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 الباب اخلامس
 البحث

 
تعليم مهما جدا يف عملية التعليم ، ألن جيعل منوذج التعليم ادلعلمُت كان منوذج ال

حيت جيعلون نتائج التعليم النجاح كما  التفضي  والطالبُت قدرة على تنفيذ التعليم

ادلقصود. جعل التعليم التعاوين أبسلوب السيكرميبيل الطالب الناشطُت يف التعليم. حيفز 

لنف  يف التعامل م  األددقا  لفهم ادلادة . جيي  ان منوذج اجملموعة الطالب على ثقة اب

يطل  ادلعّلم الطريقة ادلناسيبة جلعل الفروق الدقيقة على التعليم ادلمت . ولكن، جي  أن 

يكون ادلعّلم قادرًا يف ادلعرفة و العلوم ، ويصبح شخًصا على دراية ومنوذًجا حيتذى بو 

 .حيد الذي يعرف كل شي لطالهبم, أن للطالب ادلعّلم ىو الشخص الو 

جّد ادلعّلم يف التعليم منظور عن عملية تعليمو. ادلعلمون الذين لديهم نية قوية يف 

، و قول  الفصل ذجذب اا  يف عيون لالهبم، اادة من ههور ادلعّلمالتدري  يف

ادلعّلم، وتوارد األفكار و اسًتاط الفصل ابجليد.ادلعلمون الذين لديهم النّية  اإلبتكار 

لعالية سيدرس ادلعّلم ابجلّد وسينال نتائج اإلمنحان احلسن و مزاج عملية التعليم النعيم.  ا

 .، فيفهمون الطالب بسهل على شرح ادلعّلمعزا  يف التعليمحىت يشعر الطالب 
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سيبحث ىذا البحث إستخدام منوذج التعليم التعاوين أبسلوب سيكرميبيل يف 

إبعتبار على نتائج البحث من حصول ادلقابلة, و قراة تعليم اللغة العربية على  مهارة ال

 ادلناسبة دبسائل البحث كما يلي:ادلالحظة, و الوثيقة. بطريقة دمج النظرايت 

فعلية التعليم إبستخدام منوذج التعليم التعاوين أبسلوب سيكرميبيل يف تعليم مهارة  .أ

 يريالقراءة ابملدرسة اإلسالمية جماهدين جاتيموليا كفونج قد

استعداد ىو يشرح ادلعّلم اطوات التعليم ليستعّد على إعداد الطالب. 

شكل من أشكال استعداد الطالب لليعمل شي ، حينما استعداد التعلم ىو 

استعداد الطالب للقيام أبنشطة التعليم أواًل يف ادلنزل قبل الدراسة يف ادلدرسة. يشمل 

يف احلاالت اليت ستكون حركة أو سلسلة  االستعداد متعلق ابلقدرة على التقييم الذايت

 1.من احلركات دبا يف اجلسم والروح

نظرايت التعليم تدل أن "االستعداد" ىو حكم من أحكام التعليم. فحوى 

ف يستجي  بسرعة لكل التحفيز عندما من ىذا احلكم ىو أن كل الشخص سو 

يكون لديو  استعداد, ولكن ال ميكن لكل الشخص أن يستجي  لكل التحفيز 

الذي ينشأ عندما يف نفسم بدون اإلستعداد. و سيصبح الطالب أكثر نشالًا يف 

 التعليم ابإلستعداد.
                                                             

1 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hal. 22   
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يشرح سالمتو, تنقسم العنصور  مؤالذي مؤثرة التعليم علي قسمُت, مها 

 2ر الداالي و عنصور اخلارجي:عنصو 

  عاخلارجي ىو عنصور من غَت الشخص كألسرة, وبيئة ادلدرسة, و اإلجتما 

  الداالي: ىو عنصور يف الطالب متعلق ابجلسم كصّحة و ادلريض, عنصور

كولوجي كإستخبارات, و اإلكًتث, و الرغبة, وادلوىبة, و احملّرض, و السي

 اإلستعداد 

إلعتبارات إىل النظرايت فخالت الباحثة متعلق إبستعداد الطالب و نشيط 

الطالب, يعٍت إذا كان الطالب لديهم اإلستعداد فسنشيط الطالب يف التعليم، 

يط الطال  يف عمالية العليم شرحها إذا كان الطال  ادلستعّد قبل التعليم فسنش

 ابدلقارنة م  الطال  الذي مل تستعد.

