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الباب الثالث
دراسة ميدنية

غيالغ تولغجن " مفتاح اهلدى" حملة عن املدرسة االبتدائية : الفصل االول
سيدوارجو

تاريخ تأسسها.أ
1974غيالغ يف السنة " مفتاح اهلدى" بىن املدرسة اإلبتدائية 

Fuad)هو فؤد إيفندى " مفتاح اهلدى" والباىن املدرسة اإلبتدائية . م 

Efendi)املدرسة االبتدائية د إيفندى هذه املدرسة ألنه مل يكن بىن فؤ
" تقع امام املسجد " مفتاح اهلدى" يف غيالغ كان املدرسة اإلبتدائية 

".مفتاح اهلدى
واما املدرس الذى يتعلم فيه الطالب والطالبات من املعهد دار 

يتعلمون ىف , والعادة . هم يتعلمون بالراضى . النجاح كجكسان 
.م يأكلون طعاما يف بيت األستاذ فؤاإيفندىاملدرسة ه
املساعدة " مفتاح اهلدى" م وجد املدرسة اإلبتدائية 1980ىف السنة 

" هذه املساعدة املالية يبين املدرسة اإلبتدائية , املالية من احلكومة 
ينتقل العملية التعلم والتعليم إىل البناء اجلديد يف السنة " . مفتاح اهلدى

يستعمل روضة " مفتاح اهلدى" ا البناء امام املسجد وام. م 2001
.األطفال حىت اآلن عملية التعلم والتعليم يف البناء اجلديد

:وأما بصرية املدرسة وإرساليتها واهدافها كما يلى
 بصرية املدرسة(VISI)
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متفوق يف التقوى واإلفداز واألخالق الكرمية والنظام ويأبه البيئة
 إرسالية املدرسة(MISI)

ينبت اإلميان والتقوى إىل اهللا.1
ينبت اهلمة اإلجتاز إىل عائلة املدرسة.2
يقود الطالب والطالبات ليملك االخالق الكرمية.3
يقود الطالب والطالبات النظام .4
ينبت األية الطالب والطالبات يف البيئة املدرسة واتمع .5

 اهدف املدرسة(Tujuan)

يرتفع اإلميان والتقوى إىل اهللا.1
تفع اإلجناز األكدميية يف علوم الدينية والعامةير.2
يريب الطالبب والطالبات ميلك األخالق الكرمية.3

موقعها اجلغرايف.ب
هوية املدرسة

"مفتاح اهلدى" املدرسة اإلبتدائية : اسم املدرسة.1
380805153211: رقم دفتر القيد.2
جاوى الشرقية: احملافظة.3
سيدوارجو: املقاطعة.4
غجنتول: املنطقة.5
غيالغ: القرية.6
AMD3شارع : الشارع.7
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813: سعة األرض.8
مذين: حالة املدرسة.9

صباحا: عملية التعلم والتعليم.10
قائمة املنظمني 

احوال الوسائل واألدوات فيها.ج
السائل واالدوات هي ما تساعد الطالب والطالبات إلمتام 

املدرسة قد حتتاج وكذلك كانت الوسائل يف هذه . نشاطتهم الدراسة 
إليها الطالب والطالبات سواء كانت املساعدة على حتقيق نشاطتهم 

مفتاح اهلدى" الدراسة أو املكان إقامتهم والوسائل باملدرسة االبتدائية 
:غيالغ كما ذكر يف اللوخة اآلتية"

سةاملدرجلنة رئيس املدرسة

املتهج الدراسةرئيس القسم الطاليبرئيس الوسائلرئيس اإلدارةرئيس 

اإلرشاد والنصيحةرئيس معمل كومفعونريرئيس 

ضباط الصفأساتيذ و أساتيذة

طالب وطالبات املدرسة
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1اللوحة
غيالغ"مفتاح اهلدى" عن الوسائل واالدوات باملدرسة االبتدائية 

اإليصاحالعددتوع الغرفةرقم
1إدارة .1
لألستاذ واألساتذة-31محام .2

للتالميذ والتالميذة-2
-1معمل كومفوتري .3
ليتقظ األدوات املدرسة1مستودع .4
لألساتيذ واألساتيذة-122كومفوتري.5

للتالميذ والتالميذة-10
-6السبورة.6
-1املمسحة.7
-6القالم.8
-73املكتب.9

-73املقعد.10
-15الصورة.11
-7اللواء.12
-2املقصق.13
-1امليدات.14
-6املسطرة.15
-2اخلريطة.16
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-3اخلزانة.17
-6دفتر احملضور.18
-6املنشة.19
-6املكنسة.20

