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 ملخص

 أتثري استخدام اسرتاتيجية التعليم لكل طالب مدرس:  (ٕٕٓٓ، )دييب ريستياين فرتيوي 
     Everyone is a Teacher Here على أنشطة تعلم الطالب 
 اإلسالمية دلتوسطةا يف درس اللغة العربية يف مدرسة حسنة            

 اإلسالمية ادلتوسطة حسنة)حبث كمي يف ادلدرسة  بكنبارو     
 (بكنبارو     

 أتثَت معرفة إىل يهدؼ البحث مدرسىذا الطالب لكل التعليم اسًتاتيجية  استخداـ
(Everyone is a Teacher Here) ادلدرسة علىأنشطةتعلمالطالبيفدرساللغةالعربيةيف

استخداـاسًتاتيجيةالتعليم.كسؤاؿالبحثىو"ىلىناؾأتثَتوسطةاإلسالميةبكنباركادلت حسنة
علىأنشطةتعلمالطالبيفدرساللغة (Everyone is a Teacher Here) لكلالطالبمدرس

ىوحبثكميكصفي.كمنهجىذاالبحث؟.ادلتوسطةاإلسالميةبكنبارك ادلدرسةحسنة العربيةيف
حسنةكرلتمعا بكنبارك. لبحثيتكوفمنطالبالصفالثامنيفادلدرسة اإلسالمية ادلتوسطة

ادلتوسطةاإلسالميةبكنبارككموضوعوأنشطةتعلم كأماأفرادالبحثفهوالطالبيفادلدرسةحسنة
نتيجة على بناءا كالتوثيق. اإلستبياف : البياانت جلمع كاألدكات العربية. اللغة درس يف الطالب

 Everyone is a) ليلالبياانتاليوجدأتثَتداللةبُتاسًتاتيجيةالتعليملكلالطالبمدرسرب

Teacher Here) يف العربية اللغة درس يف الطالب تعلم أنشطة حسنة على ادلتوسطة ادلدرسة
أف دؿعليو كما بكنبارك. مناجلدكؿ"= To 0ٓٙٓاإلسالمية داللة Ttأصغر يفدرجة "

  مردكدة.HaمقبولةكHo.فلذاأفٜٖٙ،ٓ%=٘كيفدرجةداللة٘ٓ٘،ٓ%=ٔ
 

تعلم  ، أنشطةكل الطالب مدرس لم ياستخدام اسرتاتيجية التعل التأثري,الكلمات األساسية :
 الطالب
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ABSTRACT 

 

Debby Ristiani Pertiwi, (0202): The Effect of  Using ‘Everyone is a Teacher 

Here’ Learning Strategy toward Students’ 

Learning Activeness on Arabic Language 

Subject at Islamic Junior High School of 

Hasanah Pekanbaru 

This research aimed at knowing the effect of Using „Everyone is a Teacher Here‟ 

learning strategy toward students learning activeness on Arabic Language subject 

at Islamic Junior High School of Hasanah Pekanbaru.  The formulation of the 

problem was “was there any effect of Using „Everyone is a Teacher Here‟ 

learning strategy toward students learning activeness on Arabic Language subject 

at Islamic Junior High School of Hasanah Pekanbaru?”.It was a quantitative 

descriptive research.  The students at Islamic Junior High School of Hasanah 

Pekanbaru in the Academic Year of 0202/0202 were the population of this 

research, and the samples were the eighth-grade students.  The subjects of this 

research were Arabic Language subject teachers and the students.  The object was 

student learning activeness on Arabic Language subject at Islamic Junior High 

School of Hasanah Pekanbaru.  Questionnaire and documentation were the 

instruments of collecting the data.  Based on the data analysis, it could be 

concluded that there was no significant effect of  Using Everyone is a Teacher 

Here learning strategy toward student learning activeness on Arabic Language 

subject at Islamic Junior High School of Hasanah Pekanbaru because to 2026 was 

lower than tt 20525 at 01 significant level and 20362 at 51 significant level.  It 

meant that Ha was rejected, and H2 was accepted. 

Keywords: Effect, Using Everyone is a Teacher Here Learning Strategy, 

Student Learning Activeness 
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ABSTRAK 

Debby Ristiani Pertiwi, (0202)      : Pengaruh Penggunaan Strategi 

Pembelajaran Everyone Is A Teacher Here 

Terhadap Keaktifan Belajar Siswa Pada 

Mata Pelajaran Bahasa Arab di MTs 

Hasanah Pekanbaru. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penggunaan Strategi 

Pembelajaran Everyone Is A Teacher Here Terhadap Keaktifan Belajar Siswa 

Pada Mata Pelajaran Bahasa Arab di MTs Hasanah Pekanbaru. Rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah “Apakah ada Pengaruh Penggunaan Strategi 

Pembelajaran Everyone Is A Teacher Here Terhadap Keaktifan Belajar Siswa 

Pada Mata Pelajaran Bahasa Arab di MTs Hasanah Pekanbaru ?”. Penelitian ini 

adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian adalah siswa Madrasah 

Tsanawiyah Hasanah Pekanbaru tahun ajaran 0202/0202, dengan sampel siswa 

kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah Hasanah Pekanbaru. Subjek Penelitian adalah 

guru bahasa Arab dan siswa Madrasah Tsanawiyah Hasanah Pekanbaru. Objek 

penelitian ini adalah Keaktifan Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Bahasa Arab di 

MTs Hasanah Pekanbaru. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data 

adalah kuisioner dan dokumentasi. Dari analisis data yang diperoleh, dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan Penggunaan Strategi 

Pembelajaran Everyone Is A Teacher Here Terhadap Keaktifan Belajar Siswa 

Pada Mata Pelajaran Bahasa Arab di MTs Hasanah Pekanbaru. Karena nilai To = 

2026 lebih kecil dari Tt pada taraf signifikansi 01 = 20525 dan taraf signifikansi 51 

=20362 Ini berarti bahwa Ha ditolak dan Ho diterima. 
 

 

Kata Kunci: Pengaruh, Penggunaan Strategi Pembelajaran Everyone Is A 

Teacher Here, Keaktifan Belajar Siswa 
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 الشكر والتقدير
الةكالسالـعلىحبيباحلمدهللىداانذلذاكماكنالنهتدمأفىداانهللا،كالص

هللادمحمملسو هيلع هللا ىلصكعلىالوكصحبوأمجعُت،أمابعد.

قدسبتالباحثةمنكتابةىذاالبحثلتكميلشرطادلقررةلنيلشهادةادلرحلة
العربيةكليةالًتبيةكالتعليمجامعةالسلطافالشريفقاسم اجلامعيةيفقسمتعليماللغة

ةبرايك.اإلسالميةاحلكومي

كيفىذهادلناسبةتقدـالباحثةجزيلالشكركالعرفافإىلصاحبالفضيلة:

ٔ.  احلاج احلكوميةسوييتنوالدكتور اإلسالمية قاسم الشريف السلطاف جامعة مدير
 رايك.

الدكتوراحلاجسيفدالدينعميدكليةالًتبيةكالتعليمجبامعةالسلطافالشريفقاسم .ٕ
 ك.اإلسالميةاحلكوميةراي

الدكتوراحلاججوففاملرئيسقسمتعليماللغةالعربيةبكليةالًتبيةكالتعليم،جلامعة .ٖ
 السلطافالشريفقاسماإلسالميةاحلكوميةرايك.

فيما .ٗ كأرشدين كجهٍت الذم كادلريب ادلرشد ادلاجيستَت شاه أمحد الدكتورندكس
 يعنفعٍت.

لكفل .٘ ثككسميايتمشرفةاألكادمكىادلشرؼيفكتابةىذاالبح،ادلاجستَتذكا
  الذمكجهٍتكأرشدينفيماينفعٍت.

السلطافالشريف .ٙ الًتبيةكالتعليمجبامعة ادلوظفُتيفكلية مجيعاحملاضرينكأعضاءه
 قاسماإلسالميةاحلكوميةرايك.

 زىرة0انظرةادلدرسةحسنةادلتوسطةاإلسالميةابنكبارك. .ٚ



 م

 درسةحسنةادلتوسطةاإلسالميةابنكبارك.سلفيامدرسةاللغةالعربيةيفادل .ٛ
اإلسالمية .ٜ ادلتوسطة حسنة ادلدرسة يف كالطالب ادلوظفُت كأعضاءه ادلعلمُت مجيع

 ابنكبارك.
 مجيعأسريت:خصوصاكالدين،ابرؾهللالكمايفالدنياكاآلخرة. .ٓٔ
افعتٍتأخيتالكبَتةاحملبوبة:سييتأمينة0،دكيس0أين0خانزا0دينااليتساعدتٍتكد .ٔٔ

 إلسباـكتابةىذاالبحث.
اليتساعدتٍتكدافعتٍتإلسباـكتابةىذاسييتأمينةكدينا0رفيقةاحلجرةاحملبوبة: .ٕٔ

 البحث.
سييت .ٖٔ : رأسهم كعلى العربية، اللغة تعليم قسم يف األعزاء كصديقايت أصدقائي

 كغَتىا. أمينة،سييترؤيدانورزلمودة،دينا
قسم .ٗٔ طالب األعزاء جامعةأصحاب كالتعليم الًتبية كلية العربية اللغة تعليم

 .ٕٙٔٓالسلطافالشريفقاسماإلسالميةاحلكوميةبرايككخباصةمنالفصل"د"


