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 إقرار الطالبة

 أنا الموقعة أدناه، وبياناتي كاآلتي:
 : أولياء نور عفيفة رحمي   االسم

 420404020120:   رقم القيد
 : التربية والتعليم   الكلية
 العربية: تعليم اللغة    القسم

أقرر بأن هذا البحث العلمي الذي حضرته لتوفير الشرط لنيل درجة السرجانا في 
بنجرماسين  حكوميةال اإلسالميةجامعة أنتسارى تعليم اللغة العربية كلية التربية والتعليم 

 تحت الموضوع:
الصف الثامن بالمدرسة المتوّسطة اإلسالمية الحكومية  فيالقراءة  ة الطلبة علىقدر 

 األولى باريتو كواال والمدرسة المتوّسطة اإلسالمية الحكومية الثالثة باريتو كواال
حضرته وكتبته بنفسي وما زورته من إبداع غيري أو تأليف اآلخر، وإذا ادعى أحد 

ل المسؤولية على فأنا أتحم في المستقبل أنه من تأليفه وتبّين أنه فعال ليس من بحثي
امعة أنتسارى جكلية التربية والتعليم ذلك، ولن تكون المسؤولية على المشرفين أو على  

 بنجرماسين. الحكومية اإلسالمية
 وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبتي الخاصة وال يجبرني أحد على ذلك.
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 توقيع صاحبة اإلقرار
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 تقديرو شكر 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 .على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين الصالة والسالم
ا إكمال هذمن  الباحثةتمكن ت هدايته.وتوفيقه وفضله و  على نعمتهالحمد لله 

م تعليم اللغة في قس درجة السرجانالتحقيق بعض متطلبات الحصول على  البحث العلمي

 .بنجرماسين الحكوميةجامعة أنتاساري اإلسالمية ب العربية

مع جميع أفراد  لم.على نبينا الحبيب محمد صلى الله عليه وس الصالة والسالم

 .عائلته وأصدقائه وأتباعه حتى نهاية الزمان

قليلة جًدا لباحثة امتلكها تدرك أن المعرفة والقدرات التي تالباحثة بكل تواضع و قر ت

  :ضوعبمو  البحث العلميحاول تقديم عمل علمي في شكل تالباحثة ، لكن ومحدودة

الصف الثامن بالمدرسة المتوّسطة اإلسالمية  فيالقراءة  ة الطلبة علىقدر 

الثة باريتو  الحكومية الث الحكومية األولى باريتو كواال والمدرسة المتوّسطة اإلسالمية

 .كواال

جيه من الدعم واإلرشاد والتو  ةالكثير  البحث العلمي اإعداد هذفي  الباحثةتلقى 

لتقدير عرب عن أسمى آيات الشكر واتالباحثة أن ود تلذلك . والتحفيز من جهات مختلفة

 :لـ



 ح
 

جامعة  في يمالتعلو لكلية التربية  عميدك،  الحاج حمدان الماجستيردكتور الالسيد  .4

 البحث اهذالذي يسعد بقبول عنوان أنتساري اإلسالمية الحكومية بنجرماسين 

 .هوالموافقة علي

التعليم و لية التربية ك  العربية،كرئيس لقسم تعليم اللغة الله الماجستير،  السيد حسب  .2

مي األكادي مشرفوكذلك ال بنجرماسين الحكوميةساري اإلسالمية جامعة أنت في

 .باحثةلل

 ور الحاج عاشقين نورالدكت ، والسيدالماجستيرتوفيق الرحمن  الدكتورالسيد  .3

البحث  اوقت والطاقة واألفكار لتوجيه هذال منحا نالذي ينالمشرفك الماجستير،

 .وتصحيحه العلمي

جامعة أنتساري  التعليم فيو جميع المحاضرين وجميع العاملين في كلية التربية  .1

الذين يقدمون المعرفة بإخالص أثناء دراسة  اإلسالمية الحكومية بنجرماسين

 .ا البحثذهالتعليم، بحيث يكون داعًما جًدا في كتابة و الباحثة في كلية التربية 

في المدرسة اإلسالمية الحكومية  رئيسك  الحاج عبد الله عسور الماجستيرالسيد  .5

رئيس في المدرسة ك  روسما وردي الماجستير والسيد األولى باريتو كواال.

