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 ملخص البحث
قدرة قراءة كتب تراث لدى طالبات الصف احلادي عشر  ". ٕٕٔٓ, نور علمي دمحم 

. البحث العلمي. "بنجر" اإلسالمية احلكومية. ٗيف ادلدرسة العالية ادلنهج الديين "
, ادلاجستري, الدكتور احلاج فيصل مبارك:  بية. ادلشرف األولقسم تعليم اللغة العر 

 , ادلاجستري.احلاج دمحم مشس الدين النوروادلشرف الثاين: 

 ., اللغة العربيةكتاب الًتاث,القراءة , قدرة الكلمات الرئسية:
 

قدرة قراءة كتب تراث لدى طالبات الصف دلعرفة عن اذا البحث يعين اذلدف ذل
 .بنجر" اإلسالمية احلكومية ٗدلدرسة العالية ادلنهج الديين "احلادي عشر يف ا

الاذي حتلل ابستخدام  يالبحث ادليدان مبدخل البحث النوع نوع ىاذا البحث ىو
 اتلبا. وعينة البحث ىي طقابلةادل . ومجع البياانت ابستخدام االختبار والوصفي

 .ر" اإلسالمية احلكوميةبنج ٗيف ادلدرسة العالية ادلنهج الديين "الصف احلادي عشر 
 ٗادلدرسة العالية ادلنهج الديين " اتلباط وأظهرت النتائج أن متوسط درجة مجيع

الاذي  ًتاثىاذا، ىناك قدرة قراءة كتب ال، أن ٘ٗ.ٗٚ تكان  بنجر" اإلسالمية احلكومية
الصف احلادي  اتبلاوذلك ألن ط، ضعيفة الذع ىو ملفت للنظر جدا بني ممتازة و

ال ميكنهم تلقي  ،بنجر" اإلسالمية احلكومية ٗرسة العالية ادلنهج الديين "ادلد عشر يف
 ٜٔ-ابء قوفدالو ألنو جيب أن يكون سببو  ًتاثوم األساسية لقراءة الكتاب التعلم العل

(covid-19)  حبيث ال تتوافق  .ٕٕٔٓإىل منتصف عام  ٕٕٓٓالاذي حدث طوال عام
بنجر"  ٗدلدرسة العالية ادلنهج الديين "يف االبات الصف احلادي عشر طالفئة  قدرة

القدرة قراءة  . يف بداية مرحلة ما قبل البحث مع افًتاضات الباحث اإلسالمية احلكومية
بنجر"  ٗيف ادلدرسة العالية ادلنهج الديين " الصف احلادي عشر اتباللط ًتاثكتاب ال

من خالل  واحدة نةس ى ادلتوسط على الرغم من أنو كانيف ادلستو  اإلسالمية احلكومية
 ة.ة احلكوميبنجر" اإلسالمي ٗادلدرسة العالية ادلنهج الديين "عملية التعليم يف 



 

 

ABSTRAK 

Nur Ilmi Muhammad, 2021. Kemampuan Membaca Kitab Kuning pada Siswi 

kelas sebelas Madrasah Aliyah Program Keagamaan “4 Banjar” Negeri . 

Penelitian Ilmiah Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Pembimbing Dr. H. 

Faisal Mubarak, Lc, MA., H.M. Syamsuddin Noor, M.A. 

Kata Kunci: Kemampuan, Kitab Kuning, Membaca, Bahasa Arab. 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tahu tentang kemampuan 

membaca kitab kuning pada siswi kelas XI di Madrasah Aliyah Program 

Keagamaan “4 Banjar” Negeri.  

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan dengan jenis kualitatif 

menggunakan deskriptif. Dan mengumpulkan data menggunakan tes dan 

wawancara. Objek penelitian ini ada siswi kelas XI di Madrasah Aliyah Program 

Keagamaan “4 Banjar” Negeri. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata seluruh siswi Madrasah 

Aliyah Program Keagamaan “4 Banjar” Negeri adalah 74,45. yaitu terdapat 

kemampuan membaca kitab kuning yang sangat mencolok antara yang sangat 

baik dan sengat lemah, hal ini dikarenakan siswi kelas XI Madrasah Aliyah 

Program Keagamaan “4 Banjar” Negeri tidak dapat menerima pembelajaran ilmu 

dasar membaca kitab kuning sebagaimana mestinya disebabkan oleh wabah 

covid-19 yang terjadi sepanjang 2020 hingga pertengahan 2021, sehingga 

kemampuan yang dimiliki kelas XI Madrasah Aliyah Program Keagamaan “4 

Banjar” Negeri tidak sesuai dengan asumsi peneliti di awal pra riset. Kemampuan 

membaca kitab kuning siswi kelas XI Madrasah Aliyah Program Keagamaan “4 

Banjar” Negeri berada di tingkatan menengah walaupun sudah satu tahun 

menjalani proses pendidikan di Madrasah Aliyah Program Keagamaan “4 Banjar” 

