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 الباب االول 

 مقدمةال

 خلفية البحث .أ

مساااااااااااااااايثاااان  التعلت ع لييااااس بت   اع  ياااان  ثتلياااا  ا  سااااااااااااااااي  م هو يالتعل

التوافق لالتعتقناو  لفضااااااااااااا  ث    ااااااااااااا يا التعرفا  التت   م  التاايتاو لاليعيعا  

 علم جينا. فى م هو ثتلي  مسااااايثن  التتعلت ع ثلى يلت  اخرى, التعللك 1 .ثلى الي ا

 ل ثتيلي م ساااااااااوا  كوع موا ي  يو التعللقت ثننمي بكوع الي   جيهزا التعلم ثم ج

وع لنبك القنت  م  سااااااااااوا  كوع فعيل . اساااااااااا سااااااااااني  م  التعلت ع ال ب  ب   اع بك

احيس اإلستعناد. ل  ا ز فص  جينا.

لوجي األتض ي الت نوا م, السيتي التقنبميالتعل م يلمام فى  شائ  مي عل لسايل 

. ب عا  العلتاي  سااااااااااااايلق ع
ي
ت دالتااي فى ثاايلم  لخلق لسااااااااااااايلا  اإلث   ال انباان . الا ى بتيور

م لساااااااااااااايلاا  لاانثوع لاايلقعاا  فى العيااس ث   يعيقاااي فى التاانتساااااااااااااا  اإللتاانلياا  ح   يالتعل

اجيمعي . لسيل  التعلم فى ثيلم  علم ل ع  الي   بقاتوع فى  لقي التواد التقنم .

، ملزم  التعلت ع 0؛ 02التيد   0222لسااااان   02التعليم الوطني لفقي لقينوع 

جو  ربوي لمتتعااااااا  لخ قااااااا  لدبنااااااايميااااااا   هااااااايدا لالاعااااااايمالا اع فاي حاقااااااا  الاتاعليم لخلق

لاحاااان  م  في قااااينوع الة لياااا  الوطنياااا  ثع ثهتياااا  متعاااا  لفعاااايلياااا  التعلم.  ا0لالحواتي.

م يي م  اج   ساااااااليم  كوع لساااااااييال اود لخلق التعلم القعيل   يتيج الى لسااااااايل   عل

                                                           
1 https://id.wikipedia.org/wiki/pembelajaran 
2 https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/8037/UU3232330.html 
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قيل  م ل يلساااااااايل  جين  يي ال   بت   اع  ساااااااايثن فى ثتلي  التعل التعلم الى الي  .

ام ال لن اع ب سلط ل  عظيم ث  ه ه لسيل .يلفعيلي , ل مستينمي لسيل  التعل

ل لخااااي اااااااااااااااا  ليربط ليقظ األطقااااي ا  ساااااااااااااااي  اللهاااا  لاااانى األطقاااايل مام جاااانا

( يي SDاألجنايااااا  في التاااااناتة االلتاااااناليااااا   اال طقااااايع م  لهااااا  ثجنايااااا . مواد اللهااااا  

موضااول للتيتوى التيلي متي نعني ثع التنتساا  بت اسي اسااتأنام  ث  ال ، ثلى الر م 

ا لتنتيساي للي   ثلى مستوى التنتس  االلتنالي .  م  ثع اللهيو األجناي  مات  جني

م يفي التعلإع ثهتي  اللهيو األجناي  ، لخي اااااا  العربي  ، سااااااوا نسااااااا  ثلى األطقيل 

م الصااااااااااااالواو لالقرا   لالااانتلة الااانب يااا  األخرى. يالقاايلم ثلى اللهااا  العربيااا  م ااا   عل

ثسااااااااااااايساااااااااااااي إ قايع اللها  العربياا  ثل    هاي م  اللهايو األجنايا  هو حقظ التقرداو ال ي 

