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 َسهََّل هللاُ َلُو ِبِو َطرِيـًْقا ِإََل اجلَنَّةِ 

 )رواه مسلم(
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 إهداء
اللذين  سري يوايتوأمي ادلكرمة  علي بشاهإَل أيب ادلكرم  -ٔ

دلواجهة  ودافعاين يف طلب العلم وساعداين ةربياين صغَت 
مصاعب احلياة، لعل هللا أن حيفظهما وأبقامها يف سالمة 

 الدنيا واآلخرة. 
وإَل أساتذيت يف جامعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية،  -ٕ

الذين قد علموين أنواع العلوم ادلفيدة وأرشدوين إرشادا 
 صحيحا، ذلم ابلكثَت تقديرا وإجالَل.

سالمية وإَل صبيع أصدقائي يف جامعة الرانَتي اإل -ٖ
احلكومية، أقول شكرا جزيال على مساعدتكم من أول 

 لقائنا حىت تتم كتابة ىذه الرسالة، جزاكم هللا خَت اجلزاء.
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 الشكر والتقدمي
  بسمميحرلا نمحرلا هللا 

حلمد هللا الذي أنزل القرآن عربيا ذلذا الوجود. والصالة ا 
أشرف موجود، وأعظم مولود، وأفصح من نطق والسالم على 

بلغة الضاد، دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وعلى آلو واصحابو ومن تبعو إَل يوم 
 الدين.

قد انتهت الباحثة إبذن هللا تعاَل وقدرتو من كتابة ىذه  
الرسالة اليت يقررىا قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية وأتىيل 

ي اإلسالمية احلكومية  كمادة من ادلواد ادلعلمُت جبامعة الرانَت 
تعليم  التعلم التعاوين وتطبيقها علىيتعلمها الطلبة ربت ادلوضوع 

 MIN 4)دراسة جتريبية بــــــــ    Make a Matchالعربية أبسلوب  اللغة

Banda Aceh) 

الشكر  ويف ىذه الفرصة السعيدة تقدم الباحثة جزيل
لفضيلة الكرديُت مها األستاذ الدكتور شاه منان ادلاجستَت 

النافعة واألستاذة فجرية ادلاجسًت اللذان قد وىباين العلوم



 

 ح

واألوقات الواسعة يف إشراف ىذه الرسالة من أوذلا إَل آخرىا. 
 ا خَت اجلزاء يف الدنيا واآلخرة.وابرك هللا ذلما وجزامه

دلدير اجلامعة وعميد كلية الًتبية وتقدم الباحثة ابلشكر 
وأتىيل ادلعلمُت ورئيس قسم التعليم اللغة العربية وصبيع األساتذة 
الذين علموىا علوما انفعا. وكذلك دلوظفي ادلكتبة الذين قد 

 ساعدوىا إبعارة الكتب اليت تتعلق بكتابة ىذه الرسالة.

 ٗة وتقدم الباحثة الشكر لرئيس ادلدرسة اإلبتدائية احلكومي
بندا أتشيو وجلميع ادلدرسُت والتالميذ الذين ساعدوىا يف صبع 
البياانت احملتاجة عند البحث. وإَل أصدقائي يف جامعة الرانَتي 

تقول يف وحدة  أوَل  اإلسالمية احلكومية خاصة إَل أصدقائي
 شكرا كثَتا على مساعدتكم يف إصلاز ىذا البحث العلمي. 

شكر شكرا عميقا واحًتاما ومن الواجب على الباحثة أن ت
قد ربّياىا تربية  سري يوايت و عظيما لوالديها احملبوبُت علي بشاه

حسنة وىّذابىا هتذيبا انفعا أبخالق كرديا ولعل هللا تعاَل جيزيهما 
 أحسن الثواث يف الدنيا واآلخرة ويسكنهما يف جنّتو.
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أن تكون ىذه الرسالة انفعة ذلا نفسها وأخَتا ترجوا الباحثة 
وللقارئُت وتسأل هللا أن يهدينا إَل سبيل احلق. وعسى أن يعطينا 

 خَت اجلزاء على ما فعلنا من الصاحلات واحلمدهلل رب العادلُت.
 

 مٜٕٔٓ ديسمرب ٕٔ، دار السالم 
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 مستخلص البحث
العربية  اللغةتعليم  التعلم التعاوين وتطبيقها على : عنوان البحث

 MIN 4)دراسة ذبريبية بــــــــ    Make a Matchأبسلوب 

Banda Aceh) 
 مراة احليايت : الكاملاإلسم 

 ٖٕٕٓٓٓٓ٘ٔ :  رقم القيد
خاصة  ذبند أتشيو أن أكثر التالمي ٗبتدائية كما َلحظت الباحثة ابدلدرسة اإل

يف الفصل اخلامس )أ( أهنم قلة الفهم عن ادلادة ادلدروسة ويسأمون يف تعلم 
اللغة العربية، ألن ادلعلم يف ىذه ادلدرسة َل يطتبق اإلسًتاتيجية اجلذابة. وأكثر 
 منهم َليفعلون الواجبات ادلنزلية وذلذه األسباب ضغط على ربقيق أىداف

التعرف على تطبيق التعلم التعاوين وأما اذلدف ذلذا البحث فهو التعليم. 
فعال يف تعليم اللغة العربية، والتعرف على استجابة   Make a Matchأبسلوب

 Make aيف تعليم اللغة العربية بتطبيق التعلم التعاوين أبسلوب  ذالتالمي

Match.  ىذا البحث ىي وطريقة البحث اليت اعتمدت عليها الباحثة يف
قامت الباحثة ابَلختبار القبلي واَلختبار  ،ويف صبع البياانت .طريقة ذبريبية

 التالميذ فهيذلذا البحث الباحثة  االبعدي واَلستبانة. أما العينة اليت اختارهت
ىذا . وأما نتائج البحث من تلميذا ٕٓعددىم يبلغ و  أ -اخلمسيف صف 

يف تعليم فعال  Make a Matchأبسلوب  تطبيق تعلم التعاوينإن فهي  البحث
بند أتشيو. وتعتمد الباحثة  ٗذ يف مدرسة اإلبتدائية التالمياللغة العربية عند 
 (.Sig) نتيجة مستوى الدَللةو  (ٓٓٓ،ٓ) ت -ر اَلختباعلى أن تتيجة 

 Make aسلوب أعلى تطبيق  التالميذكانت استجابة ،  (ٓٓٓ،ٓ<٘ٓ،ٓ)

Match  إجيابية. اعتمادا إَل إجابة اَلستبانة ربصل على  العربيةاللغة يف تعليم
 . (6ٖٙٓ)مع نتيجة ادلعدلة  ،استجابة عليا
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ABSTRAK 
 

Judul Penelitian : Penerapan Cooperative Learning dengan 

Strategi Make a Match   dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab (Metode 

Penelitian Eksperimen di MIN 4 Banda 

Aceh) 

Nama Lengkap   : Miratil Hayati 

NIM : 150202003 

 

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di MIN 4 Banda Aceh 

khususnya di kelas 5 (a)  Peneliti menemukan bahwa banyak 

siswa yang tidak memahami Pembelajaran yang diajarkan dan 

mereka bosan dalam Pembelajaran Bahasa Arab, karena guru 

disekolah ini tidak menggunakan Strategi yang menarik dalam 

proses pembelajaran. Kebanyakan dari mereka tidak mengerjakan 

tugas yang diberikan, maka dari itu terhambatlah dalam 

perwujudan tujuan pembelajaran. Adapun tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui efektifitas kemampuan siswa dan 

mengetahui tanggapan siswa dalam pembelajaran Bahasa Arab 

dengan Penerapan Cooperative Learning dengan Strategi Make a 

Match. Adapun Metode Penelitian yang digunakan oleh Peneliti 

adalah Metode “One Group Pretest-Posttest”. Untuk 

mengumpulkan data Peneliti menggunakan pre-test dan post-test 

serta angket sebagai instrument penelitian. Dan peneliti 

menjadikan kelas 5 (a) sebagai sample yang berjumlah 20 siswa. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Cooperative 

Learning dangan Strategi Make a Match dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab adalah Istimewa, Hal ini dibuktikan dengan hasil 

nilai (t- test) lebih kecil daripada (t-table) (0,000 lebih kecil dari 

0,005) Kesimpulannya, Penerapan Cooperative Learning dangan 

Strategi Make a Match dalam Pembelajaran Bahasa Arab berhasil 

diterapkan dalam pembelajaran Bahasa Arab untuk siswa kelas 5 

(a) MIN 4 Banda Aceh. 
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ABSTRACT 

 
Research Title  : An Application of Cooperative Learning 

with Make a Match strategy in Arabic 

Learning 

Name  : Miratil Hayati 

Nim : 150202003 

 

In this Research the researcher found that most of students are at 

MIN 4 Banda Aceh especially in fifth graders (a) dont understand 

the lesson thought and they feel bored in Learning Arabic. And 

the theacher doesnt apply an interesting strategy even learning. 

Most of students they dont do the homework, therefore the 

realization purpose of learning was hampered. The purpose of this 

study is to identity if the application of Cooperative Learning 

with Make a Match strategy effective to increase students’s 

ability and to know students’s responses while Learning Arabic. 

The method used in this research is pre experimental design the 

researcher use pretest and postest and questionnaire for data 

collection. And selected the fifth graders (a) as a research sample 

consisting of 20 students. The result of this study indicates that 

appleing Cooperative Learning with Make a Match strategy is in 

excellent valve. This is proven by the result of ( t-test ) smaller 

than ( t-table ) ( 0,000 smaller than 0,005 ). The conclusion is 

applying Cooperative Learning with Make a Match strategy 

succesfully applied in Arabic Learning with Make a Match 

strategy succesfully applied in Arabic Learning                          

for fifth graders ( a ) at MIN 4 Banda Aceh. 

 



 

1 
 

 الفصل األول
 أساسية البحث

 مشكلة البحث -أ 
 اكثَتتعلمها بية إحدى اللغات األجنبية اليت اللغة العر إن

بادلدارس وادلعاىد الطالب وَل سيما ، من الناس من األندونيسية
حيتاج إَل األ العربية  اللغة فيهااللغة األجنبية دبا تعليم  .اإلسالمية

وىي تلعب ، فهمهايف  ذالتالمياليب التعليمية ادلناسبة لتسهيل س
دورا مهما يف تنمية مهارات اإلتصال الشفوي والكتايب والفهم 

 . ذوالتعبَت عن ادلعلومات واألفكار وادلشاعر عند التالمي
 مهارات تطوير ىو العربية اللغة تعلم من الغرضأما 

. لغوية مهارات أربع تشمل وكتابياً  شفهياً  العربية ابللغة اَلتصال
 اللغة أبمهية الوعي وتنمية  .وىي، إستماع، كالم، قراءة، وكتابة

 الرئيسية األداة لتكون األجنبية اللغات من واحدة كلغة العربية
 ٔ.اإلسالمية التعاليم مصادر دراسة يف خاصة للتعلم

                                                           
1

 Keputusan Menteri Agama No 165, Pedoman Kurikulum 

Madrasah 2013 Mata Pelajaran PAI dan Bahasa Arab. (Jakarta: Depag, 

2014), 47. 
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درسة ادلىي بند أتشيو  ٗ اإلسالمية إن ادلدرسة اإلبدائية
اللغة العربية.  ذالتالمي هاتعلم في، ويأتشيو من ادلدارس تقع يف بند

بند  ٗاألبتدائية اإلسالمية  ادلدرسة ىف العربية اللغة ميالتعل عملية
وجدت الباحثة يف ادليدان أن أكثر  ،أتشيو لديها بعض القيود

ه ادلرحلة خاصة يف الفصل اخلامس )أ( أهنم قلة ذيف ى ذالتالمي
الفهم عن ادلادة ادلدروسة ويسأمون يف تعلم اللغة العربية. ألن 
ادلعلم يف ىذه ادلدرسة َل يطتبق اإلسًتاتيجية اجلذابة، وأكثر منهم 
َليفعلون الواجبات ادلنزلية وذلذه األسباب ضغط على ربقيق 

 أىداف التعليم. 
عليم اللغة العربية جيب على ادلعلم ولتحقيق أىداف الت

إلدارة التعلم جيدا واختبار النموذج أو الوسائل ادلناسبة، إحدى 
يتكون من  ةتعليمي ىو التعاوين ملتعلاالنموذج ىو التعلم التعاوين. 

ادلهارات األكادديية وادلهارات اَلجتماعية وادلهارات الشخصية، 
 ذالتالميىي اسًتاتيجية التعلم من خالل رلموعات صغَتة من 
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أىداف  قدر من الظروف التعليمية لتحقيق لتحقيق أقصى
   ٕالتعلم.

أن التعلم  (Bern dan Ericsson)برن وإريكسون رأاين 
التعاوين ىي اسًتاتيجية التعلم اليت تنظم التعلم ابستخدام 

ربقيق  يف للتعامل ذالتالميرلموعات دراسة صغَتة اليت يعمل 
ىي اسًتاتيجية مثَتة لالىتمام  ىذه اَلسًتاتيجية ٖأىداف التعلم.
 يف تعليم اللغة العربية.َلستخدامها 

نوع أساليب التعلم  ىو  Make a Match كان أسلوب
وىو أسلوب التعليم عن  .ادلشهورة يف عصران احلاضرالتعاوين 

حيصل على بطاقة واحدة إجابة  ذالتالميطريق حبث األزواج. كل 
أم أسئلة، مث حبث عن زوج مناسب مع بطاقة عقده فورا. وهبدا 

اللغة العربية جذابة وشلتعة، بتطبيق  ميسوف تكون أحوال التعل
يف تعلم اللغة العربية ديكن أن زبلص   Make a Matchأسلوب 

 سأم من التالميذ لفهم ادلواد ادلدروسة.

