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 كلمة التمهيد

تذكرة احلمد هلل الواحد القهار العزيز الغفار ومكور الليل على النهار 
ألويل القلوب واألبصار، والصالة والسالم على أشرؼ األنبياء وادلرسلني سيدنا 

 وحبيبنا حممد وعلى آلو وأصحابو ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد.
فالكاتبة تشكر اهلل شكرا جزيال، الذي قد أنعم على الكاتبة نعما  

هناء كتابة ىذه الرسالة العلمية كثرية وتوفيقا وىداية ومعرفة وفهما حىت دتكنت إل
البسيطة كشرط من الشروط ادلطلوبة للحصول على درجة سرجانا الًتبية 
اإلسالمية يف كلية الًتبية قسم اللغة العربية جبامعة عالء الدين اإلسالمية 

 احلكومية مكاسر.
لقد واجهت الكاتبة مشكالت كثرية يف كتابة ىذه الرسالة لكن برمحة 

عاىل، وبفضل وخدمة خمتلف األقوام، دتكنت الكاتبة لتخليص كتابة وإذن اهلل ت
لوالدى العزيزين  ىذه الرسالة باجلودة. ولذالك، ودت الكاتبة أن تشكر

 طاقاهتما. " على مجيع مينا" واألم " نوردين، األب " احملبوبني
 ىؤالء ادلساعدين وادلشرفني وادلشجعني جزيل الشكر، ومنهم:, ا

الدكتور احلاج مسافر،م.س إ. مدير جامعة عالء الدين اإلسالمية األستاذ  .3
، ولتور مردان،م.أغ. كنائب ادلدير االاحلكومية مكاسر ونوابو األستذ الدك

 ادلدير الثاين، واألستاذة سىت وسلطان، م.أ. كنائب اواألستاذ الدكتور لنب
ىم الذين قد بذلوا جهودمدير الثالث، عائشة،  م.أ.، فح.د. كنائب 

وأفكارىم يف توجيو كلية الًتبية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية 
 مكاسر. 
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 الدكتورالدكتور احلاج حممد أمرى، لس.، م.أغ. عميد كلية الًتبية ونوابو  .1
مالك  ةاوىل، والدكتورة مشكنائب العميد االك  .م.أغ داموفوليػئ، نوو ليمو 

إبراىم، م.س إ. كنائبة العميد الثاين، والدكتور احلاج شهر الدين عثمان، 
م.فد.كنائب العميد الثالث، الذين قد بذلوا جهودىم وأفكارىم يف توجيو  

 كلية الًتبية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.
بية الذي ، م.تح.إ. كرئيس قسم اللغة العربية يف كلية الًت االدكتور محك .1

 ساعدين بتقدًن بعض ادلواد ادلتعلقة هبذه الرسالة.
عائشة خالق، م.فد. كسكرترية قسم اللغة العربية يف كلية  الدكتورة سىت .4

 الًتبية اليت ساعدتين بتقدًن بعض ادلواد ادلتعلقة هبذه الرسالة.
كادلشرؼ    رؼ, س, اغ. م. فد. الدكتور منري، م.أغ. كادلشرؼ األول،  .5

الذين ساعداين وأرشداين حىت انتهيت من كتابة ىذه الرسالة، الثاين، 
 عسى اهلل أن يتم نعمو عليهما إن شاء اهلل.

كل األساتذة وادلدرسني الذين بذلوا جهودىم وطاقاهتم يف ترقية ما عندي  .6
 من أفكار منذ ادلرحلة اإلبتدائية إىل ادلرحلة اجلامعية.

ريس اللغة العربية يف كلية مجيع األصدقاء واإلخوان من طالب بقسم تد .7
الًتبية بوجو خاص والطالب اآلخرين من الكليات األخرى بوجو عام 
الذين ساعدوين وأعاروين الكتب ادلتعلقة هبذه الرسالة وأمدوين مبا لديهم 

 من أفكار وآراء يف تأليف ىذه الرسالة.



 

 و
 

تكون ذلا  وأخريا إن الكاتبة ال ترجو بعد كتابة ىذه الرسالة إال أن
لدى القرّاء وال سيما القواعد ادلتعلقة هبذه الرسالة، وتسأل  منفعة وزيادة وعونا 

 الكاتبة اهلل التوفيق واذلداية يف تنظيم ىذه الرسالة، آمني يا رّب العادلني.
 

 ه3417 حمرم،  مكاسر
 م1037 جنواري
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 دفتر الجداول
 

 التعلم من األوىل الدورة خالل ادلتعلمني اجتاىات مالحظات : 1جدول 
تطبيق  مع ادلتعلمني التعلم للمخرجات النسيب والتوزيع الًتدد: 2جدول 

لرفع فهم اللغة (  ونالزمالء ادلعاصر  " )Tutor Sebaya" الدراسينمط ال
 .مكاسر3العربية لدى تالميذ الصف األّول بادلدرسة العالية احلكومية

 األوىل دورة تعلم إتقاهنا:  3 جدول
  ادلراقبة ادلوقف من الطالب جالل دورة التعلم الثايب:  4 جدول
العربية لدى لرفع فهم اللغة يف  وخمرجات الًتدد النسيب التوزيع: 5 جدول

 مكاسر 3احلكومية  تالميذ الصف األّول بادلدرسة العالية
 الثاين التعلم دورة إتقاهنا: 6 جدول
تالميذ الصف اللغة  متعلمي العربية اللغة تعلم نتائج بني مقارنة: 7 جدول

 والثانية األوىل دورة يفمكاسر  3احلكومية  األّول بادلدرسة العالية
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 تجريد البحث
 نوررمحنية:  اإلسم

 ۲۰۲۰۰331۰00 : رقم التسجيل

لرفع فهم (  ون") الزمالء ادلعاصر Tutor Sebaya" الدراسينمط التطبيق  : العنوان
 مكاسر 3احلكومية  اللغة العربية لدى تالميذ الصف األّول بادلدرسة العالية

 
لرفع ( ونادلعاصر ")الزمالء Tutor Sebaya" الدراسينمط التطبيق على ة الالرسىذه حبث 

يف حبث ىذا . مكاسر 3احلكومية  فهم اللغة العربية لدى تالميذ الصف األّول بادلدرسة العالية
( ونالزمالء ادلعاصر )"Tutor Sebaya" الدراسينمط التطبيق ىل  ,ةتار الباحثة مشكلادلوضوع خت

أىداؼ و  ؟.مكاسر 3احلكومية  رفع فهم اللغة العربية لدى تالميذ الصف األّول بادلدرسة العاليةي
رفع فهم يف  ( ون" )الزمالء ادلعاصر Tutor Sebaya" الدراسينمط التطبيق  افعمندلعرفة ىي  البحث

 مكاسر. 3احلكومية  اللغة العربية لدى تالميذ الصف األّول بادلدرسة العالية
 تنفيذهوينقسم ( Penelitian Tindakan Kelas)فصلى ونوع ىذا البحث ىو حبث عملى 

 Tutor" الدراسينمط المن خالل تطبيق  رفع فهم اللغة العربية هتدؼ إىل  ايندورتني التعلى 

Sebaya مكاسر3تالميذ الصف األّول بادلدرسة العالية احلكوميةعتد  ( ون" ) الزمالء ادلعاصر .
ددىم كان ع  الذىى مكاسر3تالميذ الصف األّول بادلدرسة العالية احلكومية ىي ادلوضوعات وكانت

 الدورة تستمر. دورتني على التجربة أجريت وقدطالبة. 15 و طالبا 34يتكون من  شخصا 19
 .مرات 4 دلدة الثانية دورةال ومرات   4 دلدة األوىل

القيم ادلتوسطة ىف دوراالول  على صلن حيذا البحث أن بعد اجراء اختباراتظهر نتائج ىف ى
ا يعين ان و ىذ 81.05صل القيم ادلتوسطة على اين حيالث دورالويزداد نتائج ىم ىف  46.35إىل 

ى  االول الذ ردو الوكذلك اكمال الدرسي ىف  :15.90صل على ىناك احنفاض نتائج ىم اليت حي
 دورال ىف : 81.5شخصا أو  11إىل عددىم  ويذداد 51,84:شخصا أو  13عددىم  انك

إجياب الطالب على أنشطة سلبية   :13. 18بلغ إىل يف الدراسة الذي  رتفاعا ىناكذا إ .الثاين
ص إىل وينق :38.71من نتائج دوراالول الذي يبلغ إىل ان يعرؼ طوال عملية دراسية ميكن 

 .الثاين دوراليف  :5.31



1 

 

 الباب األول
 مقدمة

 الفصل األول : خلفية المشكالت
إمكلوانلوات ادلوارد البشو ل من  تعز ز لواولل لتيو و واحملالتعليم هو 

توو ل من انأنشيل التعليعوميل نمعوم   ي يمي  متتو لوات ادلعومو ل اجملخالل 
ادلتتوى االبتدائي والثلوانوي والعلوارل. التعليم  ي ادلدارس والذي التعليم من 

 هدف إذل تغيَت من أجل احلصول  لى ادلعوفل وادلهلوارات وادلواقف 
 1ادلتتفلوادة كشكل ثلواب  للدراسل تغيَت التلوك.

( توجيه نفتهلوا internal لوامل واحد من أن جهود د م اليالب )
التقدم  ي  عومليل التوعوميل الفكو ل  م  انأوضلواع ادلتغَتة والتغَتات  ي معدل

بشكل خلواص و عومليل التوعوميل  ي الوفس، فضال  ن موقف شخصي. 
نتلوائج اليالب ادلتضور ن من  لواملُت رئيتيُت مهلوا  وامل اليالب أنفتهم 

 والعوامل اليت تأيت من خلوارج طلوالب  تحقق التعلم.
د م صللواح التعلم هو االستعداد للتعلم. االستعداد للتعلم هي 

مووف اليت سبق  الوشلواط التعلم نفتهلوا. االستعداد للتعلم حول ملوا ال
سيتم تدر تهلوا من قبل ادلعلعومُت  ي اجتعوملواع  ي ادلقلوابل، ديكن أن  كون ذللوا 
تأثَت  لى التحصيل العلعومي لليالب  ي حد ذاته.  لوامل آخو لوجلواح تعلم 

                                                 
 

          
1

  Media Pendidikan (Cetakan ke VI. Bandung : Citra Aditya).h.1993 . 1عور حولل:  
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اليلوالب اليالب الولواشيُت  ي الصف. الفشل والوجلواح  عتعومد بشكل كبَت 
 ى اليلوالب نأن الفود له طبيعل سلتلفل وشخصيل. وأكثو نشلواطلوا اليلوالب ل

 ي  عومليل التعلم، سواء بشكل متتقل أو  ي ادلدرسل والتحصيل الدراسي 
 2حتقيقهلوا  لى ضلو أفضل.

لعثور  لى اليلوالب أن  كون التعلم  ودملوا  كون هولواك تغيَت  ي 
عوفيل واجلوانب سلوكهلوا. وتشعومل التغيَتات سلوجلوات التعلم ادلقصودة ادل

العلواطفيل، واجلوانب الوفتي،. اجلوانب ادلعوفيل فيعوملوا  تعلق التعومكن من 
معوفل جد دة أو إضلوافل، وادلعوفل القلوائعومل، واجلوانب الوجدانيل فيعوملوا  تعلق 
بتيو و ادلواقف وادلصلواحل جد دة أو حتتُت ادلواقف وادلصلواحل اليت دتلكهلوا، 

التعومكن من مهلوارات جد دة أو  ي حُت ديتلك اجللوانب الوفتي ادلتعلقل 
 حتتُت مهلوارات. 

