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رُُكْم َمْن تَ َعلََّم اْلُقْرآَن َوَعلََّمهُ رسول هللا صّلى هللا عليو وسّلم :  قال  َخي ْ

 )رواه البخاري(
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 إهداء

 أقدم ىذه الرسالة ادلاجستري خصوصا اىل ....

 

 رمحهما هللا تعاىل أيب هاد اينور وأمي انيت إيراوايت احملبوبنيالوالدين الكرميني 

 دمحم فاتح الزمر بيناو  زلفى الطفي و إىل أسريت احملبوبةزوجيت

 وإىل أساتذي الذين علموين علوما كثريا انفعة

 تعليم اللغة العربية قسم وإىل أصحايب احملبوبني يف

 

 

 

 

 جزاكم هللا خريا اجلزاء

 



 ه
 

 رشككلمة ال

حىت يستطع أن يتم ىذا  رياوجل الذي أعطى الباحث نعما كث و الشكر هلل عز احلمد

المية احلكومية أنتساري يف جامعة اإلس ريوىو شرطا لنيل درجة ادلاجست ةلميالعالرسالة 

لدى الطالب إتقان ادلفردات ن و آقراءة القر  أثر كفاءة"، حتت ادلوضوع نيبنجرماس

 ". متاايأب اإلسالمية نويةالثا ارسادلديف  قراءةال علىمهارة

 فيسرين أن أقدم جزيل شكري اىل من قد ساعدوين على كتابة ىذا البحث ىم :

العليا  مدير يف كلية الدراسات ريادلاجستفضيلة األستاذ الدكتور سيف الدين سبدا  .1

ني الذي قد سهل اىل الكاتب يف كتابة اري اإلسالمية احلكومية بنجرماسجامعة أنتس

 .الرسالةىذه 

 الدراساتفيصل مبارك سيف ادلاجستري رئيس قسم تعليم اللغة العربيةفضيلة الدكتور  .2

ينالذي قد وافق موضوع ىذه اري اإلسالمية احلكومية بنجرماسالعلياجامعة أنتس

 الرسالة وأعطى خدمة عالية حىت يسري أمر جيدا ويسهل الكاتب حلل ىذه الرسالة.

 



 و
 

اليت قد أعطي ادلداخالت والتشجيع  1رة ميال حسنة ادلاجستري ادلشرفة فضيلة الدكتو  .3

 يف حل ىذه الرسالة. 

اليت قد أعطي ادلداخالت  2رة رضا درماواتيادلاجستري ادلشرفة فضيلة الدكتو  .4

 والتشجيع يف حل ىذه الرسالة.

جبامعة  علياال الدراساتمجيع احملاضرين يف قسم تعليم اللغة العربية نيفضيلة ادلكرم .5

 ني. اإلسالمية احلكومية بنجرماس أنتساري

 رسالة ادلاجستري.يف كتابة  ء الذين قاموا لادلساعد و يشجعيومجيع األصدقاء والزمال .6

، الىت اليت قد أحبان يف هللا دمحم فاتح الزمر إبيو  لطفي زلفى سريت احملبوبة، زوجيتإل .7

 تري.رسالة ادلاجسقد شجعني دائمايف كتابة 

 عامة.  نيخاصة وللقارئىذه الرسالة ادلاجستري يل عسى هللا أن ينفع 

 2222ديسمرب  2ني، نجرماسب
 الباحث

         
 دمحم مجرليانشة    

      181211262137    
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 تقرير مشرفيت الرسالة
 

 لدى الطالب على مهارةإتقان ادلفردات ن و آقراءة القر  أثر كفاءة

 منتاياإلسالميةأب الثانوية ارسادلديف  قراءةال

 

 قدمها الباحثاليت ي
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 م2222ديسمرب  22ني، نجرماسب

 ةادلشرفة الثاني   ادلشرفة األوىل

 

 ادلاجستريرة رضا درماوايت الدكتو    رة ميال حسنة ادلاجستريالدكتو 
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 ي
 

 ملخص البحث
 

 لداىلطالب على مهارةإتقان ادلفردات ن و آقراءة القر  أثر كفاءةم. "2222دمحم مجرليانشة،  
رة ميال حسنة ادلاجستري، و ادلشرفة الدكتو ادلشرفة األول " متااياإلسالميةأب الثانوية ارسادلديف  قراءةال

تعليم اللغة العربية الدراسات العليا جبامعة أنتساري قسم رة رضا دارموايت ادلاجستري. الدكتو الثانية 
 ني.اإلسالمية احلكومية بنجرماس

 

أثر كفاءة قراءة القرآن على مهارة القراءة، أثر اتقان ادلفردات على  ىذا البحث يهدف لكشف 
على التساوي على مهارة القراءة يف  لداىلطالبإتقان ادلفردات ن و آقراءة القر  مهارة القراءة، وكفاءة

 .منتاياإلسالميةأب الثانوية ارسادلد
جنس ىذا البحث ىو استعراضيا ومدخل ادلستخدام يف ىذا البحث ىو مدخل كمي. رلتمع  

