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 أهدي هذا البحث العلمي

 المحبوبةريحانة  الحاجة  وأمي المحبوبأحمد نورحان الحاج إلى أبي 

 إخوان المحبوبين ولألخوات المحبوباتوإلى 

 وإلى أساتيذي المكرمين

 وإلى أصدقائي المحبوبين

 ني الدافعة والحماسة والعلوم النافعة النتهاءالذين أعطو 

 هذا البحث العملي

 لمة أهداه أجمل وأحسن غير الشر الجزيلكوليس لي  

 جزاكم اهلل خير الجزاء
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 والتقدير الشكر
بسم اهلل الرمحن الرحيم، احلمد هلل الذي مأل الكون رمحة وحنانا جتري الرياح بأمره ممطرة، 
فتنبت األرض أشجارا وأغصانا، خلقنا من نطفة منيت فاكانت األرحام مأوانا، وخنبو 

لة،  وعني اهلل تكلؤنا واألب يسعى واألم ترعانا، وأشهد أن ال الو إال اهلل وحده ال شريك
إن شاء أماتنت وإن شاء أحيانا، وأشهد أن حممدا عبده ورسولو، من وىدة الفر أجنانا 

 وبعد.

 وبدئ ذي بدء يسعدين أن أتقدم خبالص الشكر والتقدير إىل:

ادلاجستري عميد كلية الًتبية  احلاجة جوايرية اةالدكتور  األستاذة ةادلكرم -0
 نجرماسنيوالتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية ب

حسب اهلل ادلاجستري كرئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية األستاذ ادلكرم  -3
 الًتبية والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.

 هيها يفوتوج ادلاجستري، على إرشادىرياين اام ةااندالدكتور  ةادلشرف  ةادلكرم -2
 ىذا البحث العلمي، مين خالص الشكر وتقدير ومن اهلل عظيم اجلزاء.

احلاج حممد كامل رمى وادلشرف ادلاجستري، حممد نادر ادلكرم  ادلشرف  -7
على إرشاده وتوجيو إيّل يف كتابة وإمتام ىذا البحث  ادلاجستريأنصار 

 العلمي، مين خالص الشكر وتقدير ومن اهلل عظيم اجلزاء.
اضرات يف فسم تعليم اللغة العربية كلية الًتبية والتعليم جامعة حملاحملاضرين وا -5

عندما يعتّلم  ةعلومهم للباحث ىاإلسالمية احلكومية بنجرماسني علأنتساري 
 لعمل البحث العلمي. ةالذين رفقوا للباحث

رئيس مكتبة اجلامعة و مكتبة الكلية والتعليم ومكتبة قسم تعليم اللغة العربية  -0
 لعمل البحث العلمي. ةرفقوا للباحثالذين 



 و
 

سة الثانوية اإلسالمية احلكومية   ادلاجستري كرئيس ادلدر  سرياديادلكرم  -4
 .كابواس كواال كابواس

 يف عاشرغة العربية وطلبة الصف الادلكرم توفيق الرمحن السرجانا كمدّرس الل -1
ت على الوق كابواس كواال كابواس  ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية

 وادلكان للباحث لعمل البحث العلمي.
لذان قد ربياين ل( اانةحير احلاجة أمحد نورحان و احلاج ان ) الوالدان احملًتم -1

 ورمحاين منذ صغاري، ودّعوا إىل اهلل  تعاىل لنجاحي يف طلب العلوم النافعة.
الشكر اجلزيل ألصدقائي يف قسم تعليم اللغة العربية الذين ساعدوين خبالص  -01

ادلساعدة ودافعوين حبسن الدافعة حىت استطعت على إمتام كتابة ىذا البحث 
 العلمي.

وأخريا أن ىذا البحث العلمي ال يتخلع عن األخطاء والنقائص، فلذا أرجو من 
القراء أو الباحثني اآلخرين أن يعطوين النقد أو االقًتاح على سبيل اإلصالح، عسى اهلل 

هدي لنا إىل الصراط ادلستقيم، وينعم علينا النجاح أن يوفقنا إىل حسن الصواب، وي
والفهم والربكة يف طلب العلم. وأسأل اهلل تعاىل أن جيعل ىذا العمل خالصا اهلل ونافعا 

 لعباد اهلل. آمني.
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ABSTRAK 

Nur Hasanah,  2018. Efektifitas Penggunaan Strategi Jigsaw dalam 
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Aliyah Negeri Kapuas Kuala Kapuas. Skripsi, Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. 

Pembimbing I : Muhammad Nadir, S.Ag., M.Pd.I., M.St. 