احوال املدرسني
فكانت األساتيذ واألساتيذة هلذه املدرسة هم خارجون عديد 

:مساء املعلمني كما ذكر ىف اللوحة اآلتيةاما األ. من اجلامعات املتنوعة 
2اللوحة 

غيالغ"مفتاح اهلدى" عن احوال املدرسني باملدرسة اإلبتدائية 
مادة الدرسالوظيفة األمساءرقم
1.Umi Soliha, SEKepala sekolah

2.Drs Wignyo ESWakil kepala
sekolah

Komputer

3.S. Nur Ainiyah, S.AgWali kelas IVBhs. Arab, Fiqih

4.Dra. SumiyahWali kelas VIBhs. Indonesia,
PKN

5.Zainul Anwar, S.PdWali kelas VIPA, Matematika

6.S. Mutmainnah, AmaWali kelas IIIAswaja, Qurdits

7.Wiwik Hari SuciWali kelas IIBhs. Daerah

8.LasinahWali kelas ISBK

9.Dra. Muji Damai SGuruIPS

10.Nurul Huda,S.PdGuruBhs. Inggris
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11.M. Khoirun
Nasikin,S.Pd

GuruPenjas

12.Ika MarantikaSKI

احوال الطالب والطالبات
اما عدد . طلبا142فكانت الطالب والطالبات يف هذه املدالسة هي 

:كل القصول كما يلى
اجلملةالطالباتالطالب الفصولرقم
1.1121325
2.212921
3.382927
4.412820
5.5151025
6.6101424

6973142

ليلهاعرض البيانات وحت: الفصل الثاىن 
الطالب والطالبات حنو التعليم املبىن على متعدد املوارد ) Respon(إجابة -أ

غيالغ " مفتاح اهلدى"ىف تدريس اللغة العربية باملدرسة االبتدائية 
.تولغجن سيداوارجو

الطالب والطالبات حنو التعليم املبىن (Respon)ملعرفة عن إجابة 
ية أخذت الباحثة طريقة على متعدد املوارد ىف تدريس اللغة العرب
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وعرضت الباحثة البيانات أو (Angket)واحدة  وهي اإلستبيانة 
:معلومات الىت حصل عليها كما يلى 

اإلستبيانة هي األسئلة املكتوبة البيانات واملعلومات من 
واإلستبيانة . املستجيبني وهي تقرير عما ىف أنفسهم واما يعرفونه

هى إختيارة اإلجابة , إلستبيانة املغلقةاملستخدمة ىف هذا البحث هى ا
اما الرمز . الصميمة من جمموعات اإلجابة الذى يطلب من املستجيبني

الذى إستخدمت الباحثة لتحليل األجوبة الطالب والطالبات هو رمز 
:وهو(Prosentase)املأوية 

تعطى الباحثة هذه اإلستبيانة إىل طالب والطالبات ىف صف 
يكونون عينة البحث ىف تطبيق التعلم املبىن على متعدد اخلامسة الذين

اما اجوبة . طلبا) 25(وعشرين مخسةوكان عدد املستجيبني . املوارد
:املستجيبني شر حث الباحثه ىف اللوحات التالية 

4: اللوحة 
حيب الطالب والطالبات ىف تدريس اللغة العربية

الرقم
األجوبة 
املختارة

F%

%1768حيبأ

تكريراألجوبة (F)

P = X 100 %

عدد املستجيبني (N)
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%832احياناب
--ال حيبج

%25100جمموع

5: اللوحة  
يستعمال األستاذ او األستاذة الكتب واآلخر كموارد الدراسة

الرقم
األجوبة 
املختارة

F%

%1040نعمأ
%1560احياناب

--الج
%25100جمموع

6: اللوحة 
او األستاذة أراء الطالب والطالبات عن يستعمال االستاذ

املوارد الدراسة غري الكتب

الرقم
األجوبة 
املختارة

F%

%1664حيبأ
%520احياناب

%416ال حيبج
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%25100جمموع

7: اللوحة 
أراء الطالب والطالبات عن وظيفة االستاذ او االتاذة ليبحث 

األخبار غري الكتب الدراسة

الرقم
األجوبة 
املختارة

F%

%1664بحيأ
%416احياناب

%520ال حيبج
%25100جمموع

8: اللوحة 
موافق تطبيق التعلم املبىن على متعدد املوارد ىف تدريس اللغة 

العربية 

الرقم
األجوبة 
املختارة

F%

%1872موافق جداأ
%520ناقص موافقب

%28الموافقج
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%25100جمموع

9: اللوحة 
يل لتعلم اللغة العربية بتطبيق التعلم املبىن على متعدد املواردتعل

الرقم
األجوبة 
املختارة

F%

%1768نعمأ
%624احياناب

%28الج
%25100جمموع

10: اللوحة 
أسهل الطالب والطالبات لتعلم اللغة العربية بتطبيق التعلم املبىن 

على متعدد املوارد

الرقم
األجوبة 

ملختارةا
F%

%1768نعمأ
%832احياناب
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--الج
%25100جمموع