                                                           
2

Zainal Aqib, Model-Model, Media, Dan Strategi 

Pembelajaran Kontekstual (Inovatif), (Bandung: Yrama Widya, 2015), 

hal. 23.  
3
Kokom Komalasari, Pembelajaran Kontekstual Konsep dan 

Aplikasi, (Bandung: Refika Aditama(, 2011, hal. 85. 
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التعلم التعاوين عن من ىذالنظر، تريد الباحثة أن تبحث 
)دراسة    Make a Matchالعربية أبسلوب  اللغةتعليم  وتطبيقها على

البحث أن  اترجوا الباحثة هبذ (MIN 4 Banda Acehجتريبية بــــــــ 
 .م اللغة العربيةيذ يف تعلالتالميءة يرفع كفا

 البحث سؤاال -ب 
 وربددالباحثة ذلذا البحث أسئلتان و ىي كما يلي :

فعال يف تعليم   Make a Matchىل تطبيق أسلوب  -ٔ
 اللغة العربية ؟

يف تعليم اللغة العربية بتطبيق  ذاستجابة التالمي كيف -ٕ
 ؟  Make a Matchالتعلم التعاوين أبسلوب 

 البحث هدفا -ج 
وأما أىداف البحث اليت هتدف إليها الباحثة يف ىذا 

 البحث، فهي:
 Make aالتعرف على تطبيق التعلم التعاوين أبسلوب  -ٔ

Match  .فعالية يف تعليم اللغة العربية 
يف تعليم اللغة العربية  ذعلى استجابة التالمي التعرف -ٕ

 . Make a Matchبتطبيق التعلم التعاوين أبسلوب 



5 

 

 أمهية البحث -د 
 الباحثة كما يلى :ا البحث فتحدد ذيف ىأما أمهية البحث 

  أبسلوب معرفة تطبيق التعلم التعاوين : للمدرسُت -ٔ
Make a Macthيف تعليم اللغة  فعالية

 العربية.
تساعد التالميذ لًتقية دوافعهم يف تعليم  : لطلبةل -ٕ

التعلم التعاوين   اللغة العربية بتطبيق
 . Make a Matchأبسلوب 

زيادة ادلعلومات وادلعرفة واخلربة  : للباحثة -ٖ
 اللغة العربية خاصة يف تعليم والنظرية 

 Make aبتطبيق التعلم التعاوين أبسلوب 

Match . 

 

 فروض اإلفرتاضات وال -ه 
واإلفًتاضات اليت تعتمد عليها الباحثة يف ىذا البحث ىي: 

التالميذ يف التعليم والتعلم يتعلق كثَتا بكيفية تطبيق طرق أن صلاح 
 التعليم من ادلدرسة يف قيامها ابلتعليم.
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 : ماالبحث يف ىذه الرسالة فه ضاالفر  وأما 
أبسلوب  تطبيق تعلم التعاوينإن :  (Ha)البديل  ضالفر  -ٔ

Make a Match اللغة العربية عند يف تعليم ى فعالية عل
 أتشيو. بند ٗمدرسة اإلبتدائية يف  ذالتالمي

أبسلوب  تطبيق تعلم التعاوينإن : (Ho)الفرض الصفري  -ٕ
Make a Match  اللغة العربية عند يف تعليم غَت فعالية

 أتشيو. بند ٗيف مدرسة اإلبتدائية  ذالتالمي
 حدود البحث  -و 

ربدد الباحثة موضوع ىذ البحث  : احلدادلوضوعي  -ٔ
أبسلوب  تطبيق التعلم التعاوينب

Make a Match  اللغة يف تعليم
 .خاصة يف تعليم ادلفرداتالعربية 

زبتار الباحثة الفصل اخلامس  : ادلكاين احلد  -ٕ
 بند أتشية. ٗابدلدرسة اإلبتدائية 

 يفللتالميذ صوصا خالبحث  اىذ :  احلدالزماين  -ٖ
 مٜٕٔٓ/مٕٕٓٓ الدراسي العام
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 معاين ادلصطلحات -ز 
  التعلم التعاوين -1

 ،" التعلم" و " التعاوين" التعلم التعاوين تًتكب من كلمتُت
: تعلم " ومعناه –يتعلم  –تعلم  لغة مصدر من " كلمة التعلم

. فهو  وأما اصطالحا ٗمطاوعة العلم. يقال علمتو فتعلم
إلحتفاظ دبعلومات أو اَلكتساب أو حصول على شيئ و 

  ٘دباىارة.
فهي أعان  لغة تعاوان" -يتعاون-وأما كلمة " تعاون

بعضهم بعض. وتلتحق هبا ابء النسبة فصارت "تعاونيا" أي 
أن التعلم التعاوين ىي اسًتاتيجية التعلم  ادلشاركات يف التعاون.

اليت تنظم التعلم ابستخدام رلموعات دراسة صغَتة اليت يعمل 
وكان التعلم التعاوين  ٙربقيق أىداف التعلم.يف  للتعامل ذالتالمي

يف طائفة  ذاألساليب التعليمية يتعلم فيها التالميأسلوب من 
                                                           

ادلنجد الوسيط يف العربية ادلعاصرة، مؤسسة دار ادلشرق الكاثولكية، 4
   ٚٙٙ(، ص.ٖٕٓٓالطبعة األول، ) بَتوت: بدون الناشر، 

، )بَتوت: بدون تعليمهاأساس تعليم اللغة و دار النحضة العربية، 5
  ٕٙ(، ص.ٖٜٜٔالناشر، 

6
 Kokom Komalasari, Pembelajaran Kontekstual…, hal. 85 
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ه ذصغَتة متخالفة ومستوى قدرة متنوعة، وتكون يف كل ى
من الواطفة وادلتواسطة والعالية، وىو  ذالطائفة قدرة التالمي

  ٚيتعاونون على انتهاء الواجبة لفهم ادلواد الدراسية.
  Make a Macthأسلوب  -2

إَل ادليول والتفضيالت  يشَتاألسلوب يف اإلصطالح ىو "
وأساليب التدريس أبهنا: فنيات  ٛادلطردة الثانية داخل الفرد".

صة يتبعها ادلعلم عند تنفيذه لعملية التدريس هبدف اوإجراءات خ
 ٜربقيق أىدف تعليمية زلددة، وسبيزه عن غَته من ادلعلمُت.

خوذة من اللغة اإلصللزية دبعٌت لغة مأ Make a Match أما
فهو ( Lurna) لوران عن اإلتطباق" واصطالحا كما قالوالبحث "

األساليب التعاونية إبجراء مبارة واحدة من أساليب التعلم 
طاقات وأزواج مع بللبحث عن  ذالتالميالتعاوين اليت يدعوا 

                                                           
7
 Rahmah Johar, Dkk, Pembelajaran Matematika SD 1, (Banda 

Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2008), hal. 218. 

)بَتوت: دار النحضة أساس تعلم اللغة وتعليمها، دوجالس براون، 8
 ٖٓٔ(،ص. ٖٜٜٔالعربية، 

ادلدخل للمناهج وطرق التدريس، ماىر إمساعيل صربي دمحم يوسف، 9
 ٖٕ(، ص.ٕٓٔٓ)بَتوت: مكتبة الشقري،
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راحة.  أكثر ذالتالمي بعضها بعض يف لعبة ذات طابع و جعل
ربط تلك ادلعارف بُت احلياة يف الفصول  ذالتالمييستطيع و 

 ٓٔالدراسية يف احلياة خارجها ابخلربات اليت وجدوىا يف التعلم.
 تعليم اللغة العربية -3

تعليم اللغة العربية ىي نشط تقوم ابدلعلم لتعليم اللغة 
العربية للطالب لتحقيق أىداف التعلم. وأما ادلراد بتعليم اللغة 
العربية  يف ىذا البحث ىي مادة من ادلواد ادلدروسة يف ادلدرسة 

بند أتشيو، خصوصا يف الفصل اخلامس )أ(، وتركز  ٗاإلبتدائية 
 "يف احلديقة".ا البحث عن تعليم اللغة العربية يف ىذ

 السابقة اتالدراس -ح 
 غرض الدراسات السابقة -1

عد الباحثة على مقارنة كانت الدراسات السابقة تسا
معرفة جوانب الفرق بُت الدراسة احلالية والدراسة النتائج و 

 :الدراسُت السابقُتالسابقة من خربات 
 

                                                           
10

http://www.scrib.com/doc/8846497/Pembelajaran-Kooperatif-

Make-a-Macth, diakses pada tanggal 05 Juli 2018. 

http://www.scrib.com/doc/8846497/Pembelajaran-Kooperatif-Make-a-Macth
http://www.scrib.com/doc/8846497/Pembelajaran-Kooperatif-Make-a-Macth
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 11ه(1433م / 2112دراسة الشوقي ) (1
دلعرفة كفاءة الطلبة على درس األغراض ذلذالبحث فهي 

 Team Teaching. اللغة العربية بعد أن تطبيق ادلدرس أسلوب

منهج البحث الذي تتبعو الباحث ىو ادلنهج التجريب. ونتائج 
البحث حصل عليها الباحث فهي أن إجراء تعليم اللغة العربية 
وىذ البحث ظاىر يف النتائج اليت حصل عليو الطلبة بعد التعليم 

 ارتفع نتائجهم. وىي

 12ه(1437م / 2116دراسة حنيفر ) (ٕ
األغراض ذلذ البحث فهي لًتقية قدرة الطالب على تعليم 
اللغة العربية. منهج البحث الذي يستعملو الباحث ىو ادلنهج 
التجريب. ونتائج البحث فهي إن تطبيق طريقة التعلم التعاوين 

                                                           
يف تعليم اللغة العربية،  Team Teaching تطبيق أسلوب، شوقي 00

بند (، رسالة العلمية غَت ادلنشور )بند أتشيو ٕ دراسة ذبربية يف ادلدرسة الثانوية)
 م (.ٕٕٔٓأتشيو : جامعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية، 

 Group Investigationتطبيق طريقة التعلم التعاوين أبسلوبحنيفر،  02

بند  ٕاإلسالمية احلكومية  ابدلدرسة العالية دراسة ذبربية) يف تعليم اللغة العربية،
: جامعة الرانَت اإلسالمية احلكومية، لعلمية غَت ادلنشور )بند أتشيوأتشيو(، رسالة ا

 .م (ٕٙٔٓ
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ة فعالية لًتقية ربييف تعليم اللغة الع Grub Investigationأبسلوب 
 قدرة الطالب.

 13(1437م / 2116دراسة رتنا جويتا ) (ٖ
األغراض ذلذ البحث فهو التعرف على عملية تعليم وتعلم 

منهج البحث الذي تستعملها . Make a Matchاحملادثة أبسلوب 
الباحثة ىو منهج شبو ذبريب. ونتائج البحث فهي تدريس 

يرقي قدرة الطلبة على   Make a Matchاحملادثة بتطبيق أسلوب 
 احملادثة.
  14(1438م/2117) األزىل دراسة نور (4

األغراض ذلذ البحث التعرف على استجابة طالبات يف 
منهج البحث الذي . Group Investigationتعليم القرأة أبسلوب

                                                           
 ,Make a Matchتدريس احملادثة بتطبيق أسلوب  رتنا جويتا، 03

بندا أتشيو (، رسالة علمية غَت  دراسة ذبربية ابدلدرسة الثانوية احلكومية الثانية)
 م (.ٕٙٔٓاحلكومية،  ادلنشور ) بندا أتشيو : جامعة الرانَتي اإلسالمية

04
 Groupتطبيق مدحل التعلم التعاوين أبسلوبنور األزل،  

Investigation ،دراسة ذبربية ابدلدرسة الثانوية ) لرتقية قدرة الطالبات على فهم ادلقروء
: جامعة الرانَتي أتشيو بندايو (، رسالة علمية غَت ادلنشور )بندا أتش احلكومية الثانية

 م (.ٕٚٔٓاحلكومية، اإلسالمية 
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تستعملها الباحثة ىو منهج ذبريب. ونتائج البحث فهي تطبيق 
يكون فعاَل  Group Investigation مدحل التعلم التعاوين أبسلوب

 لًتقية قدرة الطالبات على فهم ادلقرواء.

 السابقة ابلدراسة احلاليةات عالقة بني الدراس -2
بحث ستشرح الباحثة عن األبعاد من الدراسة السابقة ابل

  : يلي فيما الذي تقوم الباحثة احلالية
 ،زبتلف ابلدراسة اليت كتبو "شوقي": الدراسة احلالية األول

يف تعليم اللغة العربية. وقد   Team Teachingتطبيق أسلوب
 اختلف يف الطريقة.

