
 فعالية تطبيق التعليم السياقي
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مفردات طالب الصف  لترقية استيعاب (CONTRUCTIVISM)البنائي 

تولونج  كارانج ريجواإلسالمية الحكومية   متوسطةلمدرسة الفي ا الثاني
 م 4102/4102للعام الدراسي  أجونج

 العلمي البحث
 أجونج تولونج احلكومية اإلسالمية اجلامعة إىل مقدم

 اإلسالمية الًتبوية العادلة درجة على صولللح الشروط بعض الستيفاء

 

 
 

 قد مته
 ويندا أري ستياوان

 ٕٖٕٕٖ٘ٓٔٔٔرقم : 
 كلية التربية و العلوم التربوية العربية اللغة تعليم قسم

  (IAIN) الحكومية أجونج تولونج اإلسالمية الجامعة

 م4102مايو 



 ب 
 

 المشرف موافقة

 

 Contextual Teaching and) "فعالية تطبيق التعليم السياقي البحث العلمي بادلوضوع

Learning) البنائي التعليم في بالن موذج (Contructivism) مفردات استيعاب لترقية 

في المدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية كارانج ريجو  الصف الثاني طالب
، ويندا أري ستياوان كتبتو اليت م"4102-4102تولونج أجونج للعام الدراسي 

 .ادلناقشة رللس إىل لتقدميها ووافق ادلشرف فتشها قد ٕٖٕٕٖ٘ٓٔٔٔرقم القيد: 

 

 

 

  ٕ٘ٔٓ مايو ٕ٘ تولونج أجونج،
 ادلشرف،  

 
 

 الماجستير نور ياني
 ٜٕٕٖٜٓٔٔٓٚٓٓٔٓٓٔٚٔرقم التوظيف: 

 ،تصديق
 اللغة العربية رئيس قسم تعليم
 
 

 الدكتور الحاج خازن الماجستير
 ٕٖٜٜٜٜٓٓٔٓٛٔٔٓٔٔٙٔرقم التوظيف: 

 



 ج 
 

 المناقشة مجلس موافقة

 

 البنائي التعليم في بالن موذج ("فعالية تطبيق التعليم السياقي البحث العلمي بادلوضوع

في المدرسة المتوسطة اإلسالمية  طالب الصف الثاني مفردات استيعاب لترقية
 كتبتو اليت م"4102-4102ومية كارانج ريجو تولونج أجونج للعام الدراسي الحك

أمام رللس ادلناقشة  وعن تقد دافع ٕٖٕٕٖ٘ٓٔٔٔالقيد: ، رقم ويندا أري ستياوان
وقد  ،ٕ٘ٔٓ يوين ٔٔ، اخلميس باجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج يف اليوم

 .كما طلبو رللس ادلناقشة  وصّحح

 

الرئيس ادلمتحن  

 

 الدكتور الحاج خازن الماجستير 
  ٕٖٕٕٜٓٓٔٓٓٓٓٔٓٙٓٚٔ :التوظيف رقم

 أجو تولونج احلكومية اإلسالمية اجلامعة يةالًتبو  ميةوالعل الًتبية كلية عميد

 

 

 الماجستير العزيز عبد الحاج الدكتور

 ٕٖٕٕٜٓٓٔٓٓٓٓٔٓٙٓٚٔ :التوظيف رقم

السكرتَت                

 

 نورياني الماجستير
  ٜٕٕٖٜٓٔٔٓٚٓٓٔٓٓٔٚٔ رقم التوظيف: 

 

 الرئيس

 

 آنين نور حياتي الماجستير
ٕٕٕٖٕٜٜٓٓٔٓٓٔٔ٘ٓٚٔ رقم التوظيف:  



 د 
 

  قراراإل

 أسفلو وبيانايت كاآليت :أنا ادلوقعة 
 ويندا أري ستياوان  :  الطالب

 ٕٖٕٕٖ٘ٓٔٔٔ:  القيدرقم 
 (Contextual Teaching and Learning) فعالية تطبيق التعليم السياقي" وضوع        :ادل

 طالب استيعاب لًتقية (Contructivism) البنائي التعليم يف بالّنموذج

 رجيو كارانج احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة ادلدرسة يف الثاين الصف

   م"ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓ الدراسي للعام أجونج تولونج

 Contextual) ياقي"فعالية تطبيق التعليم الس: دلوضوعا حتت البحث ىذا بأن

Teaching and Learning) البنائي التعليم في بالن موذج (Contructivism) لترقية 

 كارانج الحكومية اإلسالمية المتوسطة المدرسة في الثاني الصف طالب استيعاب

قد ألفتو أنا بنفسي إال   م"4102-4102 الدراسي للعام أجونج تولونج ريجو
 أنا مسؤول بكل ادعائو.عى أحد أهنا من تأليفو فأجزاء ذكرت مصدرىا، فإن اد