 
ي
تسنا إلى اسااا  تيت تثة التيل األساااايإاااا ي م  إ قيع الله  األجناي . الت ااااكل  ال ي  يلعي

في ثتلياا   يقيظ ط   التااناتة االلتاانالياا  يي ثناا  م  الصاااااااااااااعاا   مااي  كوع موجود 

 م  التعل
ي
 مااااي بلععوع لاااانال

ي
يك م ، لهناااايثلى الي   الة   ز ثلى الحقظ ، ألنسم  اااايلعااااي

احيج  إلى ثسيلي  للسيل  إث   بت   ثع  سيثن الي   ثلى حقظ العتلي .

لنيسي موضااااااوثيو الله  العربي   0 يلييعهالتنتساااااا  التيتنب   االلتنالي    في

إلى الوقت الحيضااااار. بتم  نتيو التواد العربي  م  الصااااا  الرا    0212التيلي  م  

إلى الصااا  السااايدة ، لال ي بتم  نتيسااااي م  قع  معلم لاحن للك  فصااا   أصاااي  

م از  ل ايز ثرض قييإاااااااا ي لمرافق  يمل  جلساااااااا  لاحن  لتن  ساااااااايثت ع في األسااااااااعول. 
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الحاايلاا  ، باابخاا  العاايحااس العياايناايو ليقو  لاابجرا    اايت  ثلى ط    للساااااااااااااعوت . في هاا ه

االص  الرا  .

 م  ج ت الت اااااااااااااكل  ال ي نقلاي منتة الله  العربي  لتنتسااااااااااااا  التيتنب  
ي
لن ا

ي في ياااي هااايل 0االلتاااناليااا   ع ثع ط   الترحلااا  االلتاااناليااا  الرا عااا  شااااااااااااااااانلا انأقااايضاااااااااااااااي

و ال نبن  في    دتة لثوام  التيصااااي  العلاي خي اااا  فيتي بتعلق ليقظ التقردا

ثخرى م  التعلم التنتيساااااا ي قيلت إع ثن  لجود طرئ للساااااايل  إث   م     ل هتتي  

 م نقلاا  م  قعاا  التعلم التاانتيو. ب اا  ثع  كوع هناايك طريقاا  ثل لسااااااااااااايلاا  بت   ثع 

ا ش   الي   ثلى  يس ع  يقيظ ط   الص  الرا  .

 التوضاااااولاع بقو  ليلعيس  يت  الىالعيحس  فر  إلى الت اااااكل  ،  نيإذا نظرا

:  التقرداو العربي  ثلى العوت لوي ت لة قي  حقظ الي   اساااااتأنا  لسااااايل لي  يع"ف

ر ي  يي واب ال يني  تيتنب   هيلييعاللتنلي  ليلتنتس  االا  0دتاسا    رياي  في القص  

 ".0212/0212في العي  النتاإ ي 

 أسئلة البحث .ب

ي  لتقرداو العربثلى ا الي   اساااااااااا يعي لة قي   ي  فعيلي  لساااااااااايل  العوتبوي ت  .1

  هعييع ليو يي ر ي؟  فى القص  الرا   ليلتنتس  اإللتنالي  التيتنب  ال يني 

الي    اسااااااااااااا يعاااي   ث  لسااااااااااااااايلااا  العوتبوي ااات لة قيااا  التعلم ل الي ا ماااي يي اتا  .0

للتقرداو العربي  فى القصاا  الرا   ليلتنتساا  اإللتنالي  التيتنب  ال يني    هعييع 

  ليو يي ر ي؟ 
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 الي   للتقرداو اسااااااا يعي   لسااااااايل  العوتبوي ت لة قي  يي التزابي لالعيو  م مي .2

العربياااا  فى القصاااااااااااااااا  الرا   لاااايلتاااانتساااااااااااااااا  اإللتاااانالياااا  التيتاااانباااا  ال ااااينياااا    هعياااايع 

اليو يي ر ي؟

 دف البحثأه .ج

 الي   للتقرداو العربي  فى اسااااااااااا يعي   عرف  فعيلي  لسااااااااااايل  العوتبوي ت لة قيم .1

 القص  الرا   ليلتنتس  اإللتنالي  التيتنب  ال يني    هعييع ليو يي ر ي.

