
 في (Talking Stick)" عصا الكليمال" جيةيستراتفعالية استخدام إ
اإلستقامة بمدرسة العاشر  طلبة الصف لدى القراءة ميتعل

 بنجرماسين وران رايا بكابفي  الثانوية اإلسالمية
 

 إعداد:
 ستي عائشة

١٣٠١٢٣٠٦٩٨ 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 اإلسالمية الحكومية يجامعة أنتسار 
 بنجرماسين

 هـ١٤٣٩م/٢٠١٨



 أ

في  (Talking Stick)فعالية استخدام إستراتيجية "العصا الكليم" 
اإلستقامة بمدرسة لدى طلبة الصف العاشر  القراءة ميتعل

 بكابوران رايا بنجرماسينفي  الثانوية اإلسالمية

 
 البحث العلمي

 فاء بعض الشروطيالست والتعليم مقدم لكلية الرتبية
 لنيل درجة السرجانا

 ربيةوتعليم اللغة العيف الرتبية 
 

 إعداد:
 سيت عائشة

 ١٣٠١٢٣٠٦٩٨رقم القيد: 
 
 

 اإلسالمية الحكومية يجامعة أنتسار 
 التعليمكلية التربية و 

 قسم تعليم اللغة العربية
 بنجرماسين

 هـ١٤٣٩م/٢٠١٨
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 شعار 

 

 :في القرآن الكريم قال هللا تعالى  

                         

                      

             

 (1-5)سورة العلق: 
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هدإء  إ 

 بحث إلعلميإل  هذإ أ هدي  

 رشيفةإل وأ يم  ميإلكرأ يب  إ ىل

ىل  إحملبوبني ين وأ خوإيتإإ خو  وإ 

ىل أ سات   يمرتننيإحمل يتذوإ 

ىل زناليئ  إلعزيزين وإ 

 إ إلبحث إلعلميهذ نهتاءإدلإفعة ل  أ عطوين  إذلين

لهيم غري إلشكر إجلزيل  وليس يل لكمة أ حسن وأ مجل أ هدهيا إ 

 إجلزإء  هلل يري مهجفزإ



 ھ

 الشكر والتقدير

 

والّصالة والّسالم  الذي أنزل على عبده الكتاب، تبصرة ألويل األلبابهلل  احلمد
لشعوب الشعاب، إىل خري املبعوث من أكرم ا على أشرف األنبياء واملرسلني سّيدنا حمّمد

 :. أّما بعداألجناب إىل يوم املآب وعلى آله وصحبه كتاب، أمة بأفضل
 العربية، اللغة تعليم يف السرجانا درجة لنيل العلمي البحث هذا كتابة متت قد

 قد من إىل احرتامي وأحسن يتحتيّ  وأمجل تقديري عظيمو  شكري جزيل أقدم أن فيسرين
 : وهم البحث، هذا كتابة على ساعدوين

كعميد كلية  املاجسترية احلاجة جويرية الدكتور  األستاذة ةاحملرتم الفضيلة ةصاحب -1
 .بنجرماسني جامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية والتعليم الرتبية

كلية املاجستري كرئيس قسم تعليم اللغة العربية  حسب اهلل  املكرم صاحب الفضيلة -2
 . بنجرماسني جامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية والتعليم الرتبية

 رشادها، على كارشاد األول  املاجستريم اسأبو ق الدكتورندوساألول  املشرف -3
فله مين خالص الشكر والتقدير  يف كتابة هذا البحث العلمي وتوجيهه وتشجيعه

 .ومن اهلل عظيم الثواب واجلزاء

وتوجيهه  رشادهاعلى  الدراسي،ر املاجستري كارشاد الثاين و ادحمّمد ن الثاين املشرف -4
ق صدره عن يوتشجيعه يف كتابة هذا البحث العلمي، ومل يبخل بعلمه ومل يض

 .فله مين خالص الشكر والتقدير ومن اهلل عظيم الثواب واجلزاء ةمساعدة الباحث

التعليم يف قسم تعليم بكلية الرتبية و  واحملاضرات مجيع احملاضرين السماحة واصاحب -5
 .النافعتني العلوم واملعارف ينالذين يعطون اللغة العربية



ذان قد ربياين ورمحاين منذ نعومة أظفاري، لال (حمّمد أرشد وزليح) الوالدان احملرتمان -6
    باآلداب العالية. قياملل طلب العلوم النافعة، ووجهاينلوشجعاين دائما 

يف قسم تعليم اللغة  العزيزين الطالب والطالباتو ، احملبوبني مجيع الزمالء واألصدقاء -7
كتابة هذا  وإمتام ساعدة والتوجيه والتشجيع على الباحثالذين قاموا بامل العربية

 البحث العلمي.

امعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني، على مساعدة متام هذا جبكتبة امل -8
 البحث. 

وأخريا أن هذا الكتاب أثر من اآلثار اإلنسانية املائلة إىل األخطاء والنقصان، 
فقنا يو  عسى اهلل أن ،من القراء النقد واالقرتاح على سبيل اإلصالح ةرجو الباحثتفلذا 

وينعم علينا  ،مين علينا برمحة ال حد هلا وأن يثيبنا حبسن الثواب و إىل حسن الصواب،
 وأسأل اهلل تعاىل أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه .النجاح والربكة يف طلب العلم

  يارّب العاملني. آمني. ونافعا إلعالء كلمة الدين الكرمي
  

  2018 مارس     بنجرماسني،  
 ةالباحث                        

 

    سيت عائشة   
1301230698 
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 الموافقة
  (Talking Stick"العصا الكليم" ) فعالية استخدام إسرتاتيجية  : البحث العلمي بعنوان

    اإلستقامة مبدرسةلدى طلبة الصف العاشر  تعليم القراءةيف   
 رايا بنجرماسنيوران بكابيف  اإلسالمية الثانوية

  عائشة سيت :    ةالطالب
 1301230698 :   رقم القيد

 تعليم اللغة العربية :    القسم
 التعليمالرتبية و  :    الكلية

 :ةالطالب تهوكتب هتذي أعد  اللمي البحث العطالع على االبعد 
 إىل جملس املناقشة. على تقدميه انوافق املشرف ،1301230698/عائشة سيت

  م2017 دمسبري    بنجرماسني،
 املشرف الثاين     األول املشرف 

 
 

 ر الماجستيرادمحّمد ن         الدكتورندوس أبو قاسيم الماجستير
    197709172008011006 :م التوظيفرق  196206261991031003 :رقم التوظيف

 

 

 االعتماد
 التعليم،باسم عميد كلية الرتبية و 

 رئيس قسم تعليم اللغة العربية
 

 
 
 

 الماجستيرحسب اهلل 
 197712242003121002 :رقم التوظيف



 

 ز

 االعتماد من طرف لجنة المناقشة
يف  (Talking Stick)صا الكليم" تخدام إسرتاتيجية "العفعالية اس :بعنوان العلمي البحث

رايا  بكابوران يف اإلسالمية الثانوية اإلستقامة مبدرسةلدى طلبة الصف العاشر  تعليم القراءة
عن  ةالباحث تقد دافع ،1301230698 ، رقم القيد:سيت عائشة :اهتتبك اليت، بنجرماسني

درجة السرجانا يف تعليم اللغة شرطا لنيل  ار قبوهلية وتقر ا البحث العلمي أمام جلنة املناقشهذ
 العربية، وذلك يف:

 اخلميس:   اليوم       
 2018يناير  25:   التاريخ            

 (أ) 81،8:  بدرجة   مقبولةكون وت
 عميد كلية الرتبية والتعليم   

 جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية 
 
 
 

 الدكتورة الحاجة جويرية الماجستيراألستاذة  
 196001061986032004رقم التوظيف:            

 

 :ات األساتذةالسادوتتكون جلنة املناقشة من 
 التوقيع اإلسم

 ا(ومناقش)رئسا  الدكتورندوس أبو قاسيم املاجستري -1 -1
 196206261991031003: رقم الوظيف     

 

 )مناقشا( حسب اهلل املاجستري -2
         197712242003121002: رقم التوظيف     

 

 )مناقشا(  حمّمد نادر املاجستري -3
 197709172008011006 رقم التوظيف:     

 



 

 

 



 ح

 