Negeri. 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 الشعار
يف  ِبو َخريًا يُ َفقِّوُ  للاُ  يُرِيدِ َمْن 

 الدِّينِ 
 ()متفق عليو

 
  



 

 

 اإلهداء

 البحث العلمي للمحبوبني الكرميني اأقدم ىاذ

 , السرجاانبودي سانتوسواحلاج  أيب

 , السرجااناحلاجة اننك سارينغسح أمي

 ربياىن بًتبية حسنة اللاذان

 رحم للا إليكما

 اريدمحم فهمي أزى وإىل أخي

 ف  دائماحت دعم وت يتال أنغرايين إىل ألدىو 

 كل من ساعدين و ةاذمجيع أساتمشريف و  و

 عليكم الرمحة والرضوان

أعطاين  الاذي خصوصا إىل دمحم إنفطار األحقاف احملبوبني إىل أصحايب و
 كتابة ىاذه البحث العلميو أصبح مرشد يف   عظيمةالدافعة ال

 أقول شكرا ج يال

 جل اءج اكم للا خري ا

 



 

 

 الشكر والتقدير
 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العاليمن, الفتاح العليم الاذي أرشد من اصطفاه من عباده للتعلم و

موالان دمحم الاذي أرسلو للا ىاداي إىل الصراط  التعليم, والصالة والسالم على سيدان و
 النعيم. أما بعد قاء واتباعو ابخللود يف دار الب صحبو و ادلستقيم, وعلى آلو و

جل الاذي قد أعطى الباحث نعمة كثرية حىت يستطيع أن يتّم  احلمد هلل ع  و 
البحث العلمي شرطا لنيل درجة السرجاان يف كلية الًتبية التعليم جبامعة أنتساري 

قدرة قراءة كتب تراث لدى طالبات  "اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني حتت ادلوضوع: 
بنجر" اإلسالمية  4شر يف ادلدرسة العالية ادلنهج الديين "الصف احلادي ع

 يف ىاذه الفرصة يقدم الباحث شكرا ج يال إىل: "احلكومية.
كلية الًتية والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية   الدكتور محدان, عميد فضيلة الكرًن .ٔ

 احلكومية ببنجرماسني.
الرمحن,  األستاذ عارف فضيلة ادلكرم األستاذ حسب للا, ادلاجستري رائيسا و .ٕ

سكرتريا لقسم تعليم اللغة العربية يف كلية الًتبية التعليم جبامعة أنتساري اإلسالمية 
 احلكومية ببنجرماسني.

, ادلاجستري وادلشرف فيصل مبارك الدكتورفضيلة ادلكرم ادلشرف األول األستاذ  .ٖ
للباحث يف كتابة  , ادلاجستري على إرشادمهااألستاذ دمحم مشس الدين النور الثاين

 ىاذا البحث العلمي.



 

 

فضيلة ادلكرمني مجيع احملاضرين يف قسم تعليم اللغة العربية يف كلية الًتبية التعليم  .ٗ
الاذين عّلموين العلوم وادلعارف  جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني

 ادلتنوعة فلهم أحسن الشكر والتقدير. ج اىم للا خري اجل اء.
 , ادلاجسترياحلاج إمام غ ايل, ابسم رئيس وزارة الدين مبنطقة بنجردلكرم فضيلة ا .٘
سيف , األستاذ احلكومية الرابع بنجرفضيلة ادلكرم رئيس ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  .ٙ

احلكومية رئيس ادلدرسة الثانوية اإلسالمية  وكيل فضيلة ادلكرم ,سًتجا, ادلالرمحن
, ومجيع ادلدرسني وادلوظفني يف ادلدرسة سًتجا, ادلأحياين, األستاذ الرابع بنجر

 الاذين قبلوين للبحث. الرابع بنجرالثانوية اإلسالمية احلكومية 
والشكر اجل يل لوالدان احملبوابن وجلميع األصدقاء الاذين أعطوين مساعدة والتوجيو  .ٚ

 والتسهيل للباحث يف كتابة ىاذا البحث العلمي.
يف كتابة ىاذا البحث العلمي، وما أحسن  اليفوت الباحث من النقصان واخلطاء

 للقارئني أن يقًتحوا للباحث ابقًتاحات إصالحية.
عسى للا أن ينفع هباذا البحث العلمي للباحث خاصة وللقارئني على وجو عام. 

 آمني
 

م ٕٕٔٓديسمرب  ٖٓبنجرماسني،   
 الباحث

 
 دمحم نور علمي 

 ٜٖٕٛٙٓٔٓٙٔرقم القيد: 
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