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 ملّخص

التعاوين  اسرتاتيجية التعليمدراسة حتليلية عن  ( : 0202نور فطري ايين ، )
لرتقية   Two Stay Two Strayأبسلوب 

 دافع تعلم اللغة العربية

التعاوين  اسرتاتيجية التعليم دراسة حتليلية عن معرفةهذا البحث حبث وصفي يهدف إىل 
تركيز البحث يف هذا .  تعلم اللغة العربيةلرتقية دافع   Two Stay Two Strayأبسلوب 

لرتقية   Two Stay Two Strayأبسلوب التعاوين  اسرتاتيجية التعليم "كيف البحث هو
ويبدأ هذا البحث من التحقيق يف املواد البحثية والتحليل املادي ؟".  دافع تعلم اللغة العربية

ت تأ ي من بياانت املتتبة اات . ومصدر البياان والتفسري والتماسك الداخلي واالستدالل
وهي ختفيض البياانت وتقدمي البياانت البياانت بثالث طرق . ومت حتليل  صلة ابلبحث

من تطوير  التالميذهذه االسرتاتيجية . ومن حتليل البياانت استدالل أبن  وحتليل البياانت
 ابستخدامو   .ودميقراطي ةتعلم مفتوح سحنةاملعرفة والقدرات واملهارات ابلتامل يف 

ة موعاجمل يفتعاون لمناقشة والتالميذ لعلى ال ميتن  Two Stay Two Strayأسلوب 
أن يستطيع لرتقية   Two Stay Two Stray  أبسلوبم التعاوين يالتعليرجى على  .

، وتشجيع  خرىة األجمموعتالميذ أبنشطة التضّيف إىل مناقشة ال ةهار مب لتعلمادافع 
 تقدمي السؤال .تالميذ للتتلم و ال

، Two Stay Two Stray، م التعاوينيالتعل، االسرتاتيجية:  الكلمات األساسية
 لتعلمادافع 
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ABSTRACT 

Nurfitriyani, (2020): The Analysis Study of Two Stay Two Stray Type of 

Cooperative Learning Strategy in Increasing Arabic 

Learning Motivation 

It was a descriptive research, and it aimed at knowing the analysis of Two Stay 

Two Stray type of cooperative learning strategy in increasing Arabic learning 

motivation.  The focus of this study was “how was the Two Stay Two Stray type of 

cooperative learning strategy toward the increase of Arabic learning motivation? 

This research was started by research material investigation, material analysis, 

interpretation, internal coherence, and conclusion.  The source of this research was 

from literature that was relevant to the discussion.  Analyzing the data was done in 

three ways—reducing, displaying, and analyzing the data.  Based on the data 

analysis, it could be concluded that the cooperative learning strategy could develop 

the knowledge, ability, and skill fully in the open and democratic learning 

atmosphere.  By using Two Stay Two Stray, students could be trained to discuss 

and cooperate in a group, and the increase of learning motivation could be strived 

through student discussion skill that students strayed to other groups and others 

received guests of another group, so they were triggered to speak and ask to others. 

Keywords: Strategy, Cooperative Learning, Two Stay Two Stray, Learning 

Motivation 
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ABSTRAK 

Nurfitriyani, (2020)  : Studi Analisis Tentang Strategi Pembelajaran 

Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray untuk 

Meningkatkan Motivasi Belajar Bahasa Arab 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui 

Analisis Strategi Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray untuk 

Meningkatkan Motivasi Belajar Bahasa Arab. Fokus kajian dalam penelitian ini 

adalah “Bagaimana Strategi Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray 

terhadap Peningkatan Motivasi Belajar Bahasa Arab?”. Penelitian ini dimulai dari 

investigasi bahan penelitian, analisis materi, interpretasi, koherensi intern, dan 

menyimpulkan. Sumber penelitian berasal dari kepustakaan yang relevan dengan 

pembahasan. Analisis data dilaksanakan dengan tiga cara, yakni mereduksi data, 

menyajikan data, dan analisis data. Dari analisis data yang diperoleh, dapat 

disimpulkan bahwa Strategi Pembelajaran Kooperatif dapat mengembangkan 

pengetahuan, kemampuan dan keterampilan secara penuh dalam suasana belajar 

yang terbuka dan demokratis. Dengan menggunakan Tipe Two Stay Two Stray ini 

dapat melatih siswa untuk berdiskusi dan bekerja sama dalam kelompok serta dapat 

mengupayakan peningkatan motivasi belajar melalui keterampilan berdiskusi siswa, 

yaitu dengan adanya siswa yang bertamu ke kelompok lain dan siswa yang 

menerima tamu dari kelompok lain, sehingga memacu siswa untuk berbicara dan 

bertanya.  

Kata Kunci : Strategi, Pembelajaran Kooperatif, Two Stay Two Stray,  

Motivasi Belajar 
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 الشكر و التقدير
احلمد هلل رفع درجات العلم رفعة عالية، مساىل طاّلب العلم إىل رضاه و اجلّنة، ىو 
الواحد القهار، العزيز الغفار، مكّور الليل على النهار، و ىو الذي أنزل القرآن عربيا و بعث 
رسولو من أفصح الناس كالما، أشهد أن ال إلو إالّ هللا وحده ال شريك لو و أشهد أّن دمحما 

و رسولو، اهلادي إىل صراط املستقيم، و الداعي إىل دين قّيم، و على آلو و سائر عبده 
 الصاحلني.   

من واجبة الباحثة كتابة الرسالة لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل الشهادة 
اجلامعية للدرجة األوىل يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية و التعليم جلامعة السلطان 

اسرتاتيجية دراسة حتليلية عن  "قاسم اإلسالمية احلكومية رايو حتت املوضوع :  الشريف
 ." لرتقية دافع تعلم اللغة العربية Two Stay Two Strayالتعليم التعاوين أيسلوب 

و أمّتت الباحثة ىذا البحث إبذن هللا عّز و جّل مع توجيهات من فضيل املشرف و 
را جزيال و فائق االحرتام إىل الذين قد بذلوا جهدىم إرشاده. و كذلك تقدمت الباحثة شك

 ىذا البحث : كتابةيف توجيو الباحثة ل

األستاذ الدكتور احلاج أمحد جماىدين املاجستري مدير اجلامعة السلطان الشريف  .1
 .قاسم اإلسالمية احلكومية رايو

 .بكلية الرتبية و التعليمالدكتور احلاج دمحم سيف الدين العميد  .2
 .قسم تعليم اللغة العربيةالدكتور احلاج جون فامل املاجستري رئيس ال .3
قام ابإلشراف على ىذا البحث.  الذي املاجستريبرومادي الدكتورندوس احلاج  .4

فقد نفعتين كثرية من نصائحو الغلية و توجيهاتو السديدة و خباصة يف ىذه 
 الدراسة.



