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ENGLISH ABSTRACT
Blended Learning is a learning model that is directed to keep up with the times. The
goal is to facilitate the distance learning process. The students or learners how to learn
without going through face-to-face or offline. Following the issue of development, Blended
Learning has been used in various fields, especially in the field of language learning and
teaching, especially Arabic. In recent years, Indonesia has been hit by a pandemic problem
which has an impact on the face-to-face learning process, therefore this pandemic has
further strengthened the application of Blended Learning. The language center of Raden
Mas Said University Surakarta during the covid-19 pandemic has implemented online
learning, but in this odd semester it has implemented an offline learning system for
students who live around Surakarta with conditions applicable. This is a step from the
language center in implementing blended learning, in order to facilitate the language
teaching process. Arabic at the Raden Mas Said University language center is taught using
the TOSA (Test Of Standard Arabic) manual. Arabic is one of the curricula that is required
to be taught to new students at the language center of Raden Mas Said University,
therefore the researcher wants to review how the teaching of TOSA (Test Of Standard
Arabic) uses the Blended Learning model. Methods of data collection using interviews, and
documentation. The researcher interviewed several tutors and language center managers
to obtain the data and explore related documentation. The results of this study are TOSA
Teaching using the Blended Learning Model online and offline with the help of WAG media,
Google meet, Google Classroom, and Face-to-face. The term in online teaching uses
synchronous and asynchronous, while offline uses face-to-face in class. In the process, there
are obstacles faced, namely the teaching process is not optimal because tutors have to
teach using online media when in the face-to-face teaching process. Indications are less
than optimal because many students do not understand the material, due to internet
network signals that make the learning process sometimes disconnected from the video of
the learning process.
Keyword: Blended Learning, TOSA
INDONESIAN ABSTRACT
Blended Learning merupakan model pembelajaran yang diarahkan guna mengikuti
perkembangan zaman. Tujuannya adalah untuk memudahkan proses pembelajaran
jarak jauh. Para siswa atau pembelajar bagaimana bisa belajar tanpa melalui tatap muka
atau offline. Mengikuti isu perkembangannya, Blended Learning telah digunakan dalam
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berbagai bidang, khususnya bidang pembelajaran dan pengajaran bahasa, terutama
bahasa Arab. Pada beberapa tahun terakhir ini, indonesia dilanda problem pandemi
yang mana berdampak pada proses pembelajaran tatap muka, maka dari itu pandemi
ini semakin memperkuat dalam penerapan Blended Learning. Pusat bahasa Universitas
Raden Mas Said Surakarta selama pandemi covid-19 ini telah menerapkan
pembelajaran secara online, namun pada semester ganjil ini menerapkan sistem
pembelajaran offline bagi mahasiswa yang berdomisili disekitar surakarta dengan
syarat berlaku. Ini merupakan langkah dari pusat bahasa dalam menerapkan blended
learning, guna memperlancar proses pengajaran bahasa. Bahasa Arab di pusat bahasa
Universitas Raden Mas Said diajarkan dengan menggunakan buku panduan TOSA (Test
Of Standard Arabic). Bahasa Arab menjadi salah satu kurikulum yang diwajibkan
untuk diajarkan kepada mahasisiwa baru di pusat bahasa Universitas Raden Mas Said,
maka dari itu peneliti ingin meninjau bagaimanakah pengajaran TOSA (Test Of
Standard Arabic) menggunakan model Blended Learning. Metode pengumpulan data
menggunakan wawancara, dan dokumentasi. Peneliti mewawancarai beberapa tutor
dan pengelola pusat bahasa untuk mendapatkan datanya serta menelusuri
dokumentasi terkait. Hasil penelitian ini adalah Pengajaran TOSA menggunakan Model
Blended Learning dengan cara online dan offline berbantuan media WAG, Google meet,
Google Classroom, dan Tatap Muka. Adapun istilah dalam pengajaran onlinennya
menggunakan synchronous dan asynchronous, sedangkan offlinenya menggunakan
cara tatap muka dikelas. Dalam prosesnya, ada kendala yang dihadapi yaitu proses
pengajaran kurang maksimal karena tutor harus mengajar menggunakan media online
ketika dalam proses pengajaran tatap muka. Indikasi kurang maksimal karena banyak
mahasiswa yang belum memahami materi, dikarenakan sinyal jaringan internet yang
menjadikan proses pembelajaran terkadang terputus putus video proses pembelajaran.
Kata Kunci: Blended Learning, TOSA