التعليم اجليد هو التعليم الذي ختو ج طالب الذ ن لد هم القدرات 
اليت تشعومل اجلوانب الثالثل ادلذكورة أ اله، وهي ادلعوفيل والوجدانيل، 
اجللوانب الوفتي، لذلك ديكن مواكبل حىت تصبح رواد اإلصالح  ي 

 ي رللوال التعليم هي اسًتاتيجيل جتد د  التعليم. واحدة من جهود اإلصالح
اسًتاتيجيلوات التدر س اليت تعترب ذات  3أو حتتُت أمهيل طوق التدر س.

                                                 
           

2
 .Belajardan Pembelajaran. (Jakarta. Rineka Cipta).h .1.2000دهٍتً و هىدجٍىًى.

            
3

 Dasar- Dasar Belajar Mengajar, (Bantung PT Sinar Baru ,ًي ضدجٌا

Algensindo,2000).h.39-40. 
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أمهيل إذا كلوان قلوادرا  لى تقدًن اليالب  لى حتقيق انأهداف الًتبو ل من 
 خالل التعلم. 

تعليم اسًتاتيجيل هي الوسلوائل اليت  تتخدمهلوا ادلعلعومون  ي تدر س 
موضوع من خالل الًتكيز  لى انأوضلواع التعليعوميل لتحقيق هذا اذلدف. 

من اليالب  نو تيلبتاسًتاتيجيل التدر س اجليدة هي االسًتاتيجيل اليت 
ء الوشط للتفكَت والتصوف  ي واإلبداع  ي تيو و ادلواد  تقن بلوالفعل االكتفلوا

 الذايت.
والو لواضيلوات،  ت اليت  درسهلوا اليالب  ي ادلدرسلاحد من ادلوضو لوا

والعلوم اليبيعيل، والعلوم االجتعوملوا يل، والد ن والثقلوافل والعلوم من اللغل 
العوبيل. موضو لوات اللغل العوبيل ليت  رلود رلعومو ل من ادلعوفل ولكن أ ضلوا 

فلواهيم  ي ادلولواهج حول هذه الععومليل، وادلفلواهيم، وادلبلوادئ. تويبق ادل
الدراسيل من دروس اللغل العوبيل  ي الوملوام التجلواري ادلتعدد انأطواف طبيعل 

الوعومط  أكثو ختصصلوا  لى  كس غَتهلوا من ادلواضي ، وبلوالتلوارل  ي منلواذج
 .الزمالء ادلعلواصو الدراسي

 peer teaching”تدر س زميل“ هي الوعومط الدراسي  الزمالء ادلعلواصو

من البدائل اليت ديكن تيبيقهلوا  لى اليلوالب  ي  عومليل التعلم.  احد
اليالب دييلون إذل الشعور بلواخلوف، ودل جيوؤ أن  تأل أو إصدار آراء 
للعومعلعومُت، ولكن اليلوالب  فضل وجيوؤون أن  تألوا أو  صدروا رأ هم 
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بشأن هذه ادلتألل ختض  نأصدقلوائه أو اليالب اآلخو ن. حبيث م  من 
 .ادللوادة  تلوا د اليلوالب لتكون قلوادر ن  لى احلصول  لىادلتوق  أن  

، تعلم أن التعلم  ن طو ق  الزمالء ادلعلواصو الوعومط الدراسي 
استخدام الفلوائض من  4االصدقلواء الذ ن لد هم سن تقو بلوا كعوملوا الشبلواب.

( ديكن تدر ب اليالب أو 1ملوا  لي:  الزمالء ادلعلواصو الوعومط الدراسي 
ز لوادة القدرة  لى التحدث والتواصل. نقيل  ي هذه ادلهلوارة هي  ي انأسلواس 
حول قدرات اليالب التقلواط ادلعٌت أو معٌت ملوا  تعومعون، وقواءة، ورؤ ل أو 
القيلوام مث  صف البحوث أو معٌت الصيد وجتهيز العقل م  اللغل أو 

( ديكن تدر ب قدرة 2ل اآلخو ن، الكلعوملوات نفتهلوا مفهومل حىت من قب
اليالب  لى أخذ زملوام ادلبلوادرة واإلبداع  ي االستعداد القدرة أو االستعداد 
من اليالب لد هم القدرة والشجلوا ل للي لتفعل شيئلوا جد دا أو شيئلوا آخو 

( لتدر ب قدرة اليالب  لى الععومل معلوا، اليت لد هلوا 3 ي معلواجلل قضيل، 
ععومل م  اآلخو ن بيو قل مدرلل  ي التعلوامل م  روح أو الووح والوغبل  ي ال

الوشلواط الذي مت تصعوميعومه بو ي م  ادلعلم من أجل االستفلوادة إذل أقصى 
حد شلكن، ولكن  ي  عومليل التعلم للعومعلعومُت اإلشواف أ ضلوا و متلوا دة 

 ي الفصول الدراسيل. اليالب م  متتوى  لوال من الذكلواء  الزمالء ادلعلواصو
ب الذ ن ال جييدون م  ادلواد التعليعوميل أو توفيذ اليت ديكن أن تتلوا د اليال
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 .Psikologi Belajar (Jakarta: PT  Rineka Cipta).h.4.2004 .احودي, أ . و ضىفرٌىًى
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تيو و القيم  الزمالء ادلعلواصوتوجيهلوات  ي حل ادلشلواكل أو ادلخلواوف. ديكن 
اإلنتلوانيل،  صبح اليالب أكثو ثقل، وادلتلوا دة ادلتبلوادلل بُت انأصدقلواء، 
واحًتام آراء اآلخو ن وتقبل أوجه القصور بلدي كشيء اليت ديكن شغلهلوا 

 ت ومتلوا دة اآلخو ن. م  ادلدخال
 وفو فوصل للعومتعلعومُت ليتعلم شيئلوا جيدا  ي نفس  ادلعلواصو تدر س

الوق ، أصبح موردا لآلخو ن. االسًتاتيجيل هي وسيلل  عومليل لتعليم 
أقواهنم  ي الفصول الدراسيل، وكذلك تقدًن إضلوافلوات للعومعلعومُت إذا مت 

 5تدر س من قبل ادلتعلعومُت.
دة من ادلوضو لوات العلوم موضو لوات اللغل العوبيل هي واح

. الصف انأّول بلوادلدرسل العلواليل احلكوميل الكفلواءات الفو يل اليت تدرس
وسوف  تعلم اليالب فعلوالل إذا كلوان  مهتعومل حقلوا  ي الدرس. وم  ذلك، 
فإنه من الصعب للعومعلعومُت لتحد د انأفكلوار العوض حول تقدًن الدروس 

اخلصوصيل وديكن  ادلعلواصوالزمالء  الدراسيوعومط المثَتة لالهتعوملوام. 
استخدام منوذج واحد للتعلم ديكن أن  كون مفيدا جدا ومؤثوة  ي فهم 

 مفهوم لليالب.
من نتيجل جتوبل ادلعلعومُت دتيل إذل استخدام أسلوب زللواضوة.  

االشيلواء من هذا القبيل سبب اليالب ال  لقون التشجي   لى تعلم اللغل 
                                                 

5
 Penerapan Model Pembelajaran Tutor Sebaya Pada Mata Pelajaran ,ًغروم ف,

Sosiologi (Tahu 2010/2011.Semarang).h.104. 
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روس اللغل العوبيل تعلم  ن ظهو العوبيل. حتعومل الكثَت من اليالب من د
قلب.  ي كثَت من انأحيلوان ادلعلم خيلق بيئل التعلم اليت ليت  متعل 
لليالب. تدر س ادلعلعومُت دون الومو إذل أن  فهم اليالب فعال أم ال. 

  أمهيل شيئ  ود ادلعلعومُت هي أن هذه ادلواد قد  لعوم .
وث  لى وبولواء  لى هذه اخللفيل،  سيقوم الكلواتب بإجواء البح 

") الزمالء ادلعلواصو ( لوف  Tutor Sebayaتيبيق الوعومط الدراسي ""استعوملوارة 
 1فهم اللغل العوبيل لدى تالميذ الصف انأّول بلوادلدرسل العلواليل احلكوميل 

  مكلواسو".
 الفصل الثانى: مشكلة البحث

، ديكن للكلواتب فيهلوا سبق ادلعلوملوات انأسلواسيل ادلبيول إذل  استولواد
 .ادلشكلل انأتيل التعبَت  ن

(  ون") الزمالء ادلعلواصو Tutor Sebaya" الدراسيوعومط التيبيق هل 
احلكوميل  فهم اللغل العوبيل لدى تالميذ الصف انأّول بلوادلدرسل العلواليل وف  

 مكلواسو ؟ 1
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 الفصل الثالث : أىداف البحث و فوائده
 أىداف البحث .۱

 والغوض من هذه الدراسل هي كعوملوا  لي:
(  ون") الزمالء ادلعلواصو Tutor Sebaya" الدراسيوعومط التيبيق  موفعلدلعوفل 

 رف  فهم اللغل العوبيل لدى تالميذ الصف انأّول بلوادلدرسل العلواليل ي 
 مكلواسو. 1احلكوميل 
 . فوائد البحث ۲

للعومعلعومُت، وخلواصل  ي الفهم  فلوائدة  لعوميل هي كعومتلوامهل  ي تيو وأ. 
 اللغل العوبيل.البلدان الولواميل الفلوائدة  ي تعلم 

ب. خصوصلوا للبلواحثُت، و وفو معلوملوات مفيدة وقيعومل ادلعوفل بوصفهلوا 
 موبيل احملتعوملُت.

 ج. كعوملوا اخليلواب للتعليم، وخلواصل تعليم اللغل العوبيل  ي ادلدارس.
 

 
 
 
 
 



8 

 

 الباب الثاني
 الدراسة المكتبية

 النمط الدراسيتعريف  الفصل األول :
التعلم زلددة تيبق لضعوملوان أن منوذج التعلم هو منط أو خيوات 

الغوض أو اختصلواص سلوجلوات التعلم ادلتوق  أن تكون سو عل، وديكن أن 
  تحقق  لى ضلو أكثو فعلواليل وكفلواءة.

االختيلوار هو أ ضلوا منوذج التعلم كتصعوميم تصور تفلواصيل الععومليل 
وخلق أوضلواع البيئيل اليت تتعومح لليالب للتفلوا ل شللوا أدى إذل تغيَت أو 

 6ليالب.تيو و  لى ا
" ) الزمالء Tutor Sebayaتعريف النمط الدراسي " : الفصل الثاني

 .( ونالمعاصر 
 التعاريف.۱

الذ ن  ادلعلواصو علم ادلوارد انأخوى من ادلعلعومُتوالت الزمالء ادلعلواصو
 7هم أكثو ذكلواء اليت تقدم ادلتلوا دة دلعوفل زمالء موضوع  ي ادلدرسل.

ديكن أن حيدث هذا  ود اليالب هم أكثو قدرة  لى إكعوملوال  عومله ومن 

                                                 
           

6
 ,Pengembangan dan Model Pembelajaran Dalam  Kurikulum  2013أهري  ضىفاى,  

(Cet 1. Jakarta, Prestasipustaka   2013).h.4. 
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 Strategi Pembelajaran Matematika Konteporer. (Bandung 2003), h. 207أهي ضىحرهاى, 
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ديكن القضلواء  لى  زمالءالب الفقواء اآلخو ن. التعلم م  مث متلوا دة الي
 االحواج وبلوالوتبل لليالب الذ ن  صبحون مدرسُت سيتم اتقلوان الدرس.

