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 ملخص البحث

بعجلة اقرأ لتعليم القراءة لدى فعالية استخدام النصوص ادلصّورة عن مجل م ." 3102،  أرمّياتي
". طلبة الصف احلادي عشر من مدرسة سيت  مرمي الثانوية اإلسالمية بنجرماسُت

الدكتور توفيق الرمحن  الرسالة العلمية، قسم التعليم اللغة العربية. ادلشرف االول :
 .الدكتورة رضى درماوايت ادلاجستَت : ةالثانى ة. ادلشرفادلاجستَت
 .تعليم القراءة، النصوص ادلصّورة عن مجل بعجلة اقرأ فعالية: الكلمات الرئيسية 

فعالية استخدام النصوص ادلصّورة عن مجل بعجلة بحث عن تىذه الرسالة العلمية 
اقرأ لتعليم القراءة لدى طلبة الصف احلادي عشر من مدرسة سيت  مرمي الثانوية 

لتعليم القراءة يف فهم  لة عن صعوبات الطلبةأادلسوجدت الباحثة .اإلسالمية بنجرماسُت
يسبب من قبل ادلدرسة الذي ال يستخدام األسلوب أو وسيلة الذي  و ىذ ،وءادلقر 

النصوص  يعٌت " وسيلة   الباحثة و لذلك تستخدام  .جيذب يف سهل الطلبة يف التعليم
لسهل الطلبة فهم ادلقروء و جعل اجلّو مسرور لطلبة يف  "ادلصّورة عن مجل بعجلة اقرأ 

  .تعليم القراءة
: دلعرفة فعالية استخدام النصوص ادلصّورة عن مجل بعجلة أما اذلدف يف ىذا فهو 

اقرأ لتعليم القراءة لدى طلبة الصف احلادي عشر من مدرسة سيت  مرمي الثانوية 
  اإلسالمية بنجرماسُت.

الباحثة يف ىذا البحث ىو ادلدخل الكمي، ونوع  ادلدخل الذي استخدمت
وعاملو  احلادي عشرالبحث فيو البحث التجرييب، و رلتمع البحث ىو مجيع الطلبة 

احلادي  كاجملموعة الضابطة والفصل  العلوم اإلجتماعية احلادي عشرمجيع الطلبة الفصل 
كاجملموعة التجريبية. أّما حتليل البيانات لالختبار الذي   العلوم اإلجتماعية عشر

 IBMاستخدامت الباحثة يف ىذا البحث باستخدام التحليل األحصائي الوصفي بربنامج 

SPSS Statistics   33اإلصدار. 
 51،10نتائج االختبار القبلي يف ىذا البحث للمجموعة الضابطة مبعّدل = 

0 أّما يف اخلتبار البعدي للمجموعة الضابطة   32،51وللمجموعة التجريبية مبعّدل = 



 

 ز 
 

. بانظر إىل ادلعدل فتوجد 01،00وللمجموعة التجريبية مبعّدل =  02،40مبعّدل = 
-sig(2 الفروق بُت اجملموعتُت. فاستخدامت الباحثة اختبار ت، واحاصل يف حتليلها أن

tailed  ( يف اختبار ت ،( (uji T1،401  ف  1014أكرب منHa دلردودةاHo  القبولة أي
التجريبية. إذ غَت توجد فروق ذات داللة أحصائية بُت نتائج اجملموعة الضابطة واجملموعة 

 .غير فّعاللتعليم القراءة  النصوص ادلصّورة عن مجل بعجلة اقرأاستخدام 
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ABSTRAK 

Armiyati, 2019. Efektivitas Penggunaan teks bergambar pada kalimat dengan 

Roda Iqra pada pembelajaran membaca siswa kelas XI di Sekolah 

Madrasah Aliyah Siti Mariam Banjarmasin . Penelitian Ilmiah 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Dosen Pembimbing Dr. 

Taufiqurrahman, S.Ag, M.Ed dan Dr. Ridha Darmawaty, M.Pd 

 

Kata Kunci: Efektivitas, Teks Bergambar pada kalimat dengan Roda Iqra , 

Pembelajaran Membaca. 

 Skripsi ini menyajikan tentang Efektivitas Penggunakan teks bergambar 

pada kalimat dengan Roda Iqra pada pembelajaran membaca siswa kelas XI di 

Sekolah Madrasah Aliyah Siti Mariam Banjarmasin. Peneliti menemukan masalah 

mengenai siswa yang merasa sulit dalam membaca memahami teks Bahasa Arab. 

Dan hal tersebut disebabkan oleh Guru yang tidak menggunakan metode atau 

media yang menarik untuk memudahkan siswa dalam pembelajaran. Oleh karena 

itu, Peneliti menggunakan media “ Teks Bergambar pada Kalimat dengan Roda 

Iqra” agar memudahkan siswa dalam memahami teks dan menciptakan suasana 

yang menyenangkan bagi siswa dalam belajar Qira’ah. 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas 

Penggunaan teks bergambar pada kalimat dengan Roda Iqra pada pembelajaran 

membaca siwa kelas XI di Sekolah Madrasah Aliyah Siti Mariam di Banjarmasin. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode 

eksperimen. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI di MA Siti Mariam 

Banjarmasin. Kelas XI IPA sebagai kelas kontrol  dan kelas IPS sebagai kelas 

Eksperimen. Peneliti menggunakan  analisis statistik deskriptif dengan program 

IBM Statistics Versi 22 untuk analisis data dalam pengujian. 

