الباب األول
املقدمة
أ .التمهيد للمشكلة
منو
الرتبية هي ّ
حق كل انسان .قال  )24 :2012( Sukmadinataالرتبية هي "عملية حتسني ّ
حتث حبصول على غرض خاص ".و يف زماننا الآلن،
الكامن و مهارة و أخالق الطالب .و ّ
غّي الذي قام به العلماء يف كل جوانب احلياة .إما رمسية أو غّي رمسيّة.
يطلب منا العامل إتباع التّ ّ
رأى  )2012:16( Dardjowidjojoأن اللغة هي "نظام من الرموز اللفظية املستخدمة بأعضاء
املهم يف حياة
جُْمتَ َمع اللغة للمواصلة و تَ َف َ
اعل مع ُمموعته ".و هلاذ اللغة هي إحدى األمور ّ
االنسان كوسيلة من وسائل االتصال ،واإليضاح َع ْن ّرأي اإلنسان.
تربية اللغة يف هذا الزمان هي أمر مهم في مدرسة إبتدائيّةّ .إما اللغة اإلندونسية ،منها
تعرف وهاتان منذ الصغار تزودا للحياة
اللغة األجنبية وكذالك اللغة اإلجنليزية و اللغة العربية .قد ّ
ِ
اجه ممنجّو الزمان.
و ليج َو َ
و كانت اللغة العربية يتعلّمها األوالد املسلمون يف مدارسهم .و السبب لذالك" متطلّبة
األوالد لتعلّم اللغة العربية زادا لفهم مصدارى احلكم :القرآن و السّنة وما سواهما .كما قال
 )4 :2012( Suhermanللعربية دُّوار هامة ،تكون لغة القرآن و تكون لغة عند الصالة و
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لتعمق حديث رسول اهلل .و قال أيضا أن اللغة العربية كانت لغة وسيطة بين دوال
لغة ّ
العربية حتى تحصل على اإلهتمام منهم.
في الحاضر ،يكون تعلّم اللغة العربية في المدرسة اإلبتدائية تشتمل على المواد
األساسية مثل تعارف المفردات و الكلم و المحاورة التى تتعلّق بجوار حوله .هذه المواد
سهلة لطالب في مدرسة اإلبتدائية .ولكن لها التّح ّدى أو المشكلة هي كانت اللغة العربية
صدرت عن المجموعة المختلفة ،و لها كتابة خاصة .و قد يستصعب استصعابا للتالميذ
حين يريدون أن يتعلّموا لغة العربية.
عند تعلّم اللغة العربية نحتاج إلى التّركيز و حسن االستماع" .االستماع هو األساس
سمي ب
لتعلم اللغة قبل أن ينتقل إلى الكالم ،والقراءة و الكتابة وهو احد االتحاد و ّ
 .)1 :1989 ،Tarigan( "catur tunggalاالستماع معناه هو تعارف و تفهم المتكلم.
ط على عملية تحديد المفردات الواردة فيه حيث أن نفهم معنى من الخطاب
وهذا يُ َوّر ُ
المنطوق.
حب للعب و
السّي تالميذ مدرسة االبتدائيّة ّ
تعلّم اللغة العربيّة حتديات خاصة للمعلّم .ألن ّ
َح ِرك عند ما تعلّم ،كما قال

Maulana

( )2013أ ّن تالميذ املرحلة االبتدائيّة أحبّوا أشكال

اللعب ىف التعليم ،فللمدرس أن حياضر تعليمه بطريقة متناوعة أشكاهلا  .و قال مجهور العلماء
صت لَهج عند تعلّم تقريبا  30دقيقة فحسب
علم تربية أ ّن الولد يستطع أن جيلس و ينتَ َ
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( .)Kurniawan: ttوهلاذ حيتاج الطريقة الىت تّرىب أخالق التالميذ ليستمع مدة اللغة العربية جيدا،
و سهال و سرورا .توجد الباحثة إحدى طريقة وهي طريقة االستجابة اجلسمانيّة الكاملة (
.(TPR
طريقة االستجابة اجلسمانيّة الكاملة أو يسمى  Asher Methodeقدمها
سنة  .1964مثّ يف سنة  1977كتب

