
 (Puzzleز )اغألل( بمساعدة لعبة ا Jigsawأثر نموذج جغساو )
 في مادة الصرف تالميذافع ونتائج تعلم الو على د

 بالمدرسة المتوسطة السلفية الشافعية تبوئيرنج جومبانج
 

 رسالة الماجستير

 

 
 إعداد

 الفائزة مزيدة
 ۱٥٧۱۱۲۱۲: التسجيل رقم

 
 

 

 

 
 

 العربية اللغة تعليم قسم
 العليا الدراسات كلية

 اندونيسيا ماالنج الحكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة
۷۱۰۲ 



 ب 

 

 

 ( Puzzleز )أللغا( بمساعدة لعبة ا Jigsawأثر نموذج جغساو )
 في مادة الصرف تالميذافع ونتائج تعلم الو على د 

 بالمدرسة المتوسطة السلفية الشافعية تبوئيرنج جومبانج
 
 
 

 الماجستيررسالة 
 ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراىيم مالك موالنا جامعة العليا الدراسات كلية تقدـ إىل

 الستيفاء شرط من شركط احلصوؿ على درجة ادلاجستري
 يف تعليم اللغة العربية

 
 

 
 إعداد

 الفائزة مزيدة
 ۱٥٧۱۱۲۱۲: التسجيل رقم

 
 
 

 
 العربية اللغة تعليم قسم

 العليا الدراسات كلية
 اندونيسيا ماالنج الحكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة

۷۱۰۲ 



 ج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 د 

 

 



 ق 

 

 



 ك 

 

 



 ز 

 

 اللاسته
 

َٰٓأَيُّهَا ْا إَِذا قِيَل لَُكۡم تَفَسَُّحىْا فِي  ٱلَِّذيهَ  يَ  لِسِ َءاَمىُىَٰٓ  ٱۡلَمَج 

ُ يَۡفَسِح  ٱۡفَسُحىاْ فَ  يَۡزفَِع  ٱوُشُزواْ فَ  ٱوُشُزواْ لَُكۡمۖۡ َوإَِذا قِيَل  ٱّللَّ

 ُ ت ٖۚ وَ  ٱۡلِعۡلمَ أُوتُىْا  ٱلَِّذيهَ َءاَمىُىْا ِمىُكۡم وَ  ٱلَِّذيهَ  ٱّللَّ ُ َدَرَج   ٱّللَّ

 ١١بَِما تَۡعَملُىَن َخبِيٞز 

 (۰۰دلة : االمجسورة )
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ح 

 

 إهداء
 أىدل ىذه الرسالة إىل :

 ربياين كأدباين أحسن التأديب أيب كأمى اللذين
 ادلاجستري ،حممد لقماف حكيماجلميل كزكجي احملبوب 
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 مستخلص البحث
(  علػى دكاعػو ك نتػائج تعلػم Puzzle( مبسػاعدة لعبػة اغلغػاز   Jigsawأثر منػوجج جغسػاك  , ٢۲٧٧مزيدة الفائزة, 

, رسػالة ادلاجستري,قسػم تعلػيم اللغػة العربيػة  كليػة الدراسػات العلياجامعػة موالنػا مالػك التالميذ يف مادة الصرؼ
ادلشػػرؼ الىنػاا: الػػدكتور أمػي حممػػودة ادلاجسػتري   ادلشػرعة اغكىل: الػػدكتورةإبػراىيم اإلسػػالمية احلكوميػة مػػاالنج, 

 سالمت دارين ادلاجستري 
 

 منوجج جغساك, لعبة اغلغاز, دكاعو, نتائج تعلم التالميذ الكلمات اغساسية:
 

قد تطور العلـو يف جماؿ الرتبية ك قد ازداد اىتماـ اخلبائر يف علـو الرتبية غف يقوموا بالتجديد يف  عملية 
منوجج التعليم اىل  قد تغريالتعليم ك نرل كجود ارادهتم لتغيري نظرية التعليم من النظرية السلوكية اىل النظرية البنائية  

ُدرَّس 
اىل النموجج الذم   (teacher orientation)منوجج التعلم ك ىذا يعين تغيري النموجج الذم يركز يف ادل

ادلدرسوف الف جيعلوا التالميذ نشيطني ك مبدعني ك    يطلب(students orientation)يركز يف التلميذ 
، يعمل التالميذ يف عرؽ تتكوف من جج جغساكيف منو مبتكرين   ك لتحقيقها ميكن لنا استخداـ منوجج جغساك   

لقلق متارس التعاكف بني التالميذ ك يزيل ا كتعطي الباحىنة الفرؽ اغصلية لعبة اغلغاز اليت .الفرؽ اغصلية ك عرؽ اخلرباء
 بينهم 

الفعل الىنالثي –مبساعدة لعبة اغلغازيف مادة الصرؼ  ذا البحث لوصف تنفيذ منوجج جغساكيهدؼ ى
 ك لبحث أثر منوجج جغساك  مبساعدة لعبة اغلغاز على دكاعو ك نتائج تعلم التالميذ يف مادة الصرؼ  ۱اجملرد

 (quasy experimental design)ك يستخدـ ىذا البحث ادلدخل التجرييب بأداء شبو التجريبية 
ك يقـو ىذا يف ادلدرسة ادلتوسطة السلفية الشفعيةتبوئرينغ جومباغ، كأما عني البحث يف ىذا البحث ىو تالميذ 
الفصلني الذين كفائتهم متجانسني  لقياس نتائج التالميذ تستخدـ الباحىنة االختبار القبلي ك االختبار البعدم  ك 

سؤاؿ  ك لتحليل دكاعو كنتائج تعلم  ٤۲غلوقة ك عدد بنوده لقياس دكاعو التالميذ تستخدـ الباحىنة االستبانة ادل
  Tالتالميذ تستخدـ الباحىنة اختبار 

ك غف االحتماؿ   ۰،۰۰۰(probability)ك جند من حتليل نتائج االستبانة احتماال 
مرعوض  عيمكن لنا أف نستنبط أف ىناؾ عرؽ كبري بني دكاعو التعلم عند الفصل  H0علذلك ۰،۰۰۰ ۰،۰٥

اليت عبارهتا: "ليس ىناؾ أثر استخداـ منوجج التعليم  (H0)الضابط ك عصل التجربة  كأما نتيجة اختبار الفركض 
ف نستنبط أف يف مادة الصرؼ"  ىي مرعوض  علذلك نستطيو ادكاعو التعلم جغساك مبساعدة لعبة اللغز على 

ك جند في مادة الصرف"دوافع التعلم التالميذ هناك أثر استخدام نموذج جغساو بمساعدة لعبة األلغاز على "
ك غف االحتماؿ ۰،۰۰۰(probability)االحتماؿ   (gain score)من حتليل نتائج التعلم 

مرعوض  عيمكن لنا أف نستنبط أف ىناؾ عرؽ كبري بني نتائج التعلم عند الفصل  H0لذلك ۰،۰۰۰ ۰،۰٥ؼ
اليت عبارهتا: "ليس ىناؾ أثر استخداـ منوجج التعليم  (H0)الضابط ك عصل التجربةكأما نتيجة اختبار الفركض 

 نستنبط أف جغساك مبساعدة لعبة اللغز على نتائج التعليم يف مادة الصرؼ"  ىي مرعوض  علذلك نستطيو اف
 ج التعلم التالميذ في مادة الصرف"هناك أثر استخدام نموذج جغساو بمساعدة لعبة األلغاز على نتائ
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Developments in education field encourage education practicians to make 

innovations especially in laerning process, one of them is making the learning 

process more student-oriented. There are many ways to make students active 

during the learning process. Jigsaw is one of models that can make students active 

by grouping them into basic group and expert group. In making basic group, 

researcher gives the students puzzle game in order to train the students working 

together and relieve the awkwardness among group members. 

This research aims to describe the application of jigsaw learning model 

through puzzle game in Shorof subject focusing on materials of Fiil Tsulasi 

Mujarod and aims to figure out the influence of the application of jigsaw learning 

model through puzzle game on students’ motivation and learning result. 

The kind of this research is quasi experiment, conducted at MTs Salafiyah 

Syafi’iyah Tebuireng Jombang. The population and sample in this research are 

selected from 2 classes which have mutual competence. The instruments used to 

measure learning result in this research iare pretest and postest. To measure the 

motivation, researcher uses closed-questionaire with 40 items, using t-test analysis 

technique. 

From the data analysis it is revealed that the probability score is 0.00. 

Because the probability score shows 0.000< 0.005, it means that H0 is rejected, 

then we can conclude that there is significant difference between learning 

motivation in control group and experiment group. Therefore, it can be concluded 

that there is influence of the application of jigsaw learning model through puzzle 

game on students’ motivation. In term of learning results, it is also revealed that 

the probability score is 0.00. Because the probability score shows 0.000< 0.005, it 

means that H0 is rejected, then we can also conclude that there is significant 

difference between learning motivation in control group and experiment group. 

Therefore, it can be concluded that there is influence  of the application of jigsaw 

learning model through puzzle game on students’ motivation  

Based on the conclusion above, the researcher could suggest as follows: 

(1) It is suggested for other researchers to apply the Jigsaw learning model 

through puzzle game on other lesson with more textual material; (2) This research 

is merely focusing on Jigsaw learning model through puzzle game. For further 

research we can apply other cooperative learning models, which is adjusted with 

the condition of materials and learners. (3) It can be developed with other similar 

researches, in order to utilize this research result in greater scale. 
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Kata Kunci: Model Pembelajaran Jigsaw, Game Puzzle, Motivasi, Hasil Belajar. 

 

Salah satu inovasi yang nampak dalam proses pembelajaran ialah 

menjadikan pembelajaran berorientasi pada keaktifan siswa. Banyak hal yang bisa 

dilakukan untuk membuat siswa aktif dalam proses pembelajaran, diantaranya 

yaitu dengan menggunakan model pembelajaran Jigsaw. Model pembelajaran 

Jigsaw merupakan model pembelajaran yang bisa membuat siswa aktif dengan 

cara berkelompok dengan kelompok asal dan kelompok ahli. Namun dalam 

pembentukan kelompok asal, peneliti memberikan sebuah game pembelajaran 

berupa Puzzle yang bertujuan untuk melatih kerja sama dan menghilangkan rasa 

canggung dengan sesama anggota kelompok. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan model 

pembelajaran Jigsaw berbantuan game Puzzle dalam mata pelajaran Shorof 

dengan materi Fiil Tsulasi Mujarod dan bertujuan untuk mencari pengaruh 

penerapan model pembelajaran Jigsaw berbantuan game Puzzle terhadap motivasi 

dan hasil belajar siswa. Jenis penelitian ini adalah quasi experiment (eksperimen 

semu). Penelitian ini dilakukan di MTs Salafiyah Syafi’iyah Tebuireng Jombang. 

Populasi dan sampel dalam penelitian ini diambil dari 2 kelas yang mempunyai 

kemampuan yang sama atau setara 

Dari hasil analisis data angket ketahui bahwa nilai probabilitas sebesar 

0.000. Karena nilai probabilitas menunjukkan 0.000< 0.005 maka H0 ditolak, 

sehingga dapat disimpulkan ada perbedaan yang signifikan antara motivasi belajar 

kelas kontrol dan kelas eksperimen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

ada pengaruh penggunaan model pembelajaran Jigsaw berbantuan game Puzzle 

terhadap motivasi belajar materi Shorof. Begitu juga hasil analisis data hasil 

belajar siswa diketahui bahwa nilai probabilitas sebesar 0.000. Karena nilai 

probabilitas menunjukkan 0.000< 0.005 maka H0 ditolak, sehingga dapat 

disimpulkan ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas kontrol dan 

kelas eksperimen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 

penggunaan model pembelajaran Jigsaw berbantuan game Puzzle terhadap hasil 

belajar materi Shorof. 

Berdasarkan dari hasil kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan 

saran sebagai berikut: (1) Bagi peneliti yang lain untuk bisa menerapkan model 

pembelajaran Jigsaw dengan game puzzle di mata pelajaran yang lain dengan 

materi yang bersifat tekstual; (2) Penelitian ini hanya sebatas menggunaka model 

pembelajaran Jigsaw dengan game puzzle. Untuk penelitian lebih lanjut sebaiknya 

bisa menerapkan model pembelajaran kooperatif yang lain, yang disesuaikan 

dengan karakteristik materi dan karakteristik pebelajar.  

 



 ؿ 

 

 

 
 



 ـ 

 

 محتويات البحث
 

 أ                  .                                  صفحة الغالؼ    
 ب                                                  صفحة ادلوضوع      

 د                                                          مواعقة ادلشرؼ
        ق                                 قة كاالعتماد من جلنة ادلناقشةعادلوا

 ك                                                            إقرار الطالبة
 ز                                                                  شعار
 ح                                                                 إىداء

 ط                                                      مستخلص البحث
 ل   ..........                    .  . ..……..………شكر كتقدير

 ـ  .................................................حمتويات البحث       

 
 الفصل األول : اإلطار العام

 ٧         ..               .أ  مقدمة                       
 ٥                          .               ب  أسئلة البحث 

 ٥                          .        ج  أىداؼ البحث       
 ٥                          .           د  عركض البحث    

 ٥                          .     ئد البحث           ق  عوا
 ٦                          ..  البحث             كد ك  حد

 ٦                         . .بقة           ز  الدراسات السا
 ۸                         . .  ادلصطلحات          ح  حتديد

 



 ف 

 

 الفصل الثانى : اإلطار النظري
 ٩......... ............................تعليم الصرف..... . أ

 ٩           .                     تعريف الصرؼ        ٧
 ۱۲         .               اغنظمة الصرعية             ٢

 (  Puzzle( بمساعدة لعبة األلغاز ) Jigsawنموذج جغساو )  . ب
 ۱٤          .                     التعليم التعاكين        ٧

 ۱٤          .       التعاكين         ( حقيقة التعليم ٧
 ۱٦          .  لتعليم التعاكين ( العناصر اغساسية يف ا٢
 ۱٧          .             ( خصائص التعليم التعاكين٣

 ٢۲         .                منوجج جغساك             ٢
 ٢۲          .                    ( خلفية جغساك  ٧
 ٢۱          .        تطبيق جغساك    خطوات يف( ٢
 ٢٣          .جغساك ( دكر ادلعلم كالطالب يف منوجج ٣

 ٢٦                  .       غاز                لعبة اغل٣
 ٢٦                  .      ( تعريف لعبة اغلغاز    ٧
 ٢٧                   .لعبة اغلغاز       ( خصائص ٢
 ٢٧                   .ز           ( عوائد لعبة اغلغا٣
 ٢٩                   .   اغلغاز  كيفية حتضري لعبة  (٤
 ٣۲                   .         أنواع من لعبة اللغز( ٥

 ٣۱.....................................ج. دوافع التعلم ....
 ٣۱                   .            تعريف دكاعو التعلم   ٧
  ٣٣                   .حقيقة دكاعو التعلم               ٢
 ٣٣                   .         ة الدكاعو         نظري  ٣

 



 س 

 

 ٣۷                   .             د. نتائج التعلم )المعرفية(
 ٣۷                  .نتيجة التعلم        نوع كمؤشرات ٧
 ٤۲                  .ؤثرة يف نتيجة التعلم      العوامل ادل٢
 ٤۱     .               ..       طة التفكري          خري٣

 الفصل الثالث : منهجية البحث 
 ٤٤     .              ... كمنهجو           مدخل البحث   أ
 ٤٧     .  ...         جمتمو البحث ك عينو                   ب
 ٤٩     .  ...                           أدكات البحث        ج
 ٦۱    .   ..                      أسلوب مجو البيانات       د
 ٦٢     .  ...                       حتليل البيانات            ق

 وتحليلها ومناقشتهاعرض البيانات الفصل الرابع : 
 ادلدرسةعي جغساك مبساعدة لعبة اغلغازمنوجج تنفيذ    أ

 ٦٦     .  ...       تبوئرينج جومبانج ادلتوسطة السلفية الشفعية
 أثر منوجج جغساك مبساعدة لعبة اغلغاز على دكاعو   ب

 ٦۸     .   ..          يف مادة الصرؼ تالميذك نتائج تعلم ال 
 ٦۸     ...                  دكاعو تعلم التالميذ           ۱

 ٦۸     ...        الطبيعية                     اختبارأ( 
 ٦۸     ..          التجانس                  اختبارب( 
 ٦٩    ..             الفركض                 اختبارج( 

 ٧۲    ..                             نتائج تعلم التالميذ  ٢
 ٧۲    .           التالميذ بنموجج جغساكنتائج تعلم أ( 
 ٧٤    .          نتائج تعلم التالميذ بنموجج التقليدمب( 
 ٧٩    .                           اختبار ادلتطالبات ج( 
 ۸٢    .               حتليل البيانات               د( 



 ع 

 

 الخاتمة الفصل الخامس :
  ۸٤                               ملخص نتائج البحث   أ

 ۸٥   .                          التوصيات كاالقرتاحات   ب
 ۸٧                                قائمة ادلراجو                          

 ۸۱    .                      ...         قائمة اجلدكؿ                   
 ۸٢ ...                                                قائمة الرسـو البيانية

 ٩۲ ...                                                     قائمة ادلالحق
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ولالفصل اال  
طار العامإلا  

 مقدمة .أ
 تالميذأن عملية التعليم يف أكثر مدارسنا متيل إىل إضافة ملل ال تكونكما 

وكسلهم يف الدراسة. يُعلِّم ادلدرسون ادلفاىيم و التدريبات فحسب بدون التنمية و 
حفظ  لتالميذرتيبة غَت جذابة. وال ميكن لالتطوير. و ىذا جيعل عملية التعليم 

مل  تالميذيقييقة كثَت من الادلعلومات اليت حيصلون عليها على ادلدى الطويل. و يف احل
 يفهموا درسهم جيدا.

قد تطور العلوم يف رلال الًتبية و قد ازداد اىتمام اخلبائر يف علوم الًتبية  
وجود ارادهتم لتغيَت نظرية التعليم قد ظهر لتجديد يف  عملية التعليم. و ألن ييقوموا با

اىل منوذج   (Teaching)قد تغَت منوذج التعليم من النظرية السلوكية اىل النظرية البنائية. 
ُدرَّس   (Learning)التعلم 

 Teacher)وىذا يعٍت تغيَت النموذج الذي يركز يف ادل

Orientation)   اىل النموذج الذي يركز يف التلميذ(Students Orientation). يطلب 
 نشيطُت و مبدعُت و مبتكرين.  تالميذادلدرسون الن جيعلوا ال

و يعترب اختيار منوذج التعليم من أىم االشياء لتحديد جودة عملية التعليم. 
 ترقية ادلهارات العملية. جيب على ادلدرسُت كفاءة ليقيادة الطالب و متكينهم يف

 .1الذين ذلم ادلهارات العملية احليدة نتيجة التعلم اجليدة أيضا تالميذمن ال ويرجى
ان يتعلموا  على منهج  تالميذميكن للمن خالل ترقية ادلهارات العملية 

علمي, وميكن ذلم ان يكتشفوا و يتطوروا احليقلئق و ادلفاىيم ادلوجودة حىت حيصل 
 السياقية  والبنائية. و   ,(Meaningfull)على عملية التعليم ادلعنوية 

ال ميكن أن يتحيقق أفضل نتائج التعلم اال إذا كان ادلعلم يستطيع ان حيل 
نشاطا  تالميذادلوجودة باستخدام اسًتاتيجيات التعليم ادلناسبة اليت حتعل الادلشكالت 

لتطوير كفاءهتم. ومن ىذه االسًتاجتيات:  وتنظيم  للتالميذوان يعطي فرصة 
                                                           

1
 Suparno, Filsafat Konstruktivisme dalam Pendidikan, (Yogyakarta:Kanisius,2001) hlm, 24 
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على ادلناقشة والعمل معا يف حل ادلشاكل  تالميذرلموعات صغَتة وتشجيع ال
 التعلم التعاوين . واستكمال ادلواد ادلستفادة و وىذا ما نسميو منوذج

. 2معا الستكمال ادلواد ويتبادلون أفكارىم تالميذيف التعلم التعاوين، يتعلم ال
ليكونوا متسازلُت ويكونوا قادرين على وضع أنفسهم يف التنوع  تالميذب الانو سيد

. يف 4على التفكَت والتصرف تالميذ. التعلم التعاوين سوف يعزز قدرة ال3االجتماعي
اسًتاتيجيات التعلم التعاوين إعطاء التفويض لنيل ادلفاىيم ومهارات  ملرأي آخر،حتت

 .5الذين لذين لديهم ادلهارات األكادميية منخفضة تالميذتفكَت ال
يتكون منوذج التعلم التعاوين على أنواع سلتلفة ميكن استخدامها و تطويرىا, 

-فريق منوذج(Think-Pair-Share) تبادل -زوج-منوذج فكر ومنها: منوذج جغساو 
. مت عرض منوذج التعلم التعاوين جغساو   (Team-Game-Tournament)بطولة-لعبة

، ونشر ألول مرة يف عام ۱9۷۱ألول مرة من قبل إليوت أرونسون واألصدقاء يف عام 
الذين  تالميذ. يف بداية ىذا النموذج مت تيقدميو لتيقليل ادلشاعر التنافسية بُت ال۱9۷۸

يأتون من سلتلف اخللفيات واألجناس يف أوسنت تكساس و ىو حباجة إىل التطوير من 
 مواد خاصة. وكما مير الوقت، تطور سالفُت ىذا النموذج ليكون أكثر عملية وأسهل. 

يعمل الطالب يف فرق غَت متجانسة مث أعطىهم ادلدرس ، يف منوذج جغساو
وزع ذلم أوراق اخلبَت الت تتكون على وظيفة ليقراءة بعض الفصول أو وحدات و 

من الفرق ادلختلفة اليت لديها  تالميذمواضيع سلتلفة. بعد كل انتهاء اليقراءة ، يركز ال
دقييقة. مث  3۰نفس ادلوضوع اجتمع يف "رلموعة اخلرباء" دلناقشة مواضيعهم حوايل 

                                                           
2
 Robert E. Slavin, Cooperative Learning Teori, Riset dan Praktek. Terjemahan oleh Nurulita 2008. 

(Jakarta:Nusa Media, 2005), hlm 52 
3
 Ibrahim, M. Rachmadiarti, F., Nur, M., Ismono, Pembelajaran Kooperatif. (Surabaya:UNESA-

University Press,2000), hlm 80 
4
 Lord, T.R., Reason for Using Cooperative Learning In Biology Teaching. The American Biology 

Teacher, 63 (1) 2001, 30-36 
5
 Corebima, A.D., Learning Strategies To Empower Students Thingking Skill. Proceeding of 

International Conference on Science and Mathematics Education (CosMed), (Malaysia, 2007) hlm, 

92-100 
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ب. وأخَتا، يتليقى رجع اخلرباء إىل الفريق األول، مث يعلم زمالئو عن موضوعاهتم بالتناو 
 .6تيقييم تغطي مجيع ادلواضيع و اصبح نتيجة ادلسابيقة نتيجة الفرق تالميذال

وقد أظهرت العديد من الدراسات أن منوذج جغساو لو تأثَت إجيايب على 
الذين لديهم نتائج التعلم ادلنخفضة. ومع ذلك، من الدراسات األخرى  تالميذال

ن العيوب، منها صعوبات يف تعامل الفصول نعرف أنو ال تزال لديها عدد قليل م
 غَت متجانسُت. تالميذالدراسية، ألن يف البداية صنفت الفصول من ال

 تالميذحينما أليقى اخلرباء ادلادة على رلموعتهم األصلية, ىناك عديد من ال
الذين يشعرون بيقلة الثيقة, حىت ال ميكن اليقاء ادلادة متاما يف اجملموعة األصلية، ويف 

تيقييمات على أساس عملية ادلناقشة دون أي تيقييم  تالميذة العملية أعطي الهناي
 اآلخر.

وبناء على ىذه ادلشاكل، ذىب الكاتب اىل إضافة اسًتاجتيات التعليم 
 تالميذ. ميكن لأللعاب أن جتعل الأللغازاأللعاب التعليمية مثل ا لتالميذبإعطاء ا

 رلموعتهم األصلية اليت ىي غَت يعملون معا دون أن تكون زلرجا ويتنافسون يف
و حل بعض ادلشكالت لدي منوذج   متجانسة. فإنو ميكن إصالح بعض النيقصان

 جغساو. 
جبانب اسًتاتيجية التعليم، فإن عملية التعلم ستكون ناجحة إذا كان 

 تالميذافع للتعلم ىو العنصر الرئيسي لتنمية نشاط الو افع للتعلم. و الدو ذلم د تالميذال
. الدافع ىو حالة تؤدي إىل 7افع من أىم العناصر يف التعلمو وزيادة مهاراهتم. يعترب الد

افع ىو و . الد8سلوكيات معينة، وتعطى التوجيهات و ادلثابرات على ىذا السلوك
من ادلصادير التالة، فيمكن  9عملية تعزيز واستدامة الغرض عن طريق توجيو السلوك

بناء   م وعملية التعلم مها كوحدة اليت ال ميكن فصلها.لنا االستنتاج أن دافع التعل
                                                           

6
 Robert E. Slavin, Cooperative, hlm 60 

7
 Robert E. Slavin, Educational Psychology: Theory and Practice (Boston: Pearson Education, 

Inc.,2006) hlm 317 
8
 Suciati dan Irawan P., Teori Belajar dan Motivasi (Jakarta:PAU-PPAI,2001) hlm 52 

9
 Schunk, D.H., Teori-teori Pembelajaran (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2012) hlm 27 
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. ادلعلم اجليد ىو تالميذعلى ذلك, جيب أن يكون ادلعلم قادرا على حتفيز دافع ال
 على حتيقيق أىداف التعلم تالميذالذي ميكن أن يشجع ال

. و خللق 10اذا كان ىناك البيئة اجليدة تالميذسيأثر الدافع نتيجة تعلم ال
 تالميذيدة, جيب أن يكون ادلعلم قادرا على تكوين عملية التعليم اليت حيفز الالبيئة اجل

ولذلك حنتاج اىل اسًتاتيجيات التعليم ادلناسبة و  لكي يكونوا مسؤوليُت عن تعلمهم.
 ىي: منوذج التعلم التعاوين جغساو. 