مقدمة

يتطلب العصر الرقمي منا أن نكون قادرين على التكيف يف تنفيذ عملية التعليم عرب اإلنرتنت
وجها لوجه يف السابق هو الطريقة الوحيدة لنقل املعرفة من
ً  كان التعليم.19-أثناء جائحة كوفيد
وجها لوجه عرب اإلنرتنت ابستخدام
ً  ولكن يف العصر الرقمي ميكن إجراء التعليم،املعلمني إىل الطالب
 يتطلب وجود فريوس.التطبيقات اليت ميكننا تنزيلها على اإلنرتنت إما بشكل متزامن أو غري متزامن
 ابستخدام العديد من خيارات التطبيق يف التعليم عرب،كوروان منا إجراء عملية التعليم عرب اإلنرتنت
Nur  وميكن أن يساعد احملاضرين والطالب على التعليم بغض النظر عن الزمان واملكان،اإلنرتنت
.)Hasan, ,2020)
 يتم توجيه التعليم يف التعليم. تتجه أنشطة التعليم إىل الوضع الطبيعي اجلديد،بعد الوابء
 سبعة اجتماعات اللقاء ابلفصل وسبعة اجتماعات عرب.العايل اللقاء ابلفصل سبع مرات على األقل
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اإلنرتنت .يف هذا الصدد ،بدأت اجلامعات يف إندونيسيا يف تنفيذه للرتحيب ابلوضع الطبيعي اجلديد
بعد اجلائحة بنماذج وقواعد خمتلفة .حيتوي مركز تطوير اللغة يف جامعة رادين ماس سعيد سوراكرات
اإلسالمية احلكومية على برانجمني تعليميني ومها  TOSEو  .TOSAلدى مركز تطوير اللغة يف جامعة
كزا لتعليم اللغة والثقافة
رادين ماس سعيد اإلسالمية احلكومية سوراكرات رؤية تتمثل يف أن يصبح مر ً
والدراسة والنشر املوجهة حنو التغيري االجتماعي .تتمثل إحدى مهامها يف تطوير التعليم اللغة فعال
وتواصلي وممتع.
يتضح من رؤيتها ورسالتها أن أولوية عملية التعليم هي األولوية رقم واحد .تعترب عملية التعلم
أحد املعايري القياسية لنجاح الطالب يف إتقان اللغات (العربية واإلجنليزية) ،وابلتايل يف هذه احلالة
املتعلقة ابلوابء وفرتة ما بعد اجلائحة ،ابلطبع لدى مركز اللغات يف جامعة رادين ماس سعيد سوراكرات
اسرتاتيجيات والنماذج اليت مت التخطيط هلا ملواجهة العصر احلايل هذا .منوذج التعليم هو التعلم
املدمج .قال أحد رجال مبركز اللغات جبامعة رادين ماس سعيد إن منوذج التعليم املدجمي يف مركز
اللغات ابجلامعة يتكيف مع ظروف الطالب وقدرة املعلم .وهذا يعين أنه يتم منح املعلمني أو املعلمني
الفرصة لتطوير منوذج التعلم املدمج .يف هذه احلالة ،يريد الباحث معرفة كيفية تنفيذ منوذج التعلم
املدمج من قبل املعلمني يف تدريس .TOSA
طريقة البحث
هنجا نوعيًا مع أنواع أساليب مجع البياانت املقابالت املنظمة،
يستخدم هذا البحث ً
واملالحظة غري املباشرة ،والتوثيق .ابلنسبة لتحليل استخدام األميال وحتليل مالس وهربمني الذي
يتألف من مجع البياانت ،وختفيض البياانت ،وعرض البياانت ،واستنتاج البياانت .يف عملية حتليل
البياانت ،يقوم الباحث إبجراء التفسري واالستنتاجات من البياانت اليت مت احلصول عليها لتصبح
نتائج فريدة مت مجعها يف شكل الفقرة والتعرض النظري.
التعليم املدجمي
بدأ تطوير التعلم ابستخدام التعلم املدمج يف حوايل عام  2000ويستخدم اآلن على نطاق
واسع يف أمريكا وإجنلرتا وأسرتاليا والعديد من اجلامعات وعامل التدريب ) .(Dwiyogo, 2013الذي
جيمع بني التعليم التوجة والتعليم عرب اإلنرتنت (ابستخدام التطبيقات عرب اإلنرتنت) .مت تصميم هذه
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املواد التعليمية وإيصاهلا وتنفيذها عرب اإلنرتنت ،ويتم منح الطالب حرية أخذ املواد ليس فقط من
احملاضرين ولكن من مصادر أخرى مطبوعة وعرب اإلنرتنت .قال مسلري:

