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Auditory)فعالية استخدام نموذج تعليم التكرار التفكيرى السمعي 

Intellectually Repetition)الثاني عشر في تعليم القراءة للصف
ضة الشبان الثانوية اإلسالمية منطقة بنجربمدرسة رو 
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إعداد:
إيكا دوي نور هاياين
١٥٠١٢٣٠٤٣٢

قسم تعليم اللغة العربية
كلية التربية وتعليم

سالمية الحكوميةجامعة أنتساري اإل
نبنجرماسي

ه١٤٤١م/٢٠١٩



ب

شعار

ِكَتاَبَك َكَفى بِنَـْفِسَك اْليَـْوَم َعَلْيَك َحِسْيًبااِقْـَرأْ 
)١٤(اإلسرء: 

الَِّذْي يـَْقَرأُ اْلُقْرآَن َوُهَو َماِهٌر بِِه َمَع السََّفَرِة اْلِكَراِم اْلبَـَررَِة،
َوالَِّذْي يـَْقَرأُ اْلُقْرآَن َويـََتتَـْعَتُع ِفْيِه َوُهَو َعَلْيِه َشاٌق لَُه َأْجَراِن.

)مسلمو (رواه البخاري



ج

إهداء

بحث العلميالأهدي هذا

إىل أيب احملموب وأمي احملبوبة وإىل أخي الصغري احملبوب وإىل أسريت الكبرية احملبوبة
الذين أعطوين الدافعة واحلماسة والعلوم النافعة

إلمتام كتابة هذا البحث العلمي
وليس يل كلمة أهديها أمجل وأحسن

غري الشكر اجلزيل

اجلزاءجزاكم اهللا خري 



د

تقديرشكر و 

والصالة والسالم على وبه نستعني على أمور الدنيا والدين رّب العاملني هللاحلمد
أما بعد...له وصحبه أمجعني.رسلني سيدنا وموالنا حممد وعلى آأشرف األنبياء وامل

:املكرمنيقدم خبالص الشكر والتقدير إيلوبادئ ذي بدء يسعدين أن أ
التعليم كعميدة كلية الرتبية و ،املاجستري،الدكتورة جويريةفضيلة املكرمة األستاذة - ١

جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.
والدكتور توفيق قسم تعليم اللغة العربيةكرئيس،املاجستري،فضيلة املكرم حسب اهللا- ٢

الرتبية والتعليم جامعة أنتساري لية كلنفس القسمكسكرتري ،املاجستري،الرمحن
سالمية احلكومية بنجرماسني.اإل

هعلى إرشاده وتوجيه،املاجستري،فضيلة املكرم املشرف األول الدكتور توفيق الرمحن- ٣
.البحث العلميهذاكتابةيف إمتام

يفية ده وتوجيهعلى إرشا،املاجستري،فضيلة املكرم املشرف الثاين خملص أنصاري- ٤
.البحث العلميهذاكتابةإمتام

ة بكلية الرتبية والتعليم جامعاملكرمني مجيع احملاضرين يف قسم تعليم اللغة العربية - ٥
النافعة للباحثة.رماسني الذين يعطون العلومأنتساري اإلسالمية احلكومية بنج

حلكومية بنجرماسني ورئيس املكتبة امعة أنتساري اإلسالمية اجباملركزيةرئيس املكتبة- ٦
املئيدة لكتابة الكتب العديدةللباحثةهيأواالذينومجيع املوظفنيبكلية الرتبية والتعليم

.البحث العلميهذا 
مدّرسة اللغة رئيس جمال التالميذ و و نائب رئيس املدرسةفضيلة املكرم رئيس املدرسة و- ٧

مبدرسة روضة الرياضةومدّرس علم اإلجتماعومدّرسة علم الكيمياءالعربية ومدّرسة



د

أعطوا الفرصة  النفيسة إلجراء هذا الذيناإلسالمية منطقة بنجرالشبان الثانوية 
البحث العلمي وكتابته.

