي عاديةال بطريقة الضابطة فصل تالميذ وإعطاء تدريسهم يف 

 .تدريسهم يف التقليدية

 واالسهم التفكري باالزدواج التعلم طريقة استخدام فعالية وجود وكذلك،

)Think Pair and Share / TPS (التالميذ لدى" املهنة" مادة يف القراءة مهارة تعليم يف 

 إىل واستنادا. جرابوكان كالمبو اإلسالمية الثانوية YPI  مبدرسة الثامن الفصل يف

 إىل التجرييب الفصل لدى النهائي االختبار قيمة متوسط كان الباحث عليها حصل اليت البيانات

 أن إىل خنلص أن يكون الوجدان، هذا فمن ٧٠,٠٠ إىل بلغ الضابطة الفصل ولدى ٧٩,٤٨
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 Think( واالسهم باالزدواج التفكري طريقة باستخدام "املهنة" مادة يف العربية اللغة دراسة نتائج

Pair and Share / TPS( تقليديةال طريقةالب العربية اللغة دراسة نتيجة من أفعالية.  

 األكادميية الطلبة لدى االبتكار إىل واملعلومات املواد يكون أن يرجى بحثال فبهذا

 Think Pair( التفكري باالزدواج واالسهم طريقة باستخدام تالميذهم نتائج لتحسني واملدرسني

and Share / TPS( التعلم عملية. 
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ABSTRAK 
 
Afif Luthfi(NIM : 063211059). Efektifitas Penggunaan Model Pembelajaran TPS 

di dalam pembelajaran keterampilan Qiro’ah dalam Materi Pokok Al-
mihnah Kelas VIII MTs YPI Klambu Kabupaten Grobogan Semester 
Genap Tahun Ajaran 2010/2011. Skripsi Semarang: Program Strata 1 
Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 
2011.  

Penelitian ini bertujuan untuk : mengetahui proses pembelajaran 
dengan menggunakan model pembelajaran TPS pada materi Al-mihnah di 
MTs YPI Klambu Kabupaten Grobogan dan bagaimana Efektifitas 
Penggunaan Model Pembelajaran TPS di dalam pembelajaran 
keterampilan Qiro’ah dalam Materi Pokok Al-mihnah Kelas VIII MTs 
YPI Klambu Kabupaten Grobogan. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, yang dilaksanakan 
di MTs YPI Klambu Kabupaten Grobogan, sample dalam penelitian ini 
adalah peserta didik kelas VIII-A sebagai kelas kontrol, dan kelas VIII-C 
sebagai kelas eksperimen, yang masing-masing kelas memiliki jumlah 
siswa sebanyak 48 peserta didik. Adapun teknik pengambilan sampel ini 
dilakukan dengan menggunakan teknik Cluster Random Sampling. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi 
untuk mengambil data nama peserta didik yang termasuk dalam populasi 
dan sampel penelitian. Selain itu digunakan metode tes (multiple choice 
tes) untuk memperoleh data tentang hasil belajar. Sebelum diberi 
perlakuan, kedua kelas diuji keseimbanganya dengan uji normalitas dan 
homogenitas. Kemudian kedua kelas diberi perlakuan yang berbeda, kelas 
eksperimen diberi pembelajaran dengan model pembelajaran TPS 
sedangkan kelas kontrol tidak menggunakan model pembelajaran TPS. 

Seperti yang telah diterangkan diatas terdapat Efektifitas di dalam 
penggunaan metode TPS terhadap keterampilan belajar Qiro’ah dalam 
materi al-mihnah siswa kelas VIII di MTs YPI Klambu Grobogan. 
Berdasarkan dengan itu pada kelas yang menggunakan TPS mendapatkan 
nilai rata-rata 79.48 dan kelas yang tidak menggunakan TPS mendapatkan 
nilai rata-rata 70.00. sehingga jelas bahwasanya kelas yang menggunakan 
TPS lebih efektif dibandingkan kelas yang tidak menggunakan metode 
TPS. 

Dengan penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi 
dan menjadi inovasi bagi civitas akademik, para mahasiswa dan para 
pendidik agar dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan 
menggunakan model pembelajaran TPS dalam proses pembelajaran. 
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 اإلهداء          

 

   : إىل البحث ذا الباحث أهدى

 التربية حبسن صغريا ربياين الذين عةيمج سييت وأمي يوديحو حممد أيب:  احملترمني والدي  .١

 .ذلك من أشبه وما والنصائح باإلرشادات القيام اجلهد وببذل واملالحظة

 واجلزاء والسعادة باخلري اهللا زودهم أحصيهم، ال اآلن إىل الصغر من ومعلمي يذيأسات مجيع .٢

 .الوايف

 هؤالء إىل وخاصة البحث هذا إاء إىل مباشرة أوغري مباشرة يساعدون الّذين أصدقائي إىل .٣