الي    اسااااااااااااا يعااي معرفاا  تثي التعلم ل الي   ث  لساااااااااااااايلااا  العوتبوي ااات لة قياا   .0

للتقرداو العربي  فى القصا  الرا   ليلتنتس  اإللتنالي  التيتنب  ال يني    هعييع 

 ليو يي ر ي.

او الي   للتقرد اسااا يعي   لسااايل  العوتبوي ت لة قي  التزابي لالعيو  ممعرف   .2

العربياااا  فى القصاااااااااااااااا  الرا   لاااايلتاااانتساااااااااااااااا  اإللتاااانالياااا  التيتاااانباااا  ال ااااينياااا    هعياااايع 

اليو يي ر ي؟

 د البحثفوائ .د

ا تي بلي: العيسه ا ثمي فوالن 

 قوالن النظري ال .1

م  لجااا  نظر ثلتياا  ، م  التتوق  ثع بضاااااااااااااي  هاا ا العيااس إلى   ز التعرفاا  

، ليي ثتليااا  حقظ م     ل هتتااااي  ، لبااايلتااااب يااان  زيااان م   العوت لوي اااتحول 

تصااااااااااييحيو العلتي , لم  التتوق  ثع بزين الم   مقرداو التقرداو ال نبن 
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خ    م  التعرفااا  حول لساااااااااااااايلااا  اإلث   لااايلت لوي ااات هااا ه الااانتاساااااااااااااا , ثتليااا  

ا.م     ل هتتي  اس يعي 

ا

 قوالن التيعيقي ال .0

 للعيحس .ث

ليت   ثع  عاااايحااااسنتاااايلا هاااا ا العيااااس م  معرفاااا  ال م  التتوق  ثع  زياااان

 يعق التعرفااا  ال ي  م الحصاااااااااااااول ثلمسااي م  الكلياا  ليت   اساااااااااااااتأاانامااااي 

انتج  العلتي  في الة لي .الليحصول ثلى 

 للتنتس  . 

  إضااااااااااااايفي  فيتي بتعلق يابت   اساااااااااااااتأانا  نتايلا ها ا العياس  تواد م تا

ن هتتي  ، لبيلتب ين  زي، ليي ثتلي  حقظ م     ل االعوت لوي ت لوسااااايل  

االتقرداو ال نبن . م 

ال يمع  ميتنب  بو يي ر ي قسم  عليم الله  العربي ل .ث

 زييد  قيلت  العيو  العلاي فى م ت  القسم. .1

في  يوير طرئ التعليم ليساااااااتأنا  لسااااااايل  العوت  إثيي  تثي جنبن .0

الي ت
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اكلاتحديد المش .ه

ا لثع ال  توسااااا  في  إع الحن م  الت ااااكل  في ه ا العيس هو ثع  كوع ث ر   ر  زي

ي فالعوت لوي ت التنيق ااايو األخرى ، ل لك  نيقذ ه ا العيس فقط فيثلي  الوسااايل  

 يع.ييله  0ص  الرا    ليمنتس  التيتنب  التقرداو لي   ال اس يعي زييد  

 الدراسات السابقة .و

القسااااااااااااام ياايلعا   أصااااااااااااا  في ال  Rakhma Muslikhah العياس العلاي الاا ى  تاتا  (1

 يااات ،  0212بوجياااي ااايت اااي  الحكوميااا الة ليااا  الخاااي ااااااااااااااا  في  ليااا  الة ليااا  ، جااايمعااا  

