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ABSTRACT: The background of the researcher to discuss this research is there is a
discrepancy in the delivery of teaching material by some teachers. Therefore,
researchers want to know, 1) how the teacher plans to deliver the material when
teaching Arabic, 2) how the application of the material is delivered, and 3) how is the
suitability of the delivery of teacher teaching material with cybernetics theory. This
research is a descriptive qualitative research by taking place in the Darul Ulum
Jombang Superior Madrasah Aliyah. The rearch subjects were Arabic teachers and IAI
3 class X students at the superior Madrasah Aliyah Darul Ulum Jombang. Data
collection using observation, interview, quessionare and documentation. This study.
The purpose of this study is to test the effectiveness of delivering Arabic language
teaching materials with cybernatics in the Darul Ulum Superior Madrasah Aliyah.
Keywords: Analysis, deliveri of teaching material, Arabic, sibernatic theory.

ABSTRAK: Latar belakang peneliti membahas penelitian ini adalah adanya
ketidaksesuaian penyampaian materi ajar oleh sebagian guru. Oleh sebab itu,
peneliti ingin melihat 1) bagaimana perencanaan guru dalam menyampaikan materi
ketika mengajar bahasa Arab, 2) bagaimana penerapan dari penyampaian materi
tersebut dan 3) bagaimana kesesuaian penyampaian materi ajar guru dengan teori
sibernetik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan
mengambil latar tempat di Madrasah Aliyah Unggulan Darul Ulum Jombang. Subyek
penelitiannya adalah guru bahasa Arab dan siswa kelas X IAI 3 di Madrasah Aliyah
Unggulan Darul Ulum Jombang. Pengumpulan data menggunakan teknik Observasi،
Wawancara، Angket dan Dokumentasi. Penelitian Ini bertujuan untuk menguji ke
efektifan penyampaian materi ajar bahasa arab dengan teori sibernetik di Madrasah
Aliyah Unggulan Darul Ulum.
Kata kunci: analisis, penyampaian materi ajar, bahasa Arab, teori sibernatik.

دراسة حتليلية عن تقديم مواد اللغة العربية

Umi Hanifah, Syafi’I, Ahmad
Zeid Ardiyansyah

مقدمة
اكن اللغة العربية لغة العامل الرمسية .و اكن تطوير اللغة العربية يف العامل تطورا واسعا خصوصا يف اندونس يا.
و أغلبية ساكن اندونس يا من املسلمون كتاب ابللغة العربية ،واكن كتاب التعلمي ابللغة العربية ،ويصلون املفرضة
ابللغة العربية حيث وجب علهيم أن يفهم اللغة العربية عىل لك حل .ان اللغة العربية يه اللغة يقرتب مع املسلمني.
حىت اللغة العربية يف أندونس يا ال يزيل من العرص .وأصبحت اللغة العربية عمل اذل ي سس تطيع أن يطلب يف
اندونس يا .كشري قسم تعلمي يف اندونس يا .اليت تقدم من تعلمي ابللغة العربية .تعلمي اللغة العربية س يضيف أن يعرف
اىل اخلاجاريج .1من يريد أيتعرف العامل ،فيعرفة اللغة .اذا اكن اندونس يا الزم مع اللغة العربية ،فكيف تعلمي اللغة
العربية يف تعلمي املدارس االندونس يه؟.
اكن تعلمي اللغة العربية مدراس الزم يتضمن عىل اربع همارات ويه ،هماراة الاس امتع ،هماراة االكم و هماراة
القراءة.2
كثري من الطالب كسالن يف قراءة اللكتاب ال س امي كتاب اللغة العربية ال يوجد صوار ،فذاكل واجب عىل
املدارس أن يقمي امحلاس الطالب يف قراءة الكتب اللغة العربية يف املدراسة أو يف اخلررج بنوعان ،مكشل اب اللعبة
اللغو ي او بطريقة التعلمي يف الفصل.
وبناء عىل اقرتاح من اخللفية املذكورة أعاله ،والكتاب واملهمتني وحماوةل تعمل املزيد عن دراسة اللغة العربية ،
يف حني اس تغرق موضع دراسة عىل عينة من املدارس ادلينية عاليه واملعايري احلديثة ،وميكن الوصول اليه من قبل
الباحثني يف الوقت والفعالية من حيث التلكفة ،والبذور دار العلوم املدارس ادلينية علية ،من خالل وذلكل،

.1ترجيم من :
http://randyrinaldi.blogspot.com/2013/11/pentingnya-belajar-bahasa-asing_16.html
.2يرتجم من :
Zainuddin. Materi Pokok Bahasa dan Sastra Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 1992. hal 127
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فان الكتاب واملهمتني للوصول هبا اىل أطروحة حبث حتت املواضوع" :دراسة حتليلية عن تقدمي مواد اللغة العربية
ابلنظرية سربنتيك يف الصف العارش مبدراسة العالية املتفوقة دار العلوم جومباجن"