 Hasil dari penelitian ialah : Nilai rata-rata pre test siswa kelas kontrol = 

40,01 dan kelas eksperimen = 29,40. Sedangkan nilai rata-rata post test siswa 

kelas kontrol = 63,56 dan kelas eksperimen = 68,11. Sehubungan dengan nilai 

rata-rata terdapat perbedaan dari kedua kelas tersebut artinya nilai rata-rata 

terdapat peningkatan. Kemudian peneliti menggunakan uji T, dan hasil dan hasil 

dari analisis uji T adalah sig.(2-tailed) 0,518 yang lebih besar dari 0,05, maka Ha 

ditolak dan Ho diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara 

hasil kelas kontrol dan eksperimen. Maka penggunaan teks bergambar pada 

kalimat dengan Roda Iqra pada pembelajaran membaca tidak efektif. 
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   اإلهداء 

 أقدم هذه الرسالة العلمية إلى:
 أبي وأمي المحبوبين

هم و قد افدوني كل حبّ  يربياني تربية حسنة ويراعياني رعاية صحيحةالذين 
 ودعاءهم لنجاح في حياتي.

ًرا"  "اللَُّهمَّ اْغِفْرَلُهَما َواْرَحْمُهَما َكَما رَبـََياِني َصِغيـْ
 أخي المحبوب وأختي المحبوبة

 دوني علومهم.افأ األساتذ واألساتذة الذين قدجميع لو 
 المحبوبينو إلى أصدقائي  

 الذين قد أعطوني الدافعة والحماسة والعلوم النتهاء هذه الرسالة العلمية.
 يجزيهم جنان اآلخرة. فاهلل

 آمين يا رّب العالمين.
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 بسم هلل الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي جعل العربية لسان أىل اجلنان. وأشهد أن ال إلو إال اهلل وحده 
زلمدا عبده ورسولو الذي محلنا من الظلمات اىل النور الشريك لو، وأشهد أن سيدنا 

 وفتح اهلل بو آذانا صما وقلوبنا غلفا وعيونا عميا جعلو لكل الربية.

اللهم صل وسلم على سيدنا زلمد مفتاح باب رمحة اهلل عدد ما يف علم اهلل صالة 
وشكرا هلل عز وسالما دائمُت بدوام ملك اهلل وعلى آلو وصحبو ومن وااله. أما بعد محدا 

وجل الذي أعطى الباحثة نعما كثَتا حىت تستطيع أن تتم البحث العلمي شرطا لنيل 
درجة السرجانا يف تعليم اللغة العربية جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية حتت ادلوضوع 

 فعالية استخدام النصوص ادلصّورة عن مجل بعجلة اقرأ لتعليم القراءة لدى طلبة الصف احلادي "

 ”عشر من مدرسة سيت  مرمي الثانوية اإلسالمية بنجرماسُت.

 ويف ىذه ادلناسبة النفيسة تقدم الباحثة شكرا جزيال إىل :

فضيلة ادلكرمة األستاذة الدكتوراة جويرية ادلاجستَت كعميد كلية الًتبية والتعليم  -0
 جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية ببنجرماسُت.

ادلاجستَت رئيسا والدكتور توفيق الرمحن ادلاجستَت سكرتَتا فضيلة ادلكرم حسب اهلل  -3
لقسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية 

 ببنجرماسُت.
  ةالدكتور توفيق الرمحن ادلاجستَت. ادلشرفة الثانىفضيلة ادلكرم ادلشرف األول  -2

ادلاجستَت على إرشادمها للباحثة يف كتابة ىذا  الدكتورة رضى درماوايت ادلاجستَت.
 البحث العلمي.



 
 

 ل 
 

فضيلة ادلكرمُت مجيع احملاضرين يف قسم التعليم اللغة العربية كلية الًتبية والتعليم  -5
جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسُت فلهم من الباحثة أحسن شكرا 

 جزاىم اهلل أحسن اجلزاء.وتقدير على ما قدموىم العلوم وادلعارف والتشجع. و 
والشكر اجلزيل جلميع الزمالء واألصدقاء الذين قاموا بادلساعدة والتوجيو والتسهيل  -4

 للباحثة يف كتابة ىذا البحث العلمي.

وال تفوت الباحثة من النقصان واخلطاء يف كتابة ىذا البحث العلمي، وما أحسن 
 للقارئُت أن يقًتحوا للباحثة باقًتاحات إصالحية.

 عسى اهلل أن ينفع ىذا البحث العلمي للباحثة خاصة وللقارئُت عامة. آمُت 
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