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االستهالل
"التكنولوجيا هي جمرد أداة فيما خيص حتفيز األطفال وجعلهم يعملون معا فإن ادلعلم
"هو األهم
“Teknologi hanya sebatas alat untuk menstimulasi anak-anak sehingga
dengannya mereka dapat bekerja secara serempak, sedangkan guru lebih
penting dari itu”
__احملفوظات

ق

كلمة الشكر والتقدمي
احلمدهلل الذل ىداان ذلذا كماكنا لنهتدم لوال أف ىداان هللا كالصالة كالسالـ على
حبيب هللا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كعلى الو كصحبو أمجعُت .فقد انتهت الباحثة من كتابة ىذا البحث
الستيفاء بعض شركط النجاح من الدراسة ابدلرحلة اجلامعية كلّيّة الًتبية ك العلوـ التعليميّة
لشعبة تعليم اللغة َب قسم تعليم اللغة العربية جبامعة ابلنكارااي اإلسالمية احلكومية.
كَب ىذه ادلناسبة قدمت الباحثة جزيل الشكر إىل السادة :
.1
.2
.3
.4

احملًتـ د.خَت األنوار ,ادلاجستَت ،رئيس اجلامعة ابلنكارااي اإلسالمية احلكومية
احملًتمة د .احلاجة .ركضة اجلنة ،ادلاجستَت ،عميدة كلّيّة الًتبية ك التعليم ابجلامعة
اإلسالمية احلكومية ابلنكارااي
احملًتمة د .نور الوحدة ,ادلاجستَت ،انئبة عميدة كلّيّة الًتبية ك التعليم ابجلامعة اإلسالمية
احلكومية ابلنكارااي
احملًتـ د .علي مَتزا ,ادلاجستَت ،رئيس شعبة تعليم اللغة جبامعة ابلنكارااي اإلسالمية

احلكومية
 .5احملًتمة د .نور الوحدة ,ادلاجستَت ،ادلشرفة األكيل
 .6احملًتمة د .مرسية ,ادلاجستَت ،ادلشرفة الثانية
 .7مجيع األساتيذ قسم تعليم اللغة العربية ابجلامعة اإلسالمية احلكومية ابلنكارااي
 .8أىب ك أمى الكرؽلاف الذاف ربياين صغَتة كىداين كبَتا

ك
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iii

ادللخص
رؽلا ىداية ،2020 ،فعاليػة اسػتاداـ ُ Cartoon Story Makerب تعلػيم مهػارة االسػتماع ُب ادلدرسػة
الثانويػة اإلسػػالمية دار العلػم ببنجػػر ابرك ،شػػعبة تعلػػيم اللغػة ،كليػػة الًتبيػػة كالعلػػوـ التعليميػػةُ ،ب
اجلامعة اإلسالمية احلكومية ابلنكارااي ،ادلشرفة األكىل د .نػور الوحػدة ،ادلاجسػتَت ،ادلشػرفة الثانيػة د.
مرسية ،ادلاجستَت
ىذا ىدؼ البحث دلعرفة فعالية استاداـ

cartoon story maker

ُب ترقية كفاءة مهارة

االستماع لدل الطالب ُب الفصل العاشر (ُ )IPSب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية دار العلم بنجر ابرك.
ك نوع ىذا البحث ىو كمي مبدخل جتريبية  .ك رلتمع البحث مجيع الطالب  . X IPSىناؾ فصالف
كفصل البحث ُب الفصل العاشر (ُ )IPSب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية دار العلم بنجر ابرك .ك الفصل
التجرييب ىو الفصل ) (IPSالعاشر ُ (IPS) C2ب البنات عددىن  34طالبة ،ككاف الفصل الضابط
ىو الفصل العاشر ُ (IPS) A2ب البنُت عددىم  35طالبنا .نتيجة البحث تدؿ على االختبار
الطبيعي ) (uji normalitasكاالختبار ادلتجانس ) (uji homogenitasلالختبار القبلي كاالختبار
البعدم ُب الفصل التجرييب كالفصل الضابط كانت موزعة عادة الطبيعية كمتجانسة .لذا فإف االختبار
الفرضي ُب االختبار القبلي كاالختبار البعدم يؤدم إىل ُ . uji independen sample t testب الفصل
التجرييب لتطبيق  ،cartoon story makerكاف قيم الوسط احلسايب ( 88.88 )meanبينما حصلت
الفصل الضابط دكف تطبيق  cartoon story makerقيم الوسط احلسايب ( .78.40 )meanالنتيجة
اليت ًب احلصوؿ عليها من  uji independen sample t testقيمة ذات الداللة اليت ًب احلصوؿ عليها
كبَتا بُت التحصيل الدراسي للطالب
ىي  ،0.05< 0،000لذلك ؽلكن االستنتاج أف ىناؾ فرقنا ن
الذين يستادموف  cartoon story makerاليستادموف  cartoon story makerلذا فإف استاداـ
 cartoon story makerأكثر فعاال ترقية كفاءة مهارة االستماع لطالب الفصل العاشر ُب ادلدرسة
الثانوية اإلسالمية دار العلم ببنجر ابرك.

الكلمات الرئيسية:

’Media, Cartoon Story Maker, hasil belajar, mahara istima

ط
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Abstrak
Rima Hidayah, 2020, Efektifitas Penggunaan Cartoon Story Maker (CSM) dalam
Pembelajaran Keterampilan Menyimak di MA Darul

Ilmi Banjar Baru,

Jurusan Pendidikan Bahasa, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, di IAIN
Palangka Raya, Pembimbing (1) Dr. Nurul Wahdah, M.pd, Pembimbing (2) Dr.
Marsiah, MA.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan dari penggunaan
cartoon story maker dalam meningkatkan kemampuan menyimak siswa di kelas X
IPS MA Darul Ilmi Banjar Baru. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatifeksperimen. Populasi penelitian adalah seluruh siswa kelas X IPS. Terdapat 2 kelas
sebagai kelas penelitian di kelas X IPS pada MA Darul Ilmi Banjar Baru. Kelas
eksperimen ialah kelas XC (IPS) 2 di putri yang berjumlah 34 siswa, kelas kontrol
ialah kelas XA (IPS) 2 berjumlah 35 siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji
normalitas dan uji homogenitas pre test dan post test pada kelas eksperimen dan kelas
kontrol berdistribusi normal dan homogen. Sehingga uji hipotesis pada pre test dan
post test mengarahkan pada uji independen sample t test. Pada kelas eksperimen yang
menerapkan cartoon story maker memperoleh nilai nilai rata-rata (mean) sebesar
88,88 sedangkan kelas control tanpa menerapkan cartoon story maker memperoleh
nilai nilai rata-rata (mean) sebesar 78,40. Hasil yang diperoleh dari uji independen
sample t test nilai signifikansi yang didapatkan sebesar 0,000<0,05, sehingga dapat
disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa
yang menggunakan cartoon story maker dan tanpa menggunakan cartoon story
maker. Jadi penggunaan cartoon story maker lebih efektif dalam meningkatkan
kemampuan menyimak siswa kelas X IPS MA Darul Ilmi Banjar Baru.
Kata kunci: Media, Cartoon Story Maker, hasil belajar, maharah istima’
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الباب األول
ادلقدمة
أ .خلفية البحث
مهارة االستماع ىي مهارة اليت يتعلمها الشاص قبل تعلم ادلهارات األخرل ،ألف مهارة
جدا للمهارات األخرل مثل مهارة الكالـ ك مهارة القراءة ك
االستماع ىي عنصر مهم ن
مهارة الكتابة .قبل أف يبدأ الشاص ما ُب تعلم ىذه ادلهارات الثالث ،غلب أف يبدأ مبهارة
االستماع .تعد مهارة االستماع أحد األجزاء األربعة للمهارات اللغوية ،كىي :مهارة
االستماع كمهارة الكالـ كمهارة القراءة كمهارة الكتابة اليت يتعلمها الشاص قبل تعلم
ادلهارات اللغوية األخرل.)Jauhari, 2018:130( .
االستماع عبارة عن عملية نشاط ُب شكل االستماع إىل الرموز الشفهية بعناية كفهمها
كتقديرىا كتفسَتىا للحصوؿ على ادلعلومات كالتقاط احملتول كفهم معٌت التواصل الذم ال
ينقلو ادلتحدث من خالؿ التدريس أك التكلم شفواي .)Hasan, 2017: 127( .كما قاؿ
االستماع ىو عملية ىامة ُب نشاط االستماع بعناية إىل الكلمات كالفهم كالتقدير كالتفسَت
ُب احلصوؿ على ادلعلومات كالتقاط احملتول كفهم معٌت التواصل.
مهارة االستماع ىي القدرة اليت يستادمها الشاص ما لفهم اللغة ادلستادمة شفهيان.
Hasan

االستماع اجليد ىو مهارة أساسية لتعليم اللغة األجنبية أك اللغة األـ .حبيث ال يستطيع
الشاص ال ؽلتلك مهارة االستماع ىذه تعلم اللغة بشكل صحيح (.)Al gali, 1981: 51
أيضا أكؿ كسيلة يستادمها الشاص ُب
مهارة االستماع ىي أنشطة مهمة ن
جدا حلياتنا كىي ن
قادرا على التفاعل مع اآلخرين .من خالؿ االستماع إىل الشاص ،ؽلكنك
احلياة ليكوف ن
احلصوؿ على ادلفردات كأسلوب اللغة كشكل اللغة كقواعد اللغة كمهارات أخرل مثل مهارة
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الكالـ ك مهارة القراءة ك مهارة الكتابة

(Rosyidi dan Ni’mah, 2012: ( )Rosyidi, 2001: 92

)83

جدا تسهيل التعلم كدعم التعلم كجعل
ُػلتاج الوسائل ُب تعلم االستماع ،من الضركرم ن
شلتعا حىت ال يشعر الطالب ابدللل أثناء عملية التعلم .جنبا إىل جنب مع تطور العلوـ
التعلم ن
كالتكنولوجيا ادلتقدمة ،سيتم ترؾ موارد التعلم ادلاتلفة كراءىا كحىت سيتم اعتبارىا قدؽلة .اآلف

ؽلكن الوصوؿ إىل مرافق اإلنًتنت ُب كل مكاف ،حىت ُب ادلناطق النائية .سيشجع تقدـ
التكنولوجيا بشكل متزايد جهود التجديد ُب استاداـ النتائج التكنولوجية ُب عملية التعلم.
دكرا ُب حتسُت جودة
(ُ )Aminuddin: 2014: 15ب عملية التعلم  ،تلعب كسائل اإلعالـ ن
التعليم كنوعيتو .ال يساعد كجود كسائل التعليم ادلدرسُت ُب تقدًن موادىم التعليمية فحسب،
أيضا قيمة مضافة ألنشطة التعلم .إف استاداـ كسائل التعليم ُب عملية التعلم ؽلكن
بل يوفر ن
كحتفيزا ألنشطة التعلم ،بل كػلدث أتثَتات
دافعا
ن
أف يثَت رغبات كاىتمامات جديدة ،كيولد ن
نفسية على الطالب.
مهما ُب عملية التعلم .ألف استاداـ
دكرا ن
يعتقد  Aminuddinأف كسائل التعليم يلعب ن
حافزا للتعلم .كما اقًتح  Ibrahimعلى النحو التايل:
كسائل التعليم كيوفر ن
"جتلب السركر للتالميذ كجتدد نشاطهم كحتبب اليهم ادلدرسة إهنا تساعد على تثبيت
احلقائق َب اذىاف التالميذ اهنا حتيد الدرس مبا يتطلبو استنمدامها من احلركة كالعمل"
كف نقا ُ Arsyad, 2004:76ب  ،Aminuddin, 2014:16ؽلكن لوسائل التعليم لتعلم اللغة
العربية أف تثَت فرحة كمسركرة الطالب ،كجتدد محاسهم ،كسوؼ ينبع كلعهم ابلذىاب إىل
ادلدرسة ،كؽلكن أف يعزز ادلعرفة ُب قلوب الطالب كؽلكن إحياء الدرس ألف استاداـ
الوسائل يتطلب احلركة كالعمل ()Aminuddin, 2014:16( .)Arsyad, 2004: 76
معا ُب كجود الوسائل .أكالن) كظيفة التحفيز اليت تثَت
ىناؾ ثالث كظائف تتحرؾ ن
االىتماـ ابلتعلم كمعرفة ادلزيد عن كل شيء ُب كسائل اإلعالـ .اثنيان) كظيفة الوساطة ىي
2
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كسيط بُت ادلعلم كالطالبُ .ب ىذه احلالة ،تعمل كسائل اإلعالـ على سد التواصل بُت
ادلعلمُت كالطالب .اثلثنا) كظيفة ادلعلومات اليت تعرض التفسَت الذم يريد ادلدرس إيصالو.
ابلوسائل ،ؽلكن للطالب التقاط ادلعلومات أك التفسَتات الالزمة أك ما يريد ادلدرس إيصالو.
()Mahnun, 2012: 29
مع اإلشارة إىل أعلية كظائف الوسائل ُب التعلم ،كخاصة تعلم اللغة العربية ،من
الضركرم اختيار الوسائل ادلناسبة لعرض كل مهارات اللغوية أك عناصر اللغة .كابدلثل تعلم
مهارة االستماع ،غلب أف يكوف ادلدرسوف قادرين على اختيار كحتديد الوسائل ادلناسبة ُب
تقدًن مواد االستماع ،مبا ُب ذلك كسائل  CSM .CSMىو رسم كاريكاتورم بسيط ػلتوم
عددا من احملاداثت القوية ادلوجودة ُب القصة.
على سلسلة من الصور ثنائية األبعاد توضح ن

ؽلكن عرض إطار القصة كاحدة تلو األخرل ابستاداـ شرح  PowerPointأك طباعتها شلا
يسمح للطالب أبف يكونوا مبدعُت .كاحدة من مزااي  ،CSMكاليت تتمثل ُب كجود عدد غَت
زلدكد من الشاصيات كمكتبات اخللفية كؽلكن أف يتم ُب شكل تسجيالت .ابإلضافة إىل
ذلك ،ىذه الوسائل غنية بتعبَتات األلواف جنبنا إىل جنب مع تصوير الشاصيات الفريدة،
لذلك سيكوف فهم القصة أسهل)Tampi, 2014:125( .
جدا العثور
ُب مؤسسات التعليمية القائمة على ادلدارس الداخلية اإلسالمية ،من النادر ن
على كسائل التعليم ادلستادمة ُب عملية التعلم ،خاصةن ُب مهارة االستماع اليت ؽلكن القوؿ
إهنا مهملة .من ادلفهوـ أف معظم ادلدارس الداخلية اإلسالمية ال ترل الفصل بُت أربع
مهارات اللغوية تدرسها بشكل خاص ادلدارس الداخلية اإلسالمية السلفية ،كمنها ادلدرسة
الثانوية اإلسالمية دار العلم كادلعهد السلفي ،لذا اندران ما تستادـ كسائل التعليم ُب تعلم
نظرا
اللغة العربية خاصةن فيما يتعلق مبهارة االستماع .خاصة تلك القائمة على التكنولوجيا .ن
ألف نتائج ادلالحظة األكلية للباحثة ُب ىذا اجملاؿ اليت ُب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية دار العلم
ُب عملية التعلم ال تزاؿ دليلية للغاية ،فإهنم ال يستادموف كسائل ُب التعليم ،لذلك كف نقا
3
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للباحثة فإف استاداـ الوسائل ضركرم للغاية ُب عملية التعلم كخاصة ُب مهارة االستماع.
جدا
كاحدة من الوسائل ادلثَتة لالىتماـ ادلستادمة ىي  .CSMلذلك كاف الباحثة مهتم ن
ابلبحث ُب كسائل ُ CSMب تعليم مهارة االستماع ُب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية دار العلم.
استن نادا إىل اخللفية السابقة ،تريد الباحثة اختبار استاداـ (CSM) Cartoon Story
ُ Makerب تعلم مهارة االستماع ُب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية دار العلم ُب بنجر ابرك بعنواف
"فعالية استخدام ) Cartoon Story Maker (CSMيف تعليم مهارة االستماع يف ادلدرسة
الثانوية اإلسالمية دار العلم ببنجر ابرو"
ب .سؤال البحث

سؤاؿ البحث ىو ىل طالب الفصل العاشر ُب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية دار العلم ُب
بنجر ابرك الذين يتعلموف اللغة العربية ابستاداـ  CSMأحسن استيعااب ُب االستماع من
الطالب الذين يتعلموف اللغة العربية بدكف استاداـ CSM؟
ج .حدود البحث

تقتصر مشكلة ىذا البحث على مناقشة الوسائل اليت تركز على استاداـ  CSMكيتم
إجراؤىا فقط على الفصل العاشر ُب ادلدرسة الناثوية اإلسالمية دار العلم ببنجر ابرك ُب
حتسُت مهارة االستماع.
د .هدف البحث
ىدؼ من ىذا البحث ىو قياس فعالية استاداـ  CSMأحسن استيعاب الطالب
ُب مهارة االستماع لطالب الفصل العاشر ُب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية دار العلم ُب بنجر
ابرك.
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ه .فرضية البحث
فرضية ُب ىذا البحث ىي طالب الفصل العاشر ُب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية دار
العلم ُب بنجر ابرك الذين يتعلموف مهارة االستماع ُب اللغة العربية من خالؿ  CSMسيكوف
لديهم القدرة على مهارة االستماع ُب اللغة العربية أكثر من رلموعة الطالب الذين يتعلموف
مهارة االستماع ُب اللغة العربية ُب الفصل العاشر.
و .فوائد البحث

من خالؿ ىذا البحث ،من ادلتوقع الفوائد التالية:
 .۱الفوائد النظرية
من ادلتوقع أف تقدـ نتائج ىذا البحث فوائد لتكوف األساس ُب تطوير كسائل
التعليم أك ادلزيد من تطبيق كسائل التعليم .كابإلضافة إىل ذلك ،فهو مرجع علمي ذك
قيمة مضافة ُب رلاؿ التعليم ُب إندكنيسيا.
 .۲الفوائد التطبقية
أ) للمدرس
ؽلكن للمدرس تطبيق ىذا ُ CSMب تعلم اللغة العربية ،كخاصة مهارة اإلستماع ُب
ادلدرسة.
ب) للطالب
ؽلكن للطالب تعلم اللغة العربية بسهولة كسركرة.
ج) للباحثة
يقيس الباحثة فعالية استاداـ تطبيق  CSMىذا ُب تعليم اللغة العربية.
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ز .حتديد ادلصطلحات
) Cartoon Story Maker (CSMىو كسائل التعليم اللغة العربية كىو عبارة عن
كارتوف بسيط ػلتوم على سلسلة من الصور ثنائية األبعاد ؽلكن استادامها لرسم عدد من
احملاداثت ادلعقدة ادلوجودة ُب القصة .كاالستماع ىو قدرة الشاص على ىضم أك فهم
الكلمات /اجلمل اليت يتحدث هبا ادلدرس أك بعض الوسائل.
ح .الدراسات السابقة

 )1الدراسة أجراىا

Sapto Haryoko, 2009, Makasar

بعنواف

“Efektivitas

Pemanfaatan Media Audio-Visual Sebagai Alternatif Optimalisasi Model

ًب قبولو كًب رفض  .مبعٌت آخر ،توجد
” .Pembelajaranأظهرت النتائج أف
فركؽ ذات داللة إحصائية ُب رلموعة الطالب الذين يتم تدريسهم ابستاداـ كسائل
التعليم ادلرئي كادلسموع مقارنة مبجموعات الطالب الذين يتم تدريسهم ابلطرؽ
التقليدية ،أك بشكل خاص الطالب الذين يتم تدريسهم نتائج التعلم السمعي البصرم
بشكل أفضل من الطالب الذين يتم تدريسهم ابلطرؽ التقليدية.
 )2الدراسة أجراىا  ،Jenny Elvinna Manurung, 2015ابليمباغ بعنواف