طريقة البحث
حيتوى هذا الباب عىل نوع البحث ،ومصادر البحث ،وفاعل البحث ومفعوهل ،وطريقة مجع البياانت،
وبنود البحث ،وتصديق البياانت ،وطريقة حتليل البياانت.
طريقة البحث يه الطريقة اليت اس تخدهما الباحث يف اجراء وحتليل حبثه 3.اذن ينبغي للباحث أن يعني
مصادر احلقائق اليت تأخذ مهنا للحصول اىل احلقائق اليت تقصد هبا يف هذا البحث العلمي .والطريقة املعينة اليت
اس تخدهما الباحث كام ييل:
نوع البحث
ان من املعروف دلينا مجيعا ،أن طريقة البحث تنقسم اىل قسمني وهام الطريقة الكيفية

()Kualitatif

والطريقة المكية ( .)Kuantitatifوالطريقة الكيفية يه طريقة البحث اليت تس تغين عن الرقام العددية .وعكسها
الطريقة المكية فاهنا يكون فهيا احلساب والرقام العدديّة.
وأما هذا البحث العلمي فاس تخدم الباحث الطريقة الكيفية ( ،)Kualitatifوصفته هو حبث املكتبة
وادلراسة امليدانية .وأما جنس هذا البحث فهو كيفية وصفية ( ،)Kualitatif Deskriptifاملراد مهنا يعين حبث
علمي العطاء البياانت بتصور مشلكة معينة.
مصادر البحث
وأما املصادر يف هذا البحث العلمي فهيي :
املصدر الول :مصدر

الساس ()Sumber Primer

 3يرتجم من:
Suharsimi Arikunto. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bulan Bintang, 1996. Hal 245.
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مصدر الساس هو البياانت املكتس بة من مفعول البحث مبارشة 4.أما مصدر الساس يف هذا البحث
العلمي فهو دراسة حتليلية عن تقدمي مواد اللغة العربية ابلنظرية سربنتيك يف الصف العارش مبدراسة العالية املتفوقة
دار العلوم جومباجن
املصدر الثاىن :مصدر

الثانو ي ()Sumber Sekunder

مصدر الثانو ي هو البياانت اليت تتضمن الواثئق الرمسية ،الكتب،مفكّرة ،وغري ذكل .5يأخد الباحث
البياانت من الكتب اليت تتعلق مبوضوع كام ييل :كتاب  Belajar & Pembelajaranألفه ،M Thobroni
وكتاب

Psikologi Pendidikan

 Profesionalألفه

ألفه

Rachman Abror

 ،Abd.وكتاب

Menjadi Guru

Moh Uzer Usman

فاعل البحث ومفعوهل
فاعل البحث

()Subyek Penelitian

هو َم ْن اذلين يعطى املعلومات للباحث عن حبثه .6وفاعل

مدرس اللغة العربية مبدراسة العالية املتفوقة دار العلوم جومباجن
البحث يف هذا البحث العلمي هو ّ
وأما مفعول البحث ( )Obyek Penelitianفهو ش ئي اذلى سيبحث الباحث يف معلية البحث عنه.

7

ومفعول البحث يف هذا البحث العلمي هو ادراسة حتليلية عن تقدمي مواد اللغة العربية ابلنظرية سربنتيك يف
الصف العارش مبدراسة العالية املتفوقة دار العلوم جومباجن.
طريقة مجع البياانت

 4يرتجم من
Adi Rianto. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit, 2004. hlm. 57.
5يرتجم من
Amirudin dan Zaenal Asikin. Penghantar Metode Penelitian Hukum.hlm. 30
6يرتجم من:
Menik Lestari, Implementasi Penilaian Autentik dalam Pembelajaran PAI dan Budi Pekerti Siswa
Kelas VIII di SMP Negeri 1 Sanden Bantul Yogyakarta. Hal 43.
7نفس املراجع ،ص 44
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مجع البياانت هو معل همم الجراء معلية البحث العلمي ،وهبذا العمل سس تطيع الباحث أن حيصل به
املعارف واملظاهر ليمت حبثه .والباحث السس تعمل طريقة واحدة لهذا البحث ،بل سس تعمل الباحث الطرائق كام
ييل:
طريقة املقابةل
طريقة املقابةل يه معلية الس ئةل وأجواب اىل الشخص الواحد أو الكرث مجلع البياانت شفواي.

