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ملخص البحث
سيت جنوى لطفيا رمحا .0100 ،فعالية استخدام اسًتاتيجية النص العشوائي يف تعليم
مهارة القراءة لطلبة الصف الثامن مبدرسة دار العلوم املتوسطة اإلسالمية فوراي
تبالونج كاليمنتان اجلنوبية .البحث العلمي ،قسم تعليم اللغة العربية ،كلية الًتبية
والتعليم .املشرف األول :الدكتور توفيق الرمحن ،املاجستري ،واملشرف الثاين :أمحد
عارفني ،املاجستري.

الكلمات الرئيسية :فعالية ،اسرتاتيجية النص العشوائي ،تعليم مهارة القراءة
كان تعليم اللغة العربية هلا مهارات لغوية اليت ينيغي للطلبة أن يتم ّكنوا فيها ،وىي
مهارة االستماع والكالم والقراءة والكتابة ،وأيضا البد على مدرس اللغة العربية أن مي ّكن
مهارات لغوية يف تعليم اللغة العربية .فمشكالت مبدرسة دار العلوم املتوسطة اإلسالمية
فوراي تبالونج أ ّن رغبة طلبة الصف الثامن يف تعليم مهارة القراءة نقصان بسبب قليل
فهم الطلبة وقليل تذكريىم وقليل الفصاحة وبطيئهم يف القراءة .ولذلك أرادت الباحثةأن
تبحث عن استخدام اسًتاتيجية النص العشوائي يف تعليم مهارة القراءة لًتقية نتائج الطلبة
وتكون عملية التعليم سهولة وممتعة.
فأسئلة البحث ىي ما مدى فعالية استخدام اسًتاتيجية النص العشوائي يف تعليم
مهارة القراءة لطلبة الصف الثامن مبدرسة دار العلوم املتوسطة اإلسالمية فوراي تبالونج
كاليمنتان اجلنوبية؟ .وأىداف البحث ىي ملعرفة فعالية استخدام اسًتاتيجية النص
العشوائي يف تعليم مهارة القراءة لطلبة الصف الثامن مبدرسة دار العلوم املتوسطة
اإلسالمية فوراي تبالونج كاليمنتان اجلنوبية.
الكمي ابستخدام البحث
ونوع البحث ىو البحث امليداين ومدخلو ىو املدخل ّ
التجرييب ويسمى الشبو التجرييب ،مث تصميم البحث ىو الشبو التجرييب ابستخدام
اجملموعتني واالختبارين .وجمتمع البحث ىو مجيع طلبة الصف الثامن مبدرسة دار العلوم

