
على السياق العام ببنوع التصميم لترقية نتيجة تعلم الطالب و  تطبيق طريقة التعليم و تعلم
في تعليم اللغة العربية في المدرسة اإلبتدائية المحمدية  نشاطهم في الصف الخامس

 (٦١٠7/ ٦١٠6أمباربينانجون )للسنة الدراسية: 

 

 يوليانا فرستيكا ديوي

 كلية التعليم اللغات

 زلمدية يوكياكرتاجامعة 

Yulianaprastika.d@gmail.com 

 

 التجريد

اإلبتدائية ادلشكلة اليت وجدهتا الباحثة يف ادليدان يعين أن الطالب صف اخلامس ادلدرسة 
اللغة العربية صعب  أن فرتضال ديك محاس يف تعلم اللغة العربية. الطالب ي زلمدية أمباربيناصلون

أكثر لدرس، و أكثر من الطالب صف اخلامس )أ( ال يهتمن ادلادة اليت تعطي ادلعلم. الطالب 
 صاخبة يف الفضل. األحيان

الغرض من ىذا البحث ىو دلعرفة عملية تعليم بتطبيق التعلم و التعليم على السياق العام 
علم و التعليم على السياق العام بنوع تصميم يف بنوع تصميم، و دلعرفة نتائج طالب بعد تطبيق الت

 .اإلبتدائية زلمدية أمباربيناصلونالصف اخلامس ادلدرسة 

تصميم  اجملموعة نوع تصميم قبل التجرييبىذا البحث يستخدام البحث التجريب بشكل 
 اإلبتدائيةإمتحان قبل و إمتحان بعد. أما اجملتمع ىذا البحث كل طالب صف اخلامس ادلدرسة 

. العينات ىو الطالب الصف اخلامس )أ(. طريقة مجع البيانات بإستخدام زلمدية أمباربيناصلون
 ادلالحظة و ادلقابلة و التوثيق و اإلحتبار.
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البحث على عملية تطبيق هنج التعلم و التعليم على السياق العام بنوع تضميم جتري جيد،  نتيجة تدل
 .اإلبتدائية زلمدية أمباربيناصلونادلدرسة وارتفاع نتائج تعلم اللغة العربية و نشاط الطالب الصف اخلامس 

 .لمالتعليم و التعلم على السياق العام و التصميم و النتائج التعالكلمات المهمة : 

 

 المقّدمة

يف خلق ظروف التعلم الفعال، فإنو يأخذ  

إسرتاتيجية التعلم لبناء روح و نشاط تعلم 

الطالب يف الفصل. ادلعلمٌن خيتار هنج التعلم 

وفقا للمواد ادلقدمة أو أثناء عملية التعلم. هنج 

التعلم اليت غالبا ما تستخدم يف عملية التعليم 

 السياقي العام.تعليم على من قبل ادلعلم ىو 

تعليم و التعلم على السياق العام ىو ال  

هنج التعلم اليت تأكد على عملية إشراك 

الطالب متاما الكتشاف ادلواد يف تعلم و 

االتصال مع ادلواقف احلياة احلقيقية لذلك 

لتكون قادرة على تطبيق يف تشجع الطالب 

يف زلاولة لزيادة  .(7002سوغيانا، ) حياهتم

صل من ادلهم نشاط التعلم الطالب يف الف

للغاية من قبل ادلعلمٌن. يتم ذلك لتحسٌن 

تركيز الطالب من أجل احلصول على الدرس 

جيدا. مع الطالب الذين ينشطون، مث الرتكيز 

على الدرس سيتم زيادة، حبيث تكون سهلة 

للفهم ما يعطي من قبل ادلعلم. على ذالك، 

الطالب الذين ينشطون يف التعلم جتعل الدرس 

 ة و من سرور. أكثر فعالي

عملية التعلم الفعالة جيب أن يكون ىناك  

أسلوب تفكًن إجتاىي و واضح ضد ما 

تعلمها. مع العديد مشاكل اليت تنشأ، احلاجة 

إىل جتديد يف البيئات التعليمية مباشرة التعلم 

ألجل أن طالب نشاط دائما. ىناك دور 

تعليم منح مفهوم أسلوب تعلم فعال 



على السياقي العام نوع  باستحدام هنج  تعليم

 تصميم.