"فيثلي "  علم "لوتبوي ت" لساااااااااايل  اإلث   ثلى القنت  ثلى فام مقاو   التوضااااااااااول

تي يلألطقيل التصيل ع ليلتوحن في الص  ال يم . ثن  Ipaالنول االجتتيعي في  عليم 

بوجيي ر ي ". تسنا ه ه النتاساااا  إلى  ينبن فعيلي  لساااايلط التعلم ليلتبوي ت ثلى 

القااااانت  ثلى فام مقااااايهيم النول االجتتااااايعي في  علم العلو . ن اااااااااااااتااااا  فام مقاو  

ال  و جواناا  م  ثساااااااااااااتااي  األطراا للخاايلقاااي ، لي ااااااااااااار  االخت فاايو في الته  او 

للتسااااااااايو التيظوت  لالتساااااااااتو   سي ال سااااااااانب  ثنن العلوج ل ع الرجيل لال ساااااااااي  لا

ثنااان مقااايللااا  ال  و األخر ثنااان األطقااايل التصاااااااااااااايل ع لااايلتوحااان ، القصااااااااااااااا  ال ااايم  

SMPLB  في منتسااااااااا  الح م ال ا ي لاني ث هيتي بوجيي يت ي.   ات نتيلا النتاسااااااااا  ثع

م ُنسااااتأن  لتيساااا ع القنت  ثلى فا العوت لوي ت يعيق لساااايلط التعلم القعيل  في 

 علم العلو  لألطقاايل التصااااااااااااايل ع لاايلتوحاان م  القصااااااااااااا  ال اايم   مقاو  ال  و في
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SMPLB.2  فعااااااايليااااااا  الاقارئ ما  العياااااااس العلاي ال ي  تصساااااااي تختااااااا  مصااااااااااااايخااااااا  هو"

"Powerpoint في  علم لسيل  اإلث   ثلى القنت  ثلى فام مقاو  النول االجتتيعي "

في منتس  لاني  Smplbالتعلم في األطقيل التصايل ع ليلتوحن القص  ال يم   Ipaفي 

" فيثلي  اساتأنا  لسيل  امي التؤل  سااعيس  يت التوضاول  ثن يتي بوجيي يت ي"

العوت لوي اااات لة قياااا  حقظ الي   ثلى التقرداو العربياااا  : دتاساااااااااااااااا    رياياااا  في 

لاايلتاانتسااااااااااااا  االلتاانلياا  التيتاانباا   هاايلياايع ال ااينياا  بو يااي ر ااي في العااي    0القصااااااااااااا  

 ”.0212/0212النتاإ ي 

 STKIP  العيولوجيي التعليمقسم  فى  ييلعال Srimaya   تعتسي ال   العلتي التقيل  (0

Maros 0212   عنواع "فعايليا  لايلت لوي ات لسااااااااااااايلا  اإلث   التعلم لزيايد  الناف  ،

ليولوجياااااي اليااااايلااااا  لنتااااايلا التعلم" ، هااااا ا العياااااس هو العياااااس العتااااا  القصاااااااااااااول 

النتاسااااي   العيو  العت  القصااااول النتاسااااي ( ثلى ثسااااية لساااايل  اإلث   التعلم 

بت    يعيق قوالااا  ( 1مرافق ، لتااي في ذلااك   5لاايلتبوي اات.  وفر هاا ه الوساااااااااااااايلاا  

( ثرلض 0التصتيم ثلى نصوص التقنبم ، لتي في ذلك في شك  تسو  متير   ؛  

مأصاااصاااا  ، م  ه ا الترفق ، بت   إ  اااي  مل  ثرض  قنباي في ثن  إ ااااناتاو 

(   ساااااااايق 0( نسااااااااتأن  ف  التكي   لتوف   دثم قنت  الرسااااااااوميو الخي اااااااا  ؛  2؛  

(  قنبم العرض التقنباي ، 5؛  مل  الرساااااااام التسااااااااتأن  لتأزي  ملقيو الصااااااااوت 

بوفر ه ا الترفق الراح  في اسااااااااتأنا  الن اما النصااااااااي  العرض في حيالو مأتلق . 