 ح

 ابإلشراف على ىذا البحث. قام الذي املاجستريالدكتورندوس احلاج أمحد شاه  .5
أستاذة نور جحاىي كاملشرفة األكادمكية الذي أرشدين يف أداء الواجبات  .6

 األكادمكية.
والدّي احملبوابن اللذان قاما برتبييت و تزويدي و دفعاين بكل صربمها و لطفهما و  .7

 مودهتما. و ال يزاالن يدعوان هللا لنجاحي.
  علوما متنوعة.األساتيذ و األساتذات الذين قد علموين .8
صاحبيت املري إنداح الذي ساعدين على كتابة ىذا البحث بناء على قواعد اللغة  .9

 العربية.
صاحبايت أنساء موليداي، يولين تالوسي، نور اجلنة، أولياء الدفري، نيل اهلداية،  .11

مااي ساري سافرتي، جديدة املطهرة، ديوي كورنيا اليت مينحنين النخوة لكتابة ىذا 
 البحث.

جلميع إخواين و أخوايت و زمالئي و أصدقائي يف جامعة السلطان الشريف  .11
على مساعداهتم املادية واملعنوية الستكمال ىذا  قاسم اإلسالمية احلكومية رايو

 البحث.

 بكنبارو، ۲2 ربيع األخر ۱44۲ ه
م 2121ديسمبري  9   
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 الفصل األول

 أساسية البحث

 خلفية البحث . أ

اسرتاتيجية ىي رلموعة من األفكار و ادلبادئ اليت تتناول رلاال من رلاالت 
ادلعرفة اإلنسانية بصورة شاملة متكاملة، و ىي أيضا خطة منظمة ديكن تعديلها و 

يف اسرتاتيجية إحدى العناصر ادلهمة و كذلك .  ٔمتابعتها، ىدفها حتسٌن األداء
 التعليم .

 ةنشطأالختيار  ادلعّلميستخدمها ساليت  الكيفياتىي و اسرتاتيجية التعليم 
ابعتبار األحوال و الظروف و مصادر التعليم و حاجات  ميالتعل ةعملييف  التعليم

و جبانب ذلك . ٕمن قبل قررةادل تعليمالأىداف  لتحقيقالتالميذ و خصائصهم 
يف  التحصيل الدراسي ادلختلفسلتلفة لنيل  كيفيات جية التعليم ىييتااسرت  تكون

. إحدى ٗميجية مفيدة إلصالح نظام التعلي، اسرتات بعبارة أخرى.  ٖاحلالة ادلختلفة

                                                             

(، ٜٕٓٓ)األردن: جحار للكتاب العادلي للنشر و التوزيع،  طو علي حسٌن الدويلمي، تدريس اللغة العربية، .ٔ
 ٘ٔص. 

 
2 Istarani dkk, 05 Tipe, Strategi, dan Tehnik Pembelajaran Kooperatif, Medan: CV.Iscom 

Medan,5500, hlm.6 
3 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer, (Jakarta: Bumi Aksara, 5502), 

hlm. 0 
4
 Timothy D Walker, Teach Like Findalia, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 

5502), hlm. xii 
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التعليم التعاوين اليت تطلب التالميذ لتعامل  اسرتاتيجية ىيمن اسرتاتيجيات التعليم 
 . ٘يف الفرقة الصغًنة

الذي جيعل الواجبات و  ادلعّلمبتوجيو  اإلجتماعي التعاوينىو  التعليم التعاوين
مث  ٙو ادلعلومات ادلخطوطة دلساعدة التالميذ يف حل ادلشكالة ادلواداألسئلة و يعّد 
عن  حبثيد ادلفهوم أو سدلتعاون يف ت جموعةمب م يالتعل عمليةىو  التعليم التعاوين

 . ٚاألسئلة و األجوبيةأو ادلشكلة 

ىو عملية التعليم مبجموعة بكل أعضاء الفرقة  التعاوينيف احلقيقة أن التعليم  
 . و عندىم ىدف واحد ادلعّلم)ادلادة( اليت يعطيها  عن ادلشكلة بحثيتعاونون ل

اسرتاتيجية التعليم ، للتالميذ الذين يتعلمون ابستخدام Sharan (0995) عند
 التعاوينلتعليم أصدقائهم و اب  من الدافع ادلرتفع بسبب تشجيع و إعانة  التعاوين

بفكر شديد و صنع عالقة مصاحبة و  القدرةو يستطيع أن يرتقي القدرة اجلامعية 
حبث ادلعلومات و تعلم الستخدام اآلدب و ترقية دافع التالميذ و حتسٌن عالقة 
مع ادلعّلمة و نقص أخالق مذمومة و مساعدة التالميذ يف القدرة على  احرتام 

 .  ٛارآء األخرين

                                                             
5 Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Jakarta: 

Rajawali Press, 5506), hlm. 552 
6 Ibid, hlm.05 
7 Istarani, dkk, Op.cit,  hlm. 29-55 
8
 Isjoni, Cooperative Learning, Efektifitas Pembelajaran Kelompok (Bandung: Alfabeta, 5505), 

hlm. 52 
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 ,Jigsaw, Make A Matchمنها،  أقسام دةالتعاوين ينقسم إىل ع التعليم

Listening Team, Bamboo Dancing, Two Stay Two Stray,  و غًن
 يعين أسلوب  التعليم التعاوينختتار إحدى األسالب من . ولكن الباحثة  ذلك

Two Stay Two Stray أسلوب  تطبيق ألّن الباحثة تريد أن حتللTwo Stay 

Two Stray   التعلم و التعليم ابستخدام أسلوب  عمليةيفTwo Stay Two 

Stray  ٜعملية التعلم نشيطة و يستطيع أن يرتقي بو دافع التالميذ يف التعلم جيعل 
 . 