هو الشخص أو انأشخلواص الزمالء ادلعلواصو  كتلوابه ي   كوسد يونووفقلوا  
ادلتعلعومُت ادلعيول و تم تعيُت دلتلوا دة اليالب الذ ن لد هم صعوبل التعلم. 

 ي   كوسد يونو تؤخذ ادلعلعومُت من حتقيق رلعومو ل أ لى. و قول رأي آخو
هي رلعومو ل من ادلتعلعومُت الذ ن أكعوملوا ملوادة الدرس  الزمالء ادلعلواصو كتلوابه

ادلتتفلوادة  وتقدًن ادلتلوا دة لليالب الذ ن لد هم صعوبل  ي فهم الدروس
 8ادلواد.
بونلوامج تعليعومي هو  ي انأسلواس نفته م  بونلوامج التوجيه، واليت هتدف  

 قمحلإذل تقدًن ادلتلوا دة لليالب من أجل حتقيق سلوجلوات التعلم ادلثلى. 
 ي كتلوابه الدول كتلواب تعليعومي  تعلم التوجيه  ي شكل توجيهلوات وادلتلوا دة 

بكفلواءة وفعلواليل. موضو لوات أو واإلرشلواد والتوجيه، والداف  لليالب للتعلم 
 9انأفواد اليت توفو التوجيه  ي انأنشيل ادلعووفل بلواسم ادلعلم التعليعومي.

، فإنه ديكن القول بأن تعو ف  الزمالء ادلعلواصومن اآلراء حول مفهوم  
اليالب ادلوشد ن  تعلعومون م  ارتفلواع أقواهنم انأداء أو أكثو إلتقلوان قدرة 
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 Pembelajaran dengan Tutor Teman Sebaya, tersedia ,مىضدٌٍىًى

.), h.36http://kusdiono.com./2010/11/25di ) 
 Pembelajaran dengan Tutor Teman Sebaya, tersedia ,مىضدٌٍىًى9
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القدرة تزال موخفضل  ي حقل معُت  ي  معيول، دلتلوا دة صد ق آخو من
 10فئل.
و تم هذا انأسلوب من خالل دتكُت قدرة ادلتعلعومُت الذ ن لد هم  

امتصلواص  لواليل. هذا انأسلوب هو الكثَت من الفوائد سواء من حيث 
ادلتعلعومُت الذ ن  ععوملون كعومعلعومُت والعكس بلوالعكس. دور ادلعلم هو 

ل من خالل توفَت التوجيه لإلشواف  لى التوفيذ التلس ذلذه اليو ق
  وغَتهلوا.

بُت انأقوان ادلعووفل بلواسم أقوانه أو بُت ادلتعلعومُت،  الزمالء ادلعلواصو
فإنه ديكن أن حيدث  ودملوا ادلتعلعومُت هم أكثو قدرة  لى إكعوملوال  عومله 

 .ومن مث متلوا دة ادلتعلعومُت اآلخو ن الذ ن هم أقل قدرة
حىت أن  بدال من ذلك، وهو وق  خلواص  وبغي ختصيص كل  وم

ادلتعلعومُت متلوا دة بعضهم البعض  ي تعلم أي واحد  لى واحد أو  ي 
رلعومو لوات صغَتة. التعليم بُت انأقوان، هي واحدة من اسًتاتيجيلوات التعلم 
للعومتلوا دة  ي تلبيل احتيلواجلوات ادلتعلعومُت. ومن تعلواونيل بدال من هنج 

 معلوا. االحًتام ادلتبلوادل والتفلواهم  ززت بُت ادلتعلعومُت الععومل .تولوافتي
 ي القوآن الكوًن أوضح أن اهلل قلوال لولوا أن نتلوا د بعضولوا البعض أو 

 متلوا دة من حيث الفضيلل، 
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 .Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta, Bumi Aksara 1994). h. 73 ,عورحولل
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د  احلج  ش و لوان  ق  وجٍم ا  عومج ك  و  م  و  جي ج ال  و   ا نج ت  عجت د وجا  و ام  نج ص دُّوجك مج   ن  ا لجعوم تجج 
و ان و او ال ت  ع لواو ن  وج  ل ى ا الج  و ت  ع لوا و ن  وجا   ل ى ا لجرب ِّو ا لجت  قجو ى  ت  قجواالل ه  ا ن  الل ه مثج  و ا لجع دج

  ش د  د الجع ق لواب  
واليالب أ ضلوا  ( نالزمالء ادلعلواصو ) "Tutor Sebaya"  تعلعومون ودملوا 

تيو و قدرة أفضل لالستعوملواع، والًتكيز وفهم ملوا  تم تعلعومه بيو قل ذات 
هو أكثو احتعوملواال صللواحلوا من ادلعلعومُت. لشوحه  الزمالء ادلعلواصومعٌت. 

ادلتعلعومُت  وون ادلشلواكل بيو قل سلتلفل  ن الكبلوار، و تتخدمون اللغل اليت 
 هي أكثو درا ل.
" ) الزمالء Tutor Sebaya"النمط الدراسي  من الغرض : الفصل الثالث

 ( ونالمعاصر 
أن ديكن ذكي اليالب   ن هو أنالزمالء ادلعلواصو انأسلواس ادلويقي  

.  قد تكون هذه ادلتلوا دة حيلل ادلتلوا دة لليالب الذ ن هم أقلتوفو 
 . ادلدرسل وزمالء من خلوارج اليبقللزمالئهم  ي

 إذا تم تقديم المساعدة لزمالئهم في المدرسة، ثم: . أ
  ي دف  البحث  ي ادلوضوع.ذكيل  كلوانوا   بعض اليالب الذ ن .۱
 ستكون قيد ادلولواقشل.. ادلعلم  عيي حملل  لوامل  ن ادلوضو لوات اليت ۲

.  وقتم الصف إذل رلعومو لوات واليالب الذ ن جييدون انتشلوار لكل ۳
 رلعومو ل  لتقدًن ادلتلوا دة.
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 . ادلعلعومُت توجيه اليالب اليت حتتلواج إذل توجيه خلواص.4
. إذا كلوان هولواك مشكلل دل حتل، واليالب الذ ن جيدة  ي طلب 5

 ادلتلوا دة للعومعلعومُت.
 11. ادلعلعومون بإجواء التقييم.6

 إذا تم تقديم المساعدة لزمالئهم من خارج الطبقة، ثم: . ب
التعلم  لواترلعومو  ن هم جيدون  يالذ  باليالادلعلعومون  مهو  .۱

 .ئدةالوا صفيلال
. و يلب من كل طلوالب لالنضعوملوام اذل اليالب الذ ن جيدة  ي ذلك، ۲

وفقلوا دلصلواحلهلوا، واجلوس، وبعد ادلتلوافل من اإلقلوامل، والتوز   العلوادل 
 أ ضلواء اجملعومو ل.للعدد 

 . ادلعلم  عيي مهعومل  وبغي القيلوام به من قبل اليالب  ي ادلوزل.۳
 .  ي وق  زلدد سلفلوا وتولواقش  عومل الفو ق  ي الفصول الدراسيل.4
 . وقلوال إن رلعومو ل تكلوافأ بشكل جيد.5
 .أي وق   ولواقش اليالب ز لوارة ادلعلم.6
 . نقلواط ادلولواقشل ديكن نقل )استدارة(.7
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 .Pendekatan Ketrampilan Proses, (Jakarta: PT Gramedia, 2000), h ,جىًً ضوٍأوى 
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ىي كما الزمالء المعاصر الغرض من استخدام النماذج مع ج. 
 يلي:

 التعلم. فووضل  لى أداة وسلوائل اإل الم أوديكن التغلب  لى القيود ادل .۱
/ لون كوسيلواء بتبب اجملعومو لوات صعوبل. م  رلعومو ل من ادلعلعومُت  ععوم۲

  ُت. زمالء ادلعلواصوطلبل ديكن معلواجلتهلوا من خالل ادلعلعومُت ذكلواء 
. م  رلعومو لوات صعوبل  عومل انأطفلوال الذي ديكن أن تكون سلوا دت ۳

 دون خوف أو وجل. الزمالء ادلعلواصومن قبل 
 . ديكن أن تز د من مشلواركل وتعلواون اليالب وتعلم ادلتؤوليل.4
 .  ن طو ق التعلم للود رلعومو ل ادلعلم بتدر ب اليالب لتعلم االختالط.5
 12. احًتام اآلخو ن.6

 ونالمعاصر  الزمالءمعايير د. 
 و وبغي أن  كون ادلعلم  لى ادلعلوا َت التلواليل: 

 أكلواددييلوا فوق ادلتوسط طالب الصف.   .۱
 . قلوادرة  لى التعلواون م  زمالئه اليالب.۲ 
 . لد هم دواف  قو ل لتحقيق انأداء انأكلوادديي اجليد.۳ 
 .  كون ذللوا موقف من التتلوامح والتعلواطف م  اآلخو ن. 4 
 . لد هم دواف  قو ل جلعل ادلولواقشلوات اجلعوملوا يل بلوا تبلوارهلوا أفضل.5 

                                                 
12

 Pengelolaan Pembelajaran, h. 62 ,ضحرضٍوً أرمٌتى, 
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 . أن تكون متواضعل، شجلوا ل، ومتؤولل.6 
 حيب متلوا دة اآلخو ن  ي زلول. . 7
 "Tutor Sebaya"تطبيق النمط الدراسي خطوات  :الفصل الرابع 

 ( في تعليم اللغة العربية ون) الزمالء المعاصر  
،  لى   الزمالء ادلعلواصوكتب توصيته استخدام   أركوتوكتلوابه    ي ميلو

 الوحو التلوارل.
 أ. تبدأ م  هدف واضح وديكن الوصول إليهلوا بتهولل.

ب. شوح هذا الغوض جلعومي  اليالب ىف الفصل .  لى سبيل ادلثلوال: من 
 أجل درسلوا ديكن فهعومهلوا بتهولل.
 ج. إ داد مواد ومصلوادر التعلم كلوافيل.

 د. استخدام بيو قل  عومليل.
 وب تكوار انأنشيل اليت نفذت ادلعلم.ه. جت

و. الًتكيز  لى أنشيل الربنلوامج التعليعومي ادلهلوارات اليت  تعُت القيلوام هبلوا 
 ادلعلم.

 ز. إ يلواء شللوارسل القصَتة اليت ستجوى ادلعلم.
 ح. هل رصد  عومليل التعلم اليت حتدث من خالل الدروس اخلصوصيل

 .الزمالء ادلعلواصو
 الذ ن دل اليلواغيلء اليالب معلعومك ط. إبقلوا
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" ) الزمالء Tutor Sebayaالنمط الدراسي "مزايا   :الفصل الخامس
 ( وعيوبو ونالمعاصر 

 أ. فائض
الزمالء التعليم بُت كتلوابه بعض من مزا لوا طوق   ن  يأمسور و و  وفقلوا

 هي كعوملوا  لي:ادلعلواصو 
أ. وجود  القل جو أقوب واحلعوميعومل بُت ادلتعلعومُت الذ ن سلوا دوا م  

 وادلعلم أن  تلوا د.اليالب 
ب. للعومعلعومُت أنفتهم، وهذا احلدث هو فوصل لتخصيب اليورانيوم  ي 

 التعلم وأ ضلوا ديكن أن تز د من الدافعيل للتعلم.
 ج. تكون فعلوالل، ديكن أن  عٍت أكثو متلوا دة.

 د. ديكن أن تز د من الشعور بلوادلتؤوليل والثقل بلوالوفس.
 ب. نقص

  هي كعوملوا  ل الزمالء ادلعلواصوأملوا بلوالوتبل للوقص  ي أسلواليب 
 ليس كل ادلتعلعومُت قلوادرون  لى شوح نأصدقلوائه أ ضلوا.أ. 