Blended learning combines

the best aspects of online learning, structured face-to-face activities, and real world
practice. Online learning systems, classroom training, and on-the-job experience have
major drawbacks by themselves. The blended learning approach uses the strengths of each
”counter the others’ weaknesses.

 toأي التعليم املختلط أو مزيج من أنشطة التعليم املنظمة

املتوجهة وأنشطة التعليم عرب اإلنرتنت ،كل من تطبيقات التعليم هذه هبا نقاط ضعف وتستخدم
نقاط القوة اخلاصة هبا يف التغلب على نقاط الضعف احلالية .التعليم املدجمي له نفس املعىن ،أي املزج
أو اجلمع بني

التعليم). (Sulihin, 2012

من الناحية اللغوية ،يتكون مصطلح التعليم املدجمي من كلمتني ،ومها التعليم املدجمي والتعليم
معا لتحسني اجلودة للحصول على أفضل" ،أو صيغة تعديل املزج أو
املزيج يعين "خليط أو تركيبة ً
تعديل املزج .يف حني أن التعليم له معىن عام ،أال وهو التعليم ،فإنه حيتوي يف حملة سريعة على معىن
التعليم الذي يعين االختالط أو الدمج ،أي بني منط وآخر ) . (Nurhayati, 2012لذا ،فإن التعليم
املدجمي هو مزيج من التعليم التقليدي وبيئة التعليم اإللكرتوين .يُتوقع من تطبيق التعليم املدجمي أن
يتمكن الطالب من فهم املواد بشكل أفضل وأن يكونوا أكثر نشاطًا يف املشاركة يف التعليم ،وذلك
لتحسني نتائج تعلم الطالب ).(Aprilia R, 2015
بعد صدور مرسوم وزير الصحة رقم  HK.01.07 / MENKES / 328/2020بتاريخ  20مايو
 2020بشأن الوقاية من وابء كوفيد 19-ومكافحته يف أماكن العمل املكتبية ،واملؤسسات التعليمية
يف حاالت األوبئة ،كبداية جديدة الفرتة العادية .أما ابلنسبة لعامل التعليم ،فقد أوضح وزير الرتبية
والتعليم والثقافة (منديكبد) أن العام الدراسي  2021/2020يف التعليم العايل سيبدأ يف أغسطس
 .2020إال أن وزارة الرتبية والتعليم تؤكد أن التعلم يف التعليم العايل ال يزال يتم تنفيذ املستوى عرب
وجها لوجه أو وجهاً لوجه  ،فإن هذا احلظر يدفع اجلامعات إىل
اإلنرتنت وهو حمظور .إلجراء التعلم ً
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إجراء وتطوير برامج التعلم عرب اإلنرتنت أو  .LMSوتبحث عن الصيغة الصحيحة لتنفيذ عملية التعلم
وجها لوجه.
عرب اإلنرتنت ،يف حني أن بعض مطالب اجملتمع أو اآلابء ال يزالون يريدون التعلم ً
التعليم املدجمي هو وسيلة سهلة للتعليم جتمع بني طرق خمتلفة لإليصال ومناذج التدريس
وأساليب التعلم ،وتقدم خيارات متنوعة من الوسائط للحوار بني امليسر والشخص الذي يتم تدريسه.
وجها لوجه والتدريس عرب اإلنرتنت  ،ولكنه أكثر من ذلك
يعد التعلم املدمج ً
أيضا مزجيًا من التدريس ً
كعنصر من عناصر التفاعل االجتماعي .قال كارمان ( )2005أن هناك مخسة مفاتيح يف تنفيذ
التعليم املدجمي ،منها:
أ -حدث مباشر (تعليمات بقيادة املدرب)
األحداث املباشرة هي عبارة عن تعليم متزامن مباشر يف نفس الوقت واملكان (الفصل
الدراسي) أو يف نفس الوقت ولكن يف أماكن خمتلفة (الفصل الدراسي االفرتاضي) .ابلنسبة لبعض
الطالب ،ال يزال منط التعليم املباشر هذا هو النمط الرئيسي .ومع ذلك ،حىت منط التعليم املباشر
أيضا
هذا حيتاج إىل التصميم بطريقة حتقق األهداف حسب احلاجة .ميكن أن جيمع هذا النمط ً