ق ۲ٗٗ۱مجادلاألكىلٗٔ ابكنبارك،                                                   
ـ۲۲۲۲ديسمربٜٕ                   
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 حمتوايت البحث

أ..............................................................إقرارالبحث
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 ٚ......................................................يةالبحثأعل .ك

۱۱.................................................البحثمصطلحاتز. 
 الفصل الثاين : اإلطار النظري

النظرم .أ  ٓٔ........................................................ادلفهـو
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 ٓٔ.......................................تعريفاسًتاتيجيةالتعليم -ٕ
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 الفصل الرابع : عرض البياانت وحتليلها
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 ٖٛ.....................................................عرضالبياانت .ب

٘٘.......................................................ج.ربليلالبياانت
 اخلامس : اخلامتةالفصل 
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 قائمة ادلراجع

 العربية ادلراجع
 األجنبية ادلراجع
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 الفصل األول
 أساسية البحث

خلفية البحثأ.
كالؽلكنفصلوعناحلياة.منخالؿالتعليم،ؽلكنناتطويرناسالتعليممهملل 

التعليمابلضعفإذافشليفإنتاجمواردبشريةعالية.كيكوفالثقافةكرفعاألمةيفالعامل
ادلهارة(. أك الذكاء أك الركحية حيث من )سواء كلذلكاجلودة ينبغي مجيع، على

ٔلتحسُتجودةالتعليم.ادلدرسُتأفيبذلواجهودىم

التعليمادلهملتنميةالذاتالفرديةكىومهميفربقيقادلثلالعلياللتنميةالوطنية
يةالدكلة.ابإلضافةإىلذلك،يعدالتعليمأحدالقطاعاتادلهمةكاذليمنةيفربديدكتنم

 تقدـاألمةكالدكلة.

كسوىارنو  سوانكويد ذكر ألكتومو، ىيكفقنا التعليم يف اذلامة ادلكوانت أف
التحتية. كالبنية كادلرافق التعليمية كالبيئة التعلم كمصادر كادلناىج كالطالب ٕادلعلمُت

دلكوانتاليتتدعمعمليةالتعلمحبيثؽلكنربقيقأىداؼالتعلم،أحدىاادلعلم.ادلعلما
ككظائفهم كاجباَتم تنفيذ ادلعلمُت من ُيطلب التدريس. عملية يف الرئيسي الفاعل ىو

يتمكن حىت صحيح األىداؼوابشكل ربقيق يف الناضجة الطالب جهود ربقيق من
.ميتعلمالطالبيفالفصليفمتابعةالتعلتعلممنأنشطةالتعليمية.ؽلكنرؤيةصلاحال

                                                             
1
M. Joko Susilo, Pembodohan Siswa Tersistematis (Yogyakarta: Pinus, 0222),hlm. 03. 

2
Diasty  Widar Hapsari & Arif  Partono  Prasetio, Pengaruh  Kompetensi Guru  Prestasi 

Belajar  Siswa,   e-Proceeding  of  Management: Vol.4  No.0  April, 0202, h. 062. 
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مت دلن الرئيسي األساس أنو على التعليم إىل اإلسالـ ينظر نفسو، الوقت يف
:نصو۱۱ربديدأكلوايتوكسبجيده.ىذاكالـهللايفالقرآفاجملادلةاآلية

ُالَِّذيَنآَمُنواِمْنُكْمَكالَِّذيَنأُ  ٖكتُوااْلِعْلَمَدَرَجات يَػْرَفِعاَّللَّ

سيكوفللتعلممعٌتابلنسبةللطالبإذاكافادلعلميعرؼعناألشياءاليتسيتم
تسليمهاللطالب،حىتيتمكنوامنتقدميأكتوفَتىذهادلوادبشكلصحيحكاالبتكار

ميلتعلا يفعمليةالتعلم.لتحقيقاألىداؼالتعليميةادلرغوبةغلبأفسبربعمليةالتعلم.
تستوعب ال ألهنا سهلة ليست عملية التعلم كالطالب. ادلعلموف بو أنشطةيقـو ىو
ادلعلوماتفحسب،بلتتضمنأنشطةأكإجراءاتمتنوعةغلبالقياـهباخاصةإذا

.أحدالتعلمالذميركزعلىاألنشطةأكأردتأفتكوفنتائجالتعليمأفضلكأحسن
استخدا ىو ادلختلفة التعلماإلجراءات يف معينة اسًتاتيجية استخداـ.ـ سيسهل

 اسًتاتيجيةالتعلمادلناسبةعلىالطالبقبوؿالتعلمكتقليلصعوابتالتعلم.

للم  يكوف أف غلب التعلدّرسلذلك عملية يف مهم الطالبيدكر كتشكيل م
ديدىااحملتملُت.منأجلربقيقأىداؼالتدريسىذهأكربقيقمعايَتالكفاءةاليتمترب

أفيكوفلديهمإبداعلتشجيعقدراتالطالبدّرسيفادلناىجالدراسية،غلبعلىادل
أذكياءجدنايفربديداالسًتاتيجيةادلناسبةكادلناسبةدّرسعنطريقادل غلبأفيكونوا

الطالب مجيع سيكوف اإلسًتاتيجية ىذه مع لذلك التدريس، يف أكثرالستخدامها
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كربقيقاألىداؼبشكلمثايل،إىلجانبأنوغلبعليهمأيضنااالنتباهاسنايفالتعلممحّ
 ٗ.إىلاىتماماتكشغفالطالبيفربديداإلسًتاتيجيةالصحيحة

معلىأهناخطةربتومعلىسلسلةمناألنشطةيؽلكنتفسَتاسًتاتيجيةالتعل 
معينة تعليمة أىداؼ لتحقيق األشيا٘.ادلصممة ىي التعلم أفاسًتاتيجية غلب اليت ء

ادل إليها ككفاءة.دّرسينظر بتأثَت التعلم أىداؼ ربقيق ؽلكن حبيث التعلم عملية يف
 .ميىومفتاحالنجاحيفعمليةالتعلدّرسادل

ىواسًتاتيجيةتعلمنشطة Everyone is a Teacher Here كلالطالبمدرس 
لكلطالبأفيكوفكاحدةشلايعٍتأنوؽلكنلكلطالبأفيعملكمدرسأكؽلكن

تذكر ؽلكن لسيلربماف، كفقنا اآلخرين. للطالب األسئلة لطرح مكاانن أك ىنا مدرسنا
كسيتقنها كمناقشتها بنقلها قمنا إذا أكرب بشكل عليها احلصوؿ مت اليت ادلعلومات

 ٙكيشرحهالآلخرين.مدّرسهاشخصماإذاكاف

مدرّ  الطالب اسًتاتيجيىيساسًتاتيجيةكل كلإحدل تصمم اليت التعلم ة
الطالبالذينصدقائوطالبليتمكنمنالتواصلمعأ ادلعلمىنا اجلميعاسًتاتيجية .

تعداسًتاتيجية"كلالطالبمدرس"اسًتاتيجيةسهلةٚيعملوفكمعلمُتألصدقائهم.
 ٛ.للتطبيقللحصوؿعلىمشاركةكبَتةيفالفصلالدراسيكمسؤكليةفردية
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 إسًتاتيجية ىي كلالطالبمدرسإسًتاتيجية فإف MelvinL.Silberman0قاؿ
كلاسًتاتيجية.اآلخرين للطالب"مدرس"دبثابة ليكوف طالب لكل فرصة توفر أف ؽلكن

 كىذه التعلم، يف سيشركوف الطالب فإف لذا ادلزااي،  من ابلعديد تتمتع مدرس الطالب
 كلالطالبمدرسإؿاسًتاتيجية دليلفُت كفقنا الضعف، بعض أيضنا لديها االسًتاتيجية

 ىذه أف كما التعلم، أبنشطةيف الطالب سيشارؾ لذلك ادلزااي، من ابلعديد تتمتع
 .الضعف بعض على ربتوم االسًتاتيجية

 تزيد أف ؽلكن الطالبمدرس كل ،Suparmanبناءاعلىالبحثالسابق0عند
 سليماف، من البحث نتائج أف حُت يف .التعلم كنتائج أنشطةالطالب من التعلم طريقة

أتثَتذلا الدائرة موضوع حوؿ التعلم اسًتاتيجية كلالطالبمدرسابستخداـ التعلم فإف
 اسًتاتيجية كلالطالبمدرسل كاف إذا .للطالب الرايضيات تعلم ىنتائج عل حقيقي

 الرايضيات على ادلطبقة التعلم  اتيجيةاسًت تطبيق إمكانية اليستبعد فإنو كبَت،أتثَتذلا
 .كبَتأتثَتذلا العربية ادلواد على كلالطالبمدرس

أنشطةالتعلمالطالبىوأحدمؤشراتالنجاحيفالتعلم.إذاكانتأتثَتتعلم 
الطالبجيدة،فإفنتائجالتعلماليتيتمربقيقهاستكوفجيدةأيضنا.نتائجالتعلمىي

ربةأنشطةالتعلم.ؽلكنأفتكوفتغيَتاتيفالسلوؾالذمحصلعليوالطالببعدذب
 .نتائجالتعلممعرفيةأكعاطفيةأكنفسية

النشط. التعلم إىل الطالب يدعو تعليم ىو النشط التعلم إف زيٍت ىشاـ قاؿ
التعلم، يعٍتالطالبالذينيسيطركفعلىأنشطة فهذا يتعلمالطالببنشاط، عندما



٘ 

رعلىاألفكارالرئيسيةللمادة،أكحلكبذلكيستخدموفالدماغبنشاط،سواءللعثو
 ٜادلشكالت،أكتطبيقماتعلموهيفادلشكالتادلوجودةيفاحلياةالواقعية.

