
 الفصل الثانى

 

 اإلطار النظري
 اإلستراتجية . أ

 تعريف اإلستراتجية .1

 اليت تساعد إسًتاجتيةدورة مهّمة يف عملية التدريس ألهنا تكون  اإلسًتاجتية

 بفعالية يتحقق أن التعليمية ديكن والطالب ألىداف ادلعلم  عملاليت عملية التدريس

 . ىذا البيان مناسب بقول بعض العلماء من يشرح عن اإلسًتاجتية كما يلى.وكفاءة

 "علم السياسة ىف احلرب"إسًتاجتية لغة ىي 

 :و ىف قاموس إندونسيا ىي

Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus”." 

 :ترمجتها

 "التخطيط اجلّيد حلصول الغرض اخلاص"
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Strategi pembelajaran terdiri atas dua kata, yaitu strategi dan 

pembelajaran. Istilah strategi (strategy) berasal dari kata benda dan kata kerja 

dalam bahasa yunani. Sebagai kata benda, strategos merupakan gabungan kata 

stratus (militer) dengan ago (memimpin). Sebagai kata kerja, stratego berarti 

merencanakan (to plan).
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 :ترمجتها

اسًتاتيجية  تشتق. والتعلم اسًتاتيجية مها كلمتُت، من التعلم اسًتاتيجية

 strategos اجلمع كلمة ىي كإسم،. اليونانية اللغة يف والفعل االسم من( اسًتاتيجية)

 .(للتخطيط )ادلخططة سًتاتيغو يعٍت وىذا كفعل،(. الرصاص )وقبل( اجليش )سًتاتوس
 

Secara bahasa Strategi bisa diartikan sebagai kiat, trik atau cara. 

Sedangkan secara umum strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar 

haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan.
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 :ترمجتها

 يف بينما. الطرق أو واحليل النصائح أهنا على تفسر أن دتكن لغة اسًتاتيجية يف

. زلددة أىداف حتقيق أجل من للعمل القوس ذلا ادلعٍت سلطط االسًتاتيجية عام
Istilah Strategi dalam dunia militer diatrikan sebagai cara penggunaan 

seluruh kekuatan militer untuk memenangkan suatu peperangan
5
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 :ترمجتها

 العسكرية القوة االستخدام طريقة على تفسر اجليش يف اسًتاتيجية إصطالح و

. شيئ احلرب لكسب
Secara umum istilah strategi berarti suatu langkah-langkah, prosedur, garis 

besar atau haluan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah di 

tentukan. Dalam konteks belajar mengajar maka strategi belajar- mengajar adalah 

pola umum kegiatan guru yang harus dilalui dalam kegiatan belajar mengajar 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
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 :ترمجتها

 التفصيلي وادلخطط و خطواة اإلجراءات االسًتاتيجية تعٍت إصطالحة عامة ىف

 التعليم سياق يف. حتديده مت الذي اذلدف لتحقيق أن يعمل جيب الذي ادلسار أو

 يتم أن جيب األنشطة للمعلمُت العام النمط ىو التعلم فا اسًتاتيجية التعليم والتعلم،

. احملددة األىداف لتحقيق والتعلم التعليم أنشطة يف دترير

Strategi pembelajaran dapat ditinjau berdasarkan pengertian secara sempit 

dan pengertian secara luas. Secara sempit strategi pembelajaran dapat diartikan 

sebagai cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan 

secara luas strategi pembelajaran dapat diberi arti sebagai penerapan semua aspek 

yang berkaitan dengan pencapaian tujuan pembelajaran termasuk didalamnya 

adalah perencanaan, pelaksanaan dan terhadap proses, hasil dan pengaruh 

kegiatan pembelajaran.
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 :ترمجتها

 ضيق. الضيق والواسعة بادلعٌت التعريف حسب تصنيفها دتكن اسًتاتيجية تعليم 

. التعليمية األىداف لتحقيق ادلستخدمة الطريقة بأهنا تعريفها دتكن التعلم اسًتاتيجية

اجلوانب الذي  مجيع تنفيذ إىل ادلعٌت تعطى أن دتكن التعلم اسًتاتيجية يف واسع بينما

 أنشطة وتأثَت والنتيجة والعمليات التنفيذ فيها ىي مبا التعليمية األىداف بتحقيق يتعلق

. التعلم

فأن إسًتاتيجية التدريس يعٍت رلموعة اإلجراءات من أىداف و طرائق ووسائل 

وأسالب تدريسية وتقوديية وخطوات وأنشطة خيطط ذلا القائم باالتدريس مسبقا لتحقيق 

 .األىداف ادلرجوة بأقصى فاعلية من خالل حتركات يقوم هبا كل من ادلعلم وادلتعلم
 

Terdapat berbagai pendapat tentang strategi pembelajaran sebagaimana 

dikemukakan oleh para ahli pembelajaran diantaranya akan dipaparkan sebagai 

berikut:
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 :ترمجتها

 النحو على التعلم أىل من وردت كما التعلم اسًتاتيجية حول سلتلفة آراء ىناك

: التايل
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 Kozma dan gafur (1989) secara umum untuk menjelaskan bahawa strategi 

pembelajaran dapat diartikn sebagai setiap kegiatan yang dipilih, yaitu yang 

dapat memberikan fsilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju 

tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. 

 Gerlach dan Ely (1980) menjelaskan bahwa strategi pembelajaran merupakan 

cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam 

lingkungan pembelajaran tertentu. Selanjutnya dijabarkan oleh mereka bahwa 

strategi pembelajaran tersebut meliputi sifat, lingkup, dan urutan kegiatan 

pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman belajar kepada peserta 

didik. 

 Dick dan carey ( 1990) menjelaskan bahwa strategi pembelajaran terdiri atas 

seluruh komponen materi pembelajran dan prosedur atau tahapan kegiatan 

yang digunakan oleh guru dalam rangka membantu peserta didik mencapai 

tujuan pembelajaran tertentu. Menurut mereka strategi pembelajaran bukan 

hanya terbatas pada prosedur atau tahapan kegiatan belajar saja, melainkan 

termasuk juga pengaturan materi atau paket program bembelajaran yang akan 

diapmpaikan kepada peserta didik. 