 .التعلم ادلهم . كثًن من التجريبات اليت حتققها يربىنون عنوعامل الدافع ىي  
 .     ٓٔنتائج البحث العلمي تصّدق أن التعلم فّعال عند وجود الدافع 

مبعىن السعي الذي  "motif "الدافع ىي ترمجة اللغة اإلندونيسية من كلمة  
شّجع الشخص ليقوم بعمل ما . منها الدافع زلّرك يف النفس سيكون نشيط يف ي

" ،  الدافع ىي  Mc.Donald وقت معٌن . ال سيما كانت حاجة ماّسة . عند "
"  و استجاب على اذلدف feeling تغيًن القوة يف الشخص و عالمتو بظهور "

 .   ٔٔادلقرر من قبل

                                                             
9 Okta Kusuma Dewi, “Penerapan Metode Pembelajaran  Two Stay Two Stray Untuk 

Meningkatkan Motivasi  dan Prestasi BelajarEkonomi Siswa Kelas X SMAN 5 Wonosari”, Jurnal 

Pendidikan dan Ekonomi, Volume 0, Nomor 0, Tahun 5506, hlm.65  
10 Zalyana, Psikologi Pembelajaran,Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 5505, h. 056 
11

 Sadirman A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 

5552, h.22-25 
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و إصلاز ادلنجز . الشخص يسعى إىل وجود  سعييكون الدافع كمشّجع ال 
الدافع . و ابلدافع اجليد يف التعلم يؤدي إىل التحصيل اجليد . بعبارة أخرى بوجود 

أفضل الدافع ، فادلرء سيحصل على ادلنجز اجليد . حالة الدافع  السعي القوي و
 . ٕٔالتالميذ حتّدد درجة إصلاز منجز التعلم

دافع التعلم يف احلقيقة ىي التشجيع الداخلي و اخلارجي يف التالميذ الذين 
يتعلمون ألداء تغيًن السلوك ، عامة مبؤشرات أو عناصر مدافعة عنها . و ىي 

 .ٖٔادلرء يف التعلم سهم كبًن يف صلاح

جبانب ذلك ىناك كيفيات متنوعة إلنبعاث دافع التعلم لدى التالميذ ، منها  
التالميذ و إعطاء الفرصة اذلديّة اليت يفرح هبا إعطاء نتيجة التعلم اجليدة و إعطاء 

بل   .ٗٔو معرفة التحصيل الدراسيللتالميذ للقيام ابادلناقشة و ادلذاكرة ادلوجهة 
مناسبة لتشجيع التالميذ أحياان . بسبب ذلك وجب على ادلعّلم  طرق غًنتلك 

 .  ٘ٔم التالميذتعل ةنشطيتأين يف اشتداد دافع يف أ أن

التعليم ىي   Two Stay Two Strayأبسلوب  التعاويناسرتاتيجية التعليم 
 التعاوينتالميذ . استخدام اسرتاتيجية التعليم تفاعل ال الذي خيططة لتأثًن التعاوين

تالميذ إىل نشاط يف ادلناقشة و السيؤدي   Two Stay Two Strayأبسلوب 

                                                             
12 Ibid.h. 20-26 
13 Hamzah  B.Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya, Jakarta : Bumi Aksara,5500, hlm.52 
14

 Achmad Badaruddin, Peningkatan Motivasi Belajar Melalui Konseling Klasikal, CV Abe 

Kreatifindo, 5500 hlm29  
15

 Sardiman A.M, op.cit. hlm.95  
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و يستمع ادلادة اليت شرحو اآلخر . مث  جاابتاإلحبث  ية وجوباال و األسئلة
توجيو التالميذ إىل ادلشاركة يف اتباع   Two Stay Two Strayأسلوب استخدام 

بوجود  .  ٙٔيف كل أعضاء اجملموعة الواضح اإلجتماعي التعاوينعملية التعليم 
العمل يف  تقسيم، يكون التالميذ مرتّبا و اىتمام  الواضح اإلجتماعي التعاوين

اىتماما كبًنا برأي آخر و يتصلون  دراجة واحدة لكل أعضاء فيها . ىم يهتّمو
ابتصال فعال و يشجعون لنيل اذلدف معا و منتجون بسعيهم من أصدقائهم يف 

 .  ٚٔالتنافسياإلجتماعي 

بناء اختارت الباحثة يف ىذا البحث لعدم البحث ادلتساوي بو من قبل . و 
حتت  كتيقوم ابلبحث ادلتيف خلفّية البحث فتجّذب أن  ةعلى ما قّدمو الباحث

 Two Stayأبسلوب التعاوين  اسرتاتيجية التعليمدراسة حتليلية عن  " ادلوضوع :

Two Stray   اللغة العربيةلرتقية دافع تعلم  . "  

 مشكالت البحث . ب
 بناء على خلفية البحث ، فتعّرف الباحثة ادلشكالت كما يلي :

 اللغة العربية ما زالت منخفضة    درجة الغًنة يف تعلم .ٔ
ىف تعليم اللغة لرتقية دافع تعلم  م ادلناسبة يالتعل اسرتاتيجية اختيار .ٕ

 العربية
                                                             

16 Ras Eko Budi Santoso,  Model Pembelejaran Kooperatif  Tipe Two Stay Two Stray (TSTS), 

Lampung,5500, http://ras-eko.blogspot.Com/5500/50model-pembelajaran-kooperatif-tipe-two.html 

diakses tanggal 02 agustus 5502, 55:00 
17

 Miftahul Huda, Cooperative Learning, Cooperative Learning, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

5502, hlm 05   

http://ras-eko.blogspot.com/2011/05model-pembelajaran-kooperatif-tipe-two.html
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 Two Stayأبسلوب التعاوين  اسرتاتيجية التعليم دراسة حتليلية عن .ٖ

Two Stray  لرتقية دافع تعلم اللغة العربية 

 حدود البحثجـ.  

و لكثرة ادلشكالت ادلوجودة يف ىذا البحث ، فأرادت الباحثة أن حتدد 
 Two Stay Two أبسلوبالتعاوين  التعليم اسرتاتيجية دراسة حتليلية عن يف "

Stray  لرتقية دافع تعلم اللغة العربية " 

 د.   أسئلة البحث

ىل دافع التعلم ىو : " البحث ، فسؤال البحث  حدودبناء على 
يف   Two Stay Two Stray أبسلوبمرتقي بتطبيق اسرتاتيجية التعليم التعاوين 

        ؟    التعليم

 أهداف البحثه.   

التعليم  اسرتاتيجية بتطبيقتعلم  ترقية دافع دلعرفة اذلدف ىذا البحث ىو
   Two Stay Two Strayأبسلوب التعاوين 

 أمهية البحثو.   

 أما أمهية البحث فيما يلي:  
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 ةللباحث .ٔ
لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل شهادة ادلرحلة اجلامعية يف قسم  

تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية و التعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم 
 . اإلسالمية احلكومية رايو

 للمدرس .ٕ
زايدة ادلعلومات عن كيفية ترقية الكفاءة ادلهتية ولدافعهم إىل إىتمام  .ٔ

مساعدة ادلعلم على اختيار اسرتاتيجية و  العربية،أبىداف تعليم اللغة 
       . اللغة العربية يف عملية تعليممناسبة لرتقية دافع التعلم 

 للقارئٌن .ٖ
 دلساعدة قارئون كادلراجع يف البحث.