8

وسس تعمل الباحث هذه الطريقة ملعرفة البياانت عن تقدم مواد اللغة العربية يف الصف العارش مبدراسة العالية
املتفوقة دار العلوم جومباجن ،من حيث النظرية سربنتيك .حملة املدراسة عىل سبيل املثال :هويهتا واترخيها ووسائل
التعلميية وما تتعلق هبا ،وملعرفة معلية التعمل يف الصف العارش مبدراسة العالية املتفوقة دار العلوم جومباجن
طريقة املالحظة
طريقة املالحظة يه معلية مشاهدة وتدوين بنظام عىل الظواهر الىت حبثه الباحث 9.وسس تعمل الباحث
هذه الطريقة مجلع البياانت عن معلية التعمل ملادة اللغة العربية مبدراسة العالية املتفوقة دار العلوم جومباجن
اس تبيان
فهم الاس تبيان عىل أساس ديبديكبود العام  5791هو أداة مجلع البياانت يف شلك سلسةل من
الس ئةل اليت طرحت عىل املشاركني للحصول عىل اجابة
طريقة الواثئق
طريقة الواثئق يه طريقة مجع البيااتب مصادرها املكتوبة والكتاب واجملالت واجلرائد البحوث وغريها.
هذه الطريقة لنيل البياانت عن معلومات املدراسة والواثئق الخرى اليت تتعلق هبذا البحث.
8

يرتجم من:
Sutrisno Hadi. Metodologi Research II. Yogyakarta: Andi Offfset, 1980. Hal 193.

9يرتجم من :
Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta, 2006. Hal
109.
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بنود البحث
بنود البحث هوأةل اس تخدهما الباحث مجلع البياانت 10.وسس تعمل الباحث بنود البحث كامييل:
اجلدول  :5بنود البحث

طريقة مجع البياانت

الرمق

بنود البحث

١

طريقة املقابةل

مجموعة الس ئةل (ملحق)

٢

طريقة املالحظة

٣

طريقة الواثئق

صفحة املالحظة (ملحق)
تنال بوس يةل الهاتف لتأخد الصور .والواثئق من امللف ،والواثئق الخرى
اليت تتعلق به (ملحق)

طريقة حتليل البياانت
حتليل البياانت هو طريقة مس تخدمة لتحليل البياانب املعينة ،حىت سس تطيع الباحث أن يأخد اخلالصة
عهنا ،والهدف من التحليل يف البحث هو تضييق وحتديد الكتشافات لتكون بياانت ّ
منظمة وكرث الاس تفادة.

11

اس تعمل الباحث حتليل الكيفية الوصفية ،وهو طريقة التحليل سس تخدم اللكامت الوصفية من البياانت املكتس بة
احلّث ( ،)Pola Induktifوهو منودح التفكري
من معلية مجع البياانت ليرشح الظاهرة املعينة .واس تخدم منودج ّ ّ
اذل ي يتعلق به حقائق أو وقائقّ ،مث سس تنتج الباحث اس تنتجا اجامال 12عن ختطيط وتطبيق التقيمي الواقعي لتعلمي
اللغة العربية ،وما يه املشالكت يف تطبيقه ،وكيف حلّها .وأما حتليل البياانت يف هذا البحث العلمي فهو
التحليل التفاعيل ( )Interactive Analysisوفقا مليلز ( )Milesوهوبريمان ( .)Hubermanواخلطوات يف
التحليل التفاعيل كام ييل :
مجع البياانت

()Pengumpulan Data

 10يرتجم من :
Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta، 2006. Hal 116
11يرتجم من
Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif ، Kualitatif، dan R & D. hlm. 101
12يرتجم من
Sutrisno Hadi. Metodologi Research II .hal. 113
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وهو اخلطوة الرئيس ية يف البحث العلمي ،لن أغراض البحث هو اكتساب البياانت ،وهبذا العمل
سس تطيع الباحث أن حيصل به املعارف واملظاهر ليمت حبثه .واس تخدم الباحث هذه الطريقة لنيل املعلومات أ ي
البياانت عن تقدمي مواد اللغة العربية ابلنظرية سربنتيك يف الصف العارش مبدراسة العالية املتفوقة دار العلوم
جومباجن وتطبيقه ،وما يه اس تجابة يف تطبيقه وكيف حلّها ،بطريقة املالحظة واملقابةل والواثئق.
تلخيص

البياانت ()Reduksi Data

وهو طريقة حتليل البياانت اذل ي يتضمن اختيار املوضوعات والرتكزي عىل الش ياء املهمة ،ان تلخيص
البياانت يعطى التصوير الواحض عن البياانت ،ويعطى السهوةل للباحث يف معلية حتليل البياانت 13.بعد انل
الباحث البياانت ،يعمل تلخيص البياانت يف حبثه ،يلخّص البياانت املهمة اليت تقدمي مواد اللغة العربية ابلنظرية
اىل سربنتيك ،وال سس تخدم البياانت اليت الحيتاج ايهيا يف معلية البحث.
عىل سبيل املثال تنال البياانت من طريقة املقابةل مع مدرس اللغة العربية عن نشاط التعلمي ،واملعلومات
عن تقدمي مواد ابلنظرية سربنتيك ،وتطبيق التقيمي الواقعي ،وغري ذكل .والباحث ال يأخد لكها لكن يأخد البياانت
املهمة واملناس بة تقدمي مواد اللغة العربية ابلنظرية سربنتيك يف الصف العارش مبدراسة العالية املتفوقة دار العلوم
جومباجن
عرض