 ب. ال ديكن جلعومي  اليالب اإلجلوابل  لى أسئلته.
ج. ليس كل ادلتعلعومُت الذي شوح لألصدقلواء ديكن أن نفهم يمي  ادلواد 

 اليت ستكون  ي الربنلوامج التعليعومي.
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تفتَت ذلك إذل صد قتهلوا ديكن د. ليس كل ادلتعلعومُت الذ ن جيدة وديكن 
أن  كون مفهوملوا من قبل اآلخو ن، نأن اليالب بلوار لوا  ي نمو ل قد 

 13ال تكون قلوادرة  لى شوح لصد قه أ ضلوا.
 اللغة العربية   عناصر تعليم الفصل السادس :
 اللغة العربية  أ. تعريف 

يخ مصيفى الغال بُت : إن اللغل الفلواط  عربهبلوا  شاللغل كعوملوا قلوال ال
 14.قوم  ن مقلواصدهمكل 

 15ول إن اللغل الكالم ادلصيلح  ليه بُت كل قوم.أملوا لو س مألف فيق
ل هي وسيلل اإلتصلوال بُت الولواس وهي قلوال زلعومد  لى التعوملوان  ن اللغ

 16التعومل و الفو دة اليت  تعوميزهبلوا اجلس البشوى.
أملوا ود البلواحث بعد الومو  ي تعو ف اللغل العوبيل من العلعوملواء فَتى إن 

 17سيلل تفلوا ل هبلوا قوم م  غَتهم من الشعوب.اللغل هي و 

                                                 
13

 , Pengajaran  Remedial. ( Jakarta: Percetakan Negara RI  98) .1984 .ضىرٌى و أهي 

H. 51 
18

هصطفى  الغىلٍي, جاهع  الدروش  العرتٍح  هؤضح فً ثالثح أجساء,   الطثعح الثاهٌح والعشروى,  الشٍخ  

 7ٌروخ: الونتثح الوصرٌح,ح.
19

 .862( ح.1975لىتٍص  هألٍف, فً  العلن واألم  ) تٍروخ:دار الشرك 
21

ار الوعارف هحود على الطواى, التىجٍه فً الدروش اللغه تاعرتٍح ) دوى الطثعح : القاهرج : د 

 17(,ص.1973
17

الطهر أحود أزاوي, ترطٍة القوىش الوهٍد على طرٌقح الوصاحل و الوٌٍر و أضاش الثالغح, الجسء الراتع  

 111)تٍروخ: دار الفنر , خ.خ ح.( ح 
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و اللغلالعوبيل, كعوملوا قلوال التيد زلعومد اذللوا شم هي اصوات متحوبل  لى 
بعض احلووف اذلجلوائيل و  ددهلوا تتعل و  شوون حوفلوا من أول اذلعومزة 

 18إذل اليلواء.
 اله, فعومن الولواحيل الععومليل هو ء  لى فهم ادلصيلحلوات الواردة أوبولوا

 ( لوف  فهم اللغل العوبيل لدى Tutor Sebayaتيبيق منط تعلم ) :" ووان,
 مكلواسو" 1تالميذ الصف انأّول بلوادلدرسل العلواليل احلكوميل 

 .تعريف تفاىم . ب
وفقلوا لفهم االندونيتي القلواموس الشلوامل هو شيء أن نفهم ونفهم 

صحيح. الفهم وفقلوا سود وملوان هو قدرة الشخص  لى تفتَت، بشكل 
تفتَت، تويمل، أو اإل الن  ن أي شيء فوك طو قتهلوا اخللواصل  لى ادلعوفل 
اليت تلقلواهلوا من أي وق  مضى.  ي حُت توصتحوسيعومي هذا الفهم هو  

(، شوح، دتد د، estimatesكيف واحد حيلوافظ  لى التفو ق، مسع  )
أمثلل، أ لواد كتلوابل، والتقد وات.  يلب من  نتتوتج، التععوميم، وإ يلواء

خالل فهم اليالب ليثب  أنه  فهم ملوا  تم نقلهلوا  ن طو ق  القل بتييل 
احلقلوائق أو ادلفلواهيم. إذا أنه  وتبط م  تعلم اللغل العوبيل،  -بُت احلقلوائق 

حيدث التفلواهم بتبب التقييم الواردة  ي الدراسل من معلم اللغل العوبيل. 

                                                 
18

 7الشٍد هحود الهاضن, القىاعد األضاضٍح اللغح العرتٍح ) تٍروخ : دار النتاب العلوٍح, خ, خ ح ( ح  
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ملوا إذا كلوان أو دل حيقق الغوض من التعليم والتدر س من  من أجل حتد د
 الضووري القيلوام بلوانأ عوملوال واإلجواءات وانأنشيل لتقييم فهم اليالب.
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 الثالثاالباب 
 طريقة البحث

 أنواع البحوث :الفصل األول 
(. Classroom Actions Research) ى عومل حبث هذا البحث هوونوع 

 لحلمو . وهي  تكون كل دورة من أرب  مواحلتدورتُت، و  و وقتم توفيذه  ي
التقييم وموحلل مواقبل ادلوحلل و  وموحللموحلل التوفيذ،و  اليبيقالتخييط و 

 التفكَت.
 .بحوثال موضوع والوقتالفصل الثاني : 

 1الصف انأّول بلوادلدرسل العلواليل احلكوميل  وقد أجوي البحث  ي
 . الصف انأّول هي. موضوع هذا البحث  عومل اليبقل مكلواسو

أملوا بلوالوتبل للوق  الدراسل اليت أجو    ي الفصل الدراسي الثلواين 
 ي أوائل دلدة شهو، وسوف تبدأ  2016/2017من العلوام الدراسي 

 .2016 نوفعومرب
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 populasi dan المجموع الكلى والعينة النموذجية الفصل الثالث : 

sampel          

 populasiالمجموع الكلى   . أ
 قلوال سوغيونو أملوا اجملعوموع الكلى هو:    

 Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek dan 

objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.19 

  وال ل تععوميم تتكون من موضوع البحث له كيفيلادلعٌت: اجملعوموع الكلى هو 
 .وخصيصل معيول أثبتهلوا البلواحثل لدراستهلوا و ليهلوا سحب  االستوبلواط

 قلوال  سحوسيعومى أركوتوا ملوا اجملعوموع الكلى هو:        
Populasi adalah keseluruhan subjek atau sumber data penelitian 

apabila seorang peneliti ingin meneliti semua elemen  yang ada dalam suatu 

wilayah, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.20 

ادلعٌت: اجملعوموع الكلى هو كل شيئ أو مصدر من ادلواد للبحث العلعومي إذا 
ارد البلواحث ان تبحث العولواصو ادلوجودة ىف ميدان واحد فبحثه 

 الكلى.تعترب بلوالبحث 
 

 : ز ز احلكيم 
 Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari 

manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala nilai tes atau peristiwa sebagai 

sumber data yang memiliki karakteristik dalam suatu penelitian.21 
                                                 

 cv Alfabeta,2015),h.117.         Metode Penelitian Pendidikan,(Cek.XXI; Bandung ضىغٍىًى19

  .Prosedur Penelitian, (Cek,1; Jakarta Rineka Cipta, 1992),h.102.ضحرضٍوً أرمٌتى21

حتن الد ن  ي مد و ل بلواجوج وال ل غووا )رسلوالل سوجلوانلوا،    ز ز احلكيم،فعلواليل تيبيق اليو قل ادلبلواشوة  ي رف  متتوى كفلواءة احمللوادثل لدى تالميذ الصف الثلواتى  شو بلوادلدرسل العلواليل دلعهد سليلوان 21

 .36، ص. (2010كليل الًتبيل و شؤون التدر س جبلوامعل  الءالد ن االسالميل احلكوميل، مكلواسو، 
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موضو لوات البحث الىت تتكون من أنتلوان ادلعٌت: اجملعوموع الكلى هو يمي  
و حيوان و نبلوات و ظلواهوة درجل اختبلوار أو حلوادثل كعومصدر 

 معلوملوات ذللوا شخصيلوات أو خصلوائص  ي البحث.

 يمي  يه ي هذه البحث  اجملعوموع الكلىوفقلوا ذلذه احلدود، كلوان 
 350  دد م  مكلواسو 1تالميذ الصف انأّول بلوادلدرسل العلواليل احلكوميل 

 .شخصلوا
   sampel النموذجيةالعينة  . ب

Sampel adalah sebahagian atau hasil populasi yang akan  diteliti. 

Dinamakan penelitian sampel apabila peneliti bermaksud 

mengeneralisasikan hasil penelitiannya, yakni mengambil kesimpulan hasil 

penelitian sampel nya sebagai suatu yang berlaku bagi populasi nya untuk 

sampel harus benar dapat mencerminkan sifat-sifat utama bagi populasi 

nya.22 

ادلعٌت: العيول الوعوموذجيل هي جزء  ووب  ن اجملعوموع الكلى الذى جتث 
البلواحثل ىف هذ البحث ملوا  تعومى البحث العيول الوعوموذجيل. إذا اراد 

ثهلوا,  عٌت هي تأخذ احلالصل من حبثهلوا البلواحثل أن تعم حلواصالت حب
الىت تتعومثل ىف العيول الوعوموذجيل الىت تعترب دتثال للعومجعوموع الكلى 
والبد أن تكون هذه العيول الوعوموذجيل تتصف  صفلوات اسلواسيل 

 جملعوموع الكلى.
 وقلوال أ ضلوا: 

Apabila subjek kurang dari 100 orang, lebih baik di ambil semuanya 

sehingga penelitian merupakan penelitian populasi akan sampel jenuh. Dan 

                                                 
 ..Prosedur Penelitian, (Cek,1; Jakarta Rineka Cipta, 1992),h.109.ضحرضٍوً أرمٌتى22



22 

 

apabila jumlah subjeknya lebih dari 100 orang, maka dapat diambil antara 

20-30% atau lebih sebagai sampel.
23

 

شخس فيحتن للبلواحث أن  100قل من ادلعٌت: إذا كلوان مصدر ادلواد أ
 تولواوذلم كلهم، كلوان البحث حبث العدد/اجملعوموع الكلى. فإذا كلوان 

شخص فيأخذ البلواحثل أن ختتلوار موهم العيول  100من أكثو 
 %.20-30الوعوموذجيل نًتاوح بُت

تالميذ الصف انأّول بلوادلدرسل البحث هي  هذه  ي العيول الوعوموذجيل
  ن  قل ال ملوا شخصلوا، 39 اليالب د د مكلواسو 1العلواليل احلكوميل 

 .شخصلوا 14 اذل  صل ملوا والوجلوال اموأة 25
 

 إجراء بحوث العمل.:  الفصل الربع
 دورتين، وىي:الى ينقسم ىذا البحث 

 جتوي التعليم موتُت سبو ُت وانأجتوى  ي دورة انأوذل ال .۱
 سبو ُت ا ضلوا و جتوي التعليم فيهلوا موتُتانأجتوى  ي دورة الثلوانيل ال. ۲

و تم توفيذ كل دورة وفقلوا للتغيَت ادلواد حتقيقه. أن تكون قلوادرا  لى 
اللغل العوبيل  ي كل نتلوائج القدرة  لى حتتُت التعلم مث إ يلواء ملوادة  رؤ ل

دورة. دورة الثلوانيل هي استعوموار والتغيَت من الدورة انأوذل.  تب  اإلجواء 
تتكون من أربعل  Kemmiz and Me Taggart  ج من انأحبلواث الىت أجويمنوذ 

                                                 
.Prosedur Penelitian, (Cek,1; Jakarta Rineka Cipta, 1992),h.108.ضحرضٍوً أرمٌتى23
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. ديكن كتوودر"ادلكونلوات"، وهي: التخييط والععومل وادلالحمل والتأمل  
 24وصف اإلجواءات ادلفصلل ذلذه الدراسل  لى الوحو التلوارل:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
                                                 

24
 Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Pengembangan Profesi Guru. (Jakarta: Rajawali.مٌٌدر

Pers, 2008), H.71. 