 :ترمجتها

 التعلم اسًتاتيجيات تعريفها دتكن أن اليت لوصف عموما (1998)و غافور  كوزما 

 للطالب وادلساعدة التسهيالت لتقدمي ومها اختياره، يتم الذي النشاط أي مثل

. زلددة تعليمية أىداف لتحقيق

 ادلواد لتوصيل طرق اختيار يتم التعلم اسًتاتيجية أن ويوضح( 1980 )واعل غَتالخ 

 طبيعة تشمل التعلم اسًتاتيجيات أن ذلم وضعتو مث. معينة تعليمية بيئة يف التعليمية

 .للمتعلمُت التعلم خربات توفر أن دتكن اليت التعلم أنشطة وتسلسل ورلال

 مكونات مجيع من وتتألف التعلم، اسًتاتيجية أن ويوضح( 1990 )وكاري ديك 

 يف ادلعلمُت قبل من ادلستخدمة األنشطة من مراحل أو واإلجراءات التعليمية ادلواد



 التعلم السًتاتيجية وفقا. زلددة تعليمية أىداف حتقيق على ادلتعلمُت مساعدة أجل

 ذلك يف مبا أيضا ولكن فقط، التعلم أنشطة مراحل أو إجراء على فقط يقتصر ال

. للمتعلمُت تسليمها سيتم اليت احلزمة أو مادة التعلم برامج وضع

 ادلعلم يستخدمها واليت اختيارىا سيتم اليت الطرق ىي إسًتاتيجيةواإلستنباط أّن 

الذي  األىداف لتحقيق للمتعلمُت االسهل من جيعل حىت التعليمية، ادلواد لتقدمي

. التعلم أنشطة األخرة يف حكمت

 

 التعلم إستراتيجية أنواع .2

 شرح يتم سوف احلالة ىذه يف ولكن. االسًتاتيجيات من الكثَت ىناك الواقع يف

: وىي االسًتاتيجية، من نوعُت سوى

  PAIKEMالتعلم إسًتاتيجية. (أ

Pengertian PAIKEM, secara bahasa dan istilah dapat dijelaskan secara 

singkat,ia merupakan singkatan dari Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif, 

dan Menyenangkan. 

 :ترمجتها

 وىو وجيزة، لفًتة ادلصطلح ىذا وصف وديكن اللغة على ،PAIKEM تعريف

. والفرح فعالة، اإلبداعية، مبتكرة، النشط، من لتعلم اختصار



Istilah aktif,maksudnya pembelajaran adalah sebuah proses aktif membangun 

makna dan pemahaman dari informasi, ilmu pengetahuan maupun pengalaman 

oleh peserta didik sendiri. 

Istilah inovatif,dimaksudkan dalam proses pembelajaran diharapkan ide-ide 

baru atau inovasi-inovasi positif yang lebih baik. 

Istilah kreatif memiliki makna bahwa pembelajaran merupakan sebuah 

proses mengembangkan kreatifitas peserta didik, karena pada dasarnya setiap 

individu memilki imajinasi dan rasa ingin tahu yang tidak pernah berhenti. 

Istilah efektif,berarti bahwa model pembelajaran apapun yang dipilih harus 

menjamin bahwa tujuan pembelajaran akan tercapai secara maksimal. 

Sedangkan istilah menyenangkan dimaksudkan bahwa proses pembelajaran 

harus berlangsung dalam suasana yang menyenangkan dan mengesankan. 

 :ترمجتها

 ادلعلومات وفهم ادلعٌت لبناء نشطة عملية ىو التعلم أن يعٍت الفعال ادلدى

 .أنفسهم ادلتعلمُت قبل األوزبكية اإلسالمية احلركة واخلربات وادلعارف

 أفضل إجيابية ابتكارات أو ألفكار التعلم عملية يف ويقصد مبتكرة، ادلدى

 .اجلديدة

 ادلتعلمُت، من اإلبداع تطوير عملية ىو التعلم أن ادلعٌت لديها اإلبداعية حيث

 .أبدا يتوقف ال وفضول خيال لديو فرد كل االساس يف ألنو

 أىداف أن من التأكد جيب ادلختارة التعلم منوذج أن يعٍت وىذا الفعال، ادلدى

 .يصل على أقصى سوف التعلم

 الفرح من جو يف تتم أن جتب التعلم عملية يقصدهبا مصطلح ادلتعة أن حُت يف

. تنسى وال



Ada beberapa setting kelas yang variatif dan dinamis dalam penerapan 

PAIKEM. Setting atau formasi kelas ini tidak dimaksudkan untuk menjadi 

susunan yang permanen, Namun hanya sebagai alternatif dalam penataan ruang 

kelas. Jika meja dan kursi di ruang kelas dapat dengan mudah dipindah-pindah, 

maka sangat mungkin menggunakan beberapa formasi sesuai dengan situasi dan 

kondisi yang diinginkan pendidik. Berikut ini formasi-formasi dalam penerapan 

PAIKEM yaitu :
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 :ترمجتها

وضع أو تشكيل ىذا .PAIKEMالعديد الفصل اليت متنوعة ودينامية يف التطبيق 

إذا كان  .الفصل ال يقصد لتكون تسوية دائمة، ولكن فقط كبديل يف الصف الفصل

ديكن بسهولة أن يتم نقل الطاوالت والكراسي يف الفصل ، فمن ادلمكن استخدام 

التشكيالت التالية يف  .تشكيالت متعددة وفقا للحالة والظروف الالزمة للمعلمُت

 :، وىي PAIKEMالتطبيق 
1) Formasi Huruf U : Formasi ini dapat digunakan untuk berbagai tujuan, 

Susunan ini ideal untuk membagi bahan pelajaran kepada peserta didik 

secara cepat karena guru dapat masuk ke huruf U dan berjalan ke berbagai 

arah dengan seperangkat materi. 

2) Formasi Corak Tim: Guru mengelompokkan meja-meja setengah lingkaran 

di ruang kelas agar memungkinkan peserta didik untuk melakukan interaksi 

tim.  

3) Meja Konferensi: Formasi ini paling baik dilakukan jika meja berbentuk 

panjang. Susunan ini dapat mengurangi peran penting peserta didik. Jika 

guru duduk di tengah-tengah sisi yang luas,para peserta didik di ujung 

merasa tertutup.Guru juga dapat membentuk sebuah susunan meja 

konferensi dengan menggabungkan beberapa meja kecil(di tengahnya 

biasanya kosong). 

4) Formasi Lingkaran: Para peserta didik duduk pada sebuah lingkaran tanpa 

meja atau kursi untuk melakukan interaksi berhadapan-hadapan secara 

langsung. 

                                                           
10

 Ismail. Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PAIKEM. (Semarang : 

Rasail,2009),hlm.47-68 



5) Pengelompokkan Terpisah: Guru dpat menempatkan pecahan-pecahan 

kelompok saling berjauhan sehingga tim-tim itu tidak saling mengganggu. 

Tetapi hendaknya dihindari penempatan kelompok-kelompok kecil terlalu 

jauh dari ruang kelas,sehingga hubungan diantara peserta didik sulit dijaga. 