من مثال ىذا التفكًن، الباحث يرغبون 
تعليم على يف إجراء البحوث حول هنج 

السياقي العام نوع تصميم ألن ىذا النهج لديو 
اجلانب اإلجايب يف عملية التعلم، فهو يطلب 

            من الطالب بنشاط و ادلشاركة.  

 السياق العامعلى م و التعل ميالتعل 

العام أو  على السياق التعلم و التعليم

ىو هنج منوذج اليت  CTLادلعروف باسم 

يف  يف عملية التعلمادلعلمٌن  من اماستخدي

هم للمعلمٌن إلعطاء فهم على ادلالفصل. 

 سيعلمها العّلم إىلمرتبط ماّدة اليت  الطالب

كان  الطالب من سهل تذكر وفهم ادلاّدة اليت

الدراسية  ليس فقط يف الفصولقد تعلمو 

 يف حياتو اليومية. ولكن

تظهر  علم األعصاب وعلم النفس 

للتعلم والقدرة  معىن من أمهية تأثًن بوضوح

فهم قويا ليوفر  على تذكر. من ىذا التعريف

ىو دلساعدة  CTLأن الغرض الرئيسي من 

 علىالطالب بطريقة مناسبة لربط معىن 

عندما يكون  .ادة من األكادمييةالدروس ادلستف

. سيتعلمون الطالب يف العثور على دروسهم

 (7007002إيليين، ) ما تعلموه. ونوتذكر 

على السياقي و التعلم تعليم الإلٌن،  يف نظري

تتألف من أجزاء  CTLنظام شامل. العام ىو 

. إذا كانت ىذه أجزاء تتشابك ةمرتابطة متصل

مع بعضها البعض، فإنو سوف ينتج تأثًن 

يفوق نتيجة معينة من أجزائو على حدة. 

وكذلك على الكمان، التشيلو، الكالرنيت، و 

يت تنتج يف األوركسرتا ال آلة طرب غًن

إنتاج يف نفس الوقت األصوات ادلختلفة الذي 

و ادلنفصلة  CTLادلوسيقى، وكذلك أجزاء من 



تنطوي على عمليات سلتلفة، عند استخدامها 

معا متكٌن الطالب خلق عالقات اليت تنتج 

اليت سلتلف ادلسامهة يف  CTLادلعىن. كل قسم 

فهم عمل ادلدرسة. رلتمعة،  مساعدة الطالب

نرى  النظام الذي يتيح للطالب أهنا تشكل

 معىن يف ذلك، وبالنظر إىل ادلاّدة األكادميية.

  (006 7007إيليين،)

 CTLميكن االستنتاج أن يف ، نظرالمن  

أجزاء أو ادلكونات اليت ميكن أن تساعد 

ادلواد اليت متت دراست  الطالب يف فهم

( البنائية ۱ ىذه ادلكونات مبا فيو0 .دراستها

إقامة، ادلعرفة اليت بناىا اإلنسان ىي بناء أو 

يتم توسيع النتيجة من خالل  شىء بشىء

حتقيق )اجياد(، ىو ادلعارف ( ۲سياق زلدود. 

وادلهارات اليت حصل عليها الطالب مل يكن 

نتيجة تذكر رلموعة من احلقائق، وإمنا نتيجة 

( تستفسر، بتستفسر ۳ جيدون أنفسهم.

مل تعرف وميكن للطالب مجع ادلعلومات اليت 

تعلم اجملتمع أن  ،ات التعلماجملتمع (2بعد. 

نتائج التعلم ادلكتسبة من التعاون مع اإلنسان 

( تصميم، ىو شيء واليت ميكن 6آخر. 

( انعكاس ىو 0استخدامها كمثال يف التعلم. 

األحداث، النشاط أو معرفة جديدة  ردود

( التقييم الفعلي، ىو تقييم التعلم ۷تلقى. 

ملية ليس رلرد نتيجة، وبطرق والتقدم يف ع

 سلتلفة.