البياانت ()Penyajian Data

وهو معلية ليعرض البياانت قبل سس تنتج الباحث اخلالصة 14.بعد يلخّص الباحث البياانت فاخلطوة
التالية يه عرض البياانت النظامية لسهوةل عىل فهم البحث العلمي .يف هذه الطريقة البياانت يعرض اىل أقسام،
املثال من ذكل  :البياانت عن تقدمي مواد اللغة العربية ابلنظرية سربنتيك فيه القسام تقدمي مواد يف جمال املعريف،
واحلريك ،والوجداين ،وطريقة تقدميها وبنودها وغري ذكل.
اس تنتاج ()Penarikan Kesimpulan

13يرتجم من
Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif ، Kualitatif، dan R & D. hlm. 113
14يرتجم من
Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif ، Kualitatif، dan R & D. hlm. 141
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وهو نتيجة لتحليل البياانت ايهنائية يف البحث العلمي 15 .بعد َ ِمع َل الباحث مجع البياانت ،وتلخيص
البياانت ،وعرض البياانت .فاخلطوة الخرية لتحليل البيانت يه اس تنتاج.

نتاجئ البحث ومناقش هتا
ختطيط تقدمي مواد اللغة العربية ابلنظرية سربنتيك يف الصف العارش مبدرسة العالية املتفوقة دار العلوم جومباجن.
عرض البياانت
التخطيط هو املرحةل الوىل قبل يبدأ املعمل دراسة ،يف هذه املرحةل يعدّ اس تعدا َد يف التعلمي ،ولكه
س ُشمل يف تصممي معلية التعلمي مثل أصول التعلمي ،والكفاءة الساس ية ،واملؤرشة ،واملادّة ،واملدخل ،والطريقة
التعلميية ،وأنشطة التعلمي ،والوسائل التعلميية ،وشلك التقيمي ،ولكها ترتبط ارتباطا بعضها بعضا .تقدمي مواد تعلميية
اللغة العربية هو عنرص همم جدا ،كام تعلمنا يف نظرية س برينتيك يعين أن هد النظرية أمهية معلية التعمل بدال من
نتاجئ التعمل .معلية التعمل هممة يف نظرية س برينتيك .ومع ذكل ،المه من ذكل هو نظام املعلومات  /املواد اليت سيمت
دراس هتا الطالب .يف معاجلة املعلومات  /املواد هناك ثالثة عنارص من تدفق يه :مس تقبالت

احلس ية)، (SR

تعمل اذلاكرة) ، (WMاذلاكرة طويةل املدى) . (LTMاخلطوات يف التخطيط لتقدمي املواد التعلميية الغة العربية مع
نظرية س برينتيك هو يف الواقع نفسه خطط التعمل الخرى ،مثل االندونيس ية والرايضيات .يف تقدمي مواد تعمل
اللغة العربية مع نظرية س برينتيك هناك العديد من مراحل العملية اليت تدمع أنشطة التعمل اليت جتذب الانتباه،
وتوفري أهداف التعمل للطالب ،وحتفزي اذلاكرة عىل ما قبل التعمل املطلوب ،وتقدمي احملفزات وغري ذكل .أما الفرق
من تقدمي املواد التعلميية قد ميكن يف طريقة التسلمي بأ ي شلك من الشاكل ،املثال مع ادلعامئ ،LCD ،فيمل وغري
ذكل.

16

15نفس املراجع ص 541
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حىت يف هذا التخطيط ،يريد الباحث معرفة كيفية معلية التعمل يف نظرية سربنتيك املدرسة املتفوقة دار
العلوم جومباجن .وفهم معلية سس تخدم الباحث تقنيات اجراء املقابالت ،واعطاء اس تبياانت للطالب ،واملالحظة
والتوثيق

