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 11سورة الّرعد: 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka 

merubah keadaan diri mereka sendiri” 
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جريد
ّ
 الت

و من تلك غايات تعلم األسالم، و العمل و  ة العربية غايات يراد تحقيقها،غلتعليم الل

تحتاج إلى طريقة  لكالمالجهود في ترقية مهارة ا .التجارة و االتصاالت الدبلوماسية، وغير ذلك

احدى طريقة التي تستطيع تطبيقها لترقية مهارات لغوية خصوصا لترقية التعلم الفعالة واملثيرة. 

 مهارة الكالم هي طريقة التعلم التعاوني

 التعلم التعاوني طريقة جيكسو بتقنياتق يطبيهدف هذا البحث إلى معرفة كيفية ت

[, يوكياكرتاعهد التحفيظ يومي بم سابعال الصف في العربية ]دراسة تجريبية الكالم رةهام ترقيةل

جيكسو  طريقة تطبيق علي عهد تحفيظ يومي يوكياكرتابم العربية اللغة التعلم نتائج كيفية

 .2019-2018 الدراسية السنة بتقنيات التعلم التعاوني

يدل على نوع البحث التجريبي و باستخدم و  وصفية الكمبةال هو بحث هذا البحث

و طريقة جمع البيانات باملالحظة, البعدي,  االختبارو  قبلياالختبار التصميم ملجمعة واحدة 

 التعلم التعاوني طريقة جيكسو بتقنياتملعرفة فاعلية واملقابلة, و الطريقة االختبار, و التوثيق.  

 .(t-test)تي  الباح اختبار استخدمالعربية,  الكالم هارةم ترقيةل

. العربية الكالم هارةم ترقيةل التعلم التعاوني طريقة جيكسو بتقنياتاستخدم الباحث 

و أما   الكالم هارةم ترقيةل التعلم التعاوني الوصفية إرتفاع على نتيجة العالية في قيبة نظر إلى

 0.05أصغر  sigنتيجة  . sig  0،000نتيجة ،  أن SPSS 19.0  software  بمساعدة T-testنتيجة  

 قيمة مقارنةنأخذ اإلستنتاج . مردود الفرضية الصفرية والفرضية البديلة  ول قب لذالك، 

, الحاصل 0.294يعني  (a = 5%)ثم  ( df = 5)الجدول بكلمة  ارتباط قيمة مع سؤال لكل االرتباط

اج تنأخذ اإلستنيعني األسئلة الصحة ثالثة وعشرون الذي األسئلة غير الصحة إثنان وثالثون ثم 

 املوثوقيةي نأقل كل أسئلة نيع 0,6 < (0,769) (cronbach’s alpha)ألن قيمة 

 

 .العربية مهارة الكالم بتقنيات التعلم التعاوني, ,طريقة جيكسو: الكلمات املفتاحّية
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ABSTRAK 

Pembelajaran Bahasa Arab memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai, 

untuk mempelajari islam, untuk bisnis, diplomatik, wisata lain sebagainya. 

Disamping itu untuk mempelajari Bahasa Arab perlu metode-metode yang efektif. 

Salah satu metode yang efektif dari model pembelajaran kooperatif yaitu metode 

jigsaw untuk meningkatkan kemampuan berbicara. 

 Tujuan dari penelitian ini (1) Untuk mengetahui penerapan pembelajaran 

cooperative learning model jigsaw  pada siswa untuk belajar Bahasa Arab dikelas VII 

Pesantren Tahfidz Yaumi Yogyakarta (2) Untuk mengetahui Bagaimana signifakansi 

hasil pembelajaran Bahasa Arab di Pesantren Tahfidz Yaumi Yogyakarta dengan 

penerapan metode cooperative learning model jigsaw. 

  Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan jenis penelitian 

pre experiment one group pretest posttest design. Teknik pengumpulan data 

dilakukan menggunakan metode observasi, wawancara, metode test, dan dokumentasi. 

Untuk mengetahui penerapan pembelajaran kooperatif metode jigsaw dalam 

meningkatkan keterampilan berbicara Bahasa Arab peneliti menggunakan uji T-

hitung. 

 Peneliti menggunakan pembelajaran kooperatif metode jigsaw untuk 

meningkatkan kemampuan berbicara. Melihat pada rata-rata yang meningkat setelah 

diterapkan metode jigsaw dengan pengolahan data T-test dengan softwhare SPSS 

19.0 terlihat bahwa nilai sig = 0.000 nilai siq <0.05 maka Ha diterima Ho ditolak. 