"حنيفر"  : الدراسة احلالية ربتلف ابلدراسة اليت كتبوالثاين
يف   Group Investigationتطبيق طريقة التعلم التعاوين أبسلوب

 تعليم اللغة العربية. وقد اختلف يف الطريقة.
ها كتبت تلف ابلدراسة اليتة زبالثالث: الدراسة احلالي

. وقد Make a Match جويتا" تدريس احملادثة بتطبيق أسلوب"رتنا
 .ادلنهجيف اختلف 
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ها كتبت ة زبتلف ابلدراسة اليتالدراسة احلاليالرابع: 
 Groupتطبيق مدحل التعلم التعاوين أبسلوب "نوراألزل" 

Investigation .لًتقية قدرة الطالبات على فهم ادلقروء 
 طريقة كتابة الرسالة -ط 

أما طريقة كتابة الرسالة فاعتمدت الباحثة على ما قررتو  
كلية الًتبية وأتىيل ادلعلمُت جبامعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية 

 يف الكتاب ادلسمى:
Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Tahun 2016 

اجلامعية  درجة ادلرحلةوكتابتها الدليل إعداد الرسالة العلمية "
 قسم التعليم اللغة العربية"، األوَل
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 التعلم التعاوين -أ 
 مفهوم التعلم التعاوين -1

 يعمل حيث انجحة تدريسية اسًتاتيجية التعاوين التعلم
 من طالب على رلموعة كل تشتمل ،صغَتة فرق يف الطالب

 سلتلفة تعلم أنشطة يستخدمون ،القدرة من مستوايت عدة
 عن فقط ليس مسؤول فريق كل يعترب و ة،للماد فهمهم لتحسُت

 ٘ٔ.التعلم على فريقو مساعدة أيضا ولكن تدريسو يتم ما تعلم
التعاوين يعد الطالب حبيث يعملون مع بعضهم  التعلمإن 

البعض داخل رلموعات صغَتة، ويساعد كل منهم اَلخر 
لتحقيق ىدف تعليمي مشًتك ووصول صبيع أفراد اجملموعة إَل 
مستوى اإلتقان. ويتم تقومي أداء رلموعة الطالب وفق زلاكاة 
موضوعة مسبقا. وىذ يؤدي أَل جعل الطلبة يطمحون للفوائد 

                                                           
م، متاح على ٜٕٔٓ، اسرتاتيجية التعلم التعاوينسعيد غٍت نوري، 05

https://www.researchgate.net   ٙٓاتريخ الدخول/ٕٔ/ٕٜٓٔ 

https://www.researchgate.net/
https://www.researchgate.net/
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بادلة إذ يفيد كل فرد يف اجملموعة من األفراد اَلخرين، ادلت
يع األفراد يشاركون ادلصَت نفسو، وأن أداء أي فرد صبويعلمون أن 

منهم مت يف ضوء عملو وعمل اَلخرين معو. والشور ابلفرح 
 ٙٔوالفخر حُت يتم سبييز أحد أفرادىا حُت ينجز عمل ما.
لم الصفي يعرف دمحم حسن ادلرسي على أنو أسلوب للتع

يتم دبوجبة تقسيم الطالب إَل رلموعات صغَتة غَت متجانسة 
يعمل افرادىا متعاونُت متحملُت مسؤلية تعلمهم وتعلم زمالئهم 
وصوَل لتحقيق أىدافهم التعليمية اليت ىي يف الوقت نفسو 

 ٚٔأىداف اجملموعة.
عرفتو فتحية حسٍت دمحم على أنو" نوع من التعلم الذي 

يئة التعلم حيث يعمل الطالب فيها سواي يف أيخذ مكانو يف ب
رلموعات صغَتة غَت متجانسة ذباه إصلاز ومهام أكادديية زلدودة 
حيث تعكف اجملموعة الصغَتة غلى التعيُت الذي كلفت بو إَل 

                                                           
ادلر تكزات األساس زلمود الربيعي ومازن كزار وشيماء عبد الزىرة، 06

  ٓٚ(، ص. ٕٛٔٓدار الكتب العلمية : ) ، للتعلم التعاوين
ادلر تكزات األساس زلمود الربيعي ومازن كزار وشيماء عبد الزىرة، ٚٔ

 .ٜٚص.،...
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أن ينجح صبيع األعضاء يف فهم وإسبام العمل ومن مث يلتس 
و الطالب أن لكل منهم نصيبا يف صلاح بعضهم البعض وعلي

 ٛٔيصبحون مسؤلُت عن تعلم بعضهم البعض".
  (Rusman)رومسان يف  (Nurul Hayati)وفقا نور حيايت

التعاوين ىو اسًتاتيجية التدريس اليت تنطوي على مشاركة  التعلم
 ذلتالميا يف ىذا النموذج. يف رلموعات صغَتة للتفاعل ذالتالمي

رلموعتو ، أن يتعلموا لنفسو ومساعدة أفراد ااتنلديهم مسؤولي
 (Cooperative Learning) منوذج التعلم التعاوين. زمالئو للتعلم

  19.(Make a Match)أسلوب ينقسم إَل عدة أنواع، أحدىا ىو 

التعلم التعاوين ىو تعلم اجلماعي يتكون من أربعة إَل ستة 
التالميذ للتعامل حيث يكون التالميذ ضباسة عند عملية التعلم، 

، وتطوير التالميذأنشطة تعلم وديكن التعلم التعاوين أن يزيد 
عالقات ويكون ، َلجتماعية، وزايدة الثقة ابلنفسا ادلهارات

 .تالميذإجيابية بُت ال
                                                           

: ادلنهالوإسرتاتيجياة التعليم احلديث، ) ادلعلمعطف الصيفى، ٛٔ
 .ٓٛٔ(، ص.  ٜٕٔٓ

19
 Rusman, Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan 

Profesionalisme Guru, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 201. 
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ويف ضوء ىذه التعريفات السا بقة فان التعلم التعاوين ىو 
فيو التالميذ يف رلموعات صغَتة داخل حجرة  يعملأسلوب 

الصف ربت إشراف وتوجيو ادلعلم، تضم كال منها سلتلف 
متدان ( يتعاون تالميذ  –متوسط  -ادلستوايت التحصيلية ) علي

ة لزايدة اجملموعات الوحداة يف ربقيق ىدف او أىداف مشًتك
 تعلمهم، وتعليم بعضهم بعضا.

 خصائص التعلم التعاوين -2
التعلم التعاوين حيتلف عن اسًتاتيجية التعلم األخرى. 

الفرق من عملية التعلم اليت تركز على عملية التعاون  ذفيتبُت ى
داخل اجملموعة. واذلدف منو ليس القدرة األكادديية على فهم 
سيطرة ادلادة الدراسية. ولكنو تتكون فيو عناصر التعاون أجل 

التعاوين يكون خاصة من  ذه ادلواد. وىذالسيطرة على ى
 ٕٓخصائص التعلم التعاوين. 

 فريقالتعلم من خالل ال (أ 
التعلم التعاوين ىو التعلم احلايل يف الفريق. جيب أن يكون 

يتعلم. جيب على كل عضو  ذالفريق قادرا على جعل كل تالمي
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من أعضاء الفريق أن يساعد بعضها ببعض لتحقيق أىداف 
 التعلم.
 بناء على إدارة التعاونية (ب 

 إدارة التعاونية ذلا ثالث  وظائف:
 التخطيط. ذوظائف اإلدارة عن تنفي (ٔ
 وظائف اإلدارة كمنظمة. (ٕ
وظائف اإلدارة كعنصر ربكم، يف التعلم التعاوين  (ٖ

حيتاج إَل معابَت النجاح يتحدد سواء من خالل 
 أو بدونو.

 الرغبة يف العمل اجلامعي (ج 
وصلاح التعلم التعاوين يف رلموعات يتم بتحديد  

 النجاح.
 مهارات يف العمل اجلامعاعي (د 

العمل اجلماعي من خالل أنشطة كان ديارس القدرة على 
ليكون  ذالتعلم يف اجملموعات. وابلتايل، ينبغي تشجيع التالمي

متسعدين وقادرين على التفاعل و التواصل مع األضاء اَلخرين 
 .من أجل ربقيق أىداف التعلم اليت مت وضعها
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يتعلمون ويف ادلراجع آخر يقال أن خصائص التعلم التعاوين 
مع زمالئهم على ادلادة ادلكلفة عليهم. وفيما أييت بعض من 

 ٕٔخصائص التعلم التعاوين فهي كما يلي: 
 .وجود ىدف مشًتك للمجموعة (ٔ
تفاعل أفراد اجملموعة بعضها على بعض كل فرد  (ٕ

يف اجملموعة يكون مسؤوَل عن نفسو وعن غَته 
 . العمل يف اجملموعة من انحية إصلاز

التواصل والعمل التعاوين والتدرب  شلارسة مهارات (ٖ
 عليها.

إاتحة الفرصة ألفراد اجملموعة الوحدة لتقومي جودة  (ٗ
 العمل.
خصائص التعلم التعاوين كما   (Johnson)يقدم جونسون

 ٕٕأييت :
 يتواصل أعضاء اجملموعة إجابيا بينهم.  (ٔ
 لكل عضو من األعضاء مسؤول يف صلاح زمالئو. (ٕ

                                                           
 .ٜٓٔص.ادلعلم وإسرتاتيجيات...،عطف الصيفى، ٕٔ

22
 Tukiran Tanaredja, Model – Model Pembelajaran Inovatif  

dan Efektif, ( Bandung : Alfabeta, 2013), hal. 59. 



21 

 

 التوظيف يف الرايسة. (ٔ
 يف ادلسؤوليات. التوظيف (ٕ
 الًتكيز على الواجبات و العمل اجلاعي. (ٖ
 تكوين ادلهارات اَلجتماعية. (ٗ
 .ذدور ادلعلم يف ادلالحظة عملية التالمي (٘
 يف التعلم التعاوين.  إن عملية تعليم (ٙ

إن عملية تعليم يف التعلم التعاوين ذبري يف رلموعات 
مقارنة صغَتة يتكون من نفرين أو أكثر. غَت متجاسبة دون 

 اَلختالفات يف قدرة األكادديية أو العرق، أو غَتىا.
 خطوات التعلم التعاوين -3

 إجراءات أتباع من َلبد فعال تعاوين تعلم ربقيقبغية 
 التعاونية اجملاميع داخل للطالب احلركية األنشطة تتضمن تنظيمية

 خالل من ذلم والسالمة األمن عوامل على التأكد خالل من
 ٖٕ:التالية اخلطوات أتباع على العمل

                                                           
م، متاح على ٜٕٔٓ، اسرتاتيجية التعلم التعاوينسعيد غٍت نوري،   23

https://www.researchgate.net   ٙٓاتريخ الدخول/ٕٔ/ٕٜٓٔ 
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 ىذه سواء الدرس أىداف ربديد على العمل (ٔ
 .تربوية أو تعليمية ىي األىداف

 غَت تكون نأ على الواحدة اجملموعة حجم ربديد (ٕ
 .التحصيلية القدرات حيث من متجانسة

 وترتيبها الدرس أنشطة لتنفيذ الالزمة األدوات ربديد (ٖ
 .التعاوين العمل على يشجع بشكل

 الطالب من ادلطلوبة التعليمية ادلهمات شرح (ٗ
 وتنفيذىا

 .اجلماعة ضلو الفرد مسؤولية ربديد (٘
 التعاوين ابلعمل اخلاصة التعليمات بعض توجيو (ٙ

 اذلادفة، وادلناقشة منخفض بصوت كالتحدث
 .رلموعتك خارج َلتتحرك

 بتنفيذ قيامها أثناء يف للمجموعات ادلدرس مالحظة (ٚ
 .ادلساعدة وتقدمي ادلهمات

 عند تعليمية وحدة لكل منوذجاً  ادلادة مدرس عرض (ٛ
  احلاجة
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 مثل الرئيسية ادلهمات لبعض ادلدرس عرض (ٜ
 ابلدرس تتعلق توضيحية رسوم أو سلططات
 طريق عن ادلدرس ذلا توصل اليت النتائج وتلخيص

 .خاصة والفرد عامة اجملموع مستوى تقومي
 مزااي وعيواب التعلم التعاوين -4

 ٕٗ:أييت ما التعاوين التعلم مزااي ىمأ من
أمهية غرس روح التعاوين بُت الطالب أنفسهم يف  (ٔ

 ادلدرسة أو اجلامعة أو اجملتماعهم.
للتعلم التعاوين من اثر إجياب يف خلق روح احملبة و  (ٕ

التازر والتكامل والتعاضدبُت الطالب وادلدرسُت 
 داخل الصف وخاررجو.

ىو تنمية الشعور لدى الطالب ابَلنتهاء إَل رلموعة  (ٖ
 جزء منها.

تنمية التفكَت واَلستقصاء وإدراك العالقات مرتبطة  (ٗ
 ابدلفاىيم لدى طلبة.
                                                           

24
بدون ) ، اجتاهات حديثة يف تدريس اللغة العربية،سعيد علي زاير 

-ٓٙٔه(، ص.  ٖٙٗٔ –م  ٕ٘ٔٓادلكان : الدار ادلنهجية، الطبعة األوَل 
ٔٙٔ. 
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هتيئة الفرصة للطالب ليشَت اسئلة مل يعتمد على  (٘
 إاثرهتا يف الصف.

تغَت اذباىات الطالب ضلو قدرتو الذاتية وضلو التعلم  (ٙ
 عموما.

 تبادل اخلربات داخل اجملموعة الواحدة. (ٚ
 وعات.الكل يتعلم يف اجملم (ٛ
 العمال اجلماعي يف إنتاج ادلعلومة داخل اجملموعة. (ٜ
تفاعل الفرد مع رلموعتو إلجياد اخللول دلشكلة ادلوجو  (ٓٔ

 ذلم.
 التعلم من خالل األقران يف داخل اجملموعة. (ٔٔ

 أما عيواب التعلم التعاوين فيما أييت: 
إن الطالب يف التعلم التعاوين يتكل على أفراد  (ٔ

 .رلموعتو يف إجياد احللول
حيتاج تطبيق التعلم التعاوين إَل صف حيتوي على  (ٕ

 اعداد صغَتة ليمكن مالحظتهم داخل الصف.
تساوي أفراد اجملموعة من حضوض التقوديات اليت  (ٖ

 تظهر لكل اجملموعة.
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حيتاج تطبيق التعلم التعاوين إَل ادلدرس الكفء يف  (ٗ
 تطبيق ومالحظة األىداف ادلنشودة من التعليم.