مبدرسة روضة الشبان الثانوية ) IIS 2(و)IIS 1(مجيع طلبة الصف الثاين عشر- ٨
إلجراء هذا البحث العلمي إلسالمية منطقة بنجر الذين أعطوا فرصنهم الغاليةا

وإمتامه.
بكلية الرتبية والتعليم الذين شجعوين إلمتامليم اللغة العربيةتعمجيع أصدقائي يف قسم - ٩

. قسمالدراسة يف هذا ال
، فمن أحسن البحث العلمييف كتابة هذاتفوت الباحثة من النقصان واخلطإوال

يقرتحوا الباحثة باقرتاحات إصالحة.للقارئني األخرين أن 
تللغة العربية، وأسهمكون قد وفت بعض العرفان باجلميل وترجو الباحثة أن ت

دف الوصل إىل جيل قادر على حب لغته والدفاع عنها وتواصله  بإرساء لبنة يف تطويرها 
العمل خالصا لوجهههذال ثة هلا. وأسأل اهللا تعاىل أن جيعالوسائل التعليمية احلديمع 

.واهللا ويل التوفيقالكرمي، 

م٢٠١٩أكتوبر ٣١بنجرماسني،
الباحثة

إيكا دوي نور هاياين
١٥٠١٢٣٠٤٣٢رقم القيد: 









ح

ملخص البحث
Auditory). فعالية استخدام منوذج تعليم التكرار التفكريى السمعي ٢٠١٩إيكا دوي نور هاياين، 

Intellectually Repetition) يف تعليم القراءة للصف الثاين عشر مبدرسة روضة الشبان الثانوية
الرتبية والتعليم. املشرف ، قسم تعليم اللغة العربية، كليةبحث العلميمية منطقة بنجر. الاإلسال
: الدكتور توفيق الرمحن، املاجستري، املشرف الثاين: خملص أنصاري، املاجستري.األول
، منوذج تعليم التكرار التفكريى السمعي.الصامتةاجلهرية و قراءةالالكلمة الرئيسية: 

قدرة الطلبة يف فهم نّص القراءة ومدى جودة قراءة نصوص العربية يف تعليم القرءة مبدرسة ضعف
. كثري من الطلبة يكتبون رتابةيةتعليمطريقةاستخدام روضة الشبان الثانوية منطقة بنجر اليزال نقصها، بسبب 

الطالقة والفصاحة ونطق املخرج والتنغيم، الرتمجة اليت تقرأ املدرسة ويقرؤون نّص العربية مبهمل عناصر القراءة مثل 
م. لذلك، قدمت الباحثة تستخدم منوذج تعليم التكرار التفكريى  حىت يأثر إىل قليل فهم وقليل مدى قراء

السمعي بأهداف إستطاع فهم نّص ويقراء نصوص العربية بالطالقة والفصيح ووقفا ملخرج وتنغيم جدا وصحيحا.
هو ما مدى فعالية استخدام منوذج تعليم التكرار التفكريى السمعي أسئلة البحث من هذا البحث

(Auditory Intellectually Repetition) ما مدى فعالية استخدام منوذج و؟نصوص العربيةالقراءة اليف ترقية جودة
روضة الشبان لطلبة الصف الثاين عشر مبدرسة نصوص العربية الترقية فهم يف تعليم التكرار التفكريى السمعي
أهداف هذا البحث هو ملعرفة مدى فعالية استخدام منوذج تعليم التكرار أما ؟. الثانوية اإلسالمية منطقة بنجر

لطلبة الصف الثاين عشر العربية نصوصالنصوص العربية وترقية فهم الالتفكريى السمعي يف ترقية جودة قراءة 
بنجر. تستخدم هذا البحث املدخل الكمي بتصميم البحث مبدرسة روضة الشبان الثانوية اإلسالمية منطقة 

موعة الضابطة االختب جمتمع .(Control Group Pre-Test Post-Test)البعدي ار القبلي و التجريبية وباألسلوب ا
يف هذا البحث هو كل طلبة الصف الثاين عشر مبدرسة روضة الشبان الثانوية اإلسالمية منطقة بنجر. أما أسلوب 

. ومجع البيانات الذي يستخدم هو (Purposive Sampling)تعيني عينة يف هذا البحث يعين العينة العمدية 
IBMبيانات باستخدم التحليل االحصائي الوصفي برنامجوحتليل ال، ثائقالبعدي) والو تبار (االختبار القبلي و االخ

SPSS Statistik v. 22

واملعدل االختبار ٦٢،٥٠توجد نتائج البحث أن تعليم القراءة اجلهرية باملعدل االختبار القبلي 
معة الضابطة املعدل االختبار القبلي ٦باالحتالف ٦٨،٥٠البعدي  موعة التجربية، بينما من ا ٦٠،٠٩من ا

Sig. (2-tailed)أن قيمة (Uji t). ونتائج االختبار ت٥،٠٥باالحتالف ٦٥،١٤واملعدل االختبار البعدي 