6) Susunan Chevro (V): Susunan V mengurangi jarak antara para peserta didik, 

pandangan lebih baik dan lebih memungkinkan untuk melihat peserta didik 

lain dari pada baris lurus. 

7) Kelas Tradisional : Format atau setting kelas ini banyak digunakan 

dilembaga pendidikan manapun karena paling mudah dan sederhana. 

8) Auditorium/Aula: Formasi auditorium atau aula merupakan tawaran 

alternatif dalam menyusun ruang kelas. Meskipun bentuk auditorium 

menyediakan lingkungan yang sangat terbatas belajar aktiv , namun hal ini 

dapat dicoba untuk dilakukan guru guna mengurangi kebosanan peserta 

didik yang terbiasa dalm penataan ruang yang konvensional (tradisional). 

 :ترمجتها

 ىذا. كثَتة ألغراض يستخدم أن ديكن التشكيالت ىذهU : حرف تشكيل (1

 أن ديكن ادلعلم ألن بسرعة للمتعلمُت التعليمية ادلواد لتبادل ادلثايل ىو الًتتيب

 .رلموعة ادلواد مع سلتلفة اجتاىات يف وتشغيل U احلرف إىل يذىب

 الدراسية الفصول يف القوس ادلعلمُت رلموعة اجلداول: تشكيل الشكل فريق  (2

 .فرق التفاعل من ادلتعلمُت دتكُت أجل من

 لفًتة شكل على اجلدول كان إذا ىذا تشكيل القيام األفضل ومن: ادلائدة مؤدتر (3

 ادلعلم جيلس إذا. للمتعلمُت اذلام الدور من يقلل أن ديكن الًتتيب ىذا. طويلة

 أيضا ادلعلمون. تغطيتها شعر هناية يف والطالب واسع، اجلانب منتصف يف



 يف )صغَتة جداول عدة بُت اجلمع خالل من ادلؤدتر طاولة ترتيب تأسيس ديكن

 (.فارغة عادة منتصف

 للتفاعل كراسي أو جداول أية مع دائرة يف جيلسون الطالب: التشكيل دوائر  (4

 .مباشرة لوجو وجها

 بعضها عن بعيدة شظايا رلموعة وضعت للمعلمُت وديكن: ادلطلق جتمع  (5

 جتنب ينبغي ولكن. البعض بعضها مع تتداخل ال اليت الفرق حبيث البعض

 بُت العالقة أن وذلك الدراسية، الفصول من جدا بعيدا صغَتة رلموعات وضع

 .عليها احلفاظ الصعب من ادلتعلمُت

 أفضل والرأي ادلتعلم بُت ادلسافة يقلل اخلامس الًتتيب: (V) تشيفي تكوين  (6

 .مستقيم خط يف اآلخرين ادلتعلمُت لرؤية عرضة وأكثر

 ألهنا واسع نطاق على الدراسية الفصول أو شكل يستخدم: الدراسي تقليدية  (7

 .وبسيطة سهلة التعليم من نوع أي وضعت

 الفصول إعداد يف بديلة عطاءات ىي قاعة أو قاعة تشكيل: ىالة / قاعة  (8

 للغاية، زلدودة التعلم نشط توفر القاعة شكل أن من الرغم على. الدراسية

 من ادللل حدة من التخفيف أجل من ادلعلم تفعل أن حتاول أن ديكن ولكنو

 (.التقليدي )للفضاء التقليدي الًتتيب يف تعودون الذين ادلتعلمُت



  التعاوين التعلم إسًتاتيجية. (ب

Menurut Roger dkk menyatakan pembelajaran kooperatif merupakan  

aktivitas pembelajaran Kelompok yang diorganisir oleh  satu  prinsip  bahwa 

pembelajaran  harus didasarkan pada perubahan  informasi secara social di antara 

Kelompok-kelompok pembelajar yang di dalamnya setiap  pembelajar 

bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri dan didorong untuk 

meningkatkan pembelajaran anggota-anggota yang lain.
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 :ترمجتها

 خالل من التعلم النشاط رلموعة ىو التعاوين التعلم ذكر وآخرون روجر و الرئي

 بُت االجتماعية تقريرىا يف ادلعلومات على تغيَتات إىل يستند أن ينبغي التعليم أن مبدأ

 ويتم هبم اخلاصة التعلم عن ادلسؤول ىو متعلم كل فيها نظمت ادلتعلمُت اجملموعات

 .اآلخر من التعلم أعضاء حتسُت على تشجيعهم

 

Nurhadi dalam buku Rusmaini terdapat beberapa metode pembelajaran 

yang di tawarkan para ahli dalam pembelajaran kooperatif, antara lain: 
12

 

 :ترمجتها

 عرض اخلرباء على للتعلم طرق عدة ىناك الكتاب رومسيٍت و عنده نورىدي يف

: أخرى أمور بُت من التعاوين، التعلم يف
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 (STAD )اإلصلاز قسم الطالب فرق (1