الطالب إَل رلموعات حلسب الفروق صعوبة توضيع  (٘
 الفردية.

، لكنها التعاوين ذلا العديد من ادلزااي كما نعلم أن التعلم 
َل ينفصل من بعض العيوب كما ذكران من قبل. لتقليل العيوب 
يف ىذه الطريقة ضلتاج اَل ادلعلمُت الذين لديهم القدرة وادلهارات 
اجليدة لتحقيق أىداف التعلم. ابإلضافة إَل أن ادلعلم جيب عليو 

حىت يتمكن  تالميذأن يعلم درجو قدرة الطلبة وشخصية كل 
 موعات ابلتساوي.ادلعلم من تقسيم اجمل

 Make a Match مفهوم أسلوب -ب 
 Make a Match ب أسلو تعريف  -1

التعلم التعاوين. من نوعا واحدا  هوMake a Macth  بأسلو 
 ذالتالمييرجو  األسلوبلدراسة وللعب. هبذ ذالتالمي فيو يدعوا

غَت متشبعة ابلتعلم الرتيب. لذالك يكون التالميذ متحمسُت 
فتوجو  َلتباع دروس اللغة العربية حىت ربسُت النتائج تعلم.

الباحثة لبحثها إَل أحد اساليب التعلم التعاوين ىو أسلوب 
Make a Match 
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اصلو من كلمة اإلصليلزية دبعٌت "  Make a Matchفكلمة 
 Lurna ))ي ينشأه لورن كران ذالصنع الزوج "، فهو األسلوب 

Curran ذعن ادلواعد أو ادلوضوع ما يف ى ذ، ويتعلم التالمي 
ه العملية ابعانة ذاألسلوب بطريقة حبث أزواجهم. وذبرى ى

وسيلة بطاقة األجوابة أو األسئلة اليت يوزعها ادلعلم جلميع 
األسلوب أن تكون عملية التعلم والتعليم ذ. وديكن ىذالتالمي

ٕ٘فعالة شلتعة.
 

الذي حيمل موضوع أسلوب  وى Make a Match أسلوب 
ىي  أسلوب وسائل اإلعالم ادلستخدمة يف ىذه. اللعبة

: بطاقة أسئلة مع  وسيتم تقسيم البطاقات إَل قسمُت البطاقات.
مع ىذه التقنية يتعلم ليس فقط أثناء اَلستماع إَل بطاقة أجوبة. 

أنشطة أخرى: لالحتفال  ادلعلم ،ولكن أيضا ديكن أن تؤدي
 والتواصل. من خالل ىذه ونسأل  والزميلة وشحذ ادلهارات

ادلشاركة بنشاط يف عملية التعلم. بذلك،  ذالتالمياألنشطة 
 ديكن أن تعزز من نشاط ادلتعلمُت. (Make a Match) أبسلوب
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   Make a Match خطوات تطبيق أسلوب -2
على عناصر اللغة ويكون   Make a Matchحيتوي أسلوب  

مثَتا لالىتمام وضعو موضع التنفيذ يف عملية التعليم ليكون 
أكثر ضباسا ونشاطا وخربة فيها. ومن عدة خطوات  ذالتالمي

 ٕٙتعليم ىذا األسلوب كما يلي:
يقوم ادلعلم إبعداد العديد من البطاقات اليت ربتوي  (ٔ

على بعض ادلفاىيم أو ادلوضوعات ادلناسبة جللسة 
انحية األخرى من بطاقة األسئلة راجعة، من ادل
 األجزاء األخرى من بطاقة الإلجابة.و 

 على بطاقة واحدة. ذتالميحيصل كل  (ٕ
 ذ اإلجابة/ السؤل عن البطاقة احملتفظتالميكل ر  يفك (ٖ

 هبا.
 ذ عن شريك لديو بطاقة مناسبتالمييبحث كل  (ٗ

 ببطاقتو ) سؤل اإلجاابت(.
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ديكنو مطابقة البطاقة ذ التالمي أعطي الناتيجة إَل (٘
  .احلد الزماين لقب

عد جولة واحدة هتتز البطاقة مرة أخرى حىت حيصل  (ٙ
 .عن من قبلوعلى بطاقة سلتلفة  ذالتالمي

 اإلستنتاج / اإلختتام. (ٚ
 وعيوبه  Make a Match أسلوبمزااي  -3

عيواب. وبينما األساليب التعليمية مزااي و كما عرفنا أن كل  
 ٕٚادلزااي فهي : ذلذ األسلوب رلموعة من

 غَت مشبعة يف تلقي الدروس. ذالتالميجعل  (ٔ
 تسهيل ادلعلمُت يف تقدمي ادلواد التعليمية. (ٕ
لم ابللعبة ابستخدام البطاقات لتع ذالتالمييدعوا  (ٖ

 مطابقة األزواج.أو 
 ينشطون يف عملية التعلم. ذالتالميجعل  (ٗ
 .ففالة و فعالة (٘

 وأما عيوب األسلوب ادلتعلقة فهي كما يلي :
 طويال. تاج وقتارب (ٔ
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 يكون فصل ضوضاء. (ٕ
 .ذالتالمي يصعب تكييف (ٖ
يصعب على ادلعلمُت إعداد بطاقات جيدة وفقا  (ٗ

 للمواد.
َليفهمون الدروس ألهنم يفكرون يف  ذالتالميبعض  (٘

 .اللعب
وحلل ىذه العيوب، على ادلعلم أن يهتم جيدا ابلوقت  

ادلعلم أن الدراسي حىت َل يضيع ااَلوقات احملددة. وكذلك على 
يتمكن من إدارة الفصل وتصميم التعليم تفصيليا قبل عملية 

 التعليم والتعلم ليحصل على أىداف التعليم ادلعينة.
  



 

99 
 

 الفصل الثالث
 احلقلي منهج البحث

 البحث منهج -أ 
يقصد  ىي حبث ذبرييّب. البحث إن منهج البحث عن ىذا

دبصطلح "ذبرييب" تغَت شيء ومالحظة أثر التغَت على شيء 
يتضمن إدخال تعديالت أو تغَتات معينة  آخر. أي أن التجرييب

تنقسم البحوث  ٕٛ.من أجل مالحظة أو أثرىا على شيء آخر
 ،(factorial Design) أربعة األقسام: البحوث العاملية بية إَليالتجر 

 وحبوث الشبو التجرييب ،((true experimentبية حقيقة يوحبوث ذبر 
(quasi experimental) ،التمهدية  وحبوث التصميمات(pre-

experiment.) 
إن منهج البحث الذي تعتمد عليو الباحثة يف كتابة ىذا 

-Pre)البحث ىو ادلنهج التجرييب بتصميمات التمهدية 

experimen design.)  :ينقسم ىذا البحث إَل ثالثة أقسام
-one group pre، والثاين one shoot case studyالتصميم األول 

                                                           
 ،، مدخل ادلناهج البحث الرتبويدكتور رجاءرلمد أبو عالم28
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test post-test والثالث ،intact group comprasion . واختارت
 .one group pre-test post- testالباحثة بتصميم 

 وىذا التصميم أيخذ الشكل التاَل: 

 
 يرمز اجملموعة التجريبية الرمز ]ت[ -
 بية، أي للمتغَتات ادلستقلةي[ يرمز ان للتجر  xالرمز ] -
 [ يرمز لالختبار القبلى ٔالرمز ] خ -
 [ يرمز لالختبار البعدى ٕالرمز ] خ -

 عينة البحث -ب 
ويكون اجملتمع ذلذا البحث ىو صبيع التالميذ يف الفصل 

)أ( عددىم اخلامس. أخدت الباحثة كالعينة الفصل اخلامس 
 ( تلميذا.ٕٓ)

اختارت الباحثة ىذا الفصل كالعينة يف ىذ البحث ألن 
بعد مقابلة مع مدرسة اللغة العربية، رأت الباحثة أن بعضهم مل 
يفهموا اللغة العربية. وطريقة البحث اليت تستخدمها الباحثة 

 (Purpossive Sampling).إلختبار العينة ىي الطريقة العمدية 

 

 ٕخ    xٔت   خ
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 وأدواهتا البياانتطريقة مجع  -ج 
 اإلختبارات -1

      وادلراد ابإلختبار ىو كما قال رشدي أضبد طعيمة أبنو
" رلموعة األسئلة اليت تطلب من ادلدرسُت أن جييبوا ذلا هبدف 
قياس مستواىم يف مهارة لغوية معينة وبيان مدى تقدمو فيها 

. وىذا اإلختبار مرتُت يف كل الدور وىو ٜٕومقارنتو بزمالئو "
اإلختبار القبلي واإلختبار البعدي، دلعرفة مدى استعاب الطلبة 

 وصلاحهم على سيطرة فهم ادلادة.
قبل  الطلبةترب اإلختبار القبلي ىو اإلختبار الذي زب (أ 

ديد مستوى التحصيل إجراء التجربة بغرض رب
 يف تعلم اللغة العربية. الدراسي لديهم

بعد  طلبةترب الالبعدي ىو اإلختبار الذي زب ختباراإل (ب 
ديد مستوى التحصيل إجراء التجربة بغرض رب

 يف تعلم اللغة العربية. مالدراسي لديه
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 اإلستبانة -2
اإلستبانة ىي ادلدلول العريب الصحيح للمراد منها 
الذي يشَت إَل تلك اإلستمارة اليت ربتوي على رلموعة من 
األسئلة والعبارات ادلكتوبة مزودة إبجابتها واآلراء احملتملة 

 يف الفصل ذتالميوتوزع الباحثة اإلستبانة لل ٖٓ.إلجابةل
م اللغة العربية ييف تعلتالميد ال( دلعرفة استجابة أ) اخلامس

 .(Make a Match)تطبيق التعلم التعاوين أبسلوب ب
 طريقة حتليل البياانت -د 

تعترب ربليل ادلعلومات خطوة مهمة من خطوات تصميم 
الباحثة طريقة ربليل  تستخدماالبحث. ففي ىذا البحث 

فاستعملت الباحثة اجملموع وادلعدل من  .البياانت ربليال كّميا
إجابة اَلختبارتُت )اَلختبار القبلي والبعدي(. ودلعرفة تطبيق 

يف تعليم اللعة العربية.   Make a Matchالتعلم التعاوين أبسلوب 
أما من أنواع  .T  اختبار فالتحليل الذي استعملتو الباحثة ىو

لتحليل البحث يف  الباحثة استعملتهااليت  "(T"test) تاَلختبار 
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ادلنهج ألن  Paired Sample T Testىذا البحث ىو اختبار 
 ديةيالتصميمات التمهالذي قد اختارتو الباحثة ىو  التجرييب

بشكل تصميم اجملموعة الواحدة مع اختبار قبلي وبعدي أو ما 
ابستعانة  One Group Pre-Test Post-Test Designيقال بـــــ

 .”SPSS Statistics 20“ ت الرقميةاألدوااحلساب على 

 فهما" T"testتقوم الباحثة بشرطي  " T"testقبل إجراء 
 Uji)ختبار ادلتجانس َلاو  (Uji Normalitas) العمل ختبارا

Homogenitas) . ضبط فائيلإن (Normalitas Data)  تجانس وادل
(Homogenitas Data)   توزيع البياانت على ربصيلو يدل

(Distribusi  Data) ستوى الدَللة دب(Sig.) <ٓ،ٓ٘ . فالتحليل
 :كما يلي Paired Sample T Testمن  (.Sig)ستوى الدَللة دب
فهذا يدل  ٘ٓ،ٓ >  (.Sig) نتيجة مستوى الدَللةإذا كان  -ٔ

 (Ha) مردود وفرض البديل ((Hoفرض الصفري على أن 

 .مقبول
فهذا يدل  ٘ٓ،ٓ <  (.Sig) نتيجة مستوى الدَللةإذا كان  -ٕ

 (Ha) وفرض البديل مقبول ((Hoفرض الصفري على أن 

 .مردود



34 

 

إلجابة استعملتو الباحثة  كّميا الذي  ربليل البياانتفأما 
للحصول على اجملموع  )بياانت اإلستبانة( الثاين أسئلة البحث 

وادلعدل والنسبة ادلائوية دلعرفة استجابة الطلبة ابستعانة احلساب 
  .”SPSS Statistics 20“األدوات الرقمية على 

وللحصول على بيان عن اكتساب ادلعدلة من إجابة 
كما بينت يف  (Interpretasi) التفسَتتستخدم الباحثة اَلستبانة، 

 اآليت: ٔ-ٖاجلدول

 1-3اجلدول 
 الدرجة على مقياس التفسري

 رقم
 لكلادلعدل 

 بنود االستبانة
 (Interpretasi) التفسري

 السفلى ٖٖ،ٔ – ٓ،ٓ ٔ

 ادلتوسط ٙ،ٕ – ٗ،ٔ ٕ

 العليا ٓ،ٗ – ٚ،ٕ ٖ
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 ٕ-ٖ فعرضت يف اجلدول خالصة على ما شرحت الباحثة
 اآليت عن أسئلة البحث وربليل البياانت اليت استخدمت فيها.