وان كان قد أجريت بعض البحوث حول ىذا النموذج. و ان فعالية من 
ىو  و مل يتم إثباهتا يف العلوم االجتماعية مثل علم الصرف. الصرفمنوذج جيغسا

العلم الذي يبحث يف صيغ وأوزان الكلمات العربية ادلفردة قبل انتظامها يف اجلملة، 
ويبحث فيما يطرأ عليها من تصريف وإعالل وإدغام وإبدال. وموضوع علم الصرف 

تصرِّف. و يعترب
ُ
ْعَرب، والفعل ادل

ُ
علم الصرف من أىم فروع علم اللغة  ىو االسم ادل

 العربية.
أن علم  تالميذكما ىو فرع ىام لعلوم اللغة العربية، وجدت العديد من ال

الصرف صعب و شلل و ومعيقد. ولذلك حنن حباجة إىل حل ىذه ادلشكلة, فيمكن 
 يف مادة الصرف.أللغاز نيقوم بتجربة فعالية منوذج جغساو مبساعدة لعبة ا  لنا أن

اداء دراسة  ةالباحث تادا إىل الظروف التعليمية ادلذكورة أعاله، ارادواستن
يف مادة الصرف يف ادلدرسة أللغاز حول استخدام منوذج التعلم جغساو مبساعدة لعبة ا

ادلتوسطة السلفية الشافعية تبوئَتنج جومبانج. سيتم إجراء البحث من خالل ادليقارنة 
معظم ادلدرسُت و منوذج التعلم جغساو مبساعدة الذي استخدمو التيقليدية بُت منوذج 

افع و أي منوذج أن ينمي د ةمن ىذه التجربة، سوف يكتشف الباحث . أللغازلعبة ا
و نتيجة تعلمهم يف مادة الصرف يف ادلدرسة ادلتوسطة السلفية الشافعية  تالميذال

 تبوئَتنج جومبانج
 أسئلة البحث .ب

                                                           
10

 Rasyid dan Mansyur, Penilaian Hasil Belajar (Bandung:CV Wacana Prima, 2007) hlm 39 
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 تصنع أسئلة البحث كما يلى :من خلفية البحث ادلذكورة، فالباحثة 
 .كيف تنفيذ منوذج جغساو مبساعدة لعبة األلغاز ؟۱
يف  تالميذ. ما أثر منوذج جغساو مبساعدة لعبة األلغاز على دوافع و نتائج تعلم ال۲

 مادة الصرف؟ 
 

 ج. أهداف البحث
 من خلفية البحث ادلذكورة، فالباحثة تصنع أىداف البحث كما يلى :

 ذ منوذج جغساو مبساعدة لعبة األلغاز.. دلعرفة تنفي۱
يف  تالميذافع و نتائج تعلم الو . دلعرفة أثر منوذج جغساو مبساعدة لعبة األلغاز على د۲

 .مادة الصرف
 

 . فروض البحثد
 أثر منوذج جغساو اعتيقدت الباحثة أن ىناك  من خلفية البحث ادلذكورة،  

 .يف مادة الصرف تالميذافع و نتائج تعلم الو على د مبساعدة لعبة اللغز

 
 فوائد البحث ه.

 الفوائد النظرية. ۱
يستطيع ىذا البحث ان يعطى زيادة العلوم و ادلعرفة مبعلومات لتطوير علم الًتبية 

زلاولة  بحثال .تالميذافع و نتيجة التعلم الو خاصة يف تطبيق منوذج التعليم لًتقية د
 11وحتيقييقها يتيقص دقيق ونيقد عميق.الكتشاف ادلعرفة والتنيقيب عنها وتطويرىا 

 الفوائد العملية. ۲
 افع و نتيجة التعلم الطالب.و ترقية د تالميذمن خالل ىذا البحث ميكن لل . أ

                                                           
 ۱3ص  (۱996 )طرابلس: جامعة الفاتح، ،العلمىعبد اهلل زلمد شريف، مناىج البحث  11
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من خالل ىذا البحث ميكن للمدرسُت زيادة العلوم يف اسًتاجتية التعليم على  . ب
 االساس البنائية و ىذا سيساعدىم يف ترقية الكفاءة الًتبوية

 احًتافيةمن خالل ىذا البحث ميكن لرؤساء ادلدارس زيادة العلوم يف تنمية  . ج
 ادلدرسُت.

من خالل ىذا البحث ميكن للباحثُت يف رلال اللغة العربية و الًتبية زيادة  . د
 ادلصادير لبحومث االتية .

 
 . حدود البحثو

أثر منوذج جغساو  مبساعدة لعبة  حددت الباحثة موضوع ىذا البحث
جيري "فعل ثالثي رلرد".  يف مادة الصرف تالميذافع و نتائج تعلم الو على د زاغأللا

الفصل  تبوئَتنج جومبانج ادلتوسطة السلفية الشفعية ادلدرسة تالميذىذا البحث إىل 
 201۷-201۸و جيري ىذا البحث يف العام الدراسي  . السابع

 
 ز. الدراسة السابقة

، كلية الدراسات العليا  دينية اإلسالمية،ال علوم قسم تعليمزلمد عمداد الرمحن،  . ۱
" أثر طرييقة  ۲۰۱6 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

حلوافز التعلم وتنمية سلرجاتو على ادلادة الفيقو للفصل  (Bahsul Masail)ادلناقشة  
 الثاين يف ادلدرسة النور اجلديد الثانوية اإلسالمية بيطان باربا لغا "

إن منهج البحث الذي استخدمو الباحث ىو البحث الكمى ، نتائج 
( وجود التأثَت األفضال دلستوى احلوافز الطالب على ادلادة الفيقو ۱البحث يعٌت )

يف الفصل الثاىن من الدراسي األول  مع اعتماد الطرييقة ادلناقشة من الفصل 
  األفضال دلستوي سلرجات ( وجود التأثَت۲ادلراقبة باستخدام التعليم التيقليدية. ) 

التعلم الطالب على ادلادة الفيقو يف الفصل الثاين من الدراسي األول مع اعتماد 
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( وجود التأثَت 3الطرييقة ادلناقشة من الفصل ادلراقبة باستخدام التعليم التيقليدية. ) 
 األفضال دلستوي حوافز التعلم و تنمية سلرجاتو على ادلادة الفيقو يف الفصل الثاىن

من الدراسى األول مع اعتماد الطرييقة ادلناقشة من الفصل ادلراقبة باستخدام 
 التعليم التيقليدية.

جامعة موالنا مالك ، كلية الدراسات العليا  اللغة العربية، قسم تعليمنور جنة،  . 2
و   Rubik" فعالية استخدام ألعاب  ۲۰۱۱ إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

Puzzle  "يف تعليم اللغة العربية 
ادلدخل الكمى باستعمال إن منهج البحث الذي استخدمتو الباحثة ىو 

، نتائج البحث يعٌت أنو كان معدل نتيجة االختبار اليقبلى فيما ادلنهج التجريىب
قبل استخدام  5۸،۲3يتعلق بكفاءة التالميذ يف اللغة العربية جملموعة التجربة 

. مث ارتفع معدل نتيجة االختبار البعدي بعد استخدام Puzzle و  Rubikألعاب   
وىذه النتيجة تدل على أن   ۸3،۸۲وبلغ على   Puzzleو  Rubikألعاب   

% ، وىذا 43،94ىناك ارتفاع كبَت بُت االختبارين ووصت نسبة االرتفاع اىل 
فعال و مؤثر اجيابيا يف ترقية كفاءة   Puzzleو   Rubikأن استخدام ألعاب 

 التالميذ يف تعليم اللغة العربية.
. بنيامُت سالو، قسم تعليم معلم ادلدرسة اإلبتدائية، كلية الدراسات العليا، جامعة 3

 -ادلوجو االكتشاف -, "أثر تطبيق اسًتاجتيات التعليم 2013احلكومية ماالنج 
البتدائية احلكومية رانتيباو طوراجا الشمالية على تنمية كفاية الطالب يف ادلدرسة ا

 سوالويسي اجلنوبية"
- التعلم اسًتاتيجية تطبيق أثر ىناك( 1:ىي البحث و أما نتائج ىذا 

 لتعلم الدافع. الطالب تعلم لدافع العلمية ادلوضوعات على- ادلوجو االكتشاف
 اسًتاتيجية على( ادلالحظة نتيجة: )۷.۱۸ و( االستبيان نتيجة: )۷.۳ أعلى
 أثر ىناك( ۲ التيقليدية. التعلم اسًتاتيجية مع ميقارنة -ادلوجو االكتشاف- التعلم
 لنتائج العلمية ادلوضوعات على -ادلوجو االكتشاف- التعلم اسًتاتيجية تطبيق
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 بنسبة أعلى التعلم اسًتاتيجيات يف الطالب تعلم نتائج وكانت. الطالب التعلم
 السًتاتيجية الطالب استجابة. التيقليدية باالسًتاجتيات التعلم نتيجة من: ۴.۷۹
 .حيب باجلد: ۶۵،۷۹ و حيب: ۳۴،۲۱ ىو  -ادلوجو االكتشاف- التعلم

 

و . ةيقوم هبا الباحثتسوىناك فرق أساسي بُت البحوث السابيقة و البحث اليت 
 أللغازاان إعطاء لعبة  .لعبة األلغازأساليب التعلم التعاوين مبساعدة  ةستخدم الباحثت

يف وقت تشكيل اجملموعة األصلية. وبالنسبة  تالميذاليهدف إىل تدريب التعاون بُت 
نتائج التعلم. وسيتم تطبيق البحث على و  ة دوافعستخدم الباحثتللمتغَت التابع، 

 مستوى ادلدرسة ادلتوسطة على مادة الصرف.

 . تحديد المصطلحاتح
 للتأثَت ادلعينة أو اليقدرة األشياء على فعل األشياء أو الناس على للتأثَت أثر : اليقدرة -۱

 او األشياء. سلوك الشخص أو تطوير تغيَت على
على رلموعات يف أول  تالميذمنوذج التعلم الذي ينيقسم  ال:  منوذج التعليم جغساو -۲

وقت تسمى باجملموعات االصلية. بعد ادلشاورة يف اجملموعات االصلية, ينيقسم 
عندىم كفاءة  تالميذرباء الىت فيها يبحث نفس ادلواد و اما الالطالب رلموعة اخل

 رلموعاهتم األصلية و يتبادل نتيجة ادلشاورة. لتالميذمتجانسة. بعد ذلك يعود ا
اذلدف منو ىو  , واماأللغاز: يعطى عليها االلعاب التعليمية وىي ا أللغازلعبة ا -۳

 .تالميذتدريب التعاون و ازالة شعراالخرق بُت ال
 تعلم مناسبا باألىداف التعلم ادلرجوة.لل تالميذدافع التعلم : تشجيع و ارادة ال -4
  .مدة وقت معُت تالميذنتيجة التعلم: النجاح يف تعلم مادة الصرف الذي نالو ال -5
يبحث صيغ الكلمات العربية يف حالة  تعليم العلم الذي فيوتعليم الصرف :  -6

 .إفرادىا
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الثاني فصلال  

 اإلطار النظري

 م الصرفيتعل . أ
 . تعريف الصرف١

لقد أرتع علماء الًتبية ادلعاصرون على اعتبار اللغة أساسا يف 
اكتساب ادلعارف والتعبَت عن ادلعطيات الفكرية، والتفاعل ادلستمر بُت 
اإلتسان ورلتمعو وبيئتو، فاللغة باإلضافافة إىل كوهنا أداة للتعبَت عما يدور 
يف النفس، وتعرض ما ينتجو الفكر وهبا جيري التفاىم، و يف رحاهبا أيضا 

 .1تنطلق ادلواىب، وتتفجر الطاقات اخلالقة
أن قواعد اللغة العربية تشمل يف معناىا احلديث عن كل من 

ويبحث الصرف أيضا يف حقلي االشتقاق  علمي )الصرف و النحو(،
 2والتصريف، أي الزيادات اليت حتقق الصيغ.

الصرف لغة مأخوذ من ادلادة ادلعجمية )ص ر ف( ومن ذلك 
قوذلم : ال يقبل منو صرف وال عدل... وقوذلم : ألن ليتصرف يف 
األمور... وصرف الدىر حدثانو ونوائبو. الصرف: اللنب ينصرف بو عن 

إذا حلب... والصَتف احملتال ادلتصرف يف األمور...  الضرع حارا
والصَتيف: الصراف من ادلصارفة، وغَتىا من الًتاكيب اللغوية اليت تدل على 

 معٌت التحويل والتغيَت واالنتقال من حال إىل حال.
يعرف علماء العربية علم الصرف بأنو العلم تعرف بو كيفية صياغة 

ليست إعرابا والبناء. غَت أن احملدثُت يرون أن   األبنية العربية وأوحاذلا اليت
كل دراسة تتصل بالكلمة أو أحد أجزائها وتؤدى اىل خدمة العبارة 

                                                           
 3ص  (۰۲۲6 : دار الكتب العلمية،لبنان) ،مرجع لطالب ابرىيم مشس الدين،  1
  ۰۸۲ص   (۰۲۲5 : دار الشروق،بغداد) ،اللغة العربية مناىجها وطرائق تدريسهاسُت الدليمي، طو علي ح  2



11 
 

 

فهي  –تؤدى اىل اختالف ادلعاىن النحوية  –بعبارة بعضهم  –واجلملة أو 
صرف. وقال مصطفى الغالييٍت، فالصرف : علم بأصول تُعرف هبا ِصيُغ 

ا اليت ليست بععراب وال بناء. فهو علم يبحث عن الكلمات العربية واحواذل
الكلم من حيث ما يعرض لو من تصريف وإعالل وإدغام وإبدال وبو 
نعرف ما جيب أن تكون عليو بنية الكلمة قبل انتظامها يف اجلملة، وكذا 

 3األمشوين.
تعريف الصرف اصطالحا ىو حتويل األصل الواحد اىل أمثلة 

صل إال هبا كايمي الفاعل وادلفعول واسم سلتلفة دلعان مقصودة الحت
التفضيل والتثنية واجلمع واىل غَت ذلك. والفرق بُت علم الصرف وعلم 
النحو ىو أن علم الصرف يبحث صيغ الكلمات العربية يف حالة إفرادىا، 
و أما علم النحو يبحث عن أحوال أو اخر الكلمات العربية عند تركيبها 

 4يف اجلملة.
 

 الصرفية. األنظمة ٢

يلزمنا يف بياننا لظاىرة التعدد اليت تعد الظاىرة الصرفية العامة أن 
حتدد األنظمة ادلختلفة الىت تشتمل عليها ىذه الظاىرة إدتاما ذلذا البيان، 
ودتهيدا لدراسة النماذج الىت قدمتها النظرية الصرفية يف معاجلتها ذلذه 

ًف اللغويون الظاىرة على اختالف األنظمة الىت تشتمل عليها، فقد عا
العرب ظاىرة التعدد يف العربية من خالل نظرية صرفية شاملة عرفت يف 
درسنا اللغوي، كما أشرنا من قبل، بنظرية األصالة والفرعية واشتملت 
على منوذج أساسي، ومناذج أخرى تكميلية للنموذج األساسي، أو بديلة 

                                                           
 2ص  (۰۲۰۰ ،: مطبعة جامعة موالنا مالك إبرىيم اإلسالمية احلكوميةماالنج) ،سالمت دارين، البداية يف علم الصرف 3
 4 ص( ۰۲۰6، برىيم اإلسالمية احلكومية: مطبعة جامعة موالنا مالك إماالنج) ،معرفة منجية، علم الصرف نظرياتو وتطبيقاتو4
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نظرية عنو. وقد كان السبب يف تعدد النماذج الىت اشتملت عليها 
األصالة والفرعية وجود أنظمة سلتلفة لظاىرة التعدد الىت تتكفل هبا ىذه 

 النظرية.

وإذا وقفنا مع تصور الصرفيُت العرب ألنظمة التعدد يف العربية 
وجدناىم يصرحون بنوعُت من األنظمة، مها نظاما االشتقاق والتصريف، 

لألفعال إذ االشتقاق يولد تعددا يف الصيغ بأن يوجد مثال صيغا 
وادلتشقات يف مقابلة صيغة ادلصدر، كما أن التصريف يوجد، مثال صيغا 

 للمثٌت واجلمع يف مقابلة ادلفرد.

وقد نصوا على عالقة االشتقاق والتصريف باألصل والفرع، حيكي 
بعضهم عن عالقة االشتقاق باألصل والفرع، يقول : )) وقد قال الرماىن، 

ور يف تصارفو األصل، وىذا حيصل منو االشتقاق اقتطاع فرع من أصل يد
معٌت االشتقاق((. كما ال خيفى نصهم على أن صور التصريف ادلختلفة 
فرع أصوذلا، يقول بعضهم عن صورة التأنيث : )) ىذا باب التأنيث دلا  
كان التأنيث فرع التذكَت احتاج لعالمة((. ويقول بعضهم عن اجلمع : 

قدم يف الرتبة من اجلمع، وأن اجلمع )) فعن قيل أولست تعلم أن الواحد أ
فرع على الواحد، فكيف جاز لألصل، وىو عظاءة، أن يبٌت على الفرع، 
وىو عظاء؟ وىل ىذا إال كما عابو أصحابك على الفراء من قولو إن 

 الفعل ادلاضي إمنا بٌت على الفتح ألنو زتل على ألف التثنية؟ ((.

ىل نظام واحد للتعدد، واحلقيقة أن االشتقاق والتصريف يرجعان إ
إذ كالمها ديثل تعددا بُت وحدات لغوية متقابلة، فالتعدد يف االشتقاق 
لوجود مفرد بعزاء مثٌت أو رتع. واحلقيقة أننا يف ىذا العمل نريد أن نثبت 
التعدد بثالث صور تتمثل يف التقابل الذى يرد يف االشتقاق، والتصريف، 

يس لوحدتُت سلتلفتُت، أكثر من والتفرع الذى جيعل لوحدة واحدة، ول
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صورة فرعية ذلا، والتشابو الذي جيمع بُت أكثر  من وحدة الشًتاك بينها 
يف أمر أو حكم. إننا ال نريد رلرد ىذين األمرين البارزين يف األصالة 
والفرعية، وإمنا أن نقف مع كل صور التعدد الصرىف، بصفة خاصة، 

 لنستنبط األنظمة الثالثة اليت حتكمو.

إن مراجعة صنيع اللغويُت العرب لظاىرة التعدد، بصفة عامة، 
يعكس أنظمة لغوية ذلا أكثر من رلرد االشتقاق والتصريف ادلذكرين، 
فظاىرة التعدد ليست من قبيل واحد، والحيكمها نظام مفرد، كما ال 
تقتصر على االشتقاق والتصريف، وىذا ما تظهره معاجلتهم ذلا من خالل 

 رعية الىت تقابل التعدد، إذ يعاجلون حتت التعدد ما يلي :األصالة والف

 ( الصور ادلتعددة للوحدة الواحدة.۰

( تعدد الوحدات، كادلفرد والتثنية واجلمع الىت جيمعوهنا معا فيقوم ۰
 التعدد، وكالتأنيث والتذكَت اللذين جيمعوهنما معا كذلك.

الواحد عدد من ( تعدد أدوات الباب الواحد، إذ يرد يف الباب 3
 األدوات جيعلون إحداىا أم الباب بتعبَت اللغويُت العرب.

وتلزم اإلشارة إىل أن أول ما يتبادر إىل الذىن عند ذكر التعدد ىو 
النوع األول، وىو ورود أكثر من صورة لوحدة لغوية معينة، وىو األمر الذي 

صور متعددة ديثل التعدد احلقيقي وادلادي يف اللغة الذي يرد بسبب وجود 
لبعض الوحدات. أما أن ينظر إىل الوحدات اللغوية ادلختلفة دتاما فتجعل 
من قبيل التعدد، يالواحدة إىل نوع اخر من التعدد، وكذلك النوع الثالث من 
التعدد حيتاج إىل زاوية نظر جديدة، إذ ادوات الباب ليست فروعا ألداة 

 واحدة واحدة مثلما تكون صور الوحدة الواحدة.
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 إن نظرية األصالة والفرعية يف الًتاث العريب تعاًف :

( التفرع الذى يتحقق يف الصور ادلختلفة للصوت الواحد، كصور ۰
النون ادلختلفة وفقا لإلظهار واإلخفاء واإلدغام والقلب، وكالتعدد 

الشُت الىت كاجليم (( ويف ضلو :  –الذي يوجد يف ضلو : ))الشُت 
 كالزاي ((.الصاد اليت   –)) الصاد 

يقول ابن جٌت عن أصوات العربية : )) واعلم أن ىذه 
احلروف التسعة والعشرين قد تلحقها ستة أحرف تتفرع عنها. 
وىذه الستة حسنة  يؤخذ هبا يف القرآن وفصيح الكالم، وىي 
النون اخلفيفة، ويقال اخلفية، واذلمزة ادلخففة، وألف التفخيم، 

يم والصاد اليت كالزاي. وقد وألف اإلمالة، والشُت اليت كاجل
تلحق بعد ذلك ذتانية أحرف وىي فروع غَت مستحسنة واليؤخذ 
هبا يف القرآن وال يف الشعر، وال تكاد توجد إال يف لغة ضعيفة 
مرذولة غَت متقبلة، وىي الكاف اليت بُت اجليم والكاف، واجليم 

ليت  اليت كالكاف واجليم اليت كالشُت، والضاد الضعيفة، والصاد ا
كالسُت، والطاء اليت كالتاء، والظاء اليت كالثاء، والباء اليت  

 كاميم((.

 –( التقابل الذي يتحقق يف التعدد ادلوجود يف ضلو : )) فاىم ۰
فامهة((. أي تعاًف –فامهان وفامهون(( ويف ضلو : )) فاىم 

أصالة ادلفرد وفرعية كل من ادلثٌت واجلمع عليو، وأصالة ادلذكر 
 ؤنث.وفرعية ادل

والخيفى أن ىذا التعدد يرد مبالحظة اشًتاك الصيغتُت يف جزء 
منهما، وافًتاقهما يف آخر، إذ يتفق فاىم، مثال مع كل من 
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فامهان وفامهون يف اجلذع ))فاىم((، وخيتلف عنهما بتخلف 
الزيادتُت الواردتُت فيهما، ومها عالمتا التثنية واجلمع، إذ ورد 

 للعدد مطلقا.أوذلا بدون أية زيادة 

( التشابو الذي يتحقق يف التعدد ادلوجود يف ضلو األدوات اليت ترفع 3
االسم )) كان واخواهتا((، واألدوات اليت تنصب االسم وترفع 
اخلرب ))إن واخواهتا((، إذ اجتمعت على كل حكم من 

 5احلكمُت ادلشار إليهما أكثر من أداة كما ىو مقرر.
 

 بمساعدة لعبة األلغاز  نموذج جغساو  . ب
 (Cooperative Learningالتعلم التعاوني ). ١

 حقيقة التعلم التعاوني( ۱

التعلم التعاوين شكل التعليم الذي يساعد الطالب على استيعاب 
ادلفاىيم الصعبة، ذىب سالفُت أن الطالب يف التعلم التعاوين يتحمسون 

. حيتوى علم 6خرينيف تعمق ادلفاىيم الصعبة خالل مناقشتهم مع اآل
الصرف على ادلفاىيم اليت جيب على الطالب فهمها وحفظها جيدا. من 
خالل التعلم التعاوين يرجى أنو إذا وجد الطالب مشكلة يف دراستهم 
يستطيع التعلم التعاوين مساعدهتم من خالل حوارىم ومناقشتهم يف 

 7.رلموعتهم

الًتبوية ل جون ديوي يتأسس التعليم التعاوين على نظرية الكفاءة 
الذي طلب وأوجب على ادلعلم بأن جيعل البيئة التعليمية على  يف إبراىيم

                                                           
 ۰۰۰ص  (۰۲۲6،  دار السالم :)اإلسكندرية ،العريبلنظرية اللغوية يف الًتاث زلمد عبد العزيز، ا  5

  
6
 Robert E. Slavin, Cooperative Learning Teori, Riset dan Praktek. Terjemahan oleh Nurulita 

2008. (Jakarta:Nusa Media, 2005), hlm 52 
 الكاتبة  7
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أساس النظام اإلجتماعي ذي يمات الدديوقراطية والعلمية يف إجراءاتو. 
يطور اإلجراءات اليت  ّتانب ذلك، ذىب ىربرت طيالن يف إبراىيم

ظري ومفهومي يف تساعد الطالب على العمل يف اجملموعة، وىو أساس ن
قال إيسجوين أن معٌت التعلم التعاوين  8تطور التعلم التعاوين حىت اآلن.

ىو التدريب على العمل معا ورتاعة بادلساعدة بُت اآلخرين كمجموعة 
  9واحدة.

وصل نظام التعلم التعاوين إىل النتيجة األقصى إذا طبقت أربعة 
ادلقابالت الشخصية،  العناصر األساسية فيو، وىي التعالق اإلجيايب،

 مساءلة الفرد وادلهارات يف العالقة بُت األفراد يف اجملموعة.

أن أمهية التعلم التعاوين ىي تسهيل الطالب يف  ذىب نور ىادي
التكّيف اإلجتماعي وترقية ادلهارات التعاونية اإلجتماعية، ترقية الدوافع 

 .11واخلربة يف التعلمالتعلمية الداخلية وترقية ادلواقف اإلجيابية للتعلم 
حتققت أىداف التعلم التعاوين إذا وصل الطالب صلاح التعلم مع اآلخرين 
بالتعاون. ساىم كل فرد من األفراد يف حتقيق األىداف الًتبوية 

أن الطالب يف التعلم التعاوين شعروا بادلسئولية  وفركوقال   11التعليمية.
مكثفة، وذلم أيضا اجلهود الكبَتة على عملية تعلمهم، وتسامهوا مسامهة 

 12الكبَتة للتفوق.

 

 
                                                           

8
 Ibrahim, M. Rachmadiarti, dkk, Pembelajaran Kooperatif, (Surabaya: UNESA, 2000), hlm 15               

9
 Isjoni, Cooperative Learning, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm 19 

10
Nur Hadi, Pendekatan Kontekstual, (Jakarta: Depdiknas, 2003), hlm 60 

11
 الكاتبة 

12
Cooper, dkk, Promoting Core Skills Through Cooperative Learning. Dunne, A. (Ed): The 

Learning Society, (London: Kogan Page Limited, 1999), hlm 140 
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 العناصر األساسية في التعلم التعاوني( ۲

 العناصر األساسية يف التعلم التعاوين، وىي كما يلي : أربعة أما

، كان صلاح اجملموعة متعلق على جهود كل فرد، التعالق اإلجيايب . أ
وكل فرد يعمل على التعاون يف حتقيق اذلدف اجلماعي. إلنشاء 
اجملموعة للعمل الفعالة حيتاج ادلعلم إىل تنظيم الوظائف على كل 
فرد حىت حيملهم على تنفيذ العمل الفردي دلساعدة اآلخرين يف 

 تنفيذ أعماذلم.    
ذا العنصر نتيجة العنصر األول، وإلجراء ىذه ىادلسئولية الفردية،  . ب

العملية شعر كل فرد بادلسئولية لنجاح اجملموعة. ىناك عدة 
األعمال اليت تساعد على إقامة وتقدًن الشعور بادلسئولية لكل فرد، 

 منها :
يعمل كل فرد على ادلسابقة، أو تكميل الوظائف، أو كتابة أ( 

 اخلالصة عما قد تعلم.

فرد من اجملموعة بطريقة عشوائية إلجابة األسئلة ينادى كل ب( 
 ادلقدمة مع شرحها.