تعليم على السياقي العام ىو مفهوم التعلم   

اليت تساعد ادلعلمٌن الربط بٌن ادلاّدة اليت جيري 

و  تدريسها مع احلاالت يف العامل احلقيقي

تشجيع الطالب على إجراء اتصاالت بٌن 

ادلاّدة دراستها مع التطبيق يف حياهتم كأعضاء 

 (7002سوغيانا، ) تمع.يف األسرة واجمل

 دد فقطال تتعصلاح تقييم  CTLيف هنج  

لكن و من جوانب سلرجات التعلم مثل إختبار، 



م التعلم من خالل تقييم حقيقي. التقيي

احلقيقي ىو عملية اليت أجريت معلم جلمع 

ادلعلومات حول التطورات التعلم اليت يقوم هبا 

الطالب، سواء من حيث ادلعارف وادلهارات، 

ادلنتج من الطالب، وادلهام اليت ىي ذات 

 (7007نورحدي، ) الصلة بالسياق.

تعليم على السياقي العام مرادفا التعلم  

 اسرتاتيجيات التعلم القائم على حل ادلشاكل

باستخدام مشاكل العامل احلقيقي كسياق 

للطالب لتعلم ادلزيد عن التفكًن النقدي 

ومهارات حل ادلشاكل، فضال عن اكتساب 

ومفهوم أن جوىر من ادلّدة دراسّية  ادلعرفة

(Depdiknas  ،۲00۳ 02)( ، ي، كوماالسار

التعلم  بواسطة أرندس، (065-65 7000

القائم على ادلشكلة ىي عرض حاالت 

حقيقية وذات مغزى للطالب الذين ميكن أن 

أريندس، ) تشكل أساس البحث والتحقيق.

7002) 

 فهم التصميم

قرارىا من قبل تالتصميم ىو األمر الذي  

عادة ادلعلم سوف الطالب. يف عملية التعلم، 

تظهر شيئا يرتبط مع ادلادة ادلقدمة حيت 

يتمكن الطالب بسهولة فهم و تذكر. تقريبا 

علم سيتم استخدام تمجيع ادلعلمٌن يف عملية ال

نو أقل فعالية عندما الطالب نموذج/مثال أللا

من  سوى نظرية دون صورة واضحة تعطون

 شأهنا أن يالحظ الطالب.

التصميم ىو عنصر واحد يف التعلم السياقي. 

يف تعلم مهارات أو معرفة زلددة، ىناك مناذج 

ميكن ادلعلمٌن أن يكون  ميكن تقرارىا.

ام القيمنوذجا، ادلثال تعطي مثاال على كيفية 

بشيء. ولكن ادلعلم ليس ىو النموذج الواحد، 

يعين أن ىذا النموذج ميكن أن تكون مصممة 



، ادلثال طلب عٌن إلعطاء إلشراك الطالب

 (007 7000كومالساري، ) مثال لصديقة.

أن  Sugiyantoقرتحها مثل تلك اليت ا 

تصميم ىو مفهوم تعلم يعطي أمثلة إىل 

طالب الالطالب يف عملية تعلم ألجل أن 

مثال اليت يستطيع تعلم معرفة  من منوذج أو 

، التصميم ىو أصزل مهم وىكذامتوقع ادلعلم. 

يدخر من  أن يف تعلم ألن الطالب يستطيع

سوغيانتو، )ادلعرفة التنظًن و التلخيص.

7005 007) 

ليس فقط من ادلعلمٌن  عملية منودج 

الوسائل التدريس كما ميكن  والطالب، و لكن

استخدامها كنموذج، ادلثال ميكن استخدام 

بصري، وال مسعية وبصرية. إن وجود  الصوت،

ائم أو مناذج خلق جو من التعلم أكثر الدع

حبيث ميكن للطالب أن تلعب دورا متعة 

نشطا يف عملية التعلم. حتقيق الدعائم أو 

مناذج سوف يكون متالئما مع احتياجات 

 ادلادة. 