STAD جامعة من. وآخرون سالفُت روبرت وضعها اليت التعاوين التعلم 

 إىل الصف من الطالب تقسيم STAD ادلعلمُت طريقة يف. ىوبكنز جونز

 بتباين طالب 5 أو 4 من رلموعة كل أفراد عدد معرفة فرق أو صغَتة رلموعات

 أىداف تسليم يبدأ. والعرق واجلنس اإلصلاز مستويات من مزجيا كانت اليت

.  اجلماعات وجوائز ومسابقات اجلماعية، األنشطة ادلواد، وتقدمي التعلم،

  جيغساو. (2

مت تصميم منوذج التعلم إىل زيادة شعور الطلبة بادلسؤولية جتاه تعلمهم 

الطالب ال يتعلمون فقط مادة معينة، ولكن جيب أيضا أن . وتعلم اآلخرين

ذلك أن كال من قدراهتم ادلعرفية . يكون على استعداد لتقدمي ادلواد إىل اجملموعة

تعلم ىذا النموذج زيادة تعزيز التعاون بُت . زدىريواالجتماعية للطالب ديكن أن 

 .الطالب

( TGT)فرق ألعاب البطولة . (3

 التعلم منوذج أو واحد نوع ىو( TGT )البطولة ألعاب فرق التعلم منوذج

 أي دون الطالب مجيع أنشطة على تنطوي واليت لتنفيذ، سهلة ىي اليت التعاوين



 على وحتتوي األقران، وادلعلمُت الطالب دور على ينطوي احلالة، يف اختالفات

 .والتعزيز األلعاب من عناصر

 (NHT)ظاىرة التفكَت معا . (4

 يف ادلفهوم ذلذا سبنسر كاغان  NHT التعاوين تعلم ينفيذ ويشَت أن

 يف تناوذلا مت اليت ادلواد مراجعة يف الطالب من أكرب عدد إشراك إىل إبراىيم

 للفئة ادلباشرة األسئلة من بدال. الدرس دلضمون فهمهم من للتأكد الدرس

. كاملة

( TPS )حصة زوج فكر. (5

 ادلناقشة جو االختالفات جلعل فعالة وسيلة ىو( TPS )حصة زوج أعتقد

 للسيطرة إعدادات حيتاج مناقشة أو تالوة من كل أن افًتاض على. الصفل يف

 أن ديكن( TPS )حصة زوج فكر يف ادلستخدمة واإلجراءات ككل، الطبقة

 .البعض بعضهم ومساعدة للرد للتفكَت، الوقت من ادلزيد الطالب تعطي

 ادلمارسات من إىل رلموعة ينظر أن ديكن الصفية احلالة إدارة ىذه يف

 الوقت وتعظيم قدرات وتولد آمنة تعليمية بيئة إلنشاء يستخدامها اليت واإلجراءات

 والزمان وادلكان الطالب تنظيم إىل ادلعلمون يفعل ما كل ىي الصفية اإلدارة. للتعلم

 صحيح بشكل تتم أن ديكن الطالب تعلم حبيث وادلادة



 الوقت إدارة اسًتاتيجية السلوك، قواعد ىي واإلجراءات ادلمارسات يف ومشلت

 .التعلم اسًتاتيجية ىذه دلساعدة فعال، رلموعة وتنظيم لًتتيب واإلجراءات

 

 إستراتجية ظاهرة التفكير معا . ب

 إستراتجية ظاهرة التفكير معاتعريف  .1
Numbering  Heads  Together (NHT)  atau  penomeran  berpikir bersama  

adalah  merupakan  jenis  pembelajaran  kooperatif  yang dirancang  untuk  

mempengaruhi  pola  interaksi  peserta didik  sebagai alternatif terhadap struktur 

kelas tradisional. Numbered Heads Together (NHT)  pertama  kali  dikembangkan  

oleh  Spenser  Kagen  materi  yang tercakup  dalam  suatu  pelajaran  dan  

mengecek  pemahaman  mereka terhadap isi pelajaran tersebut.
13

 

 :ترمجتها

 التعاوين التعلم من نوع ىو معا التفكَت الًتقيم أو( NHT)ظاىرة التفكَت معا 

. التقليدية الطبقة للبنية كبديل ادلتعلمُت بُت التفاعل من منط على لتؤثر تصميمها مت اليت

 الدرس يف ادلشمولة سبنسر كاغان مادة من أول كان( NHT) ظاىرة التفكَت معا

. الدرس للمحتوى فهمهم من والتحقق
Numbered  Heads  Together  adalah  metode  belajar  dengan  cara setiap 

peserta didik diberi nomor dan dibuat suatu kelompok, kemudian secara acak, 

pendidik memanggil nomor dari peserta didik.
14

 

 :ترمجتها
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 وجتعل متعلم أن تعطى منرة كل بطريقة التعلم طريقة  ىوظاىرة التفكَت معا

. ادلتعلمُت من عدد استدعاء وادلعلمُت عشوائيا مث رلموعة،
Metode ini dilaksankan dengan cara melibatkan para peserta didik dalam 

melihat kembali bahan yang tercakup dalam suatu pelajaran dan mengecek atau 

memeriksa pemahaman mereka  mengenai isi pelajaran tersebut.
15

 

 

 :ترمجتها

 اليت ادلواد يف الوراء إىل نظرنا يف ادلتعلمُت إشراك خالل من األساليب ىذه وجترى

. الدرس للمحتوى فهمهم حتقق أو وحتقق الدرس يف تناوذلا مت
Numbered heads together is an approach developed by sencer kagan 

(1998) to involve more students in the review of materials covered in a lesson and 

to chack their understanding of a lesson’s content.
16

 

 :ترمجتها

 إشراك إىل( 1998 )كاغان سنسر وضعتو الذي النهج ىو ظاىرة التفكَت معا

 فهمهم من وللتحقق الدرس، يف ادلشمولة ادلواد استعراض يف الطالب من أكرب عدد

. الدرس للمحتوى

 يقسم ادلربُت. الًتقيم مع جنب إىل جنبا يبدأ ادلرقمة لرؤساء طريقة باستخدام

 ادلفاىيم من عدد يف ينظر أن ينبغي اجملموعات عدد. صغَتة رلموعات إىل الصف
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 4 إىل وينقسم شخصا، 32 من مكونة الصف يف الطالب عدد كان وإذا. ادلستفادة

 8 من تتكون رلموعة كل تعلمها، يتم مفاىيم من عدد أساس على رلموعات

. 8-1 رلموعة كل ترقيم يتم. أشخاص

 اللغة تعلم عملية يف ادلعلمُت قبل من استخدامها ديكن اليت للتعلم واحد منوذج

(. NHT) ظاىرة التفكَت معا التعاوين التعلم منوذج ىو العربية

 ىياكل على يؤكد التعاوين التعلم من واحد نوع ىو NHT التعلم منوذج التعاوين

 من التمكن حتسُت هبدف ذلك يف الطالب بُت التفاعل أمناط يف لتؤثر مصممة خاصة

 خالل من ادلتقدمة التعلم منوذج NHT التعاوين باستخدام التعلم. األكادديي احملتوى

 فهم من وحتقق الدرس يف تناوذلا مت اليت ادلواد يف الوراء إىل نظرنا يف الطالب إشراك

 .الدرس للمحتوى الطالب

 إلشراك ادلستخدمة NHT. رلموعة يعتقدون باسم NHT ىيكل يشار ما وغالبا

 التعلم كنموذج NHT. الدرس يف تناوذلا مت اليت ادلواد مراجعة يف الطالب من أكرب عدد

 إىل وأشار ادلعلم ىي NHTلل ادلميزة السمة. اجملموعة مناقشة من االختالف أساسا ىو

 الذين مقدما خيرب أن دون وادلعلم الطالب تعيُت يف. اجملموعة ديثل الذي الطالب

 عندىا والطالب العمل أوراق شكل يف مهمة يعطي وادلعلم التنفيذ، يف. الفريق سيمثلون

(. معينة ىيمنة دلنع )اإلجابة ذلم حيق الذين مرقمة فقط



ديكن أن يفسر  (NHT) ظاىرة التفكَت معاوىكذا، منوذج تعلم التعاوين تعداد 

على أهنا نوع واحد من التعلم التعاوين يؤكد على بنية خاصة مصممة للتأثَت على منط 

التفاعل بُت الطالب ولديو ىدف إىل حتسُت التمكن من ادلناقشات األكادديية اليت تضم 

رلموعات صغَتة غَت متجانسة، فضال عن استعداد الطالب يف حُت أن األرقام اليت 

 .دعت إليها ادلعلم دلعرفة فهم الطالب للمادة ادلعروضة

 