من مهارة القرا ة ىو يرجي أن يستط  الطالب كفا ة اللغوية مثل   أىداف

 3تعبَت ادلفردات ابلقواعد اجلديدة ، والقدرة على التعبَت دبعٌت أو الغرض من القرا ة.

مناسبة على ىذا النظري, إن اليتعلم يف مهارة القرا ة يف ىذه البحث لدي اذلداف 

 لكي الطالب يفهمون نص القرا ة ابلصحيح و اجليد.
                                                             

2  Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Kencana Ed.1 Cet. 2, 2002), hal.  

232 
3 Iskandarwassid dan Dadang Sunendar,Strategi Pembelajaran Bahasa, (cet. VI; Bandung: 

Rosda karya offset, 2016), hlm 245. 
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ي سنبحث إبعتبار على ربليل احلقائق, تقدم ادلعّلمة اعًتاف ادلادة الذ

ابلعمالية اليومية مناسبة على نّص القرا ة. تقول ادلعّلمة  نص القرا ة ذجيد و 

 .ابلصوت العايل للطالب, بعد ذلك أمرت الطالب لتقليد معا أو فرداي

كما يذكر أمحد عيزان أن تعليم مهارة القرا ة ىو تقدمي ادلوضوع عن لريق 

القرا ة ، مث  ت أم نصعلم أواًل موضوعاإعطا  األولوية للقرا ة أواًل ، أي يقرأ ادل

 دي قدرةالشفوية لتدري  الفم ل سبرينتركز ىذه ادلهارة على  .يتبعها الطالب

إذا مهارة القرا ة ىي عملية توادل بُت القارئ  .التحدث واجلدارة واإلرذبال

 نصور ادلعرفيةوالباحث من االل النص ادلكتوب فمباشرة يف نّص القرا ة موجود ع

 4.اللغة ادلنطوقة واللغة ادلكتوبةبُت 

القرا ة اجلهرية على ىذا البحث، تدري  الطالب ليستطي  أن   إستخدام

طأ اكان الطالب  .جيدا من االل إشراف ادلعلم يقول الطالب لفظ اللغة العربية

 على القول فتحسن ادلعّلمة قرا هتم و أمرت الطالب لتقليد قرا هتا معا أو فرداي.

سباشيًا هبذا ، يشرح أمحد أفندي يف كتابو أن القرا ة اجلهرية يشدد على قدرة القرا ة 

حبفظ على دقة الصوت العريب من حيث سلارج احلروف  و دفتها و دوهتا و 

                                                             
4 Ahmad Izzan, Metologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung: Humaniora, 2002), 

hlm,. 24.  
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ال و إكًتث احلركة  أو نغمات الرسم. تسمى أم  ادلناس , للق اللساناإليقاع 

القرا اجلهرية بقرا ة التكتونية ، ولكنها ربتوي على انحية الفنية. لي  كل شخص 

جيد ىو متحدث أدلي لديو قدرة القرا ة ليقرأ بفعالية. ولكن جي  على الطالب 

القرا ة اجلهرية  5.األقصى حبد  ابجلّد يف تعليم اللغة العربية لتحقيق نتائج التعليم

 6لدي ادلزااي كمايلي:

 لزايدة ثقة النف  لطالب (1

 يستطي  أن يصّحح ادلعّلم اطأ الطالب بسرعة  (2

 لقوي النضباط الفصل (3

 دة لربط بُت اللفظ و الكتابةيعطي الطالب فر  (4

 لتدري  الطالب ليقرأ رلموعا (5

 7ولكن موجود عيوب أيضا كمايلي: 

 حيتاج إىل الكثَت من الطاقة يسب  الطالب التع  بسرعة (1

 تسب  قرا ة اجلهرية ضوضا   (2

                                                             
5 Ahmad Fuad Efendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. (Malang: Musyikat, 2002) 

hlm. 152. 
6 Ibid, hlm,. 144. 
7
 Ibid, hlm,. 145. 
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بعد شعور إستطاعة الطالب ليقرأ نص القرا ة جيدا يتم تعيُت الطالب 

ناقشة ادلشكلة بطريقة التعاونية. منوذج التعليم التعاوين ىو منوذج تعليم ابجملموع دل

الذي يساعد الطالب على تطوير فهمهم متعلق  حقيقة احلياة يف اجملتم  ، يرجي  

من االل بتعليم التعاوين سيزيد على اإلنتاجية و نتائج التعليم. يشج  منوذج التعليم 

الطالب يف حل ادلشكالت ادلختلفة، ألن الطالب  التعاوين على ربسُت قدرة

يستطيعون العمل م  الطالب اآلارين يف اإلكتشف حل ادلشكالت من مادة 

 8الدراسية.