 مصطلحات البحثز.   

ابتعادا عن الفهم ىذا البحث  الواردة يف موضوعادلصطلحات  ةوضح الباحثي
 :يف فهم ادلراد ابدلوضوع  على األخطاءوللحفظ ادلنحرف 

ىو اسم منسوب إىل حتليل، أي تتخذ التحليل أساسا ذلا  دراسة حتليلية .ٔ
 ٛٔمن كتب ادلتعلقة

: االسرتاتيجية ىي فّن من الفنون العسكرية الذي يتناول  االسرتاتيجية .ٕ
   ٜٔالوسائل العسكرية اليت وجب االعتماد عليها يف قيادة اجليوس )يوانين(

                                                             
18

.٘، ص. "من" يف سورة بوسوف وطريقة تعليميها حتليلية ضلوية عن معاين حرف اجلردمحم إحسان الرمحن، دراسة    
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ٖ. Two Stay Two Stray  :Two Stay Two Stray  ألسالب إحدى ىو
. ىو يعطي اجملموعة الفرصة إلعطاء التعاوينمن اسرتاتيجية التعليم 

 ادلعلومات إىل اجملموعة األخرى .

: الدافع ىو حالة جسمية أو نفسية داخلية ) تكون فرضي( يئدي  الدافع .ٗ
إىل توجيو الكائن احلي جتاه أىداف معينة و من شأنو أن يقوي 

 .   ٕٓاستجاابت زلددة من بٌن عدة شلكن أن تقابل مثًنا زلددا
التعلم ىو عملية نفس تربوية تتم بتفاعل الفرد مع خربات البيئة و :  التعلم .٘

التفاعل زايدة يف ادلعارف أو ادليول أو القيم أو ادلهارة ينتج عن ىذا 
السلوكية اليت ديتلكها و قد تكون الزايدة إجيابية كما يتوقعها الفرد و قد 
تكون سلبية يف نتائجها عندما تكون مادة أو خربات التعلم سلبية أو 

 . ٕٔمنحرفة

 

 

 

 

                                                                                                                                                                              
 ٓٔ( ص. ٜٙٛٔ، )بًنوت : دار ادلشتاق  ،  ادلنجد يف اللغة و األعالممعلوف ، لويس    ٜٔ
20

 ٘ٙ( ص.  ٕٚٔٓاألرذ : دار زىران للنشر و التوزيع ) علم الفس السياحي ، نبيهة صاحل السامرآئي ،     
  ( ص.  ٜٔٚٔ) بًنوت : دار الكتب العملية ، ،  التعلم و نظرايتهأيوب دخل هللا ،     21
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 الباب الثاين 

 اإلطار النظري

 ادلفهوم النظري . أ
 اسرتاتيجية التعليم مفهوم .1

اسرتاتيجية التعليم ىي اخلطط عن تتابع األنشطة و استخدام الطريقة و انتفاع 
ادلصادر و تصمم لنيل ىدف التعليم الذي يشرح من نظرية الفلسفة أو نظرية 

 .    ٕٕالتعلم
اسرتاتيجية التعليم تطّور من منوذج التعليم . اسرتاتيجية التعليم تتكون من 

،  يل ىدف التعليم . ألهنا مفاىيميةطريقة و ادوات األنشطة ادلرسومة لناخلّطة و ال
 a plan of“فتستخدم طرق التعليم معّينة يف تطبيقها . بعبارة أخرى ىي 

operation achieving something” .  
اسرتاتيجية التعليم ىي أنشطة التعليم يفعلها ادلعلم مع أّن   Kempشرح 

اسرتاتيجية   "Cary و  Dick"التالميذ لنيل ىدف التعليم فّعال و مؤثر . عند  
التعليم تتكون من عناصر ماّدة التعليم و خطوات أنشطة التعلم يستخدمها ادلعلم 

                                      ٖٕ. ساعدة التالميذ لنيل ىدف التعليم دل

                                                             
22

  Abdul Majid, Strategi Pembelajaran, Bandung; Remaja Rosdakarya, 5506, hlm.6-2 
23  Ibid, 05  
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استخدام االسرتاتيجية يف تعليم اللغة العربية مهم لتيسًن عملية التعليم مرحية  
و شلتعة. بدون االسرتاجتية الواضحة تكون عملية التعليم غًن مرحية بل غًن مرتكزة, 

 ٕٗفهدف التعليم ادلقرر من قبل لن يتحقق كامال .
 مفهوم التعليم التعاوين   .2

 التعليم التعاويناتريخ  . أ
( "ال تتطور مناذج التعلم التعاوين من ٚ: ٕٚٓٓ) Arends  عند

النظرايت الفردية أو من هنج واحد للتعلم. إهنا متجذرة يف أوائل اإلغريق ، 
ولكن ديكن تتبع تطورىا ادلعاصر إىل عمل علماء النفس الرتبوي وادلنظرين 

 . " Vygotskyياجيو و عشرين ، مثل بالرتبويٌن يف بداية القرن
مت تعميم منوذج التعليم التعاوين ىذا يف مخسينيات القرن ادلاضي ، وىو 

، وخالل ذلك  ٜٗ٘ٔأحد احللول للحل ادلستخدم يف الوالايت ادلتحدة عام 
الوقت حدث اتصال جسدي بٌن أعراق البيض والسود والالتينيٌن )الالتينية 

مفهوم التعلم يف ىذا الوقت ىو التعلم ، مثل اإلسبانية والربتغالية (. كان 
القائم على التعاون بٌن األجناس ادلختلفة لتهيئة ظروف التعلم اليت كانت 

 مفيدة للطرفٌن بٌن األعراق واألعراق ادلختلفة يف أمريكا.
يف كتابو  ٜٙٔٔكان منشأ فكرة التعلم التعاوين ىو جون ديوي يف عام 

-ٜٗ٘ٔالذي طور يف وقت الحق يف الفرتة ادلعنون "الدديقراطية والتعليم" 

                                                             
24  Made Wena, Loc.Cit, hlm 5 
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بواسطة ىربرت تيلٌن إجراءات أكثر صرامة دلساعدة الطالب على  ٜٓٙٔ
 . ٕ٘العمل يف رلموعات

 التعليم التعاوين تعريف  . ب
التعليم التعاوين ىو التعليم العملي الذي يرتكز ىف أنشطة التالميذ يف اتباع 