“Using

Cartoon Story Maker 1.1 in Developing Writing English Skills in EYL

”ُ .Classroomsب حتليل بياانت إصلازات الطالب ،قارف الكاتب نتائج االختبار

تقدما كدلعرفة أعلية
التمهيدم كاالختبارم لكل رلموعة دلعرفة ما إذا كانوا قد أحرزكا ن
االختالفات بُت درجاهتم ُب االختبار التمهيدم ككظائفهم عشرات االختبار .نتيجة
اختبار  tادلستقل للعينة :كانت قيمة  tاليت ًب احلصوؿ عليها  .11.364عند
مستول األعلية ُ 0.05ب اختبار ثنائي الطرؼ مع  ، df = 38القيمة احلرجة جلدكؿ t
 .= 1.686مبا أف قيمة -tحصلت ( )11.364كانت أعلى من القيمة احلرجة جلدكؿ
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 . )t (1.686ىذا يعٍت أنو كاف ىناؾ اختالؼ كبَت ُب كتابة إصلاز ادلعامالت كاحملادثة
بُت اجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة.
 )3الدراسة أجراىا ،Yuni Tampi, 2014
 Tengahبعنواف Maker dengan Model

Kabupaten Barito Timur Kalimantan
Media Cartoon Story

“Implementasi

Pembelajaran Langsung Untuk Meningkatkan Reading Comprehension Siswa

” .Kelas IXA SMPN 1 Tamiang Layangتظهر نتائج حبثو أف تنفيذ كل من
 Story Makerكالتعليم يزيد بشكل مباشر من أنشطة تعلم الطالب كجودة أنشطة
ادلدرس .حتسينهم ىو انتباه الطالب إىل أنشطة القراءة ،كاحلماس للتعلم ،كالتعاكف /
معا ،كاحًتاـ اآلخرين ،كالفعالية ُب مناقشة الدركس كشلارسة التمارين .ارتفع
العمل ن
متوسط التحصيل الدراسي للطالب ُب فهم القراءة من  74,7إىل  .76,7زاد
أيضا من
الطالب الذين سجلوا أكثر من  61طالبنا (ًب تفسَتىم على أهنم جيدكف) ن
 24طالبنا (ُ )٪82,8ب الدكرة األكىل إىل  25طالبنا (ُ )86,2ب الدكرة الثانية.
 )4الدراسة أجراىا  ،Arnawisah, 2014/2015بلنكارااي بعنواف “Penggunaan Media
Cartoon

Aplikasi Cartoon Story Maker dalam Pembelajaran Fisika Materi Kalor Untuk
Mengetahui Motivasi Belajar Fisika Siswa Kelas VII SMP GUPPI Palangka
”.Raya Tahun Ajaran 2014/2015

أظهرت النتائج أف )1( :كانت نتائج التعلم

الفردية اليت ًب احلصوؿ عليها كاملة بنسبة  .٪ 0تلقى اكتماؿ الكالسيكية كاكتماؿ
 TPKنسبة  ٪ 100غَت كاملة  .KKMيتمثل عامل اطلفاض نتائج تعلم الطالب ُب
صح ة األدكات غَت ادلاتربة كأنشطة التعليم كالتعلم اليت تركز فقط على كسائط تطبيق
 Cartoon Story Makerدكف التعاكف مع أساليب أك اسًتاتيجيات تعلم أكثر تفاعلية،
كأجهزة تعلم ال تتوافق مع مفهوـ مادة احلرارة )2( .بلغ متوسط دافع التعلم لدل
الطالب بعد الدراسة  48.92أك ًب تضمينو ُب الفةة ادلتوسطة مع  7طالب ذكم
دكافع عالية ك  18طالبنا أك ًب تضمينهم ُب طالب معتدلُت .كانت العوامل اليت أدت
7
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إىل اطلفاض دافع تعلم الفيزايء لدل الطالب ىي أكراؽ االستبياف التحفيزية اليت كانت
دتثيال للبياانت حوؿ استاداـ تطبيقات كسائل ،Cartoon Story Maker
أقل ن
ابإلضافة إىل تقدًن ادلواد اليت تستادـ ملفات صلبة فقط ُب صورة الصور دكف إضافة
صوت كعدـ عرضها.
 )5الدراسة أجراىا Mawan Akhir Riwanto dan Mey Prihandani Wulandari, 2018,

 Cilacapبعنواف “Efektivitas Penggunaan Media Komik Digital (Cartoon Story
” .Maker) dalam pembelajaran Tema Selalu Berhemat Energiأظهرت النتائج أف
ىناؾ اختالفات ُب قيمة االختبار األكيل كاالختبار الالحق بعد عالج /استاداـ
الوسائط الرقمية اذلزلية .مبعٌت آخر ،يؤثر استاداـ الوسائط الرقمية ادلصورة على نتائج

االختبار الالحق .من نتائج ىذه الدراسة ،ؽلكن نقل العديد من االقًتاحات مبا ُب
ذلك .1 :ؽلكن للمدرسُت استاداـ الوسائط ادلصورة كتعلم بديل .2 ،ؽلكن
للمدرسُت استاداـ برانمج  Cartoon Story Makerلصنع كاريكاتَت رقمي ألنو برانمج
رلاين كسهل االستاداـ.
من البحث الذم أجراه الباحثوف السابقوف ،قامت الباحثة بتصنيف أكجو التشابو
كاالختالؼ مع البحث الذم قامت هبا الباحثة كما ىو موضح ُب اجلدكؿ التايل:

لرقم

ا
1

.

إسم الباحث،
العنواف ،مرجع
Sapto Haryoko,
“Efektivitas
Pemanfaatan Media
Audio-Visual Sebagai
Alternatif Optimalisasi
”Model Pembelajaran
Jurnal Media

الدراسات
السابقة
تُظهر نتائج حبثو
أف توجد فركؽ ذات
داللة إحصائية ُب
رلموعة الطالب الذين
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ادلتشاهبات
كالعلا
دراسة كسائل
التعليم

االختال
فات
مراجعة كسائل
التعلم بشكل
عاـ
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Pembelajaran,
)2009, 5(1

.

2

Jenny Elvinna
Manurung, “Using
Cartoon Story Maker
1.1 in Developing
Writing English Skills
in EYL Classrooms”.
Jurnal
Didascien Bahasa
)2015, 1(1
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يتم تدريسهم ابستاداـ
كسائط التعليم ادلرئي
كادلسموع مقارنة
مبجموعات الطالب
الذين يتم تدريسهم
ابلطرؽ التقليدية.
 tنتيجة اختبار
ادلستقل للعينة :كانت
اليت ًب احلصوؿ  tقيمة
عليها  .11.364عند
مستول األعلية 0.05
ُب اختبار ثنائي الطرؼ
 ،القيمة  df = 38مع
=  tاحلرجة جلدكؿ
مبا أف قيمة 1.686.
حصلت t-
( )11.364كانت
أعلى من القيمة احلرجة
 t (1.686).جلدكؿ
ىذا يعٍت أنو كاف ىناؾ
اختالؼ كبَت ُب كتابة
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مراجعة كسائل
تعلم اللغة العربية
اليت تركز على
استاداـ CSM
ُب تعلم مهارة
االستماع
كالعلا
دراسة كسائل
التعليم

cartoon

Story Maker

مراجعة كسائل
التعلم بشكل
عاـ
مراجعة كسائل
تعلم اللغة العربية
اليت تركز على
استاداـ CSM
ُب تعلم مهارة
االستماع
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إصلاز ادلعامالت كاحملادثة
بُت اجملموعة التجريبية
كاجملموعة الضابطة.
-

مراجعة كسائل
بشكل

CSM

عاـ

كالعلا
دراسة كسائل
cartoon

التعليم

Story Maker

-

مراجعة كسائل
تعلم اللغة العربية
اليت تركز على
CSM استاداـ
ُب تعلم مهارة
االستماع
مراجعة كسائل
 بشكلCSM
عاـ
مراجعة كسائل
تعلم اللغة العربية

كالعلا
دراسة كسائل
cartoon

التعليم

Story Maker

تظهر نتائج حبثو
أف تنفيذ كل من
cartoon Story Maker

كالتعليم يزيد بشكل
مباشر من أنشطة تعلم
الطالب كجودة أنشطة
ادلدرس

تظهرت النتائج
) اكتماؿ1( :أف
كالسيكي كاكتماؿ
٪ 100  بو نسبةTPK
، KKM غَت مكتملة
cartoon كالسبب ىو أف
 كسائلStory Maker
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Meningkatkan
Reading
Comprehension
Siswa Kelas IXA
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2014,
4(1)

3

Arnawisah,
“Penggunaan Media
Aplikasi Cartoon Story
Maker dalam
Pembelajaran Fisika
Materi Kalor Untuk
Mengetahui Motivasi
Belajar Fisika Siswa
Kelas VII SMP GUPPI
Palangka Raya Tahun
Ajaran 2014/2015”
digilib IAIN
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2014/2015
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اإلعالـ دكف التعاكف مع

اليت تركز على

أساليب أك اسًتاتيجيات
التعلم التفاعلي أكثر
( )2متوسط الدافع
تعلم الطالب ادلدرجة
ُب فةة دكافع كالسبب
ىو أف استاداـ كسائل
تطبيق cartoon Story
ُ Makerب عرض ادلواد
يستادـ ملفات صلبة
فقط ُب شكل صور
دكف صوت كال يتم

استاداـ
ُب تعلم مهارة
االستماع

CSM

عرضها.
.

5

Mawan Akhir
Riwanto dan Mey
Prihandani Wulandari,
“Efektivitas
Penggunaan Media
Komik Digital
)(Cartoon Story Maker
dalam pembelajaran
Tema Selalu Berhemat
”Energi
Jurnal
)PANCAR, 2018, 2(1

أظهرت النتائج
أف ىناؾ اختالفات ُب
قيمة االختبار األكيل
كاالختبار الالحق بعد
عالج /استاداـ
الوسائل الرقمية اذلزلية.
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كالعلا
دراسة كسائل
التعليم cartoon
Story Maker

مراجعة كسائل
 CSMبشكل
عاـ
مراجعة كسائل
تعلم اللغة العربية
اليت تركز على
استاداـ CSM

12

ُب تعلم مهارة
االستماع
بناءن على اجلدكؿ السابقة ،من الواضح أف ىذا البحث هبا اختالفات كأكجو تشابو.
التشابو مع ىذا البحث ىو حبث ذك صلة ُب كسائل التعليم ك كسائل Cartoon Story
 Makerبينما االختالفات ىي:
)1مواقع البحث ادلاتلفة
 )2موضوع البحث ىو طالب الفصل العاشر ُب ادلدرسة الثانوية دار العلم بنجر ابرك
)3تعلم مهارة االستماع
البحث الذم أجرأتو الباحثة ،على الرغم من أف كالعلا حبث ُب كسائل التعليم
ككسائل  ،CSMلكن حبث الباحثة ركز على تعلم كسائل  CSMاليت تركز على تعلم اللغة
العربية ،كخاصة مهارة االستماع.
ط .نظاميات الكتابة

تنقسم كتابة ىذا ادلقاؿ إىل ثالثة أجزاء كىي:
 .1القسم األكؿ الذم ػلتوم على :صفحة العنواف ،ملاص البحث ،موافقة ادلشرؼ،
ادلصادقة ،الشعار ،العركض ،ادلقدمة ،جدكؿ احملتوايت ،قائمة اجلداكؿ كقائمة ادلرفقات.
 .2القسم األساسي ادلكوف من الفصوؿ األكؿ من الفصل اخلامس ،مع منهجية تقرير
البحث كما يلي:
أ) الباب األكؿ :ادلقدمة ،اليت حتتوم على خلفية البحث ،حتديد البحث ،سؤاؿ البحث،
ىدؼ البحث ،فرضية البحث ،فوائد البحث ،فركضية البحث ،حتديد ادلصطلحات،
الدراسات السابقة كنظاميات الكتابة.
12

13

ب) الباب الثاين :اإلطار النظرية ،اليت حتتوم على كصف للنظرية اليت تشمل )1 :تعلم
اللغة العربية فيها تعريف التعلم ،تعريف التعليم ك العوامل اليت تؤثر على عملية التعلم
 ) 2تعلم مهارة اإلستماع فيها تعريف تعلم مهارة اإلستماع ،أىداؼ تعلم مهارة
اإلستماع ،أنواع مهارة اإلستماع ك قواعد ُب تعلم مهارة اإلستماع )2 .كسائل التعليم
فيها تعريف كسائل التعليم ،كظائف كفوائد كسائل التعليم ،أنواع كسائل التعليم ك
إختيار كسائل التعليم)3 .
ج) الباب الثالث :منهج البحث اليت حتتوم على :مدخل البحث كنوعو ،تصميم
البحث ،كقت البحث كمكانو ،رلتمع البحث كعينتو ،أدكاة البحث ،أساليب مجع
البياانت ،أساليب حتليل البياانت.
Cartoon Story Maker.

 .3القسم اخلتامي ادلكوف من الفصل الرابع كالفصل اخلامس بتقرير حبث منهجي على
النحو التايل:
أ) الباب الرابع :ػلتوم على نتائج البحث كادلناقشة.
ب) الباب اخلامس :اخلادتة اليت حتتوم على استنتاجات كمقًتحات كتوصيات دلزيد من
البحثُ .ب حُت أف األخَت ىو الببليوغرافيا.
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الباب الثاين
اإلطار النظري
أ .تعلم اللغة العربية
كضع تعلم اللغة العربية ىو النشاط الرئيسي .مع اكتساب اللغة .ستكوف اللغة
العربية ُب ادلواد مصدران إلتقاف مواد تعليمية أخرل .اللغة العربية عنصر مساند ُب تشكيل
الشريعة اإلسالمية ُب الفقوُ .ب الوقت نفسو ،سيجعل تعلم اللغة العربية الطالب قادرين
على حتديد القدرة على تعلم اإلسالـ على نطاؽ كاسع ،كليس على سبيل احلصر ادلهارات
دائما جهد للبحث عن
اللغوية فقط .يصبح كضع اللغة العربية سببنا لذلك ،لذا ىناؾ ن
التجديد ُب عملية ؽلكن أف حتقق أىدافنا تعليمية أفضل(Suardi, 2015:317) .
تعلم اللغة العربية ال ؽلكن فصلو عن الظركؼ االجتماعية كالبيةية احمليطة بو .ىناؾ
دكر عاـ ىو األساس كالنظر ُب إعداد نظاـ التعلم الذم يتم تنفيذه .تصبح الظركؼ البيةية
أحد األبعاد اليت تبٍت اجملتمع .ابالجتماعات بُت اجملتمعات ،فإهنا تشكل التعاكف كجتنب
الصراع االجتماعي(Suardi, 2015:317) .
ابإلضافة إىل ذلكُ ،ب التعلم الذم ال ينفصل مطل نقا عن حدثُت ،علا التعلم
كالتدريس ،فمن ادلؤكد أف كالعلا ذلما عالقة كثيقة بل كػلداثف ُب العالقات ادلتبادلة
كالتفاعالت مع بعضها البعض شلا يؤثر على بعضهما البعض كيدعمهما(Hidayat, .
)2012:82
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 .0تعريف التعلم
بشكل عاـ ،يتم تعريف التعلم على أنو عملية تغيَت السلوؾ ،كذلك بسبب تفاعل
األفراد مع البيةة .السلوؾ ػلتوم على فهم كاسع .كيشمل ذلك ادلعرفة كفهم مهارات
ادلواقف كما إىل ذلكُ .ب كتاب آخر ،صرح عمر علالك أف "التعلم عملية ،عمل ،نشاط
كليس نتيجة أك ىدؼ ال يتذكر فقط ،بل ىو أكسع من ذلك ،الذم ؽلر بو كالنتائج
أيضا أفضل إذا كاف موضوع
ليست نتيجة التمرين كإظلا تغيَت السلوؾ" .سيكوف التعلم ن
التعلم يشهده أك يفعلو ،لذا فهو غَت لفظي .التغيَتات ُب السلوؾ ُب عملية التعلم ىي
نتيجة للتفاعالت مع البيةة .ىذا التفاعل ػلدث عادة عن قصد .تنعكس النية نفسها
ابلعوامل التالية:
أ (.االستعداد  :قدرة كل من اجلسدية كالعقلية على القياـ بشيء ما ،كخاصة أنشطة
التعليم كالتعلم.
ب (.الدافع  :ىذا ىو الدافع من الداخل إىل فعل شيء ما.
ج (.اذلداؼ ادلراد حتقيقو.
أثناء تعلم اللغة العربية كاجب على ادلسلم .تُظهر كظيفة اللغة العربية ُب اإلسالـ ُب
أنشطة العبادة مثل الصالة ،ك أذاف كغَتىا .بسبب طبيعتها الطقسية ،غلب أف يتم نطق
ىذه اللغة ابللغة العربية األصلية)Hidayat, 2012:83( .
 .6تعريف التعليم
دائماُ .ب ىذه احلالة،
مع تطوير العصر ،يتغَت تعريف التعليم من سنة إىل أخرل ن
ىناؾ عدة تعريفات للتعليم اليت طرحها خرباء التعليم ،من بينهاُ :ب رأم William H.
 ،Burtonكآخركف" :التعليم ىو جهد ُب توفَت ادلنشطات كاإلرشاد كالتوجيو كالتشجيع
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للطالب حىت حتدث عملية التعلم" .متعلق ابلتعليم كما ذكر سردؽلاف ُب كتابو "التعليم ىو
زلاكلة خللق ظركؼ أك أنظمة بيةية تدعم كتسمح لعملية التعلم")Hidayat, 2012:83( .
ُب حُت  Depagأف "تعليم اللغة العربية ىو عملية التعليمية ادلوجهة لتشجيع
كتنمية كتطوير قدرات الطالب ُب اللغة العربية على حد سواء بشكل نشط كسلبية كتعزيز
موقف إغلايب جتاه اللغة العربية ُب ىذه احلالة فوشا العربية")Hidayat, 2012:83(.
 .1العوامل اليت تؤثر على عملية التعلم
مشكلة التعليم كالتفاعل ىي مشكلة معقدة ألهنا تنطوم على عوامل سلتلفة
مًتابطة مع بعضها البعض .من بُت العديد من العوامل اليت تؤثر على عملية كنتائج
تفاعالت التعليم كالتعلم ،ىناؾ عامالف حامساف للغاية ،كعلا عامل ادلعلم كموضوع التعلم
كعامل الطالب ككائن للتعلم .بدكف عوامل ادلعلمُت كالطالب الذين لديهم رلموعة متنوعة
من اإلمكاانت ادلعرفية كالعاطفية كاحلركية ،ال ؽلكن أف تتم عملية التفاعل بُت التعليم
كالتعلم بشكل صحيح ،لكن ال ينبغي جتاىل أتثَت العوامل األخرل ادلاتلفة ،على سبيل
ادلثاؿ العوامل ُب كسائل اإلعالـ كأدكات التعلم ،كمرافق التعلم ،كالبنية التحتية للمدرسة،
مرافق ادلاتربات ،إدارة ادلدرسة ،أنظمة التعلم كالتقييم ،ادلناىج ،األساليب ،كاسًتاتيجيات
التعلم .تساىم كل ىذه العوامل ذات النهج اذلادؼ ُب حتسُت جودة كنتائج تفاعالت
التعليم كالتعلم ُب الفصل الدراسي كأماكن التعلم األخرل.
أ) كسائل التعليم كأدكات التعلم :يكوف ذلا أتثَت ُب مساعدة ادلعلمُت على إظهار ادلواد
أك ادلوضوعات للطالب ،كذلك إلنشاء عملية التعليمية فعالة للتعلم كبعبارة أخرل،
يتم استاداـ الوسائط هبدؼ مساعدة ادلعلم حبيث تكوف عمليات تعلم الطالب أكثر
فعالية ككفاءة .مرافق التعلم ادلناسبة ادلتوفرة ُب ادلدرسة ذلا أتثَت على استدامة عملية
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التعليم كالتعلم .بدكف توفر مرافق تعليمية كافية ُب ادلدارس ،ال ؽلكن تشغيل عملية
التفاعل بُت التعليم كالتعلم على النحو األمثل.
ب) طرؽ التعليم :ذلا دكر مهم ُب إطالؽ أنشطة التعليم كالتعلم يعٍت أف عملية التعليم
اعا سلتلفة من أساليب التعليم ادلتنوعةُ .ب ىذه
كالتعلم اجليدة غلب أف تستادـ أنو ن
احلالة  ،تتمثل مهمة ادلعلم ُب اختيار طرؽ سلتلفة مناسبة إلنشاء عملية تعليم كتعلم
فعالة يتم ضبطها مع أىداؼ التعلم.
ج) التقييم  :يعمل على معرفة ما إذا كانت أىداؼ التعليم قد حتققت أـ ال كمعرفة فعالية
عملية التعليم كالتعلم اليت قاـ هبا ادلعلم .بدكف تقييم لن يعرؼ ادلعلم نتائج التعلم اليت
يعرؼ
حققها الطالب كال ؽلكنو تقييم إجراءات التعليم كال يوجد إجراء لتحسينهاّ .