ىذه النمذجة  يار الباحثةسبب اخت 

بتدائية عادة ما تكون إللألطفال من مدرسة ا

استخدام أكثر اىتماما يف التعلم عن طريق 

مناذج أو الدعائم يف التعلم. إضافة إىل ذلك، 

باستخدام مناذج، طالب من األسهل أن 

نتذكر حول ادلادة اليت مشلتها الدراسة. حتقيقا 

، CTLذلذه الغاية، من ادلكونات السبعة يف 

  .النمذجةعلى أكثر تركيزا للباحثة 

 التعلم نتائج

التعلم يف األساس ىو تغيًنات يف  جئاتن 

يف معىن أوسع ويشمل لسلوك نتيجة التعلم، ا

 حركيالنفسي اجملال ادلعريف، عاطفي، و 

سلرجات التعلم رلال  .(0555سوجانا، )

(، knowledge) ادلعريف الذي يشمل ادلعرفة

 الفهم، التطبيق، التحليل، الرتكيب، و التقوًن.



اجملال العاطفي فيما يتعلق  سلرجات التعلم

اجملال  سلرجات التعلمحٌن  يف ادلواقف والقيم.

 .(skill) مع ادلهارات ادلتعلقة النفسي حركي

 نشاط الطالب

يف عملية التعليم والتعلم، أظهر الطالب  

كان النشاط متعددة األوجو.   دائما.النشاط 

إىل ويالحظ بسهولة من النشاط البدين بدءا 

النشاط النفسي الذي يصعب مالحظتها. 

النشاط البدين أن تقرأ، االستماع والكتابة 

وشلارسة ادلهارات، وىلم جرا. أمثلة من النشاط 

ال باستخدام رلموعة من النفسي على ادلث

ادلعرفة يف حل ادلشاكل اليت تواجهها، يقارن 

خلص نتائج التجربة مفهوم واحد مع آخر، 

0 7000دمييايت، ) وغًنىا من أنشطة نفسية.

002) 

 البحث منهج

دم الباحثة يف ىذا البحث ىو حتست

يف ىذا  موضوع البحثو  .طريقة جتربيبة

طالب الصف اخلامس ( 0البحث ىو0 

( 7 .أمباربيناصلون بتدائية زلمديةادلدرسة اإل

اللغة  معلم اللغة العربية دلعرفة وصف تعلم

، دلعرفة معلومات ادلدرسمدير ( 2 العربية.

