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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. 

  



 ملخص البحث
الصف الثامن بالمدرسة المتوّسطة  فيالقراءة  ة الطلبة علىقدر . 2222، أولياء نور عفيفة رحمي

اإلسالمية الحكومية األولى باريتو كواال والمدرسة المتوّسطة اإلسالمية الحكومية 
بية والتعليم. ر سم تعليم اللغة العربية، كلية الت. البحث العلمي، قالثالثة باريتو كواال
ج ا ر الحلدكتو ا. المشرف الثاني: الدكتور توفيق الرحمن، الماجستيرالمشرف األول: 

 .عاشقين نور، الماجستير
 .قراءة، تعليم اللغة العربيةال، الطلبة قدرةالكلمات الرئيسية: 

 
المدرسة الصف الثامن ب فيالقراءة  الطلبة علىقدرة  عبارة عن دراسة حول بحثال اهذقدم ت

لثالثة اإلسالمية الحكومية ا المتوّسطةالمدرسة اإلسالمية الحكومية األولى باريتو كواال و  المتوّسطة
 المتوّسطةدرسة الصف الثامن بالم فيالقراءة  الطلبة علىقدرة تحديد معرفة ويهدف إلى  .باريتو كواال

 و كواالاإلسالمية الحكومية الثالثة باريت المتوّسطةالمدرسة اإلسالمية الحكومية األولى باريتو كواال و 

 ها.ومعرفة العوامل التي تؤثر علي
كانت مجتمع . (mix methode)ا البحث هو بحث ميداني يستخدم طريقة مختلطة هذ

تو كواال اإلسالمية الحكومية األولى باري المتوّسطةالمدرسة ا البحث يعني الطلبة في هذالبحث في 
فإن األغراض  من كل مدرسة. 22بعينة ٪ اإلسالمية الحكومية الثالثة باريتو كواال المتوّسطةالمدرسة و 

مية اإلسال المتوّسطةالصف الثامن بالمدرسة  فيالقراءة  الطلبة علىقدرة  ا البحث هوهذمن 
 لمعرفةو  اإلسالمية الحكومية الثالثة باريتو كواال المتوّسطةالمدرسة الحكومية األولى باريتو كواال و 

واالستبيانات ات ار تختبتتم تقنيات جمع البيانات عن طريق المقابالت واال هاالعوامل التي تؤثر علي
 .والتوثيق والمالحظات

اإلسالمية  طةالمتوسّ الصف الثامن بالمدرسة  فيالقراءة  الطلبة علىقدرة أظهرت النتائج أن 
 في القراءة لىع ةبطلالكانت على مستوى مقبول. وتنتمي أيًضا قدرة الحكومية األولى باريتو كواال  

ا هذمقبول. إلى مستوى  الحكومية الثالثة باريتو كواالاإلسالمية  المتوّسطةالمدرسة ب الصف الثامن
مدرستين. في في كال ال ةباحثال تهالذي أجر  ءفهم المقرو  اتختبارة الجهرية و اءمبني على اتختبار القر 

 درجةتوسط على م باريتو كواالاألولى اإلسالمية الحكومية  المتوّسطةالمدرسة الحاصل في ، االتختبار
لى متوسط ع اإلسالمية الحكومية الثالثة باريتو كواال المتوّسطةلمدرسة في االحاصل  بينما 57.32

 .7..5 درجة
اإلسالمية  المتوّسطةالصف الثامن بالمدرسة  فيالقراءة  الطلبة علىقدرة  لعوامل التي تؤثر علىا

يعني  واالباريتو ك لثالثةاإلسالمية الحكومية ا المتوّسطةلمدرسة ا و الحكومية األولى باريتو كواال
سأل الطلبة إلى المدرسة عن درس القراءة، اشتراك الطلبة عن درس سرور الطلبة في تعليم القراءة، 

 .القراءة تخارج المدرسة ومناسبة المادة التي تدرسها المدرسة