                                                           
0 Rakhma Muslikhah, Efektivitas Media Pembelajaran “Powerpoint” Terhadap Kemampuan 
Memahami Konsep Jenis Kelamin Dalam Pembelajaran Ipa Pada Anak Autis Kelas Viii Smplb Di 
Sekolah Khusus Autis Bina Anggita Yogyakarta(Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 6102) 
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بتم اسااااااتأنا  لساااااايلط التعلم لزييد  حيفز التعلم لاأل  ااااااي  لنتيلا  علم الي  . 

 ايع الاانا العاي  م  ها ا العياس هو  ينبن فعيلي   علم األحيي  لي   التناتة 

( ال   اااايا 1  خ ل لساااايلط التعلم ليلتبوي ت. األهناا التيند  يي  ال ينوي  م

م  خ ل قيتااا  دلاف   علم األحيااي  لااانى  العوت لوي اااتفعاايليااا  لساااااااااااااايلط التعلم في 

( ال   ااااايا 0) Pangkajene 1 Public Schoolفي  IPAط   الصاااا  الحيدي ث ااااار 

ي  علم العيولوجيم  خ ل مراقع  ث  اااااااااااي  العوت لوي ت فعيلي  لساااااااااايلط التعلم في 

( لتينبن فعيلي  2العيم  ال ينوي  ؛   Pangkajene 1في منتسااااااااااااا   XI IPA 2لي   

لساااااايلط التعلم ليلتبوي ت م  خ ل قيت  نتيلا التعلم العيولوجيي لي   الصااااااا  

 االخت ا في هاا ه الت لاا  هو ثع 0ال ااينوياا . IPA 2 Pangkajene 1الحاايدي ث ااااااااااااار 

Srimaya   ي حول "فاايثلياا  لاايلت لوي اات للتعلم في زياايد  دلاف  ليولوجيااي  تااات ثنوانااي

لي  اسااااتأنا  لساااايل  العوت ي" فعلانتي ، سااااانيقذ التؤل   الييل  لنتيلا التعلم"

  0لوي ت لة قي  حقظ الي   ثلى التقرداو العربي  : دتاسااااا    رياي  في القصااااا  

ي  الااانتاإااااااااااااا ي لااايلتااانتسااااااااااااااا  االلتااانليااا  التيتااانبااا   هااايليااايع ال اااينيااا  بو ياااي ر اااي في العااا

0212/0212."5 

 عليم االلتنائي للتنتسااااااااااااا ع في قسااااااااااااام في الييلع   E’en لعياس العلاي الا ي  تات ا (2

"اسااااااااتأنا  الوساااااااايلط   يت التوضااااااااول،   0210 جيمع  سااااااااي يي لا يني التسااااااااييي 

لزياايد  االهتتااي  ل علم الي   في القصااااااااااااا  الخاايمو م  العوت لوي اات التقاايثلياا  في 

                                                           
 
5 Srimaya, Efektivitas Media Pembelajaran Power Point Untuk Meningkatkan Motivasi Dan Hasil 
Belajar Biologi Siswa, (Maros: Pendidikan Biologi STKIP Maros, 2318) 
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" شااااااااااااار  اساااااااااااااتأااانا  Salatigaااللتاااناليااا  في  Dukuh 21التااانتسااااااااااااااا  االلتاااناليااا  في 

الوساايلط نقي  القو . طريق  العيس التسااتأنم  في ه ا العيس يي إجرا  ثليي  

( لالا ي بتكوع م  دلت  ع. ل اايناات التواد العي ياا  ط   PTKالقصااااااااااااا  الاانتاإااااااااااااا ي  