واملعدل ٣٦،٧٣مردود.  أما تعليم القراءة الصامتة باملعدل االختبار القبلي Haمقبول و H0ف ٠،٠٥>٠،٢٩
موعة ٢٦،٧٣باالختالف ٦٣،٤٦االختبار االبعدي  موعة الضابطة املعدل من ا التجريبية، بينما من ا

أن (Uji t). ونتائج االختبار ت١٥،٩٦باالحتالف ٥٣،٤٦واملعدل االختبار البعدي ٣٧،٥٠االختبار القبلي 
Sig. (2-tailed)ف ٠،٠٥<٠،٠٠H0 مردود وHa مقبول. ومدى فعالية منوذج تعليم التكرار التفكريى
أن مدى فعالية استخدام منوذج تعليم N-Gain Scoreالصامتة توجد من نتائج القراءة اجلهرية و السمعي يف تعليم

التكرار التفكريى السمعي يف تعليم القراءة اجلهرية باملعيار واطئ ومدى فعالية استخدام منوذج تعليم التكرار 



ح

صة من نتائج البحث هي استخدام التفكريى السمعي يف تعليم القراءة الصامتة باملعيار متعدل. وهكذا، خال
موعة التجربيالمنوذج تعليم التكرار التفكريى السمعي يف تعليم القراءة اجلهرية ال وجد فرق نتائج  ة تعليم بني ا

تعليم القراءة الصامتة وجد فرق كرار التفكريى السمعي واطئ. و الضابطة مبدى فعالية استخدام منوذج تعليم التو 
تعليم التكرار التفكريى السمعي الضابطة مبدى فعالية استخدام منوذج اجلموعة التجريبية و بنينتائج التعليم 

دل.تعم



ط

ABSTRAK
Eka Dewi Nurhayani, 2019. Efektifitas Penggunaan Model Pembelajaran Auditory Intellectually

Repetition dalam Pembelajaran Membaca Kelas XII di MA Raudhatusysyubban
Kabupaten Banjar. Penelitian Ilmiah, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan. Dosen Pembimbing Dr. Taufiqurrahman, S.Ag, M.Ed dan
Mukhlis Anshari, S.Hum, M.Pd.

Kata Kunci: Membaca Keras dan Membaca Diam, Model Pembelajaran Auditory Intellectually
Repetition.

Rendahnya kemampuan siswa dalam memahami isi bacaan dan tingkat kemampuan
membaca teks Arab pada pembelajaran membaca di MA Raudhatusysyubban masih kurang
dikarenakan penggunaan metode pembelajaran yang monoton. Dalam pembelajaran siswa
cenderung menuliskan terjemahan yang dibacakan dari guru dan membaca teks Arab dengan
mengabaikan aspek bacaan seperti kelancaran, kefasihan, pengucapan makhraj, dan intonasi,
sehingga berpengaruh pada pemahaman dan kualitas bacaan mereka rendah. Oleh karena itu,
peneliti mencoba menggunakan model pembelajaran Auditory Intellectually Repetition dengan
tujuan agar siswa dapat memahami isi dan membaca teks Arab dengan lancar, fasih, sesuai
makhraj dan intonasi yang baik dan benar.

Permasalahan penelitian ini adalah seberapa besar tingkat efektifitas penggunaan model
pembelajaran Auditory Intellectually Repetition dalam meningkatkan kualitas bacaan? Dan
seberapa besar tingkat efektifitas penggunaan model pembelajaran Auditory Intellectually
Repetition dalam meningkatkan pemahaman teks Arab pada siswa kelas XII MA
Raudhatusysyubban kabupaten Banjar?. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui tingkat
efektifitas penggunaan model pembelajaran Auditory Intellectually Repetition dalam
meningkatkan kualitas bacaan dan pemahaman teks Arab pada siswa kelas XII MA
Raudhatusysyubban kabupaten Banjar. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan menggunakan
pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian eksperimen desain Control Group Pre-Test and
Post-Test. Populasi dalam penelitian ini adalah semua siswa kelas XII MA Raudhatusysyubban.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah Purposive Sampling. Adapun teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah tes (Pre-Test dan Post-Test) dan dokumentasi, dengan
teknis analisis data yaitu dengan IBM statistik SPSS versi 22.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran qira’ah jahriyah kelompok
eksperimen dengan mean pretest 62,50 dan posttest 68,50 dengan selisih 6 sedangkan pada
kelompok kontrol dengan mean pretest 60,09 dan posttest 65,14 dengan selisih 5,05. Adapun hasil
uji t, bahwa nilai Sig. (2-tailed) 0,29 > 0,05, maka H0 diterima dan Ha ditolak. Adapun
pembelajaran membaca diam (shomitah) kelompok eksperimen dengan mean pretest 36,73 dan
posttest 63,46 dengan selisih 26,73, sedangkan pada kelompok kontrol mean pretest 37,50 dan
posttest 53,46 dengan selisih 15,96. Dan hasil uji t, bahwa nilai Sig. (2-tailed) 0,00 < dari 0,05,
maka H0 ditolak  dan Ha diterima. Tingkat keefektivitas model pembelajaran Auditory
Intellectually Repetition pada pembelajaran membaca keras (jahriyah) dan membaca diam
(shomitah) dapat dilihat dari hasil N-Gain Score bahwa tingkat efektifitas penggunaan model
Auditory Intellectually Repetition pada pembelajaran membaca keras (jahriyah) kategori rendah,
dan tingkat efektifitas penggunaan model Auditory Intellectually Repetition pada pembelajaran
membaca diam (shomitah) kategori sedang. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan model
pembelajaran Auditory Intellectually Repetition pada pembelajaran membaca keras (jahriyah)
tidak ada perbedaan hasil belajar antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dengan
tingkat efektifitas rendah dan pada pembelajaran membaca diam (shomitah) terdapat perbedaan
hasil belajar antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol dengan tingkat efektifitas sedang.
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تصميم  القياسات االختبار القبلي واالختبار البعدي أسئلة البحث ٣،٤
٤٨القراءة اجلهرية