 2-3اجلدول 
 أسئلة البحث وحتليلها

 حتليل البياانت أسئلة البحث رقم

تطبيق التعلم التعاوين أبسلوب ىل  ٔ
Make a Match  فعال يف تعليم

 اللغة العربية ؟

اَلختبار ت 
(T-Test) 

 

كيف استجابة التالميذ يف تعليم  ٕ
اللغة العربية بتطبيق التعلم التعاوين 

 ؟ Make a Matchأبسلوب 

ادلعدل والنسبة 
 ( ٝادلائوية ) 

 ) اَلستبانة (
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 الفصل الرابع
 نتائج البحث

 عرض البياانت -أ 
الفصول السابقة ما يتعلق دبنهج  شرحت الباحثة يف لقد

ىذا البحث واألدوات ادلستخدمة فيو جلمع البياانت . أما يف 
تعرض نتائج اليت حصلت من عملية  الفصل فًتيد الباحثة أن

 Make a Matchتعليم اللغة العربية بتطبيق التعلم التعاوين أبسلوب 
بندا اتشيو.  ٗيف تعليم اللغة العربية ابدلدرسة اإلبتدائية احلكومية 

وحلصول على البياانت قامت الباحثة ابلبحث التجريبية يف ىذه 
 اعتمادا على رسالة مٜٕٔٓ/  مٕٕٓٓالدراسية  ادلدرسة للسنة

جامعة الرانَتي بندا أتشيو  وأتىيل ادلعلمُت عميدة لكلية الًتبية
يوليو  ٛيف اتريخ  B-10038/Un.08/FTK.1/TL.00/07/2019برقم: 

 عن إذن صبع البياانت فيو. ٜٕٔٓ

 حملة عن ميدان البحث -1
قبل الشروع يف البحث حيسن ابلباحثة أن توضح عن 

بندا اتشيو، كانت ىذه  ٗميدان البحث وىي اإلبتدائية احلكومية 
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ادلدرسة احدى ادلدارس اإلسالمية تقع يف شارع سلطان عليدين 
، وكانت رئيس ىذه ادلدرسة  (Alauddin Johan Syah)جوىن شاه

 .( (Wardah Hanimاألن وردة حان
مدرسة.  ٕ٘مدرسا و  ٘ادلدرسُت يف ىذه ادلدرسة وعدد 

أما ادلدرسة اليت تعلم اللغة العربية فعددىا مدرسة واحدة وىي 
ادلتخرجة جامعة الرانَتي بندا   (Nurul Maghfirah)نورول مغفَتة

 األيت: ٔ-ٗأتشيو.كما يتضح من اجلدول 
 1-4اجلدول 

 دا أتشيهبن 4ابدلدرسة اإلبتدائية احلكومية عدد ادلدرسون 
 عدد ادلدرسني

 اجملموع
 ادلدرسات ادلدرسون

٘ ٕ٘ ٖٓ 
تلميذا، تتكون  ٗٛٗوكان عدد التالميذ يف ىذه ادلدرسة 

تلميذة، وىم جيلسون يف الصف األول  ٜٖٕتلميذ و  ٕ٘ٗمن 
 حىت الصف السادس، كما يتضح يف اجلدول التايل:
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 2-4اجلدول 
 بندا اتشيه 4اإلبتدائية احلكومية  عدد التالميذ ابدلدرسة

 الفصل
عدد 
 الفصل

 الطالب
 جمموع

 األانث الذكور
 ٓٛ ٖٙ ٗٗ ٕ الفصل األول
 ٓٛ ٖٗ ٖٚ ٕ الفصل الثاين
 ٕٛ ٓٗ ٕٗ ٕ الفصل الثالث
 ٓٗ ٕٗ ٖٛ ٕ الفصل الرابع

 ٛٚ ٖٙ ٕٗ ٕ الفصل اخلامس
 ٔٛ ٜٖ ٕٗ ٕ الفصل السادس

 ٗٛٗ ٜٖٕ ٕ٘ٗ ٕٔ اجملموع
من البينات السابقة علمنا أن عدد التالميذ ابدلدرسة 

، فاختارت الباحثة تالميذ ٗٛٗبندا أتشيو  ٗاإلبتدائية احلكومية 
 فصال لتكون عينة.
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 شطة البحثأن -2
وقامت الباحثة نفسها بتدريس اللغة العرابية بتطبيق التعلم 

يف تعليم اللغة العربية لقاءة،  Make a Matchالتعاوين أبسلوب 
ستوضح الباحثة توفيت التجرييب وخطوات التدريس، أما توقيت 

 عملية التعليم والتعلم كما يلي:
 3-4اجلدول 

 توقيت التجرييب 
 العملية ساعة يوم/اتريخ اللقاء
اللقاء 
 األول

 اإلثنُت
ٕ٘/ٔٔ/ٕٜٓٔ ٜ6ٓٓ-ٔٓ6ٓٓ 

اإلختبار القبلي 
 وتعليم اللغة العربية

اللقاء 
 الثاين

 الثالاثء
ٕٙ/ٔٔ/ٕٜٓٔ ٜ6ٓٓ-ٔٓ6ٓٓ 

تعليم اللغة العربية 
ابستخدام أبسلوب 

Make a Match 
اللقاء 
 الثالث

 األربعاء
ٕٚ/ٔٔ/ٕٜٓٔ ٜ6ٓٓ-ٔٓ6ٓٓ 

اختبار البعدي 
 وتقسيم اإلستبانة
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 4-4اجلدول 
العربية بتطبيق التعلم التعاوين  عملية تعليم وتعلم اللغة
 Make a Matchأبسلوب 

 أنشطة ادلدرسة أنشطة التالميذ
 ادلقدمة

 يقرأرد التالميذ السالم و ي
 الدعاء مًعا

 معا يقرأ الدعاءادلدرسة تسلم 

يستمع التالميذ إَل  
 كشف اخلصور

تكشف ادلدرسة حضورات 
 التالميذ

حييب و ستمع التالميذ 
 إَل ادلدرسة

تشرح و تكرر ادلدرسة ادلوضوع 
 السابق قليال

التالميذ إَل إدراك يستمع 
 ادلدرسة

 ادلدرسة تعطي اإلدراك للتالميذ

يستمع التالميذ إَل الدافع 
 الذي قدمتها ادلدرسة

 توفر ادلدرسة الدافع للتالميذ

يستمع التالميذ إَل 
 األىداف التعليمية

زبرب ادلدرسة أىداف التعلم 
 للتالميذ
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عملية  يستمع التالميذ إَل
 التعلم  وشكل اَلختبار.

ادلدرسة ادلادة وتشرح عملية  زبرب
 التعلم  وكذلك شكل اَلختبار.

يستمع التالميذ إَل شرح 
 ادلدرسة

زبربادلدرسة ادلادة وتشرح عملية 
 التعلم  وكذلك شكل اَلختبار

يستمع التالميذ إَل 
 األىداف التعليمية

يقسم ادلدرسة التالميذ إَل أربع 
 رلموعات

 أنشطة الرئيسية
التالميذ الصور يالحظ 

 اليت يعلقها ادلدرسة
تقوم ادلدرسة إبلصاق الصور 
ادلتعلقة بـ "يف احلديقة" على 

 السبورة
تقوم التالميذ بنطق 
ادلفردات اليت تلفظ هبا 

 ادلدرسة

تلفظ ادلدرسة ادلفردات من الصور 
 اليت مت لصقها

 
يستمع التالميذ بعناية إَل 
شرح معٌت ادلفردات من 

 قبل ادلدرسة

تشرح ادلدرسة معٌت ادلفردات 
 ادللصقة على السبورة
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يتقدم التالميذ إَل األمام 
إللصاق معٌت ادلفردات من 

 الصورة

أتمر ادلدرسة أو يدعو عدة 
تالميذ إَل األمام إللصاق معٌت 

 ادلفردات من الصورة
يطرح التالميذ أسئلة 

تتعلق ابدلواد واألشياء اليت 
 مل يتم فهمها بعد

ادلدرسة التالميذ لطرح تدعو 
أسئلة حول ادلواد اليت مل يتم 

 فهمها عند التالميذ
يستمع التالميذ ادلواد اليت 

 أوضحها ادلدرسة
تشرح ادلدرسة عملية التعليم 

 Make aابستخدام أسلوب 

Match 
يتداول كل طالب مع 

رلموعاهتم للتكيف بُت 
ادلفردات / الصورة وادلعٌت 

وادللصقة على الكرتون 
 دلقدما

 Makeتقوم ادلدرسة بتوزيع بطاقة 

a Match   على كل رلموعة ربتوي
كل منها على مفردات ومعناىا 
ويطلب من التالميذ أن يطابقوا 
 الكارتون ادلقدم وأن يلتزموا بو.

يناقش التالميذ مع 
صبل  لتكوينرلموعاهتم 

 بسيطة من ادلفردات

أتمر ادلدرسة التالميذ بكتابة صبل 
 ادلفرداتبسيطة من كل 
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يتقدم كل رلموعة إَل 
األمام ابلدور لتقدمي نتائج 

 عمل رلموعتهم

تطلب ادلدرسة كل رلموعة التقدم 
إَل األمام ابلدور لتقدمي نتائج 

 العمل اجلماعي
يستمع التالميذ إَل 

األخطاء اليت شرحتها 
 ادلدرسة

تصحح ادلدرسة أخطاء التالميذ 
يف مطابقة البطاقات وتعطي 

 موعات درجة لكل رل
 اخلامتة

يلخص بعض التالميذ 
 ادلواد ادلدروسة

تطلب ادلدرسة من التالميذ 
 اخلالصة من ادلواد ادلدروسة

 تقيم ادلدرسة يف هناية الدرس جييبون األسئلة
 تعطي ادلدرسة النصائح للتالميذ يستمع التالميذ النصائح

 يقرأء التالميذ الدعاء
 وجييبون السالم

التعليم ابلدعاء زبتم ادلدرسة 
 والسالم

 
 
 
 



44 

 

 حتليل البياانت -ب 
 ياانت:يف ىذا القسم عن ربليل الب ةشرح الباحثت

يف   Make a Matchفعالية تطبيق التعلم التعاوين أبسلوب -1
 تعليم اللغة العربية.

 Make a دلعرفة فعالية تطبيق التعلم التعاوين أبسلوبو 

Match  جلمع  يف تعليم اللغة العربية فاستعملت الباحثة اَلختبار
تطبيق إبجراء التعلم التعاوين  ةقوم الباحثتأن وقبل  ت.بياانال

 .ختبار القبليإلاب ةالباحث تماق، Make a Matchأسلوب 
عن ربصيل  ةعرض الباحثت اآليت ٘-ٗففي اجلدول 

 :اَلختبار القبلي التالميذ على

 5-4اجلدول 
 االختبار القبلي نتيجة

 نتيجة أمساء التالميذ رقم
 ٓٙ (ٔ) التالميذ ٔ
 ٘ٛ (ٕالتالميذ ) ٕ
 ٜٗ (ٖالتالميذ ) ٖ
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 ٘ٗ (ٗالتالميذ ) ٗ
 ٘ٗ (٘التالميذ ) ٘
 ٘ٗ (ٙالتالميذ ) ٙ
 ٓٚ (ٚالتالميذ ) ٚ
 ٓٚ (ٛالتالميذ ) ٛ
 ٓٙ (ٜالتالميذ ) ٜ
 ٓٙ (ٓٔالتالميذ ) ٓٔ
 ٓٚ (ٔٔالتالميذ ) ٔٔ
 ٓٛ (ٕٔالتالميذ ) ٕٔ
 ٘ٛ (ٖٔالتالميذ ) ٖٔ
 ٓٙ (ٗٔالتالميذ ) ٗٔ
 ٘ٚ (٘ٔالتالميذ ) ٘ٔ
 ٘ٛ (ٙٔالتالميذ ) ٙٔ
 ٘ٙ (ٚٔالتالميذ ) ٚٔ
 ٓٛ (ٛٔالتالميذ ) ٛٔ
 ٘ٛ (ٜٔالتالميذ ) ٜٔ
 ٘ٛ (ٕٓالتالميذ ) ٕٓ
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 1414 جمموع
 71،2=  1414/21 معدل

السابق يشَت أن النتيجة يف اَلختبار القبلي  ٘-ٗاجلدول 
يف  Make a Matchأي النتيجة قبل تطبيق التعلم التعاوين أبسلوب 

ونتيجة ادلعدلة لكل  ٗٓٗٔتعليم اللغة العربية إذ تقدر رلموعها 
 .ٕ،ٓٚالتالميذ ىي 

تطبيق التعلم التعاوين أبسلوب إبجراء  ةالباحث تبعد ما قام
Make a Match ورقةليم اللغة العربية، وزعت الباحثة يف تع 

بتطبيق  التالميذء األخَت دلعرفة قدرة اَلختبار البعدي يف اللقا
 يف تعليم اللغة العربية. Make a Matchالتعلم التعاوين أبسلوب 

يف  ةالباحث تبُتاَلختبار البعدي ف وربصيل التالميذ على
 :اآليت ٙ-ٗاجلدول 

 6-4اجلدول 
 البعدينتيجة االختبار 

 نتيجة أمساء التالميذ رقم
 ٘ٙ (ٔالتالميذ ) ٔ
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 ٜ٘ (ٕالتالميذ ) ٕ
 ٜٛ (ٖالتالميذ ) ٖ
 ٛ٘ (ٗالتالميذ ) ٗ
 ٓ٘ (٘التالميذ ) ٘
 ٓ٘ (ٙالتالميذ ) ٙ
 ٓٛ (ٚالتالميذ ) ٚ
 ٓٛ (ٛالتالميذ ) ٛ
 ٘ٚ (ٜالتالميذ ) ٜ
 ٘ٙ (ٓٔالتالميذ ) ٓٔ
 ٘ٚ (ٔٔالتالميذ ) ٔٔ
 ٜٓ (ٕٔالتالميذ ) ٕٔ
 ٜٓ (ٖٔالتالميذ ) ٖٔ
 ٓٚ (ٗٔالتالميذ ) ٗٔ
 ٓٛ (٘ٔالتالميذ ) ٘ٔ
 ٕٜ (ٙٔالتالميذ ) ٙٔ
 ٕٚ (ٚٔالتالميذ ) ٚٔ
 ٜٓ (ٛٔالتالميذ ) ٛٔ
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 ٜٓ (ٜٔالتالميذ ) ٜٔ
 ٜ٘ (ٕٓالتالميذ ) ٕٓ