عن مشكالت و تفكًن يف عملية التعليم معا، ىم يتعاونون على البحث 
التعليم العملي ىو طريقة سريعة و تفرحية و  Mel siberman. كقول  ٕٙحلها

التعليم التعاوين ىو رلموع إسرتاجتيات التعليم اليت  Egg.عند  ٕٚمرحية و شلتعة
، التعليم  Made Wena. عند  ٕٛيستعملها ادلعلم لتعاون يف تعلم ادلادة

التعاوين  ىو التعليم الذي جيعل الصديق مصدر التعلم بغًن معلم و ادلصادر 
 .  ٜٕاألخرى

. ادلعلم  التعليم التعاوين ادلوصل  و ىدفو كالوسيلة لنيل الفهم األعلى
يعطي ادلعرفة و يبنها يف تفكًن التالميذ . للتالميذ فرصة لنيل ادلعرفة مباشرة 

 .  ٖٓيف تطبيق فكرهتم

                                                             
25  PENGANTAR METODOLOGI PEMBELAJARAN BAHASA ARAB, hal.006 

26
 Syafruddin Nurdin, Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 

5506), hlm. 025 
27 Mel Siberman, Active Learning 050 Strategi Pembelajaran Aktif, (Yogyakarta: Pustaka Insan 

Mandiri, 5502), hlm. XXI 
28 Syafruddin Nurdin, Op.cit 
29

 Made Wena, Op.cit, hlm 095 
30 Abdul Majid,Op.Cit hlm 022 
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هبذا فإن اسرتاتيجية التعليم التعاوين تفاعل منظم ىادف و مقصود  و
يعمل فيو ادلتعلمٌن يف رلموعات غًن متجانسة الصلاز عمل ما . و لتحقيق 

 : ٖٔأىداف التعلم فإن التعليم التعاوين يستند إىل األسس اآلتية
 التعاون و االعتماد ادلتبادل بدال من التنافس . .ٔ
 ق و يقيمون عالقات اجتماعية بتفاعل قوي .يعمل ادلتعلمٌن يف فري .ٕ
 حتقيق االلتزام ابلعمل مع اآلخرين . .ٖ
 ادلساواة الفردية لكل عضو يف اجلماعة .  .ٗ

 م التعاوينيخطوات اسرتاتيجية التعل.  جـ
أن ، جيب على ادلعلم  يدم التعاوين جبيمن أجل تنفيذ أنشطة التعل

 : ٕٖمنهاخلطوات التالية يهتم اب
 نشاط ادلعلم مؤشر اخلطوة

تبليغ أىداف التعليم وحثا على    ٔ
 التالميذ

يبلغ ادلعلم مجيع أىداف التعليم اليت 
يكتسب هبا يف التعليم وحيث على 

 التالميذ

يقدم ادلعلم ادلعلومات للتالميذ  تقدمي ادلعلومات ٕ
                                                             

العربيت المتحذة : اإلماراث -دبي استراتيجياث التذريس الحذيثت ،زيذ سليمان العذوان و أحمذ عيسى داود ،  
مركس   

035ص.  5506ديبونو لتعليم التفكير ،  31  
32 Sumber : https://www.kajianpustaka.com/2016103/model-pembelajaran-tipe-two-stay-

twostray. Di akses pada tanggal 16 Agustus 2020, jam 21:47 
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 مظاىرة أو من خالل مواد القراءة

تنظيم الطالب يف رلموعات  ٖ
 تعليمية

ادلعلم للتالميذ  كيفية بتشكيل يشرح 
رلموعة التعلم ويساعد كل التالميذ 

 .إلجراء انتقايل فعال

يرشد ادلعلم رلموعة التعلم يف عمل  إرشاد رلموعة العمل والتعلم ٗ
 .الواجبات

يقوم ادلعلم معرفة التالميذ عن مواد   تقومي ٘
تعليمية أولكل اجملموعة تقدم 

 .عملهم

يُعد ادلعلم طريقة لتقدير اجلهود أو  جائزة إعطاء الشهادة أو ٙ
 نتائج التعلم للتالميذ فرداي أو مجاعيا

 

للتعليم التعاوين مزااي و ىي ، إعطاء فرصة للتالميذ لتقدمي الرأي  Isjoniعند 
للتعليم التعاوين مزااي و  Parker  و  Jarolimek.  و عند  ٖٖ، و حبث ادلشكالت

 : ٖٗعيوب كما يلي
 :مزااي

                                                             
33

 Isjoni, Op.cit, hlm. 55 
34 Miftahul Huda, Op.cit, hlm. 66-62 
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 لتالميذدافع التعلم لدى ا قي بوتر ي .ٔ
 قي بو اىتمام التالميذ أبحوال أصدقائهمتر ي .ٕ
  يف كل مرحلة و درسديكن تطبيقها   .ٖ
 البعض د عالقة صاحلة بٌن التالميذ بعضهماجيا .ٗ
ىل األخرين يف حل اجون إإعطاء التالميذ الشعور على أهنم حيت .٘

 و التعلم . ادلشكالت اليت يواجهوهنا يف أثناء التعليم
 لتالميذطاء سحنة التعلم مطمئنة و مرحية لدى اإع .ٙ
 فرصة لتعبًن خربة مرحية للتالميذ .ٚ

 :عيوب
 واستعداد ادلعلم و مهارة و كفاءة معينة ايطلب اعداد .ٔ
 جعال حال الفصل الضوضاءإ .ٕ
 حيتاج إىل وسائل و أدوات و مصروف ويّف  .ٖ
 التالميذ فّعالون يف ادلناقشة و األخرون مل يكون فّعالٌن .ٗ
 يف ادلناقشة ، ال يرتكز يف مسألة واحدة    .٘

 Two Stay Two Stray    م و مفه .3
 Two Stay Two Strayتعريف أسلوب   . أ

 Two Stay Two Stray  ألسالب من اسرتاتيجية إحدى اىو
. ىو يعطي اجملموعة الفرصة إلعطاء ادلعلومات إىل اجملموعة التعاوينالتعليم 
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تطبقو بطريقة  .  Spencer Kagan (0995)األخرى . تطوره 
Numbered Heads   .ٖ٘يستطيع أن يطّبق لكل درس و مرحلة ىو  .  