من التعليم مهارة القرا ة ىي عملية فهم ادلقرو . وجدت الباحثة  يةفرتة الثان

ادلعلمة السؤال العشوائية عن فكرة الرئيسية كل الفقرة أعطى يف عملية فهم ادلقرو  ، 

على نص القرا ة. مث جي  من الطالب لًتتي  الكلمة و ترمجةىا م  رلموعتهم. 

 9:وين. وفقا دفة اإلجابة ادلختلفة ، وىيوفًقا للنظرية اليت تشرح أنواع النموذج التعا

سيكرميبيل ادلفردات: ىي لعبة بًتتي  احلروف العشوائية حىت ذبعل ادلفردة  (1

 الكملة.

                                                             
2 Etin Solihatin dan Raharjo., Cooperative Learning: Analisis Model Pembelajaran IPS, 

(Jakarta, PT Bumi Aksara, 2012), hal. 4. 
2
 Shoimin Aris, 62 Model Pembelajaran Inovatif Dalam Kurikulum…, hlm., 166 
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ل الكلمة سيكرميبيل الكلمة ىي لعبة بًتتي  ادلفردات العشوائية حىت ذبع (2

 الكملة.

سيكرميبيل الفقرة ىي لعبة بًتتي  الكلمة العشوائية حىت ذبعل الفقرة الذي لدي  (3

 معٍت

عن فكرة الرئيسية كل الفقرة ترجى عملية فهم ادلقرو  بتقدمي السؤال 

كما رأي "عزيز" و "إرات" إبستنبط من االل إجياد الطالب دلعرفة فكرة الرئيسية  

الفقرة ، جيعل أن يفهم الشخص نص القرا ة بسهولة. و استنبط الفكرة الرئيسية من 

فكرة الرئيسية مناسبة كتجريبة لفهم القرا ة ، ألنو من االل إستنبط فكرة الرئيسية 

 10.بشكل دحيح ، يُعترب شخص يفهمون نص القرا ة

يف عملية فهم ادلقرو  موجود ترمجة نص القرا ة ابللغة العربية إىل اإلندونيسية 

يت هتدف ليسّهل فهم الطالب للنص. يصبح ادلعلم كادليسر وادلوّجو على ترمجة وال

يشرح  سدلونو يف   النص، إلنبتعد األاطا  يف الًتمجة. وقفا م  ىذا االكتشاف, 

كتابو أن األىداف من الًتمجة ىو زبرب األابار ابللغة ادلستلم حىت ادلستلمون 
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ار حيتاج كثَت من ادلفردات و التكتيف يفهمون  النص جيًدا. ولكن يف سلرّب األاب

 11اللغة.

يعرض الطالب نتائج تربي  اجلملة و ترمجتهم. إذا كان األاطأ ، فتحسن  

جهم. العرض لتدري  الطالب ليزيد واثقة النفسي تعرب عن أفكارىم ادلعلم على نتائ

 امام العّمة. وفًقا للنظرية ادلتعلقة بفوائد العرض احدىا لزايدة ثقة النف .

جي  أن يكون الطالب لدى كتابة الًتمجة متفّق عليهم. يرجو ادلعلم   

الشافعي رمحو هللا استخدام بكتابتهم كادلذكرة لتعليم الطالب و مرجعتهم.  اإلمام 

:قال
12

 

ابَُة قَ ْيُدُه قَ يِّْد ُديُ ْوَدَك اِبحْلَِباِل اْلَواثَِقْو # َفِمَن احْلََماَقِة َأْن َتِصْيَد َغزَاَلًة اْلِعْلُم َدْيٌد َواْلِكتَ 

رَُكَها بَ ُْتَ اخلَْالَِئِق لَالَِقوْ   َوتَ ت ْ

ًئا فَاْكتُ ْبُو َوَلْو يف احْلَاِئطِ  ْعَت َشي ْ  و قول الشع  رمحو هللا: ِإَذا َسَِ

                                                             
11 E. Sadtono, 1225, Pedoman Penerjemahan, Jakarta: Pusat Pembinaan dan 

Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, hlm. 2 
12 Diwan syafi’I hlm 103 https://muslim.or.id/27761-catatlah-ilmu-ketika-di-majelis-

ilmu.html. Diakses 20 februari 1020. 