17

من املقابالت مع املعلمني اللغة العربية يف الصف العارش مبدرسة العالية املتفوقة دار العلوم جومباجن :يف
هذه البحث ،أخذ الباحث مصدرا من  5معلمني اللغة العربية مبدرسة العالية املتفوقة دار العلوم جومباجن .الوىل
الس تاد الصالهان ورئيس املدرسة يعمل اللغة العربية أيضا الثاين الس تاد سهري ي زهر ي اذل ي يعمل القرأن احلديث
الثالىث الس تاد محمد مغفؤر اذل ي يعمل اللغة العربية كذكل .من الس تاد الصالهان يف تقدمي مواد اللغة العربية
الاسرتشاد عىل أساس الكفاءة الساس ية واملؤرشات املصنوعة لنه يريد أن يكون الانتاج متفوقة.
ويف تقدمي مواد يؤيد أيضا بدمع من أداة نقطة الطاقة ( )power pointمفيدة لتوضيح ماد تعلمية وفهم
سهوةل لن هناك نقاط فقط ،وأنه يعطي الطالب الفرصة لطرح الس ئةل والتعبري عن أراهئم .لنه جيب ملعرفة
كيف يفهم الطالب يف التعمل .وسس تخدم أيضا أسلوب اجملموعة يف التعمل لتكون أكرث فعالية  .يف التعمل انه يطبيق
الطالب عىل التفكري النقد ي وتعطي دامئا أمثةل السؤال .وقدم مثال عن طريق رسد القصص بعد ذكل مبارشة يف
املواد لنه يؤمن هبذه الطريقة س يكون العديد من الطالب اذلين يفهمون املواد يف التدرسس .يف أخر املواد
التعلميية املعمل اعطاء الطالب الفرصة لتقدمي الاس تنتاجات حول التعمل .وان مل يكن دامئا ،لنه يف ملادة اللغة
العربية ختتلف عن مواضيع أخرى.
من الس تاد سهري ي زهر ي يف تقدمي املواد اللغة العربية املعمل اثبت مسرتشدا ابلكفاءة الساس ية واملؤرش
لنه واجب للمعمل الرتكزي عىل تعمل املواد  .واملعمل يف تقدمي املواد سس تخدم أحياان نقطة الطاقة

()power point

أن تكون أكرث معلية وسهةل الفهم واملعلمني دامئا اعطاء الطالب الفرصة لطرح الس ئةل أو اعطاء رأ ي حول
ادلرس .ابالضافة اىل حشذ ذكرايت الطالب كام تساعد اختبار الطالب عقليا للالكم أمام أصدقائه ويطلب من