 يف دركس لديها اليت ادلدارس إحدل ىيحسنةادلتوسطةاإلسالميةبكنبارك مدرسة
العربية اللغة اللغة  قاسم الشريف امعةالسلطافجل منخريج يفمدرسة العربية.مادة

تعليم تعليم ك الًتبية كلية من رايك احلكومية اإلسالمية  .العربية اللغة قسم  ادلدرسة
لتنشأ Everyone is a Teacher Here كلالطالبمدرسالتعلم إسًتاتيجية تستخدـ

 :يلي كما ادلدّرس بذذلا اليت اجلهود بُت كمناللغةالعربية.أنشطةالتعلميفعمليةالتعلم

 .درسةتعطيمادةاللغةالعربيةعلىالطالبادل.ٔ

    دلعرفةإجابةالطالبعنمادةالتعلمفتطبقادلدرسةإحدلاخلطواتيف.ٕ
 .تعلماألنشطةكىياسًتاتيجيةالتعلمكلطالبمدرس        

ٖ ادلادة. عن السؤاؿ بكتابة أتمرىم مث الطالب على القرطاس تعطي ادلدرسة
   دركسةادل

.ادلدرسةذبمعالقرطاسكتوزعوإىلكلالطالب.مثأتمرالطالببقرأةماكتبتٗ
عليوكإجابةالسؤاؿمباشرةخَتا

.ادلدرسةتشارإىلبعضالطالبليقرأماكتبعلىفرطاسوكيعطىإجابتوإىل٘
 ادلدرسةمثأتمرادلدرسةالطالباألخرينبتكميلاإلجابةكزايدَتا
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 بناءا مدرسةعلى يف الباحثة هبا قامت اليت ادلتوسطةادلالحظات حسنة
كلالطالب"تعرؼالباحثةأفادلدرسةتستخدـإسًتاتيجيةالتعلم ،اإلسالميةبكنبارك

اللغةلتنشأأنشطةتعلمالطالبيفعمليةتعلم "Everyone is a Teacher Here مدرس
انشيطُتالعربية يكونو مل كلكنبعضالطالب كمادلتعليو. التعليم يفاتباععملية

 :الظواىراآلتية

 .ادلطركحة ادلشكلة يفهموا مل إذا األسئلة لطرح استعدادنا أقل الطالب يكوف.ٔ

 زلاكلةالطالبانضةليعملواالواجبهااليتقدمتهباادلدرسة.ٕ

 العربية اللغة تعلم يف تركيزىم أك الطالب انتباه اطلفاض.ٖ

 الطالب ك ادلدّرسة بُت علالتفا قلة.ٗ

 .العربية يفتعليماللغة الطالب استعداد عدـ.٘

أتثري استخدام ربتادلوضوع:بناءنعلىالّشرحالّسابق،َتتمالباحثةإبجراءحبث
أنشطة على   Everyone is a Teacher Here كل طالب مدرسلم يسرتاتيجية التعلا

 .ادلتوسطة اإلسالمية بكنبارو رسة حسنةدرس اللغة العربية يف مديف الطالب  تعلم

 مشكالت البحث .ب

 :تحديدادلشكلةعلىالنحوالتاىلف،ؽلكنالسابقةبناءنعلىخلفيةادلشكلة

 قلةأنشطةالطالبيفعمليةتعلماللغةالعربية. .ٔ
 كسائلالتعليماليتاستخدمهاادلدرسمنخفضعندشرحمادةاللغةالعربية. .ٕ
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 وفرأييهمأكيعطيالنصحيفمناقشةاجملموعة.بعضالطالباليعرض .ٖ
 Everyone is a Teacher "كلطالبمدرس"لمياسًتاتيجيةالتعلـااستخد أتثَت .ٗ

Here  الطالب تعلم أنشطة على حسنةيف مدرسة يف العربية اللغة درس
 .ادلتوسطةاإلسالميةبكنبارك

حدود البحث.ج

 "كلطالبمدرس"لمياتيجيةالتعلاسًتـااستخد أتثَتأماحدكدالبحثفهو:
Everyone is a Teacher Here  الطالب تعلم أنشطة على يفيف العربية اللغة درس

 ادلتوسطةاإلسالميةبكنباركمدرسةحسنة

 سؤال البحث.د

 فهو: البحث سؤاؿ التعلـااستخدىلأما ياسًتاتيجية طالب"لم كل
درسيفعلىأنشطةتعلمالطالبيؤثر Everyone is a Teacher Here "مدرس

؟ادلتوسطةاإلسالميةبكنباركاللغةالعربيةيفمدرسةحسنة

 ف البحثاهدأ.ه

البحثفهو ىدؼىذا التعلـااستخد أتثَتدلعرفةأما ياسًتاتيجية كل"لم
درسيفعلىأنشطةتعلمالطالب Everyone is a Teacher Here "طالبمدرس

 .ادلتوسطةاإلسالميةبكنباركسةحسنةاللغةالعربيةيفمدر

 أمهية البحث.ك
 كنتقسيمفوائدالبحثبشكلعاـإىلقسمُتعلا:ؽل

 الفوائدالنظرية .۱



ٛ 

صوؿعلىدرجةادلرحلةاجلامعيةيفقسمتعليملحىذاالبحثىوأحدمتطلباتل.أ    
قاسماإلسالميةالشريفيفجامعةالسلطافعليماللغةالعربيةيفكليةالًتبيةكالت

 رايك.احلكومية

عن عامة حملة كتقدمي ادلعرفة توسيع إىل الدراسة ىذه َتدؼ اسًتاتيجيةأتثَتب.
 ."علىادلوادالعربيةالطالبمدرسالتعلم"كل

الفوائدالعملية. ۲

 أتثَتعلىأنشطةتعلمالطالبيفتعلمالغةالعربية.

دّرسنيللمأ.

 اختياركاستخداـاسًتاتيجيةمشَتةإىلئجىذهالدراسة(آملأفتكوفنتأ
التعلمخاصةيفادلوادالعربية.              

ادلهالدراستو(ىذٕ بتوسيعمعرفتهمادائمدّرسوفمدخالنيفالتعلمحبيثيقـو
ربسُتأنشطةمنحوؿاسًتاتيجيةالتعلمادلناسبةحىتيتمكنواعلومهمك

.تعلمالطالب

 لمدارسل. ب

البحثمدخالنكمعلوماتكمرجعانيفالتخطيطككضعسياسةمناسبة    يعدىذا
يفتعلماللغةالعربيةكلطالبمدرسلتحسُتنظاـالتعلم،خاصةنيفاسًتاتيجية

 لزايدةأنشطةتعلمالطالب.
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 ج. للطالب

 .منادلتوقعأفتساعدأكربسنأنشطةتعلمالطالبيفادلوادالعربية    

 د. للباحثني

 .ىذاالبحثىومادةلتنميةادلعرفةمفيدةللقراءكمرجعلباحثُتآخرين 

 ز. مصطلحات البحث

ٓٔالتأثَتىوترؾاألثر. .ٔ

هبرلموعةأنشطةتعليميةاسًتاتيجيةالتعلمىي.۲ كالطالبدّرسادلاغلبأفيقـو
 ٔٔربقيقأىداؼالتعلمبتأثَتككفاءة.هباحىتؽلكن

ىيإحدلاسًتاتيجيةالتعلماليتتصممكلطالبليتمكنطالبمدرس.كلالٖ
اسًتاتيجيةكلالطالبمدرسالذينيعملوف اجلميع أقرانو. منالتواصلمع

ٕٔ.ألصدقائهمدّرسُتكم

كعقلي. ٗ أنشطةجسدم ىو أنشطةالتعلم.ٖٔأنشطةالتعلم تفسَت أيضنا ؽلكن
فيوالطالبأبنشطةتعليميةؽلكنه اإحداثتغيَتاتيفالقيمأككشرطيقـو
 ٗٔادلواقفاإلغلابيةلدلالطالبيفعمليةالتعلم.
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 ادلفهوم النظري. أ
 التأثري .ٔ

حيثأهناتدكريفتكوينالطبيعاثقة التأثَتىوقوةصادرةمنالشيءأكادلرء0
أثر أثرة0 ك أثر ادلرء. إجراءة أك اختا-النفس عليهم أحسنأثر دكهنم لنفسو ر

٘ٔاألشياءكأفضلها.
 . تعريف اسرتاتيجية التعليم ۲

اليواننية ادلركبة الكلمة من االسًتاتيجية اشتقاؽ يتم اللغوية، الناحية من
"سًتاتوس"اليتتعٍتالقواتك"العميل"تعٍتالقيادة،لذافإفاالسًتاتيجيةىيقيادة

مصطٙٔالقوات. استخداـ مت البداية، متيف الذم العسكرم العامل يف االسًتاتيجية لح
اإلندكنيسيالقاموسيف۱ٚ.تعريفوكوسيلةالستخداـكلالقوةالعسكريةلكسباحلرب