 لكل فرد دوره ادلنظم وادلخطط إلبرازه أمام اجملموعة.ج( 

 يتحمل كل فرد ادلسئولية كعضو أو جزء من اجملموعة. د( 

، يرجو ىذا العنصر ادلهارات اإلزدواجية )التواصل بُت اجملموعات( . ج
تزويد الطالب بعدة مهارات. وقبل توظيف الطالب يف اجملموعة، 
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ينبغي للمعلم أن يعطي ذلم كيفية اإلتصال، ألنو ليس لكل طالب 
 من الطالب كفاءة كافية يف اإلتصال.  

 

، ىذه تساعد اجملموعة كيفية التزويج عملية إتصاالت اجملموعات . د
تان : أوال، إظهار البيان على أمهية الفعال. ولعملية اإلتصال ناحي

اجملموعة، ثانيا،  قامت اجملموعة بادلناقشة والتقييم على جودة 
اإلتصال، وأقيمت ىذه العملية من خالل أو يف أواخر احلصة، ولكل 
رلموعة فرصة للمقابلة لعملية ادلناقشة. فمن ىذه األعمال سوف 

األساسي من ىذه  تتشكل العالقة اإلجيابية بُت األعضاء. واذلدف
العالقة اإلجيابية ىو التسامح لإلختالف، واغتنام الفضائل، وتبَت 

 13.النقائص لكل فرد من اجملموعة

 
 خصائص التعلم التعاوني( ٣

ليس كل رلموعة تصنف كشكل من أشكال التعلم التعاوين، 
بل األكثر يف الواقع الًتبوي أن اجملموعة ليست ذلا اخلصائص والعناصر 

ادلأخوذة من اخلصائص والعناصر اليت ذىب إليها  14التعاوين، للتعلم
أرندس، صاغ التعلم التعاوين على خلق البيئة للتعامل بُت الطالب يف 
حتريك احلواس اخلمس وحتسن أن تكواجملموعات متنوعة يف كفاءة 
أكادديية واجتماعية، وكذلك الثقافية واجلنس،وكان ادلدح والتفوق 

 15ة ال إىل األفراد.ينسبان إىل اجملموع
                                                           

13
 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 260 

 الكاتبة 14
15

 Richard Arends, Learning To Teach. Sixth Edition, (New York: McGraw Hill, 2004), hlm 12 
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 يلي :خيتلف التعلم التعاوين عن التعلم الوضعي، والفروق بينهما كما 
 
 

 
 ۰.۰اجلدول 

  16الفروق بُت التعلم التعاوين والوضعي
 التعلم الوضعي التعلم التعاوني

 يتعلم الطالب معا 
 التعاون بُت الطالب 
  صلاح الفرد متعلق بنجاح

الزميل، ال سيما زميل 
 اجملموعة

  تأسيس التعلم التعاوين
على فلسفة نيل ادلعرفة عن 
التقابل بُت احلواس اخلمس 

 بيئة التعلم 

 يتعلم الطالب فردا فردا 
  التسابق بُت الطالب

 واضح
  صلاح الفرد اليتعلق بنجاح

 الزمالء
   تأسيس التعلم الوضعي

على فلسفة نيل ادلعرفة عن 
طريق نقل ادلعلومات من 

 ادلعلم إىل الطالب 
 

اتضحت الفروق األربعة بُت التعلم التعاوين  ۰.۰اجلدول  من
والوضعي بعد ادلقارنة، ولتطبيق التعلم التعاوين يرجى للمعلم أن يكون لو  
كفاءة خاصة لًتكيب األحداث ادلسببة إىل تعامل الطالب وتعاوهنم، 
وأيضا لو الكفاءة الكافية يف إرشاد ادلناقشة بُت اجملموعات، وصار وسيال 

را للجدال العلمي بينهم. ىذه ادلهارات تساعد ادلعلم على أن ومدب
                                                           

16
 Depdiknas, Pendekatan Kontekstual (Contextual Teaching and Learning), (Jakarta: Dirjen 

Dikdasmen Depdiknas. 2002), hlm 87 
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ألنو بدون ذلك الوسيل  17يكون وسيال جيدا يف عملية التعلم التعاوين،
كان عمل اجملموعة رلرد نتيجة تلقي األمر والطلب من جهة  اجليد

 18الوسيل أو ادلعلم بدون إدخال مسامهة الطالب معا يف بناء ادلعرفة.
 

 ۰.۰دول اجل
  19التقييم يف موديل التعلم التعاوين

 الواصف المؤشرات الرقم
۰ 

 التعالق اإلجيايب 

 التعاون والتساند بُت أعضاء اجملموعة . أ
 استخدام وانتفاع الوسائل ادلوجودة معا . ب
 التشارك يف استخدام الوسائل . ج
 الوسائل ادلستخدمة سويا بُت اجملموعات . د

۰ 

اإلتصاالت ادلباشرة لدى 
 الطالب

 يف تشكيل اجملموعةالتداخل  . أ
 توزيع الوظائف حسب  إتفاق اجملموعة . ب
اإلسهام يف بناء وتقوية الغَتة التشاركية يف  . ج

 اجملموعة
 حتقيق وتقييم نتيجة التشارك معا  . د

3 

 ادلسؤلية الفردية

 قراءة ادلواد فرديا . أ
احملاولة على استيعاب ادلواد التعليمية وورقة  . ب

 العمل
 توجيو السؤال عند احلَت . ج
 األحوال اذلادئة يف اجملموعةخلق  . د

                                                           
17
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Pannen, dkk, Konstruktivisme Dalam Pembelajaran, (Jakarta: Depdiknas, 2001), hlm 42 

19
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4 
ادلهارات اإلتصالية بُت الفرد 

 واجملموعة

 التعاون بُت اجملموعات . أ
 إعطاء احلماسة للزميل يف اجملموعة . ب
 التساىم يف ادلناقشة . ج
 احًتام رأي اآلخرين يف اجملموعة . د

5 

 فعالية عملية اجملموعة

 أخذ القرار رتاعيا . أ
 عرض اإلتفاق اجلماعي . ب
التفوق والتقدير من  الشعور بالسرور عن . ج

 جهد اجملموعة
انعكاس مواقف األعضاء يف ادلناقشة مع  . د

 حتليل والردود من اجملموعة األخرى
 

 اوغسج. نموذج ٢
 جغساونموذج خلفية ( ۱

ايليوت  هالتعلم التعاوين طبق أول مرة نشر  ىو من أنواعاو غسجان 
او من غسنوع جالتعلم التعاوين   ۰9۸۸.20ارونسون سنة  كمقالة ريمية سنة 

نوع التعلم التعاوين ادلتكون من عدة األفراد يف اجملموعة، تساعد وتساىم يف 
استيعاب ادلواد التعليمية وىم قادرون على توصيل تلك ادلعلومات أو ادلواد 

 21إىل اآلخر يف رلموعتهم.

أيضا من نوع التعلم  اوغسسوى أنو من نوع التعلم التعاوين، كان ج
يدفع حركة الطالب والتساىم يف استيعاب ادلواد التعلمية التعاوين الذي 

                                                           
20

Paul Eggen & Don Kauchak, Strategi dan model Pembelajaran, (Jakarta: Indeks, 2016), hlm 261 
21

Richard Arends, hlm  61 
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للوصول إىل نتيجة التعلم األقصى. ويف تنفيذ ىذا ادلوديل ادلداخل ادلتعددة 
 22وىي كما تبُت يف الفصل التايل

 اوغسالخطوات في تطبيق ج( ۲
 اإلجتاه .أ 

أوضح ادلعلم أىداف التعليم ادلرجو حتقيقها والتلميح عن شدة األمهية يف 
او. طلب ادلعلم الطالب أن يفهموا ادلفهوم كامال غسج منوذجاستخدام 

لنيل التصور الشامل للمفهموم، وىذا ادلفهوم جعلو ادلعلم وظيفة على 
 التالميذ يف البيت.  

 تشكيل اجملموعة األساسية .ب 
تشكل الطالب يف رلموعات صغَتة، ىذا التشكيل قامو ادلعلم على 

أساس معُت. ولتشكيل اجملموعة األساسية كانت اجملموعة متنوعُت من 
 حيث الكفاءة أو الطبائع  

 تشكيل وترشيد اجملموعة ادلتخصصة .ج 
يف ادلرحلة الثانية، طلب ادلعلم الطالب أن يتعمقوا على مواد معينة مث 
لقي نائب من اجملموعة باألفراد من اجملموعات األخرى اليت تعمقت نفس 
ادلواد، مث قامت اجملموعات مبناقشة تلك ادلواد والتعمق على ادلسائل 

. يرجى ادلوجودة حىت تكون اجملموعة مستوعبة على تلك ادلواد التعليمية
لكل عضو من أعضاء اجملموعة ادلتخصصة اإلستيعاب اجليد بادلواد قبل 
الرجوع إىل اجملموعة األساسية كمجموعة متخصصة، إذا كانت رلموعة 

 متخصصة ذلا دورىا اذلام يف ىذه ادلرحلة. 
 ادلناقشة والعرض من اجملموعة ادلتخصصة يف اجملموعة األساسية .د 

                                                           
 الكاتبة 22
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دلعُت يرجع إىل اجملموعة األساسية. ىف الطالب ادلتخصص يف ادلفهوم ا
ىذه ادلرحلة دتلك اجملموعات اخلمسة متخصصا مستوعبا على ادلفاىيم 
ادلعينة، مث يعطي ادلعلم فرصة ألعضاء اجملموعة لتقدًن ختصصهم يف 

 اجملموعة واحدا واحدا. ويرجى حدوث تبادل ادلعلومات بُت اجملموعات
 ىناك نظام يف ىذه ادلرحلة :

لطالب ادلسؤلية لتحقيق أن كل عضو من أعضاء اجملموعة على ا -
 يتعلم ادلواد ادلعطاة.

نيل ادلعلومات اجلديدة من ادلسؤلية اجلماعية، إذن الينتهي الدرس  -
 إال بعد استيعاب كل عضو على ادلواد التعليمية

اليسمح لعضو اجملموعة األساسية السوءال إىل ادلعلم قبل أن يوجو  -
 ذلك السوءال إىل اجملموعات األخرى.     

 االختبار )التقييم( .ه 
يعطي ادلعلم العمل على الطالب، ىذا العمل حيتوى على ادلفهومات 
ادلعمولة سابقا، وال يسمح لعضو اجملموعة عمل ىذا االختبار معا، ألن 

عاون إمنا لنيل ادلعلومات وادلفهومات فقط ال لعمل السماحة والت
 االختبار، فكان العمل فيو فرديا وينبغي أن تكون مقاعدىم متباعدة. 

 ادعاء اجملموعة .و 
التقييم يف التعلم التعاوين يؤسس على نتيجة ترقية األفراد وليس على 

ل النتيجة اليت ناذلا الطالب، لكن مدى تعده على النتائج قبلو. يعطي ك
طالب مسامهتو األقصى جملموعتو يف ترقية نتيجة اجملموعة. نال الطالب 
نتيجة جملموعتو ادلؤسس على نتيجة ادلسابقة اليت تعدى نتائجهم 

او ىو استقالل كل طالب جتاه غساألساسية. ادلفتاح يف أسلوب ج
األعضاء يف إعطاء ادلعلومات احملتاجة، مبعٌت أن الطالب جيب عليهم 
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لتساىم على مسؤلية واحدة وعمل واحد اإلجيابية والتعالق التعاون وا
 23بينهم يف نيل ادلعلومات احملتاجة يف حل ادلشكالت ادلعطاة.

 
 ۰.۰لصورة ا

 24اجملموعة األساسية واجملموعة ادلتخصصة يف أسلوب التعلم التعاوين

 المجموعة األساسية
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 المجموعة المتخصصة
 كل عضو من اجملموعة األساسية يفًتق وينضم إىل اجملموعة ادلتخصصة

       
 اوغسج نموذجفي  تالميذدور المعلم وال( 3 

يف ىذا البحث  األلغازاو الثاين ادلزدوجة بلعبة غسكان ألسلوب ج
مراحل متعددة، منها: إعطاء ادلواد، ترميز ادلوضوع، تشكيل اجملموعة 

                                                           
23
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، تشكيل اجملموعة ادلتخصصة، الرجوع إىل األلغازاألساسية، إعطاء لعبة 
ة ادلناقشة مع إعادة اجملموعة األساسية، تقدًن ادلواد أمام الفصل )تقدًن نتيج

مبساعدة او الثاين غسجمنوذج النظر من اجملموعة. تصور التعلم التعاوين يف 
 كما اآليت :  األلغازلعبة 

 ۰.3اجلدول 
 25اوغسج منوذجيف  تالميذدور ادلعلم وال

 عمل الطالب عمل المعلم المرحلة الرقم

۰ 

إعطاء ادلواد 
 وترميزادلوضوع

  يوزع ادلعلم
 اإلختبار القبلي

  حيقق ادلعلم
حضور 

الطالب مع 
إعطاء ادلدخل 

للمواد إىل 
 الطالب

  حيدد ادلعلم
ادلواد اليت 

 سوف تدرس

  يستمع الطالب
 شرح ادلعلم جيدا

  يكتب الطالب
ادلواد اليت سوف 

 تدرس

۰ 

تشكيل اجملموعة 
 األساسية

  يوزع ادلعلم
 الطالب تنويعا

  توزيع ادلواد
للمناقشة 

يؤسس على 

  تشكل الطالب
يف رلموعات 

 حسب أمر ادلعلم
  يتناقشون يف

 اجملموعة األساسية
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صعوبة ادلواد 
وكفاءة الطالب 

 ادلعرفية

3 

األلغاز لعبة 
(Puzzle ) 

  يوزع ادلعلم لعبة
األلغاز 

(Puzzle) 
احملتوى على 

القطع ادلصورة 
واألسئلة 

التدريبية على 
 الطالب

جييب الطالب السوءال 
 لعبة األلغازويركب 

(Puzzle) 

4 

تشكيل اجملموعة 
 ادلتخصصة

  يشكل ادلعلم
الطالب إىل 

رلموعة 
 متخصصة

  يعطي ادلعلم
ادلواد واخلالصة 

مع الوسائل 
 للطالب

  جيتمع الطالب
حسب ادلواد 

 ادلبحوثة
  يتناقشون ويبحثون

عن حل 
ادلشكالت الواجية 

 عليهم

5 

الرجوع إىل 
اجملموعة 

 األساسية 

يأمر ادلعلم الطالب 
الرجوع إىل 

 رلموعتهم األساسية

تعرض اجملموعة 
نتائجهم يف ادلناقشة مع 
اجملموعة ادلتخصصة يف 

 اجملموعة األساسية 
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6 
تقدًن ادلواد أمام 
الفصل )تقدًن 
 نتيجة ادلناقشة(

يعُت ادلعلم الطالب 
عشوائيا لتقدًن 
 نتيجة مناقشتو

م الطالب نتيجة يقد
 مناقشتو أمام الفصل

۸ 

إعادة النظر من 
 اجملموعة

  حياسب ادلعلم
قيمة التقدم 

وقيمة اجملموعة 
مث يقدم التقدير 

على اجملموعة 
 ادلتفوقة

  يعلن ادلعلم
نتيجة أخَتة 

لدفع الطالب 
إىل التقدم 
 والتحسن  

يستمعون إىل إعالن 
 نتيجة اجملموعة

       
 . لعبة األلغاز٣

 تعريف لعبة األلغاز( ١
ىي واحدة من وسائل التعلم اليت أجريت مع اللعبة،  أللغازلعبة ا

ىي لعبة من خالل مقتطفات من الصور والكلماتواحلاالت  أللغازلعبة ا
واأللوان اليت كانت وسيلة حملاولة حل مشكلة بأسلوب جتربة األخطاء، 

 .وىذه اللعبة فعالة جدا دلساعدة الطالب على حتسُت القدرة

وللمعلمُت، كانت ىذه اللعبة وسيلة للوصول إىل كيفية التعلم 
بتقدًن األسئلة،  تالميذىذه اللعبة قام ال ومن خالل الفعال لصاٌف الطالب،
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والبحث يف البيئة، وتعلم كيفية اختاذ القرارات، وشلارسة األدوار االجتماعية 
 .و تعزيز رتيع جوانب حياهتم، وذلك جلعلهم يدركون القدرات وادلزايا

 

 لعبة األلغازخصائص ( ٢

 جتميع أو تركيب األشياء ادلتقطعة على شكل معُت، حيث يتطلب
الًتكيب الًتكيز واجلدية والقدرة على االتصال بُت القطع بعضها مع 
البعض، ال ينبغي أن يكون مقلوبا حىت ال يتغَت معٌت الصورة احملصولة، أو 

 26األرقام ادلًتكبة ذات وضوح جلي.

 
 أللغازا لعبةفوائد ( ٣

ليست مفيدة للمعلمُت فقط، ولكن أيضا  لعبة األلغازكانت 
 طالب ىي كما يلي:األلغاز مفيدة للطالب، وفوائد 

يساعد على القيام مبا ىو معروف يف شكل أبسط، لذلك فمن  . أ
 .األسهل حفظو يف تشكيل بناء معُت

يساعد على تذكر ومراجعة ادلفاىيم ادلدروسة، وخلق سجل عمل شلتاز  . ب
 التقدًنودراسة اخلرائط ألغراض العرض و 

يساعد على تشخيص ما يعرفو الطالب بالفعل يف شكل ىياكل يف  . ج
 الذي مناسبشكل الرسم بياين 

ادلساعدة على معرفة وجود الفهم اخلاطئ عند الطالب، على سبيل  . د
ادلثال يف االمتحان سيتم توضيح قدرة الطالب على معاجلة أفكارىم يف 

 .شكل ادلخططات أو الرسومات وفقا لذلك
                                                           

26
Robert Heinich, dkk. Instructional Media and Technologies For Learning, (New Jersey: Merrill 
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على معرفة ادلفاىيم اخلاطئة اليت يتلقاىا الطالب، كأساس دلزيد  يساعده. 
من التعلم، ْتيث يكون يف هناية ادلطاف فعالة لتغيَت ادلفاىيم اخلاطئة 

 .اليت تلقاىا الطالب
يساعد على التحقق من فهم الطالب للمفاىيم ادلستفادة، حيث الرسوم و. 

 .نت صحيحة أو خاطئةالبيانية / الرسومات اليت أدىل هبا الطالب كا
 

 للمعلمُت ىي كما يلي: لعبة األلغازأما فوائد 

يساعد على حتديد ادلفاىيم األساسية، وقياس وتقدير العالقات فيهم،  . أ
 .وادلساعدة على تعلم ادلزيد

يساعد على تكوين مفاىيم الدرس أفضل لذلك، تسهيال ألغراض  . ب
 .االمتحان

 .التعلمادلساعدة على توفَت الفكر لربط مفاىيم   . ج
يساعد على التفكَت األعمق مع أفكار الطالب، وجعل الطالب على د.  

 .فهم ادلعرفة احلقيقية اليت يكسبوهنا

 .توضيح األفكار اليت اكتسبها الطالب، حول شيء يف شكل كلماته. 

خلق بنية الفهم، لكيفية ربط رتيع احلقائق )اجلديدة والقائمة( بادلعرفة و. 
 .الالحقة

 

ديكن أن  لعبة األلغازما سبق، كان التعلم باستخدام  وبناء على
يساعد الطالب يف حتسُت نتائج تعلمهم، واالختالفات يف ىيكل ادلفاىيم 
اليت يسيطر عليها ادلعلمون والطالب غالبا ما تكون سلتلفة، وبالتايل جيب 
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بذل جهد تقييم لتلبية ادلتطلبات الفكرية اليت تطابق وتتناسب مع قدرات 
 .بالطال

 أللغازكيفية تحضير لعبة ا( ٤
مؤسسا على منهج ادلدرسة اإلعدادية مادة علم األحياء للفصل السابع 

سيتم  ىو االستيعاب على طبيعة ادلواد واالستفادة منها يف احلياة اليومية،
لعبة ، تسلسل طريقة صنع لعبة األلغازاستخدام ىذا ادلفهوم كمرجع يف صناعة 

 كما يلي:األلغاز  
 اليت حتتوي على خرائط ادلفهوم أللغازالعبة  . أ

 حتديد ادلفهوم لكي يتم اختيارىا على أهنا لعبة -۰
 حتديد ادلفاىيم الفرعية ذات الصلة -2
 حتديد ادلؤشرات وفقا دلفهوم ادلفاىيم الفرعية -3
 إعداد ادلصطلح ادلناسب على ورقة مانيال -4
 إنشاء خرائط مفهوم على ورقة مانيال -5
 ريطة تقطع اخل -6
 فصل أجزاء من خريطة ادلفهوم  -۸

 اليت حتتوي على أسئلة أللغازلعبة ا . ب
 حتديد الكفاءات األساسية مث يستخدمها الختبار نتائج التعلم -۰
 إنشاء أسئلة مع إجابات منفصلة على الورق -2
 يتم قطع كل عدد من األسئلة واألجوبة إىل قطع -3
 27قطع من ادلادة مث فصل من األجوبة -4

 أللغازأنواع من لعبة ا( ٥
 اإلمالئي أللغازا .أ 
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يف شكل صور وحروف عشوائية ليتم ترتيبها يف صورة وادلفردات  األلغاز
 .الصحيحة

 أللغاز جغشاوا .ب 
يف شكل العديد من األسئلة اليت ديكن اإلجابة عليها يف وقت الحق  األلغاز

مع اجلواب يؤخذ احلرف األول ليتم جتميعها يف كلمة وىو اجلواب على 
 .السؤال األخَت

 الفكري أللغازا .ج 
األلغاز يف شكل أوصاف اجلمل ادلتعلقة رسومات الكائنات لتحقيق التوفيق 

 بُت
 السطري أللغازا .د 

صور يرافقو احلروف من اسم الصورة، ولكن الرسالة ليست  األلغاز يف شكل 
 .كاملة

 قفزة الكلمات .ه 
األلغاز يف شكل األسئلة اليت جيب اإلجابة عليها عن طريق إدخال 

 .اإلجابات يف صناديق ادلتاحة إما أفقيا أو رأسيا
 ةستخدم الباحثتيف التعلم ادلذكور أعاله،  لعبة األلغازمن عدة أنواع 

الئي  لالستخدام يف التعلم، األلغاز يف شكل قطع من الصور اليت اإلم أللغازا
جيب أن يتم ترتيبها يف صورة عن طريق اإلجابة على األسئلة اليت ىي وراء قطع 

 .الصورة

 

 

 دوافع التعلم . ج
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 تعريف دافع التعلم.١
وىو مبعٌت  ،من الكلمة الالتينية (Motivation) تأيت كلمة الدافع 

الدافع يعٍت ما جيعل الناس تفعل األشياء، و ال يزال . ان (Move)التحرك 
يفعلها ، ويساعدىم يف عملية وظائفهم. وىذا يعٍت أن مفهوم الدافع 
يستخدم لبيان الرغبة يف التصرف، واجتاه السلوك )االختيار(، وشدة السلوك 

 28.)االستقامة يف األعمال( واحلل أو اإلصلاز الفعلي

ان الدافع ىو العملية اليت تعطي الروح  (،(Santrockوفقًا لسانًتوك 
والتوجيو والقوة يف السلوك. وىذا يعٍت أن السلوكيات اليت لديها الدافع ىو 
السلوك القوية  و ادلوجهة وتدوم طويال.  و يف أنشطة التعلم، ديكن أن يقال 
أن الدافع  ىو القوة الدافعة الشاملة داخل النفس اليت تؤدي إىل أنشطة 

وفَت التوجيو على أنشطة التعلم، ْتيث ديكن حتقيق االىداف التعلم وت
 29.ادلرجوة من قبل ادلتعلم

يف ما ذكره طرباين وعارفُت  (McDonald)ويوضح ماكدونالد 
Tabrani) & (Arifin  أن الدافع ىو طاقة داخل شخص يتميز بظهور ادلشاعر

كما ذكره   (Grey)ويف رأي جراي  31.لتحقيق األىداف و االستجابات
ويناردي  قال أن الدافع ىو عدد من العمليات، داخلية كانت أو خارجية, 

 31.تسبب وجود احلماس وادلثابرة، من حيث تنفيذ بعض األنشطة

من بعض اآلراء ادلذكورة، ديكن أن نستنبط أن الدافع ىو القوة اليت 
تشجع الشخص على التصرف، حيث يصبح تشكيل الدافع حاجة حقيقية 
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 John W. Santrock, Educational Phycology-5
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وأما تعريف التعلم عند اخلرباء )عمر مهالك( ىو ىو  32ا للعمل.ومصدر 
شكل من أشكال النمو أو االستحواذ يف شخص تظهر بطرق جديدة من 

 33.التصرف بفضل اخلربة وادلمارسة

لذلك ديكن ان نستنتج أن دافع للتعلم ىو القوة الدافعة الكلية 
ضمن استمراريتها و داخل الطالب اليت ديكن أن تؤدي إىل أنشطة التعلم و ت

 34.تؤدي الرشادات إليها، ْتيث ديكن حتقيق االىداف ادلرجوة لدي الطالب

 ىناك نوعان من جوانب نظرية دافع التعلم اليت اقًتحها سانًتوك
Santrock وىي: 

 أ. الدوافع الداخلية

يف احلقيقة، الدافع الداخلي ىو شيئ داخلي يف شخص )طالب( اليت 
 .الطالب أن يفعل شيئا، وىذا ىو التعلم تشجع و يتحرك أو يوقظ

 ب. الدافع اخلارجية

ال يكون دافع الطالب للتعلم داخل الطالب دائما، ولكن احيانا قد 
تكون روح تعلم الطالب نارتة عن دافع ناشئ من خارج نفسو و ىو 

 35.يسمى بدافع خارجي

 

 حقيقة دوافع التعلم .٢
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خارحية لدي الطالب ان دوافع التعلم ىي تشجيع داخلية و 
لتغَتالسلوك من خالل ادلعايَت او العناصَت الداعمة. ان دوافع التعلم ذلا دور  
كبَت على صلاح الطالب يف التعلم. وتتكون معايَت دوافع التعلم من االمور 

 االتية:
 وجود الرغبة و اذلمة للنجاح. 1
 وجود التشجيع و احلاجة للتعلم. 2
 مستقبلوجود األمل و الطموح لل. 3
 وجود ادلكافاءة يف التعلم. 4
 وجود األنشطة اجلذابة يف عملية التعلم. 5
 36وجود البيئة الًتبوية اجليدة حيث ديكن للطالب أن يتعلموا جيدا.. 6

 

 نظرية الدافع.٣

 Keller أ. نظرية دافع التعلم عند كيلر

ىو النموذج الذي وضعتو كيلر لتصميم التعلم اليت  ARCSان 
ديكن أن تؤثر على حتفيز اإلصلاز ونتائج التعلم. قال كيلرأن يف منوذج 

ARCS  ديكن أن تتأثر التغَتات يف بيئة التعلم واألحداث خالل أنشطة
التعلم على دافع الطالب. وسوف يكون الدافع للطالب ألداء الشيء إذا 

 .اليةكان ذلم توقعات ع

ىي نظرية القيمة ادلتوقعة.  ARCS النظرية اليت يقوم عليها منوذج
سوف يكون دافع الطالب يف التعلم إذا كان ىناك قيمة أو الفوائد 
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و تكون مكونات  .ادلكتسبة من أنشطة التعلم واألمل يف النجاح يف التعلم
 :كما يلي  ARCSأو مؤشرات نظرية كيلر على منوذج 

 (Attention)االىتمام ) 1

من عملية التعلم انتباه الطالب. وجيب  جيب أن حيصل
للطالب االىتمام يف عملية التعلم لتحقيق النجاح. وعادة حياول 
ادلعلمون للحصول على اىتمام الطالب يف أول الدراسة ولكنهم 
ينسون كيف يبقى الطالب على إيالء االىتمام الرغبة بالتعلم. 