 

 

ٕ٘ٔٓمايو  ٕٗ تولونج أجونج،  
                ادلقرة

 

 

 ويندا أري ستياوان 
ٖٕٕٖٔٔٔ ٕ٘ٓ القيد:رقم   

 

 

 



 ه 
 

 الشعار

  1﴾٘﴿  يَ ْعَلمْ َمالَْ َن ْنساإْل   َعلَّمَ  ﴾ٗ﴿ م  ْلَقلَ ب اْى َعلََّم الَّذ   ﴾ٖ﴿ َك اْْلَْكَرم  َوَرب   ْقرأْ إ  

 

    

Artinya: 
3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, 4. Yang mengajar (manusia) 
dengan perantaran kalam[1589], 5. Dia mengajar kepada manusia apa yang 
tidak diketahuinya.(QS. Surat Al-Alaq: 3-5) 
 
[1589] Maksudnya: Allah mengajar manusia dengan perantaraan tulis baca. 

                                                           
1
 Depag RI, Rabbani Al-Qur’an Per Kata, Tajwid Warna, (Jakarta: PT. Surya Prisma 

Sinergi, 2012), hal: 597  



 و 
 

 اإلهداء
 

 أىدى ىذا البحث العلمى إىل :

امي ابوبة سييت مياشراه و أيب ابوب دارويطا الذان يربيٍت وينفقٍت والّدي  .ٔ
ويعطيٍت الدعاء والشجاعة و القوة وابة دائما للباحثة ظاىرا وباطنا، عسى ا ان 

 يسّهل  مجيع امورمها وسعيدة يف الدنيا واالخرة. برك ا يف عموركما.

را جزيال على اشرافو، ودعائو، ومساعدتو حيت اْلستاذ نورياين ادلاجستَت، شك  .ٕ
عسى أن يعطى نعمة اإلميان و اإلسالم أستطيع أن أمتم ىذا البحث العلمي. 

 مرارا.

كل أساتيذي يف شعبة تعليم اللغة العربية الذين يربون ىف ىداية نور ادلعرفة ايل  .ٖ
 مقام السعادة.

  عملية التعلم والتعليم.مجيع اْلسرة الذين قد أعطوىن رمحة حىت جنحت ىف .ٗ

أيب سيف اْلنام احلاج و أمي أرينا شارف ىداياتى و أمى صاحلة شكرا كثَتا على  .٘
 دعائهم.

 مجيع إخواين و إخوايت يف ادلعهد اإلسالمية الفتاح ماعون ساري شكرا كثَتا على .ٙ

 مساعدهتم و محاستهم.

ربية الذين عاشو معي ىف نفس مجيع اْلصدقاء ابوبُت يف شعبة تعليم اللغة الع .ٚ
اجلهاد و االميان و الذين قد ساعدواين يف امتام ىذه البحث العلمي واكمالو و 

 دعواين ايل ادلكان االمجل و زالوا كسالين و صعوبيت دئما.

 ااضرين وااضرات الذين يرشدونٍت بكل خلوص صدروىم. .ٛ

  بو.ومن علمٌت ولو حرفا واحدا عسى أن ينفعنا ا .ٜ

 امعة اإلسالمية احلكومية تولونجكلية الًتبية والعلوم الًتبوية اجلجامعة ابوبة   .ٓٔ

 أجونج



 ز 
 

 التقدير و الشكر كلمة

 
 يهب الذي تعاىل ا إىل الباحثة تشكر. الغفار الوىاب العادلُت رب  احلمد

 تطبيق ليةفعا وضوعادل حتت العلمي البحث ىذا كتابة متت حىت الفرص يتيح و النعم

 البنائي التعليم يف بالّنموذج (Contextual Teaching and Learning) السياقي التعليم

(Contructivism) ادلتوسطة ادلدرسة يف الثاين الصف طالب مفردات استيعاب لًتقية 

 صالة م.ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓ الدراسي للعام أجونج تولونج رجيو كارانج احلكومية اإلسالمية