 ۱۷.أفاالسًتاتيجيةتعٍتخطةدقيقةلؤلنشطةلتحقيقأىداؼزلددة
 االسًتاتيجية تفسَت ؽلكن ، كالتعلم ابلتعليم ربطها عند إجرائها أهناعند على

أنشطةأظل من عامة التاط أنشطة ربقيق يف األىداؼعليمالطالب لتحقيق كالتعلم
 ۲۲.احملددة

لسيف كفقنا األثناء، ىذه تعليموؿيف ىو التعلم فإف ، رامايوليس يف ساجاال
احملددا ىي اليت التعلم كنظرايت التعليمية ادلبادئ استخداـ كيفية الطالب الرئيسيةة
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التعلم يتمالتللنجاحالتعليمي. منقبلادلعلمكمعلم،عليمعمليةاتصاؿثنائيةاالذباه.
۲۱.بينمايتمالتعلممنقبلالطالب

الت يفأنشطة أرادادلعلمأفيكوفانجحنا كالتعلم،فيجبعليواستخداـعليمإذا
اختيار أساسيات إىل االنتباه إىل احلاجة جانب إىل الطالب. ػلبها جيدة اسًتاتيجية

التعلمكمعايَتاختياراسًتاتيجيةالتعلم.ألفاإلسًتاتيجيةادلستخدمةستؤثراسًتاتي جية
،يفىذهالدراسةعلىكجواخلصوصطلوبةكمطموعةبشكلكبَتعلىأىداؼالتعلمادل

ىوإصلازالطالب.كابلتايل،ؽلكنتفسَتاسًتاتيجيةالتعلممعاختياركلأنشطة،كالذم
.تأكادلساعدةللطالبلتحقيقأىداؼتعليميةمعينةؽلكنأفيوفرالتسهيال

ذإ كادلطموعةادلف اختيارىاطلوبة سيتم اليت األساليب ىي التعلم اسًتاتيجية أف
منقبلادلعلملتقدميادلوادالتعليميةمنأجلتسهيلالطالبعلىقبوذلا كاستخدامها

 .كفهمهاحبيثؽلكنربقيقأىداؼالتعلمإىلأقصىحد
سرتاتيجية التعلمال معايري االختيار. ٖ

احلذربناءنتوخيالؽلكناختياراسًتاتيجيةالتعلمبشكلعشوائي،كلكنغلب
أفىناؾعديدمنادلعايَتاليترللةسانتينايفMagerعلىاعتباراتكمعايَتمعينة.ذكر

 ٚٔ.يفاختياراسًتاتيجيةالتعلم،كىيعلىالنحوالتايلعماذلاؽلكناست

 موجوضلوأىداؼالتعلم .ٔ
 /اختيارتقنياتالتعلمادلناسبةللمهاراتادلستخدمةكادلملوكةيفالعملالحقنا .ٕ

 )مرتبطةبعاملالعمل( كاقعا
 .استخداـكسائلالتعلمقدراإلمكافلتحفيزحواسالطالب .ٖ
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ٕٔ 

منادلعايَتيفاسًتاتيجيةةسانتينا،يقدـعدلبحرممجرةيفرللةابينماسيف
كاآلتية:م،يلتعلا

.اؿالعاطفيكادلعريفكاحلركياجملمذاتاألىداؼيفيمالءمةاسًتاتيجيةالتعل .ٔ
التعل .ٕ اسًتاتيجية كادلرئييمالءمة اللفظي ادلثاؿ سبيل على ادلعرفة. نوع مع م

كادلبدأكاإلجرائيكادلوقف .كادلفهـو
 ؼالطالب.ادىممعابمالءمةاسًتاتيجيةالتعل .ٖ

:بالذينػلتاجوفإىلاالىتماـىيخصائصالطال

.ادلبكرةللطفلمثلالقدراتالفكريةكقدراتالتفكَتكقدراتاحلركةةالقدرأ(

.ب(اخللفيةالثقافيةكالوضعاالجتماعي   

.ج(االختالفاتالشخصيةمثلادلواقفكادلشاعركاالىتماماتكالدافعكىلمجرا

سُتتعلمالطالبراسًتاتيجيةالتعلمعلىرباقد.مٗ

٘ . كالعيوب،إىلنظرنا ادلزااي من العديد على ربتوم التعلم اسًتاتيجية بعض
.فيجبتعديلاالختياركاالستخداـحسبادلوضوعيفموضوعاتمعينة

ٙ اجلوانب. االعتبار بعُت التعلم اسًتاتيجية استخداـ أيخذ أف غلب التكاليف
.استخداـاسًتاتيجيةإىلالتبذيرلمادلعالتمويلية.الجدكلإذاأدل

جةإليهاتاتاحملاكقاسًتاتيجيةالتعلمادلختارة،األةالستخداـستغرقمتاكق.األٚ
 .لتقدميمادةالدرسكماإىلذلك



ٖٔ 

. مبادئ اسرتاتيجية التعلم٤

عنداستخداـبحثالاادلقصودابدلبادئيفىذ ىوأشياءغلبمراعاَتا
التعل الستخداـمباسًتاتيجية العامة ادلبادئ فهم إىل ادلعلموف ػلتاج لذلك .
 :ٛٔمعلىالنحوالتايلياسًتاتيجيةالتعل

.موجوضلواذلدؼ۱

يفنظاـالتعلم،األىداؼىيادلكوانتالرئيسية.غلبأفتسعىمجيع
م ادلعلمكالطالبلتحقيقأىداؼزلددة مفقبلأنشطة مهمجدناًتدة ىذا .

ية،كابلتايلؽلكنربديدصلاحاسًتاتيجيةالتعلممنصلاحالطالبعملعليمألفالت
 يفربقيقأىداؼالتعلم.

    األنشطة.ٕ
بويلتعلا     يقـو التعلم ادلعلومات. أك احلقائق من عددنا ػلفظ ال ادلعلموفم
مع تسابدلاك تكوفخربات أف غلب لذلك ادلتوقعة. لؤلىداؼ كفقنا ينة

الطال أنشطة تشجيع على قادرة التعلم التعليماسًتاتيجية عملية اتباع يف ب
 كالتعلم.

 .الفردية۳

ىوجهدلتطويركلطالبعلىحدة،علىالرغممنأننانعلمرلموعةعليمالت   
.يَتيفسلوؾكلالطالبىوتغةربقيقكيفمنالطالب،كلكنيفجوىرهمانريد
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ٔٗ 

.النزاىةٗ

الت إىل ينظر أف الشخصعليمغلب لتطوير جهد أنو أبكملويةعلى
 التيطوتللطالب.ال تطويرعليمر أيضنا يشمل بل فحسب، ادلعرفية القدرات

جوانبمنالعاطفةاحلركية.لذلكؽلكنالسًتاتيجيةالتعلمتطويرمجيعجوانب
 .لةشخصيةالطالببطريقةمتكام

 Everyone is a Teacher Here . اإلسرتاتيجية كل الطالب مدرس٥

 Everyone is a Teacher Here مفهوم اإلسرتاتيجية كل الطالب مدرس .أ

 كل مدّرسمصطلح ىالطالب اجلميع أف يعٍت شلا اإلصلليزية اللغة من مأييت
طادلدرسوف كل سبنح اسًتاتيجية ىو ىنا مدرس ىو كاحد كل فإف لذا الفرصة. الب

التعلٜٔللعملكمدرسللطالباآلخرين. ؽلكنييفعملية كادلعلم. مالغلبأفتنشأ
جدنا مناسبة اإلسًتاتيجية ىذه آخرين. طالب مع البعض بعضهم تعليم للطالب

الطالبككلكبشكلفردم،توفرىذهاإلسًتاتيجيةفرصةلكلًتاؾشاللحصوؿعلى
ٕٓ.طالبللعملكمدرسألصدقائو

ع أصدقائو. ,Melvin, Zainiيرلند مدرسك طالب كل إسًتيتيجية أف
مالغلبأفيتستخدـللحصوؿعلىمشاركةالصفكلوكبشكلفردم.يفعمليةالتعل

ة.ىذهاإلسًتاتيجيةمناسبينمعطالبأخرواأتيتمنادلدرس.ؽلكنللطالبأفيعلم
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ٔ٘ 

عطيالفرصة"هاإلسًتاتيجيةالطالبكلهممنشكلفردم،ىذاشًتاؾيحصلعلىلل
أصدقائو. ك كمدرس ليساىم الطالب كل اسًتاتيجيةٕٔعلى طالب"ابستخداـ كل

أماىدؼاسًتاتيجيةكلٕٕيفتعلمالنشاط.واأفشًتكدكفاليرنمدرس،الطالبالذي
مزيةتتالطالبلتعلماألنشطةبشكلفردمكةارسشلطالبمدرسعندإمساعيل حّضر

ٖٕ،العقدةالنقصكالؼلاؼأفيشعراخلطأ.سأؿعنواألخرينتقدميسؤاؿيب

التعل إستَتاتيجية أف يقاؿ يإذف، مدرس"م طالب اليت"كل إستَتاتيجية ىو
كالتعلم،الغلبأفيكوفعليمتعطيالفرصةإىلكلطالبليعلمأصدقائو.يفعمليةالت

فإىلزلاضراتمنكلشيءمنادلعلم،فالطالبفقطغللسوفيفالسقفكيستمعو
ادلعلم،كلكنؽلكنللطالبتعليمبعضهمالبعضمعطالبآخرين.ىذهاالسًتاتيجية
الفردية. كادلسؤكلية الفصل مشاركة على للحصوؿ للمعلمُت سهلة اسًتاتيجية ىي