  إستراتجية ظاهرة التفكير معاأهداف . 2

Ibrahim mengemukakan tiga tujuan yang hendak dicapai dalam 

pembelajaran kooperatif dengan tipe NHT yaitu : 

a) Hasil belajar akademik stuktural: Bertujuan untuk meningkatkan kinerja 

siswa dalam tugas-tugas akademik. 

b) Pengakuan adanya keragaman: Bertujuan agar siswa dapat menerima 

teman-temannya yang mempunyai berbagai latar belakang. 

c) Pengembangan keterampilan social: Bertujuan untuk mengembangkan 

keterampilan sosial siswa. Keterampilan yang dimaksud antara lain 

berbagi tugas, aktif bertanya, menghargai pendapat orang lain, mau 

menjelaskan ide atau pendapat, bekerja dalam kelompok dan sebagainya. 

 

 :  ترمجتها

 :وىي التعاوين التعلم NHT يف حتقيقها ادلراد أىداف ثالثة إىل يشَت إبراىيم

 ادلهام يف الطالب أداء حتسُت إىل هتدف: اذليكلي األكادديي التعليم نتائج.  (أ

. األكادديية



 خلفيات لديهم الذين أصدقائهم لتلقي للطالب هتدف: بالتنوع االعًتاف. (ب

 .سلتلفة

. للطالب االجتماعية ادلهارات تطوير إىل هتدف: االجتماعية ادلهارات تنمية. (ت

 اآلخرين، آراء واحًتام بنشاط، فاطلب ادلهام، تقاسم مسألة يف ادلهارات وتشمل

 .جرا وىلم رلموعات، يف والعمل اآلراء، أو األفكار لشرح استعداد على

 

   معاظاهرة التفكير استخدام   فوائد.3

Ada beberapa manfaat pada model pembelajaran kooperatif tipe NHT 

terhadap siswa yang hasil belajar rendah yang dikemukakan oleh  Lundgren, 

antara lain adalah :
17 

a) Rasa harga diri menjadi lebih tinggi 

b) Memperbaiki kehadiran 

c) Penerimaan terhadap individu menjadi lebih besar 

d) Perilaku mengganggu menjadi lebih kecil 

e) Konflik antara pribadi berkurang 

f) Pemahaman yang lebih mendalam 

g) Meningkatkan kebaikan budi, kepekaan dan toleransi 

h) Hasil belajar lebih tinggi 

 :ترمجتها
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 ظاىرة التفكَت معا منوذج التعاوين التعلم على تعود اليت الفوائد من العديد ىناك

(NHT) أمور بُت من وندغرين، عنها أعرب اليت ادلنخفضة التعلم سلرجات مع للطالب 

: ىي أخرى

 تقدير الذات ىو أعلى . أ
 حتسُت احلضور . ب
 قبول الفرد لتكون أكرب . ت
 السلوكيات التخريبية إىل أصغر . ث
 النزاعات بُت اخلاص تضاءل . ج
 فهم أعمق . ح
 زيادة اللطف واحلساسية والتسامح . خ
 .نتائج التعليم العايل . د

 
( NHT) ظاهرة التفكير معا عيوب المزايا و  ال .4

Menurut Sanjaya keuntungan dan kelemahan dari pembelajaran kooperatif 

Number Head Together adalah:
18

 

 Keuntungan 

a) Siswa tidak terlalu menggantungkan pada guru, akan tetapi dapat 

menambah kepercayaan kemampuan berpikir sendiri. 

b) Dapat mengembangkan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan. 

c)  Dapat membantu anak untuk merespon orang lain. 

d) Dapat memberdayakan siswa untuk lebih bertanggung jawab dalam 

belajar. 
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e) Dapat meningkatkan prestasi akademik sekaligus kemampuan sosial. 

f) Dapat mengembangkan kemampuan siswa untuk menguji ide dan 

pemahamannyasendiri, menerima umpan balik. 

g)  Dapat meningkatkan kemampuan siswa menggunakan informasi dan 

kemampuan belajar abstrak menjadi nyata. 

 

 :ترمجتها

:ظاىرة التفكَت معاوفقا لساصلايا  فوائد وعيوب التعاوين   

  ادلزايا 

 بدرجة كبَتة على ادلعلم، ولكن ديكن أن تزيد الثقة يف قدرتو ونالطالب ال يعتمد. (أ

. على التفكَت ألنفسهم

 . لتطوير القدرة على التعبَت عن فكرة أو أفكار.(ب

 .دلساعدة الطفل على االستجابة لآلخرين. (ج

 .حتمل ادلزيد من ادلسؤولية يف التعلمالمكن الطالب على ي ل. (د

 . لتحسُت التحصيل الدراسي وكذلك ادلهارات االجتماعية.(ه

 . لتطوير قدرة الطالب على اختبار األفكار والتفاىم، وتلقي ردود الفعل. (ز

 لتعزيز قدرة الطالب على استخدام ادلعلومات والقدرة على التعلم اجملرد يصبح . (ح

. حقيقي

 
 



 Kelemahan 

a) Dengan leluasanya pembelajaran maka apabila keleluasaan itu tidak 

optimal maka tujuan dari apa yang dipelajari tidak akan tercapai. 

b) Penilaian kelompok dapat membutakan penilaian secara individu apabila 

guru tidak jeli dalam pelaksanaannya. 

c) Mengembangkan kesadaran berkelompok memerlukan waktu yang 

panjang. 

 :ترمجتها

 عيوبال 

 يتم ما غرض يتحقق لن ادلرونة، من قدر أكرب يكن مل إذا التعلم مرونة مع. (أ

 .تعلمو

 .التنفيذ يف حريصة ليس ادلعلم إذا الفردية األصوات أعمى تقييم رلموعة أن .(ب

. طويال وقتا الوعي رلموعة وضع . (ج

 

( NHT)  ظاهرة التفكير معاخطوات .5

Penerapan pembelajaran kooperatif tipe NHT merujuk pada konsep Kagen 

dalam Ibrahim,dengan tiga langkah yaitu :
19

 

a)    Pembentukan kelompok; 

b)   Diskusi masalah; 

c)    Tukar jawaban antar kelompok 

 :ترمجتها
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 بالثالث ، إبراىيم يف كاغان دلفهوم التعاوين التعلم NHT ينفيذ ويشَت أن

: وىي خطوات،

 اجلماعة؛ تشكيل( أ

 ادلسائل؛ مناقشة( ب

 اجملموعات بُت مبادلو اإلجابات( ج
  Langkah-langkah tersebut kemudian dikembangkan oleh Ibrahim) menjadi 

enam langkah sebagai berikut:
20

 

1.    Persiapan 

Dalam tahap ini guru mempersiapkan rancangan pelajaran dengan membuat 

Skenario Pembelajaran (SP), Lembar Kerja Siswa (LKS) yang sesuai dengan 

model pembelajaran kooperatif tipe NHT. 