 

https://muslim.or.id/27761-catatlah-ilmu-ketika-di-majelis-ilmu.html
https://muslim.or.id/27761-catatlah-ilmu-ketika-di-majelis-ilmu.html
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ولذلك مهم جدا الطالب لدي الكتابة يف حفظ اإلنسان زلال اخلطأ و نسيا 

على مادة الدراسي و فهمهم، م  الكتابة اإلنسانية اليت تنسى فتح ادلالحظات 

الكتابة ىي أيضا مهمة جدا لألجيال  .للمساعدة يف تذكر الذكرايت اليت قد تضي  قليالً 

 .ةعند الكتابة ، ميكن ألي شخص قرا هتا مرة أارى كمصدر للمعرف .القادمة

من التعليم ىو التقومي. التقومي مهم يف عملية التعليم. كان خطوة الثالث, 

التقومي ليستطي  أن يقي  ادلعّلمة مرحلة فهم الطالب على فهم دراستهم. دار التقوم 

 .عيار النجاح أو عدم ربقيق األىداف التعليمية ادلراد ربقيقها

يد إىل شي  إلعتبار ادلعيار. قالت انان سوجاان التقومي ىو عملية إعطا  أو ربد

تقومي التعليم ىو تقومي ألنشطة عملية تعليم الطالب و إرتفاع الطالب تدرجيّيا بشكل 

إلمتحان أو نتائج العملية  اليومية أو مالحظة من ادلعّلمة على الطالب كإلمتحان 

مناىج  الوسطي أو النهائي للعام الدراسى. يتم ربديد بوزن كل عنصر التقومي على أساس

 13.الدراسية

استناًدا إىل البحث يف عملية مهارة القراعية ابستخدام منوذج التعاوين يف 

رلاىدين جاتيموليا كيبونج ، وجدت الباحثة، حيث قدم ادلعلم شرًحا  مدرسة اإلسالمية

خلطوات التقومي ابستخدام منوذج التعاوين ، مث أعطى ادلعلم األسئلة اليت كانت مكتوب 

                                                             
13
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ة ، وال تزال اإلجاابت عشوائية يف الظرف ، ويُطل  من الطالب لصق يف الورق

اإلجاابت ربت األسئلة ادلقدمة بدقة من االل العمل م  األددقا . مث قدم العمل أمام 

 .الفصل

منوذج التعليم التعاوين أبسلوب سيكرميبيل ىو لع  للكلمات أو اجلمل 

عاوين أبسلوب سيكرميبيل على سبرينات الفقرات العشوائية . يستخدم منوذج التعليم الت

ادلمارسة يف شكل ألعاب تتم يف رلموعات بُت أعضا  اجملموعة دلساعدة أددقائهم يف 

 14اجملموعة على التفكَت احلاسم حىت يتمكن بسهولة يف حّل ادلشكالت.

اصائص منوذج التعليم التناوين أبسلوب السيكرميبيل ىو يعطي ادلعّلم األسئلة  

العشوائية اىل الطالب، وفًقا لنظرية منوذج التعليم  السيكرميبيل ىو منوذج التعليم يدعو 

الطالب إىل العثور على إجاابت وحل ادلشكالت احلالية من االل توزي  أوراق أسئلة 

السيكرميبيل ىو منوذج التعليم يدعو الطالب  15بة مصحوبة ابإلجاابت ادلوجودة.وأجو 

إىل العثور على إجاابت دلفهوم بطريقة إبداعية عن لريق ترتي  رسائل مرتبة بشكل 

                                                             
14 Solihatin Dan Raharjo, Model Pembelajaran Kooperatif, (Surabaya: Pustaka Jaya, 

2007), hlm. 40  
15

 Aris Shoimin,  62  Model Pembelajaran Inovatif Dalam Kurikulum 2013,  hlm. 160. 
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منوذج التعليم التعاوين دلساعدة بُت أعضا  اجملموع لتفكَت  العشوائي لتكوين إجابة. ربتاج

 16يسهل الطالب على انتها  العمل..حّل الكشكالت, حيت 

بناً  على البحث اليت وحدت الباحثة ، تظهر الباحثة  ىناك عدة جوان  

لتقومي ادلعلمة للطالب يف تعليم مهارة القرا ة ابستخدام مناذج التعلم التعاوين من أبسلوب 