Kemudian hasil dari uji validitas teks soal bahwa nilai korelasi masing-masing soal 

dibandingkan dengan nilai korelasi tabel dengan df=5% yaitu 0.294 maka hasilnya 

butir soal yang valid sejumlah 13 soal dan yang tidak valid berjumlah 32 soal dan 

hasil realibilitas bahwa nilai cronbach’s alpha (0.769)> 0.6 maka dapat dikatakan 

bahwa soal sudah reliabel. 

Kata kunci : Metode jigsaw, teknik cooperative learning, untuk meningkatkan 

keterampilan berbicara Bahasa Arab. 
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قدير
ّ
كرو الت

ّ
 كلمة الش

ار, الذي خلق 
ّ
مس و الحمد هلل الواحد القّهار, العزيز الغف

ّ
الليل و الّنهار, و جعل الش

القمر ضياء للبشر. و الّصالة و الّسالم على نبّي املختار, محّمد ابن عبد هللا خير البشر, الذي 

اس شفاعته في املحشر.
ّ
 يرجو الن

جاح في الّدراسة 
ّ
قد أتّم الباحث كتابة البحث العلمي إلكمال شرط من شروط الن

ّية تعليم اللغات جامعة محّمدّية يوكياكرتا.باملرحلة الجامعّية بقسم تعليم 
ّ
 اللغة العربّية كل

 بعونه و قدرته و قّوته, وَل 
ّ

فأّول شكري هلل رّب العاملين, و َل يمكن اتمام هذا البحث إَل

ل 
ّ
 ما جعله سهال و هو جاعل الحزن إذا شاء سهال. و بهديه و إرشاده أؤمن به و أتوك

ّ
سهل إَل

 حول وَل قّوة إَل به. عليه لجميع أموري, و َل 

كر للحبيب املصطفي الكريم الرسول األخير ولن ُيوجد رسوَل 
ّ
و أكبر شكري بعد هلل الش

اس قدوة إلى األشياء و األحكام 
ّ
م, املرشد و أفضل الن

ّ
ى هللا عليه و سل

ّ
و نبّيا بعده محّمد صل

ور و إلى أفعال املقربة إلى هللا
ّ
لمات إلى الن

ّ
اس من الظ

ّ
  عّز و جّل.الحاملة الن

و الشكر التالي,  أوجهها إلى أمي و أبي الذي بجهدهما أستطيع أن أصل إلى هذا الحال 

و املقام, و بدعاءهما سّهل هللا لي في جميع أموري و يّسر هللا لي في جميع األحوال, و بتربيتهما 

العاملين, ولن  الحسنة و الجّيدة بعد الهداية و القّوة من هللا جعلني مسلما و عبدا هلل رّب 

ة في أعلى املكان, و 
ّ
أستطيع أذكر جميع الخيرات ألبي و أمي كلها, فلعّل هللا يسمح لهما الجن

 سّهل هللا لهما جميع األمور.

كر أيضا 
ّ
على تشجيعهما َلتمام هذا البحث بأسرع مايمكن و  ةاملحبوبلزوجتي والش

 لدنياهما و آخرتهما.بأحسن مايكن, فلعّل هللا ُيسّهل لهما في جميع األمور 

املاجستير, حفظه هللا تعالى. و هو الذي يايات هدايات و أشكر شكرا جزيال لألستاذ 

افعة خاّصة في اللغة العربّية, لعّل هللا 
ّ
أنصحني و أرشدني و شّجعني و أعطاني العلوم الن

 يجزيه بأحسن الجزاء.

كر إلى مدير 
ّ
:    يوكياكرتا األستاذ  وميمعهد التحفيظ يو َل أنس ى أن أقّدم كلمة الش

معهد إلذنه في أداء البحث في  و األستاذ عبد اللة حفظه هللا, حفظه هللا,هللا  عبد زاكي أحمد

 يوكياكرتا.  التحفيظ يومي

كر إلى سعادة:
ّ
 في هذه املناسبة قّدم الباحث كلمة الش
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قدير 
ّ
كر و الت

ّ
ب في قسم تعليم اللغة العربّية الّدفعة الش

ّ
ال
ّ
بجامعة  2014/2015للط

 محّمدّية يوكياكرتا. عس ى هللا أن يباركنا في الحياة و ُيسّهلنا في جميع األمور.
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