2.    Pembentukan kelompok 

Dalam pembentukan kelompok disesuaikan dengan model pembelajaran 

kooperatif tipe NHT. Guru membagi para siswa menjadi beberapa kelompok 

yang beranggotakan 3-5 orang siswa. Guru memberi nomor kepada setiap 

siswa dalam kelompok dan nama kelompok yang berbeda. Kelompok yang 

dibentuk merupakan percampuran yang ditinjau dari latar belakang sosial, ras, 

suku, jenis kelamin dan kemampuan belajar. Selain itu, dalam pembentukan 

kelompok digunakan nilai tes awal (pre-test) sebagai dasar dalam menentukan 

masing-masing kelompok. 

3.    Tiap kelompok harus memiliki buku paket atau buku panduan 

Dalam pembentukan kelompok, tiap kelompok harus memiliki buku paket 

atau buku panduan agar memudahkan siswa dalam menyelesaikan LKS atau 

masalah yang diberikan oleh guru. 

4.    Diskusi masalah 

Dalam kerja kelompok, guru membagikan LKS kepada setiap siswa sebagai 

bahan yang akan dipelajari. Dalam kerja kelompok setiap siswa berpikir 

bersama untuk menggambarkan dan meyakinkan bahwa tiap orang 

mengetahui jawaban dari pertanyaan yang telah ada dalam LKS atau 

pertanyaan yang telah diberikan oleh guru. Pertanyaan dapat bervariasi, dari 

yang bersifat spesifik sampai yang bersifat umum. 
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5.    Memanggil nomor anggota atau pemberian jawaban 

Dalam tahap ini, guru menyebut satu nomor dan para siswa dari tiap 

kelompok dengan nomor yang sama mengangkat tangan dan menyiapkan 

jawaban kepada siswa di kelas 

6.    Memberi kesimpulan 

Guru bersama siswa menyimpulkan jawaban akhir dari semua pertanyaan 

yang berhubungan dengan materi yang disajikan. 

 

 :ترمجتها

 على خطوات ست إىل( 29: 2000 )إبراىيم اليت اخلطوات ىذه وضع يتم مث

 :التايل النحو

 إعداد. 1

 ورقة طالب ، التعلم السيناريو جلعل الدروس خطط ادلعلمُت إعداد ادلرحلة ىذه يف

. NHT التعلم منوذج التعاوين لنوع وفقا  عمل

 رلموعة تشكيل. 2

 الطالب يقسم ادلعلم. NHT التعلم منوذج التعاوين لنوع تعديلها رلموعة تشكيل يف

 اجملموعة يف طالب لكل رقم يعطي ادلعلم. طالب 5-3 من تتكون رلموعات إىل

 أو االجتماعية اخللفية حيث من خليط اليت شكلتها رلموعة. سلتلفة رلموعة واسم

 تشكيل يف ذلك، على وعالوة. التعلم على والقدرة اجلنس أو العرق أو العنصر

 كل لتحديد كأساس( االختبار قبل )األويل االختبار قيمة تستخدم رلموعة

. رلموعة



 إرشادية كتيبات أو كتب رلموعة لكل يكون أن جيب. 3

 تسهيل أجل من أدلة أو الكتب رلموعة لكل يكون أن وجيب اجلماعات تكوين يف

 .ادلعلم قبل من معينة مشاكل أو العمل أوراق استكمال يف الطالب

 ادلشاكل مناقشة. 4

 يف. للدراسة كمادة طالب لكل عمل أوراق توزيع وادلعلمُت الًتكيز، رلموعات يف

 يعرف اجلميع أن من والتأكد لوصف معا للتفكَت طالب كل الًتكيز رلموعات

 قبل من تعيينها مت اليت األسئلة أو العمل أوراق يف كان الذي السؤال على اجلواب

 .العام إىل اخلاص من خيتلف، أن ديكن اليت األسئلة. ادلعلم

 األجوبة إعطاء أو أعضاء من عدد اطلب. 5

 من العدد نفس مع رلموعة كل يف والطالب برقم يتصل ادلعلم ادلرحلة، ىذه يف

 الدراسية الفصول يف للطالب اإلجابات وإعداد اختارىم

 استنتاج إعطاء. 6

. ادلعروضة ادلواد ادلتعلقة األسئلة مجيع على النهائي اجلواب إبرام الطالب مع ادلعلم
Kegiatan  guru  dalam  proses  pembelajaran  dengan  NHT berdasarkan 

pendapat tokoh di atas, dapat dirangkum sebagai berikut. 

a. Membagi siswa kedalam kelompok-kelompok kecil (4-6) siswa yang 

heterogen 

b. Membagi nomor kepada setiap anggota sesuai anggota kelompok 

c. Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dan memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk berdiskusi dengan kelompoknya 



d. Guru memanggil salah satu nomor, siswa yang merasa nomornya dipanggil 

oleh guru diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil diskusinya 

e. Berdasarkan jawaban-jawaban siswa guru mengembangkan diskusi, dan 

siswa dapat menemukan jawaban atas pertanyaan dari guru sebagai 

pengetahuan utuh. 