للغة ا ةكمدرس رشيتة السرجانا والسيدة سالمية الحكومية الثالثة باريتو كواال.اإل

  في المدرسة اإلسالمية الحكومية األولى باريتو كواال. والسيدة مستورا العربية



 ط
 

 في المدرسة اإلسالمية الحكومية الثالثة باريتو كواال. للغة العربيةا ةكمدرس

ون الذين أبدوا استعدادهم لتقديم المساعدة اآلخرون والموظفون اإلداري المدرسون

 .ا البحثهذفي إجراء 

ية جامعة أنتساري اإلسالمية الحكوم رئيس المكتبة وجميع موظفي المكتبة في .6

ليم الذين التعو ورئيس المكتبة وجميع موظفي مكتبة كلية التربية  بنجرماسين

 .ا البحثهذباستعارة كتب لدعم  للباحثةنوا خدموا وأذّ 

ا الدعم في كل خطوة من خطوات الباحثة إلكمال الذين قدم محبوبينال يلدوا .7

 .ه المرحلة من التعليمهذ

نطقة م طلبةسكن باريتو كواال لإلناث وأصدقائي من جمعية مإلى أصدقائي من  .2

ه العملية، وقد دعموا وساعدوا دائًما مسيرة هذباريتو كواال الذين كانوا منتديًا ل

 .حياة الباحثة

 تدساعكل واحد منهم. الذين   ستطيع الباحثة ذكرتال  ذينطراف الاألجميع  .9

الً عن ، فضالبحث العلمي امباشر أو غير مباشر في إكمال هذ الباحثة بشكل

 .توفير الحافز لمواصلة المحاولة والصراع

قول لك شكرًا جزياًل وأعلى تإال أن  سع الباحثةتلكل المساعدة القيمة، ال  .40

 .الصالة أن الله سبحانه وتعالى سيكافئك بأجر مضاعف، وبمرافقة تقدير



 ي
 

لله ا لنا جميًعا وأن يباركه امفيد ا البحثكون هذيالباحثة أن أمل توأخيرًا ،  

 .العالمين مين يا ربآ .سبحانه وتعالى

 

 
 2024ديسمبر  23بانجرماسين ، 
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ABSTRAK 

Aulia Nur Afifah Rahmi, 2022. Kemampuan Membaca Siswa Kelas Delapan di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Barito Kuala dan Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 3 Barito Kuala. Skripsi, Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing I: Dr. 

Taufiqurrahman, S.Ag, M.Ed., Pembimbing II: Dr. H. Asikin Nor, 

M.Ag 

  

Kata Kunci: Kemampuan Siswa, Membaca, Pembelajaran Bahasa Arab. 

Penelitian ini merupakan penelitian tentang Kemampuan Membaca 

Siswa Kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Barito Kuala dan Madrasah 

Tsanawiyah 3 Barito Kuala Yang mana bertujuan untuk mengetahui Kemampuan 

Siswa Kelas VIII dalam qiraah di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Barito Kuala dan 

Madrasah Tsanawiyah 3 Barito Kuala serta untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang menggunakan metode 

campuran (mix methode). Adapun subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 

VIII MTsN 1 dan MTsN 3 Barito Kuala dengan sampel 25٪ dari masing-masing 

sekolah. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah kemampuan membaca siswa 

kelas VIII MTsN 1 dan MTsN 3 Barito Kuala dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, tes, 

angket, dokumentasi dan observasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan membaca siswa kelas 

VIII MTsN 1 Barito Kuala tergolong pada tingkat Maqbul. Dan kemampuan 

membaca siswa kelas VIII MTsN 3 Barito Kuala juga tergolong pada tingkat 

Maqbul. Hal tersebut berdasarkan Tes Qiraah Jahriyah dan Tes Fahmul Maqru 

yang dilakukan peneliti di kedua sekolah. Pada tes tersebut MTsN 1 Barito Kuala 

memperoleh nilai rata-rata 63,75 sedangkan MTsN 3 Barito Kuala memperoleh 

nilai rata-rata 64,3. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan 

membaca siswa kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Barito Kuala dan 