11: اللوحة 
رغبة الطالب والطالبات لتعلم اللغة العربية باستعمال التعلم 

املبىن على متعدد املوارد

الرقم
األجوبة 
املختارة

F%

%1976رغبة جداأ
%624ناقص رغبةب

--الرغبةج
%25100جمموع

12: اللوحة 
سهل الطالب والطالبات ليبحث املوارد الدراسة

الرقم
األجوبة 
املختارة

F%
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%1768نعمأ
%832احياناب

--الج
%25100جمموع

13: اللوحة 
صعبة الطالب والطالبات ليبحث األخبار غري الكتب

الرقم
األجوبة 
املختارة

F%

%416نعمأ
%624ااحيانب

%1560الج
%25100جمموع

على فوقها من الطالب % 72بناء على اللوحات السابقة ان 
والطالبات يقولون أن موافق بتطبيق التعلم املبىن على متعدد املوارد ىف 
تدريس اللغة العربية ويرتفع رغبة الطالب والطالبات ىف تدريس اللغة 

.العربية
طالب والطالبات ملعرفة إجابتهم واما ملخص من اإلجابات ال

:باستعمال التعلم املبىن على متعدد املوارد كما يلى
14: اللوحة
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اإلجابات القضيةالرقم
جبأ

حيب الطالب والطالبات ىف تدريس اللغة 1
العربية

68%32%-

يستعمال األستاذ او األستاذة الكتب واآلخر 2
كموارد الدراسة

40%60%-

راء الطالب والطالبات عن يستعمال االستاذ أ3
او األستاذة املوارد الدراسة غري الكتب

64%20%16%

أراء الطالب والطالبات عن وظيفة االستاذ او 4
االتاذة ليبحث األخبار غري الكتب الدراسة

64%16%20%

موافق تطبيق التعلم املبىن على متعدد املوارد 5
ىف تدريس اللغة العربية

72%20%8%

تعليل لتعلم اللغة العربية بتطبيق التعلم املبىن 6
على متعدد املوارد

68%24%8%

أسهل الطالب والطالبات لتعلم اللغة العربية 7
بتطبيق التعلم املبىن على متعدد املوارد

68%32%-

رغبة الطالب والطالبات لتعلم اللغة العربية 8
متعدد املواردباستعمال التعلم املبىن على

76%24%-

سهل الطالب والطالبات ليبحث املوارد 9
الدراسة

68%32%-
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صعبة الطالب والطالبات ليبحث األخبار غري 10
الكتب

16%24%60%

604284112جمموع

ىف (Rekapitulasi)لخصمن املاتباجبعد ظهرت الباحثة اإل
نعرف أن " على متعدد املواردتطبيق التعلم املبىن"السابقة عن اتاللوح

مبعن ام ) ب(و ) أ(أكثر من الطالب والطالبات خيتار اإلجابة 
يرغبون التدريس باستعمال هذه اإلستراتيجية ويشعرون سهال ىف فهم 

تدل هذه البيانات أن تطبيق التعلم املبىن على متعدد املوارد . الدرس
.جيدا" مفتاح اهلدى"باملدرسة اإلبتدائية 

يانات عن حتصيل التدريس الطالب والطالبات باستعمال التعلم املبىن الب-ب
مفتاح "على متعدد املوارد ىف تدريس اللغة العربية باملدرسة اإلبتدائية 

.غيالغ تولغجن سيدوارجو" اهلدى
ملعرفة حتصيل التدريس الطالب والطالبات حنو التعلم املبىن على 

ية أخذت الباحثة املقارنة بني نتيجة متعدد املوارد ىف تدريس اللغة العرب
التستعمل الباحثة . قبل و بعد استعمال التعلم املبىن على متعدد املوارد

"Uji Tes t " ا ال تستعمل التجربة وهى تطلب األستاذ ليطبق هذهأل
وعندم تطبق األستاذة هذه اإلستراتيجية تلخظ الباحثة . اإلستراتيجية