و

املتوسطة اإلسالمية فوراي تبالونج وأما عينتو ىي طلبة الصف الثامن "أ" كاجملموعة
الضابطة والصف الثامن "ب" كاجملموعة التجريبية.
مثّ بناء على تقدمي البياانت وحتليلها فوجدت الباحثة أن استخدام اسًتاتيجية النص
العشوائي يف تعليم مهارة القراءة لطلبة الصف الثامن مبدرسة دار العلوم املتوسطة
فعال ،ألن بياانت االختبار -ت يف االختبار البعدي ىي
اإلسالمية فوراي تبالونج ىو ّ
 ٓ1ٜٓٔأصغر من ٘ٓ ٓ1ف  Haمقبول و  H0مردود ،ونتائج املع ّدل يف االختبار
البعدي للمجموعة التجريبية ( )ٚٚ1ٖٙأعلى من نتائج املع ّدل للمجموعة الضابطة
(.)ٚٓ1ٚٛ
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ABSTRAK
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Dr. Taufiqurrahman, S.Ag., M.Ed., Pembimbing II: Ahmad Arifin, M.Pd
Kata Kunci: Efektivitas, Strategi Teks Acak, Pembelajaran Keterampilan
Membaca.
Dalam pembelajaran bahasa Arab, terdapat empat keterampilan berbahasa
yang semestinya dikuasai oleh siswa dan guru bahasa Arab, empat keterampilan
itu adalah keterampilan menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Maka
permasalahan di MTs Darul Ulum Purai Tabalong adalah semangat siswa untuk
belajar keterampilan membaca kurang, hal ini disebabkan oleh kurangnya
pemahaman siswa terhadap teks bahasa Arab dan kurangnya kemampuan
membaca mereka dengan baik dan benar. Oleh karena itu, peneliti ingin
membahas penelitian dengan menggunakan strategi teks acak pada pembelajaran
keterampilan membaca untuk meningkatkan nilai siswa dan membuat
pembelajaran menjadi mudah dan menyenangkan.
Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sejauh mana efektivitas
penggunaan Strategi Teks Acak pada pembelajaran keterampilan membaca untuk
siswa kelas 8 di MTs Darul Ulum Purai Tabalong Kalimantan Selatan?. Dan
tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan Strategi
Teks Acak pada pembelajaran keterampilan membaca untuk siswa kelas 8 di MTs
Darul Ulum Purai Tabalong Kalimantan Selatan.
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian
eksperimen menggunakan model eksperimen semu (Quasi Eksperimen), dan
desain penelitiannya menggunakan dua kelompok dan dua kali pengujian.
Populasi dari penelitian ini adalah semua siswa kelas VIII MTs Darul Ulum Purai
Tabalong, dan sampelnya adalah siswa kelas VIII A sebagai kelompok kontrol
dan siswa kelas VIII B sebagai kelompok eksperimen.
Kemudian berdasarkan penyajian data dan analisisnya, maka dapat peneliti
simpulkan bahwa penggunaan strategi teks acak pada pembelajaran keterampilan
membaca untuk siswa kelas 8 di MTs Darul Ulum Purai Tabalong itu efektif. Hal
ini berdasarkan hasil uji-T pada Post-Test dengan nilai 0,019<0,05 maka Ha
diterima dan H0 ditolak, selanjutnya pada nilai rata-rata siswa kelas eksperimen
77,36 lebih tinggi dari nilai rata-rata siswa kelas kontrol 70,78.
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اإلهداء
أقدم ىذا البحث العلمي إَل:
أيب احلاج مسراين و ّأمي احلاجة صفية الذين يُربّييين على الفضيلة واألخالق
ِ
صغِْي ًرا"
"اللّ ُه َّم ا ْغ ِف ْرِ ِْل َولَِوالِ َد َّ
اين َ
ي َو ْارمحَْ ُه َما َك َما َربَّيَ ْ
وإَل أعضاء أسريت احملبوبني مثّ إَل مجيع املشايخ األعزاء واألساتذة الكرام
عسى هللا أن يعطيهم الدرجة األوَل يف الدنيا واآلخرة
وإَل مجيع أصحايب وصاحبايت ،ابرك هللا ِل ولكم مجيعا
جزاكم هللا خريا كثريا

ي

الشكر والتقدير
   

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدان
وموالان دمحم وعلى الو وصحبو أمجعني ،أما بعد.
فإن هللا الذي أعطى الباحثة نعمة عظيمة حىت تستطيع أن تتم البحث العلمي
شرطا لنيل درجة السرجاان يف كلية الًتبية والتعليم جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية
بنجرماسني حتت املوضوع "فعالية استخدام اسًتاتيجية النص العشوائي يف تعليم مهارة
القراءة لطلبة الصف الثامن مبدرسة دار العلوم املتوسطة اإلسالمية فوراي تبالونج
كاليمنتان اجلنوبية".
ويف ىذه املناسبة تق ّدم الباحثة شكرا جزيال إَل:
ٔ -املكرم فضيلة الدكتور احلاج محدان ،املاجستري كعميد كلية الًتبية والتعليم جبامعة
أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.
ٕ -املكرم حسب هللا ،املاجستري كرئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية والتعليم
جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.
ٖ -املكرم عارف الرمحن حكيم ،املاجستري كسكرتري قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية
والتعليم جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.
ٗ -املكرم فضيلة الدكتور توفيق الرمحن ،املاجستري كاملشرف األول ،واملكرم أمحد
عارفني ،املاجستري كاملشرف الثاين على إرشادمها للباحثة يف كتابة البحث العلمي.
٘ -مجيع احملاضرين واحملاضرات قسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية والتعليم جبامعة
أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.
ك