  سسة التعليمية اليت تدير.يرتبط مع ادلؤ عامة 

بحث ىو تطبيق من ىذا ال فيو ثو البح 

نوع ببالعام  على السياقوالتعلم التعليم 

و  الطالب لرتقية نتيجة تعلمتصميم ال

م اللغة العربية ييف تعل الصف اخلامس هماطنش

 .أمباربيناصلون مديةاحملرسة اإلبتدائية يف ادلد

مجيع البيانات اليت هتم  اجملتمع البحث ىو

مرغونو، ) يف نطاق و وقت زلدد الباحثة

رلتمع من ىذا البحث ىو  (005 7002

 ة زلمديةالطالب ادلدرسة اإلبتدائي

 . أمباربيناصلون



 باحثةتقنيات العينات اليت تستخدمها الو  

العينات ىو أخذ العينات غًن اإلحتماليو بنوع 

العينات العرضية ىي تقنية العينات  .العرضية

على أساس فرصة، يعين شخص حصل لقاء 

ىذا  من دامها كعينات.تستخمع الباحثة 

ذت ىي يف الصف البحث، العينات اليت أخ

 اخلامس ادلدرسة اإلبتدائية زلمدية

 .أمباربيناصلون

 مجع البيانات باستخدام ادلالحظة و

 حتليل البيانتالتوثيق. و  اإلختبار وادلقابلة و 

 .صيغة متوسطو  صيغة توزيعباستخدام 

 النتائج والمناقشة

 تعلم الطالبنتائج 

الصف  نتائج الطالب في ائم. ق٠جدولال
VA  اإلمتحان القبلى في 

الطالب الصف  أمساء
VA 

اإلمتحان  نتيجة
 ىقبلال

 02 أفري أرىاين
 2۸ خًنول أنام

 2۸ رزقي أغونج نوغراىا
 60 ألونج زلمد رزقي

 20 ألدا أناندا زولفكار
 00 أمٌن موستاقيم
 60 أّرزق رمضان

 27 دا فوترا أردايندافين
 20 فاديل فيربيانا

فاديل نور أريف 
 سامسودين

00 

 02 فاندي تري سافوترا
 20 غيفاري أدي فربيان

 2۸ ىارون الراشيد
 7۸ إيسفانديار نور

 27 م. زيزال إحتيفهسودين
 7۸ م. فانان رمضاين

م. ىلمي خًنول 
 حوسٌن

27 

 60 م. نوفال
فاموصلكاس نورىداياة

 جايت
60 

 20 رائف ىشيد رمظان
 20 ريهان يودا فرتاما

 22 رفيان جاندرا أديتاما



 25 رضوان سافوترا
 20 ريزقي رىارديان

 27 رّسي إلياسا
 67 زلمد زنوار

 02 ويلدان أوليا بوزجياين
 20 ديريس مفتاح الفردوس

 67 ايو دارماوانساندي ب
 00 ريزال أناندا سافوترا
 60 راصلغا قًنول ناجد

 

. توزيع الترددات، تحديد ٦جدول ال
 VA ( الصفfxمجموع )

 (fxرلموع ) (f) تردد (xنتائج )

7۸ 7 60 

27 2 07۸ 

20 2 022 

20 2 0۲0 

22 ۱ 22 

2۸ 2 0۹7 

60 ۱ 6۰ 

67 7 ۱۰2 

60 2 772 

00 2 ۱50 

02 ۳ ۱۹۲ 

 

وميكن  متوسط باستخدام الصيغة
 احلصول على0

Mx = 
∑  

 
 

M

x = 
۱222
۳0

 =  20،76  

 الطالب في نتائج ةقائم. 3الجدول 
 اإلمتحان القبلى في VBالصف 

الطالب الصف  أمساء
VB 

اإلمتحان  نتيجة
 ىقبلال

 60 أللفيا زىر نور ألفزا
 00 الفنسا مارفا أرابال

 ۸2 أمندا ألفيانا أيو ف.
 60 ةأنا صاحل

 ۷7 أطيفة نور حفظة
 ۷7 أزيزة نور تياسووري
 00 ألزىر سلسبيال رمحة



 ۸0 ألزىر فراميستس فوتري
 2۸ جهيا أنينديا س.

 67 ديفي صفيانيت
 ۳0 فيلشا إفا مولنا

 ۷0 فطر زىنا إكا فوتري
 2۸ غيمفيتا رمحة م.

 60 خانزا أليا زىر
 60 ميال ليندو الراسايت

 ۷0 رمحة ساري ديف
 00 ريّا فوتري رمضاين
 ۷7 رينا فطر رمضاين
 00 ريسكا رزا يولندا

 ۷0 رّسي رفقي نورعيين
 20 سخا سبيتا فازا

 2۸ شهيا زولفا
2 سييت فاطمة

0 
 

وزيع الترددات، تحديد ت. 4جدول ال
 VB( الصفfxمجموع )

 (fxرلموع ) (f) تردد (xنتائج )
20 ۱ ۳0 
20 ۲ ۸۰ 
2۸ 2 ۱22 

67 ۱ 67 
60 2 ۲۲2 
00 2 ۲2۰ 
۷۲ 2 ۲۱0 
۷0 2 ۲۲۸ 
۸۰ ۱ ۸۰ 
۸2 ۱ ۸2 

 ۲۳ 
N

 
= 

۱۳52  

 

وميكن احلصول  متوسط باستخدام الصيغة
 على0

M

x = 
∑  

 
 