Post"و " Pre Test"وتستعمل الباحثة . ةان جترى تدريس اللغة العربي

Test "ا الرمز. ملعرفة النتيجة ومقارنتهام :
عدد النتيجة

P =

طالب والطالباتعدد ال



54

Pre"ملعرفة املقارنة النتيجة الطالب والطالبات فإجراءت الباحثة 

Test " و"Post Test" , تكتب الباحثة النتيجة الطالب والطالبات ىف
:اللوحة كما يلى 

14: اللوحة 
مفتاح "لطرب والطالبات باملدرسة اإلبتدائية ا" Pre Test"نتيجة 

غيالع تولغجن سيدوارجو" اهلدى
النتيجةاألمساءالرقم
1Agus Adi Prasurya60
2Dhita Eka Ananda P75
3Finggi Mulyowidanti80
4Gunawan Ramadhanto85
5Jujuk NormaWanti80
6Moch Muslich85
7M. Deny Irawan75
8M. Novaludin Hadis75
9M. Afif Abdurroyid80

10Nur Lailatus Tsaniyah90
11Nur Hanifah Virly H.B80
12Reny Yeninastiti75
13Rizki Khusnul Khotimah75
14Resa Nur Amelia90
15Rifki Tri Agustin90
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16Siti Nurainul Indriyati85
17Syaiful Nahdhiyo90
18Imam Sholikhin60
19Rio Andreas60
20Alfanani Anwar60
21Maqtuq Al Amin65
22Ach. Syarifudin Feriansyah80
23Dimas Setyo Utomo75
24M. Maulidun  Huda65
25M. Rija’ Arfendo65

1890جمموع

15: اللوحة 
مفتاح "طالبات باملدرسة اإلبتدائية الطالب وال" Post Test"نتيجة 

غيالغ تولغجن سيدوارجو" اهلدى
النتيجةاألمساءالرقم
1Agus Adi Prasurya60
2Dhita Eka Ananda P80
3Finggi Mulyowidanti85
4Gunawan Ramadhanto80
5Jujuk NormaWanti85
6Moch Muslich95
7M. Deny Irawan85
8M. Novaludin Hadis85
9M. Afif Abdurroyid85
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10Nur Lailatus Tsaniyah100
11Nur Hanifah Virly H.B90
12Reny Yeninastiti90
13Rizki Khusnul Khotimah85
14Resa Nur Amelia100
15Rifki Tri Agustin95
16Siti Nurainul Indriyati85
17Syaiful Nahdhiyo100
18Imam Sholikhin60
19Rio Andreas65
20Alfanani Anwar70
21Maqtuq Al Amin70
22Ach. Syarifudin Feriansyah85
23Dimas Setyo Utomo80
24M. Maulidun  Huda70
25M. Rija’ Arfendo70

1890جمموع

Post"و "Pre Test"بعد نعرف النتيجة  الطالب والطالبات 

Test "فنعرف املقارنة النتيجتهم بالرمز كما يلى:
" : Pre Test"النتيجة -

P = 1890
25

  = 75,6
:"Post Test"النتيجة -
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P = 2055
25

= 82,2

على اساس احلساب السابقة أن املقارنة النتيجة الطالب 
جة الطالب أكثر من النتي82,2يعىن " Post Test"والطالبات  

هذا تدل التغيري ىف تدريس اللغة . 75,6يعىن " Pre Test"والطالبات 
.العربية باستعمال التعلم املبىن على متعدد املوارد

" Post Test"و "Pre Test"بعد ظهرت الباحثة املقارنة النتيجة 
وتدل . الطالب والطالبات أن حتصيل التدريس اللغة العربية أحسن

هذه االستراتيجية . جية يستعمال ىف تدريس اللغة العربيةهذه اإلستراتي
. يستطيع ان يستعمال ىف الدرس اآلخر

مشكالت باستعمال التعلم املبىن على متعدد املوارد ىف تدريس اللغة -ج
غيالغ تولغجن سيدوارجو" مفتاح اهلدى"العربية باملدرسة اإلبتدائية 

التعلم املبىن على ملعرفة املشكالت الطالب والطالبات باستعمال
تأخذ الباحثة طريقتني مها طريقة , متعدد املوارد ىف تدريس اللغة العربية

.(Wawancara)وطريقة املقابلة (Observasi)املالحظة 
(Observasi)طريقة املالحظة -1

مالحظة املنهجية املقصودة الىت توجه االنتباه اىل الظواهر 
خدمت  الباحثة هذه واست. والوقائع مباشرة ام غري مباشرة