الشيخ مصطفى اجللياين ُب كتابو " مجيع الدركس اللغة العربية" اللغة العربية على
النحو التايل :العربية ىي مجلة يستادمها العرب ُب التعبَت عن كأىدافهم .لذا يعد
تعلم اللغة العربية أحد ادلوضوعات الفعالة كاجلوىرية للتفاعل بُت ادلكوانت ادلًتابطة
ادلاتلفة من أجل حتقيق أىداؼ التعلم ُب عملية تعلم الطالب)Hidayat, 2012:84( .

 .4أهداف تعليم اللغة العربية
 Al-Fauzanكآخركف .كأكد أف ىناؾ ثالث كفاءات غلب حتقيقها ُب تعلم اللغة
العربية .الكفاءات الثالث ادلعنية ىي:
جيدا ،ككيفية دتييزه
 أكال :الكفاءة اللغوية ،شلا يعٍت أف ادلتعلم يتقن نظاـ الصوت العريب ن
كنطقو ،كالتعرؼ على بنية اللغة ،كاجلوانب النحوية األساسية للنظرية كالوظيفة؛ تعرؼ
على ادلفردات كاستاداماهتا.

18

 اثنيا :كفاءة االتصاؿ ،أم أف ادلتعلم قادر على استاداـ اللغة العربية تلقائينا ،كيعرب
عن األفكار كالتجارب بسالسة ،كقادر على استيعاب أكلةك الذين ًب إتقاهنم من
اللغة بسهولة.
 اثلثان :الكفاءة الثقافية ،اذلدؼ ىو فهم ما ػلتويو اللغة العربية من الناحية الثقافية،
كقادر على التعبَت عن أفكار ادلتحدثُت كالقيم كالعادات كاألخالؽ كالفن.
من الكفاءات الثالث ادلذكورة أعاله ،ؽلكن مالحظة أف أىداؼ تعلم اللغة
العربية موجهة إىل )1 :إتقاف العناصر اللغوية اليت ؽلتلكها العربية ،كىي جوانب الصوت
كادلفردات كالتعبَتات كاذليكل )2 .استاداـ اللغة العربية ُب التواصل الفعاؿ )3 .فهم
الثقافة العربية ،سواء ُب شكل أفكار أك قيم أك عادات أك أخالؽ أك فن.
بياف  Al-Fauzanكآخركف .اعاله مقول آبراء كل من  Thu‟aimahك al-Naqah
ُب ما يتعلق بتعلم العربية لغَت العرب كىي:
أ) فهم اللغة العربية بشكل صحيح ؛ أم االستماع بوعي لظركؼ احلياة العامة.
ب) حتدث ابلعربية كوسيلة للتواصل ادلباشر كالتعبَت عن النفس.
ج) قراءة اللغة العربية بسهولة  ،كإغلاد ادلعاين كالتفاعل معها.
د) الكتابة ابلعربية كتعبَت عن الظركؼ الوظيفية كالتعبَت عن الذات.
ؽلكن القوؿ برأم  Thu‟aimahك  al-Naqahأعاله أف اذلدؼ من تعلم اللغة
العربية ىو إتقاف استاداـ اللغة العربية ُب التحدث كالقراءة كالكتابة كظيفيا .كىذا يعٍت أف
تعلم اللغة العربية من ادلتوقع أف غللب ادلتعلمُت على التواصل بشكل منتج كمنتظم.
()2013: 129 ،Muradi
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ب .تعلم مهارة االستماع
 .0تعريف مهارة االستماع
ؽليز اخلرباء اللغويوف بُت االستماع جبدية .السمع ىو رلرد تلقي صوت دكف
أم اىتماـ كعناصر متعمدة ،مثل الضوضاء أك الضجيج على الطريق السريع .أثناء
االستماع يتطلب ادلداكلة كاالىتماـ ُب االستماع إىل كل شيء ،كاالستماع إىل كل شيء،
كاالستماع جبدية ىو ادلستول أعاله االستماع كتطلب الًتكيز كادلزيد من االىتماـ للمتكلم
ادلتكلم ))Rosyidi, Ni’mah, 2012:84( .(2001:51
االستماع ابللغة أيٌب من اللغة العربية "استمع -يستمع" اليت تعٍت االستماع.
االستماع ابدلصطلحات ىو أكؿ كسيلة يستادمها اإلنساف للتواصل مع إخوانو ُب مراحل
معينة ،من خالؿ االستماع نعرؼ مفردة كاجلمل ك ترتيب الكلمات .تركز عملية االستماع
على الكائن الذم يتم االستماع إليو من أجل حتقيق أغراض معينة .على سبيل ادلثاؿ،
ألغ راض التعلم ،قم بتقدير العمل ،أك احصل على معلومات خاصة ،أك حل ادلشكالت،
أك لفهم جوانب اللغة)Setyawan, 2018:162( .
ُب حُت أف مسافة االستماع ىي عملية األنشطة البشرية اليت هتدؼ احلصوؿ
على الفهم كحتليل كمساعدة كتفسَت كدتييز كإعطاء النقد /األفكار كبناء األفكار.
()Jauhari, 2018:131
كف نقا لػ  Thumainahك ’ُ Mannaب  ،Jauhariأكضح أف االستماع ىو إيصاؿ
أفكارا منو .لذلك ،ؽلكن تفسَت
متعمد للمواد مع الفهم ،كاتقاف الوصف ،كسوؼ حتصل ن
االستماع على أنو نشاط بشرم يستهدؼ األشياء األربعة التالية:
أ ).اتقاف
ب ).فهم
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ج ).إعداد
د ) .ترمجة
ق ).اشتقاؽ
ك ).عملية زايدة معدؿ الذكاء ()Jauhari, 2018:133
يعرؼ ) Mansur (1982:234اإليزما على النحو التايل:
ّ
"اإلستماع ىو عملية إنصات إىل الرموز كادلنطوقة ٍب تفسَتىا" ( Rosyidi,
)Ni’mah, 2012:84
كما أكضح أف ىناؾ أربعة عناصر ُب االستماع غلب أف تكوف العناصر األربعة
مكملة ذلا كغلب أال تكوف منفصلة ،كىي:
أ) فهم ادلعٌت بشكل عاـ
ب) منصفرم يتحدث كيتفاعل
ج) تقييم كانتقاد احملادثة
د) ادمج احملتول الذم تلقيتو مع جتربة األفراد الذين ًب دتلكهم ( Rosyidi, Ni’mah,
)2012:84
حيث أف مهارة االستماع ىي قدرة الشاص على ىضم أك فهم الكلمات أك
اجلمل اليت يتحدث هبا الشريك الناطق أك بعض الوسائط .ؽلكن حتقيق ىذه القدرة ُب
الواقع من خالؿ التدريب ادلستمر لالستماع إىل االختالفات ُب صوت عناصر الكلمة
(الصوتيات) مع العناصر األخرل كف نقا للحركؼ الصحيحة للكلمة إما سلرج احلرؼ حسن
من الناطق األصلي أك من خالؿ التسجيل)Hermawan, 2011:130( .
االستماع مهارة ًب إعلاذلا حىت اآلف كمل حتصل على مكاف معقوؿ ُب عملية تدريس
اللغة .ال تزاؿ ادلواد ادلوجودة ُب شكل كتب مدرسية كغَتىا من ادلرافق غَت موجودة ،مثل
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التسجيالت ادلستادمة لدعم كاجبات ادلعلم ُب عملية االستماع اليت ستستادـ ُب
إندكنيسيا(Hasan, 2017:128) .
لتعزيز كتطوير مهارة االستماع ،غلب على ادلعلم توفَت ما يكفي من ادلمارسة اليت
تتم بشكل متكرر حىت يتمكن الطالب من التمييز تقريبا نفس عناصر الكلمة (صوتيات).
أيضا ،ؽلكن تقدًن عرض تعلم مهارة االستماع شفهيا .لكن يوصى ابستاداـ التسجيالت
على شريط كاسيت أك مسجل شريط ألنو ابإلضافة إىل ختفيف إجهاد ادلعلم ،ؽلكنك
أيضا جتنب األخطاء ُب نطق ادلعلم كاليت ىي أمثلة للطالب)Izzan, 2011:132( .
ن
ادلواد التعليمية ادلقدمة ال حتتاج إىل أف تكوف طويلة .لتكوف أكثر فعالية ،غلب
إعداد ادلواد التعليمية كتسجيلها بطريقة مثل احلوار أك احملادثة حوؿ األحداث اليومية ُب
شكل عبارات كقصص قصَتة .غلب تعزيز ىذه ادلرحلة من الفهم (فهم االستماع) منذ
مرحلة التعرؼ على صوت اللغة .الغرض من مرحلة االستماع ىو احلصوؿ على ادلعلومات
ادلاتلفة كاحلصوؿ عليها .االستماع إىل ادلقصود ليس فقط االستماع ابستاداـ األذف،
أيضا الذاكرة كالذاكرةُ .ب ىذه احلالة ،عندما نسمع ،يتم دتكُت عقولنا
كلكن يشمل ن
لالستماع إىل ما نسمع للحصوؿ على أقصى فائدة .ادلستمع اجليد كالقادر ىو ادلستمع
الذم غليد اختيار كجتليد ما ىو األكثر أعلية دلا يُسمع .مبعٌت آخر ،غلب أف يكوف نشاط
قادرا على التقاط ادلعٌت الصريح كالضمٍت .كتسمى أنشطة االستماع ىذه عاد نة
مساع شيء ن
االستماع .لذا ،فإف االستماع مهارة خاصة ال ؽلكن حتقيقها إال من خالؿ التدريب
ادلستمر .الغرض الرئيسي من مهارة االستماع ىو أف يكوف لدل الطالب ادلهارات الالزمة
لالستماع إىل احملادثة حىت يتمكنوا من فهم زلتوايت احملادثة ،كيكونوا قادرين على التقاط
احملادثة بشكل نقدم ،كتكوف قادرة على اختتاـ النقاط.
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 .6تعلم مهارة االستماع
ؽلكن تقسيم مهارة االستماع ادلتقدـ بشكل أساسي إىل فةتُت علا أكال ،األصوات
الثاين ،التعليم فهم ادلسموع ،عادة ما يتعلم الطالب اإلندكنيسيوف ادلسلموف األصوات
من خالؿ تعليم التجويد كجزء من تعليم قراءة القرآف.
أ) تعلم األصوات
تعلم األصوات تغطي رلاالت دراسة صفات األحرؼ ،سلارج األحرؼ ككيفية
قراءة كل كظيفة عالمة .ين ظر إليها من جانب النطق ،األصوات مقسمة إىل فةتُت علا
األصوات الصامتة كاألصوات الصائتةُ ،ب حُت ينظر إليها من جانب موسيقي الكالـ
كالتجويد يشمل :الوصل الوؽ ،النغم ،التنغيم ،النرب.
كل جانب من جوانب رلاؿ التعليم ػلتوم على كل صعوبة .لتنفيذ عملية التعلم
األصوات حباجة إىل اختاذ اخلطوات األربع التالية ،كىي :أكالن ،مقدمة؛ غلب على معلم
اللغة العربية أكالن إعطاء مثاؿ على نطق كل حرؼ بشكل صحيح (فصيخ) سواء ُب

جوانب الصفات ،ادلارج ،كالتجويد /موسيقي الكالـ .اثنيا ،تقليد كتكرار .أم يتم
توجيو الطالب إىل تقليد كلمات ادلعلم مر نارا كتكر نارا ،سواء على ادلستول الفردم أك ُب
رلموعات أك مع رلموعات مثَتة لالىتماـ ،حىت ال يشعر الطالب ابدللل ،كلكن بدالن
من ذلك يشعركف ابدلتعة كالدافع .اثلثا ،التفريق .مبعٌت أنو غلب على مدرس اللغة العربية

أف يدرب كيؤكد لكل طالب االختالفات ُب أصوات احلركؼ اليت تبدك متشاهبة كلكنها
سلتلفة ،من خالؿ البدء حبرفُت كثالثة أحرؼ ككلمة لكل كلمةُ ،ب بدايةُ ،ب ادلنتصف،
ابعا ،التعرؼ على صوت احلركؼ من خالؿ
أك ُب هناية كل الكلمة ادلستادمة كمثاؿ .ر ن
ادلمارسة أك الوسائط ُب غرفة الدراسة ،على سبيل ادلثاؿ يطلب ادلعلم الوقوؼ على كل
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طفل امسو عُت الرسالة ،كبعد ذلك يُطلب منو قراءة االسمٍ ،ب يعطي ادلعلم تعلي نقا على

النطق الصحيح ،كما إىل ذلك)Munir, 2017:65( .
ب) تعلم فهم ادلسموع
ىناؾ عدة أشياء مهمة غلب التأكيد عليها ُب تعلم فهم ادلسموع ،كىي:
 فهم ادلسموع ىو جانب مهم الكتساب ادلهارات اللغوية.

 من خالؿ إتقاف فهم ادلسموع التقاط الرسائل الواردة من ادلتكلم كؽلكن أف ؼللق
اتصاال فعاال.
 فهم ادلسموع ليس نشاطنا سلبينا كما يراه معظم الناس حىت اآلف ،كلكنو ُب الواقع
نشاط مثمر ،ألف االستماع إىل احملادثة ىو ُب األساس بداية نشاط مجع ادلفردات
كترتيب النظاـ ،حبيث ؽلكن أف ينتج قيم رسائل جيدة.
مؤشرات دلستول صلاح التعلم فهم ادلسموع إذا كاف الطالب يستطيعوف فهم
الغرض من ادلتحدث ،كيشعركف ابالحًتاـ العاطفي دلا يتم مناقشتو كمعرفة التفاصيل
كؽلكنهم حتليل أك حىت انتقاد زلتوايت احملادثة .ىناؾ عالمات مهمة غلب مراعاهتا ُب
التعلم فهم ادلسموع ,كىي على النحو التايل:
أ) غلب أف تكوف عملية التعلم عن طريق زايدة شلارسة فهم احلوار أك ادلناقشات كما إىل
ذلك كتقليل أنشطة الكتابة كالكتاب.
ب) غلب تسليم ادلواد على مراحل ،كىي :األصوات ،القصص ،النصوص الطويلة،
الفقرات ،احلمل كالًتاكب ،ادلفردات ،ادلفاىم الثقافية ،األخبار ك األلعاب اللغوية.
ج) ىناؾ بدائل ادلواد فهم ادلسموع الواردة ُب كل درس)Munir, 2017:6( .
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 .1أهداف تعلم مهارة االستماع
بشكل عاـ ,الغرض من االستماع إىل التعلم ىو أف يتمكن الطالب من التعرؼ
على أصوات الكالـ ،كحتديد الكلمات كالعبارات كاجلمل ،كاحلصوؿ على ادلعلومات،
كالتفسَت ،كالتقاط ادلعٌت ،كاستنتاج ادلعٌت ،كاالستجابة ،كالتقدير ،كاالنتقاد ،كاحلكم.
انطالقا من األىداؼ ادلذكورة أعاله ،فإف اذلدؼ من تعليم مهارة االستماع على ادلستول
ادلتقدـ ىو:
أ) القدرة على متابعة كالتكيف مع كتَتة احملادثة
ب) القدرة على تصور األحداث ادلسموعة من التعبَتات العربية ادلاتلفة
ج)
د)
ق)
ك)

القدرة على فهم معٌت الكالـ كف نقا لسياؽ الثقافة العربية
القدرة على التقاط األفكار الرئيسية للتعرض مسعت
القدرة على التمييز بُت األفكار الرئيسية كاألفكار الداعمة
القدرة على التمييز بُت احلقائق كاآلراء الفردية اليت يتم فهمها من سياؽ التعرض

الشفهي
ز) القدر على التقاط ادلعٌت السياقي الستاداـ الكلمة اليت يستادمها ادلتكلم
ح) القدرة على توفَت استجابة مناسبة جلملة مسعت
ط) القدر على استنتاج زلتوايت احملادثة
م) القدرة على إعطاء تقييم العبارات ادلسموعة)Setyawan, 2018:163( .
ؽلكن تصنيف غرض االستماع إىل نوعُت ،علا اذلدؼ العاـ األكؿ
كاذلدفُت احملددين .ؽلكن تقسيم األىداؼ العامة إىل نوعُت ،علا األىداؼ قصَتة األجل
كاألىداؼ طويلة األجل .اذلدؼ على ادلدل القصَت ىو أف يتمكن الطالب من فهم كل
خطاب ،حىت يتمكنوا من الرد على كل عبارة أثناء عملية تعلم اللغة العربية .اذلدؼ طويل
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ادلدل ىو أف يكوف الطالب قادرين على فهم كل تعبَت عريب موجود ،سواء ُب الفصل أك
خارج الفصل أك ُب أم موقف ،مثل االستماع إىل البث التلفزيوين كاإلذاعة كاخلطب
كادلقابالت كما إىل ذلك.
األىداؼ احملددة لتعليم االستماع ىي كما يلي:
أ) فهم نظاـ الصوت (النظاـ الصوٌب) على حد سواء التعاريف كاخلصائص
كاالختالفات ،سواء فيما يتعلق احلركؼ الساكنة (الصائتة) كاحلركؼ ادليتة
(الصامتة).
جيدا جتويد كإيقاع احلركؼ (النرب التنغيم) ،كربط احلركؼ كتقسيمها،
ب) تفهم ن
(اإلدغاـ¸ الوقفات ،التشديد ،التنوين ،الوصل كالفصل).
ج)
د)
ق)
ك)
ز)
ح)

فهم رمز الصوت الذم يتم مساعو (ادللفوظ من ادللحوظ).
فهم معٌت كل مفردات ،ككظيفة الكلمات أك اجلمل (الًتاكيب ك الطريقة).
فهم الوظائف النحوية للغة العربية بشكل جيد التطابق ،اإلعراؼ ،القواعد الصرفية
القواعد النحوية.
فهم الثقافات األجنبية ،كخاصة الثقافة العربية.
لديو القدرة احلسية جيدة لكل عبارة أك القراءة.
التفاؤؿ مبا مسع كما يًتتب عليو)Munir, 2017:39( .

ُب ىذه األثناء ،كف نقا لػ  Thu’aimahك ،Mannaجادلوا ُب  Jauhariأف الغرض
األساسي من االستماع ىو أف ادلستمعُت قادركف على معرفة ما يسمعونو على حد سواء
معرُب ،كجداين ك سلوكي .أما ابلنسبة للعديد من األىداؼ األخرل كاليت يتوقعها
ادلدرسوف لتطبيقها على طالهبم ،كىي :11
أ) حتسُت عادات االستماع للطالب اجليدين (الوعي كالتحذير كالتقليد).
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ب) حبيث يتعلم الطالب كيفية االستماع إىل ادلشورة كالتوجيو.
ج) قم بتحسُت مالحظات ما يسمعونو كيعرفوف األشياء متناقضة كدتيز بُت الواقع
كاخلياؿ.
د) حتسُت نغمة الصوت ادلاتلفة كدكرىا ُب حتقيق ادلعٌت كالشرح.
ق) معرفة جوىر اجلملة ُب تقدًن مثاؿ.
ك) قادرة على معرفة الغرض كالنوااي اليت يتحدث هبا ادلتكلم.
ز) قم بتضمُت مهارات األسةلة ادلتبادلة كادلناقشة حوؿ ماىية ىذه األشياء من خالؿ
احلفاظ على األخالؽ جتاه ادلتحدث.
ح ).غرس القدرة على سرد القصص كجتربتها.
ط ).تغرس للتفكَت بسرعة كبدقة كتوخي احلذر ُب اختاذ قرار.
م ).معرفة ُب التمييز بُت تلك اليت ىي األساسية كاليت ليست كذلك.
ؾ ).تعرؼ على ادلكاف كالزماف ادلطلوبُت.
استنادا إىل األىداؼ كف نقا لػ  Thu’aimahك ’ ،Mannaؽلكنهما تقدًن نظرة عامة
ن
للمدرب من أجل إدراؾ جوىر تعلم اإلستيما .ىذا ليس شيةنا آخر حبيث ؽلكن للطالب
أف يشعركا ابدلزااي احلقيقية للتعلم على النحو األمثل كأف جودة الطالب ستقدمها لتحقيق
نتائج التعلم اجليدة)Jauhari, 2018:135( .
من بُت أىداؼ التعلم ُب اإلسًتاتيجية ،كف نقا لػ : Ulyan
أ) القدرة على االستماع ،كاالىتماـ ،كالًتكيز على ادلواد اليت يتم مساعها؛
ب) القدرة على متابعة ما مسع كاتقاهنا كفقا لغرض االستماع؛
ج) القدرة على فهم ما يسمع من خطاب ادلتحدث بسرعة كبدقة؛
د) غرس عادات االستماع كفقا لقيم اجتماعية كتعليمية مهمة جدا؛
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ق)

غرس اجلماؿ ُب االستماع)Hasan, 2017:137( .