M

x = 
۱۳52
۲۳  = 0۰، ۱۷  

في الطالب  قائمة نتائج. 5جدول ال
 ىبعدالاإلمتحان في  VAالصف 

بعد اإلمتحان  نتيجة VAالطالب الصف  أمساء
 البحث

 ۷7 أفري أرىاين



 60 خًنول أنام
 00 رزقي أغونج نوغراىا

 ۷7 زقيألونج زلمد ر 
 62 ألدا أناندا زولفكار

 ۷۸ أمٌن موستاقيم
 ۷7 أّرزق رمضان

 02 دافيندا فوترا أرداين
 60 فضيل فيربيانا

 ۸0 فضلي نور أريف سامسودين
 ۸۸ فاندي تري سافوترا
 00 غيفاري أدي فربيان

 05 ىارون الراشيد
 25 إيسفانديار نور

 ۷0 يفهسودينم. زيزال إحت
 20 م. فانان رمضاين

 00 م. ىلمي خًنول حوسٌن
 60 م. نوفال

 02 نورىداياة فاموصلكاس جايت
 65 رائف ىشيد رمظان

 20 ريهان يودا فرتاما
 00 رفيان جاندرا أديتاما

 ۷0 رضوان سافوترا
 07 ريزقي رىارديان

 60 رّسي إلياسا
 ۷7 زنوارزلمد 

 ۷0 ويلدان أوليا بوزجياين
 ۷7 ديريس مفتاح الفردوس
 05 ساندي بايو دارماوان

 50 ريزال أناندا سافوترا
 ۷۸ راصلغا قًنول ناجد

 

. توزيع الترددات، تحديد 6جدول ال
 VA ( الصفfxمجموع )

 (fxرلموع ) (f) تردد (xنتائج )
2۰ 7 5۰ 
25 0 25 
62 0 62 
60 ۳ 772 
6۸ 0 65 
00 2 72۰ 
07 0 07 
02 7 075 
0۸ 7 0۳0 
۷7 6 ۳0۰ 
۷0 ۳ 775 
۷۸ 7 060 
۸0 7 006 
۸۸ 0 ۸5 

 ۳0N =  ۲۰۲۲  =



∑   
 

وميكن احلصول  متوسط باستخدام الصيغة
 على0

M

Mx = 
∑  

 
 

 

M

Mx = 
۲۰۲۲
۳0  = ٥٦،۲۲  

 

 في الطالبقائمة نتائج . 7جدول ال
 ىبعدالاإلمتحان  في VBالصف 

طالب الصف أمساء 
VB 

 نتيجة
 اإلمتحان بعد

 البحث
 55 أللفيا زىر نور ألفزا
 52 الفنسا مارفا أرابال

 0۰۰ أمندا ألفيانا أيو ف.
 02 أنا صاحلة

 ۹0 أطيفة نور حفظة
 57 أزيزة نور تياسووري
 ۳0 ألزىر سلسبيال رمحة

 52 ألزىر فراميسيت فوتري

 05 جهيا أنينديا س.
 50 ديفي صفيانيت
 20 فيلشا إفا مولنا

 ۷۷ فطر زىنا إكا فوتري
 5۰ غيمفيتا رمحة م.

 55 خانزا أليا زىر
 25 ميال ليندو الراسايت

 55 رمحة ساري ديف
 ۷۲ ريّا فوتري رمضاين
 5۰ رينا فطر رمضاين
 02 ريسكا رزا يولندا

 55 رّسي رفقي نورعيين
 25 سخا سبيتا فازا

 ۹۲ شهيا زولفا
 0۰ سييت فاطمة

 

وزيع الترددات، تحديد ت. 8جدول ال
 VB( الصفfxمجموع )

 (fxرلموع ) (f) تردد (xنتائج )
20 7 ۷7 
25 0 25 
0۰ 0 0۰ 
02 0 02 
0۹ 0 0۹ 



۷۷ 0 ۷۷ 
50 7 00۰ 
5۲ 0 5۲ 
52 7 52 
55 2 ۳67 
۹۲ 0 ۹۲ 
۹0 7 0۹۲ 
00

0 
0 000 

 2۱  n =     ۱620   =∑   
 

ول وميكن احلص متوسط باستخدام الصيغة
 على0

M

Mx = 
∑  

 
 

Mx= 
06۳0
72  = ٥٥،۷٨  

 ميكن فإنو حسابية عملية نتائج من
 اإلمتحان النتائج قيمة متوسط أن مالحظة

، مث 00،۷5 ىو VB الصف الطالب بعد
أوفت  VBالنتائج التعلم الطالب الصف 

. يف ىذا ادلدرسة معايًن اكتمال احلد األدىن
متوسط القيمة اصلون، اإلبتدائية زلمدية أمباربين