Pembimbing II: H. M. Kamil Ramma Oensyar, M.Pd 

 

Kata Kunci: Efektivitas.  Strategi Jigsaw. Pembelajaran Membaca. 

Skripsi ini menyajikan tentang Efektifitas Penggunaan Strategi Jigsaw 

dalam Pembelajaran Membaca Untuk Siswa Kelas X di Madrasah Aliyah Negeri 

Kapuas Kuala Kapuas. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah penggunaan 

strategi Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran 

membaca di kelas X MAN Kapuas Kuala Kapuas? 

 Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penggunaan 

strategi jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas X di MAN Kapuas 

Kuala Kapuas. 

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen. Subjek dari penelitian ini 

adalah siswa kelas X di MAN Kapuas Kuala Kapuas. Sedangkan objek pada 

penelitian ini adalah kemampuan siswa memahami teks bacaan bahasa Arab. 

Adapun instrumen penelitian adalah tes (pre-test dan post-test) dan dokumentasi.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

antara post-test dan pre-test dengan menggunakan strategi Jigsaw pada 

pembelajaran qira’ah siswa kelas X di MAN Kapuas Kuala Kapuas. Hal ini dapat 

dilihat nilai rata-rata pre-test: 60,72 sedangkan nilai rata-rata post-test: 81,87. 

Dilihat juga dari hasil uji u pada post-test menunjukkan 0,001 lebih kecil dari 0,05 

maka   diterima dan H0 ditolak. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

penggunaan strategi Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

pembelajaran membaca kelas X di MAN Kapuas Kuala Kapuas.   Dan 

menggunakan strategi jigsaw pada pembelajaran membaca di kelas X MAN 

Kapuas Kuala Kapuas efektif. 
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 ملخص البحث
 يف تعليم القراءة لدى طلبة( Jigsaw) جيغساوفعالية استخدام اسًتاتيجية . 8102نور حسنة، 

. بكواال كابواس الثانوية اإلسالمية احلكومية كابواسصف العاشر يف ادلدرسة ال
كلية الًتبية والتعليم. ادلشرف األول:   لمية. قسم التعليم اللغة العربيةالرسالة الع

حممد نادر، ادلاجستري. ادلشرف الثاىن: احلاج حممد كامل رمى انصار، 
 ادلاجستري.

 .، تعليم القراءةجيغساواستخدام استراتيجية  فعالية، الكلمات الرئيسية: 

يف تعليم القراءة  جيغساوفعالية استخدام اسًتاتيجية  عن تتحدث الرسالة العلميةىذه        
 .بكواال كابواس صف العاشر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كابواسال لدى طلبة

تستطيع أن ترقي نتيجة  جيغساواستخدام اسًتاتيجية  ومشكلة ىذا البحث ىي: ىل 
الصف العاشر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كابواس بكواال  الطلبة يف تعليم القراءة يف 

 ؟ كابواس
تستطيع أن ترقي نتيجة  جيغساواستخدام اسًتاتيجية وأىداف ىذا البحث ىو دلعرفة  

اإلسالمية احلكومية كابواس بكواال  الصف العاشر يف ادلدرسة الثانوية الطلبة يف تعليم القراءة يف 
 كابواس

البحث التجرييب، وذاتى البحث ىي طلبة الصف العاشر يف ومنهج ىذا البحث ىو  
ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كابواس بكواال كابواس. وموضوع البحث يف ىذا البحث ىو 

يف تعليم القراءة. وجلمع  جيغساو قدرة الطلبة على فهم نصوص اللغة العربية باستخدام اسًتاتيجية
 البيانات البحث ىي االختبار )اختبار القبلي واالختبار البعدي( والوثائق.

توجد ادلختلفة بني نتيجة الطلبة اختبار قبلي واختبار البعدي باستخدام ف أما نتائج البحث
يف تعليم القراءة لدى طلبة الصف العاشر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  جيغساواسًتاتيجية 

، ونتيجة 01،43احلكومية كابواس بكواال كابواس. بناء على نتيجة معدل االختبار القبلي =
 1،10. وتتحصل من االختبار ؤ يف االختبار البعدي =  10،14معدل االختبار البعدي =

. فرضية ىذه البحث يعين استخدام اسًتاتيجية مردودة H0 ومقبولة    ف1،15أصغر من 
تستطيع  أن ترقي نتيجة الطلبة يف تعليم القراءة يف الصف العاشر يف ادلدرسة الثانوية  جيغساو

يف تعليم القراءة لدى  جيغساواإلسالمية احلكومية كابواس بكوال كابواس. أن استخدام اسًتاتيجية 
  طلبة الصف العاشر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية كابواس بكواال كابواس فّعال.
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