التلميذان يف  يف ىذا األسلوب يتكون من أربعة تالميذ . أما طريقتو 
اجملموعة إلعطاء التلميذين من رلموعة أخرى ادلعلومات عن حتصيل 
ادلناقشة ، و التلميذان يزوران اجملموعة األخرى لبحث عن حتصيل ادلناقشة 

 من تلك اجملموعة و كتابتو .
 Two Stay Two Strayأسلوب خطوات   . ب

 فهي : Two Stay Two Strayأسلوب ا خطوات أمّ 
 ادلؤشرات و أىداف التعليميبلغ ادلعلم  .ٔ
 يكشف ادلعلم معرفة التالميذ عن ادلادة ابألسئلة و األجوبية . .ٕ
   سرتاتيجية التعليم التعاوينيشرح ادلعلم طريقة التعليم اب .ٖ
التعليم ، مثل : لكّل أعضاء اجملموعة يعطي ادلعلم التوجيو ادلهّم يف  .ٗ

م و ادلساعدة مسؤولون على صلاح التعّلم ، و احرتام أرآء  أصدقاءى
 مّدة عملية التعليم.

 أربعة تالميذ .ينقسم ادلعلم التالميذ  يف اجملموعة ، لكل رلموعة  .٘
 رلموعة .يف يعطي ادلعلم الواجبات و األسئلة و يعملها التالميذ  .ٙ
التالميذ يتعاونون و تسّمى ابجملموعة األوىل. يف ىذه اجملموعة  .ٚ

 يناقشون عنها .

                                                             
35

Anita Lie, Cooperative Learning, Jakarta: PT.Grasindo, 5505, hlm.60    
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  زوران اجملموعة األخرى . يف ىذه اجملموعةتلميذان يبعد اإلنتهاء ال .ٛ
التالميذ يعطون ادلعلومات عن ادلشكالت اليت حبثها يف ، يكون 

جموعة التضّيف و رلموعة تسّمى مبىذه اجملموعة اجملموعة األوىل. 
 التضييف .

يعطان حتصيل ادلناقشة و ادلعلومات ،  يف اجملموعة األوىلالتلميذان  .ٜ
 تلك اجملموعة . للتلميذين يتضّيفان إىل

الوقت للتضّيف و التضييف ، التالميذ يرجعون  بعد إنتهاء .ٓٔ
اجملموعة و خيربون حتصيل تبادل ادلعلومات من  رلموعتهمإىل 

 األخرى.
 يوّفقون التالميذ على حتصيل مناقشتهم . .ٔٔ

 Two Stay Two Strayأسلوب  عيوبو  مزااي.  جـ
 : ٖٙكما يلي  عيوبو  مزااي  Two Stay Two Strayسلوب أل  
 : مزااي   

  هل تفرقها تزّوجيس .ٔ
 ادلعلم يراقب التعليم بسهولة  .ٕ
 يستطيع بو أن يطبق يف كل مرحلة و درس .ٖ
 ميول تعلم التالميذ مفيد  .ٗ
 التالميذ يرتكز بو أنشطة   .٘

                                                             
36

Aris Shoimin, 62 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 5502, Yogyakarta 5505; 

Ar-Ruzz Media, hlm 550    
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 يقدير على التالميذ لتعبًن أرآءىم حبّماسة .ٙ
 يزيد بو شعور اإلتفاق و ثقة النفس .ٚ
 ترتقي بو مهارة الكالم  .ٛ
   يساعد بو أن يرتقي رغبة يف التعلم و إصلاز   .ٜ

 : عيوب         

 حيتاج إىل وقت طويل  .ٔ
 يطلب اعدادا واستعداد ادلعلم ) ادلادة و القيمة و قوة ( .ٕ
 يشعر ابلصعوبة يف تنظيم الفصل  ادلعلم .ٖ
 حيتاج إىل التكافل اإلجتماعي اجليد .ٗ
 ادلوضوع غًن مرتكز .٘

      تعلمالدافع  .4
  تعلمالدافع تعريف  . أ

دافع إصطالحا يدّل على كل الظواىر اليت حترك عملية التعليم و أّما ال
التعلم للحصول على أىداف التعليم ادلطلوب ادلقررة من قبل. و ىو 

ىو تشجيع الداخلي و اخلارجي أو اذلداية . كاادلشكلة يف الفصل، ال
   .   ٖٚالعملية لنهضة و دفاع و مراقبة الرغبة
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 Oemar Hamalik, Psikologi Belajar & Mengajar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 5552) 
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إذا أراد أن يتعلم و كان لو القدرة على التعلم و  إّن اإلنسان يتعلم
سنحت لو الفرصة للتعلم و قدم لو النصح و اإلرشاد ، غًن أن القدرة و 
الفرصة و اإلرشاد ال فائدة ذلا إذا مل يكن لدى ادلتعلم ما يدفعو إىل ادلتعلم 
، فالدافع شرط ضروري لكل متعلم و كلما كان ىذا الدافع قواي زادت 

 .      ٖٛادلتعلم أي مثابرتو على التعلم و االىتمام بوفاعلية 
 تعلمالدافع العوامل ادلؤثرة على   . ب

 : ٜٖفرضي يف التعلم ىي دافعىناك العوامل ادلؤثرة  
العوامل فرضي ، كا األرشدية و الّنمية و الزكاء و التدريب و الدفاع  .ٔ

 و العوامل النفسية .
كالعائلة و حالتها ، و ادلعلم و الوسائل   ، العوامل اإلجتماعية .ٕ

التعليم و اسرتاتيجية التعليم . كما عرفنا أّن ابستخدام اسرتاتيجية 
التعليم يقدر على ادلعلم لتعليم جبيد و التالميذ يشعرون مبرحية و 

 تتدافع . 
 تعلمالدافع جـ. أنواع 

 :" ينقسم على قسمٌن Djamarah عند " تعلمالدافع أّما        
 الداخلي دافعال .ٔ

                                                             

  38 ٕ٘ص. ( ٜٜٛٔ،  مركز الكتاب للنشر:  القاىرة) ،  الدافعية نظرايت و اتطبيقاتمصطفى حسٌن ابىى و أمينةِ إبراىيم شلي ،  
39 Saur Tampubolon, Penelitian Tindakan Kelas, ( Jakarta: Erlangga, 5505) 
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اخلارجي . الدافع الداخلي ىو دوافع الذي ال حيتاج إىل الدافع 
الدافع من ألّن لكّل فرضّي تشجيع لعملو . بعبارة أخرى ىو 

 اخلارجية .نفس التالميذ بدون ادلؤثرة 
 اخلارجي دافعال  .ٕ

اخلارجي .  دافعللالعملية و يعمل  دوافعاخلارجي ىو ال دافعال
ىو من ادلعلم . يلزم على ادلعلم أن يكون التعليم جيري أبفضال 