 جيات جذب االىتمام و زلافظتو.ولذلك اقًتح كيلر باسًتاتي

  (Relevance) ادلناسبة) 2

وتشَت ادلناسبة إىل أمهية التعلم ىل ىو مفيد للطالب أم ال. 
يعتربالتعلم مناسبا عندما يتناسب احتياجات الطالب يف احلاضر 
وادلستقبل. الطالب الذين حيبون العمل سوف تتمتع من فئة اليت 

طالب الذين لديهم حافز اإلصلاز ديكن ذلم العمل يف رلموعات. ال
 .العايل دتيل إىل وضع األىداف األعلى وحتمل ادلسؤولية االكرب

وديكن أيضا أن نقول أن ادلناسبة ىو ادلطابقة بُت ادلواد 
التعليمية ادلقدمة مع احلربة التعلمية للطالب. من ىذه ادلالءمة 

أن  ديكن تشجيع دافع التعلم داخل الطالب ألن الطالب يشعرون
ادلوضوع ادلقدم لو فائدة مباشرة يف احلياة اليومية ذلم. سوف ينشأ 

تناسب  دافع الطالب ويتطور عندما يشعرون بأن ما يتعلمونو 
 احتياجاهتم الشخصية، مفيد ومتوافق مع القيم اليت يؤمن هبا.
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أن اسًتاتيجيات ألداء ادلناسبة ىي كيل  Keller و رأى كيلر
 :ىي

 (Goal Orientation)ف التوجو ضلو األىدا ( أ
جيب على ادلعلم شرح الغرض، وشرح الفوائد، واألحكام احملددة 

 لتحقيق األىداف
  (Motive Matching)مطابقة الدافع ( ب

يتم مطابقة اسًتاتيجيات التعلم مع أساليب تعلم الطالب 
 .وميوذلم لتنمية دافع تعلم مهالطالب

   (Familiarity) األلفة ج(

من خالل تبادل احلربة عند الدراسة، وديكن  وديكن تعزيز األلفة
 استخدام التشبيهات لتنمية األلفة عند التعلم.

 

 (Confidence)الثقة ) 3

الثقة تتعلق بتوقع صلاح الطالب. كما قال كيلر أن النجاح أو 
الفشل يف االنشطة ادلاضية سيكون لو تأثَت على توقع الطالب 

قبل. وفقا لكيلر، وسيزيد التعلم للنجاح يف االنشطة ادلماثلة يف ادلست
بواسطة التعاون دافع الطالب ألهنم سيتوقعون باالنجاح. و أما 

 :االسًتاتيجيات اليت ديكن القيام هبا لزيادة الثقة ىي

زيادة توقعات الطالب للنجاح عن طريق زيادة حربة الطالب،   أ(
ًتتبيها وادلثال بطريقة اعداد ادلواد التعليمية لتكون سهلة الفهم، ب

من ادلادة السهلة إىل الصعبة. وبالتايل، يشعر الطالب النجاح 
 .منذ بداية عملية التعلم
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ترتيب أنشطة التعلم يف أقسام أكثر تفصيال، لذلك ال ينبغي  ب(
 .للطالب ان يتعلموا الكثَت من ادلفاىيم اجلديدة يف حُت واحد

بيان  ج( زيادة األمل يف النجاح، وىذا ديكن أن يتم عن طريق
أىداف التعلم ومعايَت االختبار يف بداية الدرس. وىذا سوف 
يساعد الطالب على احلصول على صورة واضحة عن ما ديكن 

 .توقعو

د( زيادة التوقعات لتحقيق النجاح من خالل استخدام 
 .االسًتاتيجيات اليت دتكن النجاح يف أيدي الطالب أنفسهم

زيادة ثقة الطالب من خالل افًتاض الطالب كأهنم فامهُت،   ه(
 .وذكر ان نقصاهنم ىي األشياء اليت حتتاج إىل التطوير

و( إعطاء تغذية جيدة مناسبة خالل عملية التعلم ْتيث يعرف 
 الطالب فهمهم

 .وإصلازىم حىت اآلن 

 

 (Satisfaction)رضا ) 4

ىذا الشعور ديكن أن ان ادلراد بالرضا ىنا ىو شعور من الفرح، و 
تكون إجيابية وتنشأ إذا حصل الشحص التقدير لو. ىذا الشعور ديكن 
أن تزيد ثقة الطالب و سوف تنمي روح التعلم أو دافع تعلم الطالب.  
كما يأيت رضا الطالب من حتقيق األىداف احملددة. ال يتم حتفيز 

يتم إعطاء الطالب إذا كانت نتائج التعلم ال تناسب توقعاهتم. إذا مل 
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الطالب الفرصة لتطبيق مهاراهتم سوف جتعل الطالب غَت زلفزة دلزيد 
 .من األنشطة

وديكن القيام لزيادة الرضا عن طريق إعطاء تعزيز داخلي، من 
خالل إعطاء الطالب احلق مثل إعطاء الفرصة للمحاكاة و ادلمارسة و 

علم. ما ديكن القيام لعب األدوار و أو القيام باألشياء احملبوبة ادلرتبطة للت
بو بعد ذلك ىو إعطاء ادلكافآت اخلارجية، وىذا ىو عن طريق إعطاء 
التعزيز اليت ديكن القيام بو من خالل إعطاء الردود ادلقوية والتعزيز 

. إيكيتاس equitasاللفظي. باإلضافة إىل األمور ادلذكورة خلق إكيتاس 
ة لتحقيق ىو مساعدة الطالب على احلصول على مشاعر إجيابي

 37أىدافهم.

 
 (المعرفية)نتيجة التعلم  . د

 نوع ومؤشرات نتيجة التعلم. ۱

نتيجة التعلم ىي النتيجة األخَتة ادلرجوة من خالل تعلم الشخص، 
تتصنف نتائج التعلم عند بلوم إىل ثالثة رلاالت، وىي اجملال ادلعريف، اجملال 

اجملال ادلعريف  السلوكي واجملال احلركي. ففي اجملال ادلعريف بسطت حسب
يف جدول التفكَت عند بلوم ىناك ستة مراحل التفكَت  38)مراحل التفكَت(.

 39ادلعريف. وأما نتائج التعلم ومؤشراهتا معروضة ومبسوطة يف جدول اآليت:
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John M. Keller, Motivational Design For Learning and Performance, (Florida: Springer, 2009), 

hlm 73 
38

Nana Sudjana, Penilaian Hasil Belajar Mengajar, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 

hlm 98 
39

Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2008), hlm 51 
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 ۰.4اجلدول
 41نوع ومؤشرات نتيجة التعلم 

 مؤشرات نتيجة التعلم نوع نتيجة التعلم المجال الرقم

 ادلعريف ۰

 القدرة على اإلشارة  (C1)ادلالحظة 
 القدرة على ادلقارنة 
 القدرة على التوصيل 

 القدرة على الذكر  (C2)الذاكرة 
القدرة على اإلشارة مرة 

 ثانية
 القدرة على التبيُت  (C3) اإلدراك

  القدرة على التعريف
 الشخصي

القدرة على اإلتيان   (C4)التطبيق 
 بادلثال

  اإلستخدام القدرة على
 ادلناسب

التحليل )الرقابة 
والتحقيق الدقيق( 

(C5) 

 القدرة على التبسيط 
 القدرة على التصنيف 

 القدرة على التوصيل اإلستخراج 
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)اجلديد الكامل( 
(C6 ) 

 القدرة على التلخيص 
  القدرة على التعميم

 والتبدئ

 السلوكي ۰

 اإلظهار بالقبول  اإلقبال
 اإلظهار بالرد 

اإلرادة يف التشارك   الًتحيب
 والتساىم

 اإلرادة يف اإلنتفاع 
الشعور باألمهية   االحًتام

 واإلنتفاع
 الشعور باجلمال وادلودة 

 يتعجب ويقر ويعتقد  التعمق
 ينكر 

 التوجد والتنفي  التطبيع
  التجسيد يف

الشخصيات والسلوك 
 اليومي 

 احلركي 3

مهارة احلركة 
 واإلنفعال

استخدام العُت القدرة على 
واليد والرجل واألعضاء 
 األخرى مناسبة ألغراض

مهارة التظهَت 
 ادلقايل وغَت ادلقايل

 التكلم 
  إبداء اإلشارات

 والتنبؤات
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 العوامل المؤثرة في نتيجة التعلم. ۲
كانت العوامل ادلؤثرة لعملية ونتائج التعلم لدى الطالب يف  وأما عند شاه

 ثالثة أصناف وىي :ادلدرسة تصنف على 
وىو األحوال اجلسمانية والروحانية لدى الطالب. العامل الداخلي،  . أ

 ومن العوامل الداخلية ىي:
. اجلسم الصحيح سحة جيدة تعطي العامل اجلسمي( ۰

الفرصة العظمى يف صلاح التعلم الباىر، واجلسم العليل 
اليعطي الفرصة اجليدة بل تعطي السوالب يف أحوال تعلم 

 الطالب

 العامل النفسي. من العوامل ادلؤثرة على نتيجة التعلم :( ۰

 الذكاء. يتعلق ىذا العامل ّتودة الذكاء الشخصي. .أ 
اإلنتباه، فاإلنتباه ادلوجو اجليد يعطي نتيجة الفهم  .ب 

 والكفاءة الراسخة.
 اذلمة، ادليل والغَتة العالية يف استطالع األشياء. .ج 
 الدافع إىل العمل بالشيء.الدافع، وىو احلال الداخلي  .د 
ادلوىبة، ىي القدرة الفطرية اإلنسانية للوصول إىل  .ه 

 النجاح يف ادلسستقبل
العامل اخلارجي )خارج أحوال الطالب(، وىي أحوال البيئة احمليطة  . ب

 بالطالب. ومن ضمن ىذه العوامل ىي :
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العامل اإلجتماعي ادلتكون من البيئة األسروية والبيئة ادلدرسية ( ۰
 تمع.واجمل

العامل غَت اإلجتماعي من األحوال ووقوع ادلبٌت للمدرسة، ( ۰
أحوال لبيت والسكن للعائلة، الوسسائل ومصادر التعلم، 

 الطقس واألوقات للتعلم.

 41العامل ادلدخلي ادلتكون من مدخل ومقاربة التعلم والتعليم. . ج
ىذه جدول موضح لفهم العوامل ادلؤثرة يف عملية ونتيجة تعلم 

 : الطالب
 

 خريطة التفكير. ٣
مشاكل شاملة حاوية على الدوافع ذه موافقا لنتيجة ادلالحظة، ىناك ى
 ونتائج التعلم، وتلك ادلشاكل ىي :

 الدوافع الضعيفة من جهة الطالب يف تعلم الصرف( ۰

 أكثر الطالب جيد صعوبة يف تعلم مواد الصرف( ۰

 ال تصل درجة التعلم إىل ادلقياس األدىن للدرجة( 3

 عدم التعاون بُت الطالب( 4

ادلشاكل ادلذكورة سابقا نتيجة أساليب وموديالت التعلم لدى 
حىت ال  لطريقة التقليديةادلعلمِت الذين يستخدمون الطريقة ادلباشرة أو ا

يهتمون وال يركزون على دوافع ونتائج التعلم لدى الطالب. كان دور ادلعلم 

                                                           
41

Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2008), hlm 76 
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أكثر تعديا يف عملية التعلم, ومن ىنا كان الطالب صامتُت يف عملية التعليم 
 والتعلم.

لتدريب  األلغازلعبة  مبساعدة غساوج منوذجحيتاج ادلعلم إىل تطبيق 
ىيم الصرفية بنظام التعلم يف الطالب على ادلشاركة يف استيعاب ادلفا

اجملموعة. واذلدف ادلرجو من ذلك توجيو الطالب بععطائهم ادلفاىيم الصرفية 
اليت جيب عليهم عمل تلك ادلفاىيم بادلناقشة واحلوار بُت زمالئهم يف 

 اجملموعة.

سيقوم الطالب احلوار وادلناقشة يف اجملموعة، أساسية كانت أو 
ل من ادلشاكل. وصورة التعامل إما أن تكون متخصصة، أثناء ْتثهم احللو 

تبادل ادلعلومات، أو تفهيم األعضاء الذين مل يفهموا الدرس جيدا، وىذه 
األحوال سوف تؤثر على استيعاهبم ادلواد الصرفية، وكذلك سوف تنمي 

 وترقي دوافع التعلم ويسبب إىل ترقية نتيجة التعلم لدى الطالب.

ساعدة او مبغسج منوذج التعليممن اإلطار النظري ادلعروض، اتضح 
مناسب جدا ويعطي فرصة كبَتة للطالب لًتقية الدوافع ونتائج األلغاز لعبة 

منوذج التعلم يف ادلواد الصرفية خاصة، فلذلك تبٌت خريطة التفكَت عن تأثَت 
على النحو التايل إىل الدوافع والنتائج األلغاز لعبة ساعدة او  مبغسج التعليم

: 

رلتمع البحث ليكون فصال  ةتار الباحثختقبل العمل بالبحث، 
جتريبيا وفصال ضابطا. ويف ىذ البحث خيتار الباحث ادلدرسة ادلتوسطة 
السلفية الشافعية تبو إيرنج الفصل السابع كمجتمع البحث والفصل السابع 

الفصل ج كفصل جترييب و  –د كعينة البحث، الفصل السابع –ج و –
د كفصل ضابط. يعلم الطالب من ىذين الفصلُت، من قبل  –السابع 
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يف الفصل التجرييب،  األلغازلعبة  منوذج التعليم جغساو مبساعدةاستخدام 
بعستَتاتيجيات ادلتعددة كفصل ضابط مث يعطى ذلم االختبار القبلي، 

ليل والنتيجة من ىذا االختبار القبلي سوف يستخدمها الباحث كأداة للتح
الحقا. وبعد عملية اإلجراءات التجريبية، يعطى الطالب االختبار البعدي. 
مث قام الباحث بتحليل النتيجة من االختبار البعدي والقبلي إلظهار الفرق 

 مستخدما أداة اإلحصاء ادلعتمد.

وأما خريطة التفكَت على شكل الرسم البياين كما ىو موضح يف اجلدول 
 اآليت :

 

 ۰.3الصورة 

 خريطة التفكَت وخريطة البحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تغَت النماذج الفكري من الًتكيز يف ادلعلم إىل الًتكيز يف الطالب، تعيُت أسلوب 
 التعلم أمران مهمان يف الوصول إىل حتقيق أىداف التعلم

دلتوسطة دوافع ونتائج تعلم الصرف لدىطالب  ادلدرسة ا
 ال منخفضاجومبانج ماز  السلفية الشافعية تبو ئَتنج

نج جومبانج مل تطبق ادلتوسطة السلفية الشافعية تبو ئَت ادلدرسة 
 موديل التعلم الذي يرقي دوافع ونتبئج تعلم الطالب

 منوذج التعليم جغساو مبساعدة لعبة األلغازاحلل ىو تطبيق 

لفصل التجرييبا  الفصل الضابط 

 (Y3االختبار القبلى ) (Y1االختبار القبلى )
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 (X2التعلم بنموذج التقليدية ) ((X1بة األلغاز لعالتعلم بنموذج جغساو مبساعدة 

 (Y4االختبار البعدى ) (Y2االختبار البعدى )

 متوسط االختبار القبلي والبعدي للفصل الضابط
 للفصل التجرييبمتوسط االختبار القبلي والبعدي 

 

 ناك تأثَت إجيايب منوذج التعليم جغساو مبساعدة لعبة األلغاز على دوافع ونتائج تعلم التالميذى
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 و منهجه البحث دخلم أ.
من قبل، اف اىداؼ ىذا البحث ىي معرفة أثر استخداـ منوذج  كما حبث

يف مادة  تالميذافع و نتيجة تعلم الو على د أللغازالتعلم جغساو مساعدة لعبة ا
الصرؼ. فلذلك  الباحثة خطة البحث باستخداـ ادلدخل التجرييب بأداء شبو التجريبية 

(quasy experimental design). سيقـو ىذا البحث بتصميم اجملموعتُت غَت مكافئتُت .
(noneequivalent control group pretest-postest)  باستخداـ الفصوؿ ادلوجودة من

 .1قب
الفصل الظابط والفصل التجريب االختبار القبلي ، دلعرفة كفاءة تعطي الباحثة 

، مث  يستخدـ الفصل التجرييب منوذج التعليم جغساو مبساعدة لعبة تالميذاالوىل عند ال
. و يف االخر, تعطي الباحثة الفصل قليديةويستخدـ الفصل الظابط منوذج الت أللغازا

بُت الفصل الظابط والفصل عرفة الفرؽ ، دلوالفصل التجريب االختبار البعدي الظابط
 نستطيع اف ننظر اىل ىذا اجلدوؿ : و  التجريب

 
               ۱.3دوؿ اجل     

 خطة البحث*
 االختبار البعدى اجراءات التعليم االختبار القبلى الفصل

E Y1 X1 Y2 
K Y3 X2 Y4 

 
 
 

                                                           
1
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung:Alfabeta,2010) hal 70   
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 البياف
E :  الفصل التجريب 
K :  الفصل الظابط 

Y1 : االختبار القبلي يف الفصل التجريب 
X1 : أللغازاجراءات التعليم على منوذج جغساو مبساعدة لعبة ا  
Y2 : االختبار البعدي يف الفصل التجريب 
Y3 : االختبار القبلي يف الفصل الضابط 
X2 : تقليديةاجراءات التعليم على منوذج تعدد ال 
Y4 : االختبار البعدي يف الفصل التجريب 

 2ؿ من اراء سوغيونو*منقو 
 

 كما يلي :تغَتات  أما يف ىذا البحث ادل
 (variabel bebas)ادلتغَت ادلستقل – ۱

ميكن ادلضاربة بو ,و ىو يستطيع اف يأثر   اف ادلتغَت ادلستقل ىو الذي 
ادلتغَتات االخري. و يف ىذا البحث, ختتار و تقدر الباحثة بعض العوامل  

ادلالحظة. و ادلتغَت ادلستقل يف ىذا البحث ىو لتحديد العالقة بُت الظواىر 
. ويرجى من ادلضاربة متغَت النستقل اثار أللغازمنوذج جغساو مبساعدة لعبة ا

 للمتغَت التابع.
 

 (variabel terikat)ادلتغَت التابع - ۲
ميكن ادلالحظة و القياس اليها لتحديد  اف ادلتغَت التابع ىو الظواىر اليت 

 ادلستقل. و ىي اليت قد تظهر أو تغيب أو تتغَت مناسبة اىل ما وجود أثار ادلتغَت

                                                           
2 Sugiyono, hal 92   
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X 

افع و نتائج تعلم و .و يف ىذا البحث اف متغَت التابع ىو د3ةعارضو الباحث
 يف مادة الصرؼ. تالميذال

 
 (variabel kontrol)ادلتغَت الضابط  - 3

ىو ادلتغَتات اليت حياوؿ  لظابطقد بُت ستيوساري و ويديوطو أف ادلتغَت ا
و يف ىذا البحث اف متغَت ا الضابط ىو وجود ادلساواة يف  .4حتديدىا ةالباحث

ومدرسهم و حالة فصوذلم و االختبارات )القبلي  تالميذمادة التعليم و كفاءة ال
 و البعدي( و مدة التعلم يف كل فصل.

 
   3.۱صورةال 

التابعالعالقة بُت ادلتغَت ادلستقل و ادلتغَت    
 

      
 
 

 

 

 

 

 
                                                           

3
 Punaji setyosari dan Widijoto H., Metode Penelitian Pendidikan, (Malang:UM Pres,2007) hlm 

56 
4
 Punaji setyosari dan Widijoto H., hlm 90 

 المتغير المستقل

 المتغير التابع

Y1 

Y2 
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 البياف:
X : أللغازمنوذج جغساو مبساعدة لعبة ا  

Y1 : تالميذافع الو د 
Y2 : تالميذنتيجة تعلم ال 

 : أثار ادلتغَتات جزئياً      
 

مجتمع البحث و عينه ب.  
ادلنهج االستدالىل خطوة من ادلنهج مييل بعض من ادلناطقة اىل عد  

التجريب : أو بالعكس مييل بعض من ادلناطقة اىل عد ادلنهج التجريب حلظة من 
اختذت الباحثة عُت البحث باستخذاـ اسلوب  5حلظات ادلنهج االستدالىل العاـ.

و  وأقيم ىذا .   random assigmened to groupsتعيُت عشوائي للمجموعات 
ئى عند تقسيم الفصوؿ، أي فصل سيكوف الفصل الضابط و اي التعيُت العشوا

 فصل سيكوف الفصل التجرييب. واما الغرض من التعيُت العشوائى حبسب الفصوؿ 
(berkelompok)  دوف االشخاص(individual)  .ىو لتسهيل السيطرة 

فصل السابع يف  تالميذالبحث يف ىذا البحث ىو كل   وأما رلتمع
، وىو  A-Hتبوئَتنغ جومباغ، ىم الفصل السابع  ادلدرسة ادلتوسطة السلفية الشفعية

 :كما يلى
 
 
 
 

                                                           

 ۱۲۷ص  )۱9۷۷،  الكويت: وكاؾ ادلطبوعات(رمحن، مناىج البحث العلمى، عبد ال 5 
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 3.۲اجلدوؿ 

 الفصل تالميذعدد ال
4۰ VII A 

36 VII B 

4۰ VII C 

4۰ VII D 

3۸ VII E 

3۸ VII F 

4۰ VII G 

39 VII H 

 عدد 3۱۱
 

من كل رلتمع الباحثة ختتار الباحثة فصلُت كعُت البحث، و ىي الفصل 
. ىذا االختيار يقـو على أساس اسلوب تعيُت Dو الفصل السابع  Cالسابع 
 والنتيجة كما يلي: (random assigmented)عشوائي 
 

3.3اجلدوؿ    
الفصل  تالميذعدد ال   

VII-C 4۰ 
VII-D 4۰ 
 ۸۰ عدد
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البحث، ختتار الباحثة فصالف لفحص ادلتغَت ادلستقل. كما  كتب يف خطة 
و لتحديد أي فصل سيكوف الفصل الضابط و اي فصل سيكوف الفصل التجرييب 

 تقـو الباحثة الطريقة العشوائية, حيت حتصل:
 و سيقـو علية  منوذج تعليم جغساو D السابع الفصلالفصل التجرييب ىو   -۱

  أللغازمبساعدة لعبة ا
 التقليديةو سيقـو علية  منوذج تعليم  C  الضابط ىو الفصل السابعالفصل  -۲

 
 أدوات البحث . ج

و االختبار  لتالميذافع او االختبار لد: ميكن تطوير أدواتُت يف ىذا البحث, و مها
  لنتيجة التعلم

 تالميذافع الو االختبار لد -۱
ردواف . بُت تالميذافع الو يستخدـ ىذا االختبار اإلستبانة الختبار د

أف اإلستبانة ىي رلموع السوأؿ دلن يرضى اف يعطى االستجابة ادلناسبة 
اف أىداؼ توزيع اإلستبانات ىي حبث معلومات كاملة  .6حباجة ادلستخدـ

تستخدـ ىذه اإلستبانة دلعرفة تشجيع او قوة  .حوؿ مشكالت ادلستطلعُت
التعلم الف حيركوا نفسهم ليحصل اىل اىداؼ معينة يف عملية  تالميذال

 رأى رضواف أف ىناؾ  نوعاف من االستبانة يعٌت : اجليدة.
األوؿ: االستبانة ادلفتوحة )غَت منظمة (، يعٌت استبانة تُػَقدَّـ بشكل بسيط 
لكي يستطيع ادلستطلعوف اف يعطوا االجاية علي نيتهم و حالتهم. 

