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 شعار
 

 فَ َلُه ِبِه َحَسَنُة ِبَعْشِر َأْمثَاِِلَاقَ َرَأ َحْرًفا ِمْن ِكَتاِب هللِا َمْن 
َواَلٌم َحْرٌف َوِمْيٌم  َحْرفٌ  اَل َأقُ ْوُل َاََل َحْرٌف َوَلِكْن أَِلفٌ 
 َحْرفٌ 

[HR.At Tirmidzy] 

 

 

 

 

  



 د
 

 إهداء

 

 أهدى هذا البحث العلمي

نة و ذين يربياني تربية حسلالنالمحبوبي ألبي وأمي

ى كل أقول شكرا كثيرا لكما عل يراعياني رعاية صحيحة

 دعائكما ونصيحتكما 

ذين لال ينالمحبوبالصغيرة لنجاح وألخيوأختيلوجهادكما 

 أعطيا

 الدوافع إلكمال هذا البحث العلمي

عةالمكرمين الذين اعطونى العلوم الناف يوإلى أساتيذ  

 ولجميع أعضاء عائلتي المحبوبين

 و جميع األصدقاء المحبوبين 

ا  ليس لي كلمة غير الشكر  من أجمل وأحسن هميإهد إل

 الجزيل

 بارك هللا لي ولكم

  



 ه
 

 الشكر و التقدير

احلمد هلل رب العاملني الصالة و السالم على أشرف األنبياء و املرسلني 
 سيدنا و موالنا حممد و على آله و صحبه أمجعني. أما بعد.

كثرية صغريها و    امانع ةهلل عز و جل الذي أعطى الباحثاحلمد و الشكر ف
مت الرسالة العلمية الستيفاء بعض الوظائف و الشروط أستطع أن أكبريها حىت 

لنيل درجة السرجانا يف الرتبية اإلسالمية جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية 
يف ( (THE THING PUZZLEاأللغاز  وسيلة فعالية استخدامحتت املوضوع "

دى عشر من املدرسة الثانوية اإلسالمية احلم القراءة لدى طلبة الصف اتعلي
 ".نجرماسنيبباحلكومية الثانية النموذجية 

 

 و يف هذه املناسبة النفيسة تقدم الباحثة شكرا جزيال إىل:
كلية الرتبية   ةاملاجستري، عميد جة جويريةااحلة الدكتور األستاذة مساحة  -1

 والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.
، رئيس قسم تعليم اللغة حيسب اللهاملاجسترياملشرف أستاذاملكرمو  مساحة -2

العربيةكلية الرتبية والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية 
 بنجرماسني.

على املاجستري ىامإهل ىأستاذي حامداملشرفة األوىل و مساحة املكرمة  -3
 هذا البحث العلمي، فلها مين الشكر والتقدير قراءةإرشادها للباحثة ىف 

على إرشاده املاجستري حيسب هللا أستاذ الثاين املشرف و  املكرم مساحة -4
 فله مين الشكر والتقدير.هذا البحث العلمي، قراءة للباحثة ىف 



 و
 

العربيةكلية الرتبية و يف قسم تعليم اللغة مساحة املكرمني مجيع احملاضرين  -5
  التعليم جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني فلهم من الباحثة

العلوم واملعارف والتشجيع. وجزاهم  كل الشكر و التقدير على ما قدموا
 هللا عين خري اجلزاء.

رئيس املكتبة جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية ورئيس املكتبة كلية  -6
ية ومكتبة قسم تعليم اللغة العربية جامعة أنتساري اإلسالم الرتبية والتعليم

 الباحثة لعملت البحث العلمي. احلكومية بنجرماسني الذي رفقا
والشكر اجلزيل جلميع الزمالء واألصدقاء الذين قاموا باملساعدة والتوجية  -7

 والتسهيل للكاتبة لكتابة هذا البحث العلمي.
ء ىف كتابة هذا البحث العلمي، فما واخلطا وال يفوت الباحثة من النقص

 أسئلو أحسن للقارئني اآلخرين، أن يقرتحوا للباحثة باقرتاحات إصالحية. 
 .ا لوجهه. وهللا ويل التويفهللا تعاىل أن جيعل هذا العمل خالص
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 الباحثة
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الذي حضرته لتوفري شرط لنيل درجة السرجانا يف العلمي بأن هذا البحث رت قر 

الرتبية و التعليم جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني تعليم اللغة العربية كلية 
 حتت عنوان:

يف تعليم القراءة لدى طلبة ( (THE THING PUZZLEوسيلة األلغاز فعالية استخدام 
دى عشر من املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية النموذجية احلالصف ا

 ببنجرماسني.
زورته من إبداع غريي أو تأليف اآلخر. وإذا ادعى أحد حضرته وكتبته بنفسي وما 

، استقباال أنه من تأليفه وتبني أنه فعال ليس من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على ذلك
أو على كلية الرتبية و التعليم جامعة أنتساري  ولن تكون املسؤولية على املشرفان
 اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.