اخلارجي على  دافعالاجملرى . لذلك واجب على ادلعّلم أن ينهض 
  دافعالالتالميذ . االستخدام ىذا 

     .  ٓٗالتالميذ أو سلك من ادلعلم و والديمرارا دلادة ال حتّمس 
 يف التعلم دافعالد.  أمهّية 

 مهّم لدى التالميذ تعلمالدافع      
تذكًن للتالميذ عن منزلتهم يف بداية التعلم ، و العملية التعليمية و  .ٔ

 النتيجة . 
  التعلم مقرنة ابألصدقاء .اإلخبار عن قّوة  .ٕ
 . تعلمالعملية توجيو  .ٖ
 مرتفعة . تعلميعطي بو محّاسة ال .ٗ
عملية أخرى بعد التعليم كالعمل و يعطي بو الفهم أّن ىناك  .٘

 اخلربات .
                                                             

40
  Djamarah,Syaiful Bahri, Psikologi Belajar, Jakarta: Rineka Cipta, 5500, hal 059 
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مهّم أيضا لدى ادلعّلم . معلومة و فهم عن دافع التعلم لدى وىو   
 التالميذ مفيدة للمعلم . أّما فائدهتا ىي :

حّّت ينجحون و  تعلملل التالميذيستطيع بو أن ينهض محّاسة  .ٔ
 يرتقيها و حيفظها .

 لدى التالميذ يف الفصل متنّوعة تعلمالدافع يعرف بو و يفهم بو  .ٕ
يرتقي بو و يعرتف بو ادلعلم الختيار إحدى من عملو كالناصح و  .ٖ

 ادلوّصل و ادلدّرس و الصديق للمناقشة و ادلشّجع و ادلأّدب . 
التحّدى اجلرفانّية ىي جيعل التالميذ محّاسة يف يعطي الفرصة ادلعلم  .ٗ

التالميذ ادلاىرون بال إىتمام  و جيعل و ليس ذلم رغبو قبلهم. تعلمال
   .ٔٗالتعلماسة يف سيكونون محّ 

 ادلفهم اإلجرائي . ب

 Two Stay أبسلوبالتعاوين  التعليم اسرتاتيجية تطبيق بتحليل ةقوم الباحثتس

Two Stray  وشكل التحليل وىو يتكون من لرتقية دافع تعلم اللغة العربية ،: 

  التعاوين التعليم اسرتاتيجية حتليل حقيقة من .ٔ

 التعاوين التعليم اسرتاتيجيةحتليل اخلطوات من  .ٕ

 التعاوين التعليم اسرتاتيجيةليل مزااي و عيوب من حت .ٖ
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  Dimyati & Mudjiono, 5559, Belajar dan Pembelajaran, Jakarta: Rineka Cipta. Hal 25  
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 التعاوين التعليم اسرتاتيجيةحتليل أمهية  .ٗ
 Two Stay Two Stray أسلوبحتليل حقيقة من  .٘
 Two Stay Two Stray أسلوبحتليل اخلطوات من  .ٙ

 Two Stay Two Stray أسلوبليل مزااي و عيوب من حت .ٚ
 Two Stay Two Stray أسلوبحتليل أمهية  .ٛ

لرتقية   Two Stay Two Stray أبسلوبالتعاوين  التعليم اسرتاتيجيةحتليل  .ٜ
 دافع تعلم اللغة العربية

 السابقة اتالدراسجـ . 

بتعاد التقليد عن كتابة الدراسة السابقة ىي حبث مستخدم كادلقارنة ال      
 .  لتأكيد البحث الذي قام بو الباحث و علمية 

"  حتت ادلوضوعالذي قام بو أويل األبصار  البحثالدراسة السابقة فهي  .ٔ
يف الفصل الثامن   Two Stay Two Strayتعليم اللغة العربية ابسرتاتيجية 

مبدرسة كبوك روبوه كونونج كيدول الثانوية احلكومية " )دراسة جتريبية 
تعليم اللغة العربية ابسرتاتيجية  اخلالصة من ىذا البحث أنّ ( . ٕ٘ٔٓ

Two Stay Two Stray   ليس لو الفرق بٌن رغبة التعلم يف الفصل الثامن
ىناك .  يف تعليم اللغة العربية بٌن الفصل التجريب و الفصل الضبط

تقوم بو  الذي البحث وأويل األبصار  بو بٌن البحث الذي قام يالتساو 
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يبحثان يف تعلم و    Two Stay Two Stray يبحثان عنأهنما ،  الباحثة
ألنّو  بو الباحثة تقومس الذي. ىذا البحث يتعلق ابلبحث  اللغة العربية

 Twoتطّبق  الباحثةلرغبة التعلم ، و    Two Stay Two Strayيطّبق 

Stay Two Stray    لدافع التعلم . كما عرفنا أّن دافع التعلم و رغبة
      متعلق .التعلم 

حتت  ٕٛٔٓ دمحم يونس بو ة السابقة الثانية فهي البحث قامالدراس .ٕ
( لرتقية  Suggestopedia، ) الطريقة اإلحيائية  فعالية تطبيق"  ادلوضوع

دافع التعلم اللغة العربية لدى تالميذ ادلدرسة الثان وية اإلسالمية احلكومية  
تطبيق  لبحث أنّ اخلالصة من ىذا ا" . كواال اينوك مبنطقة اندراغًني ىيلًن

يكون غًن فعال لرتقية دافع التعلم  ( Suggestopedia)الطريقة اإلحيائية 
 .   اللغة العربية

بٌن  يىناك التساو ألّن  بو الباحثة تقومس الذيىذا البحث يتعلق ابلبحث  
يبحثان  أهنما، تقوم بو الباحثة الذي البحث و دمحم يونس بو البحث الذي قام

 الذي البحثو  دمحم يونس بو بٌن البحث الذي قام فرقأّما .  دافع التعلم عن
الطريقة  قتطبي دمحم يونسسرتاتيجية التعليم و طريقة التعليم . يف ا الباحثة تقوم بو
ق اسرتاتيجية التعليم التعاوين تتطب الباحثةو  ( Suggestopedia) ،  اإلحيائية

 . Two Stay Two Strayأبسلوب 
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 الباب الثالث

 منهجية البحث

 تصميم البحث . أ
حلصول على مفهوم التفكًن النقدي يتجو إىل ا وصفيحبث  ىوىذا البحث 

ىو سلسلة  كتيالبحث ادلل. بداع واالبتكار والتعاون والتواصوحل ادلشكالت واإل
، وقراءة وتسجيل ومعاجلة ادلواد تعلقة بطريقة مجع بياانت ادلكتبةمن األنشطة ادل