 17نتيجة املقابلة مع أستاذ مالك الناس معلم اللغة العربية ،يف مكتب املعلم باملدرسة العالية اإلسالمية احلكومية  2بوجونكارا ،يوم اخلميس يف التاريخ  4مايو 2159
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الطالب دامئا أن يتعلموا يف مجموعات حبيث ميكن للطالب مناقشة مع الصدقاء من أقل فهم اىل الفهم ميكنك
التفكري نقد ي حول املشالك اليت يواهجه الطالب يف التعمل املثال :الطالب ال يفهمون مشلكة املفردات أنه ميكن
نسأل أصدقائه اذلين يفهمون .بعد الطالب يف مجموعات و انهتيى هممهتم من املعلمني مث اعطاء أمثةل السؤال
والس ئةل السؤال متعلق بتعلميها .مث يف أخر تعمل املعمل يعطي الطالب فرصة الاس تنتاجات.
يف اليوم التايل يلتقي الباحث مع معمل اللغة العربية والثالىث الس تاد محمد مغفور وقال" :يف الواقع تقدمي
مواد التعمل العربية خمتلفة عن مواضيع أخرى لن اللغة العربية تنقسم اىل  5همارة ويه كتابة ،اس امتغ ،قراءة
مقسمة اىل لك فصل .واملعمل يف تقدمي املواد سس تخدم أحياان نقطة الطاقة ) )power pointعىل الرمغ من لك
معمل الن جيب أن الس تخدام الوسائط املتعددة ) .)multimediaحبيث التعمل جيد يقسم املعمل الطالب اىل
مجموعات عشوائية .و الطالب التفكري منطقيا ونقداي وليس انتظار اجابة من املعمل ولكن العامل مع صديقه .يف
أخر املناقشة يطلب املعمل من الطالب ان تقدمي حمتوايت من املناقشة .بعد ذكل املعمل التكرار ادلرس قد
املناقشة حبيث للطالب نسخ االجابة الصحيحة من املعمل
حتليل البياانت
بناء عىل البياانت املكتس بة من طريقة املقابةل ،يعمل الباحث حتليل البياانت عن ختطيط تقدمي مواد
اللغة العربية ابلنظرية سربنتيك يف الصف العارش مبدرسة العالية املتفوقة دار العلوم جومباجن .ويريد الباحث اظهار
اخلطوات يف ختطيط التعمل ،املثال من تقدمي مواد اللغة العربية الواقعي ملادة اللغة العربية.
من نتاجئ املقابةل الس تاد الصالهان يف تقدمي املواد التعلميية ابللغة العربية هو اجراءات عادةل جدا ومناس بة
جدا اليت املصمم .انه دامئا وضع فهم الطالب أن ينظر اليه من اخلطوات يعلمها يف الفصل كام ورئيس املدرسة
جيب أن يكون منوذجا حيتذى به للمعلمني الخر .يف زمان الن املعمل ليس مطلوب لتكون قادرة عىل التدرسس
ولكن املعمل جيب عىل الابتاكر ،مثل التدرسس ابس تخدام الوسائل املساعدة ،ابس تخدام طريقة الحدث ولكن مل
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يتخل عن الطريقة القدمية ،لنه يف زمان الن تفكري الطفال أخذ يف الازدايد وسائل االعالم االلكرتونية .املعمل
جيب عىل حتقيق التوازن بني تفكري الطالب الن.
من نتاجئ املقابةل الس تاد سهري ي زهر ي يف تعمل اللغة العربية فانه ينطبق أيضا نفس اليشء مع الس تاد
الصالهان .انه دامئا وضع فهم الطالب أن ينظر اليه من اخلطوات يعلمها يف الفصل .و سس تخدم أداة نقطة الطاقة
لتعمل أكرث تركزيا .انه وضع املزيد من الرتكزي عىل العقلية الطالب .لنه وفقا هل همم جدا لن اخلطوة الوىل لتعمل
يشء قو ي وعقلية جشاعة و دامئا تطبيق التعمل امجلاعي .لنه فعاةل جدا لتعمل اللغة العربية .لكنه ال يقلل من طريقة
احملارضة .طريقة هممة جدا للتعمل وخاصة موضوعات اللغة العربية.
من نتاجئ املقابةل الس تاد محمد مغفور يف تعمل اللغة العربية ،الس تاد سس تخدم ثالث همارة ويه كتابة،
اس امتغ ،قراءة لنه همم جدا يف تعمل اللغة العربية وخطواته مثل الس تاد الصالهان و الس تاد سهري ي زهر ي.
تطبيق تقدمي مواد اللغة العربية ابلنظرية سربنتيك يف الصف العارش مبدرسة العالية املتفوقة دار العلوم جومباجن
عرض البياانت
تط ّبيق املدرسة العالية املتفوقة دار العلوم جومباجن .يف الواقع هذه النظرية سربنتيك مجيع املدارس ومجيع
املوضوعات تطبيق هذه النظرية لن جوهر هذه النظرية هو معلية الطالب وليس النتيجة .ومع ذكل ،يف هذه
النظرية هناك معايري معينة يف النظام ليمت تسميته النظرية سربنتيك يعين :جذب انتباه الطالب ،حتفزي اذلاكرة قبل
التعمل ،ويعرض املواد التحفزي وغريذكل .ويف مبادئ التعمل القامئة عىل النظرية التعمل اليت مت اقرتاهحا ،الكثري يف
تطبيقها يف التعمل مع التعمل الوسائط املتعددة .ذلكل ،فانه ليس من غري املألوف عندما يأيت الكثري من التعمل
الوسائط املتعددة يف الفصول ادلراس ية .هذا لنه يعترب الوسائط املتعددة ،مثل  ،compact diskهو متثيل
خمتلف نظرايت التعمل الخرى.