James

ِ
ض عن
كتاب يجفْي ج

J. Asher

TPR

يعين

 Jamesيف

" Learning

 .)2012 :Shodiq( "Another Language Through Actionsهذه الطريقة جم ْستَ ْع َمله يف دراسة
اللغة اإلجنلزية و كأحد طريقة التعليم السهلة و املمتعة للطالب.
 )2008( Indriawatiنقلت من

Richards J

عن تعريف " : TPR

a language teaching

methode built around the coordination of speech and action, it attemps to teach language

".through physical (motor) activity

وهبذا TPR

هو إحدى طريقة لتعليم اللغة اليت بنيت علي

اسق األمر و الكالم و العمل ،أهنا حماوالت لتعليم اللغة من خالل النشاط البدنية .هذا
تَنَ ج
طريقة يعتمد على الطريقة تعلم اللغة لألطفال ،وهي يَتَ َس َّم جع َإَل األوامر مببادئ التعلم االستماع
أثناء حتريك .هذا الطريق حيبه االأطفال يف تعلمهم ،ألهنم بنشاط يف التعلم ،ال ُمرد اجللوس.
لتمام حبثها ،قد إتّبعت الباحثة التعليم يف فصل اخلامس باملدرسة االبتدئية "الزكية" ،و هذا
قابلت مدرس اللغة العربية و دراسة
لتعرف كيف كان الفصل الذي يبحث عنه الباحثة .و
ج
االسالمية يف فصل اخلامس .فيما ورد املدرس أ ّن محاسة التالميذ يف تعلّم اللغة العربية قليلة،
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حيث ال يفهمون املادة جيدا .ولعلى وقت موقع دراسة اللغة العربية يف فصل اخلامس بعد الظهر
(يف الساعة الواحد و نصف) .هذا الوقت من أوقات خطّية يف التدريس ،أل ّن التالميذ يدرسون
ض َّعف احلماس حني ذالك ،و مييلون اَل رغبة
منذ الساعة السابع صباحا ،فيشعر بالتعب و َ
ت لَهج عند تعلّم تقريبا  30دقيقة
صَ
اللعب .كما هو املعرف أ ّن الولد يستطع أن جيلس و ينتَ َ
عشر تالمي َذ
فحسب .و عرفت الباحثة من نتائجهم خالل امتحان نصف دراسي بأ ّن ستَّة َ
أح َال َإَل قيمة
ناجحون و عشرين تالميذ غّي ناجحنيَ ،

(KKM) Kriteria Ketuntasan

.Minimum
وجدت الباحثة نتائج البحث الذي يتعلق هبذه الطريقة يعين؛ "تطبيق طريقة االستجابة
اجلسمانيّة الكاملة ) (TPRيف تعلم مفردات اللغة العربية الصف السادس مدرسة اإلبتدائية
واجك – ماالنج" ( :Elmy Dwi Andariniدون سنة) تكشف أ ّهنا تغّيات أثر املغزى يف ّقوة
املفردات اللغة العربية ،و جيعل التالميذ اشجاعة ومحاسة عند التعلم.
خالل هذا الوقت ،األسلوب املستخدم يف دراسة اللغة العربية هو أسلوب احملاضرة حيث
األطفال يشعر ملل يف التعلم ،و ّأدى اَل شعبة لفهم امل ّدة .ولذالك شجعت على الباحثة على
أن تؤلف رسالة معلقة عن هذه املشكلة ،حيث أن نعرف هل هناك أثر من جمَز َاولَة طريقة
االستجابة اجلسمانيّة الكاملة ) (TPRيف قدرة االستماع م ّدة الغة العربية .وباإلضافة إَل ذلك،
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أمتّن هبذه الرسالة تفيد أن جتيب مشكلة
املشكلة اليت تبحثها الباحثة تتعلق بدراسة اللغة العربية .و ّ
مواجهة.
ب .صياغ املشكلة
بناء على متهيد للمشكلة ،تصنّف الباحثة صياغ املشكلة التالية:
 .1كيف نتائج التعلّم للتلميذ يف تعليم اللغة العربية قبل إعطاء املعاجلة باستخدام طريقة
اإلستجابة اجلسمانيّة الكاملة ) (TPR؟
 .2كيف نتائج التعلّم للتلميذ يف تعليم لغة العربية بعد إعطاء املعاجلة باستخدام طريقة
اإلستجابة اجلسمانيّة الكاملة ) (TPR؟
 .3هل هناك أثر مغزى باستخدام طريقة اإلستجابة اجلسمانيّة الكاملة ) (TPRيف تعليم لغة
العربية ؟
ج .أهداف البحث
بناء على صياغ املشكلة ،أما أهداف البحث هي:
 .1ملعرفة نتيجة تعلم يف لغة العربية باستخدام طريقة اإلستجابة اجلسمانيّة الكاملة ). (TPR
 .2ملعرفة نتيجة التعلم يف لغة العربية باستخدام غّي طريقة اإلستجابة اجلسمانيّة الكاملة
).(TPR