تصميم القياسات اإلختار القبلي االختبار البعدي أسئلة٣،٥
٥٠القراءة الصامتة

أحوال الطلبة يف مدرسة روضة الشبان الثانوية اإلسالمية منطقة ٤،١
٦٠بنجر

مدرسة روضة الشبان الثانوية اإلسالمية أحوال رئيس مدرسة يف٤،٢
٦١منطقة بنجر

٦١أحوال املدّرسني واملوظفني يف مدرسة روضة الشبان منطقة بنجر٤،٣

أحوال اآلالت واألجهرة مبدرسة روضة الشبان الثانوية اإلسالمية ٤،٤
٦٣منطقة بنجر

موعة التجريبية٤،٥ ٦٦تنفيذ تعليم القراءة يف ا
موعة الضابطة٤،٦ ٦٧تنفيذ تعليم القراءة يف ا
موعة التجريبية عن القراءة اجلهرية٤،٧ ٦٩نتيجة االختبار القبلي من ا
موعة الضابطة عن القراءة اجلهرية٤،٨ ٧٠نتيجة االختبار القبلى من ا
٧٢املعدل يف حتليلIBM SPSS Statistics v.22نتيجة برنامج ٤،٩



املعياري على االختبار القبلي عن القراءة اجلهريةواالحنراف 
موعة التجريبية عن القراءة الصامتة٤،١٠ ٧٢نتيجة االختبار القبلى من ا
موعة الضابطة عن القراءة الصامتة٤،١١ ٧٤نتيجة االختبار القبلى من ا

يف حتليل املعّدل IBM SPSS Statistics v.22نتيجة برنامج ٤،١٢
٧٥واالحنراف املعياري على االختبار القبلي عن القراءة الصامتة

موعة التجريبية عن القراءة اجلهرية٤،١٣ ٧٦نتيجة االختبار البعدي من ا
موعة ا لضابطة عن القراءة اجلهرية٤،١٤ ٧٨نتيجة االختبار البعدي من ا

IBM SPSSنتيجة برنامج ٤،١٥ Statistics v.22 يف حتليل املعّدل واالجنراف
٧٩املعياري على االختبار البعدي عن القراءة اجلهرية

موعة التجريبية عن القراءة الصامتة٤،١٦ ٨٠نتيجة االختبار البعدي من ا
موعة الضابطة عن القارءة الصامتة٤،١٧ ٨١نتيجة االختبار البعدي من ا

يف حتليل املعّدل IBM SPSS Statistics v.22نتيجة برنامج ٤،١٨
٨٣واالجنراف املعياري على االختبار البعدي عن القراءة الصامتة

موعة الضابطة من ٤،١٩ موعة التجريبية وا جمموع نتائج االختبار يف ا
تعليم القراءة اجلهرية

٨٤

موعة الضاب٤،٢٠ موعة التجرية وا طة من تعليم فروق قيمة املعدل يف ا
٨٥القراءة اجلهرية

٤،٢١
موعة الضابطة من  موعة التجريبية وا جمموع نتائج االختبار يف ا

٨٦تعليم القراءة الصامتة

موعة الضابطة من تعليم ٤،٢٢ موعة التجرية وا فروق قيمة املعدل يف ا
٨٨القراءة الصامتة