 ةإقرار الطالب
 كاآليت:  أدناه وبيانايت ةأنا املوقع

 سيت عائشة:    االسم الكامل
 1301230698 :  رقم القيد

 : تعليم اللغة العربية   القسم
 التعليمو  : الرتبية   الكلية 

تعليم  شرط لنيل درجة السرجانا يف توفريل بأن هذا البحث الذي حضرته أقر  
اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني حتت 

 عنوان:
لدى  القراءة تعليمفي  (Talking Stickفعالية استخدام إستراتيجية "العصا الكليم" )

رايا  بكابورانفي  اإلسالمية الثانوية اإلستقامة بمدرسةطلبة الصف العاشر 
 .بنجرماسين

أحد  ادعىحضرته وكتبته بنفسي وما زورته من إبداع غريي أو تأليف اآلخر. وإذا 
استقباال أنه من تأليفه وتبني أنه فعال ليس من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على ذلك، ولن 

جامعة أنتساري اإلسالمية  والتعليم أو على كلية الرتبية نيتكون مسؤولية على املشرف
   احلكومية بنجرماسني.

 وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك.هذا، 

    2018 مارس     ،بنجرماسني
 اإلقرار ةتوقيع صاحب 

  
 
 

 سيت عائشة          
              1301230698 
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 ملخص البحث
يف  (Talking Stick) "العصا الكليم" فعالية استخدام إسرتاتيجية. "م2018ستي عائشة، 
 بكابوران يف اإلسالمية الثانوية اإلستقامة مبدرسةلدى طلبة الصف العاشر  تعليم القراءة

. البحث العلمي. قسم تعليم اللغة العربية، كلية الرتبية والتعليم. املشرف رايا بنجرماسني"
 .املاجستري نادر حمّمد: الثاين املشرف. املاجستري قاسم أبو الدكتورندوساألول: 

  تعليم القراءة ،العصا الكليمت الرئيسية : الكلما

رايا  بكابوران يف اإلسالمية الثانوية اإلستقامة مبدرسةوجه تعليم القراءة 
نفسا. السبب القراءة نص بنجرماسني على املشكلة بأن الطلبة مل تستوعدوا على فهم 

الطلبة بالسأم  . ويأثر السبب إىل أن تشعردائما القراءة هذه املشكلة يرتجم املدّرس نص
دّرس ليطب  ،يطلب امل الفاعل هدف التعليم. مهة على فهم نص القراءة نفسا وليست

إحدى . و املختارة التعليم واإلسرتتيجية ة وبيئةصاواملادة اخل اإلسرتتيجية الفاعلية بالغابة
  "العصا الكليم". إسرتاتيجيةم القراءة هي ييف تعل رتاتيجياتاإلس

ترقى حاصل م إسرتاتيجية العصا الكليم استخدا هلي: هذا أسئلة البحث هو 
يف لدى طلبة الصف العاشر مبدرسة اإلستقامة الثانوية اإلسالمية  القراءة تعليمالدراس يف 

"العصا  إسرتاتيجيةهو تعريف الفعالية  هذا البحثوهدف ؟. بكابوران رايا بنجرماسني
 اإلسالمية الثانوية اإلستقامة درسةمبالكليم" يف تعليم القراءة لدى طلبة الصف العاشر 

 رايا بنجرماسني. بكابوران يف
 البحث هذا العينة. الكّمي مبدخل التجريب البحث نوع هواملنهج هذا البحث و 

 بطريقة التعليم  يبتطب طلبا 24 عدد الضابطة كالصف( أ) العاشر الصف يف طلبة هي
 التعليم  بتطبي طلبتا 24 عدد التجريبية كالصف( ب) العاشر الصف يف وطلبة الرتمجة

اإلختبار من نتائج الطلبة هي  هذا البحث البياناتأساسي "العصا الكليم".  إسرتاتيجية
 .IBM SPSS versi 22 حىت حتليل باستمارة القبلي واإلختبار البعدي



 

"العصا الكليم" يف تعليم القراءة  إسرتاتيجية  يتطبهذا البحث هي  أما نتيجة
رايا  بكابوران يف اإلسالمية الثانوية اإلستقامة مبدرسةالعاشر  لدى طلبة الصف

نتائج الطلبة يف اجملموعة التجريبية أعلى من نتائج الطلبة يف اجملموعة قدرة بنجرماسني 
أصغر من  0،00أن قيمة ملحوظها  (u ختبارا) ويتين مان حتصيل من النظرة الضابطة.