 من الناس أرشد الذي سلم و عليو ا صلى زلمد ادلصطفى النيب لىع دائمُت سالما و

 .ادلبُت احلق نور الظلمات

 الكثَت الشكر تفضل أن للباحثة فتنبغي العلمي، البحث ىذا كتابة مناسبة يف

 :ادلساعدة و ادلعونة يد ميدون الذين ىؤالء إىل

 الدكتور فضيلة أجونج، تولونج احلكومية اإلسالمية اجلامعة رئيس الفاضل سعادة .ٔ

 أذن قد الذي أجونج تولونج احلكومية اإلسالمية اجلامعة كرئيس ادلاجسًت مفتوحُت

 .ابوبة اجلامعة ىذه يف اتعلم أن يل

 تقدم يف دائما يهتم الذي الًتبية كلية كرئيس ادلاجستَت العزيز عبد السيد فضيلة و .ٕ

 .شعبتها



 ح 
 

 يتحول الذي العربية اللغة قسم كرئيس جستَتادلا خازن احلاج الدكتور فضيلة و .ٖ

 .العربية اللغة قسمل ادودة ادلستوى على ينجحون تالميذة

 ووجو عمليا و علميا الباحثة أفاد الذي كادلشرف ادلاجستَت ياين نور أمحد السيد و .ٗ

 حىت البحث فكرة بداية منذ العلمي البحث ىذا إعداد مراحل كل يف خطواهتا

 .التقدير و الشكر عظيم الباحثة من و اجلزاء خَت ا من فلو و،من اإلنتهاء

 .أجونج تولونج احلكومية اإلسالمية اجلامعة ادلكتبة مساعدي كل .٘

 .أجونج تولونج احلكومية اإلسالمية اجلامعة يف اإلدارة قسم مساعدي كل .ٙ

 .لعلميا البحث ىذا كتابة امتام يف الباحثة يساعدون الذين أصدقائي مجيع .ٚ

 .وف َتا جزاء ذلم جي زي  و حسنا أعم اذلم يقابل أن ا عسى الباحثة ترجو و

 أن رجاء كل ترجو فلذا نقائص، و عيوب ذو العلمي البحث ىذا أن الباحثة تعًتف

 .العلمي البحث كمال ْلجل الواعي بالنقد القراء يأيت

 أن ا علل و نافعا البسيط العلمي البحث ىذا يكون أن عسى أخَتا، و

 .خطوة و عمل بكل يرضى

  ٕ٘ٔٓمايو  ٕ٘تولونج أجونج، 
 الباحثة،

 

 ويندا أري ستياوان
ٕٖٕٕٖ٘ٓٔٔٔرقم القيد:   

  



 ط 
 

 مالخص

 

 ج التعليم البنائيبالّنموذ  "فعالية تطبيق التعليم السياقي ٕ٘ٔٓ. ويندا اري ستياوان،
طة اإلسالمية احلكومية كارانج رجيو يف ادلدرسة ادلتوس لًتقية استيعاب مفردات طالب الصف الثاين

 البحث العلمي، كلية الًتبية و العلوم الًتبوية م".ٕ٘ٔٓ-ٕٗٔٓتولونج أجونج للعام الدراسي 
 .نور ياين، ادلاجستَتشعبة تعليم اللغة العربية اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج. ادلشرف: 

  ترقية استيعاب مفردات ، البنائي ج التعليمبالّنموذ  التعليم السياقي: الكلمات اإلشارية
الطالب حىت   االّ قليالً إبداعية البحث ل يستخدم ادلعلم النموذج التعليمي بطريقة خلفية 

الطالب. تفًتض  مفرداتالتعليم النشاط الذي ينتج قدرة  تعليم يف مفردات. ويشعرون بادللل يف 
يف  اً ذكي لطالب، ولذلك جيب أن يكون ادلعلما اللغة العربية كانت صعبة جدًا والكثَت وخيشى

عملية التعليم والتعلم.  يشعرون باسهولة يفنموذج التعليم ادلناسب حيث أن الطالب الاختيار 
 ترقية استيعاب مفردات طالب.  بالّنموذج التعليم البنائي التعليم السياقيولذلك من الضروري 

التعليم يف الثاين  مفردات لطالب الّصف ًتقية استيعابل( كيف عملية ٔ مسائل البحث:
تولونج  كارانج رجيو  احلكومية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية لّنموذج التعليم البنائيالسياقي با

لنموذج فعالية تطبيق التعليم السياقي با( كيف ٕم ؟. ٕ٘ٔٓ -ٕٗٔٓللعام الدراسي  أجونج
كارانج   احلكومية ين يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالميةًتقية مفردات لطالب الّصف الثالالتعليم البنائي 

 م ؟.ٕ٘ٔٓ -ٕٗٔٓللعام الدراسي  تولونج أجونجرجيو 
( دلعرفة عملية ترقية استيعاب مفردات لطالب الّصف الثاين يف ٔ :و أىداف البحث