٨٩عن القراءة اجلهريةاالختبار القبلينتيجة حتليل االختبار الطبيعية يف ٤،٢٣
٨٩يف حتليل االختبار الطبيعيةIBM SPSS Statistics v.22نتيجة برنامج ٤،٢٤



عن القراءة اجلهرية
٩٠القراءة اجلهريةنتيجة حتليل اختبار التجانس يف االختبار القبلي٤،٢٥

يف حتليل االختبار IBM SPSS Statistics v.22نتيجة برنامج ٤،٢٦
٩٠القراءة اجلهريةالتجانس

٤،٢٧
Uji)يف حتليل االختبار تIBM SPSS Statistics v.22نتيجة برنامج 

t)٩١القراءة اجلهرية

٩٢القراءة الصامتةنتيجة حتليل اختبار الطبيعية يف االختبار القبلي٤،٢٨

يف حتليل االختبار الطبيعيةIBM SPSS Statistics v.22نتيجة برنامج ٤،٢٩
القراءة الصامتة

٩٣

٩٣القراءة الصامتةنتيجة حتليل اختبار التجانس يف االختبار القبلي٤،٣٠

يف حتليل االختبار IBM SPSS Statistics v.22نتيجة برنامج ٤،٣١
٩٣القراءة الصامتةالتجانس

Uji)يف حتليل االختبار تIBM SPSS Statistics v.22نتيجة برنامج ٤،٣٢

t)٩٤القراءة الصامتة

٩٥القراءة اجلهريةنتيجة حتليل اختبار الطبيعية يف االختبار البعدي٤،٣٣

يف حتليل االختبار الطبيعيةIBM SPSS Statistics v.22نتيجة برنامج ٤،٣٤
٩٥القراءة اجلهرية

٩٦عن القراءة اجلهريةالبعدينتيجة حتليل اختبار التجانس يف االحتبار ٤،٣٥

يف حتليل االختبار IBM SPSS Statistics v.22نتيجة برنامج ٤،٣٦
٩٦القراءة اجلهريةالتجانس

Uji)يف حتليل االختبار تIBM SPSS Statistics v.22نتيجة برنامج ٤،٣٧

t)٩٧القراءة اجلهرية

٩٩البعدي عن القراءة الصامتةنتيجة حتليل اختبار الطبيعية يف االختبار ٤،٣٨



يف حتليل االختبار الطبيعيةIBM SPSS Statistics v.22نتيجة برنامج ٤،٣٩
٩٩القراءة الصامتة

عن القراءة نتيجة حتليل اختبار التجانس يف االختبار البعدي٤،٤٠
١٠٠الصامتة

يف حتليل االختبار IBM SPSS Statistics v.22نتيجة برنامج ٤،٤١
١٠١القراءة الصامتةالتجانس

Uji)يف حتليل االختبار تIBM SPSS Statistics v.22نتيجة برنامج ٤،٤٢

t)١٠١القراءة الصامتة

N-Gain Score١٠٦معيار النتائج ٤،٤٣

٤،٤٤
N-Gainيف حتليل االختبار IBM SPSS Statistik v.22نتيجة برنامج 

Score موعة الضابطة من تعليم القراءة يف موعة التجريبية وا ا
اجلهرية

١٠٧

٤،٤٥
N-Gainيف حتليل االختبار IBM SPSS Statistik v.22نتيجة برنامج 

Score موعة الضابطة من تعليم القراءة موعة التجريبية وا يف ا
الصامتة

١١٠



قائمة المالحق

املوضوعالرقم
خطة التنفيذ التعليمية للمجموعة التجريبية١
خطة التنفيذ التعليمية للمجموعة الضابطة٢
أسئلة البحث يف االختبارين٣
نتائج الطلبة يف االختبار القبلي٤
اجراءات حتليل املعدل واالحنرايف املعيار، واختبار الطبيعية، واختبار التجانس٥
(Uji t)اجراءات حتليل اختبار ت٦

نتائج الطلبة االختبار البعدي٧
اجراءات حتليل املعدل واالحنرايف املعيار، واختبار الطبيعية، واختبار التجانس٨
(Uji t)اجراءات حتليل اختبار ت٩

ttabelنتيجة ١٠

N-Gain Scoreنتيجة االختبار ١١

N-Gain Scoreاجراءات حتليل اختبار ١٢

الصور عن تطبيق الرسالة العلمية١٣
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