
 ملخص البحث
دى عشر احليف تعليم القراءة لدى طلبة الصف ا( (THE THING PUZZLEفعالية استخدام وسيلة األلغاز .2017سيت حممودة 

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

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

دى عشر من املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية النموذجية ببنجرماسني.ورر  هذا البح  ه  معرفة  فعا  حلطلبة الصف ا
 أو ال بإستخدام وسيلة األلغاز يف تعليم القراءة لدى طلبة الصف احدى عشر من املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية النموذجية

 ببنجرماسني. 
ة نتيجة طلبة الصف احلادى عشر باملدرسة الثانوية احلكومية الثانية النموذجي هلأسئلة، ه :  وهلذا البح 

دى عشر بدون احلأرفع من الصف ا( (THE THING PUZZLEبنجرماسني يف تعليم القراءة باستخدام وسيلة األلغاز
 ؟((THE THING PUZZLEاستخدام وسيلة األلغاز 

أما اهداف البح  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. 

دى احلالصف ا لطلبة يف تعليم القراءة (The Think Puzzle)األلغاز ة خالصة البح  ه : استخدام وسيل
ختبار اعشر تسهم يف ترقية نتيجة الطلبة يف اجملموعة التجريبية من نتيجة الطلبة بدون استخدامه، يعين من حتصيل 

u0،003  0،05وقيمة ملحوظها أصغر من درجة املغزى  ( =α فالفرضية هذا البح  أي ،)aH" توجد مبعىن
يف تعليم القراءة  (The Think Puzzle)األلغاز وسيلة " ذات داللة احصائية بني نتيجة الطلبة باستخدام فروق

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

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

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

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

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

 املدرسة الثانوية اإلسالمّية احلكومّية الثانية النموذجية ببنجرماسني بدرجة مقبو .
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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. 

 