" مفتاح اهلدى"الطريقة مباشرة اى حضور باملدرسة اإلبتدائية 
ملالحظة املنوال التدريس اللغة العربية بدون استعمال التعلم 
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تستعمال األستاذة الكتاب اللغة العربية . املبىن على متعدد املوارد
طول املنوال . ليدرس املادة للطالب والطالبات" التنوير"

تستعمال األستاذة الكتاب الواحد لكى يكون ان . سالتدري
سألت الباحثة لألستاذة تستعمال التعلم املبىن . يتنوع التدريس

تستعمال األستاذة . على معدد املوارد ىف تدريس اللغة العربية
املوارد جبانب الطالب والطالبات لكي سهل ان يبحث 

.األخبار
لتطبيق التعلم " أعضاء اإلنسان"تأخذ األستاذة املادة 

يستعمال الطالب والطالبات نفسهم . املبىن على معدد املوارد
هم اليتصعبون , هم يذكرون أعضاء اجلسم. كمارد الدراسية

.ان يفهموا أعضاء االنسان
هنا تعمل الباحثة املالحظة املعرفة مشكالت الطالب 

طول , والطالبات باستعمال التعلم املبىن على متعدد املوارد
تنظر الباحثة حيب الطالب والطالبات هذه . حظةاملال

الم يستعمال اجلسم نفسهم ليذكر وحيفظ , االستراتيجية ملذا
مشكالت الطالب والطالبات باستعمال هذه . اعضاء االنسان

االستراتيجية هي هم اليعرفون ما اللغة العربية اعضاء اجلسم 
تدع , انما اللغة العربية ؟ ليحفظ اعضاء االنسPerutمثال 

. االستاذة ليقرأ كل يوم
(Wawancara)طريقة املقابلة -2
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واستخدمت الباحثة بوسيلة احملاورة شفويا مع االستاذة 
للحصول على " مفتاح اهلدى"اللغة العربية باملدرسة اإلبتدائية 

سألت . األخبار عن الطريقة والوسائل ىف تدريس اللغة العربية
ربية عن الطريقة والوسائل أجبت الباحثة اىل االستاذة اللغة الع

(Ceramah)االستاذة الطريقة احملاضرة 

مث سألت الباحثة عن تطبيق التعلم املبىن على متعدد 
أجبت االستاذة هم . املوارد مامشكالت الطالب والطالبات

احيانا هم , ن يبحثوا ىف ااالت او اجلرائداالصعوبةيشعرون
وطول جترى منوال , و اجلرائداليبحثون االخبار ىف احملاالت ا

التدريس الطالب والطالبات اليستطيع هلدوء حىت الصعوبة 
, الحيفظون الطالب والطالبات املفردات, لبيان امام أصدقائهم

دات كل يوم لكى حيفظون ولذلك تدع االستاذة ان يقرأ املفر
ن لئي شيئا هذا االخبار وفائدة هم ال يفهمو, املفردات
. لنفسهم

البيانات تستطيع الباحثة ان تستبط ان من تلك
املشكالت الطالب والطالبات باستعمال التعلم املبىن على 

:كما يلىمتعدد املوارد ىف تدريس اللغة العربية
ولذلك تدع , الحيفظون الطالب والطالبات املفردات). أ

االستاذة ان يقرأ املفردات كل يوم لكى حيفظون املفردات
لئي شيئا هذا االخبار وفائدة لنفسهمهم ال يفهمون ).ب
احيانا هم اليبحثون االخبار ىف احملاالت او اجلرائد).ج
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طول جترى منوال التدريس الطالب والطالبات اليستطيع ).د
هلدوء حىت الصعوبة لبيان امام أصدقائهم

ان يبحثوا ىف ااالت او اجلرائدالصعوبةهم يشعرون).ه

ب والطالبات باستعمال التعلم املبىن على حلالة املشكالت الطال
:متعدد املوارد كما يلى 

ينبغى االستاذة تعطى املفردات ويلزم الطالب والطالبات -1
ليحفظ هذه املفردات

يبني االستاذة الفوائد يبحث االخبار ىف االت واجلرائد والناس -2
وغري ذلك

ت يضع االستاذة النظام  او تعطى األجرة للطالب والطالبا-3
اليبحث الوظيفة 

تأمر االستاذة ان يتقدم اىل امام للطالب والطالبات  بصوت -4
عال 

تبني االستاذة االرشاد يبحث االخبار-5


