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 شكر و تقدير
حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ ابهلل من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد هللا 
فال مضل له، ومن يضلله فال هادي له. اللهم صل على سيدان املصطفى، حممد صلى هللا عليه 

 وسلم بصفة العفى، وعلى اله وصحبه ومن تبعهم إبحسان إىل يوم القيامة.   

البحث احلمد و الشكر هلل عز وجل الذي أعطى الباحثة نعما كثرية حىت تستطيع أن تتم 
شرطا لنيل درجة السرجاان يف الرتبية اإلسالمية جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية حتت العلمي 

 Broken))أتثري اسرتاتيجيات قطعة املربع أو النص وتطابق بطاقة الفهرسة "املوضوع 

Square/Text & Index Card Match  املتوسطة اإل سالمية  املدرسةيف تعليم القراءة للطلبة
 احلكومية ابلنجان"

 ويف هذه املناسبة النفيسة تقدم الباحثة شكرا جزيال إىل:
فضيلة املكرم األستاذ الدكتور جميب الرمحان املاجستري، مدير جامعة أنتساري اإلسالمية  -١

 احلكومية بنجرماسني.
، رئيس قسم تعليم اللغة العربية جبامعة صل مبارك املاجستريالدكتور احلاج في فضيلة املكرم -٢

 أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.
 ، على إرشادته للباحثة يف كتابة الرسالة العلمية.املاجستريالدكتور أمحد مرادي فضيلة املشرف  -٣
للباحثة يف كتابة الرسالة  ه، على إرشادتاملاجستريصل مبارك فضيلة املشرف الدكتور احلاج في -٤

 العلمية.

يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية فضيلة املكرمني مجيع احملاضرين  -٥
بنجرماسني فلهم من الباحثة أحسن الشكر و التقدير على ما قدموه من العلوم واملعارف 

 خري اجلزاء.والتشجيع. وجزاهم هللا عين 
والشكر اجلزيل جلميع الزمالء واألصدقاء الذين قاموا ابملساعدة والتوجية والتسهيل للباحثة  -٦

 لكتابة هذا الرسالة العلمية.
وال تفوت للباحثة من النقصان واخلطاء يف كتابة هذه الرسالة العلمية، فما أحسن 

 .للقارئني أن يقرتحوا لباحثة ابقرتاحات إصالحية



اّلله أن ينفع هذه الرسالة العلمية للباحثة خاصة وللقارئني عامة هذه الرسالة عسى 
  العلمية. آمني

 
 م2020ديسمرب  23بنجرماسني،  

 الباحثة 
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 Broken))أتثري اسرتاتيجيات قطعة املربع أو النص وتطابق بطاقة الفهرسة "م،2020رومسيالوايت 

Square/Text & Index Card Match  يف تعليم القراءة للطلبة مدرسة املتوسطة اإل سالمية احلكومية
 و أمحد مرادي املاجستري األستاذ الدكتور العربية.قسم تعليم اللغة البحث العلمي  ابلنجان".

 .صل مبارك املاجسترياحلاج في الدكتور
 

 الكلمات الرئيسية: مهارة القراءة، اسرتاتيجيات قطعة املربع أو النص وتطابق بطاقة الفهرسة 
فإن إتقان القراءة يف تعليم اللغة العربية أمر ضروري ومهم للغاية. هذا ميكن أن يساعد 
ويسهل الطالب يف حتقيق املهارات اللغوية، سواء يف االستماع والكالم والكتابة. وليس فقط يف 
قراءة اللغة العربية، ولكن يف قراءة القرآن واحلديث. ومهارة القراءة هي أحد مهارة مهمة، ألهنا 

هلم مهارات شيء مهم لطالب يف تعليم اللغة األجنبية خاصة تعليم اللغة العربية. والطالب الذين 
حسنة فيكونوا مسهلة يف فهم نص اللغة العربية. وذلك ميكن بتنفيذ تغيري كيفية التعلم إىل تعليم 

 أكثر سرورا ابستخدام اسرتاتيجيات يف التعليم.
قطعة املربع أو النص كيف تنفيذ وأتثري اسرتاتيجية  املشكالت ىف هذا البحث هي:  و 

للطالب يف املدارس  (Broken Square/Text & Index Card Match)وتطابق بطاقة الفهرسة 
ملعرفة كيفية تنفيذ وأتثري هي: فهذا البحث وأما األهداف من  املتوسطة اإل سالمية بباالجنان.

 Broken Square/Text & Index Card)قطعة املربع أو النص وتطابق بطاقة الفهرسة اسرتاتيجية  

Match ) .للطالب يف املدارس املتوسطة اإل سالمية بباالجنان 
يعين شبه  تصميم البحث املستخدم يف هذا البحث هي تصميم البحوث التجرييب

التجرييب، ألن طريقة البحث التجريبية هي طريقة اليت تستخدم إلجياد أتثري بعض العالجات على 
 اآلخرين يف ظل حال مراقب.

اء تنفيذ اسرتاتيجية املربعات املكسورة / مطابقة بطاقة النص ( أثن1اتئج هذه الدراسة هي 
والفهرسة ، ميكن مالحظة أن هناك تغيريًا يف أمناط التعلم للطالب الذين جييبون على األسئلة اليت 
طرحها الباحث ، ابإلضافة إىل ذلك ، كما أهنم أكثر محاًسا ونشاطًا يف العمل على املهمة املعينة. 