 1561 جمموع
 78=  1561/21 معدل

السابق يشَت أن النتيجة يف اَلختبار البعدي  ٙ-ٗاجلدول 
   Make a Matchأي النتيجة بعد تطبيق التعلم التعاوين أبسلوب 

والنتيجة ادلعدلة لكل التالميذ ىي  ٓٙ٘ٔإذ تقدر رلموعها 
. اجلدوالُت السابقُت يدَلن على أن نتيجة ادلعدلة يف ٛٚ

اإلختبار البعدي أعلى من النتيجة ادلعدلة يف اَلختبار القبلي 
و  6ٕٓٚحيث كانت النتيجة ادلعدلة يف اَلختبار القبلي بتقدير 

. مث استغلت ٛٚدي بتقديرالنتيجة ادلعدلة يف اَلختبار البع
 ”SPSS Statistics 20“الباحثة ىذه البياانت ابستعمال الربامج 

 .Test -ت بــــــواستخدمت أداة التحليل 
، تقوم الباحثة ابختبار Test-قبل إجراء اَلختبار بــــــ ت

 : ٛ-ٗ( كما يف اجلدول uji normalitas dataادلعيارية )
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 7-4اجلدول 
 Normalitas Data)) الفائيلنتيجة ضبط 

Postest 
Kolmogorov-Smirnov

a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

pretest 
Pretest .144 20 .200

*
 .921 20 .101 

Postest .191 20 .055 .927 20 .133 

من اَلختبار القبلي  يشَت اجلدول السابق أن توزيع البياانت
( وأن توزيع البياانت ٘ٓ،ٓ <ٓ،ٔٓٔ) (( sig  دبستوى الدَللة

(Distribusi Data) من اَلختبار البعدي دبستوى الدَللة  sig )) 
 وىذه تدل على أن البياانت الفائيلة. (٘ٓ،ٓ <ٓ،ٖٖٔ)

 8-4اجلدول 
 (Uji Homogenitas)نتيجة االختبار ادلتجانس 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.000 1 38 .994 

 اَلختبار ادلتجانسيدل على أن ربصيل  ٛ-ٗاجلدول 
(Uji Homogenitas)  دبستوى الدَللة(Sig.) (ٓ6ٓ٘<ٜٜٗ.). 

، وديكن إجراء متجانسة فتشَت تلك النتيجة إَل أن البياانت
  (.uji tاختبار ت )
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 Make aدلعرفة فعالية تطبيق التعلم التعاوين أبسلوب

Match َلبد أن ربلل اختبار ت(uji t)  بنظر إَل نتيجة ادلعدلة
 اآليت: ٛ-ٗويبُت اجلدول  َلختبار القبلي واَلختبار البعديمن ا

 9-4اجلدول 
 البعدي واالختبارنتيجة ادلعدلة من االختبار القبلي 

 
Mean N 

Std. 
Deviation 

Std. Error Mean 

Pair 1 
pretest 70.20 20 14.912 3.335 

postest 78.00 20 14.843 3.319 

القبلي  ختبارَلا أن نتيجةعلى يدل  ٜ-ٗاجلدول 
. واخلطوة التالية (ٓٓ،ٛٚ) البعدي ختبارَلا نتيجةو  (ٕٓ،ٓٚ)

 Make aفعالية تطبيق التعلم التعاوين أبسلوب ىي نظر إَل 

Match   ابستعمال تيف تعليم اللغة العربية- Test.  وربصيلو كما
 اآليت: ٓٔ-ٗاجلدول بُت 
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 11-4اجلدول 
 Test-تحتصيل 

 Paired Differences T df Sig. 
(2-

taile
d) 

Mean Std. 
Devia
tion 

Std. 
Error 
Mean 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 
pretest - 
postest 

-
7.800 

3.172 .709 -9.285 -6.315 -10.996 19 
.00
0 

 Testٓ6ٓٓٓ -تيدل على أن ربصيل  ٓٔ-ٗاجلدول 
فعالية وىذا يدل على ( .ٓٓٓ>6ٓ٘ٓ) (.Sig) ومستوى الدَللة

يف تعليم اللغة  Make a Matchتطبيق التعلم التعاوين أبسلوب 
 العربية.

 Makeتطبيق التعلم التعاوين أبسلوب ب ة التالميذاستجاب -2

a Match يف تعليم اللغة العربية 
 ةقوم الباحثاَلستجابة تلدعم صحة البياانت من  

 تعليم اللغة العربية بتطبيق التعلم التعاوينيف عملية  ستباانتابَل
للحصول على اجملموع وادلعدل والنسبة  Make a Matchأبسلوب

األدوات ابستعانة احلساب على  التالميذ ادلؤية دلعرفة استجابة
 .”SPSS Statistics 20“الرقمية 
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 11-4اجلدول 
 نتيجة استبانة التالميذ

 البيان
على درجة 
 االستجابة

نتيجة 
 ادلعدلة

ادلعيار 
 االحنراف

 استجابة التالميذ )النسبة ادلائوية(
 غري الرقم التصرحيات

 موافق
 موافق
 بقلة

 موافق
 موافق
 جدا

 ٖ - - .ٖٙٙ  6ٖٛ٘ العليا
ٔ٘% 

ٔٚ 
ٚ٘% 

أستمتع تعلم اللغة العربية بتطبيق 
 Make aالتعلم التعاوين أبسلوب 

Match 

ٔ 

 7 - - .ٜٛٗ 6ٖٙ٘ العليا
ٖ٘% 

ٖٔ 
ٙ٘% 

أبسلوب  التعلم التعاوين إستخدام
Make a Match  يساعدين يف

 إجياد ادلفردات الكثَتة

ٕ 
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 ٖ ٜٙٓ.ٔ 6ٕٚ٘ العليا
ٔ٘% 

٘ 
ٕ٘% 

ٙ 
ٖٓ% 

ٙ 
ٖٓ% 

تعليم اللغة العربية ابستخدام 
والتعلم  Make a Matchأسلوب 

التعاوين تشجعوين يف حفظ 
 ادلفردات

ٖ 

 ٔ .ٙٔٚ 6ٖٚ٘ العليا
٘% 

- ٕ 
ٔٓ% 

ٔٚ 
ٛ٘% 

أشعر ابلفرح إذا كان ادلدرسون 
يف ىذه ادلدرسة يعلمون التالميذ 

التعلم التعاوين ابستخدام 
 Make a Matchسلوب أب

ٗ 

 ٚ - - .ٜٛٗ 6ٖٙ٘ العليا
ٖ٘% 

ٖٔ 
ٙ٘% 

 Make a Matchتطبيق أسلوب 
 مناسب يف تعليم اللغة العربية.

٘ 

تعلم ادلفردات بتطبيق أسلوب  ٕٔ ٛ - - .ٕٓ٘ 6ٖٙٓ العليا ٙ 
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ٗٓ% ٙٓ% Make a Match  والتعلم التعاوين
 يزيد ضباسة يف تعلم اللغة العربية 

 ٔ - .ٖٕ٘ 6ٖٛٓ العليا
٘% 

ٕ 
ٔٓ% 

ٔٚ 
ٛ٘% 

 Make a Match بتطبيق أسلوب
 يساعدوين يف فهم معٌت ادلفردات

ٚ 

 ٓٔ - - .ٕٔ٘ 6ٖ٘ٓ العليا
٘ٓ% 

ٔٓ 
٘ٓ% 

 Makeالتعليم ابستخدام أسلوب 

a Match  يساعدوين يف مراجعة
 ادلفردات يف ادلاض

ٛ 

 ٛ - - .ٕٓ٘ 6ٖٙٓ العليا
ٗٓ% 

ٕٔ 
ٙٓ% 

 Make a Match تطبيق أسلوب

 والتعلم التعامٍت يزيل ادللل  
ٜ 

 ٛ - - .ٕٓ٘ 6ٖٙٓ العليا
ٗٓ% 

ٕٔ 
ٙٓ% 

 Make a Match تطبيق أسلوب
والتعلم التعامٍت يساعدوين يف 

ٔٓ 
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الكلمة حسب الصوار  اختبار
 ادلتوفرة

 ٛ .ٕٓ٘ 6ٖٗٓ العليا
ٗٓ% 

ٕٔ 
ٙٓ% 

َل أفرح يف تعلم اللغة العربية  - -
 Make aابستخدام أسلوب 

Match والتعلم التعاوين 

ٕٔ 

 ٚٔ .ٖٕ٘ 6ٖٛٓ العليا
ٛ٘% 

ٕ 
ٔٓ% 

ٔ 
٘% 

 Make aاستخدام أسلوب  -

Match  يف تعلم و  ينَل يساعدو
 حفظ ادلفردات

ٖٔ 

 ٚٔ .ٖٙٙ 6ٖٛ٘ العليا
ٛ٘% 

ٖ 
ٔ٘% 

 Make a Matchتطبيق أسلوب  - -
والتعلم التعامٍت َل تشجعون يف 

 تعلم اللغة العربية

ٔٗ 
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 ٚٔ .٘ٔٚ 6ٖٚ٘ العليا
ٛ٘% 

ٕ 
ٔٓ% 

- ٔ 
٘% 

 Makeالتعلم اب ستخدام أسلوب 

a Match  َل يزيد ادليلي يف تعلم
 اللغة العربية

ٔ٘ 

 ادلعدلة .299 3،61 العليا

ويف اجلدول . تصرحيات سبت اإلجابة عليها دلعرفة استجاابتعن  ٓٔ-ٗ يف اجلدول ةالباحث توقد جهز 
ىذه تدل على أن استجاابهتم ربصل على  (6ٖٙٓ)فهي  تالميذالسابق نرى أن نتيجة معدلة استجاابت ال

 .العليا درجة
و يشجعون تعلم اللغة  ونستمتعيأبن التالميذ  إَل التصرحيات اإلجيابية السابقة وىي ابلنظروكذلك  
يساعد التالميذ يف   Make a Match. كما أسلوب Make a Matchبتطبيق التعلم التعاوين أبسلوب العربية 

 ومناسب لًتقية قدرة التالميذ على التعاون مع األصدقاء يف فهم معٌت ادلفردات ادلتوفرة و حفظها ابلسهولة . 
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إصلاز وظيفة اجملموعات وللحصول على حد أقصى من نتائج 
ربصل  دبعٌت أهنا 6ٖٙٓأن نتيجة معدلة . "فهذه تدل على التعلم

 .على درجة العليا"
 ضحتقيق الفر  -ج 

ذلذ البحث ىو  كما ذكرت يف الفصل األول أن الفرض
 فرضان:

أبسلوب  تطبيق تعلم التعاوينإن :  (Ha)البديل  ضالفر  -ٔ
Make a Match  يف  ذالتالمياللغة العربية عند يف تعليم فعال

 أتشيو. بند ٗمدرسة اإلبتدائية 
أبسلوب  تطبيق تعلم التعاوينإن : (Ho)الفرض الصفري  -ٕ

Make a Match اللغة العربية عند يف تعليم  غَت فعال
 أتشيو. بند ٗيف مدرسة اإلبتدائية  ذالتالمي

 فعال Make a Matchسلوب أب وإن تطبيق التعلم التعاوين
. (Ha)فرض البديل التالميذ أي ال عند العربية اللغة تعليم يف

أن نتيجة مستوى  ٔٔ-ٗيف اجلدول  Test-تبواسطة ربصيل 
وىذا يدل على أن الفرض ، (.ٓٓٓ>.٘ٓ) ىوو  (.Sig) الدَللة
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تطبيق تعلم أى  مقبول (Ha)مردود والفرض البديل  ((Hoالصفري 
اللغة العربية عند يف تعليم  فعال Make a Matchأبسلوب  التعاوين
 بند أتشيو. ٗدرسة اإلبتدائية ادليف  ذالتالمي

  



 

ٜ٘ 

 الفصل اخلامس
 اخلامتة

 نتائج البحث -أ 
الباحثة ربليل البياانت ربليال اتما تفصيليا  متاقبعد ما 

من بدايتو حىت هنايتو، قدمت بعض نتائج البحث، وىي كما 
 يلي:

يف فعال  Make a Matchأبسلوب  تطبيق تعلم التعاوينإن  -ٔ
بند  ٗدرسة اإلبتدائية ادلذ يف التالمياللغة العربية عند تعليم 

 ت اَلختباروتعتمد الباحثة على أن تتيجة أتشيو. 
 <6ٓ٘ٓ) (.Sig) نتيجة مستوى الدَللةو  (ٓٓٓ،ٓ)

ٓ6ٓٓٓ). 
 Make a Matchسلوب أكانت استجابة الطلبة على تطبيق  -ٕ

 إَل إجابة اَلستبانةاعتمادا  ،إجيابية اللغة العربيةيف تعليم 
 (.6ٖٙٓربصل على درجة العليا )
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 اإلقرتاحات -ب 
اعتماداعلى الظواىر السابقة تقدم الباحثة اإلقًتاحات 

 تية:آلا
اللغة العربية أن خيتارن الطرق واألساليب  سييرجى من مدر  -ٔ

ادلتنوعة واجلذابة حسب ادلادة أو ادلهارات  ادلدروسة يف 
يف تعلم اللغة  التالميذعملية التعليم والتعلم، حىت َل يسئم 

 العربية.
وسائل التعليم ادلوافقة للمادة  نأن خيتار  ُتيرجى من ادلدرس -ٕ

حىت ، غة العربيةالل تعلمالوسائل ادلتعددة يف  ويستخدمن
 على فهم ادلادة فهما عميقا. التالميذ يسيطر

من ادلستحسن أن يصلح القارئُت اخلطااي اليت جيدوهنا يف  -ٖ
 ىذه الرسالة أبن تكون ىذه الرسالة على صورهتا ادلمتازة.