بني نظرية السلوكية واملعرفية والبناءة حبيث حيدث التعلم اهلادف.
ب -التعليم الذايت
التعليم الذايت الذي يسمح للمشاركني ابلتعليم يف أي وقت ويف أي مكان ابستخدام
صا للتعلم املستقل ،سواء على أساس
جمموعة متنوعة من احملتوى (مواد تعليمية) مصممة خصي ً
النص أو الوسائط املتعددة (الفيديو) ،الرسوم املتحركة أو حماكاة أو صورة أو صوت أو مزيج
من هذه .ميكن تقدمي هذه املواد التعليمية ،يف سياق تعلم اللغة العربية ،عرب اإلنرتنت (عرب الويب
أو عرب األجهزة احملمولة يف شكل :دفق صوتيات عربية ،وتدفق مقاطع فيديو عربية ،وكتب
إلكرتونية ابللغة العربية).
ج -التعاون
التعاون هو مزيج من احملاضرين والطالب ،وميكن لكليهما عبور اجلامعات .لذلك،
يستطيع مصمم التعليم املدجمي تنفيذ أنواع خمتلفة من التعاون ،سواء التعاون بني الزمالء أو
التعاون بني الطالب واحملاضرين من خالل أدوات االتصال اليت ميكن القيام هبا مثل غرف
الدردشة ،واجتماعات التكبري ،و  ،WAGواملناقشات ،والربيد اإللكرتوين ،وموقع الويب /مدونة
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الويب ،واهلاتف احملمول  ...إخل .يتم توجيه شكل التعاون إىل بناء املعرفة واملهارات العربية من
خالل العمليات االجتماعية أو التفاعل االجتماعي مع اآلخرين ،لتعميق املواد وحل املشكالت
والتعلم القائم على املشاريع.
د -التقييم
التقييم أي التعليم ابستخدام طريقة التعليم املدجمي ،جيب أن يكون احملاضرون قادرين
على تنفيذ جمموعة من أنواع التقييمات ،االختبار وغري االختبار ،أو االختبارات املوثوقة
أيضا النظر يف عملية التقييم بني
(التقييم/احملفظة املوثوقة) .ابإلضافة إىل ذلك ،من الضروري ً
مناذج التقييم عرب اإلنرتنت والتقييم غري املتصل ابإلنرتنت .حبيث ميكن أن يوفر الراحة واملرونة
للطالب للمشاركة أو إجراء التقييم.
ه -مواد دعم األداء
وحتديدا قبل تنفيذ عملية التعليم عرب اإلنرتنت وغري املتصلة أو اجلمع
مواد دعم األداء،
ً
بني االثنني ،ما جيب مراعاته أوالً هو املوارد البشرية (احملاضرون والطالب) واملواد وبرامج التقدمي
عرب اإلنرتنت املستخدمة يف التعلم .من جانب احملاضرين والطالب ،من الضروري التأكد مما إذا
كان كالمها ميكنه ابلتأكيد تشغيل التطبيقات ونظام إدارة التعلم يف احلرم اجلامعي (نظام إدارة
التعلم) الذي مت توفريه أم ال ،إذا مل يتمكنوا من استخدامها على النحو األمثل ،التدريب على
استخدام الربانمج مطلوب .ابلنسبة إىل املواد التعليمية املعدة يف شكل رقمي ،هل ميكن للطالب
الوصول إىل املواد التعليمية دون اتصال ابإلنرتنت (يف شكل أقراص مضغوطة وملفات MP3
وأقراص  )DVDأو عرب اإلنرتنت ). (Aziz, 2021
تعليم اللغة العربية ابملركز اللغة جبامعة رادين ماس سعيد اإلسالمية احلكومية سوراكرات
اللغة العربية هي اللغة الثانية لإلندونيسيني .مصطلح لغة اثنية أو لغة أجنبية يعين لغة مكتسبة
أو مكتسبة بعد اللغة األم .اللغة العربية هي اخليار الرئيسي ابإلضافة إىل اللغة اإلجنليزية ليتم تدريسها
يف التعليم الرمسي وغري الرمسي .كمحاولة إلجناح جامعة عاملية املستوى ،تطلب جامعة رادين ماس
سعيد سوراكرات من مجيع الطالب تعلم اللغات األجنبية وإتقاهنا ،واحد منهم عريب .ميكن مالحظة