Revisi perencanaan 

Pemeriksaan di lapangan   

( reconnaissance) 

Perencanaan : 

Langkah  / tindakan  1 

Langkah  /  tindakan 2 

Observasi  /  pengaruh 

Diskusi kegagalan dan 

pengaruh  / refleksi 

Observasi / pengaruh 

Refleksi 

Pelaksanaan tindakan 

Perencanaan baru : 

Langkah / tindakan 1 

Langkah / tindakan 2 

Pelaksanaan 

Langkah / tindakan  

selanjutnya 

Identifikasi Masalah 

Siklus  1 

Siklus  2 
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 الدورة األولى . أ
 ي هذه الدورة اليت أجو   اختبلوارات دلخوجلوات التعلم  ي شكل 

 اختبلوارات اليوميل بعد  وض ادلواد خالل االجتعوملوا ُت.
 مرحلة التخطيط.۱

اليت  قدت نأول موة  ي يملل أمور قبل التصوف  ي هذه الدراسل، 
 التحضَتي  لى الوحو التلوارل:

سوف  عقد البلواحثون اجتعوملوا لوا دلواجعل ادلولواهج الدراسيل، وإ داد ادلواد  .أ(
 التعليعوميل.

ب(. وسوف  قوم البلواحثون بإجواء تيو و أدوات وادلالحملوات اليت سيتم 
 استخدامهلوا خالل فًتة الدراسل.

يلواغل خيط الدروس تتضعومن خيوات ج(. وسوف  قوم البلواحثون ص
(  ون" ) الزمالء ادلعلواصو Tutor Sebaya"تيبيق الوعومط الدراسي لتوفيذ 

 لدورة الععومل أوال.
د(. تقدًن اختبلوار حتصيلي لقيلواس ادلتعلعومُت معوفل القواءة والكتلوابل بعد أن 

 .الزمالء ادلعلواصو  لعوم  من خالل تيبيق
 التنفيذ.مرحلة . ۲

تتتود خيل الدرس الذي أ د، الذي  تب  منوذج أ(. توفيذ إجواءات 
 التعلم قد صللوا والتعليم بُت انأقوان.
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 ب(. رصد ومواقبل اإلجواءات اليت  تم توفيذهلوا بلواستخدام ورقل من ادلواقبل.
 ج(. تقييم نتلوائج الوصد.

 إجواء انعكلواس. .د(
 مراقبة والتقييم.ال مرحلة . ۳

ادلالحملوات  لى توفيذ ورقل  ي هذه ادلوحلل من الععومليل اليت أجو   
 عومل ادلواقبل بلواستخدام اليت مت إنشلواؤهلوا هبدف لوؤ ل فعلواليل منوذج التعلم 

 اليت مت استخدامهلوا.
 نعكاس. مرحلة ال٤

 ي هذه ادلوحلل الوتلوائج اليت مت احلصول  ليهلوا  ي كل مالحمل  تم 
التفكَت يمعهلوا وحتليلهلوا. من هذه الوتلوائج تعكس  لى اإلجواءات ادلتخذة. 

 ي التؤال هو تقييم الوجلواح أو الفشل. حتقيق انأهداف الوق  لوض  
 خيل إصالح دورة ادلقبلل.

 دورة الثانية.الب. 
 ي هذه الدورة اليت أجو   اختبلوارات دلخوجلوات التعلم  ي شكل 

 اختبلوارات اليوميل بعد  وض ادلواد خالل االجتعوملوا ُت.
 مرحلة التخطيط. ۱

الدراسل، اليت  قدت نأول موة  ي يملل أمور قبل التصوف  ي هذه 
 التحضَتي  لى الوحو التلوارل:
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تيبيق أ(. إ داد ادلواد اليت سيتم تدر تهلوا  ي توفيذ ادلوحلل الثلوانيل من 
 ( ون" ) الزمالء ادلعلواصو Tutor Sebaya"الوعومط الدراسي 

ب(. وسوف  قوم البلواحثون بإجواء تيو و أدوات وادلالحملوات اليت سيتم 
 استخدامهلوا خالل فًتة الدراسل.

 ون صيلواغل خيط الدروس تتضعومن خيواتج(. وسوف  قوم البلواحث
(  ون" ) الزمالء ادلعلواصو Tutor Sebaya"تيبيق الوعومط الدراسي 

 للدورة الثلوانيل،
د(. تقدًن اختبلوار حتصيلي لقيلواس سلوجلوات التعلم بعد ادلتعلعومُت العوبيل اليت 

 "  Tutor Sebaya"راسي تيبيق الوعومط الدجيوي تدر تهلوا من 
 ( ون) الزمالء ادلعلواصو     

 . مرحلة التنفيذ۲
أ(. توفيذ خيل الدرس  لى أسلواس أن أ د، الذي  تب  منوذج صللوا من 

 اإلجواءات.الزمالء ادلعلواصو 
 ب(. رصد ومواقبل اإلجواءات اليت  تم توفيذهلوا بلواستخدام ورقل من ادلواقبل.

 ج(. تقييم نتلوائج الوصد.
 انعكلواس.د(. إجواء 
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 .مراقبة والتقييمال مرحلة .۳ 
 ي هذه ادلوحلل من الععومليل اليت أجو   ادلالحملوات  لى توفيذ 
الععومل بلواستخدام ورقل ادلالحمل اليت مت إنشلواؤهلوا هبدف لوؤ ل فعلواليل منوذج 

 التعلم اليت مت استخدامهلوا.
 انعكاس  مرحلة .٤

وحتليلهلوا دت  دراسل البيلوانلوات من ادلالحملوات  ي هذه الدورة 
 لتحد د الوجلواح والفشل  ي حتقيق اذلدف الوهلوائي ذلذا البحث اإلجوائي.

 أداة البحث:  الفصل الخامس
أداة ال تقدر بثعومن للبلواحثُت  ي يم   يأداة يم  البيلوانلوات ه  

 : هي البيلوانلوات ادلتتخدملنوع أداة يم  البيلوانلوات. 
متيلبلوات احلصول  لى اليقُت من   لى حيتوي ادلواقبل هو دليل مواج . ۱

 .خالل ادلالحمل ادلبلواشوة
مالحملوات الوثلوائق. وقلوال  وثلوائق من أصل وثيقل، وهو ملوا  عٍت أن  .2

التل   ي الكتلوابل.  ي أداء أسلواليب التوثيق والتحقيق البلواحثُت انأشيلواء 
مكتوبل مثل الكتب واجملالت والوثلوائق وانأنمعومل ودقيقل، واليوميلوات، 

 اجتعوملوا لوات.وهكذا دواليك 
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 تقنيات جمع البيانات الفصل السابع : 
تقويلوات يم  البيلوانلوات هي اليوق اليت إلدارة البيلوانلوات اليت مت يمعهلوا. 

 تقويلوات يم  البيلوانلوات ادلتتخدمل هي كعوملوا  لي:
( هو وسيلل جلعوم  البيلوانلوات ادلتتخدمل  ن طو ق Observasi. مواقبل )۱

اليت دت  مالحمتهلوا  مواقبل مبلواشوة الكلوائن من البحث.البيلوانلوات
بيلوانلوات  ن احللوالل التعليعوميل  ي وق   قد الععومل الفصول الدراسيل 

 مدرس منوذج حبث انأقوان.
 الوثلوائق تأيت من كلعومل وثيقل، وهو ملوا  عٍت أن التل   ي الكتلوابل. .2

 تقنيات تحليل البيانات : الفصل السادس
البيلوانلوات  تم يم  إدارة البيلوانلوات  ي هذه الدراسل القيلوام به بعد   

وحتليلهلوا كعوميلوا ونو يلوا. لتحليل استخدام التحليل الكعومي وصفي للعومتوسط 
درجل مت احلصول  ليهلوا من نتلوائج االختبلوار من كل دورة واليت هتدف إذل 
حتد د متتوى إتقلوان ادللوادة من خالل تصو و خصلوائص توز   قيعومل 

ان ادلتعلعومُت العوبيل التحصيل الدراسي تدرس من قبل تيبيق مدرس انأقو 
( واالضلواف ادلعيلواري، وهي meanمنوذج التعلم تتكون من قيعومل ادلتوسط )

(.  مث  تم جتعومي  هذه القيم minimal(، وأقل قيعومل )maksimalأ لى قيعومل )
 25انمو ادلبلوادئ التوجيهيل  لى الوحو التلوارل.أركوتو  ن طو ق تصويف وفقلوا  

                                                 
25

  .Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. (Jakarta :Bumi Akasara, 2005).أرمٌتى,
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 :,تصويف العوبيل۱
 شلتلواز 100 – 86
 جيدجدا 85 – 71
 جيد 70 – 56
 وسط 55 – 41
 ضعيف 40 – 26

 
 2أملوا بلوالوتبل لتحد د مدى اكتعوملوال ادلتعلعومُت إذل انمو اجلدول 

( كعوملوا هو زلدد من قبل ادلدرسل. KKMالفئل معلوا َت استكعوملوال احلد انأدىن )
و وتكز هذا وفقلوا للقوا د اليت وضعتهلوا  لوام وز و الًتبيل الوطويل الالئحل رقم 

 س.2007 لوام  20
 (KKM. الفئلوات معلوا َت احلد انأدىن كلواملل )2 اجلدول

 علم تطبقل الكعوملوال ال قدر ادلتعلعومُت 
 راسب 0 – 65
 شلتلواز 70 – 100

أملوا بلوالوتبل للحعومل التحليل الوو ي من خالل الومو  ي نتلوائج 
ادلالحملوات أثولواء  عومليل التعلم من كل دورة. من اليالب  ي انأنشيل 
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بلواستخدام ورقل من ادلالحملوات اليت  اجلعوملوا يل وادلواقف من ادلتعلعومُت.
 أبداهلوا ادلواقب.