 لالجابة.  ىذه االستبانة ال تقدـ متعدد االختيار

                                                           
6
 Riduwan, M, Dasar-Dasar Statistika (Bandung: Alfabeta, 2012) hlm, 53 
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ادلغلقة )منظمة(، يعٌت استبانة تُػَقدَّـ بشكل معُت فيختار الثاين: االستبانة 
اشارة الصليب او  ادلستطلعوف احد االختيارات ادلناسب بنفسو باعطاء
 تدقيق. يف ىذه االستبانة قد كتبت اختيار االجابات

 
وأما االستبانة ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي االستبانة ادلغلقة عددىا 

و ثقتهم و رضاىم  يف تالميذ لة تفحص اىتماـ الاربعوف أسئلة. ىذه األسئ
عملية التدريس على مادة الصرؼ.فلذلك, تشتمل ىذه االستبانة اربعة معايَت, و 
ىي: االىتماـ و العالقة و الثقة و الرضا.و يكوف تصميم ىذه االستبانة على 

 أساس ادلعايَت االتية:
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    3.4اجلدوؿ
7تالميذافع الو معايَت االستبانة على د  

 تقرير رقم البنود الوصف المعيار

 االىتماـ
 

 Saya senang mengikuti pelajaran Shorof berdasarkan cara حب الدرس
mengajar yang selama ini digunakan oleh guru 
 
Materi pelajaran Shorof sangat membosankan 

۱ 
 
 

3۷ 

 اجيايب
 

 سليب
 Jika diberi tugas saya mengerjakannya dengan penuh tanggung االىتماـ اىل الوظائف

jawab 
 
Bila mendapat tugas yang sulit saya berusaha mencari sumber 
buku apa saja yang berhubungan dengan materi tersebut 
 
Tugas Shorof yang diberikan sangat membebani pikiran saya 

4 
 
 
۷ 
 
 

3۸ 

 اجيايب
 

 اجيايب
 

 سليب
 Bila mendapat tugas Shorof saya berusaha menyelesaikannya الدقة يف عمل لوظائف

tepat waktu 
 
Menyelesaikan tugas Shorof tepat waktu bukan merupakan suatu 
yang penting bagi saya 

۱۲ 
 
 

۲۱ 

 اجيايب
 

 سليب
 

                                                           
7
Ibid, hal 43 
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 Saya beranggapan bahwa ketenangan dalam kelas sangat penting السكوف يف الفصل
dalam proses pembelajaran 
 
Saya mengikuti pembelajaran Shorof di kelas lebih baik diam saja, 
tidak perlu bertanya dan berpendapat 
 
Tertib pada saat pembelajaran Shorof sangat menyenangkan 
 

۱3 
 
 

۱4 
 
 

39 

 سليب
 سليب

 
 اجيايب

 
 

 
 
 
 
 

 ادلناسبة

 Saya merasa kesulitan memahami apa yang dipelajari dalam فهم الدرس
pembelajaran Shorof 

 سليب ۲
 

ادلادة اىل ما القىو مناسبة 
 ادلدرس

Materi yang disampaikan guru tidak berkaitan dengan apa yang 
telah saya pelajari 

 سليب 5
 

مناسبة الدرس اىل ارادة 
 الطالب

Saya merasa pelajaran Shorof ini sesuai dengan keinginan saya  ۸ اجيايب 

مناسبة الدرس اىل احلياة 
 اليومية

Saya dapat mengaitkan pelajaran Shorof dengan kehidupan 
sehari-hari 

 اجيايب 6

 اجيايب Saya merasa cara guru mengajar sesuai dengan keinginan saya ۱۰ مناسبة اسًتاجتيات التعليم
 Saya merasa terdorong untuk menguasai materi pelajaran Shorof الشعور باالرتياح للتعلم

dengan baik maka saya berusaha belajar lebih rajin 
 اجيايب ۱7
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 اجيايب Saya merasa bahwa materi pelajaran ini sangat berguna bagi saya 9 فوائد مادة التدريس

 الثقة

 Saya yakin dengan pembelajaran Shorof yang dilakukan guru الثقة للنجاح
selama ini saya akan berhasil dalam belajar 
 
Jika ingin berhasil dalam belajar, saya tidak perlu mengikuti 
belajar kelompok 

۱5 
 
 

۱6 

 اجيايب
 

 سليب
 

 Saya yakin bahwa materi pelajaran ini dapat saya kuasai dengan الثقة يف سيطرة الدرس
baik 
 
Saya belum memahami kegunaan materi yang saya pelajari 

۱۸ 
 
 

۱9 

 اجيايب
 

 سليب
 

 Saya ingin memperoleh nilai yang baik, oleh karena itu saya اذلمة يف ادلستقبل
bermalas-malasan untuk belajar 

 سليب ۲۲
 

 Saya suka membaca buku-buku yang mendukung pelajaran قراءة الكتب االخرى
Shorof 

 اجيايب ۲4
 

 Saya yakin dapat menjawab soal tes pelajaran ini dengan الثقة للنفس
kemampuan saya sendiri 
 
Saya lebih suka menyontek teman-teman karena saya tidak siap 
menyelsaikan tes 

۲5 
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 اجيايب
 

 سليب
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 الرضاء
 
 

 Saya puas terhadap hasil belajar saya dengan pembelajaran yang الرضاء على نتيجة التعلم
dilakukan guru selama ini 
 
Saya belum puas terhadap hasil belajar saya dengan pembelajaran 
saat ini 

3 
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 سليب
 

 سليب
 

الرضاء على االعتزاز من 
 ادلدرسُت

Saya sangat senang bila keberhasilan saya mendapat pengakuan 
dan pujian dari guru dan teman-teman saya 
 
Saya tidak memerlukan pujian dari guru 

۲۸ 
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 اجيايب
 

 سليب
 

 Saya tidak senang membantu teman-teman saya yang belum bisa االرادة دلساعدة االصدقاء
memahami materi Shorof 
 
Saya merasa bangga jika dibutuhkan oleh teman-teman saya 

۲9 
 
 

۲۷ 

 سليب
 

 اجيايب
 Setiap hari saya berusaha hadirndi kelas tepat waktu pada saat احلضور يف الفصل

pembelajaran 
 اجيايب 3۰

 Sya berupaya untuk mendapatkan prestasi atau nilai Shorof yang االرادة للنجاح
baik 

 اجيايب 3۲

 Belajar berkelompok yang dilakukan guru selama ini merupakan العـز يف التعلم
cara belajar yang sangat saya senangi 
 
Cara mengajar yang dilakukan guru selama ini membuat saya 

33 
 
 
 

 اجيايب
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tidak termotivasi untuk belajar 3۱ اجيايب 
 

 اجيايب Saya merasa puas setiap selesai mengikuti pelajaran di kelas ۲3 الرضاء عند الدراسة
 Saya merasa puas dengan nilai hasil Tes Shorof yang saya peroleh الرضاء على نتيجة االختبار

 
Saya berharap agar saya sukses dalam belajar Shorof 

۲6 
 
 

4۰ 

 اجيايب
 

 اجيايب
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 اختبار نتائج التعلم ادلعرىف -۲
تتم عملية تطوير ادوات  ىذا االختبار بتوضيح كل مادة متقدمة يف كل اللقاء. و 
على أساس أىداؼ خاص للتعليم. ويتعلق عدد بنود األسئلة بتعدد بنود االختبار ادلطورة 
يف كل مادة مناسبة اىل معايَتىا. و تتكوف مرحلة ادلعرفة على أساس تاكسونومي بلـو 

Taxonomy Bloom8    منC1  الذكر( و(C2  و )الفهم(C3  و )تطبيق(C4 .)حتليل( 
   

 نوع ا االختبار ( أ
اف االختبار يف ىذا البحث ىو اختبار نتيجة التعلم يف مادة الصرؼ يف 

. و تكوف تصميم ىذا االختبار ۲۰۱۷-۲۰۱۸ ادلستوى االوىل سنة -الفصل السابع
ئلة  ذلا تعدد بقلم الباحثة و مدرس الصرؼ. و يتكوف ىذا االختبار من األس

و اما اجراءات ىذا االختبار يف ادلدرسة ادلتوسطة االسالمية  .بنود(۲5االختيارات )
 تبوئَتنج.

 
 خطة بنود االسئلة االختبار ( ب

تتكوف ىذه اخلطة من األىداؼ اخلاصة يف التعليم و مرحلة ادلعرفة و رقم بنود 
االختبار.  ويتم تصميمها على أساس األىداؼ اخلاصة.  و يتكوف ىذه اخلطة من 

 بنود(. ۲5األسئلة  ذلا تعدد االختيارات )
لكي تكوف أسئلة االختبار صحيحة و راجحة, ينبغي حتليل بنود األسئلة 

ىي مناسبة  تقدميها أـ ال. جيب عليها  أف تفحص فحصا جيدا حىت نعرؼ  دلعرفة ىل
أف الفرؽ ادلوجود يف ادليداف ليس بسبب ادلصادفة ولكن بسبب ادلعاملة ادلختلفة لكل 

 فصوؿ.
 
 

                                                           
 5۷ ص (۱999 )مصرى: دار الًتبية احلديثة، منهجية للتدريس ادلعاصر،زلمد زياد محداف، طرؽ  8
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KISI-KISI SOAL HASIL BELAJAR (TES) 

Satuan Pendidikan : MTs Salafiyah Syafi’iyah Tebuireng Jombang 

Mata Pelajaran  : Shorof 

Kelas / Semester : VII / Satu 

A. Kompetensi Inti  

  

B. Kompetensi Dasar  

Menguasai dan menganalisis (C4) fiil tsulasi mujarrod dan wazan-wazannya. 

 

Materi Indikator Bentuk Soal No Soal 

Fiil tsulasi 

mujarrod 

Mendefinisikan  (C1) fiil 

tsulasi mujarrod 

Pilhan ganda 1 

 

 

 

16 

 

Kata kerja yang terdiri dari 3 huruf asli disebut ….. 

A. Fiil tsulasi mazid              C. fiil tsulasi mujarrod 

B. Fiil khumasi mazid           D. fiil khumasi mujarrod 

 

Arti dari kata “Mujarrod” adalah ….. 

A. Sejajar                   C. Serumpun 

B. Sama                     D. Asli 

 

 Menjelaskan (C2)  jumlah 

huruf fiil tsulasi mujarrod 

Pilihan ganda 2 

 

 

 

17 

 

Fiil tsulasi mujarrod terdiri dari ….. huruf. 

A. 3                 C. 5 

B. 4                 D. 6 

 

Arti dari kata “tsulasi”  adalah ….. 

A. Tiga                    C. Lima 

B. Empat                 D. Enam 

 

 Membedakan (C2) fa’ fiil, 

ain fiil, dan lam fiil 

Pilihan ganda 3 

 

 

 

Fa’ fiil terdapat pada huruf ke ….. pada fiil tsulasi mujarrod. 

A. 1               C. 2 

B. 3               D. 4 
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18 

 

 

 

22 

 

Huruf ke dua pada fiil tsulasi mujarrod disebut ….. 

A. Ain fiil             C. Lam fiil 

B. Fa’ fiil              D. wawu fiil 

 

Pada fiil tsulasi mujarrod Lam fiil merupakan urutan huruf ke …… 

A. Dua                   C. Empat 

B. Tiga                  D. Lima 

 

 Menentukan (C3) fa’ fiil, 

ain fiil, dan lam fiil 

Pilihan ganda 4 

 

 

 

19 

 

 

23 

Fa’ fiil dari  َََكنَس  adalah ….. 

A. ََك                    C. ََس 

B. ََن                    D. َكَنَََ  

 

Ain fiil dari َََجهَس  adalah ….. 

A. ََج َ           C. سَََ  

B. ََل             D. نَسَََ  

 

Lam fiil dari  ََفَتَخ  adalah ….. 

A. ََف              C. حَََ  

B. ََت              D. فَتَََََ  

 

Wazan Menjelaskan (C2) definisi 

wazan 

Pilihan ganda 5 

 

 

 

 

20 

Sesuatu yang dijadikan patokan dan diikuti oleh kalimat-kalimat lain 

disebut………. 

A. Wazan         C. Tsulasi 

B. Bina’           D. Mujarrod 

 

Dari segi bahasa wazan artinya ….. 

A. Timbangan             C. Pendalaman 

B. Perumpamaan        D. Permulaan 

 

 Menerangkan (C2) wazan-

wazan fiil tsulasi mujarrod 

Pilihan ganda 6 

 

 

 

Fiil tsulasi mujarrod memiliki ….. wazan. 

A. 4               C. 6 

B. 5               D. 7 
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11 

 

 

 

 

Wazan fiil tsulasi mujarrod pada bab 4 adalah ….. 

A.  َيَْفَعمَ َ-فَِعَم      َ       C. ََ–فََعَمََ يَْفِعم   

B.  َيَْفَعمَ َ-فََعَم              D. َمَ ََ–فَع  م  يَْفع   

 

 Mengemukakan  

(C2)  rumus wazan-wazan 

fiil tsulasi mujarrod 

Pilihan ganda 7 

 

 

 

12 

 

 

 

24 

 

 

 

ََكْسسَ   ..… adalah rumusَ wazan fiil tsulasi mujarrod pada فَْتخ 

A. Bab 1                  C. Bab 2 

B. Bab 3                  D. Bab 4 

 

 ..… adalah rumus wazan fiil tsualsi mujarrod pada َكْسَستَانَِ

A. Bab 6                 C. Bab 4 

B. Bab 5                 D. Bab 3 

 

Rumus dari bab 5 fiil tsulasi mujarrod adalah ….. 

A.   ََفَْتخ .C                  َكْسس  فَْتَذتَاِنَََ  

B.   ََِكْسَستَان               َ  D.  َََضى  َضىُّ

 

 Menentukan (C3) bab pada 

fiil tsulasi mujarrod 

Pilihan ganda 8 

 

 

 

13 

 

 

 

21 

 

يَْقطَعَ َ–قَطََعَ  ََMengikuti wazan bab ….. 

A. 3                           C. 5 

B. 4                           D. 6 

 

ََ-طَبََخَ يَْطبَخ   Mengikuti wazan bab …. 

A. 3                            C. 5 

B. 4                            D. 6 

 

ََ-يَفََعَ يَْيفَع   Mengikuti wazan bab ….. 

A. 3                            C. 5  

B. 4                            D. 6 

 

 Membuat (C4) contoh fiil 

tsulasi mujarrod 

Pilihan ganda 9 

 

Yang bukan termasuk fiil tsulasi mujarrod adalah ….. 

A. َيَْرهَةَ َ–َذهََة              C. ََََََيَْسِجعَ َ-َزَجَع  

B. ََز زَ َ–نَوَّ ي نَوِّ                 D. ََََََََََن يَْذس نَ َ-َدس   
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14 

 

 

Yang termasuk fii tsulasi mujarrod adalah ….. 

A. َي َواِعدَ َ–َواَعَد            C. َََََََََََي َذْوقِمَ َ–َدْوقََم  

B. َأَْكَسَو–ََ ي ْكِسو             D. َََََََيََضعَ َ-َضَعَو  

 Menganalisis (C4)  fiil 

yang termasuk fiil tsulasi 

mujarrod 

Pilihan ganda 10 

 

 

 

15 

 

 

 

25 

Wazan dari  َيَْجن ةَ َ-َجن َة     adalah ….. 

A. َمَ َ–فََعَم يَْفع               C. ََََََََََََيَْفَعمَ َ-فََعَم  

B. َيَْفَعمَ َ–فَِعَم              D. ََََََََََََم مَ َ-فَع  يَْفع   

 

Yang mengikuti wazan  َيَْفِعمَ -فَِعَم    adalah ….. 

A. ََس سَ َ–نَج  يَْنج            C. َََََََََََيَْذِسةَ َ-َدِسَة  

B. ََب يَأْد بَ َ–أَد               D. ََََََََََََََََََََََيَِعدَ َ-َوَعَد  

 

Berikut ini yang termasuk fiil tsulasi mujarrod adalah ….. 

A. ََو وَ َ–نَؤ  يَْهؤ                  C. َََََََز زَ َ-َكسَّ ي َكسِّ  

B. َي َعاِونَ َ–َعاَوَن            D. َََََيَتَبَاَعدَ َ-تَبَاَعَد  
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تجمع البيانا أسلوب د.  
وفقا لتصميم البحث، يكوف نوع البيانات اليت مت احلصوؿ عليها يف ىذه 

بيانات كمية، و ىي تتكوف شكل أرقاـ ميكن حساهبا أو حتليلها.  الدراسة يف شكل
يتم احلصوؿ على البيانات مباشرة عن طريق إعطاء اختبار نتيجة التعلم و االستبانة. 
وأما مصدر البيانات اليت يتم احلصوؿ عليها يف شكل بيانات أولية، وىي اليت ميكن 

 : عمع البياناتأف تعطي بيانات مباشرة. و ىناؾ بعض اخلطوات يف

 أ. اختبار القدرة األولية )االختبار القبلي(

قبل أداء ادلعاملة دلعرفة ىل الفصل تالميذ يتم إعطاء اختبارات القدرة األولية لل
التجرييب و الفصل الضابط لديها نفس القدرة األولية أو ال ختتلف كثَتا. يف 

صرؼ لقياس القدرة ادلعرفية االختبار على مادة ال ةاالختبار األوؿ، أعطى الباحث
 ةالباحث تقبل ادلعاملة. باإلضافة إىل اختبار نتائج التعلم ادلعريف، قدم تالميذلل

 تالميذ.استبانة  يف دافع تعلم ال

 ب. مرحلة التنفيذ

مرحلة التنفيذ ىي عملية تنفيذ التعلم باستخداـ منوذج جغساو مبساعدة لعبة 
 .على الفصل الضابط قليدىعلى الفصل التجرييب واستخداـ منوذج الت أللغازا

 ج. اختبار القدرة النهائية )االختبار البعدي(

الفصل التجرييب و الفصل الضابط  ةالباحث يتيف مرحلة االختبار البعدي، أعط
اختبار نتيجة التعلم من أجل معرفة التغَت يف نتيجة التعلم ادلعريف بعد ادلعاملة.  

افع التعلم للفصل التجرييب و و استبانة يف شكل استبانة د ةالباحث تا قدمكم
الفصل الضابط فئة التجربة والطبقة الضابطة من أجل معرفة التغَت يف الدافع 

 .بعد ادلعاملة تالميذالتعليمي لدى ال
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 د. تبويب البيانات

لة، رحويهدؼ تبويب البيانات إىل تسهيل حتليل بيانات البحث. يف ىذه ادل
( اىل اجلدوؿ لكي لتالميذافع ونتائج تعلم او )دتدخل نتائج بيانات البحث 

 يسهل للتحليل

 
 تحليل البيانات ه.

وفقا لتصميم البحث، سيتم حتليل البيانات كميا، والبيانات اليت سوؼ يتم 
للمجموعة التجريبية  تالميذافع ونتائج التعلم لدى الو حتليلها، كانت بيانات عن الد

الضابط بتطبيق منوذج التعلم  فصلوال أللغازمبساعدة منوذج التعلم من لعبة ا
 :قبل حتليل البيانات كميا سيتم وصفها أوال على النحو التايل التقليدي،

 
  (Analisis Deskriptif)  التحليل الوصفي. 1

 فصلالتجرييب وال فصلادلعرفية لل تالميذوصف ادلعطيات حوؿ كفاءة ال
وبناء على  تالميذمن خالؿ قياس االختبار القبلي والبعدي لدرجة ال الضابط

  ۷۰كم )معيار احلد األدىن لالجناز( منح
 

  (Uji Independent Sample Test) اختبار العينة ادلستقلة. 2
مع العينة احلرة، يعٍت أف العينة يف ىذا البحث ال (T-test)   ت -اختبار

ذلا، والغرض من اختبار العينة ادلستقلة ىو معرفة ما إذا كاف ىناؾ تأثَت  عالقة 
كبَت دلتوسط اجملموعتُت عينة مستقلة بشرط أف يتم التعامل مع العينات بشكل 

 .سلتلف
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: وقبل حتليل البيانات، جيب أف يكوف ىناؾ اختبار للتحليل القبلي
اختبار ادلساواة عند  اختبار التحليل الطبيعي، واختبار التجانس، ومتوسط

 .الكفاءة األولية
 

  (Uji Normalitas) اختبار الطبيعية( 1
ويهدؼ ىذا التحليل إىل معرفة ما إذا كانت ىناؾ بيانات من 
عينات البحث اليت ذلا نوع توزيع طبيعي، مث استخدـ كودلوجراؼ مسَتينوؼ 

الدراسة نوعاف ، ألنو يف ىذه  Kolmograv Smirninov Test اختبار طبيعي
من االختبارات للمجموعة الضابطة واجملموعة التجريبية، أما بالنسبة 

 :لألحكاـ على النحو التايل
 .طبيعي أمر البيانات توزيع مث :5 ≤ذا كاف احتماؿ إ -1
 .عادة البيانات توزيع يتم ال مث :5 ≥إذا كاف احتماؿ  -2

 
  (Uji Homogenitas) اختبار التجانس( 2

اختبار التجانس لتحديد ما إذا كانت البيانات اليت مت ويهدؼ 
اختبار التجانس يف ىذه  .احلصوؿ عليها من عينات متنوعة متجانسة أـ ال

 :مع الشروط التالية .الدراسة باستخداـ ليفُت إحصائية
 Hoال اجملموعتُت ذلا نفس ادلتغَت )متجانس(:ك 
 H1متجانسة( سكاف اثنُت ليس لديهم نفس ادلتغَت )غَت: ال 

 
 :معايَت االختبار

Ho: يتم قبوؿ ( ۰،۰5إذا كاف احتماؿsig > ) 
Ho: يتم رفض ( ۰،۰5إذا كاف احتماؿsig <) 
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 اختبار ادلساوة حسب الكفاءة األولية( 3
 (Uji Kesamaan Rata-Rata Kemampuan Awal)َ

َ

ويستخدـ متوسط اختبار ادلساواة لقياس ما إذا كانت اجملموعتاف من 
والبيانات ادلستخدمة يف متوسط اختبار ادلساواة  العينات ذلا نفس الكفاءة،

الختبار متوسط ادلساواة  األولية ىي نتيجة لدرجات االختبار قبل معاجلتها،
مع  SPSS 16  for Windows  يتم باستخداـ مساعدة من برنامج الكمبيوتر 

 :الشروط التالية
 

Ho:  األوليةكال السكاف لديهم نفس القدرة 
H1: كال السكاف لديهم قدرات أولية سلتلفة 

 
 :معايَت االختبار

Ho: إذا كاف احتماؿ  يتم قبوؿ (۰،۰5  sig >)  
Ho: يتم رفض ( ۰،۰5إذا كاف احتماؿ  sig <) 

 
 

  (Uji Hipotesis) اختبار اإلفًتاضيات .3
التعلم ويهدؼ ىذا التحليل لتحديد ما إذا كاف ىناؾ تأثَت كبَت بُت نتائج 

الضابط، بعد أف أعطيت عالجات سلتلفة.  فصلالتجرييب وال فصلادلعريف لل
ىي نقاط كسب البيانات. وأما  تالميذوالبيانات ادلستخدمة لتحديد نتائج تعلم ال

التقنية الختبار الفرضية باستخداـ اختبار يت )اختبار عينة مستقل( واليت سيتم 
يتم  SPSS 16  for Windowsالقياـ هبا باستخداـ برنامج مساعدة الكمبيوتر من 
 اختبار الفرضية على أساس ادلعايَت على النحو التايل:
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< يعٍت أف ىناؾ تأثَت يف ۰،۰5 كاف احتماؿ يتم رفض الفرضية األولية إذا  أ( 
نتائج التعلم دوافع و على  أللغازاو مبساعدة لعبة اغسجمنوذج استخداـ 

 مادة الصرؼ. تالميذ يفال
 منوذج> معٌت أي تأثَت استخداـ ۰،۰5الفرضية األولية قبلت إذا احتماؿ ب( 

مادة  يف على دوافع ونتائج تعلم التالميذ أللغازاو مبساعدة لعبة اغسج
 الصرؼ.

مث يتم رفض الفرضية األويل، فهذا يعٍت أف ىناؾ تأثَت  t-hitung > t-tabel إذا ( ج
على دوافع ونتائج تعلم التالميذ  أللغازاو مبساعدة لعبة اغسج منوذجاستخداـ 

مث يتم قبوؿ الفرضية األويل، وىذا  t-hitung < t-tabel إذا مادة الصرؼ. يف
 دوافعأللغاز على او مبساعدة لعبة اغساستخداـ جيعٍت أنو ال يوجد تأثَت 

 مادة الصرؼ. تالميذ يفنتائج تعلم الو 
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 الفصل الرابع
 و تحليلها ومناقشتها عرض البيانات

 
المتوسطة السلفية في المدرسة  تنفيذ نموذج جغساو بمساعدة لعبة األلغاز . أ

 تبوئيرنج جومبانج فعيةاالش
( و الفصل الضابط )الفصل السابع دكان الفصل التجرييب )الفصل السابع 

و كان لدي كال الفصلني نفس ( لديهما نفس القدرة واخللفية قبل اعطاء ادلعاملة. ج
القدرة ادلعرفية، وىذا ديكن أن يثبت من نتائج التعلم اليت حيصل من معلم درس 

جغساو  وذجالفصالن معاملة خمتلفة دلعرفة تأثري استخدام من الصرف.ولذلك أٌعطي
ساو، جغو يف بداية تنفيذ منوذج .للفصل الضابط قليدىللفصل التجرييب ومنوذج الت

ساو ولكن ليس يف التفاصيل. غالتجرييب ادلقدمة على التعلم التعاوين ج يعطى الفصل
ساو، ويرجى من جغادلتعلقة على منوذج  تالميذويهدف ىذه ادلقدمة لتقدًن جتربة ال

مستعدين عند أداء التجربة ألهنم قد سبق ذلم مشاىدة التعلم  تالميذذلك كون ال
 .بنموذج جغساو

الفصل التجرييب  استبانة دوافع التعلم و اختبار ويكون يف أول ادلعاملة اعطاء 
قدرة األويل )القبلي(. ويتم ذلك دلعرفة قدرة الفصل التجرييب األوىل. وبعد ذلك، 

إىل رلموعات أصلية غري متجانسة تتكون من ادلستويات ادلعرفية  تالميذينقسم ال
أالسئلة يف مادة  الوظيفة تتكون من تالميذادلختلفة. يف اجملموعة األصلية أعطي ال

الصرف اليت ينبغي حلها قبل كل عضو من أعضاء اجملموعة، وإعطاء ىذه ادلشاكل 
تتناسب مع قدراهتم ادلعرفية الكل عضو من أعضاء اجملموعة. وألن اجملموعات 

الذي يهدف إىل   األلغازلعبة تعليمية يف شكل  تالميذاألصلية غري متجانسة, تقدم لل
أيضا  أللغازضاء اجملموعة. ويهدف إعطاء لعبة اكسر صالبة كل عضو من أع

  .يف اجملموعات تالميذلتدريب التعاون بني ال
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اىل تنفيذ  ةستمر الباحثتبعد تنفيذ اجملموعات األصلية و امتام وظائفهم، و 
رلموعات اخلرباء. وخالفا للمجموعات األصلية، فإن رلموعات اخلرباء متجانسة ألن 
ادلادة و القدرات ادلعرفية للمجموعات اخلرباء منجانسة. ويتعني على كل عضو من 
أعضاء اجملموعة يف رلموعات اخلرباء استكشاف ادلواد للحصول على نتائج اإلجابات 

للمجموعات االصلية. حينما يكون يف رلموعات اخلرباء،  على األسئلة اليت تعطى
 .احلرية يف استكشاف ادلواد من مصادر التعلم ادلختلفة التالميذيتم إعطاء 

إىل اجملموعات األصلية.  تالميذيف رلموعات اخلرباء، يعود ال تالميذبعد متام ال
حلصول عليها من رلموعات النتائج اليت ًب ا تالميذاليف اجملموعة األصلية الثانية، يقدم 

اخلرباء لكل عضو يف اجملموعة يف اجملموعات األصلية. ويطلب من كل عضو تقدًن 
يف  تالميذعد أن يناقش الالبيان الواضح للمادة لكل عضو من أعضاء اجملموعة. ب

من كل اجملموعة األصلية لتقدًن  تالميذاعشوائيا رلموعة االصلية، مث خيتار ادلدرس 
 .اقشةنتائج ادلن

يف  قليدىومنوذج التيف الفصل التجرييب وتطبيق جغساو بعد تنفيذ منوذج 
الفصل الضابط, يعطي ادلعلم استبانة دوافع التعلم و اختبار قدرة األخرية )البعدي( 

نتائج التعلم ادلعرفية )البعدي( بعد أن حيصل معاملة خمتلفة على و دلعرفة دافع التعلم 
 الفصلني.
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في  تالميذنموذج جغساو بمساعدة لعبة األلغاز على دوافع و نتائج تعلم الأثر . ب

 مادة الصرف
 التالميذ تعلم  دوافع .۱

يف مادة الصرف  تالميذتعلم ال دوافعاو على سدلعرفة أثر منوذج جغ
بعض اختبارات متطلبات  خالل االستبانة و ينبغي حتليل البيانات من ديكن

 التحليل كما يلي:
 

 اختبار الطبيعية   ( أ
يعترب اختبار الطبيعية من أحد اختبارات ادلتطلبات قبل أداء اختبار 

T:و أما نتيجتو كما يلي . 
 