أيضا من خالؿ عدة عوامل،
يتم حتديد حتقيق األىداؼ ادلتعلقة بتعليم االستماع ن
مبا ُب ذلك :الطالب كادلدربوف كاألدكات كاسًتاتيجيات التعلم ادلناسبة .سيؤدم ذلك إىل
تلوين صلاح التعلم ابالستماع إىل األىداؼ ادلعلنة .ال ؽلكن جتاىل عوامل التدريس
كاسًتاتيجيات التعلم ادلاتارة ُب تعلم االستماع .صرح ابدكدك أف األخطاء اليت شوىدت
ُب تعلم اللغة ىي ادلدرسُت الذين أطعموا الكثَت كلكنهم مل يشملوا تعلم الطالب النشطُت.
()Hanany, 2017:35
 .4أنواع مهارة االستماع

عدة أنواع من مهارة االستيما كف نقا لـ  ،Ulyaكىي:
أ ).االستماع بطريقة مركزة ،أم االستماع عمدا ُب حياة الفرد ُب التعلم كاجملتمع ،على
سبيل ادلثاؿ االستماع إىل اخلطب كاخلطب ،اخل.
ب ).ال يتم الًتكيز على االستماع ،أم االستماع إىل ما ينتشر حولنا ،على سبيل ادلثاؿ
االستماع إىل الراديو كالتلفزيوف مع بعض األصدقاء.
ج ).ابلتناكب االستماع ،كىي رلموعة من الناس الذين يناقشوف مع عنواف معُت ،كىنا
يتحدث الناس بينما يستمع اآلخركف.
د ).االستمع عن طريق التحليل ،كالذم ػللل ما مسعو ادلتحدثوف)Hasan, 2017:138( .
غلادؿ اخلرباء الًتبويوف أبف ىناؾ العديد من األشكاؿ ابلنسبة لالستماع ،مبا ُب

ذلك:
أ) االستماع إىل غَت موراكاز
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ىذا ىو كل ما يسمع عادة ُب اجملتمع .يتم تدريب ادلستمعُت من قبل اجلماىَت
ُب ادلوضوعات اليت يتم االستماع إليها من خالؿ ادلرئيات ادلرئية كادلسموعة أك من
اجملالس.
ب) االستماع االستماعي
ىي "االستماع" اليت ؽلكن للبشر أف ينتقلوا هبا من أشياء غَت معركفة إىل
أركاحهم كأركاحهم كال ؽلكن فصلهم عن الفهم كالتفسَت كاإلتقاف.
ج) االستمع اليقظ
من خاللو ؽلكن لرجل ُب حالة كاعية معرفة األشياء اليت يسمعها بفهم خاص
لو عادة ما توجد ُب ادلؤدترات كالندكات.
د) االستماع النقدم
مع البشر ،ال يكفي رلرد فهمها كإتقاهنا ،كلكنها حتتاج إىل مقارنة ،لذلك بعد
إجراء مناقشة ،ستكوف ىناؾ مناقشة)Jauhari, 2018:138( .
 .1القواعد يف تعلم مهارة االستماع
جيدا ،غلب عليو إتقاف بعض ادلهارات التالية:
حىت يتمكن الطالب من االستماع ن
أ) تعرؼ على أصوات اللغة العربية كسلرجها
ب) التمييز بُت احلركؼ ادلاتلفة.
ج) القدرة على معرفة الفرؽ بُت احلركؼ ادلاتلفة.
د( القدرة ُب قواعد اللغة العربية ُب حتليل الرموز أك الرموز الصوتية.
ق( من أفضل ادلعرفة معٌت ادلفردات العربية.
ك( القدرة على إيالء االىتماـ ُب كل كقت.
ز( ىناؾ رغبة ُب احلفاظ على االستماع.
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ح( أف تكوف ُب حالة ركح مليةة ابلتسامح لالستماع حىت ال يكوف ادلتحدث
شلالن.

ط( معرفة التغيَتات اليت حتدث ُب ادلعٌت كنتيجة للتغيَتات الصوتية كضغط
الصوت ()Rosyidi, Ni’mah, 2012:84( .)Al Ghani, 1981:52
ُب تعلم االستماع ،غلب مراعاة األشياء التالية:
أ) يتلقى ادلستمعوف مدرسوف من خالؿ سلسلة من األصوات اللغوية مع ترتيب
النغمات كضغوط التنسيب ادلشًتؾ (منعطف)
ب) ُب زلاداثت الكالـ أك ُب النص ادلنطوؽ ،عادة ما تكوف ىناؾ أفكار رئيسية
كأفكار داعمة،
ج) عند اختيار النصوص الشفوية ،غلب على ادلعلم االنتباه إىل ىذه األشياء ،أم عمر
الطالب كاىتماماهتم ،كمفردات الطالب ،كمستول النضج كسرعة الطالب ُب
متابعة النصوص الشفهية
د) سرعة معقولةُ .ب ادلراحل األكلية ،ال يضر إذا تباطأ الكالـ قليالن
ق) استاداـ الدعائم لو فوائد كثَتة كؽلكن أف تساعد ُب تسريع الفهم
ك) للمستول ادلتقدـ ،غلب التعامل مع ادلوقف ُب مواقف احلياة اليومية .ىناؾ حاجة
إىل تضمُت اضطراابت مثل اخللفية ادلوسيقية أك صوت أشااص آخرين يتحدثوف
عن قصد ُب التسجيل لزايدة مستول صعوبة االستماع
ز) غلب على ادلعلم كتابة بعض الكلمات األساسية قبل بدء الدرس كشرح معناىا
ح) غلب على ادلعلمُت أف ينقلوا للطالب تعليمات كاضحة
ٍ
عندئذ استكماؿ كل مادة مقدمة
ط) دلعرفة مدل فهم الطالب دلا يستمعوف إليو ،ينبغي
ابألسةلة)Setyawan: 2018:163( .
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اختالفات ُب أساليب التعلم لكل نوع من الطالب .مجيع أساليب التعلم حتتوم
على اسًتاتيجيات التعلم ككصف مبادئ التعلم .من ىذا الوصف كبناءن على تطوير
ادلهارات اللغوية ،ؽلكن استاالص بعض اإلرشادات العامة:
أ) تزيد القدرة على االستماع من خالؿ التفاعالت كجهان لوجو .من خالؿ التفاعل
ابللغة العربية ،يتمتع الطالب بفرصة احلصوؿ على مدخالت لغوية جديدة كفرصة
كجها لوجو التحفيز لتحسُت
للتحقق من مهارة االستماع لديهم .يوفر التفاعل ن
القدرة على تفسَت مكوانت العالج.
ب) تزداد القدرة على االستماع من خالؿ الًتكيز على معٌت كرلهود تعلم ادلواد اذلامة
كاجلديدة ُب اللغة ادلستهدفة .ؽلكن مالحظة ذلك عندما ػلاكؿ الطالب حتديد
ادلفردات اليت يتم مساعها من خالؿ التسجيل أك إعادة سرد ما يسمعونو.
ج) تزيد القدرة على االستماع من خالؿ فهم األنشطة .من خالؿ الًتكيز على
االستماع إىل أىداؼ زلددة ،تتوفر للطالب الفرصة لتقييم كمراجعة ما حققوه.
ؽلكن مالحظة ذلك ،على سبيل ادلثاؿ ،عندما يقوـ الطالب بتامُت بعض
ادلفرد ات من خالؿ الكلمات األساسية ،قم بًتتيب سلسلة من اخلطاابت
(خرائط القصص) أك بنية ادلعلومات من نتائج التالكة.
د) تزيد القدرة على االستماع من خالؿ االنتباه إىل الدقة كحتليل النماذج .من خالؿ
تعلم فهم األصوات كالكلمات بعناية عند القياـ أبنشطة موجهة ضلو ادلعٌت ،ؽلكن
للطالب إحراز تقدـ .من خالؿ تعلم االستماع إىل األصوات كالكلمات بعناية،
يكتسبوف الثقة ُب فهم مكوانت الوصفة.
مع مالحظة أعلية االستماع إىل التعلم ،من الضركرم استاداـ كسائل التعليم
لتيسَت عملية التعلم اليت سيتم شرحها ُب النقطة التالية.
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ج .وسائل التعليم
 .0تعريف وسائل التعليم
أيٌب مصطلح الوسائل من الالتينية كىو عبارة عن صيغة اجلمع لػ ""Medium
تعٍت حرفينا كسيط أك مقدمة .ادلعٌت العاـ ىو أم شيء ؽلكنو نقل ادلعلومات من مصادر
ادلعلومات إىل مستلمي ادلعلومات .مصطلح كسائل اإلعالـ حتظى بشعبية كبَتة ُب رلاؿ
االتصاالت .عملية التعليم كالتعلم ىي ُب األساس عملية اتصاؿ ،لذا فإف الوسائل
ادلستادمة ُب التعلم تسمى كسائل التعليمُ )Falahuddin, 2014:108( .ب حُت أف كسائل
اإلعالـ ابللغة العربية تنبع من الكلمة اليت تشَت إىل أهنا تعٍت تسليم الرسائل من ادلرسل إىل
مستلم الرسالة ()Aminuddin, 2014:16( .)Abdul Hamid, dkk 2008: 168
كف نقا لـ  ،)Association for Education and Communication( AECTفإف
كسائل التعليم ىي مجيع النماذج ادلستادمة ُب عملية توزيع ادلعلومات ،بينما كف نقا لػ NEA
( ،)National Education Associationك (ُ AECT, NEAب  ،)Koyo, dkk, 1985: 42فإف
كل كسائل التعليم ؽلكن معاجلتها ،رأيت ،مسعت ،قرأت ،كانقشت جنبا إىل جنب مع
األدكات ادلستادمة ذلذا النشاط .كلمة الوسائل أتٌب من الكلمة الالتينية اليت تعٍت حرفينا
"كسط" أك "كسيط" أك "مقدمة")Aminuddin, 2014:16( .
كابلتايل ،إذا مسعنا كلمة الوسائل ،فسيتم تفسَت الكلمة ابدلعٌت الذم يتضمن
كسائل ال تعليمية ُب التدريس ابإلضافة إىل كسائل ادلراسلة من مصادر التعلم إىل مستلمي
رسائل التعلم (ادلتعلمُت) .كمقدـ كموزع للرسائل  ،ؽلكن أف ؽلثل التعلم اإلعالمي ُب بعض
احلاالت ،ادلتعلمُت الذين يقدموف معلومات التعلم للطالب (.)Joyce Bruce. Et al. 2000
()Falahuddin, 2014:109
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عملية التعليم كالتعلم ىي عملية االتصاؿُ .ب عملية االتصاؿ ،ىناؾ ثالث نقاط
مهمة تؤدم أدكارىا ،كىي )1 :الرسالة ادلنقولة ُب ىذه احلالة ىي ادلنهج )2 ،التواصل ُب
ىذه احلالة ىو ادلعلم ،ك  )3أف يكوف الطالب ُب ىذه احلالة ىو الطالب حبيث تتم عملية
االتصاؿ بسالسة أك تتم ُب حاجة فعالة ككفاءة إىل أداة تسمى كسائل التعليمRosyidi, ( .
)Ni’mah, 2012:101
بشكل عاـ ،ؽلكن تفسَت كسائط التعلم على أهنا الوسائل ادلستادمة ُب عملية
التعلم .ؽلكن توجيو رسالة ُب شكل ادلعرفة كادلهارات كادلواقف مع كسائل اإلعالـ التعلم،
كؽلكن أف حتفز انتباه الطالب كاستعدادىم لتحقيق أىداؼ التعلم .ستكوف ىناؾ حاجة
إىل كسيلة تستادـ لنقل ادلواد عندما يواجو الطالب صعوابت ُب عملية التعلم .سيجد
أيضا أنو من األسهل توصيل ادلواد إذا قاـ ادلربح ابستاداـ الوسائل
اختصاصيو التوعية ن
اليت تناسب احتياجاهتم.
يشمل كضع األرقاـ حوؿ فهم كسائل التعليم:
أ) كف نقا لػ  Berlachك  ،Elyدتيل كسائل اإلعالـ ُب عملية التعلم إىل تفسَتىا على أهنا
أدكات رسومية أك فوتوغرافية أك إلكًتكنية اللتقاط ادلعلومات كمعاجلتها كإعادة بنائها
كإعادة بناء ادلعلومات ادلرئية أك اللفظية.
ب) كف نقا لػ  ،Heinich, dkkفإف كسائل اإلعالـ األخرل ىي كسائل حتمل رسائل أك
معلومات هتدؼ إىل التعلم أك حتتوم على نوااي تعليمية.
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ج) كف نقا لػ  ،H. Malikأف كسائل التعليم ىي كل ما ؽلكن استادامو لتوجيو الرسائل (مواد

التعليمية) ،حب يث ؽلكنها حتفيز انتباه ادلتعلم كاىتماماتو كأفكاره كمشاعره ُب أنشطة
التعلم لتحقيق أىداؼ تعليمية معينة (.)Abdul Hamid, dkk 2008: 168-169
()Aminuddin, 2014:16
بناءن على التعريف السابق ،ؽلكن االستنتاج أف كسائل اإلعالـ ىي كل شيء

يتم ختطيطو كبررلتو كيهدؼ إىل إيصاؿ رسالة أك زلتول الدرس حبيث ؽلكن حتفيز اىتماـ
الطالب كأفكارىم كاىتمامهم كمشاعرىم كسلوكهم ُب أنشطة التعليم كالتعلم من أجل
حتقيق أىداؼ التعلم احملددة مسب نقا ،لذا فإف كسائل تعلم اللغة العربية ىي كسيلة يتم
ختطيطها كبررلتها كهتدؼ إىل فهم الطالب للرسائل ادلادية ابللغة العربية كحتقيق أىداؼ
تعلم اللغة العربية)Aminuddin, 2014:16( .
ادلفاىيم األخرل اليت طرحها ) ،Soeparno (1987:3كسائل التعليم ىي مزيج
من األجهزة ( )hardwareكالربرليات ( .)softwareمبعٌت آخر ،فإف تعلم الوسائل عبارة عن
ً hardwareب شغلها ابلربامج ()Rosyidi, Ni’mah, 2012:101( .)software
ُب ادلناقشة اليومية لوسائل التعلم ،تُعترب أدكات التعلم ككسائل التعليمية ىي
نفسها ،ألف مظهر الثالثة ُب الواقع ىو نفسو ُب بعض األحياف .لكن الثالثة سلتلفوف.
أدكات التعلم ىي أدكات تستادـ لدعم عملية التعلم ادلستمرة .لذلك ،ىو ادلعدات اليت
ينظر إليها فقط من حيث أجهزهتا .كُب الوقت نفسو ،فإف تعلم الوسائل عبارة عن مزيج
من األجهزة كالربامج .الربانمج (الربانمج) ىو برانمج يتم حتميلو ُب األجهزة .ال ؽلكن
تسمية األجهزة ادلليةة ابلربانمج سول كسائل التعلمُ .ب حُت أف الدعائم ىي ُب األساس
رلرد أدكات تعمل على تصور مفهوـ معُت)Anshor,2009:22( .
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 .6وظائف و وفوائد وسائل التعليم
كف نقا لػ  Asnawirك
الوسائل يعمل كالتايل:
أ) يساعد على تسهيل التعلم للطالب.
ب) تقدًن ادلزيد من التجارب احلقيقية (ادللاص ؽلكن أف يكوف ملموسا).
Usman

ُب كتابو " ،" Media Pembelajaranيوحي أبف تعلم

ج) اىتماـ الطالب أكثر إاثرة لالىتماـ (مسار التعلم ليست شللة).
د) ؽلكن تنشيط مجيع حواس الطالب  ،كؽلكن موازنة ضعف إحساس كاحد بواسطة
القول احلسية األخرل.
ق) غلذب انتباه الطالب كاىتمامهم ابلتعلم.
ك) ؽلكن أف توقظ العامل النظرم مع الواقع)Anshor, 2009:26( .
ُب زلاكلة الستاداـ كسائل اإلعالـ كأداة مساعدة تعليمية ،قاـ Edgar
)ُ Dale (1969ب كتابو " "Audio visual methods in teachingبتصنيف  Edgar Daleكف نقا
يدا.
دلستول األكثر كاقعية لألكثر جتر ن
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أصبح ىذا التصنيف يُعرؼ ابسم " "kerucut pengalamanمن Edgar Daleكُب

ذلك الوقت ًب االلتزاـ بو على نطاؽ كاسع ُب حتديد األدكات األكثر مالءمة لتجربة
التعلم.
فيما يتعلق بوظيفة كسائل التعلم ،ؽلكن التأكيد على النقاط التالية:
أ) كوسيلة للمساعدة ُب حتقيق كضع تعليمي أكثر فعالية.
ب) كمكوف كاحد مًتابط مع مكوانت أخرل من أجل خلق حالة التعلم ادلتوقعة.
ج) تسريع عملية التعلم.
د) حتسُت جودة عملية التعليم كالتعلم.
ق) ملموسة رلردة حبيث ؽلكن أف تقلل من حدكث لفظية)Nurseto, 2011:21( .
جدا ،كىي توضيح كتسهيل كإيصاؿ
يوجد ىنا لوسائل التعلم كظيفة كاضحة ن
رسالة ادلناىج اليت سيقوـ ادلعلم بتسليمها للطالب حىت يتمكنوا من حتفيز تعلمهم كتبسيط
عملية التعلم .تظهر نتائج الدراسة أف أنشطة التعلم ستكوف أكثر فاعلية كأسهل عندما
تساعدىا الوسائل البصرية ،حيث ػلدث  ٪11من ادلستعلمُت من خالؿ حاسة السمع ،
بينما دتر  ٪83من حاسة البصر .إضافة إىل ذلك ،يُذكر أنو ؽلكننا أف نتذكر  ٪20شلا
نسمعو ،لكن ؽلكننا أف نتذكر  ٪50شلا يُرل كيُسمع .حبيث يعد تقدًن كسائط التعلم ُب
عملية التعلم أحد مكوانت التعلم اليت غلب على ادلعلمُت دراستهاRosyidi, Ni’mah, ( .
)2012:106
ؽلكن لوسائل التعلم حتسُت جودة عملية التعلم .ألنو أكالن ،يتعلق بفوائد تعلم
الوسائل ُب عمليات تعلم الطالب ،كىي:
أ) سيكوف التعلم أكثر جاذبية للطالب حبيث ؽلكن أف يعزز الدافع للتعلم.
ب) سيتم تعريف ادلواد التعليمية بشكل أكضح حبيث ؽلكن للطالب فهمها بشكل
أفضل ،كالسماح للطالب إبتقاف أىداؼ التعلم بشكل أفضل.
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تنوعا ،كليس رلرد التواصل اللفظي من خالؿ كلمات
ج) ستكوف طريقة التدريس أكثر ن