والتجويد, واللهجة  وفهم ادلقرو ,  سيكرميبيل اليت تشمل دقة القرا ة واللطلق اللسان,

وقفا م  ىذا ، شرح أنُت  .وفعالية الطالب يف التعليم وسباسكهم يف حل ادلشكالت

 وآارون يف كتاهبم

عام إن ااتبار على قدرة القرا ة سوا   أبىداف الرئيسي الدراسي  القرا ة، ال 

مستوى قدرة  جرا إلأي قدرة الطالب على فهم ادلقرو . يهدف ااتبار قدرة القرا ة 

ادلعرفية لدى الطالب على فهم نص القرا ة. ادلثال ، القدرة على العثور على معلومات 

درحية أو ضمنية نص القرا ة، وربديد األفكار الرئيسية يف الفقرة ، وربديد العالقة بُت 

ة على اادة اللغة العربية ، حيتاج ااتبار  قدرة القرا  .الفقرات ، وربديد موضوع القرا ة

                                                             
16

 Isna Fitriana, Penerapan Model Pembelajaran Scramble Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Pada Materi Tata Nama Senyawa Di Sman 1 Bireuen, (Banda Aceh: Skripsi Tidak 
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االنتبا  ادلتناس . يف ااتبار القرا ة مؤشرات الكفا ة على دقة القرا ة والطلق اللسان, 

 17واللهجة والفصاحة.

فإستنناجو إستخدام منوذج التعليم التعاوين أبسلوب سيكرميبيل يف ادلدرسة 

 . ادلتوسطة اإلسالمية رلاىدين جاتيموليا وقفا خبطوات على النظرايت

 

التأثري إستخدام منوذج التعليم التعاوين أبسلوب سيكرميبيل يف تعليم مهارة  .ب

 القراءة ابملدرسة اإلسالمية جماهدين جاتيموليا كفونج قديري

التأثَت ىو نتيجة من كل تقرير الذي يتخذ شخص, عادة موجود التأثَت 

ا من عملية الرقابة اخلا ، كان التأثَت إجيابيا أو سلبيا.  التأثَت ىو استمرارً 

 الداالية. جي  أن يتنّبأ الرئي  التأثَت الذي زلتمل على التقرير التطبيقي.

بنا  على نتائج البحث ، وجدت الباحثة أن التأثَت اإلجيايب يسيطر على 

تعليم مهارة القرا ة ابستخدام منوذج التعليم السيكرميبيل. حيث يتميز الطالب  

ب ينامون يف الفصل،  التعاون والتضامن دلساعدة نشالًا عالمتو مل جيد الطال

بعضهم على البعض على االرتفاع، و العرض أو التقدمي  جيعل الطالب  أكثر 
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ثقة النفسي يف شلارسة التعبَت على رأيهم يف األماكن العامة بطريقة اجليدة و 

 الصحيحة.

ا ة إن نتائج ىذا البحث يسيطر أتثَت إجيايب على التعليم مهارة الةر 

إبستخدام منوذج التعليم سيكرميبيل و قبلو ذكر يف النظرايت, من أحدىم 

 :18شرحت فدماوايت يف كتابو يتعلق دبزااي منوذج التعليم السيكرميبيل ،  التايل

  سرعة.لتدري  الطالب لتفكَت ب (1

  لتدري  الطالب على اإلنضباط و ادلكتنز. (2

 الطالب جيعلون انشطا. (3

 يثَت الطالب لفهم ادلادة دبساعدة األددقا  يف  فعلية التعليم. (4

 لتدري  الطالب لديهم دفة ادلسؤولية على عملهم. (5

تشرح آسيو استناًدا على حبثها أن منوذج التعليم السيكرميبيل  يهدف إىل 

ثَت التعليمي وأتثَت ادلرافقة على الطالب. التأثَت التعليمي ذلذا النموذج ىو أن التأ

الطالب يصبحون أكثر نشالًا و الشجاعة للتعبَت عن رأيهم و ادلناقشة. يف حُت 

 19أن التأثَت ادلصاح  ىو لًتقية  التعاون و ادلسؤولية و زايدة ثقة ابلنف .
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فظهر األنشطة الطالب يف تعليم مهارة ابستخدام منوذج السيكرميبيل. 

وذج التعليم التعاوين أبسلوب سيكرميبيل مناس  ابلفعل لزايدة يفًتض الباحثة أن من

 نشاط الطالب يف أنشطة التعليم.