 رجيو كارانج  احلكومية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية التعليم السياقي بالنموذج التعليم البنائي
فعالية تطبيق التعليم السياقي ( دلعرفة ٕم. ٕ٘ٔٓ -ٕٗٔٓللعام الدراسي  تولونج أجونج

 ًتقية مفردات لطالب الّصف الثاين يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالميةللنموذج التعليم البنائي با
 م ؟.ٕ٘ٔٓ -ٕٗٔٓللعام الدراسي  تولونج أجونج كارانج رجيو  احلكومية

اْلساليب الكمية لبحوث جتارب حبثية.. نتائج االختبارات  أسلوب البحث ادلستخدم
. ويف الوقت نفسو، ٓٓٓ.ٓاليت مت احلصول عليها مع أمهية  7ٜٜٚٚ احلساب -تاإلحصائية 

 احلساب -ت. نتائج االختبارات اإلحصائية تبُت أن 7ٜٛٗٚمتوسط نتائج الفئة التجريبية للتعلم 
 . H0وىو رفض  H1 بت أن ىي قبلت. وىذا يث7ٕٕٓٔ=  اجلدول  -ت< 7ٜٜٚٚ= 
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ABSTRAK 

Setiawan, Winda Ari. 2015 “Efektifitas Penerapan Pembelajaran 

Contextual Teaching and Learning dengan Model Contructivism Untuk 

Meningkatkan Penguasaan Mufrodat Siswa Kelas II di MTsN Karangrejo 

Tulungagung Tahun Ajaran 2014-2015”, Jurusan Bahasa Arab IAIN 

Tulungagung, dibimbing oleh:  Nuryani. M.Pd.I 

Kata kunci: Pembelajaran Contextual Teaching and Learning dengan 

Model Contructivism, Peningkatan penguasaan mufrodat 

Latar belakang penulisan ini adalah Guru kurang kreatif dalam 

menggunakan model pembelajaran sehingga siswa merasa bosan dalam kegiatan 

belajar mufrodat di kelas yang mengakibatkan kemampuan vocabulary siswa 

kurang baik. Mereka menganggap bahasa Arab  itu sangat sulit dan banyak 

ditakuti siswa, sehingga Guru harus pandai-pandai dalam memilih model 

pembelajaran yang tepat agar siswa tidak jenuh dalam proses belajar mengajar. 

Oleh karena itu diperlukan adanya pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning dengan model Contructivism untuk meningkatkan penguasaan mufrodat 

siswa. 

Rumusan Masalah: 1) Bagaimana proses peningkatan penguasaan mufrodat 

siswa kelas II dengan pembelajaran Contextual Teaching and Learning dengan 

model Contructivism di MTsN Karangrejo Tulungagung Tahun Ajaran 2014-

2015. 2) Bagaimana pengaruh penerapan pembelajaran Contextual Teaching and 

Learning dengan model Contructivism untuk meningkatkan penguasaan mufrodat 

siswa kelas II di MTsN Karangrejo Tulungagung Tahun Ajaran 2014-2015?. 

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah 1) Untuk mengetahui proses 

peningkatan penguasaan mufrodat siswa kelas II dengan pembelajaran Contextual 

Teaching and Learning dengan model Contructivism di MTsN Karangrejo 

Tulungagung Tahun Ajaran 2014-2015.  2) Untuk mengetahui pengaruh 

penerapan pembelajaran Contextual Teaching and Learning dengan model 

Contructivism untuk meningkatkan penguasaan mufrodat siswa kelas II di MTsN 

Karangrejo Tulungagung Tahun Ajaran 2014-2015. 

Hasil uji statistik diperoleh t hitung sebesar 7,979 dengan signifikansi 

0,000.  Sedangkan, rata-rata hasil belajar kelas eksperimen sebesar 7,984. Hasil 

uji statistik menunjukkan bahwa thitung = 7,979 > ttabel =2,021. Hal ini 

membuktikan bahwa H1 diterima dan H0 ditolak.  

 

 

 

 

 

 



 ك 
 

ABSTRACT 

 

Setiawan, Winda Ari. 2015 "The effect of the application of 

Contextual Teaching and Learning with Style Contructivism to enhance 

mastery of Vocabulary Grade II in Islamic Junior High School of 

Karangrejo, Tulungagung academic year 2014-2015" was written by Winda 

Ari Setiawan guided by: Nuryani. M.Pd.I 

Keywords: learning, Contextual Teaching and Learning with Style 

Contructivism, mastery of Vocabulary  

Background this is the teacher's writing is less creative in using the model 

of learning so that students feel bored in class at vocabulary learning activity that 

results in the ability of the student vocabulary less well. They assume the Arabic 

language was very difficult and much feared students, so teachers must be clever-

clever in selecting appropriate learning model so that students are not saturated in 

the process of teaching and learning. It is therefore necessary to Contextual 

Teaching and Learning with Style Contructivism to improve students ' mastery of 

the vocabulary. 