آيةالركح،كاليتيفسورةُتاآليةثالثتتماشىىذهاالسًتاتيجيةأيضنامعكلمةهللايف
 :مايليتنصعلى

َهاالتَػْبِديَلخِلَْلِقاَّللَِّ الَّيِتَفطََرالنَّاَسَعَليػْ  .ِفْطرََةاَّللَِّ

تشرحىذهاآليةاإلمكانياتالبشرية،أفهللاأعطىاإلمكاانتالبشريةكاليغَت
ٕٗ.اإلمكاانتالبشريةابستثناءالبشرأنفسهم
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ٔٙ 

اكثيقنا،ألفاسًتاتيجية"كلإفرؤيةاسًتاتيجية"كلالطالبمدرس"مرتبطةارتباطن
كأف للتعليم، مستعدين يكونوا كأف للتعليم مستعدين الطالب ذبعل مدرس" الطالب

مستعدينللقيادةكمستعدينللقيا ،ألفهللاـابألعماؿالصاحلةكأعماؿمدرسيكونوا
 .أعطاىمإمكاانتيفكلإنساف

  Everyone is a Teacher Here            خطوات اسرتاتيجيةكل الطالب مدرس.٦

 ىناؾ كلكن فقط، تنطبق ال ،"كلالطالبمدرس"التعليم اسًتاتيجية لتطبيق      
كل"اسًتاتيجية تنفيذ خطوات ىي اخلطوات.مراعاَتا غلبعلىادلدرس خطوات

 التايل: النحو على"الطالبمدرس

 يِعّدادلدرسالبطاقات. .ٔ
مادةعنب.مثأيمرىمبكتابةالسؤاؿاليتلديهميوزِّعادلدرسبطاقاتإىلالطال .ٕ

 الدرس.
 غلمعادلدرسبطاقاتكػّلركها. .ٖ
ادلدرسبطاقاتإىلالطالباألخر .ٗ السؤاؿيفقلبهممثينيوزِّع ،كأيمرىمقراءة

 يطلبهمأفيفّكركاجوااب.
 منالطالبلقراءةالسؤاؿالذلغلده.احدكاؼلتارادلدرس .٘
 نالسؤاؿادلقركء.عليعطيجواابيطلبادلدرسالطالب .ٙ
 اتأكإضافات.ظلتقدميمالحينيطلبادلدرسالطالباألخر .ٚ
 يصححادلدرسشرحاإلجابةمنالطالب. .ٛ



ٔٚ 

اسًتاتيجية تطبيق ادلدرسُت على األسهل من سيكوف اخلطوات، ىذه ابجراء
الصفالتعليم يف مدرس" الطالب "كل الطالب. االسًتاتيجية ىذه ستعّود

أفيكونوادائمناانشطُتيفالتعلم.طُتيفاتباععمليةالتعليمنشي

 اسرتاتيجية التعليم "كل الطالب مدرس" . مزااي وعيوب٧

الت أنشطة عليميف اسًتاتيجية من متنوعة رلموعة تستخدـ أف غلب كلكنكالتعلم
يجيةالتعلميفرلموعةمتنوعةمناسًتاتينسىادلدرسةأفلكلاسًتاتيجياتمزاايكعيواب

ىناؾمزاايكعيوبتغطيأكجوالقصوريفبعضهاالبعض.كابدلثليفكلفردمدرسىنا
 ٕ٘.اسًتاتيجيةذلامزاايكعيوب

 ":كلالطالبمدرسالتعليم"اسًتاتيجيةزاايم.۱

   كتركزىم،حىتعندمايكوفالطالبلتتبيورغباتيفجذباألسئلةتؽلكنأفتأ.  
.ُت،كيتمتنشيطالنـوالطالبصاخب    

.ب.ربفيزالطالبعلىتدريبكتطويرقوةالتفكَت،دبايفذلكقوةالذاكرة  

 .ج.تنميةشجاعةالطالبكمهاراَتميفالردكالتعبَتعناآلراء

 :إفنقاطضعفاسًتاتيجيةكلالطالبمدرسىي.ب

.أ.يطلبالكثَتمنالوقت
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ٔٛ 

 ذاكافادلعلمأقلقدرةعلىتشجيعالطالبعلىب.يشعرالطالبابخلوؼإ       
.أنيكونواشجعاف،منخالؿخلقجوغَتمتوتر            

ٕٙ.ج.ليسمنالسهلطرحأسئلةتناسبمستولالتفكَتكيسهلفهمها       

يفالوصفالسابق،ؽلكنرؤيةنقاطالقوةكالضعفيفإسًتاتيجيةكلالطالب
يفربديدالوقتالذمسيتمفيومدرس،كابلتايلغلبأف يكوفادلعلموفأذكياءجدنا

استخداـاسًتاتيجيةكلالطالبمدرسيفأنشطةالتدريسكالتعلم،كغلباالنتباهإىل
 .أساسياتاختياراسًتاتيجيةالتعلميفادلعياراختياراسًتاتيجيةالتعلم

 . أنشطةالتعلم۸

 ( مفهوم أنشطةالتعلمٔ

قاعد لديهااألنشطةلديو كاليت كالالحقة، إىل ابدئة لديها اليت نشطة ة
التمثيل على كقادرة كدينامية، اإلنتاج، من أكثر كقبوؿ السعي، معٌت
كالتفاعل.األنشطةىوعملأكشغوؿ.يفحُتأفالتعلمىوتغيَتيفالسلوؾيف

تفاعلاألفرادبفضلالتفاعالتبُتاألفرادكاألفرادمعبيئتهمحىتيتمكنوامنال
ٕٚمعالبيئة.

 إحداث ؽلكنها تعليمية أبنشطة الطالب فيها يقـو حالة ىو أنشطةالتعلم
التعلم فيعملية الطالب ذباه اإلغلابية ادلواقف أك القيم يف تغيَتات أنشطة يعد.
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ٜٔ 

 يكوف أف ؽلكنٕٛ .التعلم عملية لنجاح مهمنا أساسينا عنصرنا الطالب تعلم
 البدنية األنشطة أتخذ أف ؽلكن.نفسية أك جسدية أنشطة شكل يف أنشطةالتعلم

 يف.ذلك إىل كما التدريب كمهارات كالكتابة االستماع ك القراءة شكل التعلم يف
 يف سبتلكها اليت ادلعرفة خزينة تستخدـ ادلثاؿ سبيل على النفسية األنشطة أف حُت
 نتائج كتلخيص آخر، مع مفهـو كمقارنة مواجهتها،  تتم اليت ادلشكالت حل

ٜٕاألخرل. النفسية كاألنشطة التجارب

 ادلعلم على غلب نشطُت، الطالب يكوف أف أجل من لراميوليس، كفقا
 ىو كالتعلم التدريس عملية يف بو القياـ يتم ما الطالب، مشاركة من التأكد

 ؿ كفقنا.كاثبت عميق بشكل التدريس نتائج ادلشاركة ستغرس.النشطة ادلشاركة
 يف ادلشاركة يف أنشطةالطالب رؤية ؽلكن ،Angry DolyفيمجلةNana Sudjanaػ

من: كالتعلم التدريس عملية

ادلشاركةيفتنفيذكاجباَتاالتعليمية. (ٔ
 ادلشاركةيفحلادلشاكل. (ٕ
 إذاكانوااليفهموفادلسألة.دّرساسأؿالطالباآلخرينأكادل (ٖ
 شكلة.زلاكلةالعثورعلىرلموعةمتنوعةمنادلعلوماتالالزمةحللادل (ٗ
 .دّرسإجراءمناقشاتمجاعيةكفقالتعليماتادل (٘
 تقييمقدرتوكالنتائجاليتمتاحلصوؿعليها. (ٙ
 تدريبنفسكيفحلادلشاكلأكالقضاايادلماثلة. (ٚ
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ٕٓ 

كىكذا،فإفأنشطةالتعلمىومجيعاألنشطةاليتيتماالضطالعهبايفعملية
لتعلم.التنشيطىوالًتكيزىناالتفاعل)ادلعلمُتكالطالب(منأجلربقيقأىداؼا

تعليمينا علىالطالب،ألنومنخالؿأنشطةالطالبيفعمليةالتعلمسيخلقجونا
فإف نشطة، تكوف أف دكف مهم، أمر التعلم األنشطةيف عدـ إف كعاطفينا. نشطنا

 لرأم كفقا يراـ. ما على تسَت لن التعلم Aunurrahmanعملية رللة  Wahyuيف

Pratiwiسواءمشَتا اليتتشارؾالطالببنشاط، الدراسة اجليدىو التعلم إىلأف
جسدايكعقليا.القوةالنشطةاليتلدلاألطفاؿبطريقةطبيعيةسوؼتكوفقادرة

ٖٓعلىتطويريفاذباهإغلايبعندماتوفرالبيئةمساحةجيدةلنموالنشط.