 رار بناء على رغبيت اخلالصة وال جيربين أحد على ذلك.هذا، وحررت هذا اإلق 
 بنجرماسني،   

 صاحبة اإلقرار ةتوقيع
 
 

 حممودةسيت 
 1301230694رقم القيد: 



 ي
 

 ملخص البحث
دى احليف تعليم القراءة لدى طلبة الصف ا( (THE THING PUZZLEوسيلة األلغاز  فعالية استخدام.2017حممودة سيت 

العلمى, قسم تعليم اللغة العربية, كلية البحثالثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية النموذجية ببنجرماسني.عشر من املدرسة 
 واملشرف الثاين: حسب هللا، املاجستري .، املاجسترياألستاذ:األوىل املشرفة والتعليم.الرتبية

 .القراءة تعليم, ”األلغازوسيلة الكلمات الرئيسية :
يف تعليم القراءة ( (THE THING PUZZLEفعالية استخدام وسيلة األلغاز قدم الباحثة هذه الرسالة العاملية عن 

 عرفة دى عشر من املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية النموذجية ببنجرماسني.وغر  هذا البحث هي محللدى طلبة الصف ا
فعال أو ال بإستخدام وسيلة األلغاز يف تعليم القراءة لدى طلبة الصف احدى عشر من املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية 

 النموذجية ببنجرماسني. 
دى عشر باملدرسة الثانوية احلكومية الثانية احلنتيجة طلبة الصف ا هلوهلذا البحث أسئلة، هي: 

دى احلأرفع من الصف ا( (THE THING PUZZLEتعليم القراءة باستخدام وسيلة األلغازالنموذجية بنجرماسني يف 
 ؟((THE THING PUZZLEعشر بدون استخدام وسيلة األلغاز 

أما اهداف البحث هو للمعومات تطوير تفكر مدرسات اللغة العربية، املدير املدرسة واملشرف املدرسة، ويفيد للمدرس              
 على املعلومات والقارنات يف اختبار وسيلة التعليم املتصل لزيدة األنشطة ونتائج تعليم الطالبة يف اللغة العربية. 

الصف  لطلبة يف تعليم القراءة (The Think Puzzle)األلغاز استخدام وسيلة خالصة البحث هي: 
دى عشر تسهم يف ترقية نتيجة الطلبة يف اجملموعة التجريبية من نتيجة الطلبة بدون استخدامه، يعين من احلا

(، فالفرضية هذا α= )  0،05وقيمة ملحوظها أصغر من درجة املغزى  u0،003اختبار حتصيل 
) The Thinkاأللغاز وسيلة " ذات داللة احصائية بني نتيجة الطلبة باستخدام توجد فروقمبعىن "aHالبحث أي 

Puzzle)  الصف احدى العاشر من ونتيجة الطالبة دون استخدامه لدى طلبة يف تعليم القراءة
ذات توجد فروق" المبعىن "0H". وعلى أن  مقبول"بنجرماسنيالنموذجيةالثانية(MAN)درسةالثانويةاحلكوميةم

ونتيجة الطالبة يف تعليم القراءة  (The Think Puzzle)داللة احصائية بني نتيجة الطلبة باستخدام لعب األلغاز 
 بنجرماسنيالنموذجيةالثانية(MAN)مدرسةالثانويةاحلكوميةمن الصف احدى العاشر من دون استخدامه لدى طلبة

الصف احدى عشر  طلبةليف تعليم القراءة  (The Think Puzzle)األلغاز وسيلة اخلالصة، باستخدام . "مردود"
 .فّعالبنجرماسنيالنموذجيةالثانية(MAN)درسةالثانويةاحلكوميةممن