  .املوضوع هذا حبث إىل شجعوين الّذين العربية اللّغة تعليم قسم يف املدرسني

 أن وتعاىل سبحانه اهللا فأسأل. البحث هذا إجناز على يساعدواين ينالّذ هم أولئك

 .اجلزاء من يكون ما بأحسن جيزيهم
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  والتقدير الشكر كلمة

  
 على والسالم والصالة العظيم وفضله نعمه على الرحيم الرمحن هللا وشكرا محدا

  . أمجعني وأصحابه وآله اهللا رسول حممد

 البحث هو وهذا. احلمد له تعاىل اهللا بعون البحث هذا كتابة الباحث هىانت لقد

 أن رجاء مسارانج احلكومية اإلسالمية سوجنو واىل جامعة التربية كلية إىل الباحث قدمه الّذى

 الباحث يساعد من إىل وأقدر أشكر أن ىل فيصلح. العربية اللّغة لنشر احملاوالت من يكون

  : إىل خاصا وأشكر البحث هذا إكمال ألجل دةاملساع بأيدى دائما

 سوجنو وايل جامعة التربية كلية كعميد املاجيستري شجاعي الدكتور السيد فضيلة .١

 .مسارانج احلكومية اإلسالمية

 املاجستري يقصد حمفوظ السيد فضيلةو رئيسك املاجيستري عاشقني الليث السيد فضيلة .٢

 احلكومية اإلسالمية سوجنو وايل جامعة التربية كلية العربية اللغة تعليم قسم ككاتب

 .مسارانج

 .مشغوالته أثناء اإلرشادات الباحث أعطى الّذي املاجستري صديق حمفوظ السيد فضيلة .٣

 .مشغوالا أثناء اإلرشادات الباحث تعطى اليت املاجيستري مسوار السيدة فضيلة .٤

 سبيل إىل وأرشدوا الباحث علموا قد الّذين لتربيةا بكلّية املدرسني السادات فضائل سائر .٥

  .والعرفان العلم

 ،جرابوكان كالمبو اإلسالمية الثانوية YPI املدرسة كرئيس وحيودي حممد السيد فضيلة .٦

 هذا إمتام على الباحث يساعد الذين فيها اميذدذدوالتل واألستاذات األساتيذ وسائر

 .البحث

 .واإلحترام الشكر أجزل فلهما مجعة سييت وأمي يوديوح محدم أيب الباحث والدي .٧

 بكتابة الدوافع إلعطاء الغالية أوقام من واخلدمات املساعدات منحوا قد الّذين الزمالء .٨

  .البحث هذا كتابة إمتام ىف الباحث إىل ساعدوا والّذين البحث هذا

  

 حساب بغري يشاء من جيزى فإنه اجلزاء أحسن اهللا وجزاهم الشكر جزيل فمني

 هللا واحلمد فيه اطّلع من ألذهان وموافقا والدنيا الدين ىف نافعا البحث هذا يكون أن وعسى

العاملني رب.  
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  ابطةالض ىف األخرية القيمة التكراري عتوزي دفتر ٧. ٤ اجلدول
  واألخرية األولية للقيمة Chi Kuadrat  دفتر ٨. ٤ اجلدول

  ابطةواملض التجربية الفصل عن واألخرية األولية للقيمة Bartlett بارلت إختبار ٩. ٤ اجلدول

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



xv 

 

  باملالحق قائمة

  األداة اختبار قسم امساءالتالميذ قائمة ١  امللحق

  األداة اختبار أسئلة ٢  امللحق

  األداة اختبار أسئلة اجلواب مفتاح ٣  امللحق

  األداة اختبار البيانات حتليل ٤  امللحق

  الصحة اختبار امثلة ٥.١

 االسئلة صعوبة مستوى اختبار امثلة ٥.٢

 االسئلة خمتلفة قوة اختبار امثلة ٥.٣

  ئلةاالس ثبات امثلة ٥.٤

  التجربية قسم التالميذ امساء قائمة ٥   امللحق

  بطة املضا قسم التالميذ امساء قائمة ٦   امللحق

 Pre-Tes dan Pos-Tes اختبار أسئلة ٧   امللحق
  Pre-Tes dan Pos-Tes اجلواب مفتاح ٨  امللحق
 Pre-Tes dan Pos-Tes القيامة نات بيا ٩  امللحق
  Pre-Tes التجربية مقس السوى املنحين اختبار ١٠  امللحق

  Pre-Tes املضابطة قسم السوى املنحين اختبار ١٠.١  
  Bartlett Pre-Tes اختبار ١٠.٢  

  Pre-Tes ين التبا اختبار ١٠.٣ 
  الفرق متوسط اختبار ١٠.٤  

  Silabus ١١ امللحق
 RPP ١٢ امللحق

  Pos-Tes التجربية قسم السوى املنحين اختبار ١٣ امللحق
  Pos-Tes املضابطة قسم السوى املنحين اختبار ١٣.١  
  Bartlett Pos-Tes اختبار ١٣.٢  

  Pos-Tes ين التبا اختبار ١٣.٣ 
 الفرق متوسط اختبار ١٣.٤  