Desi Siti Aisyah Humaira, 2014
PENGARUH METODE TOTAL PHSYCAL RESPONS (TPR) TERHADAP KEMAMPUAN MENYIMAK BAHASA ARAB
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |perpustakaan.upi.edu

 .3لكشف وجود تأثّي طريقة اإلستجابة اجلسمانيّة الكاملة ) (TPRأم ال يف تعلم اللغة
العربية.
د .منهجية البحث
ملعرفة وجود تأثّي طريقة اإلستجابة اجلسمانيّة الكاملة ( (TPRبقدرة اإلستماع التالميذ،
يستعمل الباحثة دراسة شبه التجربة بتصميم اجملموعات الضابطة غّي املتكافئة و شكله
()116 : 2013،Sugiyonoكما يلي:
O2
O4

X1

O1
O3

: 1Oاالختبار القبلي يف الصف التجريب
 : Xاستخدام طريقة اإلستجابة اجلسمانيّة الكاملة يف الصف التجريب
: O 2االختبار البعدي يف الصف التجريب
: O 3االختبار القبلي يف الصف الضابط
: O 4االختبار البعدي يف الصف الضابط
ه .تركيب التنظيم الرسالة
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باالمجال سرتكب الباحثة نظام البحث العلمي كما يلي:
الباب األول :مق ّدمة
ستبني عن متهيد مشكلة البحث ،و صياغة املشكلة ،و أهداف البحث و
يف هذا الباب ّ
تركيب نظام البحث
الباب الثاين :اإلطار النظري
ستبني عن النظريات املتعلقة باملشكلة املبحوثة ،و هي (أ) عن طريقة
يف هذا الباب ّ
االستجابة اجلسمانية الكاملة :تعريفة الطريقة ،و حبث عن طريقة االستجابة اجلسمانية الكاملة
و تشتمل على تركيب ألداءها ،و الفضائلها و النقصاهنا( .ب) تعريفة القدرو( ،ج) استماع
اللغة العربية ،تألَّف من تعريف االستماع و شكل االستماع وتعريف من اللغة العربية( .د)
مسلمات البحث و (ه) فرضية البحث.
الباب الثالث :منهجية البحث
ستبني الباحثة يف هذا الباب عن منهجية البحث اليت تستخدم ،وهي (أ) طريقة البحث،
ّ
(ب) تصميم البحث( ،ج) ُمتمع البحث و العينية( ،د) تعريف إجرائي املتغّي( ،ه) طريقة
مجع البيايات اليت تألَّف من االختبار و االستفتاء ،مث اختبار الصدق ،اختبار الثابت ،حتليل
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قوة التمييز ،و حتليل درجة الصعوبة( .و) طريقة حتليل البيانات يعين مؤشر اإلكتساب و اختبار
تسوية البيانات و اختبار جتانس البيانات واختبار -ت.
الباب الرابع :نتائج البحث و تفسّيها
ستعّب الباحثة يف هذا الباب عن نتائج البحث ،و ترتيبه يعين( :أ) مكان البحث و ُمتمعه و
ّ
عينيته( ،ب) حواصل اختبار اداة البحث( ،ج) وصف بيانات حواصل البحث( ،د) حتليل
بيانات حواصل البحث اليت تألّف من اختبار بيانات لالختبار القبلى ،اختبار بيانات لالختبار
البعدى ،اختبار بيانات للرتقية و اختبار – ت ويلجكسون (.)Wilcoxon
الباب اخلامس :النتائج و اإلقرتاحات
ستعّب يف هذا الباب نتائج البحث و اإلقرتاحات للباحث التايل.
ّ
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