ادلعلم ،حبيث ال يشعر الطالب ابدللل كال ينفد ادلعلم من الطاقة ،إذا كاف ادلعلم يعلم
ُب كل درس.
د) ؽلكن للطالب القياـ مبزيد من أنشطة التعلم ،ألهنم ال يستمعوف فقط إىل كصف
أيضا يقوموف أبنشطة أخرل مثل ادلالحظة ،كالقياـ ،كالتوضيح ،إخل.
ادلعلم ،كلكن ن

كالثاين يتعلق مبستول تفكَت الطالب .يتبع مستول التفكَت اإلنساين مرحلة
التطور اليت تبدأ من التفكَت ادللموس إىل التفكَت اجملرد ،من التفكَت البسيط إىل التفكَت
ادلعقد .يرتبط استاداـ كسائل التعلم ارتباطنا كثي نقا مبرحلة التفكَت ىذه ،ألنو من خالؿ
تعلم الوسائط ؽلكن جتسيد األشياء اجملردة كؽلكن تبسيط األشياء ادلعقدةAnshor, ( .
)2009:24

إف استاداـ كسائل التعلم ُب التعلم ؽلكن أف يولد رغبات كاىتمامات
جديدة ،كيزيد من حتفيز أنشطة التعلم كحتفيزىا ،بل كيؤثر على الطالب نفسيان ( Hamalik,
 .)1986تقًتح  Sudjanaك  )1992( Rivaiبعض فوائد كسائل التعلم ُب عمليات تعلم
الطالب ،كىي( :أ) ؽلكن أف تعزز حافز تعلم الطالب ألف التعليم سيجذب انتباىهم؛
كضوحا حىت يتمكن الطالب من فهمها كالسماح
(ب) يصبح معٌت ادلواد التعليمية أكثر
ن
تنوعا ،ال تستند فقط
إبتقاف كحتقيق أىداؼ التعليم؛ (ج) ستكوف أساليب التعليم أكثر ن
إىل التواصل اللفظي من خالؿ الكلمات؛ (د) يقوـ الطالب ابدلزيد من األنشطة أثناء
أيضا ادلالحظة كالتظاىر كالقياـ بشكل مباشر
أنشطة التعلم ،ليس فقط االستماع كلكن ن
كالتصرؼ)Nurseto, 2011:22( .
فوائد كسائل التعليم ىي كما يلي:
أ) مساكاة تصور الطالب .من خالؿ رؤية نفس األشياء كمتسقة ،سيكوف لدل الطالب
نفس اإلدراؾ.
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ب) مفاىيم اجملردة ادللموسة .على سبيل ادلثاؿ ،لشرح نظاـ احلكم ،كاالقتصاد ،كنفخ
الريح ،كىلم جرا .ؽلكن استاداـ الصور كسائل اإلعالـ أك الرسومات أك الرسوـ
البيانية البسيطة.
جدا أك يصعب الوصوؿ إليها ُب بيةة التعلم .على سبيل ادلثاؿ،
ج) تقدًن كائنات خطرة ن
يشرح ادلعلم استاداـ الصور أك األفالـ حوؿ احليواانت الربية ،كاالنفجارات الربكانية،
كاحمليطات ،كهنر الشماؿ اخل.
جدا أك صغَتة .على سبيل ادلثاؿ ،ينقل ادلعلم كص نفا للسفينة
د) إظهار الكائنات كبَتة ن
جدا مثل البكتَتاي
كالطائرة كالسوؽ كادلعبد كما إىل ذلك .أك قم بعرض كائنات صغَتة ن
أك الفَتكسات أك النمل أك البعوض أك احليواانت  /الكائنات الصغَتة األخرل.
ق) يُظهر احلركات السريعة أك البطيةة .ابستاداـ تقنية احلركة البطيةة ُب كسائط األفالـ،
ؽلكن أف تظهر حوؿ مسار الرصاصة ،أك رشق السهم ،أك إظهار االنفجار .كابدلثل،
فإف احلركات البطيةة للغاية ،مثل ظلو الرباعم  ،كازدىار زىرة الوجا ،كما إىل ذلك.
()Nurseto, 2011:22

 .1أنواع وسائل التعليم

ؽلكن االطالع على أنواع سلتلفة من كسائل التعلم من أنواع كأشكاؿ سلتلفة من
كسائل التعليم ككسائل اإلعالـ كموارد التعلم من األنواع ،كىي:
أ) الوسائل الصوتية :الراديو ،تسجيل الفونوغراؼ ،الشريط الصوٌب ،مسجل الشريط
كاذلاتف
ب) الوسائل ادلرئية
 )1صور الوسائل الصامتة :الصور ،كالكتب ،كادلوسوعات ،كاجملالت ،كالصحف،
كالكتب ادلرجعية ،كغَتىا من ادلواد ادلطبوعة ،كالصور ،كالرسوـ التوضيحية،
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كادلقاطع ،كاألفالـ اإلطارية ،كسلسلة من األفالـ ،كالشفافية ،كادليكركفيس،
كأجهزة العرض العلوية ،كالرسومات ،كاخلرائط ،كالرسوـ البيانية كرسومات،
ملصقات ،كاريكاتَت ،خرائط كأرضية
 )2كسائل اإلعالـ البصرية احلركة :األفالـ الصامتة
ج) الوسائل السمعية البصرية
 )1الوسائل السمعية البصرية صامتة :التلفزيوف الصامت ،كالشرائح كاألصوات،
كسلسلة من األفالـ كاألصوات كالكتب كاألصوات.
 ) 2كسائل احلركة السمعية كالبصرية :أشرطة الفيديو كاألقراص ادلدرلة كاألفالـ تتمة
كالصوت كالتلفزيوف كالصور كاألصوات
د) الوسائل ادلتعددة (كسائل التعلم ادلاتلفة)
 )1اللوحات كالشاشات :ألواح الكتابة ،لوحات العرض  /اإلعالانت  /رلالت
احلائط ،اللوحات ادلغناطيسية ،ألواح الكتابة ،ادلضاعفات
 )2الوسائل ثالثية األبعاد ،realia :العينات ،التحف ،النماذج ،الديوراما ،يعرض
 )3تقنيات التمثيل الدرامي للوسائل :الدراما ،البانتوميم ،لعب األدكار ،العرض،
العرض  /الكرنفاؿ ،مسرح العرائس  /الدمى ،احملاكا
 )4موارد التعلم ُب اجملتمع :العمل ادليداين ،كاجلوالت الدراسية  ،كادلعسكرات
 )5التعلم ادلربمج
 )6أجهزة الكمبيوتر ()Muhson, 2010: 6
تنوعت رلم وعات األنواع ادلاتلفة من الوسائط عند رؤيتها فيما يتعلق ابلتطورات
التكنولوجية من قبل  Seelsك  )1990:181-183( Glasgowإىل فةتُت عريضتُت ،علا( :أ)
خيارات الوسائل التقليدية ك (ب) خيارات كسائل التكنولوجيا ادلتقدمة.
أ) خيارات كسائل اإلعالـ التقليدية
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 )1اإلسقاط ادلرئي الصامت ،على سبيل ادلثاؿ :اإلسقاطات غَت الشفافة ،اإلسقاطات
العامة ،الشرائح ،األفالـ الشريطية
 ) 2الصور ادلسقطة ،على سبيل ادلثاؿ :الصور كادللصقات كالصور كالرسوـ البيانية
كالرسوـ البيانية كادلاططات كادلعارض كلوحات ادلعلومات
 )3الصوت ،على سبيل ادلثاؿ :تسجيل األقراص ،شرائط ،كاسيت ،بكرات،
خراطيش
 ) 4عرض الوسائل ادلتعددة ،على سبيل ادلثاؿ :شرػلة صوت زائد (شريط) ،صورة
متعددة
 )5العرض الديناميكي ادلرئي ،على سبيل ادلثاؿ :السينما كالتلفزيوف كالفيديو
 )6الطباعة ,على سبيل ادلثاؿ :كتب ادلدرسية ،كالوحدات ،كنصوص ادلنهاج ،ككتب
العمل ،كاجملالت العلمية الدكرية ،كالنشرات
 )7األلعاب ،على سبيل ادلثاؿ :األلغاز ،كاحملاكاة ،كألعاب الطاكلة
 ،Realia )8على سبيل ادلثاؿ :النماذج ،العينات (أمثلة) ،ادلتالعبات (اخلرائط ،الدمى)
ب) خيارات كسائل التكنولوجيا ادلتقدمة
 )1الوسائل القائمة على االتصاالت ،على سبيل ادلثاؿ :مؤدتر عن بعد ،التعلم عن
بعد
 ) 2الوسائل ادلستندة إىل ادلعاجلات الدقيقة ،أمثلة :تعليمات مدعومة ابحلاسوب،
ألعاب الكمبيوتر ،أنظمة تعليم الذكاء ،الوسائل ادلتعددة التفاعلية ،الوسائل
التشعبية ،األقراص ادلدرلة (فيديو) ()Nugrahani, 2007:38
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 .4إختيار وسائل التعليم
جيدا .اقًتح  Heinichكأصدقاؤه ُب
تتطلب الوسائل الالزمة لعملية التعلم ختطيطنا ن
فعاال لتاطيط كسائل التعلم يُعرؼ ابسم Analyze Learner
ظلوذجا ن
 )2005( Arsyadن
( Characteristics ASSUREحتليل اخلصائص العامة للمجموعة ادلستهدفة)State ،
( Objectiveاختيار أك صياغة أىداؼ التعليمية)(Select Or Modify Media ،اختيار،
تعديل أك تصميم كتطوير ادلواد التعليمية ادلناسبة كالوسائل)،

Utilize

كالوسائل)( Require Learner Response ،طلب ردكد من الطالب) ك
نتائج التعلم))Ali, 2009:13( .

(ابستاداـ ادلواد
Evaluate

(تقييم

أتٌب معايَت اختيار كسائل التعليم من مفهوـ أف الوسائل جزء من النظاـ التعليمي
الشامل .ىناؾ العديد من العوامل اليت غلب أخذىا ُب االعتبار عند اختيار كسائل
التعليم ،مبا ُب ذلك:
أ) ادلوارد احمللية احملدكدة .أم إذا مل يتم العثور على الوسائط ادلعنية ُب ادلصادر احلالية،
فيجب شراؤىا أك صنعها بنفسها.
ب) سواء لشراء أك إنتاج أمواذلم اخلاصة  ،كاليد العاملة كادلرافق.
ج) عامل يتعلق ابلراحة كالتطبيق العملي كادلركنة ُب كسائل اإلعالـ ادلعنية لفًتة طويلة.
ىذا يعٍت أنو ؽلكن استادامو ُب أم كقت مع ادلعدات احمليطة بو كُب أم كقت
كيسهل محلو كحتريكو.
د ).فعالية على ادلدل الطويل)Ali, 2009:13( .
دكرا ُب عملية التعلم ،أحدىا
من بُت العديد من أنواع كسائل التعليم اليت تلعب ن
ىو  Cartoon Story Makerالذم سيتم شرحو ُب النقطة التالية.
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د.

)Cartoon Story Maker (CSM

الكرتوف ابللغة اإلصلليزية ،أيٌب من اإليطالية Cartone ،كىو ما يعٍت الورؽ .كف نقا لػ
ُ Hornbyب ) ،Husin(1988تعد الرسوـ الكاريكاتورية عبارة عن لوحات لألحداث اليومية
ادلوضحة بطريقة شلتعة كمثَتة لالىتماـ)Mansyur, 2015:449( .
 Cartoon Story Makerىو رسم كاريكاتورم بسيط ػلتوم على سلسلة من الصور
A.

عددا من احملاداثت القوية ادلوجودة ُب القصة .ؽلكن عرض إطار القصة
ثنائية األبعاد توضح ن
كاحدة تلو األخرل ابستاداـ شرائح  PowerPointأك طباعتها شلا يسمح للطالب أبف
يكونوا مبدعُت .كاحدة من مزااي صانع قصص الكرتوف ،كاليت تتمثل ُب كجود عدد غَت
زلدكد من الشاصيات كمكتبات اخللفية كؽلكن أف يتم ذلك ُب شكل تسجيالت.
ابإلضافة إىل ذلك ،ىذه الوسائط غنية بتعبَتات األلواف جنبنا إىل جنب مع تصوير
الشاصيات الفريدة ،لذلك سيكوف فهم القصة أسهل)Tampi, 2014:125( .
الغرض من صنع الرسوـ ىو توصيل رسالة إىل اجلمهور ،سواء كانت سياسية أك
اجتماعية أك تعليمية .أمثلة من الرسوـ الكاريكاتورية ُب الصحفُ ،ب شكل رسوـ
أيضا رسوـ كاريكاتورية ىي رلرد
كاريكاتورية افتتاحية كرسوـ كاريكاتورية .كلكن ىناؾ ن
تسلية ؽلكن قراءهتا من قبل أم رلموعة .لصنع كتطوير كسائل اإلعالـ الكرتوف كسائل
اإلعالـ التعلم .تتوافق معايَت اختيار الرسوـ مع األىداؼ كادلطابقة مع ادلواد كادلطابقة
خلصائص الطالب كمدل مالءمتها للنظرية كمدل مالءمتها ألساليب التعلم كادلطابقة مع
ادلنشآت ()Mansyur, 2015:449( .)Miarso dkk, 1984
دكر الكوميداي كوسائل التعليمية ىو أحد الوسائل اليت تعترب فعالية لتعليم كتطوير
إبداع الطالب .كما ىو معركؼ ،للكاريكاتَت العديد من ادلعاين كادلبتدائت ،كاليت تتكيف
دكرا ُب نقل
مع ادلكاف الذم يوجد بو كل كوميدم .بشكل عاـ ،تلعب القصص ادلصورة ن
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ادلعلومات كحتقيق السلم اجلمايل للقارئ ( .)Mc Cloud, 2001تعد كاريكاتَت كسائط اتصاؿ
مرئية فريدة ألهنا جتمع بُت النصوص كالصور أبشكاؿ إبداعية كلديها القدرة على نقل
ادلعلومات بطريقة عامة كسهلة الفهم ()Wahyuningsih, 2012:20( .)Waluyanto, 2005
دكرا كأداة ذلا كظيفة توصيل الرسائل .كاريكاتَت
تلعب الرسوـ اذلزلية كوسائط ن
كوسيلة ال تعليمية ىي أداة تعمل على توصيل رسائل التعلمُ .ب ىذا السياؽ ،يشَت التعلم
إىل عملية التواصل بُت الطالب (الطالب) كمصادر التعلم (ُب ىذه احلالة كاريكاتَت التعلم).
سيتم تشغيل التعلم على النحو األمثل إذا ًب تسليم رسالة التعلم بشكل كاضح كمتسق كمثَت
لالىتماـ .تفي الرسالة اجليدة للتعلم بعدة شركط .أكالن ،غلب أف تزيد رسالة التعلم من حتفيز
الطالب .الغرض من اختيار احملتول كأسلوب توصيل الرسائل ىو إعطاء الدافع للطالب.
أيضا على معاجلة ما ًب تعلمو
اثنيان ،غلب أف ػلفز زلتول كأسلوب إيصاؿ الرسائل الطالب ن
كتوفَت زلفزات تعليمية جديدة .اثلثنا ،ستم ّكن رسالة التعليمية اجليدة الطالب من تقدًن
الردكد كالتعليقات ككذلك تشجيع الطالب على ادلمارسة بشكل صحيحWaluyanto, ( .
)2005:51
تطوير كسائل اإلعالـ ابستاداـ  CSMعرب عدة مراحل ،من بُت أمور أخرل،
كالتاطيط ،من خالؿ حتليل االحتياجات أكال دلعرفة كسائل التعلم الالزمة كاألسباب الكامنة
لذلك ُب ىذه ادلوارد كسائل التعلم من كتب ادلدرسية الالزمة ،كأتليف األفكار كادلسودات.
بعد ذلك ،قم ابلتصميم عن طريق إنشاء سلطط انسيايب كلوحة العمل كالسيناريو ٍب التحقق
استنادا إىل نصوص مصادؽ عليهاُ .ب
أخَتا ،إنتاج كسائل الكرتوف
ن
من الصحة كادلراجعة .ن
أيضا إعداد جهاز دعم لوسائل الكرتوف .مبجرد أف يتم الًتتيب كتصبح
ىذه ادلرحلة ،يتم ن
كسيلة للتعلم ،يتم التحقق من صحة ىذه الرسوـ من قبل اخلرباء حىت ؽلكن استادامها ُب
عملية التعليم كالتعلم كاختبارىا إىل الطالب .نتائج التحقق من صحة النتائج اليت ًب احلصوؿ
عليها من خرباء ُب ادلواد ًب احلصوؿ عليها من نتائج صاحلة كشلكنة ،كًب احلصوؿ على نتائج
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من أحباث التعلم اخلاصة ابخلرباء كاليت ًب احلصوؿ عليها من نتائج صاحلة كقابلة للتنفيذ حىت
ؽلكن اختبارىا للطالب)Mansyur, 2015:458( .
ُ Walker & Hessب  ،)2005: 175-176( Arsyadالذم ينص على أف معرفة نوعية
الوسائط ادلتعددة على الكمبيوتر ُب التعلم غلب أف تتضمن ادلعايَت التالية:
أ) جودة ادلواد كأىدافها ،كاليت تشمل :الدقة ،األعلية ،االكتماؿ ،التوازف ،اجلاذبية،
ادلعقولية كادلطابقة حلالة الطالب.
ب) جودة التعليم ،كاليت تشمل :توفَت فرص التعلم ،كتقدًن ادلساعدة للتعلم ،كالتحفيز
على اجلودة ،كادلركنة التعليمية ،كالعالقات مع الربامج األخرل ،كاختبارات اجلودة
كالتقييمات ،ؽلكن أف يكوف ذلا أتثَت على الطالب كؽلكن أف يكوف ذلا أتثَت على
ادلعلمُت كالتدريس.
ج) اجلودة الفنية ،كاليت تشمل :سهولة القراءة ،كسهولة االستاداـ ،كجودة العرض أك
العرض ،كجودة التعامل مع استجاابت الطالب ،كجودة إدارة الربامج ،كجودة
حتديدا)Riwanto, Wulandari, 2018:15 ) .
الواثئق ،كاجلودة الفنية األكثر ن
ذكرت مزااي الوسائل ادلصورة ُب أنشطة التعليم كالتعلم كف نقا لػ :)1997:22( Trimo
 )1فكاىي إضافة إىل مفردات كلمات القارئ؛
 )2اجعل من السهل على الطالب التقاط األشياء اجملردة أك الصيغ؛
 )3ؽلكن تطوير مصلحة القراءة لألطفاؿ كاحدة من اجملاالت األخرل للدراسة؛
 )4القصة فكاىي أبكملها تؤدم إىل شيء كاحد ،أم اخلَت أك دراسة أخرل.
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كاريكاتَت كسائل التعلم ابإلضافة إىل كجود مزااي ذلا أيضا نقاط ضعف كقدرات
زلدكدة ُب أشياء معينة .كف نقا لػ
اذلزلية:
 (1سهولة قراءة األشااص للرسوـ الكاريكا تورية جتعلهم كسولُت ُب القراءة ،شلا يؤدم إىل
رفض الكتب غَت التصويرية
Trimo

( )1997:21تتضمن نقاط الضعف ُب الوسائل

 (2فيما يتعلق بلغة الرسوـ ،ال تستادـ إال الكلمات أك اجلمل القذرة األقل مساءلة؛
 (3العديد من اإلجراءات اليت تؤكد العنف ادلنحرؼ أك السلوؾ؛
 )4العديد من مشاىد احلب البارزة .ال شك ُب أف الوسائط التعليمية لوسائل الكرتوف ُب
عملية التعليم كالتعلم.
كف نقا لػ  Sudjanaك  ،)2002:68( Rivaiفإف الوسائط اذلزلية ُب عملية التعليم
اىتماما ابلطالب ،كتبسط عملية التعليم كالتعلم ،كؽلكن أف تزيد االىتماـ
كالتعلم ختلق
ن
ابلتعلم كتثَت االىتماـ ابلتقدير)Riwanto, Wulandari, 2018:15( .
مثاؿ لتصميم :Cartoon Story Maker
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•
•
•
•
•

 :ؽلكنك فتح كحترير القصص كادلعاينة كالطباعة كاحلفظ.
خيارات ادللف
 :قم بسحب العناصر كإسقاطها ىنا لًتتيب كل إطار من قصتك.
منطقة اإلطار
 :كىذا يشمل أحرؼ سلتلفة مع تعبَتات سلتلفة.
مكتبة الصور
 :تكبَت الصور أك تدكيرىا أك قلبها أك حذفها.
أداة الرسم
التحكم ُب اإلطار  :إضافة كحذؼ كنسخ كلصق اإلطارات

مسطرا.
مائال أك
• أدكات النص  :قم بتغيَت لوف النص ،كجعلو مسي نكا أك ن
ن
• فقاعات الصوت  :إضافة التسجيالت الصوتية اخلاصة بك ابستاداـ مسجل الصوت
االفًتاضي .إضافة أيضا الصوت ادلسجل.
• خلفية ادلكتبة  :ىناؾ مشاىد مشًتكة سلتلفة.
• استَتاد

 :ؽلكنك إضافة صورة ادلقدمة أك اخللفية اخلاصة بك.
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• فقاعة النص

 :إضافة نص إىل قصتك .استادـ "مقبض السحب" لتحريك
الفقاعات أك لتطبيق تنسيق النص.