إذا . مث 6،6 القياسية للوصول إىل التخرج ىو
فهذا  6،6الفصل يتجاوز كان متوسط قيمة 

معايًن الوفا  الوفاء يعين أن قدرة الطالب
 .الكفاءة

 الخالصة

ميكن تستند إىل ىذا البحث، 

هنج التعليم و على  االستنتاج عدة أمور حول

ف الص يف تعلم اللغة العربيةالسياق العام 

زلمدية  بتدائيةاإلادلدرسة اخلامس 

ستجابة الطالب ي( 0 كما يلي0أمباربيناصلون،  

يستخدم التعليم و  خالل تعلم اللغة العربية

الطالب أكثر ، جيد جداعلى السياق العام 

عملية التعليم والتعلم يف  يعقبيف  محاسا

 تعلم الطالبالنتائج ال( 7 الفصول الدراسية.

قبل  قيمةواضح من متوسط ات. زيادال

 صبحيوبعد تطبيقها  2،76 تطبيقها ىو

نتائج تطبيق التعليم و على ( 2 .0،77

تعلم نشاط فإنو ميكن حتسٌن السياق العام 



التعليم والتعلم اليت تركز  مقارنة مع الطالب

الطالب رلرد يعين  فقط من ادلعلمٌن،

حبيث يشعر  االستماع والقيام التدريبات،

 بادللل بسرعة.الطالب 

جعاالمر   
Arends, Richard I. 2013. Belajar untuk 

Mengajar, Learning to Teach. 

Jakarta: Salemba Humanika. 

Dimyati & Mudjiono. 2006. Belajar dan 

Pembelajaran. Jakarta : PT Rineka 

Cipta 

Hamalik, Oemar. 2005. Proses Belajar 

Mengajar. Jakarta : PT Bumi 

Aksara. 

Hamalik, Oemar. 2001. Proses Belajar 

Mengajar. Jakarta : PT Bumi 

Aksara. 

Johnson, Elaine. 2002. Contextual 

Teaching and Learning: 

Menjadikan kegiatan belajar 

mengajar mengasyikkan dan 

bermakna. California: Corwin Pess 

Komalasari, Kokom. 2010. Pembelajaran 

Kontekstual: Konsep dan Aplikasi. 

Bandung: Refika Aditama 

Margono. 2004. Metodologi Penelitian 

Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta 

Margono. 2015. Metodologi Penelitian 

Pendidikan. Jakarta : PT Rineka Cipta 

Nurhadi. 2002. Contextual Teaching and 

Learning. Jakarta: Departemen 

Pendidikan   Nasional. 

Purwanto, Ngalim. 2006. Psikologi 

Pendidikan. Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya. 

Sugiyono. 2007. Modul Pendidikan dan 

Latihan Profesi Guru (PLPG): 

Pembelajaran Inovatif. Surakarta: 

Panitia Sertifikasi Guru Rayon 13 

Surakarta. 

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian 

Pendidikan: Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. 

Bandung : ALFABETA 

Sudjana, Nana & H. Suryana. 1989. Cara 

Belajar Siswa Aktif dalam Proses 

Belajar Mengajar (Sinar Baru) 

Sugiyanto. 2008. Model-model 

Pembelajaran Inovatif. Surakarta: 

Panitia Sertifikasi guru Rayon 13 

Syah, Muhibbin. 2014. Psikologi 

Pendidikan. Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya. 

Sumarion. 2009. Model Pendekatan 

Contextual Teaching and Learning 

Pada Mata Pelajaran Bahasa Arab 

Kelas XI IPS 2 Wates 1 

Kulonprogo. Skripsi Thesis, UIN 

Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Sholichah. 2009. Upaya Meningkatkan 

Prestasi Belajar Fiqih Melalui 

Pendekatan Contextual Teaching 

and Learning di Kelas II MI NU 

Margokaton Seyegan Sleman, 

Skripsi Thesis, UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 



Wawan Setia Budi. 2015. Peningkatan 

Kemampuan Literasi dan Disposisi 

Matematis Siswa SMP Melalui 

Model Pembelajaran Kooperatif 

Tipe Group Investigation (GI) 

Dengan Pendekatan Contextual 

Teaching and Learning. Skripsi 

Thesis UIN SUKA, Yogyakarta. 

 

 

 

 