مدرسة الثانوية احلكومية  لطلبة الصف احلدى عشر منيف تعليم القراءة  أّن استخدام وسيلة األلغاز
(MAN)بنجرماسينتسهم يف ترقية كفاءة القراءة لدى الطلبة وجناحهم فيها. هذه احلالة، حتصيل النموذجية  الثانية

يف االختبار البعدي أرفع من نتيجة االختبار  87،83من اجملموعة التجريبية هي  (mean)من قيمة املتوسط 
صف احلادى يف تعليم القراءة لطلبة الThe Thing puzzle) )استخدام وسيلة األلغاز  47،50القبلي  

 عشر من املدرسة الثانوية اإلسالمّية احلكومّية الثانية النموذجية ببنجرماسني بدرجة مقبول.
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ABSTRAK 

Siti Mahmudah, 2017. Efektivitas Penggunaan Media Puzzle “The Thing Puzzle” 

pada Pembelajaran Membaca Siswa Kelas XI di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Model Banjrmasin. Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan. Pembimbing I: Hamidi Ilhami, M.Ag Pembimbing II: Hasbullah 

S,Ag M.H.I 

Kata Kunci: Media Puzzle, Pada Pembelajaran Qira’ah 

Peneliti meneliti karya ilmiah tentang  Efektivitas Penggunaan Media Puzzle 

“The Thing Puzzle” pada Pembelajaran Membaca Siswa Kelas XI di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Model Banjrmasin.  Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektif atau tidak 

dengan mengunakan media puzzle pada pembelajaran membaca siswa kelas XI di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Banjarmasin. 

 

Dan Rumusan masalah penelitian ini adalah Apakah hasil siswa kelas XI di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Banjarmasin pada pembelajaran membaca dengan 

menggunakan media puzzle (The Thing Puzzle) meningkat dari kelas XI yang tanpa 

menggunakan media puzzle? 

Adapun tujuan penelitian untuk informasi pengembangan berfikir guru-guru bahasa arab, 

pimpinan sekolah, dan kepada kelompok guru atas informasi membandingkan dalam 

memilih media pembelajaran yang berhubungan untuk meningkatkan kegiatan dan hasil 

belajar siswa siswi dalam pembelajaran Bahasa Arab. 

 

Kesimpulan penelitian ini adalah keefektifitas penggunaan media puzzle (the 

Thing Puzzle) pada pembelajaran membaca untuk siswa kelas XI peranan pada 

meningkatkan hasil siswa pada kelompok eksperimen dari hasil siswa tanpa 

menggunakan medianya. Ini dari hasil Uji U 0,003 dari hasil yang terlihat lebih kecil dari 

arti tingkatan 0.05 –signifikan hipotesis penelitian ini adalah Ha itu terdapatnya 

perbedaan terkait indikasi statistik antara hasil siswa dengan penggunaan media puzzle 

(the thing puzzle) pada pembelajaran membaca dan hasil siswa tanpa menggunakan 

media puzzle untuk siswa kelas XI dari MAN 2 Model Banjarmasin “diterima” dan H0 

tidak terdapat perbedaan terkait indikasi antara hasil siswadengan menggunakan media 

puzzle (the thing puzzle) pada pembelajaran membaca dengan hasil siswa tanpa 

menggunakan media puzzle untuk siswa kelas XI dari MAN 2 Model Banjarmasin 

“ditolak”  kesimpulan dengan menggunakan media Puzzle (The Thing Puzzle) pada 

pembelajaran membaca untuk siswa kelas XI dari MAN 2 Model Banjarmasin “Efektif”. 

 

Penggunaan Media Puzzle (The Thing Puzzle) pada pembelajaran membaca 

dengan hasil siswa tanpa menggunakan media puzzle untuk siswa kelas XI dari MAN 2 

Model Banjarmasin berkontribusi efesien membaca bagi siswa keberhasilan 

menggunakan media. Keadaan ini hasil dari mean (nilai rata-rata) dari kelompok 

eksperimen adalah 87,83 pada sesudah ujicoba meningkat dari hasil sebelumnya 

47,5.Efektivitas Penggunaan Media Puzzle “The Thing Puzzle” pada Pembelajaran 

Membaca Siswa Kelas XI di Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Banjarmasinadalah 

diterima. 
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 ولاقائمة اجلد
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 الصفحة املوضوع الرقم
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5,4 يف اجملموعة التجريبية يةتعليمالتنفيذ    49 

6,4 يف اجملموعة الضابطة يةتعليمالتنفيذ    50 
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