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 ملخص البحث

. فعالية استخدام اسًتاتيجية جيقسو يف تعليم القراءة لطلبة الصف الثاين عشر يف ادلدرسة 0202منّورة، 
ابريتو كوال. البحث العلمي. قسم تعليم اللغة العربية.  5الثانوية االسالمية احلكومية 

  حسب هللا، ادلاجستري. و ادلشرف الدكتورة احلاجة نور ليلى، ادلاجستريادلشرفة 

 الكلمة الرئيسية : اسًتاتيجية جيقسو، تعليم القراءة.

بدءاً من ، تعليم اللغة العربية، وتطبيقها لتحسني ادلهارة اليت نريد يف الدرسيف  ظهرت اسًتاتيجيات خمتلفة
، وأتثري  الصعوابت اليت يواجهها الطالب يف تعليم القراءة ، وفيها عوامل أتيت من كل طالب بنفسو

وكذلك االسًتتيجية اليت يستخدم ادلدرس  إتقان ادلفردات لدى الطالب،. منهم العملية التعليمية وادلدرس
لتسهيل تعليم الطالب وفهم . حبيث يصيب الطالب ابدللل وجيدون صعوبة يف فهم مادة القراءة، راتبة

دمة يف التعليم حىت ميكن حتقيق اللغة العربية ، من الضروري أن يكون  اسًتاتيجية أو طريقة مستخ
. لذلك، استخدمت الباحثة اسًتاتيجية جيقسو يف تعليم القراءة لطلبة أىداف التعليم بشكل صحيح

ابريتو كوال. يف ىذا البحث، استخدمت  5الصف الثاين عشر يف ادلدرسة الثانوية االسالمية احلكومية 
تخدام جمموعتني، وىي اجملموعة التجريبية واجملموعة الباحثة منهجا كميا مع طريقة البحث التجريبية ابس

الضابطة )جمموعة التحكم فبل االختبار واالختبار البعدي(. وىي اجملموعة التجريبية ابستخدام 
اسًتاتيجية جيقسو. واجملموعة الضابطة دون استخدام اسًتاتيجية جيقسو. نتائج ىذا البحث تناسب 

ادلعدل اختبار البعدي يف اجملموعة التجريبية  ،00إلصدار ا IBM SPSS Statistikحبساب تطبيق 
وىناك فرق بني درجات االختبار البعدي يف الفصل  . 57,72وادلعدل يف اجملموعة الضابطة  80,58

،  tالتجريبية والفصل الضابطة بعد استخدام اسًتاتيجية جيقسو يف تعليم القراءة، بناء على نتائج اختبار 
اسًتاتيجية جيقسو يف تعليم القراءة لطلبة الصف الثاين عشر يف ادلدرسة استخدام  ميكن االستنتاج أن

 فعاال.ابريتو كوال  5الثانوية االسالمية احلكومية 
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ABSTRAK 

Munawwarah, 2021. Efektivitas Penggunaan Strategi Jigsaw pada Pembelajaran Qiraah Siswa 

Kelas XII MAN 5 Barito Kuala. Penelitian Ilmiah Jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab. Dosen Pembimbing Dr. Hj. Norlaila, M.Ag, M.Pd dan Hasbullah, S.Ag., 

MHI 

Kata Kunci : Strategi Jigsaw, Pembelajaran Qiraah. 

Belakangan ini banyak bermunculan strategi pembelajaran bahasa Arab, berbagai metode dan 

juga strategi yang bisa kita terapkan di sekolah untuk meningkatkan maharah yang kita inginkan, 

berawal dari kesulitan yang di alami oleh siswa dalam mempelajari qiraah, yang mana faktor 

tersebut ada yang datang dari masing-masing siswa itu sendiri, juga pengaruh dari proses 

pembelajaran dan tenaga pendidiknya. Di antaranya yaitu kurangnya penguasaan kosakata, dan 

penggunaan strategi dan metode yang di gunakan oleh guru sangat monoton, sehingga membuat 

siswa bosan dan merasa kesulitan dalam memahami materi qiraah. Untuk mempermudah siswa 

mempelajari dan memahami bahasa Arab maka perlu adanya sebuah strategi atau metode yang di 