أنواع أنشطةالتعلم(۲

ادلعلمعلىرأمالتعلماليتتنتميإىلفئةنشطبعضأنواعاألنشطةالطالبية

Paul B Diedrichمنهايفرامايوليس: 

الصور .ٔ يالحظ القراءة، مثل البصرية، كغَتبيالتجركتالحظاادلكاألنشطة
.ذالك

ذكر .ٕ مثل الشفهية، ادلشورةكطلبكصياغةكاألنشطة اآلراءكتقدمي إصدار
 .كغَتذالكادلناقشاتكادلقابالتك

إىلأن .ٖ االستماع مثل االستماع، كاخلطبشطة كادلوسيقى كادلناقشات احملادثة
 .كغَتذالككاحملاضرات
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ٕٔ 

غَتكالنسخكتبيافسإلكتابةاألنشطة،مثلكتابةالقصصكادلقاالتكالتقريركا .ٗ
 لك.اذ

 .لكاكغَتذكاخلرائط،كالرعاةرسمالبياينأنشطةالرسم،مثلالرسم،ك .٘
)األن .ٙ احلركية التجارباألنشطة إجراء مثل إصالحكشطةاحلركي(، اإلنشاءات،

 .كغَتذالكتربيةاحليواانتكاللعبكالبستنةكالنموذج
كغَتكحلاألسئلةكربليلكازباذالقراراتكتذكريقبضاألنشطةالعقلية،مثل .ٚ

 .ذالك
كالفرح .ٛ االىتماـ مثل العاطفية، كالعصبية،األنشطة كاذلدكء، كالشجاعة

 .ذالككغَتكاإلعجاب

 العوامل اليت يتأثر على أنشطةالتعلم (ٖ

Gagne dan BriggsيفSuwandhaذكرأفالعواملاليتؽلكنأفتطوربداية،
 ٖٔمنها:األنشطةالطالبيفعمليةالتعلم

أفتلعبدكراننشطانيفأنشطةحىتأكجلذبانتباهالطالب،إعطاءالّدكافع (ٔ
التعلم.

 ةاألساسيةللطالب(.شرحأىداؼالتعليم)القدر (ٕ
 تذكَتالطالببكفاءاتالتعلم. (ٖ
 توفَتالتحفيز)ادلشاكلكادلواضيعكادلفاىيماليتسيتمتعلمها(. (ٗ
 إرشادالطالبإىلكيفيةتعلمهم. (٘
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 طرحالنشاط،مشاركةالطالبيفأنشطةالتعلم. (ٙ
 إعطاءردكدالفعل)تغذيةالظهر(. (ٚ
 حىتكفاءةالطالبجيد.تنفيذالفواتَتللطالبيفشكلاختبارات، (ٛ
 مجعكلادلواداليتيتمتسليمهايفهنايةالتعلم. (ٜ

 :ٕٖ،العواملاليتتؤثرعلىأنشطةالتعلمىيDesriadiيفChalidjah Hasanكفقا

الفردية.كالذميتضمنالعواملكتسمىابالعومليفالكائنالذايتنفسوالعوامل (ٔ
الن أك النضج عوامل من عامل ىو كالتحفيز،الفردية كشلارسة، كالذكاء، مو،

كالعواملالشخصية.
الفرد (ٕ خارج توجد اليت العوامل االجتماعية.كيسمى العواملالعوامل كىي

األسريةأكالظركؼادلنزلية،كادلعلمُتكطرؽالتدريس،كاألدكاتادلستخدمةيف
 تعلمالتعليم،كالبيئةكالفرصادلتاحةكالدافعاالجتماعي.

 أنشطةالتعلم مؤشرات( ٗ
ادلشاركةيفتنفيذكاجباَتاالتعليمية. (ٔ
 ادلشاركةيفحلادلشاكل. (ٕ
 إذاكانوااليفهموفادلسألة.دّرساسأؿالطالباآلخرينأكادل (ٖ
 زلاكلةالعثورعلىرلموعةمتنوعةمنادلعلوماتالالزمةحللادلشكلة. (ٗ
 .دّرسإجراءمناقشاتمجاعيةكفقالتعليماتادل (٘
 كالنتائجاليتمتاحلصوؿعليها.تقييمقدرتو (ٙ
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 تدريبنفسكيفحلادلشاكلأكالقضاايادلماثلة. (ٚ

 ب. مفهوم اإلجرائي

 .ادلدرسةتعطيمادةاللغةالعربيةعلىالطالب.۱

    دلعرفةإجابةالطالبعنمادةالتعلمفتطبقادلدرسةإحدلاخلطواتيف.ٕ
 .تعلمكلطالبمدرستعلماألنشطةكىياسًتاتيجيةال        

ٖ ادلادة. عن السؤاؿ بكتابة أتمرىم مث الطالب على القرطاس تعطي ادلدرسة
   ادلدركسة

.ادلدرسةذبمعالقرطاسكتوزعوإىلكلالطالب.مثأتمرالطالببقرأةماكتبتٗ
عليوكإجابةالسؤاؿمباشرةخَتا

ماكتبعلىفرطاسوكيعطىإجابتوإىل.ادلدرسةتشَتإىلبعضالطالبليقرأ٘
 ادلدرسةمثأتمرادلدرسةالطالباألخرينبتكميلاإلجابةكزايدَتا

 ج. الدراسة السابقة

(يفحبثوربتادلوضوع:ٕٛٔٓىذاالبحثقامتبوفًتايةاجلنة).ٔ

كالتفكَت االجتماعية مهارات على مدرس طالب كل اسًتاتيجية أتثَت
لدرسالبيولوجيايفمدرسةMIAطالبيفالصفاحلادمعشرالنقدملدلال

 .ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓلومبوؾكسطىٕالثانويةاإلسالميةاحلكومية

البحثيؤكدعلىتطبيق اسًتاتيجيةكلطالبمدرسعلىأتثَتىذا
عشر احلادم الصف يف الطالب لدل النقدم كالتفكَت االجتماعية مهارات



ٕٗ 

MIAلومبوؾكسطىٕالثانويةاإلسالميةاحلكوميةةلدرسالبيولوجيايفمدرس
كنتائجالتفكَتالنقدمللطالبٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ االجتماعية الرباعة ،كيفيتم

ك ادلدرس، طالب كل اسًتاتيجية تنفيذ خالؿ من التعلم أتثَتيفكبعد
كلطالبمدرسعلىمهاراتاالجتماعيةكالتفكَتالنقدملدلاسًتاتيجية

 الصف يف الطالب عشر الثانويةMIAاحلادم مدرسة يف البيولوجيا لدرس
 .ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓلومبوؾكسطىٕاإلسالميةاحلكومية

مستول لديها االجتماعية الكفاءة الطالب من درجة ربليل إىل بناءا
من أعلى مستول لديهم الذين كالطالب االجتماعية، الكفاءة من منخفض

 من االجتماعية الذينٖ.ٖٔالكفاءة التجارب يف الطالب أف حُت يف ٝ
الذين الطالب من أكثر ادلدرس طالب كل  اسًتاتيجية ابستخداـ يتعلموف

اسًتاتيجيةكلكتأثَتٝ.لذلكىنأ.ٖٚممهاراتاجتماعيةعاليةبقدرلديه
يف الطالب لدل النقدم كالتفكَت االجتماعية مهارات على مدرس طالب

 عشر احلادم اإلسالميةMIAالصف الثانوية مدرسة يف البيولوجيا لدرس
 .ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓلومبوؾكسطىٕاحلكومية

ىو البحث ىذا علىتيجيةاسًتاأتثَتلذلك، مدرس طالب كل
عشر احلادم الصف يف الطالب لدل النقدم كالتفكَت االجتماعية مهارات

MIAلومبوؾكسطىٕالثانويةاإلسالميةاحلكوميةلدرسالبيولوجيايفمدرسة
ٕٓٔٚ/ٕٓٔٛ. 



ٕ٘ 

بوالباحثةىوتقشَتعلىقدـقامتمرادؼىذاالبحثمعحبثاليت
علىاسًتاتيجيةكل كالفرؽمعالبحثالذمستكوفادلساكاة طالبمدرس.
اسًتاتيجيةكلطالبمدرسعلىـااستخدأتثَتهباالباحثةيقعمنموضوعو

يالتعلةنشطأ م ادلتوسطةيف حسنة مدرسة يف العربية اللغة اإلسالميةدرس
 بكنبارك.

۲. بعنواف"التطبيقSuparmanحبثأجراه كلطالبمدرسلزايدةاسًتاتيجية
األ الفئة تعبئة لنظاـ األساسية للكفاءات التعلم يفXنشطةكنتائج

SMKPerindustrian Yogyakartaٕٓٔٔ/ٕٕٓٔ،بناءنعلىنتائجالبحث.
ادللء لنظاـ األساسية الكفاءات على التعلم عملية أف مالحظة ؽلكن

" طريقة تطبيق طريقة يفابستخداـ زايدة تظهر " مدرس طالب كل
القيمةاألكليةائجالتعلم.كؽلكنمالحظةذلكمنمتوسطأنشطةالطالبكنت

 ٘.ٗٙالبالغة متوسط إىل كزايدة ، التعلم٘.ٗٚقيمة نتائج يف زايدة أك
 اكتماؿالتعلميفالفصلمن٘.٘ٔبنسبة زاد ٝ،ٚ.٘ٛٝإىلٚ.ٓٙٝ.

ٝ.كيفالوقتٕ.ٔٗكىذايدؿعلىزايدةيفاكتماؿالتعلميفالفصلبنسبة
ٖٝ.ٓٗو،زادأنشطةالطالبمناحللقةاألكىلإىلاحللقةالثانيةبنسبةنفس

 إىل ٚ.ٓٙكزاد من أنشطةالطالب كاطلفض ٝٔٙ.ٔ إىل استنتاج٘ٝ .ٝ
من تزيد أف ؽلكن مدرس طالب كل التعلم طريقة أف ىو الدراسة ىذه

 أنشطةالطالبكنتائجالتعلم.