ذلك من سياسة احلرم اجلامعي اليت تتطلب من مجيع الطالب اجلدد من مجيع التخصصات حضور
واجتياز برانمج التدريب على الكفاءة اللغوية  TOSEو  TOSAوالذي يتم إجراؤه ملدة عام كامل مع
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اجتماعا .ترتبط هذه السياسة ابلتطور السريع للعلوم والتكنولوجيا ،مما جيعل الشخص جيب أن
14
ً
قادرا على إتقان اللغات األجنبية حىت يتمكن من املنافسة يف العامل الدويل.
يكون ً
يف املمارسة العملية ،يسعى تعليم اللغة العربية على األقل إىل تطوير قدرات الطالب يف
معرفة اللغة واملهارات اللغوية يف شكل استخدام كل من اللغة املنطوقة واملكتوبة .يتم تدريب هذه
القدرات يف عملية تدريس اللغة .يف عامل تعليم اللغة ،تسمى الكفاءة واملهارات يف استخدام اللغة
املهارات اللغوية (مهارة اللغة) .تنقسم املهارات اللغوية يف اللغة العربية إىل أربعة ،وهي مهارات
االستماع (مهارات االستماع ،ومهارات التحدث أو مهارة ،ومهارات القراءة ،ومهارات الكتابة
).(Sulastri, 2016
منوذج تعليم اللغة العربية مع التعليم املدجمي يف مركز تطوير اللغة جبامعة رادين ماس سعيد
اإلسالمية احلكومية سوراكرات
منوذج التعليم املدجمي املستخدم يف مركز تطوير اللغة هو التعليم االفرتاضي املخصب أو
التعليم املدمج املرن ) (Enriched Virtual / Flex Blended Learningيعين يركز الطالب على
التعليم عرب اإلنرتنت ،املوجهة يف بعض األحيان مع احملاضرين حسب احلاجة (اجلزء عرب اإلنرتنت
أكرب من غري متصل) .وأما التعليم املدجمي يف الفصل املعكوس
)  Learningيعين يبدأ التعليم عرب اإلنرتنت خارج الفصل الدراسي أو يف املنزل ابستخدام احملتوى
الذي مت توفريه .يُسمح لسياسات مركز اللغة جبامعة رادين ماس سعيد اإلسالمية احلكومية سوراكرات
املتعلقة ابلتعليم املدجمي يف مرحلة ما بعد اجلائحة وتفعيل السياسة مبواجهة بشروط:
وجها لوجه (الطالب حول احلرم اجلامعي واتريخ صحي مع دليل
 يُسمح ابالجتماعات املشروطة ًعلى بطاقة اللقاح)
 إن التوجة ابلتعليم هو احلد األقصى لنصف العدد اإلمجايل لالجتماعات. إن التوجو ابلتعليم بناءً على احتياجات التعلم وتكييفها مع ظروف الطالب واملعلمنيوجها لوجه كشكل من أشكال التعليم املدجمي
 يُنصح املدرسون بعقد اجتماعات ً إلجراء مدرسني التوجه للمناقشة مع طالب الفصل.استنادا إىل املالحظة أن أحد األمثلة على تنفيذ التعليم املدجمي هو عن طريق العديد من
ً
االجتماعات التعليم التوجه يف الفصل والتعليم من خالل  .Google Meetعلى سبيل املثال التايل:
(Flipped Classroom Blended
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إن التعلم ابلتوجه يف الفصل ليس كامالً ،ولكنه يعتمد على احتياجات الفصل وجيب أن
يتم التواصل بني الطالب واملعلمني مسب ًقا .التعلمي يف الفصول الدراسية يتبعه الطالب الذين
يعيشون يف مجيع أحناء اجلامعة ويسمحون ابلتواصل ابلتوجه ويتمتعون بصحة جيدة ال يتأثرون
ابلفريوس كوفد .19-هذه خطوة إسرتاتيجية قررها مركز تطوير اللغة جبامعة رادين ماس سعيد
اإلسالمية اجلكومية بسوراكرات ملواجهة األوقات العادية وإدراك التعليم املدجمي.
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بناءً على نتائج حتليل البياانت ابستخدام نظرية التعليم املدجمي ،أن منوذج التعليم املدجمي يف