9
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وأعد الباحث مواد عن املالحظات واملقابالت والاس تبياانت املعدة سلفا قبلها .وحصلت عىل موافقة
من املعمل ورئيس املدرسة .هذه الطريقة من السهل جدا عرف البحث املشالك احلقيقية اليت تواجه املعلمني
والطالب .اخلطوة الوىل يه املالحظة مث املقابةل مع مدرس اللغة العربية و مث توزيع الاس تبياانت اىل الطالب
معرفة مدى اس تجابة الطالب اىل معلية التعمل اليت أجراها املعمل .يف تقدمي املواد التعلميية ابللغة العربية هناك تغيري
طفيف من املناجه ادلراس ية  KTSPوالن يف املناجه ادلراس ية  .2155يف املناجه ادلراس ية 2155و يطلب من
املعلمني الابتاكر من حيث تقدمي املواد ميكن مع ادلعامئ و غري ذكل .ولكن ،من حيث تعمل املعمل سوف تكون
سلبية يف تقدمي املواد ولكن الطالب اذلين جيب أن تكون نشطة يف أنشطة التعمل .عرف الباحث أن الس تاذ
محمد مغفور و الس تاد سهري ي زهر ي قد اس تعمال أشاكل النظرية س برينتيك يف أنشطة التعمل.
تعمل انئب رئيس املدرسة املهنج ّية مراقبة للمعمل يف تنفيذ املهنج ادلرايس  2155من جوانبه ،ويه من
هجة املعيار الكفاءة للنجاح الطالب ،واملعيار احملتوى ،واملعيار العميل ،واملعيار التقيميي .كثري املعمل سشعرون
الصعوبة يف تطبيق املهنج ادلرايس  ٢١١٣من هجة املعيار العميل والتقيميي ،لهنام تتعلق بكفاءة امل ُ َعلامت يف معلية
التعلمي والتعمل.
حتليل البياانت
قمية نتاجئ تقيمي القدرة املعمل عىل جوانب مقدمة من ٣٧٫٣متوسط قمية نتاجئ تقيمي قدرة املعمل يف التعمل
عىل اجلانب النشاط السايس من ٣٧٫٣متوسط قمية نتاجئ تقيمي قدرة املعمل يف التعمل عىل اجلانب غطاء من
٠٧١١ويبلغ املتوسط االجاميل اذل ي احلصول عليه ٣٧٫٣من احلد القىص ملقياس ٠بناء عىل البياانت ،وقد
طبقت املعمل التعمل مع فئة جيدة جدا.
اس تجابة الطالب درسة حتليلية عن تقدمي مواد اللغة العربية ابلنظرية سربنتيك يف الصف العارش مبدرسة العالية
املتفوقة دار العلوم جومباجن
عرض البياانت
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يف تطبيق التعمل يف الصف العارش مبدرسة العالية املتفوقة دار العلوم جومباجن .ال ميكن حتقيق أهداف
التعمل بدون اس تجابة من الطالب .لنه يف تعمل الهدف الرئييس هو الطالب كيف للطالب الاس تجابة للحافز
اذل ي يوفره املعلمون ،مث يريد الباحث أن يعرفوا مك اس تجابة الطالب لتعمل اللغة العربية .يف اليوم الول الباحث
يدخل يف الفصل مع الس تاد الصالهان .هو رئيس املدرسة واحد مهنم املعلمني اللغة العربية منضبطة جدا يف معلية
التعمل.
عندما يدخل الباحث يف الفصل مع الس تاد الصالهان لك بسالسة بدون مزدمحة .بعد دقائق عندما
رشح املعمل ،ظهر طالب واحد يتلكم مع صديق جبانهبا .مث يريد الباحث أن يعرفوا ماذ الس باب اليت ال تس تجيب
للمعمل .وتوزيع الاس تبياانت عىل اس تجابة الطالب للمعمل .وبعد ذكل ،توزيعها عىل مجيع الطالب ،يف الاس تبيان
جوهر عىل كيفية اس تجابة الطالب اىل تقدمي مواد اللغة العربية ابلنظرية س برينتيك .ماذ املعمل يقدم مواد تعلميية مع
للغة أقل واحض ،ذلكل الطالب ال سس تجيبون للتعمل ،ماذ املعمل يقدم مواد للغة سهةل الفهم ،وغري ذكل .يف
الاس تبياانت حمتوايت التعلاميت يف رأ ي الطالب وهذا الاس تبيان ال يؤثر عىل تقيمي.

19

حتليل البياانت
بناء عىل البياانت املكتس بة من طريقة اس تبيان اس تجابة الطالب اس تبيان اس تجابة الطالب تس تخدم
لقياس رأ ي الطالب من التعمل البياانت اليت حيصل من اس تبيان اس تجابة الطالب من أنشطة التعمل وحتليلها
ابس تخدام االحصاىئ الوصفية أ ي حساب النس بة املئوية حول البيان املعطى وحتسب النس بة املئوية الس تجاابت
الطالب ابس تخدام الصيغة:

مع
A = Proporsi siswa yang memilih
11

.
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)B = Jumlah siswa (responden

حتليل اس تجابة الطالب من معلية التعمل اذل ي يعمل ابلوصفية من معلية التعمل .وحتسب النس بة املئوية
للك حمسوبة ابملناس بة وعدد من اجلوانب الناش ئة أن تنقسم عىل العدد االجاميل للطالب مرضوبة بنس بة .٪١١١
اس تبيان اس تجابة الطالب تعطى للطالب بعد الانهتاء من مجيع أنشطة التعمل .اس تجابة قال اجيابية اذا اكن ٪٫١
أو أكرث من الطالب سس تجيبون يف فصيةل اجيابية.