 مؤشرات النجاح :الفصل الثامن  
مؤشوات صللواح هذا البحث هو  ي حلوالل حدوث ز لوادة  ي متوسط 
درجل من نتلوائج التعلم  ن مهلوارات اللغل العوبيل من الدورة انأوذل للدورة 

إذل احلد : من اليالب نتوصل 70ادلقبلل. وا تربت العالج نلواجحلوا إذا 
ختبلوار من التعلم الذي مت  لى نتلوائج اال 70انأدىن من الدرجلوات من 

 .حتقيقه
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 الباب الرابع
 و تحليل نتائج البحث

 ادلدرسل إذل ز لوارة  ي البلواحثُت دف  انأحبلواث، توفيذ قبل
 م  التوتيق هو الز لوارة من الغوض وكلوان للبحث. مكلوانلوا سيكون

 ز لوارات أجو   مدرسته.  ي البحوث إجواء  ي ادلدرسل مد و
 ادلدرسل, درس مد و م  لقلواء  عتزم 2016نفعومرب  12التب ,

 خيل دلولواقشل مكلواسو1بلوادلدرسل العلواليل احلكوميلالصف انأول   ي ادلعلم
 الدراسل، من إذن توفيذ ادلدرسل مد و قدم اجللتل البحث. و ي

 وض   ي العوبيل ادلواد مدرسي اللغل م  مبلواشوة التشلواور إذل ود لوا
 البحث. جدول

 البلواحثون أوضح وخيض  البلواحث ادلعلعومُت بُت ادلولواقشلوات  ي 
 "Tutor Sebaya" الدراسيوعومط التيبيق  تدرس سوف البلواحثُت أن

لوف  فهم اللغل العوبيل لدى تالميذ الصف انأّول ( ونالزمالء ادلعلواصو )
 انأحبلواث أن  لى االتفلواق ومت ، مكلواسو 1احلكوميل  بلوادلدرسل العلواليل

  ي اليالب تلوار خ. وتليهلوا 2016 نوفعومرب، 14 االثوُت  وم وذلك
 رلعومو هلوا بلغ مكلواسو1تالميذ الصف انأّول بلوادلدرسل العلواليل احلكوميل

 اموأة.  25 و رجال 14 من تتكون طلوالبلوا 39
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 عرض نتائج البحث الفصل األول : 
 األولى للدورة االختبار نتائج  .1

  ي التعلم دلخوجلوات اختبلوارات أجو   اليت الدورة هذه  ي
 االجتعوملوا لوات خالل ادلواد  وض بعد اليوميل اختبلوارات شكل

 الثالثل.
التخطيط مرحلة. أ  

 انأوذل التعومهيد ل الدراسل,  قدت هذه  ي تدابَت اختلواذ قبل
 :التلوارل الوحو أخوى,  لى أمور بُت من
 ادلولواهج  ي الومو إل لوادة اجتعوملواع  قد البلواحثون  قوم وسوف .1

 التعليعوميل.  ادلواد وإ داد الدراسيل
 اليت وادلالحملوات أدوات تيو و بإجواء البلواحثون  قوم وسوف .2

 الدراسل.  فًتة خالل استخدامهلوا سيتم
 خيوات تتضعومن الدروس خيط صيلواغل البلواحثون  قوم وسوف .3

 (ون")الزمالء ادلعلواصو Tutor Sebaya" الدراسيوعومط التيبيق  لتوفيذ
 أوال.  الععومل لدورة
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 العوبيل للغل ادلتعلعومُت فهم ز لوادة لقيلواس حتصيلي اختبلوار تقدًن .4
 Tutor" الدراسيوعومط التيبيق  خالل من  لعوم  أن بعد

Sebaya (ون")الزمالء ادلعلواصو .   
 .التنفيذ مرحلة. ب

 تتب  اليت أ د أن أسلواس  لى الدرس خيل إجواءات . توفيذ  1
")الزمالء Tutor Sebaya" الدراسيوعومط ال احليلواة قيد  لى البقلواء

  .ونادلعلواصو 
 من ورقل بلواستخدام توفيذهلوا  تم اليت اإلجواءات ومواقبل . رصد2

 ادلواقبل.
 الوصد. نتلوائج . تقييم3
 انعكلواس. .  قد4

والتقييم مراقبةالمرحلة . ج  
  لى ادلالحملوات أجو   اليت الععومليل من ادلوحلل هذه  ي       

 لوؤ ل هبدف إنشلواؤهلوا مت اليت بلواستخدام ادلواقبل  عومل ورقل توفيذ
 استخدامهلوا. مت اليت التعلم منوذج فعلواليل
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 الدورة خالل ادلتعلعومُت اجتلواهلوات مالحملوات. 3 اجلدول
 التعلم: من انأوذل

No Komponen yang diamati 
Pertemuan Ke- 

Rata – 

Rata 

Persentase 

(%) 

I II III    

1 

Jumlah peserta didik yang 

hadir pada saat kegiatan 

pembelajaran 

35 36  37 

O 

B 

S 

E 

R 

V 

A 

S 

I 

 

S 

I 

K 

L 

U 

S 

 

I 

36 92,31 

2 

Peserta didik yang 

memperhatikan  pelajaran pada 

saat proses pembelajaran 

25 28 31 28 71,79 

3 
Peserta didik yang serius 

mengikuti instruksi guru 
20 26 32 26 66,67 

4 
Peserta didik yang aktif dalam 

mengikuti pembelajaran  
20 25 

  

31 
25.5 65,38 

5 
Peserta didik yang melakukan 

kegiatan lain (rebut, main dsb) 
10 7 5 7.3 18,72 

 39 من انأوذل الدورة  ي أن  لى  دل 3 اجلدول  ي
 ادلتعلعومُت،

 ذلك  ي حلواضو ن كلوانوا الذ ن لليالب ادلئو ل الوتبل متوسط .1
 أو شخصلوا 36 مثل كثَتة التعلم أنشيل من الوق 

 شوح( دون) إمهلوال بتبب غلوائبل آخو ن 2 , كلوان:92.31
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 خالل الدروس من العرب الذ ن لليالب ادلئو ل الوتبل متوسط .2
 ال الذ ن اآلخو ن ادلتعلعومُت من: 71.79 بقدر التعلم  عومليل

 ادلواد م  جدا مألوفل ليت  هي اليت ادللوادة ذلذه اهتعوملواملوا تورل
 .تدر تهلوا جيوي اليت

 جبد ل  تلوابعون الذ ن لليالب ادلئو ل الوتبل متوسط بلغ .3
 أكثو الوشلواط وهو ،:66.38 أوامو أو ادلدرسُت تعليعوملوات

 سلبيل.
 الدراسل متلوابعل  ي  وشيون الذ ن اليالب نتبل متوسط بلغ .4

 .ادلواد  تقوون ال نأهنم ببتلواطل الصعوم  آخوون ،:65.38
 التليب الوشلواط شللوارسل لليالب ادلئو ل الوتبل متوسط بلغ  .5

( ذلك إذل وملوا والضوضلواء، اللعب،) التعلم  عومليل أثولواء
 ادلعلعومُت منلواذج م  الدروس م  بلوادللل بتبب:. 18.72

  لى ادلتعلعومُت حتفيز إذل تتعى أن جيب ادلدرسُت من الزمالء
 .الدرس حيب اليالب جعل

 هو الًتدد توز    لى احلصول لليالب الدراسل من الوتيجل
 :أدنلواه( 4) رقم اجلدول  ي مبُت
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 م  ادلتعلعومُت التعلم للعومخوجلوات الوتيب والتوز   الًتدد. 4 اجلدول
لوف  (  ون" ) الزمالء ادلعلواصو Tutor Sebaya" الدراسيوعومط التيبيق 

فهم اللغل العوبيل لدى تالميذ الصف انأّول بلوادلدرسل العلواليل 
 .مكلواسو1احلكوميل

 
 39  ليه كلوان  عوملوا القول ديكن 4 اجلدول إذل واستولوادا

 0 هولواك مكلواسو1تالميذ الصف انأّول بلوادلدرسل العلواليل احلكوميل طلوالبلوا
 متتوى الدراسل نتلوائج أن ادلتعلعومُت من: 0 من  قوب ملوا أو ادلتعلم

 الفئل  ي جدا موخفضل فئل  ي العوبيل اللغل فهم  لى القدرة  ي
 ادلتوسيل الفئل مث: 94 ،17 حوارل أو أشخلواص 7 هولواك ادلوخفضل

 19 هولواك العليلوا الفئل  ي ،:28.21 ضلو أو شخصلوا 11 هولواك
 :5.13 حوارل أو 2 الفئل جدا و لواليل ،:48.71 ضلو أو شخصلوا

No 
Interval 

Skor 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

0 – 39 

40 - 59 

60 - 69 

70 - 89 

90 – 100 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat Tinggi 

0 

7 

11 

19 

2 

0 

17,94 

28,21 

48,71 

5,13 

Jumlah 39 100 
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 ادلوحلل  ي لليالب الوهلوائيل االختبلوارات نتلوائج حتليل مت إذا    
 دورة اختبلوار اكتعوملوال هنلوا ل تعلم لليالب ادلئو ل والوتبل انأوذل،
 .5اجلدول   ي إليهلوا  ومو أن ديكن انأوذل
انأوذل: دورة تعلم إتقلواهنلوا 5 اجلدول        

Skor Kategori Frekuensi Persentase (%) 

70 – 100 Tuntas 21 53,84 

0– 69  Tidak Tuntas 18 46,15 

Jumlah 39 100 

 

الصف انأّول بلوادلدرسل  ادلتعلعومُت اكتعوملوال نتبل 5 اجلدول  بُت 

 ادلتعلعومُت 39 من 21 أو: 53.84 إذل مكلواسو1العلواليل احلكوميل
 مبلوا ادلتعلعومُت 39 من 18 أو: 46،15و كلواملل فئل ذلك  ي مبلوا
 شو ط البيلواين الوسم  ي مالحمته ديكن دللوا مكتعوملل غَت فئل ذلك  ي

 التفلواصيل: من مز د التلواليل
اللغل العوبيل لدى  الدرجل أدائهن إتقلوان البيلواين الوسم تعلم  

 :1 دورة  ي مكلواسو1بلوادلدرسل العلواليل احلكوميلتالميذ الصف انأّول 
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  انعكاس مرحلة .د
  تم أن إذل حبلواجل تزال ال انأوذل الدورة  ي اليالب اسلد

 قدر أقصى لتحقيق الثلوانيل الدورة  ي تتَت اإلجواءات من مز د اختلواذ
 تزال ال إليه  ومو أن سلفلوا.ديكن زلددة مؤشوات وحتقيق الوتلوائج من

 هذا فهم  ي صعوبل جيدون  زالون ال الذ ن اليالب بعض هولواك
 متلوابعل  ي جدا خيَتة دل الذ ن اليالب هولواك تزال ال ادلوضوع،
 أقل  تجلون الذ ن اليالب من العد د هولواك تزال ال وأنه الدروس،

 .التعلم أكعوملوا الذ ن اليالب من ادلئل  ي 70  بلغ دل من أو
 
 

16.5

17

17.5

18

18.5

19

19.5

20

20.5

21

tuntas tidak tuntas

persentase 
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 الثانية دورةلل االختبار نتائج  .2
  ي التعلم دلخوجلوات اختبلوارات أجو   اليت الدورة هذه  ي

 االجتعوملوا لوات خالل ادلواد  وض بعد اليوميل اختبلوارات شكل
 .الثالثل
 التخطيط مرحلة . أ

  ي موة نأول  قدت اليت الدراسل، هذه  ي التصوف قبل
 :التلوارل الوحو  لى التحضَتي أمور يملل

تيبق  الثلوانيل ادلوحلل توفيذ  ي تدر تهلوا سيتم اليت ادلواد إ داد .1
    . (ون")الزمالء ادلعلواصو Tutor Sebaya" الدراسيوعومط ال

 سيتم اليت وانأدوات انأجهزة تيو و  لى البلواحثون .2
 .ادلالحمل دراسل خالل استخدامهلوا

  لتوفيذ خيوات تتضعومن الدروس خيط صيلواغل البلواحثون .3
( ون")الزمالء ادلعلواصو Tutor Sebaya" الدراسيوعومط التيبق 

 الثلوانيل، للدورة اخلصوصيل
 العوبيل ادلتعلعومُت التعلم سلوجلوات لقيلواس حتصيلي اختبلوار جعل .4

 Tutor" الدراسيوعومط التيبق   توفيذ خالل من  لعوم  أن بعد

Sebaya (ون")الزمالء ادلعلواصو .    
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 التنفيذ مرحلة . ب
  تب  الذي أ د، أن أسلواس  لى الععومل الدرس خيل توفيذ .1

 انأقوان من التعلم مدرس صللوا منوذج
 من ورقل بلواستخدام توفيذهلوا  تم اليت اإلجواءات ومواقبل رصد .2