تعلم  TOSAيف مركز اللغة يبجامعة رادين ماس سعيد اإلسالمية احلكومية سوراكرات يعين:

التعليم اإلفرتاضي أو املرن املدمج

التعليم املدجمي املقلوب
 -مت إعداد املواد بواسطة )p2b (TOSA

 شرح املعلمون بطرقهم اخلاصةيتم إعطاء الطالب مادة على شكل ملف pdfحيتوي على مواد ومتارين
 يقوم املعلمون ابلتعلم املدمج مبساعدةوسائط  WAGو  google classroomو
.Zoom Meet

نوذج التعليم
املدجمي يف مركز
اللغة

املخصب
ابستخدام اإلنرتنت
 التعليم األساسي التعليم يف وضع عدم االتصال يتكيف معظروف الطالب حولp2b
 يتم إعطاء املدرسني توصيات بشأن عدماالتصال ابإلنرتنت حسب احلاجة
 التعليم عرب اإلنرتنت على أساس احلاجةواالتفاق بني املعلم وطالب الفصل

 -6اخلالصة
يعتمد منوذج التعلم املدمج يف تعليم  TOSAيف مركز اللغة على نظريتني للتعليم املدجمي ،ومها
التعليم اإلفرتاضي أو املرن املدمج و التعليم املدجمي املقلوب .ابلنسبة للنموذج ،مت تطويره بواسطة مركز
اللغة بناءً على التعليم يف الفصل بواسطة كل مدرس .النقاط الرئيسية هي كما يلي:
 التعليم األساسي ابستخدام اإلنرتنت التعليم يف وضع عدم االتصال يتكيف مع ظروف الطالب حولp2b يتم إعطاء املدرسني توصيات بشأن عدم االتصال ابإلنرتنت حسب احلاجة التعليم عرب اإلنرتنت على أساس احلاجة واالتفاق بني املعلم وطالب الفصل مت إعداد املواد بواسطة )p2b (TOSA شرح املعلمون بطرقهم اخلاصة يتم إعطاء الطالب مادة على شكل ملف  pdfحيتوي على مواد ومتارين -يقوم املعلمون ابلتعلم املدمج مبساعدة وسائط  WAGو  google classroomو
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