ال هبا ستقـو اليت حبث مع البحث ىذا تمرادؼ ىو عنباحثة بحث
الباحثة اسًتاتيجيةكلطالبمدرس.كالفرؽمعالبحثالذمستكوفهبا



ٕٙ 

موضوعو من ـااستخدأتثَتيقع اسًتاتيجية علىتعلم مدرس طالب كل
اإلسالميةحسنةادلتوسطةدرساللغةالعربيةيفمدرسةالطالببأنشطةالتعلم

بكنبارك.

اسًتاتيجيةالتعلمكلطالبمدرسكقوةحبثأجراهنورىادمبعنواف"أتثَت.ٖ
 يف الًتبيةالدينيةاإلسالميةاثنُت يف الطالب ربصيل ضد اإلعداديةالتعلم

ذاتالفركؽادلتساكيةtيوجياكارات".تظهرنتائجالتحليلأفقيمةٕاحملمدية
.ؽلكنأف٘ٓ.ٓ<ٕٓٓ.ٓ = ((pمعقيمةمعنويةٖٚٚ.ٕادلفًتضةىي

ختالفاتيفنتائجالتعلملدل"كلطالبمدرس"كقوةنستنتجأفىناؾا
 دبتوسط " مدرس طالب كل " ىنا التعلم اسًتاتيجية تتمتع اثنُت.

ٛٚ.٘٘٘ٙ متوسط بينما اثنُت" "قوة فإفٜٛٛٛ.ٕٛأسلوب لذا ،
أسلوب"كلطالبمدرس"أعلىمنأسلوب"قوةالنهج".اثناف.متوسط

نتجأفهنجإسًتاتيجيةالتعلمالذميتبعواجلميعىومننتائجالدراسة،است
كلطالبمدرسأكثرفاعليةمنقوةاثنُتيفتعلمالًتبيةالدينيةاإلسالمية

يوجياكارات.ٕاحملمديةاإلعداديةكؽلكنوربسُتربصيلالطالبفي

 ىو الباحثة بو ستقـو اليت حبث مع البحث ىذا يفمرادؼ البحث
الباحثةاسًتاتيجيةكل طالبمدرس.كالفرؽمعالبحثالذمستكوفهبا

 ـااستخد أتثَتموضوعويفيقع اسًتاتيجية علىتعلم مدرس طالب كل
 أنشطةالتعلم يف ادلتوسطةالطالب مدرسةحسنة يف العربية اللغة درس

 بكنبارك.اإلسالمية



ٕٚ 

 د. فروض البحث

التاـااستخدأتثَت ىناؾ الفرضية البديلة: .أ  الطالبسًتاتيجية كل علم
(Everyone is aTeacherHere)مدرس الطالب تعلم أنشطة على درس اللغةيف

 .ادلتوسطةاإلسالميةبكنباركالعربيةيفمدرسةحسنة
أتثَت الفرضية الصفرية:  .ب  ىناؾ الطالباـااستخدليس كل التعلم سًتاتيجية

Everyone  is aTeacherHere)مدرس الطالب تعلم أنشطة درسعلى اللغةيف
 .ادلتوسطةاإلسالميةبكنباركالعربيةيفمدرسةحسنة
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث

 تصميم البحث .أ 
 Productىذاالبحثىوحبثكميكربليلالبياانتابستخداـالرموز

Moment  أتثَت الطالباـااستخديبحث كل التعلم سًتاتيجية
لتحديدYكمتغَتXمنمتغَت(StrategiEveryone is aTeacherHere)مدرس

ادلتوسطة اللغةالعربيةيفمدرسةحسنةبدرسأنشطةتعلمالطالببُتالعالقة
 .اإلسالميةبكنبارك

 زمان ومكان البحث .ب 

 كمكافالبحثفهوٕٕٓٓاكتوبر إىل أمازمافالبحثيفشهرأغسطس
 .ادلتوسطةاإلسالميةبكنبارك حسنةيفمدرسة
 

 البحث وموضوعه أفرادج.    

 ادلتوسطةاإلسالميةبكنباركحسنةيفمدرسةطالبكلأماأفرادالبحثفهو
اللغةالعربية بدرسالطالبأنشطةتعلم.كموضوعالبحثطالبٜٜٖعددىم

 .ادلتوسطةاإلسالميةبكنبارك يفمدرسةحسنة
 

 البحث وعينتهد. جمتمع 
حسنةادلتوسطةاإلسالميةةيفمدرسطالبذاالبحثفهوكلالذلرلتمعأما

بعددبكنبارك السابعٜٜٖىم الفصل  : كىي فصوؿ ثالثة من كتتكوف طالب
 ٕٙٔالعددىم العددىم الثامن كفصل التاسعٖٕٔطالب، كالفصل طالب،
 الباحثةٓ٘ٔالعددىم تستخدـ كلكثَت البحث رلتمع رلموع كبسبب  طالب.

Purposive Sampling0التقنيةألخذعينةاليحث



ٕٜ 

سلتارالفصلادلبحثبناءاعلىالتعليلادلعُتفهيPurposive Samplingالتقنيةأما
ابذلدؼ. كادلناسبة التعلم عملية الطالب، ٖٖكسلوؾ عددهةعينلذلك البحث ذلذا

منٕ٘ يتكوف كىم طالبا. يفطالب "ج" الثامن الفصل ادلتوسطة حسنةدبدرسة
 .اإلسالميةبكنبارك

 البحثه. أدوات مجع  
 أمامجعالبياانتاليتاستخدمتهامنهاالبحثةكمايلي:

 اإلستبانة ( أ

اإلستبانةىوتقنيةجلمعالبياانتعنطريقإعطاءرلموعةمناألسئلةإىل
عليو. اإلجابة ليتم ٖٗادلستفىت دلعرفة التقنية ىذه ـااستخدأتثَتاستخداـ

 مدرس" الطالب "كل التعليم  Strategy Everyone is a Teacherاسًتاتيجية

Here))تصميماالستبيافادلستخدـاستناذاإىلظلوذجالطالبأنشطةتعلمعلى.
Likertيشَت عنو. الكشف ادلراد الكائن توضح اليت األسئلة من تضمن الذم

ادلستخدـيفىذاالبحثإىلأربعإجاابتكمايلي:Likertتقريراستبيافمقياس

 اإلختبارالقبلي (ٔ

الطالبا إىل الباحثة تعطيها اليت اإلستبانة ىو القبلي إلختبار
البحث. عينة خارج فهم  األخرىن أتثَت دلعرفة اإلختبار ـااستخدىذا

 مدرس" الطالب كل التعليم"  Strategy Everyone is aاسًتاتيجية

Teacher Here)).

 اإلختبارالبعدم (ٕ
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ٖٓ 

ال اليتتعطيها باحثةإىلالطالباإلختبارالبعدمىواإلستبانة
ـااستخدالذينيكونوفعينةيفىذاالبحث.ىذااإلختباردلعرفةأتثَت

 مدرس" الطالب "كل التعليم  Strategy Everyone is aاسًتاتيجية

Teacher Here)).

كاإلستبانةتصنععلىشكلاإلغلايبكتضمنإىلأربعإختيارات
  دبقياس تسمى أم ادلقيLikert  0إجاابت لقياسىذا مستخدـ اس

الظاىرة عن اجملموعة أك الشخص شعور ك الفكرةك، ادلوقفو،
كمايلي:فLikertمقياساإلجتماعية.أماإختيارمإجاابتيف

 ٗ=موافقجدا .أ
 ٖ=موافق .ب
 ٕ=غَتموافق .ج
 ٖ٘ٔ=غَتموافقجدا .د

 
 التوثيق   ( ب

التقنيةللحصوؿعلىبياانتعن ـااستخدأتثَتتستخدـالباحثةىذه
 مدرس" الطالب "كل التعليم  Strategy Everyone is a Teacherاسًتاتيجية

Here)0)كالتوكيدبياانتاالستباانتمتاحلصوؿعلىالطالب(كنتيجةتعلم(
.ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓاللغةالعربيةللطالبعلىإمتحافهنائييفالعاـالدراسي
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 التجربة الصالحية والتوثيقية . و
 يةالتجربة الصالح ( أ

،أفالصالحيةىومقياسالذمتظهرترقيةاحلقيقةيفأداةHartonoعند
فيمايلي:Pearsonعندالبحث.أماالرمزللتجربةالصالحية

    =                 n ∑   – (∑ ) (∑ ) 

 

                                                                    √{  ∑ 0
 

∑  0
 

} {  ∑ 0
 

  ∑  0
 

} 


ادلعلومات:

معاملعالقةبُتإصابةمادةكإصابةاتـ:       
 رلموعإصابةحبة:   ∑

رلموعإصابةاتـ:    ∑
رلموعتربيعيحبة:            ∑ٕ
 ∑ رلموعتربيعياتـ: 0

 ابةالتاـرلموعضرباإلصابةادلادةكإص:  ∑

     N :رلموعاجمليبُت

إىلادلستجبُتدلعرفةمقارنة الباحثة أعطأَتا الصالحيةىيكلاألسئلة التجربة
أكثرمنجدكاؿفاخلالصةمنهاأفىذه/حساباجلداكؿإذاكنتنتيجةحسابأكرب

ٖٙ.ادلادةغَتصحيحة
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Hartono, Analisis Item Instrumen, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 0202), hlm. 90.  