Tabel 4.1 Deskripsi Uji Normalitas Data Hasil Angket 

Kelas K – S Sig (2-tailed) Kesimpulan 

Eksperimen 1.009 0.260 Data Terdistribusi Normal 

Kontrol 0.870 0.435 Data Terdistribusi Normal 

 

الداللة الفصل  من اجلدول السابق نستطيع ان ننظر أن نتيجة
 ديكنفلذلك  ۰،٥٣٤الفصل الضابط الداللة و نتيجة  ۰،٦6۰التجرييب 

 .على عينة البحث كالمها موزعة طبيعيااالستبانة بيانات أن ستنبط يان 

 

 اختبار التجانس    ( ب
. Tيعترب اختبار الطبيعية من أحد اختبارات متطلبات اختبار 

 ويضاف اختبار الطبيعية اىل بعض ادلعايري كما يلي:
Ho: (متجانس)كال اجملموعتني ذلما نفس ادلتغري 
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H1 : (غري متجانس )كال اجملموعتني  ليس ذلما نفس ادلتغري 
  معايري اإلختبار :

 (< sig  ۰،۰٤)إذا كان االحتمال Ho  يتم قبول
 (> sig  ۰،۰٤)إذا كان احتمال Ho  يتم رفض

 

 نس حنصل على النتيجة كما يلي:اومن اختبار التج

Tabel 4.2 Uji Homogenitas Data Hasil Angket 

Gain score Sig Sig (α ) Kesimpulan 

Equal Variances Assumed 0.165 0.05 Homogen 

 

أن  فيمكن sig (0.165) > α (0.05)ر أن نتيجة ظهمن اجلدول 
 موعتني متجانستنيستنبط أن يف بيانات اختبار القبلى تكون كال اجملي

 
 وضاختبار الفر  ج(

ىل الفروض ادلتقدمة مقبولة أم ال. وأما  يهدف ىذا اإلختبار دلعرفة
 الفروض ادلتقدمة يف ىذا البحث كما يلي:

 

Tabel 4.3 Hasil Uji Beda Hasil Angket 

Kelas N Mean Sig (2-tailed) Α Kesimpulan 

Eksperimen 40 176.75 
0.000 0.05 Tidak Sama 

Kontrol 40 126.63 

 

ألن و .  (probability)۰،۰۰۰من حتليل نتائج االستبانة احتماال 
أن ىناك فرق  مرفوض. ىذا يدل على  H0فلذلك  ۰،۰۰۰  ۰،۰٤االحتمال 

 .كبري بني دوافع التعلم عند الفصل الضابط و فصل التجربة
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اليت عبارهتا: "ليس ىناك أثر  (H0)وأما نتيجة اختبار الفروض 
يف مادة دوافع التعلم على  أللغازاستخدام منوذج جغساو مبساعدة لعبة ا

أن ىناك أثر منوذج  ديكن أن يستنبط. فلذلك مرفوضالصرف"  ىي 
 يف مادة الصرف"دوافع التعلم على  أللغازساعدة لعبة اجغساو مب

 
 تالميذال تعلمنتائج . ٢

 بنموذج جغساو  تالميذنتائج تعلم الأ( 
  األوىل تالميذالبيانات عن كفاءة ال -۱

األوىل ىي البيانات ادلأخوذة قبل  تالميذالبيانات عن كفاءة ال
اعطاء منوذج جغساو. حتصل ىذه البيانات من اإلختبار القبلى.تتكون 

  ٠77متعدد االختيارات و أعلى النتيجة   ٦٤اختبار القبلى من  ئلةأس
 تكتب وصف البيانات عن كفاءة الطالب  االوىل كما يف جدوال :

Tabel 4.4 Deskripsi nilai kemampuan awal siswa kelas Eksperimen VII D 

No Nama Pretest Ketuntasan 

1 Achmad Rosyid 64 BT 

2 Achmad Yusron Fikri 60 BT 

3 Afdil Wahyu Hidayat 56 BT 

4 Ahmad Faiq Athallah 12 BT 

5 Aldi Purnama Santoso 40 BT 

6 Alim Fahmi Al-Furqon 52 BT 

7 Ananda Afriza Nur Faizi 48 BT 

8 Arifanul Andika Putra 28 BT 

9 Beril Fiyan Ananta 36 BT 

10 Dewandra Tito Rama Sebastian 56 BT 

11 Dimas Ardiansyah 68 BT 

12 Febriyan Dava Nadhivin 76 T 

13 Fernando Sayyidina Achmad Zulfikar 60 BT 
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14 Fuqoha Waliyu Jabbar 52 BT 

15 Hanafi Aliariza 32 BT 

16 M. Faiz Azhari 16 BT 

17 M. Farrel Ferdiansyah 40 BT 

18 M. Rizqy Pratama Muttaqin 56 BT 

19 M. Dinto Hafidz Yahya 72 T 

20 Mirza Ahmat Abdalah 56 BT 

21 Moch. Faleil Zanwar Asya’ban 64 BT 

22 Mochammad Ramadhan 80 T 

23 Mohammad Abiyyul As’ad 68 BT 

24 Mohammad Akbar Abdullah 40 BT 

25 Mohammad Tegar Prasetya Pambudi 68 BT 

26 Muhammad Dzulfikri  Anja Khifafa 32 BT 

27 Muhammad Fathur Rozaq 28 BT 

28 Muhammad Fikri Haidar 28 BT 

29 Muhammad Irfan Mumtaz 40 BT 

30 Muhammad Mufti Zulfikri Nur Azizi 68 BT 

31 Muhammad Raihan Dluha At-Tamimi 40 BT 

32 Muhammad Zaidan Akhdan 40 BT 

33 Muktafi Liamrillah Dihar 48 BT 

34 Naufal Ikbaar 68 BT 

35 Nifda Alif Ramadhan 36 BT 

36 Nuruddin Ahmad 20 BT 

37 Raihan Abiyu Rahman 20 BT 

38 Satrio Nur Hakim 48 BT 

39 Satrio Bagas Hary Awalluddin Suwanda 68 BT 

40 Tirta Akhmad Zamharir 24 BT 

Siswa yang tidak belum tuntas  37 

  

KKM (ketuntasan kriteria minimal) : 70 
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Keterangan : 

T        :  Tuntas 

BT     :  Belum Tuntas 

 

Tabel 4.5 Deskripsi Statistik Kemampuan Awal Kelas Eksperimen VII D 

Kelas 
Jumlah 

Siswa 
Mean 

Skor 

Minimum 

Skor 

Maksimun 

Tuntas 

KKM 

Eksperimen 40 47.70 12 80 3 

         sumber : lampiran) 

أن نتيجة  االختبار القبلى أعلى يف الفصل   ظهر من اجلدول
و   ٠٦أما النتيجة  األدىن ىي  و  ۸7ىي   Dالتجرىب السابع 

الذين التستطيعون أن  تالميذويبلغ عدد ال   ٥۰, ۰۰متوسطها ىو 
 طالب  ۷۰يصلوا إىل درجة النجاح اىل  

 

 خريةاأل تالميذكفاءة الالبيانات عن   -٦
 بعدىي البيانات ادلأخوذة  خريةاأل تالميذالبيانات عن كفاءة ال

اعطاء منوذج جغساو. حتصل ىذه البيانات من اإلختبار 
متعدد االختيارات و  ٦٤من  بعدىاختبار ال ةلئ.تتكون أسبعدىال

 تالميذتكتب وصف البيانات عن كفاءة ال . و٠77أعلى النتيجة  
 دول :اجلكما يف   ألخرية ا

 

Tabel 4.6 Daftar nilai siswa kemampuan akhir siswa 

No Nama Post Test Ketuntasan 

1 Achmad Rosyid 100 T 

2 Achmad Yusron Fikri 92 T 

3 Afdil Wahyu Hidayat 72 T 

4 Ahmad Faiq Athallah 72 T 

5 Aldi Purnama Santoso 84 T 
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6 Alim Fahmi Al-Furqon 96 T 

7 Ananda Afriza Nur Faizi 100 T 

8 Arifanul Andika Putra 100 T 

9 Beril Fiyan Ananta 72 T 

10 Dewandra Tito Rama Sebastian 76 T 

11 Dimas Ardiansyah 88 T 

12 Febriyan Dava Nadhivin 100 T 

13 Fernando Sayyidina Achmad Zulfikar 92 T 

14 Fuqoha Waliyu Jabbar 80 T 

15 Hanafi Aliariza 96 T 

16 M. Faiz Azhari 72 T 

17 M. Farrel Ferdiansyah 96 T 

18 M. Rizqy Pratama Muttaqin 96 T 

19 M. Dinto Hafidz Yahya 88 T 

20 Mirza Ahmat Abdalah 88 T 

21 Moch. Faleil Zanwar Asya’ban 100 T 

22 Mochammad Ramadhan 92 T 

23 Mohammad Abiyyul As’ad 84 T 

24 Mohammad Akbar Abdullah 100 T 

25 Mohammad Tegar Prasetya Pambudi 84 T 

26 Muhammad Dzulfikri  Anja Khifafa 76 T 

27 Muhammad Fathur Rozaq 84 T 

28 Muhammad Fikri Haidar 72 T 

29 Muhammad Irfan Mumtaz 60 BT 

30 Muhammad Mufti Zulfikri Nur Azizi 96 T 

31 Muhammad Raihan Dluha At-Tamimi 76 T 

32 Muhammad Zaidan Akhdan 96 T 

33 Muktafi Liamrillah Dihar 84 T 

34 Naufal Ikbaar 80 T 

35 Nifda Alif Ramadhan 80 T 
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36 Nuruddin Ahmad 72 T 

37 Raihan Abiyu Rahman 96 T 

38 Satrio Nur Hakim 72 T 

39 Satrio Bagas Hary Awalluddin Suwanda 84 T 

40 Tirta Akhmad Zamharir 80 T 

 

Tabel 4.7 Deskripsi Statistik Kemampuan Akhir Kelas VII D 

Kelas 
Jumlah 

Siswa 
Mean 

Skor 

Minimum 

Skor 

Maksimun 

Tuntas 

KKM 

Eksperimen 40 85.70 60 100 39 

 (sumber : lampiran) 

أن نتيجة  االختبار البعدى أعلى يف الفصل   ظهرمن اجلدول  
و   67و أما النتيجة  األدىن ىي   ٠۰۰ىي   Dالتجرىب السابع 
الذين التستطيعون أن  تالميذويبلغ عدد ال   ۸٤, ۰۰متوسطها ىو 

 تلميذ ٠يصلوا إىل درجة النجاح اىل  
 
 

 بنموذج التقليدى تالميذنتائج تعلم الب( 
  األوىل تالميذالالبيانات عن كفاءة  -۱

األوىل ىي البيانات ادلأخوذة قبل  تالميذالبيانات عن كفاءة ال
. حتصل ىذه البيانات من اإلختبار التقليدىاعطاء منوذج 
متعدد االختيارات و أعلى  ٦٤اختبار القبلى من  ئلةالقبلى.تتكون أس

االوىل   تالميذتكتب وصف البيانات عن كفاءة ال. و  ٠77النتيجة  
 جدوال : كما يف

 

Tabel 4.8 Deskripsi Nilai Kemampuan Awal Kelas kontrol VII C 

No Nama Pretest Ketuntasan 



6٤ 
 

1 Achmad Firmansyah 44 BT 

2 Achmad Wahid Bustomi Ibnu 72 T 

3 Ahdan Mei Zakki 52 BT 

4 Fachrul Adinur Fathoni 60 BT 

5 M. Akhda Layyina 52 BT 

6 M. Albiyu Albi 60 BT 

7 M. Irfan Maulana Putra  12 BT 

8 M. Nazriel Ilham Attallah 36 BT 

9 M. Zuhal Azzabidi 52 BT 

10 Machfudz Fadly Gibran Ibrahim 60 BT 

11 Masray Zikra Ramadhan  28 BT 

12 Miftahul Anan 32 BT 

13 Moch. Rafhi Dzar Hidayat 44 BT 

14 Mochammad Aldiansyah Rizaldi 24 BT 

15 Muchammad Sabbich Thoriqillah 64 BT 

16 Muhammad Fahmi Reihansyah 60 BT 

17 Muhammad Faiq Fadhlurrahman 64 BT 

18 Muhammad Farich Nizami 68 BT 

19 Muhammad Fernanda Adabi Rozaq 64 BT 

20 Muhammad Hizqiel  72 T 

21 Muhammad Idham Kholid 64 BT 

22 Muhammad Iqbal 64 BT 

23 Muhammad Irfan Maulana Akbar 76 T 

24 Muhammad Mazda Ni’am 52 BT 

25 Muhammad Nabil Athari 32 BT 

26 Muhammad Naja Alyan 64 BT 

27 Muhammad Raikhan 56 BT 

28 Muhammad Rifkhi Ferdiansyah 52 BT 

29 Muhammad Zuhal Mafazi 64 BT 

30 Rahmad Hidayat Fathullah Al Amin 68 BT 
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Tabel 4.9 Deskripsi Statistik Kemampuan Awal Kelas control VII C 

Kelas 
Jumlah 

Siswa 
Mean 

Skor 

Minimum 

Skor 

Maksimun 

Tuntas 

KKM 

Kontrol 40 54.60 12 76 3 

(sumber : lampiran( 

نستطيع أن ننظر أن نتيجة  االختبار القبلى  السابق من اجلدول
و أما النتيجة  األدىن   ۰6ىي   Cأعلى يف الفصل  الظابط السابع 

الذين  تالميذويبلغ عدد ال   ٤٥, 6۰و متوسطها ىو   ٠٦ىي 
 تالميذ ۷۰التستطيعون أن يصلوا إىل درجة النجاح اىل  

 
 خريةاأل تالميذالبيانات عن كفاءة ال -٦

ىي البيانات ادلأخوذة  خريةاأل تالميذالبيانات عن كفاءة ال
. حتصل ىذه البيانات من اإلختبار التقليدىاعطاء منوذج  بعد

متعدد االختيارات و  ٦٤من  بعدىاختبار ال ئلة.تتكون أسبعدىال

31 Rajendra Rijal Sakhi 64 BT 

32 Riki Dwi Ibnu Aziz 64 BT 

33 Rizki Hardimas Alfarizi 52 BT 

34 Robbach Najih Al-Farobi 52 BT 

35 Yazid Zazuli Zairi 68 BT 

36 Yusril Bahtiyar 72 BT 

37 Yusuf Husain 56 BT 

38 Zakaria Syahrial R 60 BT 

39 Zakka Hasan Al Faza 56 BT 

40 Zufar Abdurrohim Hasby 28 BT 

∑ Siswa yang belum tuntas 37 
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 تالميذتكتب وصف البيانات عن كفاءة ال  ٠77أعلى النتيجة  
 دول :اجلكما يف   ألخريةا

      
   Tabel 4.10 Daftar nilai kemampuan akhir siswa kelas control VII C 

No Nama Post Test Ketuntasan 

1 Achmad Firmansyah 72 T 

2 Achmad Wahid Bustomi Ibnu 76 T 

3 Ahdan Mei Zakki 72 T 

4 Fachrul Adinur Fathoni 68 BT 

5 M. Akhda Layyina 68 BT 

6 M. Albiyu Albi 72 T 

7 M. Irfan Maulana Putra  60 BT 

8 M. Nazriel Ilham Attallah 60 BT 

9 M. Zuhal Azzabidi 68 BT 

10 Machfudz Fadly Gibran Ibrahim 72 T 

11 Masray Zikra Ramadhan  68 BT 

12 Miftahul Anan 68 BT 

13 Moch. Rafhi Dzar Hidayat 68 BT 

14 Mochammad Aldiansyah Rizaldi 64 BT 

15 Muchammad Sabbich Thoriqillah 76 T 

16 Muhammad Fahmi Reihansyah 76 T 

17 Muhammad Faiq Fadhlurrahman 76 T 

18 Muhammad Farich Nizami 80 T 

19 Muhammad Fernanda Adabi Rozaq 80 T 

20 Muhammad Hizqiel  84 T 

21 Muhammad Idham Kholid 76 T 

22 Muhammad Iqbal 76 T 

23 Muhammad Irfan Maulana Akbar 80 T 

24 Muhammad Mazda Ni’am 72 T 

25 Muhammad Nabil Athari 68 BT 
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Tabel 4.11 Deskripsi Statistik Kemampuan Akhir Kelas  kontrol VII C 

Kelas 
Jumlah 

Siswa 
Mean 

Skor 

Minimum 

Skor 

Maksimun 

Tuntas  

KKM 

Komtrol 40 73.60 64 80 26 

(sumber : lampiran) 

 أن نتيجة  االختبار البعدى أعلى يف الفصل ظهرمن اجلدول 
و   6٥و أما النتيجة  األدىن ىي   ۸۰ىي   Cالظابط السابع 

الذين التستطيعون أن  تالميذويبلغ عدد ال   ۰۷, 6۰متوسطها ىو 
 .تالميذ ۱٥ يصلوا إىل درجة النجاح اىل

. 

26 Muhammad Naja Alyan 84 T 

27 Muhammad Raikhan 80 T 

28 Muhammad Rifkhi Ferdiansyah 72 T 

29 Muhammad Zuhal Mafazi 72 T 

30 Rahmad Hidayat Fathullah Al Amin 76 T 

31 Rajendra Rijal Sakhi 76 T 

32 Riki Dwi Ibnu Aziz 76 T 

33 Rizki Hardimas Alfarizi 72 T 

34 Robbach Najih Al-Farobi 68 BT 

35 Yazid Zazuli Zairi 80 BT 

36 Yusril Bahtiyar 80 BT 

37 Yusuf Husain 76 T 

38 Zakaria Syahrial R 76 T 

39 Zakka Hasan Al Faza 72 T 

40 Zufar Abdurrohim Hasby 68 BT 

∑ siswa yang belum mencapai KKM 24 
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 (Uji Prasyarat) اختبار المتطالبات ج( 
التالميذ يف مادة الصرف  او على نتائج تعلمسدلعرفة أثر منوذج جغ

وىي فرتة بني نتيجة اختبار  .Gain Scoreمن خالل   تحتليل البيانا ديكن
كقياس  أثر نتائج التعلم    Gain Score القبلى واختبار البعدى .  يعترب

التالميذ بعد اعطاء عملية خمتلفة  على الفصلني .  وديكن البحث يف وجود 
او على نتائج تعلم التالميذ يف مادة الصرف مبساعدة بعض سأثر منوذج جغ

 اختبار ادلتطلبات  
 

 (Uji Normalitas)اختبار الطبيعية   -۱
قبل عمل  الشروط اتاختبار من أحد اختبار الطبيعية يعترب 

 تالميذكفاءة ال بياناتعلى الطبيعية  ختبارايقوم   . و  T–اختبار 
خري )اختبار البعدى( و األ تالميذالكفاءة )اختبار القبلى(،   األوىل

(. و تكون نتيجة اختبار  Gain Scoreالبيانات تغيري نتائج التعلم )  
 الطبيعية كما يف اجلدول التايل :

Tabel 4.12 Deskripsi Uji Normalitas Data Pretest 

Kelas K – S Sig (2-tailed) Kesimpulan 

Eksperimen 0.728 0.664 Data Terdistribusi Normal 

Kontrol 1.301 0.068 Data Terdistribusi Normal 

(sumber : lampiran ) 

يف   (signifikansi)أن الداللة  ديكن أن يستنبطمن ىذا اجلدول 
ن أ ديكنفلذلك  ۰،۰6۸يف الفصل الظابط  ۰،66٥الفصل التجريب 

عينة البحث  من ىذه البيانات ان بيانات اختبار القبلى على  ستنبطي
 كالمها موزعة طبيعيا.
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Tabel 4.13 Deskripsi Uji Normalitas Data Postest 

Kelas K – S Sig (2-tailed) Kesimpulan 

Eksperimen 0.986 0.285 Data Terdistribusi Normal 

Kontrol 1.025 0.244 Data Terdistribusi Normal 

(sumber : lampiran) 

   

يف الفصل   (signifikansi)أن الداللة  ظهرمن ىذا اجلدول 
ان تدل على ىذه البيانات  ۰،٦٥٥يف الفصل الظابط  ۰،٦۸٤التجريب 

 على عني البحث كالمها موزعة طبيعيا. بعديبيانات اختبار ال
 

Tabel 4.14 Deskripsi Uji Normalitas Data Gain Score   

Kelas K – S Sig (2-tailed) Kesimpulan 

Eksperimen 0.623 0.832 Data Terdistribusi Normal 

Kontrol 1.251 0.088 Data Terdistribusi Normal 

(sumber : lampiran) 

 
يف الفصل   (signifikansi)أن الداللة  ظهرمن ىذا اجلدول 

تدل على ىذه البيانات  ۰،۰۸۸يف الفصل الظابط  ۰،۸٣٦التجريب 
 .عينة البحث كالمها موزعة طبيعياعلى   gain scoreان بيانات

 

 اختبار التجانس   -٦ 
يعترب اختبار التجانس من أحد اختبارات الشروط يف اختبار 

-T  .لتالميذو يقوم  اختبار التجانس أيضا على بيانات كفاءة ا 
األخري )اختبار البعدى( و  تالميذاألوىل )اختبار القبلى(، كفاءة ال

(. و تكون نتيجة اختبار  Gain Scoreالبيانات تغيري نتائج التعلم )  
 التجانس كما يف اجلدول التايل :
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Ho:(متجانس)ا نفس ادلتغري مال اجملموعتني ذلك 

H1 :(متجانسغري  )ا نفس ادلتغري مذلليس  ال اجملموعتني ك 
 

 معايري اإلختبار :
 (< sig  ۰،۰٤)حتمال االإذا كان Ho  يتم قبول

 (> sig  ۰،۰٤)ان احتمال كإذا  H1  يتم رفض

 

 
 فيحصل كما يف اجلدول :  ادلذكورة من نتيجة اختبار التجانس

Tabel 4.15 Uji Homogenitas Data Pretest 

Gain score Sig Sig (α ) Kesimpulan 

Equal Variances Assumed 0.067 0.05 Homogen 

(sumber : lampiran) 

 

ىذا يدل   sig (0.067) > α (0.05)أن  نتيجة  ظهرمن اجلدول 
 .موعتني متجانستنيأن يف بيانات اختبار القبلى تكون كال اجمل على 

 

Tabel 4.16 Uji Homogenitas Data Postest 

Gain score Sig Sig (α) Kesimpulan 

Equal Variances Assumed 0.151 0.05 Homogen 

(sumber : lampiran) 

ىذا يدل  sig (0.151) > α (0.05) أن نتيجة ظهرمن اجلدول 
 تكون كال احملموعتني متجانستني  بعدييف بيانات اختبار ال أن على
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Tabel 4.17 Uji Homogenitas Gain Score 

Gain score Sig Sig (α) Kesimpulan 

Equal Variances Assumed 0.104 0.05 Homogen 

(Sumber : Lampiran)  

 < sig (0.104) من اجلدول السابق نستطيع ان ننظر أن  نتيجة

α (0.05) تكون   بعديفنستطيع أن نستنبط أن  يف بيانات اختبار ال
 كال احملموعتني متجانستني 

 
 تحليل البياناتد( 

 األوىل تالميذاختبار الفرق بني كفاءات ال -۱
الفصل التجريب و الفصل الظابط يهدف ىذا اإلختبار دلعرفة ىل  

. وأما البيانات ادلستخدمة الختبار عندمها نفس الكفاءة معترب أم ال
الفرق بني كفاءات التالميذ األوىل ىي نتيجة االختبار القبلي قبل اعطاء 

 . ادلعاملة عليهما
ومتجانسة.  قد لبت البيانات اختبار ادلتطلبات و ىي موزعة طبيعياً 

  SPSS 17.0 for windowsمبساعدة   Tدام اختبار استخ فلذلك ديكن

 عايري االتية:ادلب
 

H0 : (متجانس) الكفاءة األوىلا نفس مال اجملموعتني ذلك  
H1: (متجانس) الكفاءة األوىلا نفس مال اجملموعتني ذلك  

 
 معايري اإلختبار :

 (< sig  ۰،۰٤) حتمالاالإذا كان Ho  يتم قبول

 (> sig  ۰،۰٤)ان احتمال كإذا  H1  يتم رفض
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Tabel 4.18 Hasil Uji Beda Kemampuan Awal  

Kelas N Mean Sig (2-tailed) Α Kesimpulan 

Eksperimen 40 47.70 
0.066 0.05 Sama 

Kontrol 40 54.60 

(sumber : lampiran) 

بني اجملموعتني  كفاءات التالميذ األوىلأن   ظهرمن اجلدول 
 Hoفلذلك   sig (2-tailed) 0.066 > sig (α)   نتيجةوفقًا لمتجانسني 

تكون   بعديال كفاءات التالميذ األوىلستنبط أن  يأن  و ديكنمقبول. 
 قبل اعطاء ادلعاملة متجانسني. موعتني متجانستنيكال اجمل
 

 

خريةاختبار الفرق بني كفاءات التالميذ األ  ٦-  
الفصل  األخرية عند التالميذكفاءات يهدف ىذا اإلختبار دلعرفة  

متفرقان قرقًا كبرياً. وأما  متجانسان أممها , ىل التجريب و الفصل الظابط
البيانات ادلستخدمة الختبار الفرق بني كفاءات التالميذ األوىل ىي نتيجة 

 االختبار البعدي بعد اعطاء ادلعاملة ادلتفرقة.
  