 ادلواقبل
 الوصد نتلوائج تقييم .3
 الشخصيل التأمالت .4

 والتقييم. مراقبةالمرحلة  . ج

  لى ادلالحملوات أجو   اليت الععومليل من ادلوحلل هذه  ي
 لوؤ ل هبدف إنشلواؤهلوا مت اليت بلواستخدام ادلواقبل  عومل ورقل توفيذ
 .استخدامهلوا مت اليت التعلم منوذج فعلواليل

 يبادلواقبل ادلوقف من اليالب جالل دورة التعلم الثلوا:  6 جدول

No Komponen yang diamati 
Pertemuan Ke- 

Rata – 

Rata 

Persent

ase 

(%) 

I II III    

1 
Jumlah peserta didik yang hadir 

pada saat kegiatan pembelajaran 
36 37 39 

O 

S 

E 

R 

V 

A 

37 94,87 

2 

Peserta didik yang 

memperhatikan  pelajaran pada 

saat proses pembelajaran 

35 38 39 37 94,87 

3  34 36 38 36 92,30 
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Peserta didik yang serius 

mengikuti instruksi guru 

S 

I 

 

S 

I 

K 

L 

U 

S 

 

II 

4 

 

Peserta didik yang aktif dalam 

proses pembelajaran bahasa 

arab  

33 37 38 36 92,30 

5 
Peserta didik yang melakukan 

kegiatan lain (ribut, main dsb) 
3 2 1 2 5,12 

 ادلتعلعومُت، 39 من الثلوانيل الدورة  ي ان  لى  دل 6 اجلدول  ي

 ذلك  ي حلواضو ن كلوانوا الذ ن لليالب ادلئو ل الوتبل متوسط .1
 ،:94.87 أو شخصلوا 37 بقدر التعلم أنشيل من الوق 
 (شوح دون) إمهلوال بتبب غلوائبل آخو ن 2 وكلوان

 خالل الدروس من العرب الذ ن لليالب ادلئو ل الوتبل متوسط .2
 ال الذ ن اآلخو ن ادلتعلعومُت ،:94.87 بقدر التعلم  عومليل

 ادلواد م  جدا مألوفل ليت  هي اليت ادللوادة ذلذه اهتعوملواملوا تورل
 .تدر تهلوا جيوي اليت

 جبد ل  تلوابعون الذ ن لليالب ادلئو ل الوتبل متوسط بلغ .3
 أكثو الوشلواط وهو ،:93.30 أوامو أو ادلدرسُت تعليعوملوات

 سلبيل
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 تعلم  عومليل  ي  وشيون الذ ن اليالب نتبل متوسط بلغ .4
 ال نأهنم ببتلواطل الصعوم  آخوون ،:92،30 العوبيل اللغل

 .ادلواد  تقوون
 أثولواء التليب الوشلواط شللوارسل لليالب ادلئو ل الوتبل متوسط .5

 ،:5.12 ليكون( اخل والضوضلواء، اللعب،) التعلم  عومليل
 أن جيب ادلعلعومُت لذلك العوبيل، اللغل تعلم  ي ادللل بتبب
 اللغل تعلم مثل ادلتعلعومُت حبيث ادلتعلعومُت حتفيز إذل تتعى

 العوبيل.
 هو الًتدد توز    لى احلصول لليالب الدراسل من الوتيجل

 :أدنلواه 7 اجلدول  ي مبُت

لوف  فهم اللغل العوبيل  ي  وسلوجلوات الًتدد الوتيب التوز  . 7 اجلدول
 مكلواسو. 1احلكوميل  لدى تالميذ الصف انأّول بلوادلدرسل العلواليل

No 
Interval 

Skor 
Kategori Frekuensi Persentase (%) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

0 – 39 

40 - 59 

60 - 69 

70 - 89 

90 – 100 

Sangat rendah 

Rendah 

Sedang 

Tinggi 

Sangat Tinggi 

0 

0 

7 

13 

19 

0,00 

0,00 

17,94 

33,33 

48,71 

Jumlah 39 100 
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 39لل بأن القول ديكن أ اله 7 اجلدول اذل واستولوادا
مكلواسو  1احلكوميل  تالميذ الصف انأّول بلوادلدرسل العلواليلادلتعلعومُت 

 تعلم معدل أن ادلتعلعومُت من: 0 من  قوب ملوا أو ادلتعلعومُت. هولواك
 أو ادلتعلم 0 هي الدنيلوا والفئلوات جدا، موخفضل فئل  ي العوبيل اللغل

 العوبيل اللغل متتوى التعلم نتلوائج أن ادلتعلعومُت من: 0 من  قوب ملوا
 أشخلواص 7 هولواك وكلوان  الفئل، هذه  ي ذلك وبعد قليلل فئل  لى

 أو شخصلوا 13 هولواك العليلوا الفئل  ي ،:17.94 من  قوب ملوا أو
 من  قوب ملوا أو 19 جدا  لواليل فئل وكذلك ،:33.33 ضلو

48.71: 
 ادلوحلل  ي لليالب الوهلوائيل االختبلوارات نتلوائج حتليل مت إذا

 ثلوانيل دورة اختبلوار اكتعوملوال هنلوا ل تعلم لليالب ادلئو ل والوتبل الثلوانيل،
 .8 اجلدول  ي  ومو أن ديكن

 :الثلواين التعلم دورة إتقلواهنلوا 8 اجلدول
Skor Kategori Frekuensi Persentase (%) 

0– 69 Tidak tuntas  7 17,94 

70 – 100 Tuntas 32 82,05  

Jumlah 39 100 
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تالميذ الصف ادلتعلعومُت  اكتعوملوال نتبل 8 اجلدول و بُت من

 من 7 أو: 17.94 إذلمكلواسو  1احلكوميل  انأّول بلوادلدرسل العلواليل
 أو: 82.05و شلواملل ليت  فئل ذلك  ي مبلوا ادلتعلعومُت 39 أصل
 التفلواصيل من كلواملل. دلز د فئل ذلك  ي مبلوا ادلتعلعومُت 39 من 32

 :أدنلواه شو ط البيلواين الوسم  ي مالحمته ديكن

 
 
تالميذ الصف انأّول بلوادلدرسل سليط إتقلوان نتلوائج التعلم اللغل العوبيل  

 .الثلوانيل الدورة  يمكلواسو  1احلكوميل  العلواليل

 وقع  .اليالب تعلم نتلوائج ز لوادة أ اله البيلواين الوسم و بُت
 فقط ادلتوسط التعلم اليالب إتقلوان من انأوذل الدورة من الز لوادة

 دورة التعلم اكتعوملوال متوسط  لى الععومل من انتهلواء بعد: 17.94

0

5

10

15

20

25

30

35

tuntas tidak tuntas

persentase 
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 إتقلوان التعلم سلوجلوات  ي ز لوادة  عٍت وهذا ،:82.05 وصل  الثلوانيل
 الثلوانيل. للدورة انأوذل الدورة من: 35.90لل الكالسيكيل

 نعكاسال مرحلة . د

 دورة  ي وادلواقبل الًتددات توز   جدول مكون  لى نموة
 سوى  كعوملوا دل الذ ن اليالب من  دد  لى احلصول  تم الثلوانيل

 32 رلعومو ه ملوا أدتوا الذ ن اليالب و دد:( 17.94) أشخلواص 7
 لليلوالب التعليعوميل الوتلوائج  لى  دل وهذا ،:(82.05) شخصلوا

  دل هذا وبلوالتلوارل ،:35.90 بقدر العوبيل اللغل تعلم  عومليل  ي وزاد
 من االنتهلواء مت: 70 من أكثو بلغ قد اليالب دراسل أن  لى
 .القلوادمل الدورة  ي للشووع حلواجل ال ذلك

 الفصل الثاني   :  تحليل نتائج البحث

 تتكون تيبيقيل دراسل انأقوان ادلعلم التعلم الوعوموذج هذا  ي
 الععومليلوات جودة ز لوادة أن هلوامل نتلوائج البحث هذا دورتُت. أنتج من

الوسم البيلواين إتقلوان نتلوائج التعلم  العوبيل. اللغل اليالب تعلم ونتلوائج
 1احلكوميل  تالميذ الصف انأّول بلوادلدرسل العلواليل العوبيل ادلتعلعومُت

 : وا تربت الز لوادة من اجلدول التلوارل مكلواسو
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اللغل  متعلعومي العوبيل اللغل تعلم نتلوائج بُت مقلوارنل. 10 اجلدول
  يمكلواسو  1احلكوميل  تالميذ الصف انأّول بلوادلدرسل العلواليل

 والثلوانيل. انأوذل دورة

 تحليل نتائج الدورة األولى .1
 توفيذ انأسلواس  ي التعلم أن  وى وكعومي نو ي حتليل من

 .للعومتعلعومُت حتد ثلوات  وفو منوذج والتعلم انأقوان ادلعلعومُت استخدام
 هم اليالب أن  بدو تتم، انأنشيل التعلم أثولواء انأوذل الدورة  ي

 مواد دتلواملوا  فهعومون ال ليالب الدراسيل الفصول حلضور محلواسلوا أقل
 .العوبيل اللغل

 دورة بعد أنه الدراسل هذه من الوصفيل الوتلوائج وكشف 
 46.15  ليهلوا احلصول مت اليت القيعومل متوسط بلغ انأول، التوفيذ

 5  ي جتعوميعهلوا وبعد حتقيقهلوا، ديكن اليت القيعومل 100 من ادلتعلعومُت
 وصوف  الدراسل  يول كلوانوا الذ ن طلوالبلوا 39 من أن رأ ولوا فئلوات

 حوارل أو انأصوات 0 مثل جدا موخفضل كعوملوا التعليم سلوجلوات

Siklus 

Nilai perolehan dari 39 

peserta didik 
Ketuntasan 

Maks Min Mean  Tuntas  Tidak tuntas 

I 90 45 46,15 21 18 

II 100 60 82,05 32 7 
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 ،:17.94 أو أشخلواص 7  ن  قل ال ملوا ادلوخفضل والفئل ،:0
  صل مبلوا صوف : 28.21 أو 11 بقدر كوهنلوا من فئل أن حُت  ي
 أو 2 إذل جدا  لواليل والفئل: بلغ  48.71 ضلو أو طلوالبلوا 19 اذل

5.13.: 
 وقدرة الععومل، من انأوذل ادلوحلل توفيذ بعد وصفي  وض

 تالميذ الصف انأّول بلوادلدرسل العلواليلدراسل  من  تضح العوبيل اللغل

 أي درس بدقل وتصوف ادلتعلعومُت أن وتبُتمكلواسو,  1احلكوميل 
  ي ادلتعلعومُت تدرج و ادلتعلعومُت 39 من ادلتعلعومُت 21 أو: 53.84

 .ادلتعلعومُت 39 أصل من 18 أو: 46.15 أي مكتعوملل غَت فئل
 دراسل  لى تصويفهلوا  تم الذ ن اليالب  دد أن  لى  دل هذا
 .ادلتعلعومُت من: 70 إذل بعد تصل دل انأوذل الدورة  ي وافيل

 لليالب ادلئو ل الوتبل متوسط م  انأوذل ادلوحلل توفيذ أثولواء
 وهو ،:92.31 للتعلم الوق  ذلك  ي حلواضو ن كلوانوا الذ ن

 ادلعلم، تعليعوملوات بعد: 66.67 وهو ،:71.79 متألل مولواقشل
 التلبيل جتوي وادلتعلعومُت: 65.38 دراسل  لي ملوا  ي و وشط ادلتعلم

18.72.: 
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 التعلم مثل انأنشيل تتب  ببتلواطل واليالب  لوام، بشكل
 صوتيلوا ادلتجلل الدروس إ يلواء و تم فقط  تعوم  والذي ادلتبق،