 :ترمجتها
 

 وديكن أعاله، ادلذكورة األرقام رأي يف ،NHT مع التعلم عملية يف ادلعلم أنشطة

 .التايل النحو على تلخيصها

 متجانسة غَت وطالبة طالبا( 6-4 )صغَتة رلموعات إىل الطالب تقسيم. أ

 اجملموعة أعضاء من عضو لكل ادلقابلة عدد قسمة. ب

 رلموعة مع لليبحثوا فرصة الطالب ويعطي للطالب األسئلة طرح ادلعلم. ج

اليها  دعا اليت يشعرون الذين الطالب منح مت األرقام، أحد يسميو ادلعلم . د

 مناقشاهتم نتائج لعرض فرصة ادلعلم من عدد

 أن جيد للطالب وديكن ادلناقشات، تطوير ادلعلم الطالب إجابات على وبناء. ه

. سليمة معرفة عن ادلعلم أسئلة على إجابات

 

 

 



 نتيجة التعّلم . ج

 تعريف نتيجة التعّلم .1

. كانت نتيجة التعّلم تتعّلق بالبالغ لنيل القدرة ادلناسبة بأغراض اخلاّصة ادلدبّرة

 األوىل من األساتذ يف ىذا النشاط ىو ختطيط األسئلة اليت جيتمع ظيفةوو وبذالك 

على أساس البينات يطّورىا األساتذ و . البينات عن صلاح الطالب يف بلوغ غرض التعليم

 : ىذا البيان مناسب مبا يشرح العلماء فيما يلى.يصلحها برنامج التعليم
Menurut Hamalik, dalam bukunya”Proses Belajar Mengajar”, dikutip 

oleh Asep Jihad, hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah 

melalui kegiatan belajar.
21

  

: ترمجتهاو

نتيجة , نقل من أسيب جهاد, "عملية التعلم و التعليم"يف كتابو , عنده ىامالك

 .التعّلم ىي قدرة اليت جتد الطالب بعد اشًتاك نشاط التعّلم

Menurut Nana Sudjana dalam bukunya “Dasar-dasar Proses Belajar 

Mengajar”, dikutip oleh Dedy Kustawa, mengatakan bahwa hasil belajar adalah 

kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah melalui pengalaman 

belajarnya.
22

  

 :وترمجتها
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  ,نقل من ديدي كستاوا, " أسس عملية التعلم و التعليم" يف كتابو يعرف سوجانا

 .بة تعّلمهميبأّن نتيجة التعّلم ىي القدرات اليت ديلك الطالب بعد جتر

Menurut Oemar dalam bukunya “Proses Belajar Mengajar”, dikutip oleh 

Dedy Kustawa, hasil belajar adalah bila seseorang telah belajar akan terjadi 

perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi 

tahu, atau dari tidak mengerti menjadi mengerti.
23

 

 :وترمجتها

 نتيجة ,نقل من ديدي كستاوا, "عملية التعلم والتعليم" يف كتابو و يعرف عمر

أو من ال يفهم , مثل من ال يعرف يكن عارفا, التعّلم ىي إذا تعّلم ادلرء يغَّت سلوك ادلرء

. يكن فامها

بالنظر اىل , واإلستنباط أّن نتيجة التعّلم ىي تغيَت تقع يف نفوس الطالب

و نتيجة الطالب ظاىرة بعد أن نفعل عملية التدريس ادلناسبة بأغراض , ادلوقف, السلوك

.  التعليم

Untuk mengetahui hasil belajar dalam kegiatan pendidikan terdapat tiga 

ranah atau domain yang harus diperhatikan oleh setiap guru, yaitu: ranah kognitif, 

afektif dan psikomotorik.
24

 

a. Ranah kognitif berhubungan dengan ingatan atau pengenalan terhadap 

pengetahuan dan informasi, serta pengembangan keterampilan intelektual. 
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b. Ranah afektif berhubungan dengan perhatian, sikap, penghargaan, nilai, 

perasaan, dan emosi 

c. Ranah psikomotorik berhubungan dengan keterampilan motorik, 

manipulasi benda atau kegiatan yang memerlukan koordinasi badan 

 

:  ترمجتهاو

يعٍت يف  , دلعرفة نتيجة التعّلم يف نشاط التعليم ثالثة مواضع إىتمام لكّل األساتذ

. و العملية, الشعوري, العلمّية

مع تطوير , الناحية العلمية تتعّلق بالّذاكرة أو اإلعًتاف اىل ادلعرفة و اإلعالم . أ

القدرة ادلثّقفة 

و , الذوق, النتيجة, اإلحًتام, ادلوقف, الناحية الشعوري يتعّلق باإلىتمام . ب

 العاطفة

تالعب اإلسم أو نشاط حيتاج اىل تنسيق , النحية العملية تتعّلق بقدرة احملرّكة . ت

 .اجلسم

 

 العوامل الّتي تأثّر نتيجة التعّلم .2

Meski melalui proses belajar yang sama, hasil belajar yang dicapai 

seseorang tidak sama. Sebab proses belajar dipengaruhi berbagai faktor yang bisa 



menyebabkan pencapaian hasil belajar menjadi beragam karena berbagai faktor, 

baik faktor internal maupun faktor eksternal.
25

 

 : وترمجتها

بسبب عملية . و لو كان عملية التدريس متسويا بل نتيجة التعّلم  غَت متسوي

. التدريس مؤثّر بالعوامل اليت تسّبب درجة التعّلم متنّوعة داخليا أو خارجيا

 Menurut Muhibbin Syah dalam bukunya, dikutip oleh musfiqon, 

membedakan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa menjadi tiga 

macam, yakni:
26

 

a. Faktor internal (faktor dari dalam siswa), yakni keadaan/kondisi 

jasmani dan rohani siswa yang meliputi aspek psikologis seperti 

keadaan mata telinga, dan intelegensi 

b. Faktor eksternal (faktor dari luar siswa), yakni kondisi lingkungan 

disekitar siswa yang meliputi lingkungan sosial, lingkungan nonsosial 

(rumah, gedung sekolah, dan sebagainya) 

c. Faktor pendekatan belajar (approach to learning), yakni jenis upaya 

belajar siswa yang meliputi strategi dan metode yang digunakan siswa 

untuk melakukan kegiatan pembelajaran materi-materi pelajaran. 

 :وترمجتها

نقل من , "سيكولوجي التعليمية بتقرّب اجلديد" يف كتابو و يعرف زلّبُت شاه

 :منها, ينقسم العوامل اليت تأثّر نتيجة تعّلم الطالب اىل ثالثة أقسم, مصفقُت

 يعٍت الشيئ الذي , ( من نفوسهم الطالباجمليء املالع)امل الداخلية والع .1
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تتعّلق حبالة اجلسمية و الروحانّية ما تشتمل بالناحّية سيكولوجي مثل حالة 

و الذكاء , األذن, العُت

يعٍت حالة البيئة اليت تقع يف  (العوامل من خروج الطلبة )العامل اخلارجية  .2

ادلدرسة و , البيت)غَت اإلجتماعية , حولة الطالب ما تشتمل اإلجتماعية

 (غَتىا

يعٍت النوع من زلاولة التعّلم ما يشتمل بإسًتاتيجّية و , العوامل تقريب التعّلم .3

 . الطريقة اليت يستخدم ادلعّلم يف عملية التدريس لكّل ادلوادّ 

 إشارة نتيجة التعّلم .1

كانت ىذه الطريقة إستفادا دلعرفة صلاح الطالب يف إشًتاك الدرس ألّن مبا وجد 

الطالب من نتائج الدرس فقّدر ادلعّلم ىل طرق أو وسائل تستخدم يف عملية التدريس 

  .ناجة أو العكس جتعل صعبة يف إذائهم لنيل اإلعالم

Dengan mengetahui hasil belajar seorang pendidik dapat mengetahui 

kemajuan peserta didik setelah ia mengalami pendidikan selama jangka waktu 

tertentu, dan dapat mengetahui tingkat efesiensi metoda-metoda pendidikan yang 

dipergunakan pendidik selama jangka waktu tertentu.
27

 