 

Tabel 4.19 Hasil Uji Beda Kemampuan Akhir  

Kelas N Mean Sig (2-tailed) Α Kesimpulan 

Eksperimen 40 85.70 
0.000 0.05 Tidak Sama 

Kontrol 40 73.20 

(sumber : lampiran) 

 

 متفرقة.  ريةمتوسط كفاءة التالميذ األخ أن ظهرمن ىذا اجلدول 
 .مرفوضHo فان   sig    0.05 (2-tailed) 0.000 < sig (α) نتيجةتكون 

رية يف الفصل الضابط و كفاءة التالميذ األخستنبط أن  يأن فلذلك ديكن 



6٥ 
 

اعطاء تني بعد موعتكون كال اجمل بعديبيانات اختبار ال فصل التجربة
 فرقاً كبرياً. متفرقنيادلعاملة 

 
 وضاختبار الفر  -٣

ىل الفروض ادلتقدمة مقبولة أم ال. وأما  يهدف ىذا اإلختبار دلعرفة
 الفروض ادلتقدمة يف ىذا البحث كما يلي:

 

Tabel 4.20 Hasil Uji Beda Gain Score 

Kelas N Mean Sig (2-tailed) Α Kesimpulan 

Eksperimen 40 38.00 
0.000 0.05 Tidak Sama 

Kontrol 40 18.60 

(sumber : lampiran) 

 0,000االحتمال   (gain score)حتليل نتائج التعلم  وقد ظهر

(probability)  . فلذلك  ۰،۰۰۰  ۰،۰٤ و ألن االحتمالH0   .مرفوض
أن ىناك فرق كبري بني نتائج التعلم عند الفصل الضابط و فصل  فيمكن
 .التجريب

 اليت عبارهتا: "ليس ىناك أثر (H0)وأما نتيجة اختبار الفروض 
على نتائج التعلم يف مادة الصرف"   أللغازمبساعدة لعبة امنوذج جغساو 

م جغساو لستنبط أن ىناك أثر منوذج التعديكن أن ي. فلذلك مرفوضىي 
 على نتائج التعلم يف مادة الصرف" أللغازمبساعدة لعبة ا
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 الفصل الخامس
 الخاتمة

 ملخص نتائج البحث . أ
  ميكن االستنباط كما يلي:يف ىذا البحث، مناقشتها من حتليل البيانات و 

لعبة األلغاز الذي يهدف اىل اعطاء ن صناع اجملموعة املتنوعة م التعلمتتم عملية  -۱
االصلية بعد املشاورة يف اجملموعة األصلية.يف اجملموعة تالميذ لتدريب تعاون ال

مث يرجع . شكلةامل تالميذ نفسيبحث فيها الء ااخلب إىل جمموعة  تالميذصنع ال
من  حتصلمن مشكلة املادة الذي  جوبةليبني اال االصليةإىل اجملموعة  تالميذال

 األصليةإىل أصدقائهم يف اجملموعة  اخلباءمشاورة جمموعة 
   وفقًا اىل نتائج تعلم الطالب او مبساعدة لعبة األلغاز علىسىناك أثر منوذج جغ -٢

    و ألن االحتمال  ۰،۰۰۰الذي يهدي نتيجة احتمال    gain scoreنتائج حتليل

أن ىناك فرق كبري بني  مرفوض. فيمكن أن يستنبط  H0فلذلك  ۰،۰۰۰  ۰،۰8
فقًا على ىذه النتيجة ميكن نتائج التعلم عند الفصل الضابط و فصل التجريب. و 

اليت عبارهتا: "ليس ىناك أثر استخدام منوذج  (H0)الفروض  ستنبط أنأن ي
يف مادة الصرف"  ىي م على نتائج التعل أللغازالتعليم جغساو مبساعدة لعبة ا

ستنبط أن ىناك أثر استخدام منوذج التعليم جغساو ميكن أن يفلذلك .  مرفوض
 .يف مادة الصرفدوافع التعلم على  أللغازمبساعدة لعبة ا

  ۰،۰8  و ألن االحتمال  ۰،۰۰۰ نتيجة حتليل االستبانة اليت درجة احتمالو  

ستنبط أن ىناك فرق كبري بني دوافع مرفوض. فيمكن أن ي  H0فلذلك  ۰،۰۰۰
اليت  (H0)وأما نتيجة اختبار الفروض  التعلم عند الفصل الضابط و فصل التجربة
 أللغازجغساو مبساعدة لعبة االتعليم عبارهتا: "ليس ىناك أثر استخدام منوذج 

ستنبط أن يان  ميكن. فلذلك مرفوضيف مادة الصرف" ىي  دوافع التعلمعلى 
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دوافع على  أللغازجغساو مبساعدة لعبة اىناك أثر استخدام منوذج التعليم 
 يف مادة الصرف" التالميذ

 
 التوصيات واالقتراحات . ب

اليت تنقسم واالقرتاحات ميكن للباحثة اعطاء  نتائج البحث، من ملخص
م يتعلعملية اللفوائد نتائج البحث ب يتعلق  ىي اليتاألوىل اما النوعنوعان. و اىل 

 املستمر. البحث بعملية يتعلقالثاين اما النوع و 
 التوصيات عن فوائد البحث لعملية التعليم . ١

لكي ينفع نتائج البحث يف عملية التعلم، فتقدم الباحثة التوصيات 
 احات كما يلى :واالقرت 
او مبساعدة لعبة األلغاز أحد ىذا البحث يدل على أن منوذج جغس  أ( 

لتعلم اكب من اسرتاتيجيات التعليم الذي يستطيع أن جيعل عملية ا
على  ساعدة لعبة األلغاز ميارس التالميذاو مبفعاليًة. ان منوذج جغس

 التعاون و التسامح بينهم
التعلم مهم جدا ألن يسيطر الفصل لكى ب(  يعتب دور املدرس يف 

يكون ترتيبا. و لينقسم املدرس اجملموعة االصلية مناسبًا اىل مستوى 
  ة التالميذصعبة املادة و كفاء

  جملموعة األصلية لكي ميارس التالميذج(  ينبغي تصميم لعبة األلغاز عند ا
 على التعاون 

تعلم املتنوعة ملساعد در المصا جيب على املدرس أن يعطي التالميذ  د(
 على تطوير املادة التالميذ
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 المستمر البحث بعملية . التوصيات تتعلق٢
الباحثون واملعلمني التعلم الذين يرغبون يف تطوير التصميم 

ز من ىذا جغساو مبساعدة لعبة األلغاج منوذ  ل تطبيقالتعليمي من خال
 :البحث حتتاج إىل النظر يف االقرتاحات التالية

ة يف الدراسة ىي موضوع مادة يف ىذه الدراسة، املواد املستخدمأ. 
ين لتكون . فمن املستحسن لباحثني آخر "فعل ثالثى جمرد" الصرف

ز يف مواضيع جغساو مبساعدة لعبة األلغاقادرة على تطبيق منوذج 
 .أخرى مع املواد النصية

جغساو مبساعدة لعبة ذج ب. تقتصر ىذه الدراسة على استخدام منو 
. وللمزيد من البحث، ينبغي أن يكون من املمكن تطبيق أللغازا

مناذج تعلم تعاونية أخرى، مصممة خصيصا للخصائص املادية 
 .وخصائص املتعلمني

ج. ميكن تطويرىا مع دراسات أخرى مماثلة، حبيث ميكن استخدام نتائج 
 .ىذه الدراسة على نطاق أوسع
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Lampiran 1 : Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Kontrol  

 

RENCANA  PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 
 
Satuan Pendidikan : MTs. Salafiyah Syafi’iyah Tebuireng 

Jombang 

Kelas/Semester : VII / Ganjil 

Mata Pelajaran : Shorof 

Tema/Topik : فعل ثلثي مجرد 

Pertemuan Ke :  
 
 
A. KOMPETENSI INTI 

1.  Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaan 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural)berdasarkan rasa 

ingin tahunya  tentang  ilmu  pengetahuan,  teknologi, seni, budaya  terkait  

fenomena  dan kejadian tampak mata. 

4. Mencoba,  mengolah, dan  menyaji dalam  ranah  konkret  (menggunakan,  

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 

membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 

dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori 
 
 
B. KOMPETENSI DASAR 

3.1 menguasai materi tentang فعل ثلثي مجرد 

3.2 memahami wazan- wazan فعل ثلثي مجرد 
 
 
C. INDIKATOR 

 

1. Siswa dapat Mendefinisikan  fiil tsulasi mujarrod 

2. Siswa dapat Menjelaskan   jumlah huruf fiil tsulasi mujarrod 

3. Siswa dapat Membedakan  fa’ fiil, ain fiil, dan lam fiil 

4. Siswa dapat Menentukan  fa’ fiil, ain fiil, dan lam fiil 

5. Siswa dapat Menjelaskan  definisi wazan 

6. Siswa dapat Menerangkan  wazan-wazan fiil tsulasi mujarrod 
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7. Siswa dapat Mengemukakan   rumus wazan-wazan fiil tsulasi mujarrod 

8. Siswa dapat Menentukan bab pada fiil tsulasi mujarrod 

9. Siswa dapat Membuat  contoh fiil tsulasi mujarrod 

10. Siswa dapat Menganalisis  fiil yang termasuk fiil tsulasi mujarrod 

 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui diskusi siswa dapat : 

1.   Menggunakan kata kerja yang tepat dalam berbahasa Arab 

2.   membedakan kata kerja dalam fiil tsulasi mujarrod 

3.   Menganalis  kata kerja yang terdapat dalam teks bacaan berbahasa arab 
 
 
E. MATERI AJAR 

1.   Pengertian فعل ثلثي مجرد 

2.  definisi wazan 

3.   wazan-wazan dalam فعل ثلثي مجرد 

 Bab I     يفعل   –فعل  

 Bab II يفعل      –فعل        

 Bab III يفعل     –فعل     

 Bab IV يفعل     –فعل     

 Bab V يفعل      –فعل    

 Bab VI يفعل     –فعل      

4.   mengetahui fa’ fiil, ain fiil dan lam fiil 

5.   menguasai rumus wazan-wazan dalam فعل ثلثي مجرد 

 فتح ضم فتح كسر فتحتان # كسر فتح ضم ضم كسرتان 

 

F.  ALOKASI WAKTU : 4 x 40 menit 
 
 
G. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN: 

1.   Pendekatan  : Multistrategi 

2.   Metode     : Ceramah dan Tanya jawab 
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H. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

Pertemuan pertama 

No  Tahapan  Kegiatan Guru  Kegiatan Siswa  Waktu 

1. Pendahuluan   Guru membuka 

pelajaran dengan 

mengucap salam dan 

mengecek presensi 

siswa 

 Memberikan pre-test 

 Menyampaikan tujuan 

yang harus dicapai 

siswa dalam 

pembelajaran hari ini 

 

 Menjawab salam dari 

guru 

 

 

 Mengerjakan pre-test 

 Mendengarkan 

penjelasan dari guru, 

dan diharap siswa 

mampu mencapai 

tujuan yang diinginkan 

 

15 

menit 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Kegiatan Inti  Guru memberi 

penjelasan materi 

mengenai gaya dapat 

mengubah gerak dan 

bentuk benda 

 Guru memberikan 

waktu kepada siswa 

jika ada hal yang yang 

ingin disampaikan. 

 siswa memperhatikan 

penjelasan guru 

 

 

 Siswa bertanya kepada 

guru 

 

55 

menit 

 

 

 

 

 

 

3. Penutup   Guru membimbing 

siswa untuk membuat 

kesimpulan dari semua 

hasil kegiatan 

pembelajaran 

 Guru memberikan 

refleksi 

 Siswa membuat 

kesimpulan dari 

penjelasan materi 

 

10 

menit 

       Pertemuan kedua 

No  Tahapan  Kegiatan Guru  Kegiatan Siswa  Waktu 

1. Pendahuluan   Guru membuka 

pelajaran dengan 

mengucap salam dan 

mengecek presensi 

siswa 

 Guru mengingatkan 

siswa tentang materi 

minggu lagi kemudian 

bertanya secara acak 

kepada siswa 

 Menjawab salam dari 

guru 

 

 

 Siswa menjawab 

pertanyaan dari guru 

10 

menit 
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2. Kegiatan Inti  Guru memberi 

penjelasan materi 

mengenai gaya dapat 

mengubah gerak dan 

bentuk benda 

 Guru memberikan 

waktu kepada siswa 

jika ada hal yang yang 

ingin disampaikan. 

 siswa memperhatikan 

penjelasan guru 

 

 

 Siswa bertanya kepada 

guru 

 

55 

menit 

 

 

 

 

 

 

3. Penutup   Guru membimbing 

siswa untuk membuat 

kesimpulan dari semua 

hasil kegiatan 

pembelajaran 

 Guru memberikan 

refleksi 

 Guru memberikan soal 

pos-test kepada siswa 

 Siswa membuat 

kesimpulan dari 

penjelasan materi 

 

 

 

 

 Siswa mengerjakan 

soal pos-test 

15 

menit 

 
 
 
I. PENILAIAN HASIL BELAJAR  

1. Hasil kinerja 

peserta didik  

2. Hasil tes lisan 

3. Laporan pengamatan Hasil rubrik diskusi Tugas kelompok 
 
J. SUMBER BELAJAR: 

Alat    : Komputer/laptop, LCD,Power Point, Internet 

Bahan/sumber  ajar  : Buku siswa , soal-soal latihan, makalah,buku guru 
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Lampiran 2 : Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Kelas Eksperimen  

 

 

RENCANA  PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

 
 
Satuan Pendidikan : MTs. Salafiyah Syafi’iyah Tebuireng 

Jombang 

Kelas/Semester : VII/Ganjil 

Mata Pelajaran : Shorof 

Tema/Topik : فعل ثلثي مجرد 

Pertemuan Ke :  
 
 
A. KOMPETENSI INTI 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaan 

3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural)berdasarkan 

rasa ingin tahunya  tentang  ilmu  pengetahuan,  teknologi, seni, budaya  

terkait  fenomena  dan kejadian tampak mata. 

4. Mencoba,  mengolah, dan  menyaji dalam  ranah  konkret  (menggunakan,  

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori 
 
 
B. KOMPETENSI DASAR 

3.1 menguasai materi tentang فعل ثلثي مجرد 

3.2 memahami wazan- wazan  مجردفعل ثلثي  
 
 
C. INDIKATOR 

1. Siswa dapat Mendefinisikan  fiil tsulasi mujarrod 

2. Siswa dapat Menjelaskan   jumlah huruf fiil tsulasi mujarrod 

3. Siswa dapat Membedakan  fa’ fiil, ain fiil, dan lam fiil 

4. Siswa dapat Menentukan  fa’ fiil, ain fiil, dan lam fiil 
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5. Siswa dapat Menjelaskan  definisi wazan 

6. Siswa dapat Menerangkan  wazan-wazan fiil tsulasi mujarrod 

7. Siswa dapat Mengemukakan   rumus wazan-wazan fiil tsulasi mujarrod 

8. Siswa dapat Menentukan bab pada fiil tsulasi mujarrod 

9. Siswa dapat Membuat  contoh fiil tsulasi mujarrod 

10. Siswa dapat Menganalisis  fiil yang termasuk fiil tsulasi mujarrod 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Melalui diskusi siswa dapat : 

1.   Menggunakan kata kerja yang tepat dalam berbahasa Arab 

2.   membedakan kata kerja dalam fiil tsulasi mujarrod 

3.   Menganalis  kata kerja yang terdapat dalam teks bacaan berbahasa arab 
 
 
E. MATERI AJAR 

1.   Pengertian فعل ثلثي مجرد 

2.  definisi wazan 

3.   wazan-wazan dalam فعل ثلثي مجرد 

 Bab I     يفعل   –فعل  

 Bab II يفعل      –فعل        

 Bab III يفعل     –فعل     

 Bab IV يفعل     –فعل     

 Bab V يفعل      –فعل    

 Bab VI يفعل     –فعل      

4.   mengetahui fa’ fiil, ain fiil dan lam fiil 

5.   menguasai rumus wazan-wazan dalam فعل ثلثي مجرد 

 فتح ضم فتح كسر فتحتان # كسر فتح ضم ضم كسرتان 
 
 
F. ALOKASI WAKTU : 4 x 40 menit 
 
 
G. PENDEKATAN DAN METODE PEMBELAJARAN: 

1.   Pendekatan  : Kooperatif 

2.   Metode        : Jigsaw II 
 
H. KEGIATAN PEMBELAJARAN 
 

No. Tahapan Kegiatan waktu 

1 Pembuka 

Guru memberikan motivasi dan apersepsi kepada 

siswa (mengucapkan salam dan mengabsen 

siswa) 

5 menit 

Guru memberikan pengantar materi kepada siswa 10 menit 
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2 Inti 

Guru membentuk siswa menjadi beberapa 

kelompok yang bersifat heterogen (kelompok 

asal), kelompok heterogen terbentuk berdasarkan 

tingkat kemampuan kognitif, psikotor dan afektif.  

10 menit 

Guru membimbing siswa untuk merumuskan 

topik yang akan dibahas di dalam kelompok asal. 
10 menit 

Guru memberikan game berupa puzzle 

Skenario game: setiap kelompok asal diberikan 

sebuah puzzle yang berisi pertanyaan-pertanyaan 

seputar materi, setiap siswa dalam kelompok asal 

harus bisa menjawab pertanyaan yang terdapat di 

puzzle. Apabila puzzle tidak dapat terbentuk 

dalam kurun waktu yang ditentukan maka semua 

anggota kelompok akan mendapatkan hukuman. 

20 menit 

Setelah bermain game puzzle, guru membimbing 

siswa dalam kelompok asal, guru membagi 

beberapa materi berdasarkan kesulitan dan 

banyaknya materi sesuai dengan kemampuan 

yang dimiliki oleh siswa.  

5 menit 

Setelah siswa berdiskusi dalam kelompok asal, 

guru membentuk siswa dalam kelompok ahli. 

Kelompok ahli terdiri dari siswa yang membahas 

materi yang sama, kelompok ahli bersifat 

homogen. 

20 menit 

3 Penutup 

Guru membimbing siswa untuk membuat 

kesimpulan awal dari masing-masing tim ahli 
10 menit 

Guru memberikan tugas pada tim ahli untuk 

menmcari materi tambahan sesuai dengan topik 

dari berbagai sumber 
5 menit 

TOTAL  80 menit 

 

Pertemuan kedua 

No. Tahapan Kegiatan waktu 

1 Pembuka 

Guru memberikan motivasi dan apersepsi kepada 

siswa (mengucapkan salam dan mengabsen 

siswa) 

5 menit 

Guru bertanya kembali tentang tugas yang 

diberikan dengan sedikit flash back materi 

pertemuan sebelumnya 

10 menit 

2 Inti 

Guru membentuk siswa dalam kelompok ahli, 

siswa berdiskusi dalam kelompok ahli dengan 

tambahan tugas yang diberikan oleh guru. 
20 menit 

Guru kembali membentuk siswa menjadi 

kelompok asal. Dalam kelompok asal, masing-

masing siswa mem-presentasikan hasil dari 

30 menit 
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diskusi kelompok ahli. Setiap siswa 

bertanggungjawab mengajarkan materi kepada 

semua teman yang ada di kelompok asal sampai 

mengerti. 

Perwakilan siswa pada kelompok asal 

mempresentasikan kesimpulan di depan kelas 
20 menit 

3 Penutup 

Guru memberikan siswa tes untuk melihat 

kemampuan siswa setelah berdiskusi 
25 menit 

Guru memberikan rekognisi atau penghargaan 

bagi kelompok, hal ini bertujuan untuk 

memotivasi siswa agar bisa lebih aktif dan lebih 

giat belajar untuk memperkaya pengetahuan. 

10 menit 

TOTAL 120 

Menit 
 
 
I. PENILAIAN HASIL BELAJAR  

 Hasil kinerja peserta 

didik  

Hasil tes lisan 

Laporan pengamatan Hasil rubrik diskusi Tugas kelompok 
 
 
 
J. SUMBER BELAJAR: 

Alat    : Komputer/laptop, LCD,Power Point, Internet 

Bahan/sumber  ajar  : Buku siswa , soal-soal latihan, makalah,buku guru 
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Lampiran 3 : Lembar Kerja Siswa  

 

 

 

 

A. Soal Kelompok Asal 

1.   Jelaskan Pengertian جمرد الثىفعل ث  ! 

2.  Jelaskan definisi wazan ! 

3.  Sebutkan wazan-wazan dalam جمرد الثىفعل ث  !   

4.  Apa yang di sebut fa’ fiil, ain fiil dan lam fiil ? 

5.  Jelaskan maksud dari rumus berikut ini  ! 

ان  ت  ر  س  ك    م  ض   م  ض   ح  ت  ف    ر  س  # ك   ان  ت  ح  ت  ف    ر  س  ك    ح  ت  ف    م  ض   ح  ت  ف      

B. Soal Game Puzzle 

 

Tasriflah! 

 -َصاَن 

 يَُصْونُ 
 

 

Tasriflah! 
 –َضَرَب 

 يَْضِربُ 

 

Tasriflah! 

يَقِى -َوقَى   

 

Tasriflah! 

يَْفتَحُ  –فَتََح   

 

Tasriflah! 

يَفِر   -فَرَّ   

 

 

 

 

 

 

 

. 
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Lampiran 4 : Kisi-kisi Soal Pretes dan Postes  

 

 

 

KISI-KISI SOAL HASIL BELAJAR (TES) 

 

Satuan Pendidikan : MTs Salafiyah Syafi’iyah Tebuireng Jombang 

Mata Pelajaran  : Shorof 

Kelas / Semester : VII / Satu 

A. Kompetensi Inti  

  

B. Kompetensi Dasar  

Menguasai dan menganalisis (C4) fiil tsulasi mujarrod dan wazan-wazannya. 

 

Materi Indikator Bentuk Soal No Soal 

Fiil tsulasi 

mujarrod 

Mendefinisikan  (C1) fiil 

tsulasi mujarrod 

Pilhan ganda 1 

 

 

 

16 

 

Kata kerja yang terdiri dari 3 huruf asli disebut ….. 

A. Fiil tsulasi mazid              C. fiil tsulasi mujarrod 

B. Fiil khumasi mazid           D. fiil khumasi mujarrod 

 

Arti dari kata “Mujarrod” adalah ….. 

A. Sejajar                   C. Serumpun 

B. Sama                     D. Asli 

 

 Menjelaskan (C2)  

jumlah huruf fiil tsulasi 

mujarrod 

Pilihan ganda 2 

 

 

 

17 

 

Fiil tsulasi mujarrod terdiri dari ….. huruf. 

A. 3                 C. 5 

B. 4                 D. 6 

 

Arti dari kata “tsulasi”  adalah ….. 

A. Tiga                    C. Lima 

B. Empat                 D. Enam 
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 Membedakan (C2) fa’ 

fiil, ain fiil, dan lam fiil 

Pilihan ganda 3 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

22 

Fa’ fiil terdapat pada huruf ke ….. pada fiil tsulasi mujarrod. 

A. 1               C. 2 

B. 3               D. 4 

 

 

 

Huruf ke dua pada fiil tsulasi mujarrod disebut ….. 

A. Ain fiil             C. Lam fiil 

B. Fa’ fiil              D. wawu fiil 

 

Pada fiil tsulasi mujarrod Lam fiil merupakan urutan huruf ke 

…… 

A. Dua                   C. Empat 

B. Tiga                  D. Lima 

 

 Menentukan (C3) fa’ fiil, 

ain fiil, dan lam fiil 

Pilihan ganda 4 

 

 

 

19 

 

 

 

23 

Fa’ fiil dari   ََكنَس  adalah ….. 

A.  َك                    C.  َس 

B.  َن                    D. َكَن     

 

Ain fiil dari  ََجلَس  adalah ….. 

A.  َج             C. سَ    

B.  َل             D. لَسَ    

 

Lam fiil dari   َفَتَح  adalah ….. 

A.  َف              C. حَ    

B.  َت              D. فَتَ      

 

Wazan Menjelaskan (C2) 

definisi wazan 

Pilihan ganda 5 

 

 

 

Sesuatu yang dijadikan patokan dan diikuti oleh kalimat-kalimat 

lain disebut………. 

A. Wazan         C. Tsulasi 

B. Bina’           D. Mujarrod 
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20 

 

Dari segi bahasa wazan artinya ….. 

A. Timbangan             C. Pendalaman 

B. Perumpamaan        D. Permulaan 

 

 Menerangkan (C2) 

wazan-wazan fiil tsulasi 

mujarrod 

Pilihan ganda 6 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

11 

 

 

Fiil tsulasi mujarrod memiliki ….. wazan. 

A. 4               C. 6 

B. 5               D. 7 

 

 

 

Yang termasuk salah satu wazan fiil tsulasi mujarrod adalah ….. 

A.  يُْفِعُل  –أَْفَعَل               C. يُفَاِعلُ  -فَاَعَل             

B.  يَتَفَا َعُل  –تَفَاَعَل          D. يَْفِعلُ  –فََعَل                  

 

Wazan fiil tsulasi mujarrod pada bab 4 adalah ….. 

A.   يَْفَعلُ  -فَِعَل              C. يَْفِعُل  –فََعَل    

B.   يَْفَعلُ  -فََعَل              D. يَْفُعُل  –فَُعَل   

 

 Mengemukakan  

(C2)  rumus wazan-

wazan fiil tsulasi 

mujarrod 

Pilihan ganda 7 

 

 

 

12 

 

 

 

16 

 

 

 

 ..… adalah rumus  wazan fiil tsulasi mujarrod pada فَْتُح َكْسر  

A. Bab 1                  C. Bab 2 

B. Bab 3                  D. Bab 4 

 

 ..… adalah rumus wazan fiil tsualsi mujarrod pada َكْسَرتَانِ 

A. Bab 6                 C. Bab 4 

B. Bab 5                 D. Bab 3 

 

Rumus dari bab 5 fiil tsulasi mujarrod adalah ….. 

A.    َكْسُر فَْتح                  C. فَْتَحتَاِن     

B.    َِكْسَرتَان                  D.   َضم  َضم 
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 Menentukan (C3) bab 

pada fiil tsulasi mujarrod 

Pilihan ganda 8 

 

 

 

13 

 

 

 

21 

 

يَْقطَعُ  –قَطََع     Mengikuti wazan bab ….. 

A. 3                           C. 5 

B. 4                           D. 6 

 

يَْطبَُخ  -طَبََخ   Mengikuti wazan bab …. 

A. 3                            C. 5 

B. 4                            D. 6 

 

يَْيفَُع  -يَفََع   Mengikuti wazan bab ….. 

A. 3                            C. 5  

B. 4                            D. 6 

 

 Membuat (C4) contoh fiil 

tsulasi mujarrod 

Pilihan ganda 9 

 

 

 

14 

 

Yang bukan termasuk fiil tsulasi mujarrod adalah ….. 

A.  يَْذهَبُ  –َذهََب              C.       يَْرِجعُ  -َرَجَع  

B.  َر رُ  –نَوَّ يُنَوِّ                 D.          يَْحُسنُ  -َحُسَن  

 

Yang termasuk fii tsulasi mujarrod adalah ….. 

A.  يَُواِعدُ  –َواَعَد            C.            يَُحْوقِلُ  –َحْوقََل  

B.  يُْكِرُم  –أَْكَرَم            D.       يََضعُ  -َوَضَع  

 Menganalisis (C4)  fiil 

yang termasuk fiil tsulasi 

mujarrod 

Pilihan ganda 10 

 

 

15 

 

 

25 

Wazan dari   يَْجنُبُ  -َجنَُب     adalah ….. 

A.  يَْفُعلُ  –فََعَل              C.             يَْفَعلُ  -فََعَل  

B.  يَْفَعلُ  –فَِعَل              D.            يَْفُعلُ  -فَُعَل  

Yang mengikuti wazan   يَْفِعلُ -فَِعَل    adalah ….. 

A.  يَْنُجسُ  –نَُجَس           C.            يَْحِسبُ  -َحِسَب  

B.  يَأُْدبُ  –أَُدَب              D.                       يَِعدُ  -َوَعَد  

Berikut ini yang termasuk fiil tsulasi mujarrod adalah ….. 