gunakan dalam pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Oleh karena 

itu, peneliti menggunakan strategi jigsaw pada siswa kelas XII MAN 5 Barito Kuala. Pada 

penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian eksperimen 

dan kelompok control (Control Group Pre-test dan Post-test). Yakni 1 kelas di bagi 2 kelompok 

yaitu kelompok eksperimen dengan menggunakan strategi jigsaw dan kelompok control tanpa 

menggunakan strategi jigsaw. Hasil penelitian dalam penelitian ini ialah sesuai dengan 

perhitungan aplikasi IBM SPSS Statistik Versi 22, bahwa nilai rata-rata post-test kelompok 

eksperimen adalah 82,58 dan nilai rata-rata kelompok kontrol adalah 57,71, artinya terdapat 

perbedaan antara nilai post-test kelas eksperimen dan kelas control setelah di gunakan strategi 

jigsaw pada pembelajaran qiraah, dan berdasarkan hasil uji t bahwa penggunaan strategi jigsaw 

pada pembelajaran qiraah adalah efektif.  
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عار  ش 

 َجرِّْب َواَلِحْظ َتُكْن َعارًِفا

“Coba dan perhatikan, maka kau akan jadi 

tahu” 
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داء  اإله 

 أىدى ىذه الرسالة العلمية

احملبوب وأمي احملبوبةإىل جنيت ... أيب   

ادلشرفني إىل أخي احملبوب وأخيت احملبوبة وإىل  

 ومجيع أساتيذي

 وليس يل كلمة أىداىا أمجل و أحسن اجلزاء

 ونسأل هللا علما انفعا ورزقا حالال طيبا

 وعمال متقبال



 ي
 

 الشكر والتقدير
والصالة والسالم على أشرف األنبياء وادلرسلني سيدان بسمميحرلا نمحرلا هللا  احلمدهلل رب العادلني 
 وموالان دمحم وعلى الو وصحبو أمجعني. أما بعد :

احلمدهلل عز وجل الذي أعطى الباحثة نعمة كثرية صغريىا وكبريىا حىت يستطيع أن يتم الرسالة العلمية 
لًتبية والتعليم جبامعة أنتساري الستيفاء بعض الوظائف والشروط لنيل درجة الشهادة اجلاميعية يف كلية ا

 ثاينال ةلطلبفعالية استخدام اسًتاتيجية جيقسو يف تعليم  القراءة اإلسالمية احلكومية حتت ادلوضوع " 
 .”ابريتو كواال ۵يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  عشر

 ويف ىذه ادلناسبة النفسية تقدم الباحثة شكرا جزيال إىل :
كعميد كلية الًتبية والتعليم جامعة أنتساري   األستاذ الدكتور احلاج محدان، ادلاجستري احملًتمادلكرم و  -2

 اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني.
ادلاجستري سكرتريا لقسم  عارف رمحن حاكيم،و ادلكرم  احملًتم حسب هللا ادلاجستري كرئيسادلكرم و  -0

 ة أنتساري اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني.كلية الًتبية والتعليم جامعتعليم اللغة العربية  
مساحة ادلكرمة ادلشرفة األّول األستاذة الدكتورة احلاجة نور ليلى ادلاجستري، على إرشادهتا للباحث  -3

 يف كتابة الرسالة العلمية.
مساحة ادلكرم ادلشرف الثاين األستاذ حسب هللا ادلاجستري، على إرشادتو للباحث يف كتابة الرسالة  -4

 مية.العل
فضيلة ادلكرمني مجيع احملاضرين بكلية الًتبية والتعليم يف قسم تعليم اللغة العربية جامعة أنتساري  -5

 اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني.
مجيع اإلخوان وألخوات يف هللا الذين خيلصون يف اإلعانة وادلساعدة والنصيحة للباحثة يف كتابة  -6

 ىذه الرسالة العلمية.
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يفوت الباحثة من النقصان واخلطاء يف كتابة ىذه الرسالة العلمية، فما أحسن و ال         
 للقارئني أن يقًتحوا الباحث ابقًتا حات إصالحية.

 مني اي رب العادلني.آعسى هللا أن ينفع ىذه الرسالة للباحثة خاصة وللقارئني عامة، 
 

 م020۱ديسمرب 26 بنجرماسني ،       
 الباحثة        
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