ٖٕ 

 طريقة حتليل البياانت ب(

يفىذاالبحثابستخداـربليلالوصفيتقنيةربليلالبياانتادلستخدمة
اسًتاتيجيةالتعليمكلـااستخد)Xالكمي.عدادالبياانتلقياسكلمتغَتيعٍتمتغَت

أنشطةتعلم)أY(كمتغَت((Strategy Everyone is a Teacher Hereالطالبمدرس
 داـالرموز:(اليتمعدكدةدلعرفةالنسبةالكبَتةمنإجاابتاجمليبُتابستخالطالب



  
 

 
 ٔٓٓ 

ادلعلومات:
P:كيةؤمنسبةرقم 
F:التكرار 

N:اجمليبُتعدد.ٖٚ 
سًتاتيجيةالتعلمكلالطالباـااستخدتستخدـالباحثةىذهادلعايَتدلعرفةأتثَت

اللغةبدرسأنشطةتعلمالطالبأعلى(StrategiEveryone is aTeacherHere)مدرس
:ا،منهالعربية

:)جيدجدا(ٙٛ%-ٓٓٔ% .ٔ
:)جيد( ٙ٘%-٘ٛ% .ٕ
 :)مقبوؿ(ٓٗ%-٘٘% .ٖ
ٖٛ.:)ضعيف(ٓ%-ٜٖ% .ٗ

أ الطالبكدلعرفة تعلم يفأنشطة النتيجة تستعمل العربية اللغة التعلم درس يف
النهائي كلٕٕٓٓ-ٜٕٔٓاإلمتحاف إسًتاتيجية التعلم يف ادلدرسة هبا قامت اليت

طالبمدرس.
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Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan , Jakarta: Bumi Aksara, 0205, 
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ٖٖ 

 عن بُتكللبحث مدرساـااستخدالعالقة الطالب كل التعلم كسًتاتيجية
 مايلي:كProduct Momentتستعملةرمزاللغةالعربيةبدرسأنشطةتعلمالطالبأ

 

    =N ∑   – (∑ ) (∑ ) 

 

                                                         √{  ∑ 0
 

∑  0
 

} {  ∑ 0
 

  ∑  0
 

} 


ادلعلومات:

معاملالصالحية:      
N     :عدداألفراد 

X     قيمةادلقارنة: 
y      :ٜٖقيمةالصكادلطلوبمنصحتها 
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ٕٙ 

 لفصل اخلامسا
 اخلامتة

 نتائج البحث .أ 
 اإلجابة فوجدت ادلوجودة ادلشكلة الباحثة حللت أف بعد ـااستخدأف

علىمليكنمؤثراEveryone is aTeacherHere سًتاتيجيةالتعلمكلالطالبمدرسا
أ الطالب تعلم أنشطة درس حسنةيف مدرسة يف العربية اإلسالمية اللغة ادلتوسطة

،كاإلستبياانتأجاهباطالب.كتتكوفالبياانتمناإلستبيافكالتوثيقعنالبكنبارك
ميتعلسًتاتيجيةالاـااستخدمخسةكعشركفالطالباكتشملمنمخسةعشرسؤاالعن

مدرسل الطالب أربعEveryone is aTeacherHere كل من يتكوف سؤاؿ كلكل .
 إجابةاختيارية.

فكافٕٓ،ٓ-ٓيف     ٙٓ،ٓأفكبناءاعلىربليلالبياانتنعرؼالتفسَت
مؤثر موجود/غَت غَت .التأثَت البدلية الفرضية كانت  ((Haكلذلك ك (Ho)مردكدة

 "كلالطالبمدرس"ميسًتاتيجيةالتعلاـااستخدأتثَت.كالنتيجةتدؿعلىمقبولة
Everyone is aTeacherHereاللغةيفدرسأنشطةتعلمالطالبأعلىمليكنمؤثرا

حيثملترتقبنلكاالسًتاتيجيةادلتوسطةاإلسالميةبكنبارك العربيةيفمدرسةحسنة
العربيةكرب تعليماللغة تاـإىلإىتماـشديدمنقبلأنشطةالطالبيفاتباععملية

 ادلدرسة.

التعلاإذف الEveryone is aTeacherHere كلالطالبمدرسلميسًتاتيجية
 ىامل أثرا تؤثر الطالب تعلم أنشطة على حسنةبدرس مدرسة يف العربية اللغة

.ادلتوسطةاإلسالميةبكنبارك



ٖٙ 

 توصيات البحث . ب
 كمايلي:توصياتالبحثتقدـالباحثة

 ةللمدرس .ٔ
أف  عرفنا البحث ىذا التعلااستخداـمن يسًتاتيجية الطالبلم كل
يفأنشطةتعلمالطالبأعلىمليكنمؤثراEveryone is aTeacherHere مدرس
العربيةدرس الطالبلدلاللغة سًتاتيجيةاتستخدـفينبغيعلىادلدرسةأف.
 .الطالبلدللعربيةاللغةايفدرسأنشطةتعلمالطالبأالخرللًتقيةأالتعلم

 لطالبل .ٕ
 سًتاتيجيةالتعلمكلالطالبمدرسابجيداأفيتعلمواالطالبأرجومن .أ

Everyone is aTeacherHere.التعليماألخرل.سًتاتيجيةاكأفيستخدموا 
 .يهتموادراستهمعندالتعلميفالفصلأفالطالبأرجومن .ب

 بكلجهدكنشاط.لواالواجباتادلنزليةعمأفيالطالبأرجومنج.
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DAFTAR  ANGKET  UNTUK  SISWA 

 

Nama : 

Kelas  : VIII MTs Hasanah Pekanbaru 

 

Petunjuk Pengisian 

1. Isilah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan keadaan saudara/i dan berilah tanda silang 

(X) pada jawaban yang saudara/i anggap sesuai. 

2. Kesediaan dan kejujuran saudara/i sangat kami harapkan. 

3. Keterangan : SL  (selalu) 

              SR (sering) 

            KD (Kadang-kadang) 

            TP  (Tidak Pernah) 

 

Keterangan 

 Pertanyaan No 

TP KD SR SL 

    Saya memperhatikan guru saat mengajar pelajaran bahasa 

arab 
1 

    Saya memberikan pendapat saya apabila ada pertanyaan 

dari guru 
2 

    Saya bertanya kepada teman jika ada materi Bahasa arab 

yang belom saya mengerti 
3 

    Saya bertanya kepada guru jika ada materi  Bahasa arab 

yang belom saya pahami 
4 

    Saya menyampaikan ide/ pendapat kepada kelompok saya 
5 

    Menyelesaikan tugas yang sudah diberikan sangat 

mendorong saya supaya aktif dalam diskusi kelompok 
6 

    Saya merasa senang bekerja sama dalam kelompok pada 

saat pelajaran Bahasa arab 
7 

    Saya membantu teman yang kesulitan mengerjakan tugas 
8 



    Saya menyelesaikan tugas dengan cara berdiskusi dengan 

kelompok 
9 

    Saya mendengarkan pendapat teman lain tentang materi 

pelajaran  
10 

    Saya menyempurnakan kesimpulan yang dikatakan teman 
11 

    Saya mencatat dan merangkum materi Bahasa arab yang 

telah dipelajari 
12 

    Saya mengacungkan tangan untuk maju mengerjakan 

tugas kelompok 
13 

    Saya merasa tertantang untuk menyelesaikan soal latihan 

yang diberikan guru 
14 

    Saya berani menjadi pembicara saat presentasi kelompok 

didepan kelas 
15 

 

Pekanbaru,         2019     

   Mengetahui, 

   Guru Bahasa Arab                                                                       Mahasiswa Peneliti 

 

 

   Silvia, S.Pd.I                                                                              Debby Ristiani Pertiwi 

 

      

   



 رقم
 

 األسئلة
 

 يضاحاإل

 غيرموافق  جدا غيرموافق    موافق موافق جدا

 إهتمام املدرس الذى يعلم اللغة العربية 1
 

 

 أعطي رأيي عندما تكون اسئلة من املعلوم 2
 

 

 أسئلة األصدقاء عندما تكون مادة عربية مل أفهمها 3
 

 

 أسأل معلما عندما تكون مادة عربية مل أفهمها 4
 

 

 أنقل الفكر إىل جمموعي 5
 

 

أمت الواجيبة الىت أعطأ تنيها ألكون نشطا ىف  6
 مناقشات اجملموعة 

 

 

اشعر ابلسعادة ألنين أعمل معاىف جمموعة اتباع  7
 عملية تعلم دروس اللغة العربية

 

 

 اساعد اصدقاء الذين جيدون صعوبة يف الوجيبة 8
 

 

 أعمل الواجيبة مبناقشتها مع اجملموعة  9
 

 

  استمع اراء أصدقاء آخرين حول املوضوع 11

 أمت اإلستنتاج الذي قاله أحد األصدقاء 11
 

 

 أسجل و استنتج املادة العربية الىت متت دراستها 12
 

 

 ارفع يدي واتقدم لعمل واجيبة اجملموعة 13
 

 

أشعر ابلتحدى العمال أسئلة املمارسة الىت قدميها  14
  يل املعلم 



 

على أن أكون متحداث أثناء عرض تقدميي أجرؤ  15
 مجاعي امام الفصل
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