The focus of the research in this thesis is 1) How process improvement 

vocabulary mastery of grade II with Contextual Teaching and Learning with style 

Contructivism in Islamic Junior High School of Karangrejo, Tulungagung is in 

academic year 2014-2015. 2 application of influence) how Contextual Teaching 

and Learning with style Contructivism to enhance mastery of vocabulary grade II 

in Islamic Junior High School of Karangrejo, Tulungagung academic year 2014-

2015?. 

The purpose of the research in this thesis is 1) to know the process of 

improving the mastery of vocabulary grade II with Contextual Teaching and 

Learning with style Contructivism in Islamic Junior High School of Karangrejo, 

Tulungagung is in academic year 2014-2015. 2) to determine the influence of the 

application of Contextual Teaching and Learning with style Contructivism to 

enhance mastery of vocabulary grade II in in Islamic Junior High School of 

Karangrejo, Tulungagung academic year 2014-2015. 

Results of statistical tests t count of 7,979 obtained with the significance of 

0.000. Meanwhile, the average results of the experimental class of learning 7,984. 

Results of statistical tests show that thitung = ttabel > = 7,979 2,021. This proves 

that H1 is accepted and H0 is rejected.  
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 ب  ...........................................................  موافقة ادلشرف

 ج  ......................................................  موافقة رللس ادلناقشة

 د  .............................................................  ْلصالةإقرار ا

 ه  ..................................................................  الشعار

 و  ..................................................................  اإلىداء

 ز  ....................................................  التقدير و الشكر كلمة

 ط  ..................................................... العربية باللغة  ادللخص

 ي  .................................................  اإلندونيسية باللغة ادللخص

 ك  ...................................................  ادللخص باللغة اإلجنليزية
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 ف  .........................................................   جدوال ادللحقات
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  ٓٗ  .........................................   التعليم ادلفردات .ٗ
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 ٙ٘  .........................................  تولونج أجونج
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 قائمة الجداول

  ٕٔ  .........................................  ث السابقةو البح ٔ.ٔاجلدول 

 ٕٙ ...............  اختالف بُت التعليم السياقي و التعليم التقليدي ٔ.ٕاجلدول 

        إلسالمية احلكومية كارانج أحوال ادلعلمُت يف ادلدرسة ادلتوسطة ا ٔ.ٗاجلدول 
 ٓٙ ................................................................. رجيو

 البيانات عن الطالب يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية  ٕ.ٗاجلدول 

 ٗٙ  ......................................................... كارانج رجيو 

 البيانات عن الوسائل الدراسية القائمة و البنية اْلساسية  ٖ.ٗاجلدول 

 ٘ٙ ......................  يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كارانج رجيو

 ٕٚ .........................  (X) ا توزع التكراري ادلتغَت ادلستقبل ٗ.ٗ اجلدول

 ٕٚ ..............  القيمة من اجملموعة التجربية و اجملموعة الضابطة ٘.ٗاجلدول 

 ٘ٚ ........  SPSS 17.0 for Windowsاإلختبار الطبيعي باستخدام  ٙ.ٗاجلدول 

 ٙٚ .....  SPSS 17.0 for Windowsاإلختبار التجانيسي باستخدام  ٚ.ٗاجلدول 

 ٛٚ ..........  SPSS 17.0 for Windowsت باستخدام  -اإلختبار ٛ.ٗاجلدول 
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 المعلقات قائمة
 

 للمقابلة االرشادات .ٔ

 للمالحظات االرشادات .ٕ

    ادلخابر/ ادلصادر رموز إرشادات .ٖ

 التعلي التطبيق خطوات .ٗ

 الكاتب سَتة .٘

 العلمي البحث على اإلشراف بطاقة .ٙ

 العلمي البحث أداء على اإلستئذان رسالة .ٚ

  العلمي البحث اداء على البيان الةؤس .ٛ

 اإلختبار رسالة .ٜ

 الطبيعي اإلختبار من اإلحصائي نتائج .ٓٔ

 التجانسي اإلختبار من اإلحصائي نتائج .ٔٔ

 ت – اإلختبار من اإلحصائي نتائج .ٕٔ

 التعلم التطبيق خطة .ٖٔ

 خغسو طريقة تطبيق اجللوس ىيكل .ٗٔ

  الوثيقة صورة .٘ٔ

 يةالذات السَتة .ٙٔ

 

 
  

 