:   ترمجتها
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و مبعرفة نتيجة التعّلم يعرف ادلعّلم تقّدم الطالب بعد إجراءات الًتبية يف فًتة 

 و يعرف درجة الكفاية من الطريقة أو الوسائل اليت تستخدم يف فًتة الوقت, الوقت ادلعُّت 

.  ادلعُت

Banyak guru yang merasa sukar untuk menjawab pertanyaan yang 

diajukan kepadanya mengenai apakah pengajaran yang telah dilakukannya 

berhasil, dan apa buktinya ? Untuk menjawab pertanyaan itu, terlebih dahulu 

ditetapkan apa yang menjadi kriteria keberhasilan pengajaran itu. Mengingat 

pengajaran merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan yang telah 

dirumuskan, maka disini dapat ditentukan dua kriteria yang bersifat umum. 

Menurut Sudjana kedua kriteria tersebut adalah:
28

 

 :وترمجتها

 من األحوال ىل , معظم ادلعّلم بالشعور الصعبة أن جييب األسئلة ادلتقّدم اليو

 النجاة خصائصأّوال نثّبت ما ,  أن جييب تلك األسئلة,؟ و أين دليلها, دراسة تنّفذ صلاة

فنثّبت , و بالتذكَت أّن الًتبية ىي العملية أن تبّلغ األغراض ادلزمور عنها. من تللك الًتبية

: و يعرفهما سوجانا كما يلى. اىل ادلعيارين العامة

a. Kriteria ditinjau dari sudut prosesnya 

Kriteria dari sudut prosesnya menekankan kepada pengajaran sebagai 

suatu proses yang merupakan interaksi dinamis sehingga siswa sebagai subjek 

mampu mengembangkan potesinya melalui belajar sendiri. Untuk mengukur 

keberhasilan pengajaran dari sudut prosesnya dapat dikaji melalui beberapa 

persoalan dibawah ini: 
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1) Apakah pengajaran direncanakan dan dipersiapkan terlebih dahulu  

oleh guru dengan melibatkan siswa secara sistematik? 

2) Apakah kegiatan siswa belajar dimotivasi guru sehingga ia 

melakuakan kegiatan belajar dengan penuh kesabaran, kesungguhan 

dan tanpa paksaan untuk memperoleh tingkat penguasaan, 

pengetahuan, kemampuan serta sikap yang dikehendaki dari 

pengajaran itu? 

3) Apakah guru memakai multimedia? 

4) Apakah siswa mempunyai kesempatan untuk mengontrol dan menilai 

sendiri hasil belajar yang dicapai? 

5) Apakah proses pengajaran dapat melibatkan semua siswa dalam kelas? 

6) Apakah suasana pengajaran atau proses belajar mengajar cukup 

menyenangkan dan merangsang siswa belajar? 

7) Apakah kelas memiliki sarana belajar yang cukup kaya, sehingga 

menjadi laboratorium belajar? 

 :وترمجتها

ادلعيار بالنظر اىل زاويّة عملية  . أ

 ادلراد يضّيق على الًتبية كعملية التفاعل الدينامي حىت يتّطور الطالب القّوة من

 و القيس صلاة التدريس من زاويّة عمليتها بالنظر اىل بعض. التعّلم منفردا خالل

:  دلشكالت األتيةا

 ىل التعليم سلطّط و مستعّد بتوريط الطالب نظاما ؟    .1

إجتهادا و دون , ىل نشاط الطالب مدافع حىّت جيريوا نشاط التعّلم صربا .2

 ادلوقف ما أرادوا ذالك التعليم, ادلعرفة, اإلجبار أن ينالوا القدرة

 ىل يستخدم ادلعّلم بالوسائل .3



 ىل الطالب فرصة أن يراقبوا و ينتجوا نتيجة التعّلم ادلنال منفردا .4

 ىل عملية التدريس توّرط كّل الطالب يف الفصل .5

 ىل حالة التعّلم أو عملية التعّلم و تعليم فيها شلتنعة و جتذيب تعّلم الطالب .6

 ىل الفصل ديلك وسائل التعليم الكامالت حىت يكون معمل التعّلم فيو  .7
b. Kriteria ditinjau dari hasilnya 

Di samping tinjauan dari segi proses, keberhasilan pengajaran dapat dilihat 

dari segi hasil. Berikut ini adalah beberapa persoalan yang dapat 

dipertimbangkan dalam menentukan keberhasilan pengajaran ditinjau dari 

segi hasil atau produk yang dicapai siswa: 

1) Apakah hasil belajar yang diperoleh siswa dari proses pengajaran 

nampak dalam bentuk perubahan tingkah laku secara menyeluruh? 

2) Apakah hasil belajar yang dicapai siswa dari proses pengajaran dapat 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari? 

3) Apakah hasil belajar yang diperoleh siswa tahan la,a diingat dan 

mengendap dalam pikiranya, serta cukup mempengaruhi prilau 

dirinya? 

4) Apakah yakin bahwa perubahan yang ditunjukanoleh siswa merupakan 

kibat dari proses pengajaran? 

 :وترمجتها

 ادلعيار بالنظر اىل النتيجة . ب

و بالتايل بضع . النجاة من التعّلم تعرف بالناحية النتيجة, و جبانب النظر اىل عمليتو

 :    ادلشكالت ادلنظور يف تعيُت صلاة التعّلم بالنظر اىل الناحية النتيجة أو احملصول ادلبلوغ

 ىل نتيجة التعّلم ادلنال يف عملية التعليم ظاىرة بشكل التغيَت من اخللوق كاّفة .1



 ىل نتيجة التعّلم ادلبلوغ يف عملية التعليم ديارس الطالب يف احلياة اليومية .2

و تأثّر على , ىل نتيجة التعّلم ادلنال قادرة على البقاء و تثّبت يف فكرهتم .3

 أخالقهم؟ 

 ىل التعقيد أّن التغيَتة ادلوجودة ىي سبب من األسباب عملية التعليم؟ .4

 

 

 

 

 

 