Madrasah Tsanawiyah 3 Barito Kuala yaitu faktor kesenangan siswa dalam belajar 

qiraah dalam bahasa Arab, keaktifan siswa dalam bertanya tentang materi qiraah, 

keikutsertaan siswa dalam pembelajaran bahasa Arab diluar sekolah, dan 

kesesuaian materi yang diajarkan guru. 
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 ملخص البحث
الصف الثامن بالمدرسة  فيالقراءة  ة الطلبة علىقدر . 2022، أولياء نور عفيفة رحمي

المتوّسطة اإلسالمية الحكومية األولى باريتو كواال والمدرسة المتوّسطة 
م اللغة . البحث العلمي، قسم تعلياإلسالمية الحكومية الثالثة باريتو كواال

الرحمن،  الدكتور توفيقالعربية، كلية التربية والتعليم. المشرف األول: 
 .ج عاشقين نور، الماجستيرا لدكتور الحا. المشرف الثاني: الماجستير

.قراءة، تعليم اللغة العربيةال، الطلبة قدرةالكلمات الرئيسية:   
 

لصف ا فيالقراءة  الطلبة علىقدرة  عبارة عن دراسة حول بحثال اقدم هذت
 لمتوّسطةاالمدرسة اإلسالمية الحكومية األولى باريتو كواال و  المتوّسطةالثامن بالمدرسة 

 لطلبة علىاقدرة تحديد معرفة ويهدف إلى  .اإلسالمية الحكومية الثالثة باريتو كواال
 اإلسالمية الحكومية األولى باريتو كواال المتوّسطةالصف الثامن بالمدرسة  فيالقراءة 

تي تؤثر ومعرفة العوامل ال اإلسالمية الحكومية الثالثة باريتو كواال المتوّسطةالمدرسة و 
 ها.علي

كانت . (mix methode)ا البحث هو بحث ميداني يستخدم طريقة مختلطة هذ
ة الحكومية اإلسالمي المتوّسطةالمدرسة مجتمع البحث في هذا البحث يعني الطلبة في 

 25عينة ٪ب اإلسالمية الحكومية الثالثة باريتو كواال المتوّسطةالمدرسة األولى باريتو كواال و 
صف ال فيالقراءة  الطلبة علىقدرة  ا البحث هوهذفإن األغراض من  من كل مدرسة.

 لمتوّسطةاالمدرسة اإلسالمية الحكومية األولى باريتو كواال و  المتوّسطةالثامن بالمدرسة 
تتم تقنيات  اهالعوامل التي تؤثر علي ولمعرفة اإلسالمية الحكومية الثالثة باريتو كواال
 .اتواالستبيانات والتوثيق والمالحظات ختبار جمع البيانات عن طريق المقابالت واال

الصف الثامن بالمدرسة  فيالقراءة  الطلبة علىقدرة أظهرت النتائج أن 
مي كانت على مستوى مقبول. وتنتاإلسالمية الحكومية األولى باريتو كواال   المتوّسطة

الحكومية ة اإلسالمي المتوّسطةالمدرسة ب الصف الثامن في القراءة على ةبطلالأيًضا قدرة 
فهم  تباراخة الجهرية و اءمقبول. هذا مبني على اختبار القر إلى مستوى  الثالثة باريتو كواال

لمدرسة االحاصل في ، في كال المدرستين. في االختبار ةباحثال تهالذي أجر  ءالمقرو 
 بينما 63.75 درجةعلى متوسط  باريتو كواالاألولى اإلسالمية الحكومية  المتوّسطة
ى متوسط عل اإلسالمية الحكومية الثالثة باريتو كواال المتوّسطةلمدرسة في االحاصل 

 .61.3 درجة
لمدرسة الصف الثامن با فيالقراءة  الطلبة علىقدرة  لعوامل التي تؤثر علىا

مية اإلسال المتوّسطةلمدرسة ا و اإلسالمية الحكومية األولى باريتو كواال المتوّسطة
الطلبة إلى المدرسة  سأليعني سرور الطلبة في تعليم القراءة،  باريتو كواال لثالثةالحكومية ا

عن درس القراءة، اشتراك الطلبة عن درس القراءة خارج المدرسة ومناسبة المادة التي 
 .تدرسها المدرسة
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