ادلدرسة يف  قسم الرايضيات وعلوم الطبيعياتلاحلادي عشر البحث ىذا البحث ىو طالب الصف 
ىولو  2اإلسالميو احلكوميو  ادلدرسة الثانويةو  ،جناي الشماليةو ىولو س 1اإلسالميو احلكوميو  الثانوية

وأخذ  طالبا. 242 الذي عددىم اإلسالميو رخاء للبنني أمنتاي، ادلدرسة الثانويةجناي الشمالية، و و س
 أدوات مجع البياانتو  طالبا. 62ىي رلتمع البحث% من 25 م يف ىذا البحثاادلستخد عينة البحث
 حتليل احندار ادلتعدد.  ما أسلوب حتليل البياانت لاستخداملاالتوثيق، أ
، واتقان %53نتيجة ىذا البحث تشري كفاءة قراءة القرآن لدى الطالب اعتدال بقيمة  

 . أما %67لدى الطالب اعتدال بقيمة ومهارة القراءة  ،%72ادلفردات لدى الطالب اعتدال بقيمة 
اتقان ادلفردات ما أثر أفيو أثر. و %6663ىي  على مهارة القراءة لدى الطالب أثر كفاءة قراءة القرآن

إتقان ادلفردات ن و آقراءة القر  فاءةوأما أثر ك % فيو أثر.7964لدى الطالب على مهارة القراءة ىي 
 % فيو أثر. 8569 على التساوي على مهارة القراءة لداىلطالب
 



 ك
 

مهمة يف مهارة قراءة  تكون شيئاىي ( كفاءة قراءة القرآن 1ىو :  البحث فتضمن ىذا
يف قراءة القرآن  ب الطالب العاجزين ييف قبول الطالب جدود يف تقومي الدقيق وتغو (  2الطالب، 

قادرون فإلختيار الطروق التدريسية على الطالب  درسنيعلى ادل ( 3لتسهيل على تعارف الطالب، 
ألن  كفاءة قراءة القرآنب على الطالب دلعرفة  جي ( 4الذي عاجزين يف قراءة القرآن و اتقان ادلفردات، 

 .ف اذلجائيةو تعليم يف ادلدرسة بعضو دراسة احلر 
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ABSTRAK 

 

M. Jumarliansyah, 2020. Pengaruh Kemampuan Membaca Alquran dan Penguasaan 

Mufradat Siswa Terhadap Maharah Qiraah di Madrasah Aliyah Amuntai. 
Pembimbing I: Dr. Mila Hasanah, M.Ag. dan Pembimbing II: Dr. Ridha 

Darmawaty, M.Pd. Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana UIN Antasari 

Banjarmasin. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh kemampuan membaca  

alquran terhadap maharah qiraah, pengaruh penguasaan mufradat terhadap maharah 

qiraah, serta pengaruh kemampuan membaca alquran siswa dan penguasaan mufradat 

secara bersama-sama terhadap maharah qira’ah siswa di Madrasah Aliyah Amuntai. 

 

Jenis penelitian ini adalah survey dan pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah 

seluruh siswa Kelas XI Jurusan MIA di MAN 1 HSU MAN 2 HSU dan MA NIPA 

RAKHA Amuntai yang berjumlah 240 orang, dan dengan teknik pengambilan sampel 

25% dari populasi yang ada yaitu sebanyak 60 orang. Instrumen pengumpulan 

datanya adalah dokumentasi.Adapun teknik analisis data menggunakan Analisis 

regresi berganda.    

 

Hasil penelitian ini menunjukkan kemampuan membaca alquran siswa berada 

pada kategori sedang dengan nilai 53%, penguasaan mufradat siswa berada pada 

kategori sedang dengan nilai 72% serta maharah qiraah siswa pada kategori sedang 

dengan nilai 67%. Sedangkan pengaruh kemampuan membaca alquran siswa 

terhadap maharah qiraah sebesar 66,3% yang berarti ada pengaruh antara kemampuan 

membaca alquran siswa denganmaharah qiraah. Sedangkan pengaruh penguasaan 

mufradat siswa terhadap maharah qiraah  sebesar 79,4% yang berarti ada pengaruh 

antara penguasaan mufradat siswa dengan maharah qira’ah. Serta pengaruh 

kemampuan membaca alquran siswa dan penguasaan mufradat siswa secara bersama 

sama sebesar 85,9% yang berarti ada pengaruh diantara kemampuan membaca 

alquran  dan penguasaan mufradat siswa terhadap maharah qiraah. 

 

 Implikasi dari penelitian ini adalah, 1) kemampuan membaca alquran siswa 

menjadi hal yang paling utama dalam  kemampuan maharah qiraah siswa, 2) dalam 

penerimaan peserta didik baru, agar menyeleksi dengan ketat dan mengelompokkan 

siswa yang belum lancar kemampuan membaca alqurannya untuk lebih memudahkan 

mengidentifikasi siswa tersebut. 3) guru sebagai agent dalam kelas hendaknya  

mampu memilih metode mengajar dalam menghadapi siswa yang kurang dalam 

kemampuan membaca alquran dan penguasaan mufradat, 4) wajib bagi siswa untuk 

menguasai kemampuan membaca alquran, karena dalam pembelajaran khususnya di 

madrasah sebagian besarnya menggunakan huruf hijaiyyah. 
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