طااايلعاااي.  تم  22، للغ م توثااااي  SDN Dukuh 21 Salatigaالصااااااااااااا  الخااايمو م  

ت  العياينايو ث  طريق ثخا  نتايلا الت حظايو ثثني  ثتلي  التعلم لإجيليو  قنيا  ج

االساااااااااااااتايايع ثلى اهتتاي  اليايلا  لايلتعلم.  اينات النتايلا ال ي  م الحصاااااااااااااول ثلمسي في 

هاا ه الاانتاساااااااااااااا  زياايد  في اهتتااي  الي   لالتعلم ال  اااااااااااااط. حاانثاات زياايد  االهتتااي  

ي فقط  12األللياااا   لتعلم الي     اااااااااااااكاااا   اااانتيتي ، حيااااس  اااايع في الحاااايالو طاااايلعااااي

ي ، لفاي الااااااانلت  األللااى ات اقاا  إلااى 20.01٪   02(  ااااااايع اهاتااتااااااايماااام لااااااايلاتااعالاام ماار اقااعاااااااي

م  الي   ثل ط    ٪122  زاد  22( ، لفي الاااااانلت  ال ااااااينياااااا  ات ق  إلى 22.22٪ 

ي زييد    ااااااااااااي   علم  القصاااااااااااا  الخيمو ليلكيم  م  االهتتي  ليلتعلم.  ين  ثبضااااااااااااي

م  العياايناايو ال ي  م الحصاااااااااااااول ثلمسااي بت   م حظاا  ثع الي     اااااااااااااكاا   اانتيتي ، 

  م  ال  زال ثقال ساع  التووي  للتكونيو الع ر  في ال رل  األللي  في التتوسط 

ل ااااااااااااالاات  2، لانتااي في مكوناايو الاانلت  األللى  ٪25ال ساااااااااااااعاا  التووياا  الااننيااي العاايلهاا  

و الع ااااااااااااار  الحاان م  التكونااي IIال ساااااااااااااعاا  التووياا  الااننيااي ، لفي الاانلت  لقاان   اايلز 

م  ط   القصااااااااااااا  الخاايمو قاان زادلا  ٪122األد ى م  ال ساااااااااااااعاا  التووياا  لذ ر ثع 

  اااااااااايطام. م  نتيلا ه ه النتاساااااااااا  ، بت   ثع نأل  إلى ثع اسااااااااااتأنا  لسااااااااااايلط 

التعلم ليلت لوي ت التقيثلي  بت   ثع بزين م  اهتتي  الي   لالتعلم ال  ااااااط في 

. القرئ م  ه ا SDN Dukuh 21 Salatigaدتلة العلو  م  القصااااااااا  الخيمو في 
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"اسااااتأنا  الوسااااايلط التقيثلي  في العوت لوي ت توضاااااول ال يي  نيقذ  يتالعيس 

لزياايد  االهتتااي  ل علم الي   في القصاااااااااااااا  الخاايمو م  التاانتساااااااااااااا  االلتااناليااا  في 

Dukuh 21  االلتنالي  فيSalatiga" فيثلي  امي مبل  ساااااااااااانيقذ  يت التوضاااااااااااول "

العوت لوي ت لة قي  حقظ الي   ثلى التقرداو العربي  : دتاس  استأنا  لسيل  

ي في  ر ليلتنتساااااا  االلتنلي  التيتنب   هيلييع ال يني  بو يي  0  رياي  في القصاااااا  

 2".0212/0212العي  النتاإ ي 

                                                           
6 E’en, Penggunaan Media Pembelajaran Power Point Interaktif Untuk Meningkatkan 
Minat Dan Keaktifan Belajar Siswa Pada Pelajaran Ipa Kelas V di SDN Dukuh 10 Salatiga, 
(Salatiga: Pendidikan guru sekolah dasar Universitas kristen satya wacana Salatiga, 2102) 