A.  يَْلُؤمُ  –لَُؤَم                 C.       َر رُ  -َكرَّ يَُكرِّ  

B.  يَُعاِونُ  –َعاَوَن            D.      يَتَبَاَعدُ  -تَبَاَعَد  
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Lampiran 5 : Soal Pretes dan Postes  

 

 

1. Kata kerja yang terdiri dari 3 huruf asli disebut ….. 

C. Fiil tsulasi mazid              C. fiil tsulasi mujarrod 

D. Fiil khumasi mazid           D. fiil khumasi mujarrod 

 

2. Fiil tsulasi mujarrod terdiri dari ….. huruf. 

C. 3            B. 4      C. 5  D.6 

3. Fa’ fiil terdapat pada huruf ke ….. pada fiil tsulasi mujarrod. 

C. 1   B. 3             C. 2 D.4 

4. Fa’ fiil dari   ََكنَس  adalah ….. 

A.  َك  B.  َن               C.  َس                 D. َكَن     

 

5. Sesuatu yang dijadikan patokan dan diikuti oleh kalimat-kalimat lain 

disebut………. 

C. Wazan       B. Bina’  C. Tsulasi D.Mujarrod 

 

6. Fiil tsulasi mujarrod memiliki ….. wazan. 

C. 4            B.5    C. 6  D.7 

 

 ..… adalah rumus  wazan fiil tsulasi mujarrod pada  فَْتحُ  َكْسر   .7

C. Bab 1        B. Bab 2          C. Bab 3  D. Bab 4 

 

8. يَْقطَعُ  –قَطََع      Mengikuti wazan bab ….. 

C. 3             B.4              C. 5  D.6 

 

9. Yang bukan termasuk fiil tsulasi mujarrod adalah ….. 

C.  يَْذهَبُ  –َذهََب              C.       يَْرِجعُ  -َرَجَع  

D.  َر رُ  –نَوَّ يُنَوِّ              D.          يَْحُسنُ  –َحُسَن  

 

10. Wazan dari   يَْجنُبُ  -َجنَُب     adalah ….. 

C.  يَْفُعلُ  –فََعَل              C.             يَْفَعلُ  -فََعَل  

D.  يَْفَعلُ  –فَِعَل            D.            يَْفُعلُ  –فَُعَل  

 

11. Wazan fiil tsulasi mujarrod pada bab 4 adalah ….. 

C.  يَْفَعلُ  -فَِعَل              C. يَْفِعُل  –فََعَل    

D.   يَْفَعلُ  -فََعَل              D. يَْفُعُل  –فَُعَل   

 

 ..… adalah rumus wazan fiil tsualsi mujarrod pada َكْسَرتَانِ  .12

C. Bab 6        B. Bab 5         C. Bab 4  D.Bab 3 
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يَْطبَُخ  -طَبََخ  .13  Mengikuti wazan bab …. 

C. 3     B. 4                        C. 5  D. 6 

 

14. Yang termasuk fii tsulasi mujarrod adalah ….. 

C.  يَُواِعدُ  –َواَعَد            C.            يَُحْوقِلُ  –َحْوقََل  

B.  يُْكِرمُ  -أَْكَرَم              D.       َيََضعُ  – َوَضع  

 

15. Yang mengikuti wazan   يَْفِعلُ -فَِعَل    adalah ….. 

C.  يَْنُجسُ  –نَُجَس           C.            يَْحِسبُ  -َحِسَب  

D.  يَأُْدبُ  –أَُدَب              D.                       يَِعدُ  –َوَعَد  

 

16. Arti dari kata “Mujarrod” adalah ….. 

C. Sejajar         B. Sama           C. Serumpun  D. Asli 

 

17. Arti dari kata “tsulasi”  adalah ….. 

C. Tiga         B. Empat            C. Lima D. Enam 

 

18. Huruf ke dua pada fiil tsulasi mujarrod disebut ….. 

C. Ain fiil          B. Fa’ fiil    C. Lam fiil D. Wawun fiil 

 

19. Ain fiil dari  ََجلَس  adalah ….. 

D.  َج          B. لَ        C. سَ       D. لَسَ    

 

20. Dari segi bahasa wazan artinya ….. 

C. Timbangan        B. Perumpamaan      C. Pendalaman D. Permulaan 

 

يَْيفَُع  -يَفََع  .21  Mengikuti wazan bab ….. 

C. 3            B.4                C. 5  D.6 

 

22. Pada fiil tsulasi mujarrod Lam fiil merupakan urutan huruf ke …… 

C. Dua             B. Tiga       C. Empat  D. Lima 

 

23. Lam fiil dari   َفَتَح  adalah ….. 

C.  َف        B. َت       C. حَ     D. فَتَ      

 

24. Rumus dari bab 5 fiil tsulasi mujarrod adalah ….. 

C.   َْسُر فَْتح  ك                   C. فَْتَحتَاِن     

D.    َِكْسَرتَان                  D.   َضم  َضم 

 

25. Berikut ini yang termasuk fiil tsulasi mujarrod adalah ….. 

C.  يَْلُؤمُ  –لَُؤَم                 C.       َر رُ  -َكرَّ يَُكرِّ  

D.  يَُعاِونُ  –َعاَوَن            D.      َيَتَبَاَعدُ  -بَاَعَد ت  
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Lampiran 6 : Nilai Tes Hasil Belajar   

 

 

KELAS KONTROL HASIL BELAJAR 

KELAS 7C 
NO NAMA PRETEST POST 

TEST 

Gainscore 

1 Achmad Firmansyah 44 72 28 
2 Achmad Wahid Bustomi Ibnu 72 76 4 
3 Ahdan Mei Zakki 52 72 20 
4 Fachrul Adinur Fathoni 60 68 8 
5 M. Akhda Layyina 52 68 16 
6 M. Albiyu Albi 60 72 12 
7 M. Irfan Maulana Putra  12 60 48 
8 M. Nazriel Ilham Attallah 36 60 24 
9 M. Zuhal Azzabidi 52 68 16 
10 Machfudz Fadly Gibran Ibrahim 60 72 12 
11 Masray Zikra Ramadhan  28 68 40 
12 Miftahul Anan 32 68 36 
13 Moch. Rafhi Dzar Hidayat 44 68 24 
14 Mochammad Aldiansyah Rizaldi 24 64 40 
15 Muchammad Sabbich Thoriqillah 64 76 12 
16 Muhammad Fahmi Reihansyah 60 76 16 
17 Muhammad Faiq Fadhlurrahman 64 76 12 
18 Muhammad Farich Nizami 68 80 12 
19 Muhammad Fernanda Adabi Rozaq 64 80 16 
20 Muhammad Hizqiel  72 84 12 
21 Muhammad Idham Kholid 64 76 12 
22 Muhammad Iqbal 64 76 12 
23 Muhammad Irfan Maulana Akbar 76 80 4 
24 Muhammad Mazda Ni’am 52 72 20 
25 Muhammad Nabil Athari 32 68 36 
26 Muhammad Naja Alyan 64 84 20 
27 Muhammad Raikhan 56 80 24 
28 Muhammad Rifkhi Ferdiansyah 52 72 20 
29 Muhammad Zuhal Mafazi 64 72 8 
30 Rahmad Hidayat Fathullah Al Amin 68 76 8 
31 Rajendra Rijal Sakhi 64 76 12 
32 Riki Dwi Ibnu Aziz 64 76 12 
33 Rizki Hardimas Alfarizi 52 72 20 
34 Robbach Najih Al-Farobi 52 68 16 
35 Yazid Zazuli Zairi 68 80 12 
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KELAS EKSPERIMEN HASIL BELAJAR 

KELAS 7D 

NO NAMA PRETEST POST 

TEST 

Gain 

Score 

1 Achmad Rosyid 64 100 36 
2 Achmad Yusron Fikri 60 92 32 
3 Afdil Wahyu Hidayat 56 72 16 
4 Ahmad Faiq Athallah 12 72 60 
5 Aldi Purnama Santoso 40 84 44 
6 Alim Fahmi Al-Furqon 52 96 44 
7 Ananda Afriza Nur Faizi 48 100 52 
8 Arifanul Andika Putra 28 100 72 
9 Beril Fiyan Ananta 36 72 36 
10 Dewandra Tito Rama Sebastian 56 76 20 
11 Dimas Ardiansyah 68 88 20 
12 Febriyan Dava Nadhivin 76 100 24 
13 Fernando Sayyidina Achmad Zulfikar 60 92 32 
14 Fuqoha Waliyu Jabbar 52 80 28 
15 Hanafi Aliariza 32 96 64 
16 M. Faiz Azhari 16 72 56 
17 M. Farrel Ferdiansyah 40 96 56 
18 M. Rizqy Pratama Muttaqin 56 96 40 
19 M. Dinto Hafidz Yahya 72 88 16 
20 Mirza Ahmat Abdalah 56 88 32 
21 Moch. Faleil Zanwar Asya’ban 64 100 36 
22 Mochammad Ramadhan 80 92 12 
23 Mohammad Abiyyul As’ad 68 84 16 
24 Mohammad Akbar Abdullah 40 100 60 
25 Mohammad Tegar Prasetya Pambudi 68 84 16 
26 Muhammad Dzulfikri  Anja Khifafa 32 76 44 
27 Muhammad Fathur Rozaq 28 84 56 
28 Muhammad Fikri Haidar 28 72 44 
29 Muhammad Irfan Mumtaz 40 60 20 
30 Muhammad Mufti Zulfikri Nur Azizi 68 96 28 
31 Muhammad Raihan Dluha At-Tamimi 40 76 36 
32 Muhammad Zaidan Akhdan 40 96 56 

36 Yusril Bahtiyar 72 80 8 
37 Yusuf Husain 56 76 20 
38 Zakaria Syahrial R 60 76 16 
39 Zakka Hasan Al Faza 56 72 16 
40 Zufar Abdurrohim Hasby 28 68 40 
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33 Muktafi Liamrillah Dihar 48 84 36 
34 Naufal Ikbaar 68 80 12 
35 Nifda Alif Ramadhan 36 80 44 
36 Nuruddin Ahmad 20 72 52 
37 Raihan Abiyu Rahman 20 96 76 
38 Satrio Nur Hakim 48 72 24 
39 Satrio Bagas Hary Awalluddin S16 84 68 ز 
40 Tirta Akhmad Zamharir 24 80 56 
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Lampiran 7 : Kisi-kisi Angket Motivasi   

 

 

 معايري االستبانة على دافع الطالب
 

 تقرير رقم البنود الوصف المعيار

 االهتمام
 

 Saya senang mengikuti pelajaran Shorof berdasarkan cara حب الدرس
mengajar yang selama ini digunakan oleh guru 
 
Materi pelajaran Shorof sangat membosankan 

۱ 
 
 
۷9  

 اجيايب
 

 سليب
 Jika diberi tugas saya mengerjakannya dengan penuh tanggung االهتمام اىل الوظائف

jawab 
 
Bila mendapat tugas yang sulit saya berusaha mencari sumber 
buku apa saja yang berhubungan dengan materi tersebut 
 
Tugas Shorof yang diberikan sangat membebani pikiran saya 

9 
 
 

۷ 
 
 
۸9  

 اجيايب
 

 اجيايب
 

 سليب
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 Bila mendapat tugas Shorof saya berusaha menyelesaikannya tepat الدقة يف عمل لوظائف
waktu 
 
Menyelesaikan tugas Shorof tepat waktu bukan merupakan suatu 
yang penting bagi saya 

۱۱ 
 
 

۱۱ 

 اجيايب
 

 سليب
 

 Saya beranggapan bahwa ketenangan dalam kelas sangat penting السكون يف الفصل
dalam proses pembelajaran 
 
Saya mengikuti pembelajaran Shorof di kelas lebih baik diam saja, 
tidak perlu bertanya dan berpendapat 
 
Tertib pada saat pembelajaran Shorof sangat menyenangkan 
 

9۱  
 
 
9۱  
 
 

91 

 سليب
 سليب

 
 اجيايب

 
 

 
 
 
 

 Saya merasa kesulitan memahami apa yang dipelajari dalam فهم الدرس
pembelajaran Shorof 

 سليب ۱
 

مناسبة املادة اىل ما القىه 
 املدرس

Materi yang disampaikan guru tidak berkaitan dengan apa yang 
telah saya pelajari 

 سليب 9
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 املناسبة

مناسبة الدرس اىل ارادة 
 الطالب

Saya merasa pelajaran Shorof ini sesuai dengan keinginan saya  ۸ اجيايب 

مناسبة الدرس اىل احلياة 
 اليومية

Saya dapat mengaitkan pelajaran Shorof dengan kehidupan 
sehari-hari 

 اجيايب 9

مناسبة اسرتاجتيات 
 التعليم

Saya merasa cara guru mengajar sesuai dengan keinginan saya ۱۱ اجيايب 

 Saya merasa terdorong untuk menguasai materi pelajaran Shorof الشعور باالرتياح للتعلم
dengan baik maka saya berusaha belajar lebih rajin 

9۱  اجيايب 

 اجيايب Saya merasa bahwa materi pelajaran ini sangat berguna bagi saya 1 فوائد مادة التدريس

 الثقة

 Saya yakin dengan pembelajaran Shorof yang dilakukan guru الثقة للنجاح
selama ini saya akan berhasil dalam belajar 
 
Jika ingin berhasil dalam belajar, saya tidak perlu mengikuti 
belajar kelompok 

9۱  
 
 
9۱  

 اجيايب
 

 سليب
 

 Saya yakin bahwa materi pelajaran ini dapat saya kuasai dengan الثقة يف سيطرة الدرس
baik 
 

۱۸ 
 
 

 اجيايب
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Saya belum memahami kegunaan materi yang saya pelajari 1۱  سليب 
املستقبل اهلمة يف  Saya ingin memperoleh nilai yang baik, oleh karena itu saya 

bermalas-malasan untuk belajar 
 سليب ۱۱

 
 Saya suka membaca buku-buku yang mendukung pelajaran قراءة الكتب االخرى

Shorof 
9۱  اجيايب 

 Saya yakin dapat menjawab soal tes pelajaran ini dengan الثقة للنفس
kemampuan saya sendiri 
 
Saya lebih suka menyontek teman-teman karena saya tidak siap 
menyelsaikan tes 

9۱  
 
 

99 

 اجيايب
 

 سليب

 
 
 
 
 
 

الرضاء على نتيجة 
 التعلم

Saya puas terhadap hasil belajar saya dengan pembelajaran yang 
dilakukan guru selama ini 
 
Saya belum puas terhadap hasil belajar saya dengan pembelajaran 
saat ini 

9 
 
 

99 

 سليب
 

 سليب

الرضاء على االعتزاز من 
 املدرسني

Saya sangat senang bila keberhasilan saya mendapat pengakuan 
dan pujian dari guru dan teman-teman saya 
 
Saya tidak memerlukan pujian dari guru 

۱۸ 
 
 

99 

 اجيايب
 

 سليب
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 الرضاء
 
 

االرادة ملساعدة 
 االصدقاء

Saya tidak senang membantu teman-teman saya yang belum bisa 
memahami materi Shorof 
 
Saya merasa bangga jika dibutuhkan oleh teman-teman saya 

1۱  
 
 

۱۷ 

 سليب
 

 اجيايب
 Setiap hari saya berusaha hadirndi kelas tepat waktu pada saat احلضور يف الفصل

pembelajaran 
۱9  اجيايب 

 Sya berupaya untuk mendapatkan prestasi atau nilai Shorof yang االرادة للنجاح
baik 

۱9  اجيايب 

 Belajar berkelompok yang dilakukan guru selama ini merupakan العزم يف التعلم
cara belajar yang sangat saya senangi 
 
Cara mengajar yang dilakukan guru selama ini membuat saya 
tidak termotivasi untuk belajar 

99 
 
 
۱9  

 اجيايب
 

 اجيايب

Saya merasa puas setiap selesai mengikuti pelajaran di kelas 9۱ الرضاء عند الدراسة  اجيايب 
الرضاء على نتيجة 

 االختبار
Saya merasa puas dengan nilai hasil Tes Shorof yang saya peroleh 
 
Saya berharap agar saya sukses dalam belajar Shorof 

9۱  
 
۱9  

 اجيايب
 اجيايب
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Lampiran 8 : Angket Motivasi   

 

 

ANGKET MOTIVASI BELAJAR SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN 

SHOROF DENGAN MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN 

JIGSAW BERBANTUAN GAME PUZZLE 

 

 

Petunjuk Pengisian : 

Berilah tanda check list (√)  pada alternatif jawaban yang dianggap paling sesuai 

 

Skala Penilaian / tanggapan 

1 2 3 4 5 

    √ 

 

 

Keterangan :  

1. Sangat tidak tepat, sangat tidak sesuai, sangat tidak jelas, sangat tidak 

menarik, sangat tidak mudah 

2. Kurang tepat, kurang sesuai, kurang jelas, kurang menarik, kurang mudah. 

3. Cukup tepat, cukup sesuai, cukup jelas, cukup menarik, cukup mudah,  

4. Tepat, sesuai, jelas, menarik, mudah 

5. Sangat tepat, sangat sesuai, sangat jelas, sangat menarik, sangat mudah. 
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No ASPEK YANG DINILAI 
SKOR 

1 2 3 4 5 

1 

Saya senang mengikuti pelajaran Shorof 

berdasarkan cara mengajar yang selama ini 

digunakan oleh guru 

     

2 
Saya merasa kesulitan memahami apa yang 

dipelajari dalam pembelajaran Shorof 
     

3 
Saya puas terhadap hasil belajar saya dengan 

pembelajaran yang dilakukan guru selama ini 
     

4 
Jika diberi tugas saya mengerjakannya dengan 

penuh tanggung jawab 
     

5 
Materi yang disampaikan guru tidak berkaitan 

dengan apa yang telah saya pelajari 
     

6 
Saya dapat mengaitkan pelajaran Shorof dengan 

kehidupan sehari-hari 
     

7 

Bila mendapat tugas yang sulit saya berusaha 

mencari sumber buku apa saja yang berhubungan 

dengan materi tersebut 

     

8 
Saya merasa pelajaran Shorof ini sesuai dengan 

keinginan saya 
     

9 
Saya merasa bahwa materi pelajaran ini sangat 

berguna bagi saya 
     

10 
Saya merasa cara guru mengajar sesuai dengan 

keinginan saya 
     

11 
Saya yakin dapat memahami pelajaran dengan 

mudah 
     

12 
Bila mendapat tugas Shorof saya berusaha 

menyelesaikannya tepat waktu 
     

13 
Saya beranggapan bahwa ketenangan dalam kelas 

sangat penting dalam proses pembelajaran 
     

14 

Saya mengikuti pembelajaran Shorof di kelas lebih 

baik diam saja, tidak perlu bertanya dan 

berpendapat 

     

15 

Saya yakin dengan pembelajaran Shorof yang 

dilakukan guru selama ini saya akan berhasil dalam 

belajar 

     

16 
Jika ingin berhasil dalam belajar, saya tidak perlu 

mengikuti belajar kelompok 
     

17 

Saya merasa terdorong untuk menguasai materi 

pelajaran Shorof dengan baik maka saya berusaha 

belajar lebih rajin 

     

18 
Saya yakin bahwa materi pelajaran ini dapat saya 

kuasai dengan baik 
     

19 
Saya belum memahami kegunaan materi yang saya 

pelajari 
     

20 
Selama ini saya hanya bisa menghafal materi 

pelajaran Shorof 
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No ASPEK YANG DINILAI 
SKOR 

1 2 3 4 5 

21 
Menyelesaikan tugas Shorof tepat waktu bukan 

merupakan suatu yang penting bagi saya 
     

22 
Saya ingin memperoleh nilai yang baik, oleh karena 

itu saya bermalas-malasan untuk belajar 
     

23 
Saya merasa puas setiap selesai mengikuti pelajaran 

di kelas 
     

24 
Saya suka membaca buku-buku yang mendukung 

pelajaran Shorof 
     

25 
Saya yakin dapat menjawab soal tes pelajaran ini 

dengan kemampuan saya sendiri 
     

26 
Saya merasa puas dengan nilai hasil Tes Shorof 

yang saya peroleh 
     

27 
Saya merasa bangga jika dibutuhkan oleh teman-

teman saya 
     

28 

Saya sangat senang bila keberhasilan saya 

mendapat pengakuan dan pujian dari guru dan 

teman-teman saya 

     

29 
Saya tidak senang membantu teman-teman saya 

yang belum bisa memahami materi Shorof 
     

30 
Setiap hari saya berusaha hadirndi kelas tepat waktu 

pada saat pembelajaran 
     

31 
Cara mengajar yang dilakukan guru selama ini 

membuat saya tidak termotivasi untuk belajar 
     

32 
Saya berupaya untuk mendapatkan prestasi atau 

nilai Shorof yang baik 
     

33 

Belajar berkelompok yang dilakukan guru selama 

ini merupakan cara belajar yang sangat saya 

senangi 

     

34 
Saya belum puas terhadap hasil belajar saya dengan 

pembelajaran saat ini 
     

35 Saya tidak memerlukan pujian dari guru      

36 
Saya lebih suka menyontek teman-teman karena 

saya tidak siap menyelsaikan tes 
     

37 Materi pelajaran Shorof sangat membosankan      

38 
Tugas Shorof yang diberikan sangat membebani 

pikiran saya 
     

39 
Tertib pada saat pembelajaran Shorof sangat 

menyenangkan 
     

40 
Saya berharap agar saya sukses dalam belajar 

Shorof 
     

Kritik dan saran : 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

…  ……………… 
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Lampiran 8 : Hasil Angket Motivasi   

 

 

Responden 

Hasil Angket 

Kelas Eksperimen 

(VII D) 

Kelas Kontrol 

(VII C) 

1 165 135 

2 173 150 

3 177 130 

4 155 125 

5 187 114 

6 173 117 

7 169 111 

8 175 135 

9 183 150 

10 184 130 

11 179 125 

12 180 114 

13 181 106 

14 183 117 

15 169 111 

16 183 133 

17 173 121 

18 169 114 

19 175 135 

20 183 133 

21 179 145 

22 180 120 

23 181 111 

24 183 133 

25 169 121 

26 173 144 

27 177 132 

28 169 128 

29 183 140 

30 173 114 

31 169 135 

32 175 117 

33 183 111 

34 179 115 

35 180 132 

36 181 128 

37 183 140 

38 175 144 

39 183 114 

40 179 135 
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Lampiran 9 : Hasil Analisis Data (Output SPSS)   

 

 
1. Deskripsi statistik nilai pretest kelas kontrol dan kelas eksperimen  

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Pretest_ktrl 40 12.00 76.00 54.6000 14.89932 

Pretest_eks 40 12.00 80.00 47.7000 18.05717 

Valid N (listwise) 40     

 

 

 
2. Deskripsi statistik nilai postest kelas kontrol dan kelas eksperimen  

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Postest_ktrl 40 60.00 84.00 73.2000 5.74322 

Postest_eks 40 60.00 100.00 85.7000 10.75174 

Valid N (listwise) 40     

 

 

 
3. Deskripsi statistik nilai gain scor kelas kontrol dan kelas eksperimen  

 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Gainscore_ktrl 40 4.00 48.00 18.6000 10.66218 

Gainscore_eks 40 12.00 76.00 38.0000 17.47085 

Valid N (listwise) 40     
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Uji normalitas  

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Pretest_ktrl Pretest_eks 

N 40 40 

Normal Parametersa,,b Mean 54.6000 47.7000 

Std. Deviation 14.89932 18.05717 

Most Extreme Differences Absolute .206 .115 

Positive .096 .115 

Negative -.206 -.102 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.301 .728 

Asymp. Sig. (2-tailed) .068 .664 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Postest_ktrl Postest_eks 

N 40 40 

Normal Parametersa,,b Mean 73.2000 85.7000 

Std. Deviation 5.74322 10.75174 

Most Extreme Differences Absolute .162 .156 

Positive .117 .099 

Negative -.162 -.156 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.025 .986 

Asymp. Sig. (2-tailed) .244 .285 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Gainscore_ktrl Gainscore_eks 

N 40 40 

Normal Parametersa,,b Mean 18.6000 38.0000 

Std. Deviation 10.66218 17.47085 

Most Extreme Differences Absolute .198 .099 

Positive .198 .099 

Negative -.118 -.099 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.251 .623 

Asymp. Sig. (2-tailed) .088 .832 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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5. Uji homogenitas dan uji t  

 

Group Statistics 

 Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Pretest Kontrol 40 54.60 14.899 2.356 

Eksperimen 40 47.70 18.057 2.855 

 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for Equality 

of Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence Interval of 

the Difference 

  

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

Pretest Equal variances 

assumed 

3.450 .067 1.864 78 .066 6.900 3.702 -.469 14.269 

Equal variances not 

assumed 
  

1.864 75.285 .066 6.900 3.702 -.473 14.273 
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Group Statistics 

 Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Postest Kontrol 40 73.2000 5.74322 .90808 

Eksperimen 40 85.7000 10.75174 1.70000 

 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence Interval of the 

Difference 

  

F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

Postest Equal variances 

assumed 

20.586 .151 -6.486 78 .000 -12.50000 1.92733 -16.33703 -8.66297 

Equal variances not 

assumed 
  

-6.486 59.580 .000 -12.50000 1.92733 -16.35580 -8.64420 
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Group Statistics 

 Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

GainScore Kontrol 40 18.6000 10.66218 1.68584 

Eksperimen 40 38.0000 17.47085 2.76238 
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Independent Samples Test 

  Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence Interval 

of the Difference 

  

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

GainScore Equal variances 

assumed 

12.661 .104 -5.995 78 .000 -19.40000 3.23617 -25.84273 -12.95727 

Equal variances not 

assumed 
  

-5.995 64.512 .000 -19.40000 3.23617 -25.86401 -12.93599 
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Motivasi Belajar 

 

1. Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Motivasi_ktrl Motivasi_eks 

N 40 40 

Normal Parametersa,,b Mean 126.6250 176.7500 

Std. Deviation 12.06114 6.54276 

Most Extreme Differences Absolute .138 .160 

Positive .138 .120 

Negative -.097 -.160 

Kolmogorov-Smirnov Z .870 1.009 

Asymp. Sig. (2-tailed) .435 .260 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

 

2. Uji homogenitas dan uji t 

 

Group Statistics 

 Kelas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Motivasi Kontrol 40 126.6250 12.06114 1.90703 

Eksperimen 40 176.7500 6.54276 1.03450 
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Independent Samples Test 

  Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence Interval of the 

Difference 

  

F Sig. t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

Motivasi Equal variances 

assumed 

21.370 .165 -23.104 78 .000 -50.12500 2.16956 -54.44425 -45.80575 

Equal variances not 

assumed 
  

-23.104 60.124 .000 -50.12500 2.16956 -54.46457 -45.78543 
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Lampiran 10 : Dokumentasi Kegiatan Penelitian   
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