خالصة
تقدمي مواد اللغة العربية ابلنظر سربنتيك يف الصف العارش مبدراسة العالية املتفوقة دار العلوم جومباجن قد
ّ
خطط جيدا ،ويراجع مؤرشات التعمل اىل تقدمي مواد اللغة العربية وابخلصوص عن خطوات التدرسس .وان
تطبيق تقدمي مواد اللغة العربية ابلنظر سربنتيك يف الصف العارش مبدراسة العالية املتفوقة دار العلوم جومباجن قد
ط ّبق جيدا ،قد اس تخدام مدرس اللغة العربية الك شلك تقدمي مواد اللغة العربية ويه الاختبار التحرير ي،
والاختبار الشفو ي ،والوظيفيّة يف جمال املعريف .واملالحظة ،والتقيمي النفيس ،والتقيمي بني الحصاب ،ومفكّرة يف
جمال الوجداين .والتقيمي املامريس ،واخلطة ،وامللّف يف جمال احلريك .و ان تقدمي مواد اللغة العربية يف الصف
العارش مبدراسة العالية املتفوقة دار العلوم جومباجن .من حيث الطالب اذا رأيت نتاجئ اس تجابة الطالب نتيجة
اجيابية من التعمل و اذا رأيت من اخلطواة نظرية سربنتيك نفذت ابلفعل املعمل أهداف تعمل الطال .لنه يف املهنج
ادلراس ية  2155جيب أن يكون املعلمون قادرين عىل اس تخدام ادلعامئ يف معلية التعمل

مراجع

Abror, Abd.Rachman.1993. Psikologi Pendidikan. Yogyakarta: Tiara Wacana.
Arikunto, Suharsimi .2013. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta
: Rineka Cipta.
Volume 01 Nomor 02 Juni Tahun 2017101

alfazuna ISSN: 2541-4402 e-ISSN: 2541-4410

Jurnal

الفظنا

Umi Hanifah, Syafi’I, Ahmad
Zeid Ardiyansyah

دراسة حتليلية عن تقديم مواد اللغة العربية

Arikunto, Suharsimi. 2004. Metodologi penelitian. Jakarta: Bulan Bintang.
Arikunto, Suharsimi.2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta:
Rineka Cipta.
Al-Namirî, Ḥanân Sarhân. Tadrîs al-Lughah al-‘Arabiyyah al-Asâlib wa al-Ijrâ’ât.
Makah al-Mukarramah: Maktabah Iḥya al-Turath al-Islamî, 1433.
Faḥât, Yûsûf Shukrî. Mu’jam al-Ṭullâb. Lebanon: Dâr al-Maktab wa al-‘Ilmiah.

Gintings, Abdorrakhman.2008. Esensi Praktis: Belajar & Pembelajaran, Bandung:
Humaniora.
Institut Agama islam Negeri Sunan Ampel. 2004. Pedoman Penulisan Skripsi
Program Strata Satu Fakultas Tarbiyah. Surabaya : IAIN Sunan Ampel.
Rianto, Adi. 2004. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit.
Sa’diah, Hassan al-Khâtmah Ḥalîmah. Taṣmîm al-Manhaj li Ta’lîm al-Lughah al‘Arabiyyah fî Muassasati Tarbiyah al-Qurân fî Tadrîs: Dauriyât Tadrîs alLughah al-‘Arabiyyah, al-Mujallid al-Awwal. Tulung Agung: Kulliyat alArabiyyah Qism Tadrîs al-Lughah al-‘Arabiyyah, 1011.
Sugiyono. 2010 Statistika untuk Penelitian. Bandung: alfabeta.
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif، Kualitatif،
dan R & D. Bandung: Alfabeta.
Suharsimi, Arikunto. 1996. Metodologi Penelitian. Jakarta: Bulan Bintang.
Sutrisno Hadi, Metodologi Research II (Yogyakarta: Andi Offset, 1980).
Sutrisno, Hadi. 1987. Metodologi Penelitian Research. Yogyakarta: Andi Offset.
Ṭahir, Muhammad, Muhammad Baihaqi, Ummi Ḥanîfah, Sulṭan Mas’ûd, Al-Madkhal
Ilâ Ṭuruq Tadrîs al-‘Arabiyyah lil Indûnisiyîn.
Tohirin. 2005. Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Jakarta: PT Raja
grafindo Persada.
Usman, Moh Uzer.2011. Menjadi Guru Profesional. Bandung: Rosdakarya
Wilmen, 2007. cybernetik-system, (Online).

104

الفظنا

Jurnal

alfazuna ISSN: 2541-4402 e-ISSN: 2541-4410

Volume 01 Nomor 02 Juni Tahun 2017

Umi Hanifah, Syafi’I, Ahmad
Zeid Ardiyansyah

دراسة حتليلية عن تقديم مواد اللغة العربية

Yûnus, Fatḥi ‘Alî, dkk. Ta’lîm al-Lughah al’Arabiyyah Ususuhu wa Ijrâ’atuhu. Beirut:
Dâr al-Mashriq, 1955.
Yûnus, Mahmûd. Qâmûs ‘Arabî-Indunîsî Jâkartâ: Hida Karya Agung, 1990.
Zainuddin. 1992. Materi Pokok Bahasa dan Sastra Indonesia Jakarta: Rineka Cipta.

الفظنا

Jurnal

alfazuna ISSN: 2541-4402 e-ISSN: 2541-4410

Volume 01 Nomor 02 Juni Tahun 2017101