أن حيرصوا وجياىدوا يف تعلم اللغة العربية  التالميذ يرجى من -ٗ
 اجلديدة. وحيفظوا ادلفردات

 



 

61 

 

 ادلراجع

 ادلراجع العربية -أ 

 بَتوت:أساس تعلم اللغة و تعليمها،  ،ٖٜٜٔ دوجالس براون،
 دار النحفضة العربية.

مناهج البحث يف العلوم النفسية  ،ٕٔٔٓرجا زلمود أبو عالم،
 ار النشر للجامعات.: د، القاىرةو الرت بوية

تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا  ،ٜٜٛٔرشدي أضبد طعية،
 جامعة ادلصورة. القاىرة: مناهجه وأساليبه،

، اجتاهات حديثة يف تدريس اللغة م ٕ٘ٔٓسعيد علي زاير
 .الدار ادلنهجية، الطبعة األوَل، بدون ادلكان العربية،

دلدخل إىل البحث يف العلوم ا، ٖٙٔٔ العساف، صاحل بن ضبد
 العبيكان: الرايض.، مكتبة كيةالسلو 
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 ،ادلعلم وإسرتاتيجياة التعليم احلديث، ٜٕٔٓعطف الصيفى، 
 .ادلنهال

 .الشواف، دار فنون العربية ،ٜٜٔٔ، علي دمحم مركر

 ادلدخل للمناهج وطروق التدريس، ،ٓٔ.ٕ،دمحم يوسف
  .: مكتبة الشقريالرايض

، ٕٛٔٓزلمود الربيعي ومازن كزار وشيماء عبد الزىرة، 
 .دار الكتب العلمية ،األساس للتعلم التعاوين تكزاتادلر 

ادلنجد الوسيط يف  ،ٖٕٓٓ مؤسسة دار ادلشرق الكاثولكية،
 الطبعة األول، بَتوت.العربية ادلعاصرة، 

 ادلراجع اإلندونيسية -ب 
Anita Lie, Cooperative Learning, Mempraktikkan 

Cooperative Learning di Ruang-Ruang Kelas, 2004, 

Jakarta: Gramedia. 
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Rusman, Model-Model Pembelajaran: Mengembangkan 

Profesionalisme Guru,2013, Jakarta : Raja Grafindo 

Persada. 

Tukiran Tanaredja, Model-Model Pembelajaran Inovatif 

dan Efektif, 2013 Bandung: Alfabeta. 

 اإللكرتوين ادلراجع -ج 
http://www.scrib.com/doc/8846497/Pembelajaran-

Kooperatif-Make-a-Macth 

متاح م، ٜٕٔٓ، اسرتاتيجية التعلم التعاوينسعيد غٍت نوري، 
  https://www.researchgate.net على

http://www.scrib.com/doc/8846497/Pembelajaran-Kooperatif-Make-a-Macth
http://www.scrib.com/doc/8846497/Pembelajaran-Kooperatif-Make-a-Macth
https://www.researchgate.net/
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Sekolah  : MIN 4 Banda Aceh 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : V/Ganjil 

Materi Pokok  :  ِيف احْلَِديـَْقة 
Alokasi Waktu : 2 x 35 Menit  

 

A. Kompetensi Inti (KI) 

1. Kompetensi Inti (KI-1) :  

Menerima dan menjalankan ajaran agama yang 

dianutnya. 

2. Kompetensi Inti (KI-2) :  

Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam 

berinteraksi dengan keluarga, teman,guru dan 

tetangganya. 

3. Kompetensi Inti (KI-3) :  

Memahami pengetahuan faktual dengan cara 

mengamati (mendengar, melihat, membaca) dan 

menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang 



 

 

 

dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya 

di rumah  dan disekolah. 

4. Kompetensi Inti (KI-4) :  

Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa 

yang jelas, sistematis dan logis, dalam karya 

yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan 

anak sehat, dan dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.1 Meresapi makna 

anugerah Allah SWT 

berupa Bahasa Arab. 

1.1.1 Menunjukkan rasa syukur 

atas nikmat Allah SWT berupa 

kesempatan dapat mempelajari 

bahasa Arab. 

2.1 Memiliki 

kepedulian dan rasa 

ingin tahu terhadap 

keberadaan wujud 

2.1.1 Menunjukkan sikap 

berani dalam berkomunikasi 

dan bekerjasama dengan teman 

menggunakan bahasa Arab. 



 

 

 

benda melalui media 

bahasa Arab dalam 

berinteraksi dengan 

keluarga, tetangga dan 

guru. 

3.4 Memahami kata, 

frasa dan kalimat 

sederhana secara lisan 

dan tertulis terkait 

topik:  

 يف احْلَِديـَْقة

3.4.1 Menirukan kata yang 

telah didengar terkait topik  يف
 .dengan baik dan benar احْلَِديـَْقةِ 

3.4.2 Mengulang kembali kata 

yang telah didengar terkait 

topik  ِيف احْلَِديـَْقة dengan baik 

dan benar. 

3.4.3 Menunjukkan kata sesuai 

dengan makna atau gambar 

yang telah disediakan terkait 

topik  احْلَِديـَْقةِ  يف  dengan benar. 

4.1 Melafalkan bunyi 

huruf, kata, frasa, dan 

kalimat Bahasa Arab 

4.1.1 Menjawab pertanyaan 

secara lisan terkait topik  يف



 

 

 

terkait topik :  

 يف احْلَِديـَْقةِ 

 .dengan baik dan benar احْلَِديـَْقةِ 

 

 

4.1.2 Melafalkan kosa kata 

dengan pelafalan yang tepat 

dan benar tentang :  ِيف احْلَِديـَْقة 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, 

mengasosiasi, dan mengkomunikasikan peserta didik 

mampu:  

1. Melafalkan mufradat tentang  ِيف احْلَِديـَْقة dengan baik 

dan benar. 

2. Mengulang kembali tentang  ِيف احْلَِديـَْقة dengar baik 

dan benar. 
 

3. Menunjukkan kata sesuai dengan arti atau gambar 

yang berhubungan dengan materi  ِيف احْلَِديـَْقة 

4. Menjawab pertanyaan secara lisan tentang  ِيف احْلَِديـَْقة 

dengan baik dan benar. 
 



 

 

 

5. Melafalkan kosa kata dengan pelafalan yang tepat dan 

benar tentang  ِيف احْلَِديـَْقة 

 

D. Materi Pembelajaran 

(Terlampir) 

 

E. Metode Pembelajaran/Pendekatan 

1. Model : Cooperative learning 

2. Metode : -   Drill  

-   Ceramah 

-   Tanya Jawab  

-   Diskusi 

-   Penugasan  

3. Pendekatan  : Saintifik 

 

F. Media/Alat dan Sumber Pembelajaran 

1. Media  :  Kartu Make a Match 

2. Alat  : Spidol, Papan Tulis, 

kertas karton dan perekat.  

3. Sumber Belajar  : 

a. Buku siswa Bahasa Arab Pendekatan 

Saintifik Kurikulum 2013 untuk MI kelas V 



 

 

 

b. Buku guru Bahasa Arab Pendekatan Saintifik 

Kurikulum 2013 untuk MI kelas V 

c. Kamus arab indonesia 

 

G. Langkah-langkah Pembelajaran 

Tahapan 

Kegiatan 
Guru Siswa Waktu 

Kegiatan 

Pendahulun 

- Guru mengucapkan 

salam dan berdoa 

bersama 

- Guru menyapa 

siswa dan 

menanyakan kabar, 

lalu bertanya 

dengan kalimat  

 ماذا درسنا األن ؟

- Guru memeriksa 

kehadiran siswa  

- Guru memberikan 

apersepsi kepada 

siswa  

- Guru memberikan 

- Siswa menjawab 

salam dan berdoa 

bersama - sama  

- Siswa menjawab 

dengan  

 احلمدهلل اننا خبَت 
- Siswa 

mendengarkan 

absensi guru 

- Siswa 

mendengarkan 

apersepsi guru 

- Siswa 

mendengarkan 

motivasi yang 

5 

Menit 



 

 

 

Motivasi kepada 

siswa 

- Guru 

menyampaikan 

tujuan Pembelajaran 

kepada siswa  

- Guru 

menyampaikan 

garis besar cakupan 

materi dan 

penjelasan tentang 

proses pembelajaran 

yang akan 

dilakukan serta 

bentuk test. 

- Guru membagikan 

siswa menjadi 

empat kelompok 

diberikan oleh guru 

- Siswa 

mendengarkan 

tujuan pembelajaran 

dari guru 

- Siswa 

mendengarkan 

penjelasan guru 

dengan seksama. 

- Siswa duduk dalam 

kelompoknya 

masing – masing  

Kegiatan 

Inti 

- Guru menempelkan 

gambar yang 

berkaitan tentang  

 dipapan "يف احلديقة"

Mengamati 

- Siswa mengamati 

gambar yang 

ditempel oleh guru 

25 

Menit 



 

 

 

tulis 

 

- Guru mengucapkan 

mufradat dari 

gambar yang telah 

ditempel 

- Guru menjelaskan 

arti mufradat yang 

telah ditempel 

dipapan tulis 

- Guru menyuruh 

atau memanggil 

beberapa siswa 

maju kedepan untuk 

menempelkan arti 

mufradat dari 

gambar tersebut 

- Guru 

mempersilahkan 

siswa untuk 

bertanya terkait 

materi yang belum 

dipahami 

- Siswa mengucapkan 

pengucapan 

mufradat yang telah 

diucapkan oleh guru 

- Siswa 

mendengarkan 

dengan seksama 

penjelasan arti 

mufradat oleh guru 

- Siswa maju kedepan 

untuk menempelkan 

arti mufradat dari 

gambar tersebut 

Menanya 

- Siswa mengajukan 

pertanyaan terkait 

materi dan hal-hal 

yang belum 

dipahami 

Mengeksplorasi 

- Siswa 

mendengarkan 



 

 

 

- Guru menjelaskan 

materi 

menggunakan 

metode Make a 

Match 

- Guru membagikan 

kartu Make a Match 

kepada setiap 

kelompok yang 

masing-masing 

berisikan mufradat 

dan artinya dan 

menyuruh siswa 

untuk mencocokkan 

dan menempelkan 

pada karton yang 

telah disediakan 

- Guru menyuruh 

siswa untuk 

membuat kalimat 

sederhana dari 

masing-masing 

dengan seksama 

materi yang 

dijelaskan oleh guru 

- Setiap siswa 

bermusyawarah 

dengan 

kelompoknya 

masing – masing 

untuk 

menyesuaikan 

antara 

mufradat/gambar 

dan arti dan 

ditempelkan pada 

karton yang telah 

disediakan 

- Siswa berdiskusi 

bersama 

kelompoknya untuk 

membuat kalimat 

sederhana dari 

mufradat tersebut 



 

 

 

mufradat tersebut 

- Guru menyuruh 

setiap kelompok 

maju kedepan 

secara bergiliran 

untuk 

mempresentasikan 

hasil kerja 

kelompok 

- Guru memperbaiki 

kesalahan siswa 

dalam 

mencocokkan kartu 

dan memberikan 

point kepada 

kelompok yang 

benar susunanya 

Mengasosiasi 

- Peserta didik 

bersama temannya 

memastikan 

jawaban yang telah 

dikerjakan dengan 

tepat dan benar 

sesuai dengan 

perintah soal 

Mengkomunikasikan  

- Setiap kelompok 

maju kedepan 

secara bergiliran 

mempresentasikan 

hasil kerja 

kelompok masing-

masing 

- Siswa  secara 

seksama 

mendengarkan 

perbaikan kesalahan 

yang dijelaskan oleh 



 

 

 

guru 

Kegiatan 

Penutup 

- Guru menyuruh 

siswa untuk 

menyimpulkan 

materi terhadap 

topik terkait 

- Guru melakukan 

Evaluasi diakhir 

pembelajaran 

- Guru memberikan 

refleksi diakhir 

pembelajaran 

- Guru memberikan 

nasehat atau pesan 

moral  kepada siswa 

- Guru menutup 

pembelajaran 

dengan doa dan 

salam 

- Siswa 

menyimpulkan 

materi pembelajaran 

dengan dibimbing 

oleh guru 

- Siswa dengan 

seksama 

mendengarkan 

nasehat atau pesan 

moral dari guru 

- Siswa berdoa secara 

bersama-sama dan 

menjawab salam 

dari guru 

5 

Menit 

 

 

 



 

 

 

G. PEDOMAN PENSKORAN 

Kelompok 

Soal 

Jumlah Butir 

Soal 
Skor Total 

1 5 5 25 

2 5 5 25 

3 5 10 50 

 Total Skor 100 

 

  



 

 

 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

  

 

  

  

 

 

 

 انَفـ ْورَة   َوْرَدة  

تـَُقالِ  َشَجَرُة البُـرْ  َشَجَرُة ادلْوزِ   

  

 



 

 

 

  

  

 

 

  

  

 

  

 ُسْور   ُعْشب  

نْي    َحَجر   اَيمسَِ



 

 

 

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD) 

 

Bacalah petunjuk soal dibawah ini: 

1. Berdo’alah sebelum mengerjakan soal! 

2. Berdiskusilah dalam mengerjakan lembar kerja peserta 

didik (LKPD) berikut ini dengan anggota 

kelompokmu! 