 من املعّدل من حتصيلو  "مقبول" 𝑯𝜶 و" مرفوض" 𝑯𝒐 حىّت ، α=0،05درجة املغزى 
، 70،00من اإلختبار القبلي  أرفع البعدي االختبار يف 90،00 هي التجريبية اجملموعة

من اإلختبار القبلي  سفلأ البعدي االختبار يف 56،25واجملموعة الضابطة هي 
عليم ت يف (Talking Stick)" الكليم العصا". اخلالصة، استخدام إسرتاتيجية 82،50

 رايا بكابوران يف اإلسالمية الثانوية اإلستقامة درسةمب العاشر الصفالقراءة لدى طلبة 
 .فّعال بنجرماسني
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ABSTRAK 

Siti Aisyah, 2018. Efektivitas Penggunaan Strategi “Talking Stick” dalam 

Pembelajaran Membaca untuk Murid Kelas X Madrasah Aliyah Al-

Istiqamah di Pekapuran Raya Banjarmasin. Skripsi, Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing: 1) Drs. Abu 

Kasim M.Ag. 2) Muhammad Nadir S.Ag, M.Pd.I, M.Stud. 

Kata Kunci: Talking Stick, Pembelajaran Membaca 

Pembelajaran MA. Al-Istiqamah di Pekapuran Raya dihadapkan pada 

permasalahan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam memahami teks Bahasa Arab 

secara mandiri. Kesulitan tersebut disebabkan guru selalu menterjemahkan teks 

bacaan sehingga hal ini berpengaruh terhadap aspek psikologis siswa yang kurang 

bersemangat dalam memahami sendiri teks bacaan. Untuk Mewujudkan tujuan 

pembelajaran yang efektif, seorang guru dituntut untuk menerapkan strategi 

pembelajaran aktif yang sesuai dengan tujuan, materi khusus, suasana pembelajaran 

dan penggunaan strategi yang terpilih. Salah satu strategi yang sesuai dengan 

pembelajaran membaca adalah strategi “Talking Stick”.  

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah Strategi “Talking 

Stick” meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran membaca untuk siswa kelas X 

MA. Al-Istiqamah di Pekapuran Raya Banjarmasin?. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui efektivitas penggunaan strategi “Talking Stick” dalam 

pembelajaran keterampilan membaca kelas X MA. Al-Istiqamah di Pekapuran Raya 

Banjarmasin. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

eksperimen. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas X (A) sebagai kelas kontrol 

berjumlah 24 orang dengan menerapkan pembelajaran metode Tarjamah dan Siswi 

kelas X (B) sebagai kelas eksperimen berjumlah 24 orang dengan menerapkan 

strategi “Talking Stick”. Adapun data pokok yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah hasil belajar siswa dari pelaksanaan pre-test dan post-test, kemudian dianalisis 

dengan aplikasi IBM SPSS versi 22. 

Adapun hasil penelitian ini adalah penggunaan strategi “Talking Stick” pada 

pembelajaran keterampilan membaca siswa kelas X MA. Al-Istiqamah di Pekapuran 

Raya Banjarmasin dapat meningkatkan nilai siswa dikelas eksperimen daripada nilai 

siswa dikelas kontrol. Hal ini dapat dilihat dari hasil tes akhir (post-test) dengan 

menggunakan Uji Mann-Whitney (Uji U) adalah 0,000, karena 0,000 < 0,05 maka  
𝑯𝒐 ditolak dan  𝑯𝜶 diterima dan dapat dilihat juga melalui nilai rata-rata hasil tes 

akhir (post-test) kelas eksperimen 90,00 lebih tinggi dari tes awal (pre-test) 
70,00 dan tes akhir (post-test) kelas kontrol 82,50 lebih rendah dari rata-rata 

hasil tes awal (pre-test) 56,25. Maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan strategi 

“Talking Stick” pada pembelajaran keterampilan membaca siswa kelas X MA. Al-

Istiqamah di Pekapuran Raya Banjarmasin Efektif. 
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