( https://www.education.vic.gov.au/languagesonline/games/cartoon/يوـ األربعاء،
 12أبريل 12:33 ،2019 ،بتوقيت كسط أكرك

الباب الثالث
منهج البحث العلمي
أ .مدخل البحث ونوعه
منهجا كمينا لنوع البحث التجرييب
ُب ىذه البحث ،استادـ الباحثة
ن
( ،)Ekperimental researchأم البحث الذم يهدؼ إىل استكشاؼ العالقة احملتملة بُت
السبب كالنتيجة ( ،)cause And Effect Relationshipمن خالؿ كشف رلموعة جتريبية
كاحدة أك أكثر ،تتم مقارنة النتائج بواحدة أك أكثر رلموعات ادلراقبة اليت ال ختضع للعالج
يعرؼ ( )1981: 27 ,Arboledaالتجربة أبهنا شيء يعاِب متعمد
أك العالج (ّ .)Danin:2002
كاحد أك أكثر من ادلتغَتات بطريقة معينة حبيث يؤثر على كاحد أك أكثر من ادلتغَتات
األخرل ادلقاسة .كىكذا ؽلكن تفسَت تقنيات البحث التجرييب على أهنا تقنيات حبث
تستادـ إلغلاد أتثَت بعض ادلعاجلات على اآلخرين ُب حاالت معينة ( Sugiyono, 2009:
.)107

ب .تصميم البحث
يستادـ تصميم ىذه البحث
اليت تبدأ بتطبيق أظلاط العالج ،كىي استاداـ كسائل

.The-Pre-Test - Post-Test control group design
CSM

ُب مادة مهارة االستماع.

ينقسم التنفيذ إىل عدة مراحل ،ىي :أ) مرحلة اإلعداد من خالؿ إجراء مالحظات ُب موقع
البحث (ادلدرسة الثانوية اإلسالمية دار العلم) بعد احلصوؿ على موافقة من ادلدير كادلعلمُت
كادلوظفُت ادلعنيُت .قبل تنفيذ عملية التعلم ،يتم إعداد كحدة تعليمية تتكوف من ادلناقشة
الرئيسية كادلؤشرات كاسًتاتيجيات التعلم كختصيص الوقت دلادة مهارة االستماع ،ب) مرحلة
التنفيذ ،كىي عملية التعلم اليت يتم تنفيذىا ابستاداـ
47

CSM

الذم يتكوف من أربع مراحل
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من النشاط كىي توجيو التدريب ،كردكد الفعل ،كادلتابعة .يتم تنفيذ كل نشاط ُب النقطة،
أيضا لكل من اجملموعتُت التجريبية كالضابطة.
ج) ن
X

R
R

مالحظات:
يتم اختيار اجملموعات بشكل عشوائي = R
العالج أك شيء غلرم اختباره = X
نتائج اختبار الطبقة التجريبية =
السيطرة على نتائج االختبار القبلي =
نتائج االختبار البعدم للصف التجرييب =
السيطرة على نتائج االختبار البعدم =
ادلصدر:

Sugiyono, 2012:112

ج .وقت البحث ومكانه
ًب إجراء ىذا البحث ُب الفصل الدراسي ادلتساكم من العاـ الدراسي
ُ 2020/2019ب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية دار العلم بنجر ابرك خالؿ شهرين من شهر
نوفمبَت حىت ديسيمبَت.
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د .جمتمع البحث وعينته
 .0جمتمع البحث
رلتمع كفقا لػ  Tulusىو كل األفراد الذين يهدؼ إىل الدراسة كالذين سياضعوف
للتعميم .التعميم ىو كسيلة الستاالص استنتاجات حوؿ رلموعة أكسع من األفراد بناءن
على البياانت اليت ًب احلصوؿ عليها من رلموعة من األفراد قليلي العدد .اجملتمع ىذا
البحث كانوا مجيعهم من طالب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية دار العلم بنجر ابرك.
 .6عينة البحث

العينو كفقا لػ  Arikuntoىي جزء أك شلثل للمجتمع الذين مشلتهم الدراسة .كانت
العينات ُب ىذه الدراسة فصلُت علا الفصل  XA2 IPSكالفصل ُ XC2 IPSب ادلدرسة
الثانوية اإلسالمية دار العلم بنجر ابرك ،حيث يبلغ عدد طالب  XC2 IPSرقم ()34
كالفصل التجرييب كالفصل  )35( XA2 IPSكالفصل الضابطي .كبذلك بلغ إمجايل
عدد العينة ( )69طالبنا.

ه .أداوت البحث

أداة البحث ىي أداة يستادمها الباحثة لتسهيل العمل ُب مجع بياانت البحث،
كأدكات البحث تستادـ الباحثة عبارة عن اختبارات ككاثئق .ابإلضافة إىل ذلك ،سيتم
تصميم أداة البحث كترتيبها الباحثة قبل أف يتم التعلم .ال تتعلق عملية التعليم كالتعلم فقط
مبشكلة التفكَت كاختاذ القرارات كاعتبار ادلعلم .كىذا يتطلب بذؿ جهد فكرم كمعرفة نظرية،
حبيث ؽلكن التغلب على ادلشكالت اليت قد تنشأ ُب التعلم بشكل صحيح.
 )1اختبار الصالحية
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الصالحية ىي مقياس ؽلكن للباحثة رؤيتو إلظهار مستول صالحية األداة أك
صالحيتها .يقاؿ إف األداة صاحلة إذا كانت قادرة على قياس ما ىو مرغوب كؽلكن أف
تكشف عن بياانت ادلتغَت ادلدركس بدقة .توضح صالحية األداة العالية كادلنافضة ادلدل
الذم ال تنحرؼ فيو البياانت اليت ًب مجعها عن كصف الصالحية ادلقصودة.
اخترب صحة األسةلة اليت قامت هبا الباحثة ُب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية دار
العلمي ببنجار ابركا حيث قاـ الباحثة ُب الفصل احلادم عشر  IPSبػ  50سؤاالن من
أسةلة االختيار من متعدد .ابستاداـ  SPSS 21كىو جترييب ،ؽلكن للباحثة أف يستنتج أنو
من بُت  50سؤ ناال ٪ 90 ،من األسةلة صاحلة حىت أيخذ الباحثة  30سؤ ناال من كزف
األسةلة اليت طرحها الباحثة إلجراء اختبار الصالحية ىذا .لذا أجرل الباحثة جتارب على
 30سؤ ناال ًب التحقق منها ابستاداـ .SPSS 21
 )2اختبار ادلوثوقية
ترتبط ادلوثوقية مبسألة الثقة .ؽلكن القوؿ أف االختبار يتمتع مبستول عاؿ من الثقة
إذا كاف االختبار ؽلكن أف يعطي نتائج دائمةٍ .ب يرتبط مفهوـ موثوقية األداة مبشكلة
أيضا قوؿ أبف ادلوثوقية ترتبط ارتباطنا كثي نقا مبدل شدهتا.
حتديد نتائج االختبار ،كىناؾ ن
تتمتع األداة مبستول ٍ
كاؼ من ادلوثوقية ،إذا ًب استاداـ األداة لقياس اجلوانب اليت
ًب قياسها عدة مرات ،تكوف النتائج متماثلة نسبينا .كلما كاف االختبار أكثر موثوقية ،كلما
أتكدان من نتائج االختبار أنو لو نفس النتائج عند تكرار االختبار.

Reliability Statistics
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N
of Items
50

Cronba
ch's Alpha
.946

من اختبار التحقق الذم قاـ بو الباحثة بعد ذلك ،أجرل الباحثة موثوقية األسةلة
اليت أراد استادامها كأداة حبث جتريبية ،لذلك ؽلكننا أف نرل من اجلدكؿ السابق أف
األسةلة اليت طرحها الباحثة كانت موثوقية مع ألفا .0.946
و .أساليب مجع البياانت
للحصوؿ على البياانت ادلتوقعة ،حتتاج الباحثة إىل تقنيات مجع البياانت .ىذه
اخلطوة مهمة للغاية ألف البياانت اليت يتم مجعها الح نقا سيتم استادامها ُب اختبار الفرضية.

عند تنفيذ تقنية مجع البياانت ،غلب على الباحثة التكيف مع البياانت ادلطلوبةُ .ب ىذا
البحث ،كانت تقنيات مجع البياانت ادلستادمة:
 .1االختبار
االختبار ىو أداة أك إجراء يستادـ دلعرفة أك قياس شيء ما ُب اجلو ،عن طريق
القواعد كالقواعد اليت ًب حتديدىا .تُستادـ االختبارات لتحديد معدؿ صلاح الطالب ُب
حتسُت مهارة االستماع.
ًب إجراء االختبار من قبل الباحثة مبجموع  30مادة .أثناء إجراء االختبار ،تعتمد
الباحثة على معايَت الكفاءة ( )SKكالكفاءة األساسية ( )KDللتعلم مبا يتوافق مع ادلناىج
الدراسية اليت تستادمها ادلدرسة .ؽلكن رؤية ادلزيد ُب شبكة أدكات االختبار ُب قسم
ادلرفقات.

 .2الواثئق
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الواثئق ىي أم بياف مكتوب يعده الشاص ما أك لغرض اختبار حدث أك
تقدًن زلاسبة .يتم استاداـ الوثيقة كبياانت إلثبات الباحثة ألهنا اثبتة كطبيعية كغَت
تفاعلية حبيث ؽلكن العثور عليها بسهولة من خالؿ تقنية دراسة احملتول .الواثئق ادلطلوبة
ُب ىذه الدراسة ىي الدرجات اليومية ،احلضور ،كأكراؽ األسةلة الطالب.

ز .أساليب حتليل البياانت

ًب أساليب حتليل البياانت ابستاداـ تقنيات اإلحصاء الوصفية كاإلحصاء
االستداللية.
 .1حتليل اإلحصاء الوصفية
اإلحصاء الوصفية ىو اإلحصاء تُستادـ لتحليل البياانت من خالؿ كصف أك
كصف البياانت اليت ًب مجعها كما ىي دكف أف تنوم تقدًن استنتاجات تنطبق على العامة
أك التعميمات .إف التحليل اإلحصاء الوصفية ىو متوسط (قيمة) درجات الطالب ُب
االختبار قبلى كاالختبار بعدل.
 .2حتليل اإلحصاء االستداللية
اإلحصاء االستداللية ىي تقنية إحصاء تستادـ لتحليل بياانت العينة كيتم تطبيق
النتائج على اجملتمع .لذلك حتليل اإلحصاء االستنتاجية ابستاداـ independent sample
 testك paired sample test.
عالكة على ذلك ،للقضاء على األخطاء الرايضية ،يتم إجراء العمليات احلسابية
ابستاداـ معاِب البياانت Stastistical Package For Sosial Scince (SPSS) Versi 21 for
Windows.

بعد أف يثبت أف البياانت موزعة بشكل طبيعي كمتجانسة ،سيتم حتليل البياانت.
التحليل ادلستادـ ُب حتليل اإلحصائي االستنتاجي ىو أسلوب إحصائي يستادـ لتحليل
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بياانت العينات كيتم تطبيق النتائج على اجملتمع .لذلك حتليل اإلحصائي االستنتاجي
ابستاداـ اختبار عينة مستقلة كاختبار العينة ادلقًتنة.
معيار صلاح البحث الذم أجرأتو الباحثة:
 )1إذا كانت قيمة داللية تنقص من  0,05تعٍت أف البياانت ادلراد اختبارىا ذلا فرؽ
كبَت.
 )2إذا كانت قيمة داللية تزيد من  0,05فال يوجد فرؽ كبَت بُت البياانت.

الباب الرابع
نتائج البحث وادلناقشة
أ .عرض البياانت و حتليلها
 .0نتيجة االختبار القبلي واالختبارالبعدي يف الفصل التجرييب
الباحثة ُب الفصل التجرييب حبثنا ُب تعليم مهارة االستماع ابستاداـ كسائل
التعليم  CSMمن خالؿ النظر ُب نتيجة االختبار القبلي كاالختبار البعدم .اخلطوات
اليت اختذىا الباحثة  :األكىل يقوـ الطالب ابالختبار القبلي ،كالثاين الباحثة تقوـ تعليما
ثالث مرات دلواد مهارة االستماع ابستاداـ كسائل  ،CSMكالثالث يقوـ الطالب
ابالختبار البعدم .أما ابلنسبة للاطوات اليت ًب اختاذىا إلنشاء كسائل  :CSMاألكىل
للتأكد من أف لديك تطبيق كسائل  ،CSMكالثاين تدخل اخللفية كف نقا للمادة  ،كالثالث

تدخل الصورة ادلناسبة للشاص ُب التطبيق أك ؽلكن تنزيلها على ٍ Googleب كضعها ُب
تطبيق  ، CSMالرابع يدخل مقاطع الصوت ادلوجودة أدانه ُب ادلادة اليت حتتوم على
خلفية كصور الشاص اخلامس كيدخل الصوت ابلضغط على مقطع الصوت ،كآخرىا
إذا انتهى كل شيء ٍب احفظو .ىذه نتيجة البحث ُب الفصل التجرييب ابستاداـ كسائل
CSMاليت احتوت نتيجة االختبار القبلي كاالختبار البعدم للفصل العاشر ُ C2ب
البنات.
أما ابلنسبة دلزيد من التفاصيل حوؿ نتيجة الطالب لالختبار القبلي كاالختبار
البعدم ُب الفصل التجرييب ،فيمكن االطالع عليها من اجلدكؿ التايل:
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اجلدول 4.0
نتيجة الفصل التجرييب
الفصل العاشر  IPS( C2يف البنات)
نتيجة
اإلسم
اإلختبار البعدم

الرقم

اإلختبار القبلي

88

79

AJRN.

1

97

82

A. H. F.

2

82

76

A. R. A.

3

94

73

A. S. I.

4

88

76

B. R

5

91

85

C. I. S

6

82

79

D.F. H.

7

88

76

D.F.

8

85

82

F.Z.

9

56

10

K.

73

79

K.N.

79

85

L.M.

79

97

M.S.

70

91

14

M.R.P.

82

88

15

MYD.

79

91

16

M.N.

70

85

17

N.A.

73

97

18

N.S.

82

91

19

N.H.

85

88

20

N.A.H.A

76

97

21

Q.A.S.

85

82

22

R.F.

79

91

23

RDH.

76

85

11

12

13

57

76

73

R.M.

24

85

76

R.M.

25

97

82

S.R.

26

85

79

S.N.

27

88

73

S.N.

28

91

76

S.M.

29

85

70

S.D.A.

30

94

79

S.F.

31

88

85

S.M.

32

94

79

W.A.

33

97

76

ZFRH.

34

88.88

77.76

) (meanاحلسايب الوسط

استنادا إىل اجلدكؿ  4.1للفصل التجرييب (كسائل  ،)CSMكاف الوسط احلسايب
ن
االختبار القبلي  ،77.76ككانت النتيجة لالختبار البعدم ٍ .88.88ب ؽلكن
االستنتاج أف ىناؾ زايدة بعد استاداـ كسائل .CSM
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 .6نتيجة االختبار القبلي واالختبارالبعدي يف الفصل الضابط
الباحثة ُب الفصل الضابط حبثنا ُب تعليم مهارة االستماع دكف استاداـ كسائل
 CSMمن خالؿ النظر ُب نتيجة الطالب االختبار القبلي كاالختبار البعدم .اخلطوات
اليت اختذىا الباحثة  :األكىل يقوـ الطالب ابالختبار القبلي ،كالثاين الباحثة تقوـ تعليما
ثالث مرات دلواد مهارة االستماع ابستاداـ ادلتحدثُت ،كالثالث يقوـ الطالب ابالختبار
البعدم .ؽلكن رؤية نتيجة البحث ُب الفصل الضابط دكف استاداـ كسائل  CSMاليت
حتتوم على نتيجة االختبار القبلي كاالختبار البعدم للفصل العاشر ُ A2ب البنُت .
أما ابلنسبة دلزيد من التفاصيل حوؿ نتيجة الطالب لالختبار القبلي كاالختبار
البعدم ُب الفصل الضابط ،فيمكن االطالع عليها من اجلدكؿ التايل:
اجلدول 4.6

نتيجة الفصل الضابط
الفصل العاشر  IPS( A2للبنني)
نتيجة
اإلختبار البعدم

الرقم

اإلسم
اإلختبار القبلي

73

64

A. T. W.

1

70

67

A. M.

2

76

61

A. M.

3

82

76

A. A.

4

85

73

A. A.

5

59

6

A. R.

64

79

7

B. W.

70

73

8

B. S.

61

82

9

F. M.

67

73

10

I. H.

70

82

11

K. I.

67

79

12

M. A. F.

73

76

13

M. A.

67

79

14

M. A.

70

73

15

M. A. K.

76

85

16

M. D. R.

64

70

17

M. E. W. S.

73

76

18

M. F. A.

70

79

19

M. F.

67

85

20

M. G.

61

79

21

M. G. S.

64

73

22

M. H. M.

70

85

23

M. I.

67

76

24

M. H.

73

82

60

79

70

M. I. H.

25

76

61

M. N. S.W.

26

88

67

M. R. A.

27

82

73

M. S.

28

79

70

M. T.

29

76

64

M. Y.

30

79

67

M. M.

31

82

64

A. A.

32

73

67

R. A.

33

82

73

R. A. A.

34

76

70

S. H.

35

78.40

68.03

) (meanاحلسايب الوسط

استنادا إىل اجلدكؿ  4.2للفصل الضابط ،الوسط احلسايب لالختبار القبلي ىو
ن
 68.03كلالختبار البعدم الوسط احلسايب  .78.40لذلك ؽلكن االستنتاج أف ىناؾ
أيضا ،كلكن عند ادلقارنة ابستاداـ كسائل  ،CSMتظل الوسط احلسايب أعلى شلا
زايدة ن
كانت عليو بدكف استاداـ كسائل .CSM
أيضا كما
كما النتيجة اليت حصل عليها الطالب للفصل التجرييب كالضابط ك ن
أكضح الباحثة ُب الفقرتُت  4.1ك  4.2السابق فيما يتعلق نتيجة درجات الطالب بُت
الفصل التجرييب كالضابط ،لنتيجة الفصل التجرييب من االختبار القبلي 77.76
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كاالختبار البعدم  .88.88النتيجة الوسط احلسايب اليت حصلت عليها الفصل الضابط
ىي  68.03االختبار القبلي ك  78.40االختبار البعدم.
إذا انتبهنا للبياانت السابقة ،ؽلكننا أف نرل الفرؽ بُت قيم االختبار القبلي
كاالختبار البعدم الذم ًب احلصوؿ عليو  11.12للفصل التجرييب بعد استاداـ كسائل
 .CSMأما ابلنسبة للفصل الضابط ،فقد كاف الفرؽ بُت قيم االختبار القبلي كاالختبار
البعدم الذم ًب احلصوؿ عليو  10.37بدكف استاداـ كسائل .CSM
كىكذا ؽلكن القوؿ أنو ابستاداـ كسائل  CSMىذه ؽلكن أف حتسن إتقاف مهارة
االستماع لطالب الفصل العاشر ُب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية دار العلم بنجر ابرك.
 .1ادلقارنة بني نتيجة حتليل االختبار القبلي واالختبار البعدي
أ) ادلقارنة نتيجة التحليل الوصفي بني نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي
من الفصل التجريب والفصل الضابط
التايل ىو نتيجة التحليل الوصفي ابستاداـ  SPSS 21هبدؼ معرفة القيمة
الوسط احلسايب للطالب ُب االختبار القبلي كاالختبار البعدم .ؽلكننا أف نرل ُب
اجلدكؿ التايل:
اجلدول 4.1
التحليل الوصفي بني نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي من الفصل
التجريب والفصل الضابط
Descriptive Statistics
Std. Deviation
4.377

Mean
77.76

Maximum
85

Minimum
70

N
34

Pretest
Eksperimen

62

Posttest

5.553

88.88

97

76

34

4.239

68.03

76

61

35

Pretest

4.590

78.40

88

70

35

Posttest

34

Valid N

Eksperimen

Kontrol

Kontrol

)(listwise

يتضح من اجلدكؿ  4.3أف ادلقارنة بُت القيم الدنيا كالقصول كادلتوسط لنتيجة
االختبار القبلي كاالختبار البعدم ُب الفصل التجرييب كالضابط.
كما أكضح الباحثة ُب اجلدكؿ  3 .4السابق حوؿ مقارنة نتيجة التحليل
الوصفي بُت درجات االختبار القبلي كاالختبارم البعدم للفصل الضابط كالتجرييب،
كاالكسط احلسايب الفصل التجرييب  77.76من االختبار القبلي كاالختبار البعدم
 ،88.88كللقيم الدنيا لالختبار القبلي  70كاحلد األقصى االختبار القبلي ،85
كمن احلد األدىن من درجات ما االختبار البعدم  76كاحلد األقصى لالختبار
البعدم  .97ككاف الوسط احلسايب اليت ًب احلصوؿ عليها الفصل الضابط من
االختبار القبلي  68.03كاالختبار البعدم ،78.40كللحد األدىن من درجات
االختبار القبلي  61كاحلد األقصى لالختبار القبلي  76كمن احلد األدىن لالختبار
البعدم  70كاحلد األقصى لالختبار البعدم .88
إذا نظران إىل البياانت السابقة ،ؽلكننا أف نرل الفرؽ بُت الوسط احلسايب،
كاحلد األدىن كاحلد األقصى للفصل التجرييب كالفصل الضابط ،ؽلكن القوؿ أف الفصل
التجرييب (ابستاداـ كسائل  )CSMفعالية للغاية ُب زايدة إتقاف مهارة االستماع
لطالب الفصل العاشر ُب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية دار العلم ببنجر ابرك.
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ؽلكن فهم ذلك بعد أف ًب عالج كل منهما شلا أدل إىل مقارنة القيم بُت
الفصل التجرييب كالفصل الضابط.