، فإن البحث يف ادلكتبات ىو حبث يتم من خاللو دلهاجروفقا و  .ٕٗ البحثية
يف األمور ادلتعلقة مبشاكل احلصول على البياانت من األدب أو الدراسات األدبية 

 .ٖٗ ا مث يتم رفع صلة السياقنظراي وفلسفي حللتالبحث، مث 
 مصادر البحث . ب

 خالل من الباحثة عليها حصلت اليت ادلعلومات مصدر ىي مصدر البياانت
 تصبح حبيث عليها احلصول مت اليت البياانت معاجلة ستتم . ادلستخدم البحث

 . استخدامها للقارئ ديكن جديدة معلومات
ي مجيع و ى مصدرين خالل من عليها احلصول ديكن الدراسة ىذه يف

تكون البياانت ادلكتبات اليت ديكن استخدامها ككائنات حبثية .  يف ىذه الدراسة 
ىذا انت تتضمن بيا .شكل أبعاد بياانت ادلكتبةب ىذا البحث  ادلستخدمة يف
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 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustkaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), hlm.2 
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  Two Stay Two Stray أبسلوبالتعاوين  التعليم اسرتاتيجية تطبيقحتليل  البحث

يتضمن األدب  . من عدة كتب ورلالت  ادلأخوذة لرتقية دافع تعلم اللغة العربية
 : كمصدر لبياانت ادلكتبة

Anita Lie, 5505, Cooperative Learning, (Jakarta: PT.Grasindo), Aris 

Shoimin, 5505, 62 Model Pembelajaran Inovatif dalam Kurikulum 5502, 

(Yogyakarta ; Ar-Ruzz Media), Hamzah B.Uno, 5500,  Teori Motivasi 

dan Pengukurannya, (Jakarta : Bumi Aksara), Isjoni, 5505, Cooperative 

Learning, Efektifitas Pembelajaran Kelompok (Bandung: Alfabeta), 

Miftahul Huda, 5502,  Cooperative Learning, Cooperative Learning, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar), Tim Dosen PAI, 5506 , Bunga Rampai 

Penelitian dalam Pendidikan Agama Islam (Yogyakarta : Deepublish). 

 

 طريقة مجع البياانتجـ. 

يتم تعريف الطرق بشكل عام على أهنا عمليات أو طرق أو إجراءات 
مستخدمة حلل ادلشكالت. الطريقة ادلستخدمة جلمع البياانت يف ىذه الدراسة 
ىي مراجعة األدبيات. مراجعة األدبيات ىي اخلطوة األوىل يف طريقة مجع 

ي طريقة جلمع البياانت هتدف إىل إجياد البياانت ى البياانت. مراجعة األدبيات
وادلعلومات من خالل ادلستندات ، سواء ادلستندات ادلكتوبة والصور الفوتوغرافية 
والصور والواثئق اإللكرتونية اليت ديكن أن تدعم عملية الكتابة. وستكون نتائج 

كادديية البحث أيًضا أكثر مصداقية إذا كانت مدعومة ابلصور أو األوراق األ
قوم توالفنية ادلوجودة. عالوة على ذلك ، بعد مجع البياانت أو ادلعلومات ، 



25 
 

أن يستنتج حول ادلشكلة قيد  ةكن للباحثدتبتحليل البياانت حبيث  ةالباحث
 44.الدراسة

 حتليل البياانت ةقيطر  .د
 Miles مفهوم يتبع نوعي بياانت حتليل ىي البحث ىذا يف البياانت حتليل طريقة

 البياانت وعرض البياانت ختفيض ىي البياانت حتليل يف األنشطة .Huberman  و
. إن ختفيض البياانت ىو  عملية الشرح واختيار النقاط التحقق أو النتائج واستخالص

الرئيسية والرتكيز على األشياء ادلهمة والبحث عن ادلوضوعات واألمناط وإزالة ما ىو غًن 
 .  موضوعي

البياانت اليت مت ختفيضها ستوفر صورة واضحة، وتسهل على الباحثة وابلتايل فإن 
 فإن ، البياانت حتليل بعد٘ٗالقيام مبزيد من مجع البياانت، والبحث عنها إذا لزم األمر.

 أن Huberman و Miles كشف احلالة ىذه يف ، البياانت عرض ىي التالية اخلطوة
 تقدمي يتم مث .السردي النص ىو النوعي البحث يف البياانت لتقدمي استخداًما األكثر
يف التحليل النوعي  األخيرةالخطوة . سردية بطريقة الدراسة ىذه يف البياانت عرض

 .ىي استخالص النتائج والتحقق نتيجة للبحث Huberman و Milesللبياانت وفقا 
 عن منها التحقق وديكن مؤقتة تزال ال البياانت حتليل يف ادلوجودة األولية االستنتاجات

 تكون فلن ، قوية أبدلة مدعومة األولية االستنتاجات كانت إذا ولكن، األدلة طريق
 . مستمرة النوعي البحث طبيعة ألن الشرط ىذا. للتحقق حاجة ىناك

                                                             
44 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung : Alfabeta, 555۲) 

hlm. 22 
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 الفصل اخلامس

 امةاخل

 أ. نتائج البحث

اسرتاتيجية  حتليل تطبيق نتائج البحث اليت وجدهتا الباحثة بعد أن قامت ابلبحث  
، ىي لرتقية دافع تعلم اللغة العربية  Two Stay Two Stray أبسلوبالتعاوين  التعليم

يف عملية  رتكز التالميذي األهن دافع التعلم رقياستخدام ىذه االسرتاتيجية ي أنّ نعرف هبا 
يكون عالقة جيدة بٌن التالميذ بسبب  ،مّث . التالميذ ، وىو تعليم يركز على ميالتعل

 التعاوين احلسن يف كل اجملموعة يف إهناء الواجبة من ادلعلم .  

 Two Stay Two سلوبأبم التعاوين يالتعليدلّنا على أّن ادلزكورة مزااي مثّ  من 
Stray   أصبح اجلواب على التالميذ سرتاتيجيةالاللغاية . ىذه  دافع التعلمترتقي  
 .  خاصةيف التعليم و يف ماّدة اللغة العربّية  دافع التعلملرتتقية 

 توصيات البحثب. 
ومن ادلتواقع أن يصبح ىذا البحث مكاان للمعرفة اجلديدة للكتاب، وأنمل من 

 الكاتب من شلارستها يف تعلم اللغة العربية .خالل ىذه ادلعرفة اجلديدة أن يتمكن 
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