( مت العثور على التأثري على نتائج التعلم من قبل 2ط أيًضا إىل االخنفاض و مييل ضعف النشا



املدرس املتوسطة اإل سالمية الطالب حول املربعات املكسورة / مطابقة بطاقة النص والفهرس يف 
بالجنان و مدرسة اهلداية املتوسطة اإلسالمية  3بباالجنان هي املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

أن قيمة امللحوظ يف االختبار الذي تبني أن  tان ابرينجني اجلنوبية مناسبا ابلنتائج من االختبار إين
𝛼، و هو أصغر من درجة املغزى 0,00القبلي واالختبار البعدي يعين  = و هذا احلال  0,05

   مردودة. H0مقبولة و  Haتدله على أن ف 
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Kata kunci: Keterampilan Membaca, Strategi Broken Square  

Penguasaan membaca dalam pengajaran bahasa Arab sangatlah penting Hal ini 

dapat membantu dan memudahkan siswa dalam mencapai kemampuan berbahasa, baik 

dalam menyimak, berbicara maupun menulis. Dan tidak hanya dalam membaca bahasa 

Arab, tetapi dalam membaca Al-Qur'an dan hadits. Keterampilan membaca merupakan 

keterampilan yang penting, karena penting bagi siswa dalam pendidikan bahasa asing, 

khususnya pengajaran bahasa Arab. Dan siswa yang memiliki keterampilan yang baik 

akan lebih mudah memahami teks bahasa Arab. Hal ini dapat dilakukan dengan 

menerapkan perubahan cara belajar menjadi lebih bahagia dengan menggunakan strategi 

dalam mengajar 

Rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah: Bagaimana menerapkan dan 

mempengaruhi strategi Broken Square / Text & Index Card Match untuk siswa sekolah 

menengah Islam di Balangan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mempelajari bagaimana menerapkan dan 

mempengaruhi strategi potongan persegi atau teks dan Broken Square / Text & Index Card 

Match untuk siswa sekolah menengah Islam di Balangan. 

Desain penelitian Penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai penelitian yang di 

dalamnya melibatkan manipulasi terhadap kondisi subjek yang diteliti, disertai upaya 

kontrol yang ketat terhadap faktor-faktor luar serta melibatkan subjek pembanding atau 

metode ilmiah yang sistematis yang dilakukan untuk membangun hubungan yang 

melibatkan fenomena sebab akibat (Arifin, 2009: 127). 

Metode penelitian eksperimental merupakan metode penelitian yang dapat 

menguji secara benar hipotesis menyangkut hubungan kausal (sebab akibat). Dalam studi 

eksperimtal peneliti memanipulasi paling sedikit satu variable, mengontrol variable lain 

yang relevan, dan mengobservasi efek/pengaruhnya terhadap satu atau lebih variable 

terikat. Peneliti menentukan “siapa memperoleh apa”, kelompok mana dari subjek yang 

memperoleh perlaakuan mana. Manipulasi variable bebas merupakan salahsatu 

karakteristik yang membedakan penelitian eksperimental dengan model penelitian lain. 

Variable bebas juga diacu sebagai variable eksperimental, variable penyebab, atau 

variable perlakuan yang aktifitas atau karakteristiknya dipercaya membuat suatu 

perbedaan. Dalam penelitian pendidikan variable yang bisa dimanipulasi termasuk 

metode pengajaran, jenis penguatan, pengaturan lingkungan belajar, jenis materi belajar 

dan ukuran kelompok belajar. Variable terikat  juga diacu sebagai variable keriteria atau 

variable pengaruh dari hasil studi. Perubahan atau perbedaan dalam kelompok dipercaya 

sebagai suatu hasil manipulasi variable bebas. 

 

Hasil penelitian ini adalah 1) selama penerapan strategi Broken Square / Text & 

Index Card Match ini sudah dapat terlihat adanya perubahan pola belajar siswa yang menjawab 

pertanyaan yang diajukan oleh peneliti bertambah, di samping itu mereka juga semakin antusias 

dan aktif mengerjakan tugas yang diberikan. Aktivitas yang kurang baik pun cenderung berkurang 

dan 2) pengaruh terhadap hasil belajar ditemukan siswa tentang Broken Square / Text & 

Index Card Match di MTs Negeri 3 Balangan dan MTs Al Hidayah Inan Paringin Selatan 



sesuai dengan hasil uji Ternyata nilai observasi pada pre-test dan  post-test adalah 0,00 

lebih kecil dari skor signifikansi α = 0,05, hal ini menunjukkan bahwa Ha dapat diterima 

dan H_0 dikembalikan. Berarti di kedua sekolah tersebut mengalami perbedaan hasil. 
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Reading mastery in teaching Arabic is very important. This can help and facilitate 

students in achieving language skills, both in listening, speaking and writing. And not only 

in reading Arabic, but in reading the Koran and hadith. Reading skills are important skills, 

because they are important for students in foreign language education, especially teaching 

Arabic. And students who have good skills will find it easier to understand Arabic texts. 

This can be done by implementing changes in the way of learning to be happier by using 

strategies in teaching 

The formulation of the problem in this discussion is: How to implement and 

influence the Broken Square / Text & Index Card Match strategy for Islamic high school 

students in Balangan. 

The aims of this research are: To study how to apply and influence the strategy of 

square or text cut and Broken Square / Text & Index Card Match for Islamic high school 

students in Balangan. 

The research design used in this study was an experimental research design. 

The results of this study are 1) during the implementation of the Broken Square / 

Text & Index Card Match strategy, it can be seen that there is a change in the learning 

patterns of students who answer the questions asked by the researcher, in addition, they 

are also more enthusiastic and active in working on the assigned task. Poor activity also 

tends to decrease and 2) the effect on learning outcomes is found by students about Broken 

Square / Text & Index Card Match at  Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Balangan and 

Madrasah Tsanawiyah Al Hidayah Inan Paringin Selatan according to the test results was 

0.00 is smaller than the significance score α = 0.05, this indicates that Ha is accepted and 

H0 is rejected. 
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