ب) االختبار الطبيعي ) )uji normalitasبني نتيجة االختبار القبلي واالختبار
البعدي من الفصل التجرييب والفصل الضابط
يتم اختبار احلالة الطبيعي دلعرفة ما إذا كاف البحث موزعة بشكل طبيعي أـ
ال .البياانت العادية ىي مطلقة قبل إجراء التحليل اإلحصائي حدكدم ( uji paired
sampel t testك ) uji independent sampel t test
يوضح اجلدكؿ أدانه نتيجة االختبار الطبيعي ) )uji normalitasابستاداـ :
SPSS 21

اجلدول 4.4
نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي من الفصل التجرييب والفصل الضابط
Tests of Normality
a

Shapiro-Wilk
f

Sig.

Statistic

Kolmogorov-Smirnov
f

Sig.

Kelas

Statistic

059

4

.939

087

4

.141

085

4

.945

200

*

4

.122

056

5

.940

086

5

.139

pretest control

150

5

.954

158

5

.128

posttest

Hasil Belajar

pretest
eksperimen

siswa

posttest
eksperimen

control
a. Lilliefors Significance Correction
*. This is a lower bound of the true significance.

بناءن على اجلدكؿ  ،4.4من ادلعركؼ أف قيمة ذات داللة إحصائية ))Sig
جلميع البياانت ُب كل من االختبار  Kolmogrov-SmirnovكاالختبارShapio-
 0,05 Wilkؽلكن اخلالصة أف البحث ىي توزيع طبيعي.
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كما أكضح الباحثة ُب اجلدكؿ  4.4السابق فيما يتعلق ابالختبار الطبيعي
بُت نتيجة تعلم الطالب من نتيجة االختبار القبلي كما االختبار البعدم للفصل
التجرييب كالضابط الداللة>  0,05شلا يعٍت أنو ىي توزيع طبيعي.
إذا لوحظ بعد الفصل التجرييب كالضابط قبل كبعد تلقي العالج ،ؽلكن
مالحظة ما إذا كاف االثناف يتم توزيعهما طبيعي أـ ال .كمن نتيجة عدد الباحثة اليت
حصلوا على أعلية>  ، 0.05كىي التوزيع الطبيعي ،ؽلكن القوؿ أنو ؽلكن أف يستمر
 uji paired sample t testك  ،uji inpenden sample t testألنو ينظر إليو من نتيجة
تعلم الطالب الفصل التجرييب كالضابط الذين لديهم توزيع طبيعي.

ج) ادلقارنة نتيجة

uji paired sample t test

بني نتيجة االختبار القبلي

واالختبار البعدي من الفصل التجرييب والفصل الضابط

ًب استاداـ  uji paired sample t testلتحديد االختالفات ُب الوسط احلسايب
) (meanعينتُت متقاربتُت .كاستادـ ُ uji paired sample t testب ىذا البحث
لإلجابة على بياف ادلشكلة "ىل طالب الفصل العاشر ُب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية
دار العلم ُب بنجر ابرك الذين يتعلموف اللغة العربية ابستاداـ  CSMأحسن استيعااب
ُب االستماع من الطالب الذين يتعلموف اللغة العربية بدكف استاداـ  CSM؟"
لإلجابة على سؤاؿ البحثً ،ب إجراء
البعدم كاالختبار القبلي من الفصل التجريب كالفصل الضابط.
دلعرفة مقدار التأثَت بُت نتيجة االختبار القبلي كاالختبار البعدم من الفصل
التجريب مع الفصل الضابط من نتيجة اإلحصائية الوصفية ،أم ُب اجلدكؿ التايل:
uji paired sample t test

على بياانت االختبار
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اجلدول 4.1
االختبار القبلي واالختبار البعدي من الفصل التجريب و الفصل الضابط
Paired Samples Test
Paired Differences
95% Confidence Interval
of the Difference

Sig. (2)tailed

T

Upper

Lower

Std. Error

Std.

Mean

Deviation

Mean

.000

-9.843

-8.820

-13.416

1.130

6.586

-11.118

.000

-12.005

-8.616

-12.127

.864

5.111

-10.371

Pretest

P

Eksperimen -

Pair 1

Posttest Eksperimen
Pretest

P

Kontrol - Posttest

Pair 2

Kontrol

بناء على اجلدكؿ  Pair 1 4.5حصلت على القيمة ) sig. (2-tailedيساكم
 ،0,05 <0,000لذلك ؽلكن أف يكوف ىناؾ اختالفات ُب الوسط احلسايب
)(meanنتيجة تعلم االختبار القبلي كاالختبار البعدم من الفصل التجريب (كسائل
)CSM
 Pair 2لديو أيضا القيمة ) sig. (2-tailedيساكم  ،0,05 <0,000كاليت
خلصت إىل كجود اختالفات ُب الوسط احلسايب ) (meanنتيجة تعلم الطالب
االختبار البعدم كاالختبار القبلي من الفصل الضابط.
يشَت ىذا اجلدكؿ إىل كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت الفصل التجريب
أتثَتا ُب كسائل  CSMعلى نتيجة تعلم
كالفصل الضابط .لذلك ،ؽلكن اخلالصة ن
الطالب ُب حتسُت مهارة االستماع.
نتيجة uji paired sample t test

كما أكضح الباحثة ُب اجلدكؿ  4.4السابق ُب
أف االختبار كاف معركفنا أنو احلصوؿ على قيمة ذات داللة إحصائية <0,000
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 ،0,05فقد ًب االطالع عليها من قيمة الوسط احلسايب نتيجة تعلم الطالب ُب
االختبار البعدم كاالختبار القبلي من الفصل التجرييب كالفصل الضابط .إذا نظرت
إىل ىذه البياانت ،فإهنا تظهر أف ىناؾ فرقنا ذات داللة إحصائية بُت الفصل التجريب
كالفصل الضابط.
دلعرفة مدل التأثَت بُت درجات االختبار القبلي كاالختبار البعدم ُب الفصل
التجرييب كالفصل الضابط اليت ؽلكن رؤيتها من إخراج النتيجة اإلحصائية الوصفية،
كاليت ترد ُب اجلدكؿ التايل:

اجلدول 4.2

االختبار القبلي واالختبار البعدي من الفصل التجريب و الفصل
الضابط
Paired Samples Statistics
Std. Error Mean

N

Std. Deviation

Mean
Pretest

.751

4.377

34

77.76

.952

5.553

34

88.88

.717

4.239

35

68.03

Pretest

.776

4.590

35

78.40

Posttest

P

Eksperimen

Pair 1

Posttest
Eksperimen
P
Kontrol

Pair 2

Kontrol

بناء على اجلدكؿ  4.6يوضح أف الوسط احلسايب نتيجة االختبار القبلي
للفصل التجرييب ىو  77.76بينما يبلغ الوسط احلسايب نتيجة االختبار البعدم

67

للفصل التجرييب  88.88كالوسط احلسايب نتيجة االختبار القبلي للفصل الضابط
ىو  68.03بينما يبلغ الوسط احلسايب قيمة االختبار البعدم ىو .78.40
أيضا أف الوسط احلسايب نتيجة
كما ىو موضح ُب اجلدكؿ  ،4.6يظهر ن
االختبار القبلي من الفصل التجرييب ىو  77.76كاالختبار البعدم ىو 88.88
ابلنسبة الوسط احلسايب نتيجة الفصل الضابط من االختبار القبلي 68.03
كالختبار البعدم  78.40من البياانت اليت رأيناىا الوسط احلسايب نتيجة الفصل
التجريب كالفصل الضابط ،ؽلكن القوؿ أف الفصل التجرييب الذم يستادـ
كسائل ُ CSMب ترقية إستيعاب مهارة االستماع لطالب الفصل العاشر ُب ادلدرسة
الثانوية اإلسالمية دار العلم ببنجر ابرك.
د ) ادلقارنة نتيجة االختبار ادلتجانس بني نتيجة االختبار البعدي من الفصل
التجريب والفصل الضابط
يهدؼ االختبار ادلتجانس إىل حتديد ما إذا كانت بياانت التباين (التنوع) من
رلموعتُت أك أكثر متجانس (متساكية) أك ىيدركجُت (غَت متساكية) .لذلكُ ،ب ىذا
البحثً ،ب استاداـ اختبار ادلتجانس دلعرفة ما إذا كاف التباين كاالختبار البعدم من
الفصل التجريب ,كبياانت االختبار البعدم من الفصل الضابط متجانسة أـ ال.
نتيجة ادلقارنة اليت قامت الباحثة ابستاداـ  ،SPSS 21على النحو التايل:
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اجلدول 4.3
االختبار البعدي من الفصل التجريب والفصل الضابط
Test of Homogeneity of Variance
Sig.

Levene Statistic df1

df2

Based on Mean

.377

134

3

1.041

.496

134

3

.800

Based on Median

.496

128.071

3

.800

Based on Median and with

.350

134

3

1.105

Hasil Belajar siswa

adjusted df
Based on trimmed mean

بناء على اجلدكؿ  ،4.7من ادلعركؼ أف قيمة ذات داللة إحصائية

)(sig

 mean based onتساكم  ،0,05 > 0,377لذلك ؽلكن أف طللص تباين
كاالختبار البعدم من الفصل التجريب كبياانت االختبار البعدم من الفصل الضابطي
جتانسة .
كما أكضح الباحثة ُب اجلدكؿ  4.7السابق ،يُظهر ادلقارنة بُت تباين بياانت

اخلتبار البعدم من الفصل التجريب كالفصل الضابط اليت ًب احلصوؿ عليها بقيمة ذات
داللة إحصائية ٍ ،0,05 > 0,377ب يكوف تباين البياانت الربيدية الفصل التجريب
كالفصل الضابط ىو متجانس.
إذا نظران إىل البياانت أعلى قيمة ذات داللة إحصائية 0,05 > 0,377
بعد الفصل التجريب كالفصل الضابط ،فيمكننا القوؿ أف تباين بياانت االختبار
البعدم من الفصل التجريب كالفصل الضابط ىذه عبارة عن توزيع متجانس كؽلكن
متابعتها uji independen sample t test.
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ه) ادلقارنة نتيجة

uji independen sample t test

بني نتيجة االختبار

البعدي من الفصل التجريب والفصل الضابط
يتم استاداـ  uji independen sample t testالعينة لتحديد ما إذا كانت
اختالفات ُب الوسط احلسايب ( )meanعينتُت غَت متزكجُت .ادلتطلبات األساسية uji
 independen sample t testىي البياانت اليت يتم توزيعها عادة كمتجانسة .من نتيجة
اجلدكؿ  4.4كاجلدكؿ  ، 4.7فإف اخلالصة اليت ًب احلصوؿ عليها ىي أف البياانت
عادة ما تكوف موزعة كمتجانسة.
يتم استاداـ  uji independen sample t testبياانت البحث ىذه لإلجابة
على بياف ادلشكلة "ىل طالب الفصل العاشر ُب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية دار العلم
ُب بنجر ابرك الذين يتعلموف اللغة العربية ابستاداـ  CSMأحسن استيعااب ُب
االستماع من الطالب الذين يتعلموف اللغة العربية بدكف استاداـ  CSM؟" لإلجابة
على سؤؿ البحث ،أجرم  uji independen sample t testعلى كاالختبار البعدم من
الفصل التجريب كاالختبار البعدم من الفصل الضابط.
اجلدكؿ التايل ىو أدانه ،كىو عبارة عن ادلقارنة بُت نتيجة االختبار البعدم
من الفصل التجريب كالفصل الضابط:
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اجلدول 4.4
االختبار البعدي من الفصل التجريب والفصل الضابط
Independent Samples Test
Levene's Test for
Equality of

t-test for Equality of Means

Variances
95% Confidence
Interval of the Difference
Upper

Lower

Std. Errorz

Mean

Sig. (2-

Difference

Difference

)tailed

Df

T

12.927

8.037

1.225

10.482

.000

67

.557

12.936

8.028

1.228

10.482

.000

63.987

.534

Sig.
.282

F
.179

Equal

Hasil

Belajar variances
assumed
Equal
variances
not
assumed

يشَت ىذا اجلدكؿ  4.8إىل كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بُت الفصل
التجريب كالفصل الضابط ،يتم احلصوؿ على قيمة ذات داللة إحصائية ()2-tailed
 sig.من  ،0,05 < 0,000ؽلكن اخلالصة اختالفات ُب الوسط احلسايب )(mean
نتيجة تعلم الطالب بُت الفصل التجريب (كسائل  )CSMكالفصل الضابط.
كما أكضح الباحثة ُب اجلدكؿ  4.8السابق ،من ادلعركؼ أف الفرؽ بُت قيمة
االختبار البعدم ُب الفصل التجريب كالفصل الضابط من نتيجة uji independen
 sample t testذات داللة إحصائية ) sig. (2-tailedمن  ،0,05 < 0,000كما
رأينا من البياانت السابقة بعد معاجلتها بُت الفصل الضابط كالفصل التجريب تظهر
مقارنة ،كىناؾ فرؽ ُب الوسط احلسايب نتائج تعلم الطالب ذات داللة إحصائية.

siswa

71

دلعرفة مقدار االختالؼ ُب سلرجات تعلم الطالب االختبار البعدم من
الفصل التجريب ك الفصل الضابط من خالؿ النتيجة اإلحصائية الوصفية ،أم ُب
اجلدكؿ التايل:
اجلدول 4.5

االختبار البعدي من الفصل التجريب والفصل الضابط
Group Statistics
Std. Error Mean

Std. Deviation

Kelas

N Mean

.952

5.553

88.88

34

Post test eksperimen

.776

4.590

78.40

35

Post test control

Hasil Belajar siswa

بناء على اجلدكؿ  4.9نتيجة الوسط احلسايب ) (meanبُت الفصل التجريب
كالفصل الضابط الوسط احلسايب ( )meanنتيجة سلتلف ،ينتج عن الفصل التجريب
نتيجة الوسط احلسايب ( 88,88 )meanكالفصل الضابط الوسط احلسايب ()mean
.78,40
أيضا ادلقارنة بُت متوسط
كما أكضح الباحثة ُب اجلدكؿ  4.9السابق ،يُظهر ن
احلسايب نتيجة تعلم الطالب ُب الفصل التجريب  88,88كالفصل الضابط
.78,40
كمن البياانت السابقة يظهر أف القيمة اليت إىل كجود فركؽ ذات داللة
إحصائية بُت الفصل التجريب كالفصل الضابط ،يتم احلصوؿ على قيمة ذات داللة
إحصائية  )sig. (2-tailedمن  .0,05 < 0,000لذا ،ؽلكن االستنتاج أف استاداـ
كسائل  CSMأكثر فعالية ُب زايدة إتقاف مهارة االستماع لطالب ُب الفصل العاشر
ُب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية دار العلم بنجر ابرك.
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ب .ادلناقشة
 .0نتيجة االختبار القبلي واالختبار البعدي الفصل التجريب والفصل الضابط
بناءن على نتيجة ىذا البحث تشَت إىل أف الفصل التجرييب اليت يستادـ
(كسائل  ) CSMحصلت على الوسط احلسايب ( )meanاالختبار القبلي قدره 77,76
كلالختبار البعدم حصلت على الوسط احلسايب ( )meanقدره  .88,88لذلك ؽلكن
االستنتاج أف ىناؾ زايدة ُب درجات الطالب بعد استاداـ كسائل . CSM
بينما حصلت نتيجة البحث للفصل الضابط على الوسط احلسايب ()mean
االختبار القبلي قدره  68,03كلالختبار البعدم حصلت على الوسط احلسايب
أيضا زايدة ُب درجات
( )meanقدره  .78,40لذلك ؽلكن االستنتاج أف ىناؾ ن
الطالب ،كلكن عند مقارنتها بنتائج الوسط احلسايب ( )meanابستاداـ كسائل ، CSM
تظل أعلى من دكف استاداـ كسائل. CSM
كإذا لوحظ من البياانت السابقة ،فإنو يُالحظ أف الفرؽ بُت درجات االختبار
القبلي كاالختبار البعدم للفصل التجرييب بعد استاداـ كسائل  CSMىي ُ ،11,12ب
حُت أف الفصل الضابط دكف استاداـ كسائل  CSMلديها الفرؽ بُت قيم االختبار
القبلي كقيم اختبار البعدم اليت احلصوؿ عليها بنسبة .10,37
نتيجة ىذا البحث ال ختتلف كثَتا عن نتيجة البحث الذم أجرتو (
 )2014:131بعنواف “IMPLEMENTASI MEDIA CARTOON STORY MAKER
Tampi,

DENGAN
MODEL
PEMBELAJARAN
LANGSUNG
UNTUK
MENINGKATKAN READING COMPREHENSION SISWA KELAS IXA

” SMPN 1 TAMIANG LAYANGكاليت تنص على أف نتائج البحث تشَت إىل أف تنفيذ
كل من  Cartoon Story Makerكالتوجيو ادلباشر ػلسن أنشطة تعلم الطالب كجودة
أنشطة ادلعلم .ىذه التحسينات ىي اىتماـ الطالب ألنشطة القراءة .احلماس للتعلم؛
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التعاكف ؛ احًتاـ اآلخرين ؛ كالنشاط ُب مناقشة الدركس كالقياـ ابلتمارين .ارتفع متوسط
حتصيل الطالب ُب الفهم القرائي من  74.7إىل  .76.7كما زاد الطالب الذين سجلوا
أكثر من ً( 6ب تفسَتىا على أهنا جيدة) من  24طالبنا (ُ )٪82.8ب الدكرة األكىل إىل
 25طالبنا (ُ )2 ،86ب الدكرة الثانية.
نتيجة ىذا البحث ال ختتلف كثَتا عن نتيجة البحث الذم أجرتو (Puspitasari
)dkk, 2013:6