3. Baca dan pahamilah kartu Make a Match yang telah di 

berikan oleh guru, kemudian susunlah kartu tersebut 

dengan baik dan benar di karton yang telah 

disediakan! 

4. Buatlah kalimat dari sederhana dari mufradat yang 

terdapat di kartu Make a Match, kemudian 

presentasikanlah didepan teman-temanmu! 

Nama Kelompok : 

Nama Anggota Kelompok : 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



 

 

 

 ادلفردات اجلمل
  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

  



 

 

 

 اإلختبار القبلي
Nama : 

Kelas : 

Hari / Tanggal : 

 

1. Hubungkan antara gambar berikut dan mufradat yang 

sesuai ! 

  

  

  

                   َشَجَرُة البـُْرتـَُقالِ 

 مَسَاك  

 َمْقَعد  



 

 

 

  

  

 

2. Pilihlah makna yang tepat dari soal berikut ! 

 َمْعٌَت َكِلَمٍة "شَبَْرُة الِعَنِب".... -ٔ
  Lampu -ج   Buah apel -ب  Buah anggur  - أ

 

 َمْعٌَت َكِلَمٍة " َنِظْيٌف" .... -ٕ
 Bersih -ج Besar  -ب    Kotor - أ

 

ٖ- Arti dari kata “ Pagar” adalah ...  

 ُسْورٌ  -ج   مَسَاكٌ  -ب ِديـَْقةٌ حَ  - أ
  

 ُسْور  

 َشَجَرُة النَّارَِجْيلُ 



 

 

 

ٗ- Arti dari kata “Lampu” adalah....  

 اَيمسُِْْتٌ  -ج ٌة َزْىرَ  -ب ِمْصَباٌح  - أ
٘- Arti dari kata “Pohon Mangga” adalah .... 

 َوْرَدةٌ  -ج  َشَجَرُة ادلْنَجا -ب َواِسعٌ  - أ
 

3. Buatlah kalimat sederhana dari kosa kata berikut ! 

  ُحْلوٌ  ٔ

.................................................................. 

ْيلٌ  ٕ   صبَِ

.................................................................. 

  بـَْيتٌ  ٖ

.................................................................. 

  َزْىَرةٌ  ٗ

.................................................................. 

  َحِديـَْقة ٘

.................................................................. 

 
  



 

 

 

 اإلختبار البعدي
Nama : 

Kelas : 

Hari / Tanggal : 

 

4. Artikan makna yang tepat dari gambar berikut ! 

  

  

  



 

 

 

  

 
 

 

5. Pilihlah makna yang tepat dari soal berikut ! 

 َمْعٌَت َكِلَمٍة "شَبَْرُة الِعَنِب".... -ٙ
  Lampu -ج   Buah apel -ب  Buah anggur  - ب

 

 ....َمْعٌَت َكِلَمٍة " برَِكاٌة "  -ٚ
  Bersih -ج  Kolam  -ب    Pagar - ب

 

 َمْعٌَت َكِلَمٍة " َاْصَفٌر".... -ٛ
 Merah -ج   Biru -ب   Kuning - ب

  



 

 

 

ٜ- Arti dari kata “Jembatan” adalah....  

 ُسْورٌ  -ج   ِجسرٌ -ب  مَسَاكٌ  - ب
ٔٓ- Arti dari kata “Bunga Melati” adalah .... 

 اَيمسُِْْتٌ  -ج َزْىَرٌة    -ب اَيمِسٌُت  - أ

 

6. Buatlah kalimat sederhana dari kosa kata berikut ! 

  أَْرُجْوَحةٌ  ٔ

.................................................................. 

  أَْزَىارٌ  ٕ

.................................................................. 

  َحَجرٌ  ٖ

.................................................................. 

  ُمتَـنَـوَِّعوٌ  ٗ

.................................................................. 

ْوزِ  ٘
َ
  شَبََرُة ادل

.................................................................. 

 
  



 

 

 

ANGKET RESPON SISWA TERHADAP PENINGKATAN 

KEMAMPUAN SISWA DENGAN MODEL 

PEMBELAJARAN MAKE A MATCH 

DALAM PEMBELAJARAN 

BAHASA ARAB 

 

Nama : 

Hari / Tanggal : 

Kelas  : 

 

PETUNJUK: 

1. Berilah tanda contreng ( √ ) pada kolom yang sesuai dengan 

jawaban anda tanpa dipengaruhi oleh siapapun 

2. Jawablah pertanyaan sesuai dengan keadaan dan perasaan anda 

yang sebenarnya 

3. Jawaban tidak akan mempengaruhi nilai anda 

4. Kembalikan angket ini jika telah selesai mengisi 

5. Keterangan : 

4: Sangat Setuju 

3:  Setuju 

2: Tidak Setuju 

1: Sangat Tidak Setuju. 

  



 

 

 

NO PERTANYAAN 

Pilihan Jawaban 

Sangat 

Setuju 
Setuju 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

1 Belajar Bahasa Arab 

dengan menggunakan 

model pembelajaran 

Make a Match dan 

belajar kelompok 

Manyenangkan 

    

2 Penggunaan model 

pembelaran Make a 

Match dan belajar 

kelompok membantu 

saya dalam 

mendapatkan banyak 

mufradat baru 

    

3 Pembelajaran 

menggunakan model 

pembelajaran Make a 

Match dan belajar 

kelompok membuat 

saya termotivasi dalam 

    



 

 

 

meningkatkan hafalan 

mufradat 

4 Saya senang jika guru 

disekolah ini mengajar 

dengan menggunakan 

model pembelajaran 

Make a Match 

    

5 Pembelajaran 

menggunakan model 

pembelajaran Make a 

Match cocok diterapkan 

dalam pembelajaran 

Bahasa Arab 

    

6 Belajar mufradat 

dengan menggunakan 

model pembelajaran 

Make a Match dan 

belajar kelompok 

membuat saya lebih 

semangat dalam belajar 

bahasa arab 

    

7 Penggunaan model 

pembelaran Make a 

    



 

 

 

Match membantu saya 

dalam memahami arti 

dari mufradat yang 

diberikan 

8 Pembelajaran 

menggunakan model 

pembelajaran Make a 

Match membantu saya 

dalam mengingat 

kembali mufradat-

mufradat yang saya 

dapatkan sebelumnya 

    

9 Pembelajaran 

menggunakan model 

pembelajaran Make a 

Match dan belajar 

kelompok 

menghilangkan rasa 

bosan saya 

    

10 Pembelajaran 

Menggunakan model 

pembelajaran Make a 

Match membantu saya 

dalam memilih kata 

sesuai dengan gambar 

    



 

 

 

yang disediakan 

11 Saya menjadi aktif 

belajar dengan 

menggunakan Model 

pembelajaran  Make a 

Match dan belajar 

kelompok 

    

12 Saya tidak senang 

belajar bahasa arab 

menggunakan model 

pembelajaran Make a 

Match dan belajar 

kelompok 

    

13 Saya tidak mudah 

mempelajari dan 

mengingat mufradat 

menggunakan  model 

pembelajaran Make a 

Match 

    

14 Penggunaan model 

pembelajaran Make a 

Match dan belajar 

kelompok tidak 

membuat saya 

    



 

 

 

termotivasi dalam 

belajar Bahasa Arab  

15 Belajar menggunakan 

model pembelajaran 

Make a Match tidak 

menarik minat dalam 

mempelajari Bahasa 

Arab 

    

 



 

 

 

OUTPUT SPSS 

 

 

Tests of Normality 

 
postest 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

pretest 
pretest .144 20 .200

*
 .921 20 .101 

postest .191 20 .055 .927 20 .133 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 

 

 

Test of Homogeneity of Variances 
Pretest 

Levene 

Statistic 
df1 df2 Sig. 

.000 1 38 .994 



 

 

 

 

 

Paired Samples Statistics 

 
Mean N Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 1 
pretest 70.20 20 14.912 3.335 

postest 78.00 20 14.843 3.319 

 

 

 

 

Paired Samples Test 

 Paired Differences 

t df 
Sig. (2-

tailed) Mean 
Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 
pretest - 

postest 
-7.800 3.172 .709 -9.285 -6.315 -10.996 19 .000 



 

 

 

 

 

 

Statistics 

 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 

N 
Valid 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Mean 3.8500 3.6500 2.7500 3.7500 3.6500 3.6000 3.8000 3.5000 3.6000 3.6000 

Std. Deviation .36635 .48936 1.06992 .71635 .48936 .50262 .52315 .51299 .50262 .50262 

Sum 77.00 73.00 55.00 75.00 73.00 72.00 76.00 70.00 72.00 72.00 

 

 

 

Statistics 

 s11 s12 s13 s14 s15 ratarata 

N 
Valid 20 20 20 20 20 20 

Missing 0 0 0 0 0 0 

Mean 3.5500 3.4000 3.8000 3.8500 3.75000 3.6067 

Std. Deviation .51042 .50262 .52315 .36635 .716350 .29963 



 

 

 

Sum 71.00 68.00 76.00 77.00 75.000 72.13 

 

 

s1 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Setuju 3 15.0 15.0 15.0 

Sangat setuju 17 85.0 85.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

 

 

s2 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Setuju 7 35.0 35.0 35.0 

Sangat setuju 13 65.0 65.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  



 

 

 

 

s3 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Setuju 3 15.0 15.0 15.0 

Kurang Setuju 5 25.0 25.0 40.0 

Setuju 6 30.0 30.0 70.0 

Sangat Setuju 6 30.0 30.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  
 

 

 

s4 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Tidak Setuju 1 5.0 5.0 5.0 

Setuju 2 10.0 10.0 15.0 

Sangat Setuju 17 85.0 85.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 



 

 

 

s5 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Setuju 7 35.0 35.0 35.0 

Sangat Setuju 13 65.0 65.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

 

 

s6 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Setuju 8 40.0 40.0 40.0 

Sangat Setuju 12 60.0 60.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

  



 

 

 

s7 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Kurang Setuju 1 5.0 5.0 5.0 

Setuju 2 10.0 10.0 15.0 

Sangat Setuju 17 85.0 85.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

 

s8 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Setuju 10 50.0 50.0 50.0 

Sangat Setuju 10 50.0 50.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

 

 

 s9 



 

 

 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Setuju 8 40.0 40.0 40.0 

Sangat Setuju 12 60.0 60.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  
 
  

s10 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Setuju 8 40.0 40.0 40.0 

Sangat Setuju 12 60.0 60.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

s11 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Setuju 9 45.0 45.0 45.0 

Sangat Setuju 11 55.0 55.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  



 

 

 

 

 

s12 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Kurang Setuju 12 60.0 60.0 60.0 

Tidak Setuju 8 40.0 40.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

s13 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Setuju 1 5.0 5.0 5.0 

Kurang Setuju 2 10.0 10.0 15.0 

Tidak Setuju 17 85.0 85.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

 

 



 

 

 

 

s14 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Kurang setuju 3 15.0 15.0 15.0 

Tidak setuju 17 85.0 85.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

 

 

s15 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Sangat setuju 1 5.0 5.0 5.0 

Kurang setuju 2 10.0 10.0 15.0 

Tidak setuju 17 85.0 85.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  
 

  



 

 

 

Rata-rata 

 
Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

2.93 1 5.0 5.0 5.0 

3.20 2 10.0 10.0 15.0 

3.40 2 10.0 10.0 25.0 

3.47 2 10.0 10.0 35.0 

3.53 3 15.0 15.0 50.0 

3.60 2 10.0 10.0 60.0 

3.73 1 5.0 5.0 65.0 

3.87 2 10.0 10.0 75.0 

3.93 3 15.0 15.0 90.0 

4.00 2 10.0 10.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

 

 

  



 

 

 الفوتوغرافيةر االصو 

 

 



 

 

 

 
 

  



 

 

 

 
 

 
  



 

 

 

 السرية الذاتية

 أوال: البياانت الشخصية
 مراة احليايت:   اَلسم الكمل -ٔ
 ٖٕٕٓٓٓٓ٘ٔ:    رقم القيد -ٕ
 ٜٜٚٔنوفمبَت  ٕٓ: مسفغ أليم زلل واتريخ ادليالد -ٖ
 : اإلانث   اجلنس -ٗ
 : اإلسالم   الدين -٘
  : إندونيسيا   اجلنسية -ٙ
 : غَت متزوج  احلالة اإلجتماعية -ٚ
 : دار السالم   العنوان -ٛ
 : طالبة   العمل -ٜ

  miratilhayati72@gmail.com:  الربيد اإللكًتوين -ٓٔ

 : علي بشاه  اسم األب -ٔٔ
 : اتجر   العمل -ٕٔ
 : سري يوايت   اسم األم -ٖٔ
 : مدرسة   العمل -ٗٔ
 : مسفغ أليم   العنوان -٘ٔ



 

 

 

 اثنيا: خلفية التعليم
أليم، ية مسفغ : مدرسة اإلبتدائية احلكوم ادلدرسة اإلبتدائية -ٔ

 م(ٜٕٓٓأتشيو شرقية )
مدرسة ادلسلمون بلهوك سكون،  ادلدرسة ادلتواسطة : -ٕ

 م(ٕٕٔٓأتشيو مشالية )
: مدرسة ادلسلمون بلهوك سكون، أتشيو ادلدرسة الثانوية  -ٖ

 م(ٕ٘ٔٓمشالية )
قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية وأتىيل اجلامعة :  -ٗ

احلكومية، بندا أتشيو، ادلعلمُت جبامعة الرانَتي اإلسالمية 
 م(ٜٕٔٓ-مٕ٘ٔٓسنة )

 
 

 
 