 -ٙاملكرم رمدان صاحل ،السرجاان كرئيس املدرسة دار العلوم املتوسطة اإلسالمية فوراي
تبالونج كاليمنتان اجلنوبية.
كمدرس اللغة العربية مبدرسة دار العلوم
 -ٚاملكرم فجري علمي اليدي ،السرجاان
ّ
املتوسطة اإلسالمية فوراي تبالونج كاليمنتان اجلنوبية.
 -ٛمجيع طلبة الصف الثامن مبدرسة دار العلوم املتوسطة اإلسالمية فوراي تبالونج
كاليمنتان اجلنوبية.
 -ٜاملكرم أيب دكتورندس احلاج مسراين ،املاجستري و ّأمي احلاجة صفية (املرحومة)
الذين يربّييين منذ صغاري حىت اآلن ،ويَدعون إَل هللا تعاَل لناجحي يف طلب
العلم.

ٓٔ -املكرم فضيلة الدكتور احلاج عبد البصري ،املاجستري وزوجتو كرئيس معهد سيت
خدجية حتفي القرنن الكرمي بنجرماسني.
ٔٔ -مجيع زمالئي وأصدقائي احملبوبني الذين يساعدون الباحثة يف كتابة البحث العلمي.
الجيرد من األخطاء والنقصان ،فلذلك أحث
وأخريا أن ىذا البحث العلمي ّ
للقارئني على يعطوين االقًتاحات والنقد .عسى هللا أن يُوفّقنا ويهدينا إَل الصراط
املستقيم وينعمنا النجاح والفهم والربكة يف طلب العلم .وعسى هللا أن ينفع ىذا البحث

العلمي للباحثة وللقارئني أمجعني .نمني.
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ٕ٘ ٗ.نتائج برانمج  IBM SPSS Ver. 22يف حتليل اختبار التجانس

ٜٙ

على نتائج االختبار البعدي
 ٗ.ٕٙنتائج برانمج  IBM SPSS Ver. 22يف حتليل االختبار ت على

ٓٚ

نتائج االختبار البعدي
 ٗ.ٕٚنتائج برانمج  IBM SPSS Ver. 22يف حتليل االختبار ت على
نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي

ق
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قائمة ادلالحق
ادلوضوع

الرقم
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خطة تنفيذ التعليم للمجموعة الضابطة

ٕ

خطة تنفيذ التعليم للمجموعة التجريبية

ٖ

األجوبة عن السؤال الختبارين

ٗ

نتائج االختبار القبلي للمجموعة التجريبية واجملموعة الضابطة

٘

نتائج االختبار البعدي للمجموعة التجريبية واجملموعة الضابطة

ٙ

خطوات حتليل املع ّدل واالحنراف املعياري لالختبار القبلي

ٚ

خطوات حتليل اختبار الطبيعة لالختبار القبلي

ٛ

خطوات حتليل اختبار التجانس لالختبار القبلي

ٜ

خطوات حتليل االختبار -ت

()Independent Samples T Test

لالختبار القبلي
ٓٔ

خطوات حتليل املع ّدل واالحنراف املعياري لالختبار العدي

ٔٔ

خطوات حتليل اختبار الطبيعة لالختبار البعدي

ٕٔ

خطوات حتليل اختبار التجانس لالختبار البعدي

ٖٔ

خطوات حتليل االختبار -ت

()Independent Samples T Test

ر

لالختبار البعدي
ٗٔ

خطوات حتليل االختبار -ت ( )Paired Samples T Testلالختبارين
للمجموعة التجريبية
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