بعنواف

USE OF CARTOON MOVIE IN IMPROVING

“THE

STUDENTS SPEAKING ABILITY IN USING EXPRESSION OF ASKING

” FOR AND GIVING HELPاليت تنص على أف النتيجة تبُت حجم أتثَت العالج ()ES
نظرا ألف القيمة أعلى من  ،0.80يتم تصنيف حجم أتثَت ادلعاجلات ()ES
ىو  .3.22ن
على أنو فعاؿ للغاية .كىذا يعٍت أف استاداـ أفالـ الرسوـ ادلتحركة ُب حتسُت قدرة
الطالب على التحدث ُب استاداـ عبارات طلب كتقدًن ادلساعدة لطالب الصف
أتثَتا
السابع من ُ SMP Negeri 6 Pontianakب العاـ الدراسي  2013/2012أعطى ن
كبَتا لتحسُت إصلازات الطالب.
ن
نتيجة ىذا البحث ال ختتلف كثَتا عن نتيجة البحث الذم أجرتو
) (Sofyana,2015بعنواف “TASK BASED LANGUAGE TEACHING IN
IMPROVING STUDENTS’ SPEAKING SKILL THROUGH CARTOON
”STORY MAKER

اليت تنص على أف نتيجة ىذه الدراسة تظهر ،أف تطبيق

TBLT

من خالؿ صانعي قصص الرسوـ ادلتحركة ُب حتسُت مهارة الكالـ لدل الطالب كاف
فعاال .كقد ثبت ابلبياانت ادلستمدة من ىذه الدراسةً .ب العثور على  21.73نقطة
ن
حتسن ُب متوسط درجات الطالب؛ ًب اشتقاؽ  16نقطة من نتيجة ما بعد االختبار
األكؿ ك  5.73نقطة مشتقة من اختبار ما بعد االختبار الثاين بعد تنفيذ  TBLTمن
خالؿ صانع قصة الرسوـ ادلتحركة .من انحية أخرل  ،كاف ىناؾ  ٪81.5اجتازكا
)70( KKM؛ ًب احلصوؿ على  ٪36.9من الدكرة األكىل ك  ٪81.5من الدكرة
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الثانية .بناءن على النتائج ،كاف ىناؾ  31من  38كىذا يعٍت أف  ٪ 81.5من الطالب

الذين اجتازكا  KKMجتاكز  .٪ 75ؽلكن استنتاج أف ىذه السيارة كانت انجحة.
نتيجة ىذا البحث ال ختتلف كثَتا عن نتيجة البحث الذم أجرتو ( Haryoko,
 )2009:1بعنواف “Efektivitas Pemanfaatan Media Audio-Visual Sebagai Alternatif
” Optimalisasi Model Pembelajaranالذم قاؿ أف نتيجة البحث عكست أف ىناؾ
اختالفات كبَتة ُب نتائج تعلم ىندسة شبكة الكمبيوتر بُت الطالب الذين يتم تدريسهم
ابستاداـ الوسائل السمعية كالبصرية مقارنة ابلطالب الذين يتم تدريسهم ابستاداـ
األساليب التقليدية ُب قسم التقنية اإللكًتكنية ،حيث يتم تدريس نتائج تعلم الطالب
ابستاداـ الصوت الوسائط ادلرئية ( )16.25أعلى من نتيجة تعلم الطالب اليت يتم
تدريسها ابستاداـ األساليب التقليدية ( .)9.25يًتتب على نتائج ىذا البحث أف
احملاضرين أك ادلعلمُت حباجة إىل السماح لوسائل اإلعالـ القائمة على التكنولوجيا ُب
التدريس ،كمساعدات مسعية بصرية (كسائل)  ،حبيث تكوف نتائج التعلم بطريقة مثالية،
خاصة ُب رلاالت التعلم اذلندسية.
لذا ؽلكن القوؿ أنو ابستاداـ كسائل  CSMىذه ؽلكن أف ػلسن إتقاف القدرة
مهارة االستماع لطالب ُب الفصل العاشر ُب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية دار العلم بنجر
ابرك .تشَت نتيجة ىذا البحث أف الفصل التجرييب كالضابطي لديها زايدة ُب درجات
االختبار القبلي كاالختبار البعدم.
كثَتا عن نتيجة البحث الذم
ابإلضافة إىل ذلك ،ال ختتلف نتيجة ىذا البحث ن
أجرتو ) ،)Aulianisa, 2019.07:01بعنواف “EXPLORING CARTOON STORY
” MAKER APPLICATIONكوسيلة تعليمية ُب كتابة النص السردم ُب ادلدرسة
الثانوية العليا" اليت تقوؿ أف ادلشار إليها موضحة ؼللق تطبيق صانع قصة الرسوـ ادلتحركة
التعلم ادلمتع للطالب كلو جو جيد ُب الفصل الدراسي ،كالعديد من نقاط القوة
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أيضا
كالضعف ُب تطبيق صانع قصة الرسوـ ادلتحركة .إىل جانب كصف الباحثُت ن

ردكدىم ُب كتابة النص السردم ابستاداـ تطبيق صانع قصة الرسوـ ادلتحركة .يعطي
ردكدا إغلابية.
أتثَتا ن
جيدا للطالب ،كيعطي معظم الطالب ن
صانع قصة الرسوـ ادلتحركة ن
كىو مدعوـ حبقيقة أهنم استمتعوا بعملية الكتابة اخلاصة هبم ابستاداـ صانع قصة الرسوـ
نظرا ألف تنفيذ صانع قصة الرسوـ ادلتحركة لديو ردكد إغلابية من
ادلتحركة .ابختصار ،ن

الطالب كقادر على مساعدهتم ،ؽلكن تنفيذ ىذه الوسائط التعليمية ُب تدريس كتابة
النص السردم ُب ادلدرسة الثانوية.
تتشابو نتيجة ىذا البحث مع البحث الذم أجرتو  Aulianisaكالذم ُب ىذا
جدا ُب عملية التعلم ليكوف أكثر متعة للطالب
مفيدا ن
البحث يعد تطبيق  CSMن
كاحلصوؿ على ردكد إغلابية من الطالب .كما ؽليز ىذا البحث عن حبث  Aulianisaىو
أف ىذا البحث يركز على فعالية كسائل ُ CSMب مهارة االستماع بينما يركز البحث
 Aulianisaعلى تنفيذ تطبيق  CSMادلتحركة كوسيلة التعليمية ُب كتابة فصل النص
السردم .لذلك ؽلكن االستنتاج أف التعلم الذم يتم ابستاداـ كسائل  CSMػلصل على
جدا ُب عملية التعلم ليكوف أكثر متعة
مفيدا ن
استجابة إغلابية من الطالب كغلعلو ن
للطالب.
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 .6ادلقارنة بني نتيجة حتليل االختبار البعدي واالختبار القبلي
بناء على نتيجة ىذا البحث حوؿ مقارنة نتيجة التحليل الوصفي بُت درجات
االختبار القبلي كاالختبارم البعدم للفصل التجرييب كالضابط ،كاللوسط احلسايب الفصل
التجرييب  77.76من االختبار القبلي كاالختبار البعدم  ،88.88كللقيم الدنيا
لالختبار القبلي  70كاحلد األقصى االختبار القبلي  ،85كمن احلد األدىن من درجات
ما االختبار البعدم  76كاحلد األقصى لالختبار البعدم  .97ككاف الوسط احلسايب اليت
ًب احلصوؿ عليها الفصل الضابط من االختبار القبلي  68.03كاالختبار
البعدم ،78.40كللحد األدىن من درجات االختبار القبلي  61كاحلد األقصى
لالختبار القبلي  76كمن احلد األدىن لالختبار البعدم  70كاحلد األقصى لالختبار
البعدم .88
إذا نظران إىل البياانت السابقة ،ؽلكننا أف نرل الفرؽ بُت الوسط احلسايب ،كاحلد
األدىن كاحلد األقصى للفصل التجرييب كفصل الضابطي ،ؽلكن القوؿ أف الفصل التجرييب
(ابستاداـ كسائل  )CSMفعالية للغاية ُب زايدة إتقاف مهارة االستماع لطالب الفصل
العاشر ُب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية دار العلم ببنجر ابرك.
أيضا أف الوسط احلسايب نتيجة االختبار القبلي من
نتيجة ىذا البحث يظهر ن
الفصل التجرييب ىو  77.76كاالختبار البعدم ىو  88.88ابلنسبة الوسط احلسايب
نتيجة الفصل الضابطي من االختبار القبلي  68.03كالختبار البعدم  78.40من
البياانت اليت رأيناىا الوسط احلسايب نتيجة الفصل التجريب كالفصل الضابطي ،ؽلكن
القوؿ أف الفصل التجرييب الذم استادـ كسائل ُ CSMب ترقية إستيعاب مهارة
االستماع لطالب الفصل العاشر ُب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية دار العلم ببنجر ابرك.
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على نتيجة ىذا البحث يُظهر ادلقارنة بُت تباين بياانت اخلتبار البعدم من
الفصل التجريب كالفصل الضابطي اليت ًب احلصوؿ عليها بقيمة ذات داللة إحصائية
ٍ ، 0,05 > 0,377ب يكوف تباين البياانت الربيدية الفصل التجريب كالفصل الضابطي
ىو متجانس.
ال ختتلف نتيجة ىذا البحث كثَتا عن نتيجة البحث الذم أجراه ( Riwanto
ن

 )dkk, 2018: 17بعنواف “Efektivitas Penggunaan Media Komik Digital (Cartoon
” Story Maker) dalam pembelajaran Tema Selalu Berhemat Energiكاليت تشَت إىل
أف نتائج ىذه الدراسة تشَت إىل ؽلكن أف يؤدم استاداـ القصص ادلصورة الرقمية اليت ًب
إنشاؤىا ابستاداـ برانمج  Cartoon Story Makerإىل زايدة فعالية التعلم على مادة
دائما .تظهر نتائج حساب البياانت أف إحصاءات
السمة لتوفَت الطاقة ن
 Samples Statistics 0,000كقيمة االرتباط  .0.766بينما نتائج اختبار العينات ادلزدكجة
 .Sig 2-tailed = 0,000ىذا يدؿ على أف استاداـ الوسائل ادلصورة الرقمية لو أتثَت كبَت
على عملية التعلم.
ال ختتلف نتيجة ىذا البحث كثَتا عن نتائج البحث الذم أجراه ( Manurung,
ن
 )2015: 45بعنواف “Using Cartoon Story Maker 1.1 in Developing Writing
” English Skills in EYL Classroomsقاؿ أنو ُب حتليل بياانت إصلاز الطالب ،فإف قارف
الكاتب نتائج االختبار التمهيدم كاالختبارم لكل رلموعة دلعرفة ما إذا كانوا قد أحرزكا
تقدما كدلعرفة أعلية االختالفات بُت درجات االختبار التمهيدم كدرجاهتم بعد االختبار.
ن
نتيجة اختبار  tادلستقل للعينة :كانت قيمة  tاليت ًب احلصوؿ عليها  .11364عند
مستول أعلية ُ 0.05ب اختبار ثنائي الطرؼ مع  ،df = 38القيمة احلرجة جلدكؿ .t-
)table (1.686مبا أف قيمة )t-obtained (11.364كانت أعلى من القيمة احلرجة جلدكؿ
Sig Paired
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كبَتا ُب كتابة إصلاز ادلعامالت كاحملادثة بُت
).t-table (1.686كىذا يعٍت أف ىناؾ اختالفنا ن

اجملموعة التجريبية كاجملموعة الضابطة.
ال ختتلف نتيجة ىذا البحث كثَتا عن نتيجة البحث الذم أجراه ( Hakim dkk,
ن
 )digilib.uns.ac.idبعنواف )“USING CARTOON STORY MAKER (CSM
THROUGH PROJECT BASED LEARNING IN TEACHING CREATIVE

” WRITINGكاليت تقوؿ أف النتيجة من الدراسة ىي اختالفات كبَتة ُب إصلاز الكتابة
اإلبداعية بُت أكلةك الذين كانوا يستادموف  CSMكأكلةك الذين كانوا يستادموف
 ،Comic Lifeفإف ) Cartoon Story Maker (CSMأكثر فعالية من  Comic Lifeمن
خالؿ التعلم القائم على ادلشاريع ُب تعليم الكتابة اإلبداعية ،غَتت  CSMالطالب "إف
مهارات الكتابة اإلبداعية أفضل شلا كانت عليو  ، Comic Lifeكلدل الطالب تصور
إغلايب جتاه تنفيذ ) Cartoon Story Maker (CSMمن  Comic Lifeمن خالؿ التعلم
القائم على ادلشاريع ُب تعليم الكتابة اإلبداعية.
ال ختتلف نتيجة ىذا البحث كث نَتا عن نتائج البحث اليت أجراىا (Saragih,
 (2019:30بعنواف “Cartoon Story Maker As The Developed Learning Media In
” Writing Descriptive Text For Junior High School Studentsكاليت تقوؿ أف ادلقابلة ك
تثبت نتائج االستبياف أف الطالب ػلتاجوف إىل كسائط تعلم اللغة اإلصلليزية اليت ؽلكن أف
حتفز الطالب على فهم الكتابة الوصفيةً .ب التحقق من ادلنتج من قبل اخلرباء .كانت
نتيجة ادلنتج ىي مقاطع الفيديو اليت حتتوم على كسائط مسعية بصرية الستادامها ُب
إتقاف الكتابة النصية الوصفية.
ال ختتلف نتيجة ىذا البحث كثَتا عن نتائج البحث الذم أجرتو ( Sholeh,
ن

 )2016بعنواف “THE EFFECT OF CARTOON STORY MAKER TOWARD
STUDENTS’ SPEAKING SCORE AND MOTIVATION AT THE CLASS OF
SPEAKING III OF THE STATE ISLAMIC INSTITUTE OF PALANGKA
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”RAYA

أف الكاتب استادـ

ANOVA

أحادم االجتاه لتحليل البياانت ،كتظهر

النتيجة أف ىناؾ اختالفات كبَتة بُت اجملموعات بعد إجراء العالج مع  Falueأعلى من
)ٍ.Ftable (18.216 ≥ 2.75ب قاـ الكاتب بتطبيق اختبار  Post Hocلإلجابة على مشاكل
البحث  ،كالنتيجة تظهر أف (أ) التعليم ابستاداـ صانعي القصص الكرتونية أكثر فعالية
ُب درجات التحدث للطالب من تعليم اللغة اإلصلليزية دكف استاداـ صانعي القصص
الكرتونية ذات القيمة الكبَتة كانت أقل من ألفا ( 0.03أقل ≤ ( ، )0.05ب)
التدريس ابستاداـ صانع القصص الكرتونية أكثر فعالية ُب حتفيز الطالب من تعليم
اللغة اإلصلليزية بدكف استاداـ صانع القصص الكرتونية  ،ككانت القيمة ادلعنوية أقل من
ألفا ( 0.03أقل ≤  ،)0.05ك ( ج) ال يوجد أتثَت سلتلف بُت تعليم التكلم ابستاداـ
صانعي قصص الرسوـ ادلتحركة على درجات الطالب كالتحفيز .يعتمد على احلساابت
ابستاداـ برانمج  SPSS 18.0اإلحصائي  ،كتظهر النتيجة قيمة كبَتة أعلى من ألفا
(.)0.05 ≥ 0.924
تتشابو نتيجة ىذا البحث مع حبث  Mawan Akhir Riwantoكآخركف ك Jenny
 Elvinna Manurungك  Lystiana Nur Hakimكآخركف ك  Bahagia Saragihك
 ،Muhammad Sholehكاليت تستادـ كسيلة  CSMبشكل أكثر فعالية ُب حتسُت التعلم
كلكن ما ؽليز ىذا البحث عن البحث السابق ىو أف ىذا البحث تركز بشكل أكرب على
حتسُت قدرة الطالب على مهارة االستماع ،بينما يركز البحث Mawan Akhir Riwanto
كآخركف على تعلم ادلوضوعات دائما توفَت الطاقة ،يركز البحث Lystiana Nur Hakim
ن
كآخركف على تدريس الكتابة اإلبداعية ،يركز البحث  Jenny Elvinna Manurungعلى
تطوير مهارة الكتابة ابللغة اإلصلليزية ،كيركز حبث  Muhammad Sholehعلى الكالـ 3
ُب ادلعهد الدكلة اإلسالمي ُب اجلامعة اإلسالمية احلكومية ابالنكا رااي.
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كىكذا ؽلكن القوؿ أف نتيجة ىذا البحث ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية بُت
نتائج االختبار القبلي كاالختبار البعدم بعد استاداـ كسائل  CSMتزيد من القدرة على
مهارة االستماع لطالب ُب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية دار العلم بنجر ابرك .كبعبارة
أخرل ،فإف استاداـ كسائل  CSMلو أتثَت أكرب على نتائج االختبار البعدم.

الباب اخلامس
اخلامتة
ج .اخلالصة
خالصة البحث أف االختبار الطبيعي ) (uji normalitasاالختبار البعدم كاالختبار
القبلي من الفصل التجريب كالفصل الضابطي يتم توزيعهما بشكل طبيعي كمتجانس ُب
اختبار ادلتناجس ( .)uji homogenitasحبيث يوجو االختبار البعدم كاالختبار القبلي
ابستاداـ  . Uji Independen Sample T Testػلصل الطالب ُب الفصل التجريب على
نتيجة ابلوسط احلسايب  88 ,88كػلصل الطالب ُب الفصل الضابطي على نتيجة ابلوسط
احلسايب  .78,40كالنتيجة اليت ًب احلصوؿ عليها  Uji Independen Sample T Testذلا
قيمة ذات داللة إحصائية  ،0,05 <0,000لذلك ؽلكن اخلالصة أف اختالفات ذات
داللة بُت نتيجة تعلم الطالب ابستادامت كسائل  CSMكبدكف كسائل  .CSMلذالك
فإف كسائل  CSMىذه أكثر فعالية ُب ترقية نتيجة إستيعا مبهارة االستماع لطالب الفصل
العاشر ُب ادلدرسة الثانوية اإلسالمية دار العلم ببنجر ابرك.

د .االقرتاحات
 .1كسائل  CSMىي الوسائل اليت تستادـ تطبيق
تتطلب مساعدة جهاز عرض لعرض الوسائل.
 .2حباجة إىل مزيد من االىتماـ للطالب الذين ىم أقل قدرة على متابعة أصدقائهم.
 .3ابلنسبة للمعلمُتُ ،ب تعليم اللغة العربية ،كخاصة ادلواد مهارة االستماع ،غلب
تعبةتها بطريقة جذابة قدر اإلمكاف حىت يكوف الطالب سعداء بتعليم اللغة العربية
CSM

كليس العكس.
81

كال تزاؿ ُب عملية التعلم
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ه .توصيات
بعد أف ينظر الباحثة إىل حالة الطالب ُب ادلدرسة ،ؽلكن للباحثة معرفة حالة
الطالب أثناء التعلم ،مبا ُب ذلك عندما يطبق الباحثة كسائل ُ CSMب تعليم اللغة العربية.
لذلك يوصي الباحثة إبجراء مزيد من البحوث لرفع العديد من األلقاب ،كىي:
 .1أتثَت كسائل التعليم ُ Cartoon Story Makerب حتسُت القدرة على التحدث ابللغة
العربية
 .2مشكلة الطالب ُب تعليم اللغة العربية ابستاداـ كسائل التعليم
 .3أتثَت كسائل التعليم ُ Cartoon Story Makerب تعليم سلارج احلرؼ على مهارة القراءة
Cartoon Story Maker

النص العريب
 .4فعالية االستاداـ

ُ Cartoon Story Makerب حتسُت مهارة الكالـ
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