 كعوملوا دولل راج  واإلجلوابلوات، انأسئلل ليوح مبلوادرة أي دون
 تعلم إجواء أن مثل وإخواج بوشلواط حتوكهم ال الذ ن ادلتعلعومُت
 اجلعوملوا ل انأصدقلواء من التوجيه كلوان نتأل أن الزمالء منوذج ادلعلعومُت

 .العوبيل اللغل من  لوال فهم
 الدورة توفيذ مث انأوذل، ادلوحلل توفيذ نتلوائج تعكس استولوادا

(. 1) :التحتيولوات تشعومل هتدف اليت ادلواد بعض وأوصى الثلوانيل
 احلد(. 2)انأقوان.  بُت والتعليم الوعوملواذج واستخدام تيبيق حتد د

 التعليم لععومليل التخو بيل لد هم الذ ن ادلتعلعومُت سلوك جتوب أو من
 .التعلم  عومليل توفيذ  ي مكثفل تعلم مؤشوات القيلوام( 3) .والتعلم
 الثانية دورةال تحليل نتائج .2

 بعد أنه صفي  مهو مث أ اله، ادلذكورة حتليل إذل استولوادا
: 82.05  لى اليالب قيعومل متوسط زاد الثلوانيل، ادلوحلل توفيذ
تالميذ الصف انأّول   39 من الزمالء منوذج التعلم ادلعلم تيبيق وبعد

  تم واليت البحث، موضوع أنمكلواسو  1احلكوميل  بلوادلدرسل العلواليل
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 0 موخفضل تصوف واليت للعومتعلعومُت، 0 جدا موخفضل تصويفهلوا
 ،:17.94 أو أشخلواص، 7 معدل وهو ،:0 أو ادلتعلعومُت صوت

 جدا  لواليل والفئل ،:33.33 أو شخصلوا 13 فئل أ لى نتبل وهي
 :.48.71 أو الولواس 19

 واحدة وموة ادلتعلعومُت  ليهلوا احلصول مت قيعومل متوسط
 العوبيل من  تضح الز لوادة قدرة أن فئلوات،  بدو مخس إذل تصويفهلوا
احلكوميل  بلوادلدرسل العلواليلاللغل العوبيل لدى تالميذ الصف انأّول متعلعومي 

 .العليلوا الفئل  ي تق مكلواسو  1

 أدائهن بعد أنه أ ضلوا الدراسل ذلذه الوصفي التحليل وكشف
اللغل العوبيل لدى تالميذ الصف العلوام  التعليم من الثلوانيل ادلوحلل لتوفيذ

 اليالب  دد ز لوادة. وبلغمكلواسو  1احلكوميل  انأّول بلوادلدرسل العلواليل
 ،:17.94 حوارل أو أشخلواص، 7 إذل وافيل دراسل بعد تصويفهلوا

 أو طلوالبلوا، 32 تصويفهلوا دراسل جيتلوازون الذ ن الدارسُت من و دد
 .اكتعوملواذللوا  لى مؤشو بلغ فقد:. 82.05  ن

 نتلوائج  لى احلصول مت هولواك كلوان التحليل، هذا  لى وبولواء
 انأوذل الدورة  ي 46.15 قيعومل متوسط من اليالب تعلم ز لوادة

 الز لوادة أن  لى  دل 82.05 ادلتوسط التوصل  لى الثلوانيل والدورة
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 الدروس نمَت تيبيق بعد 35.90  ي التعلم نتلوائج متوسط  ي
 1احلكوميل  لدى تالميذ الصف انأّول بلوادلدرسل العلواليلمنوذج  اخلصوصيل

 مكلواسو. 
 نتبل أن إذل صفي كشف ادلتعلعومُت، التلوكيل ادلالحملوات

  لى  قوم وز لوادة. نأنه التعلم  عومليل  ي شلواركوا الذ ن اليالب
 الوق  ذلك  ي حلواضو ن كلوانوا الذ ن لليالب ادلئو ل الوتبل متوسط

 إذل ،:92.31 كلوان انأوذل الدورة من ادلتتفلوادة الدروس من
 االهتعوملوام إ الء الذ ن اليالب وكلوان الثلوانيل، الدورة  ي: 94.87

 الدورة  ي: 87 ،94 إذل ،:71.79 انأوذل اجلولل  ي ادلواد دلولواقشل
 ادلوحلل  ي ادلعلعومُت من تعليعوملوات  تبعون الذ ن واليالب الثلوانيل،
 الفعلوال والتعلم الثلواين  ي الدورة: 92.30 إذل: 66.67 من انأوذل

: 92.30 إذل: 65.38 من انأوذل ادلوحلل  ي التعليعوميل الععومليل  ي
 الضوضلواء،) أخوى أنشيل  وفذون الذ ن واليالب الثلوانيل، دورة  ي
 :.5.12 اذل وصوال ،:18.72 من انأوذل الدورة  ي( تك ت

 من منوذج تيبيق خالل من التعلم أن ادليدانيل الوتلوائج وتمهو
 ومن هذا موضيل. نتلوائج تمهو دل انأوذل الدورة  ي انأقوان ادلعلعومُت

 سبيل  لى التعلم. لععومليل خلواصلوا اهتعوملواملوا تعيي ال ادلعلعومُت أن ادلقور
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 من ادلتعلعومُت قبل من به القيلوام  وبغي اليت ادلهلوام رافق دل :ادلثلوال
 تزال ال وادلتعلعومُت ذلك، إذل تفصيال. وبلواإلضلوافل أكثو شوح خالل
  ي ذلك، وم  العوبيل. اللغل دروس  فهعومون ال الذ ن من العد د
  عومليل وتغيَتات. حتتيولوات حتتيولوات إدخلوال ادلعلعومُت الثلوانيل الدورة

 التعلم  لى الًتكيز من مز د مثل التعلم الثلوانيل الدورة  ي أجو  
 أخوى موة الكتلواب شوح القتم هذا التعلم.  ي  عومليل  ي الفعلوال

 اليت انأنشيل من جعل  . وم كل ادلتعلعومُت خربة م  موضوع
 ادلشلواركل بدا ادلتعلعومُت لالهتعوملوام. إثلوارة وأكثو التعلم بيئل ادلوح نفذت
 وال ادلتعلعومُت، هبلوا تضيل  أن جيب اليت ادلختلفل انأنشيل  ي بفعلواليل
 ال الذ ن هولواك اليالب بُت حىت والكتلوابل. القواءة شللوارسل سيعوملوا

 .العوبيل  فهعومون
 ادلعلعومُت م  التعلم أن إذل البلواحثون خلص سبق، ملوا من

 : لي ملوا ذلك  ي مبلوا لليالب، فوائد  وفو منوذج والتعلم انأقوان
 وادلوح الوشط التعلم من جو خلق  لى قلوادرة .1
 للعومتعلعومُت جلواذبيل أكثو التعليعوميل ادلواد تتليم  تم .2
 اليالب التوصل من التعلم سلوجلوات حتتُت  لى قلوادرة .3

 :.82.05 الكالسيكيل  ي لإلتقلوان التعلم متتوى
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 منلواذج م  والتعلم ادلتعلعومُت قبل من ادلوجوة الفوائد إذل بلواإلضلوافل
 :ومهلوا وضعف، اجمللوال هذا  ي الوتلوائج أسلواس  لى انأقوان ادلعلعومُت

 نأقواهنم التوجيه أنشيل نأداء ادلعلعومُت من ادليلوبل توجيه .1
 كثَتا توقي  ادلتعلعومُت  دم  لى  قتصو أن  وبغي ادلتلواح الوق  .2

 التعلم.  عومليل  ي
 انأطفلوال قدرة خلفض ال  صلواحب أن  وبغي ادلعلم  تتعومو .3

 .أقواهنم تتًتشد أن  و دون ال الذ ن

 اليالب  تعلم أن ديكن التعلم، منوذج ادلعلم الومَت هذا م 
  كون  ودملوا وخلوائفل بلواخلجل تشعو ال نأهنلوا اسًتخلواء أكثو  ي

 .الومَت هو التعليم
 إذل االنتبلواه للف  زللواولل هو به القيلوام ادلعلعومُت اليت انأنشيل

 ادلتعلعومُت ودواف  حيو ل ادليلواف هنلوا ل  ي ختلق أن ديكن حبيث ادلعلم
 التعلم.  ي
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 الباب الخميس

 الخاتمة
 األول: الخالصاتالفصل 

أن  استوتلواج ديكن ومولواقشل البيلوانلوات حتليل نتلوائج  لى وبولواء
 1احلكوميل  اللغل العوبيل لدى تالميذ الصف انأّول بلوادلدرسل العلواليل

 الدراسي العلوام من انأول الدراسي الفصل  ي مكلواسو
 التعلم منوذج استخدام  قدت التعلم بعد وزادت 2016/2017

  . لي كعوملوا هي االستوتلواجلوات استخالص ديكن اليت انأقوان، ادلعلم

 لوف  فهم اللغل العوبيل لدى تالميذ الصف انأّول بلوادلدرسل العلواليل. 1

 انأقوان من التعلم منوذج التيبيقيل بعدمكلواسو  1احلكوميل 
 والتعلم 46.15 من انأوذل الدورة  ي قيعومل متوسط مدرس
 بلغ  قيعومل متوسط هو الثلوانيل الدورة  ي ز لوادة اليالب نتلوائج

 .35.90 مبعدل قيعومل  ي ز لوادة هولواك أن  عٍت هذا 82.05
 21 مثل من العد د انأوذل ادلوحلل  ي التعلم إتقلوان وبلوادلثل،
 من االنتهلواء لتم ز لوادة إذل ذلك و وج : 53.84 أو شخصلوا

 قدرهلوا ز لوادة  عٍت وهذا الثلوانيل، الدورة  ي: 82.05 أو 32
 .التعلم  ي موهلوا االنتهلواء مت واليت ،:28.21
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 التليب الوشلواط إذل اليالب استجلوابل إذل  ومو أن وديكن .3
 وصل  انأوذل الدورة نتبل  لى التعلم أنشيل خالل

 .الثلوانيل الدورة  ي: 5.12 إذل تواج : 18.72

 : المقترحاتالفصل الثانى
 الوحو  لى تقًتح للعومؤلفُت ادلشورة وتقدًن البحوث، إجواء بعد

 التلوارل
  ي ادلتعلعومُت مهلوارات وشللوارسل إدخلوال ادلعلعومُت أن ادلتوق  ومن .1

 تشب  لتجوب انأقوان، منوذج الدروس بلواستخدام التعلم  عومليل
 حتتُت  لى قلوادر ن ادلتعلعومُت حبيث التعلم،  ي ادلتعلعومُت

 .ادليلوبل والقيم ادلواقف وتيو و
 انأقوان بُت والتعليم التعلم منلواذج تيو و إذل حلواجل هولواك .2

 نشلواطلوا أكثو  كون أن ديكن ادلتعلعومُت حبيث
 منلواذج جعل أن ادلتوق  ومن والتعلم التعليم أنشيل ادلعلعومُت  ي .3

 من العوبيل اللغل ملواديت  ي كبد ل انأقوان، بُت والتعليم التعلم
 جودة لتحتُت وذلك لليلوالب التعليعوميل الوتلوائج حتتُت أجل

 .التعلم سلوجلوات
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 ومن وادلتعلعومُت للعومعلعومُت خصوصلوا جدا مفيد الوشلواط هذا .4
 تعليم  ي بلواستعوموار هبلوا القيلوام ديكن انأنشيل هذه أن ادلتوق 

 .ادلواضي  من وغَتهلوا العوبيل اللغل
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