
 ملخص البحث

فعالية استخدام اسرتاتيجية النص العشوائي يف تعليم . 2222سيت جنوى لطفيا رمحا، 
فوراي مهارة القراءة لطلبة الصف الثامن مبدرسة دار العلوم املتوسطة اإلسالمية 

كاليمنتان اجلنوبية. البحث العلمي، قسم تعليم اللغة العربية، كلية الرتبية تبالونج  
والتعليم. املشرف األول: الدكتور توفيق الرمحن، املاجستري، واملشرف الثاين: أمحد 

 عارفني، املاجستري.

 فعالية، اسرتاتيجية النص العشوائي، تعليم مهارة القراءةالكلمات الرئيسية: 

وهي  فيها، اليت ينيغي للطلبة أن يتمّكنوا هلا مهارات لغويةتعليم اللغة العربية  كان
 مدرس اللغة العربية أن ميّكنالبد على أيضا ستماع والكالم والقراءة والكتابة، و مهارة اال

مبدرسة دار العلوم املتوسطة اإلسالمية  مشكالتيف تعليم اللغة العربية. ف مهارات لغوية
 قليل بسبب تعليم مهارة القراءة نقصان يف الصف الثامن طلبةأّن رغبة  فوراي تبالونج

أن ت الباحثةولذلك أراد الفصاحة وبطيئهم يف القراءة.قليل تذكريهم و قليل و فهم الطلبة 
قراءة لرتقية نتائج الطلبة بحث عن استخدام اسرتاتيجية النص العشوائي يف تعليم مهارة الت

 وتكون عملية التعليم سهولة وممتعة.

فأسئلة البحث هي ما مدى فعالية استخدام اسرتاتيجية النص العشوائي يف تعليم 
مهارة القراءة لطلبة الصف الثامن مبدرسة دار العلوم املتوسطة اإلسالمية فوراي تبالونج  

فة فعالية استخدام اسرتاتيجية النص ملعر  كاليمنتان اجلنوبية؟. وأهداف البحث هي
العشوائي يف تعليم مهارة القراءة لطلبة الصف الثامن مبدرسة دار العلوم املتوسطة 

 اإلسالمية فوراي تبالونج كاليمنتان اجلنوبية.

ونوع البحث هو البحث امليداين ومدخله هو املدخل الكّمي ابستخدام البحث 
التجرييب ويسمى الشبه التجرييب، مث تصميم البحث هو الشبه التجرييب ابستخدام 



مبدرسة دار العلوم  وجمتمع البحث هو مجيع طلبة الصف الثامناجملموعتني واالختبارين. 
ما عينته هي طلبة الصف الثامن "أ" كاجملموعة وأ املتوسطة اإلسالمية فوراي تبالونج

 الضابطة والصف الثامن "ب" كاجملموعة التجريبية.

أن استخدام اسرتاتيجية النص  ت الباحثةفوجد تقدمي البياانت وحتليلها لىمثّ بناء ع
توسطة العشوائي يف تعليم مهارة القراءة لطلبة الصف الثامن مبدرسة دار العلوم امل

ت يف االختبار البعدي هي  -االختبار بياانت فّعال، ألن راي تبالونج هواإلسالمية فو 
يف االختبار  نتائج املعّدلو  مردود، H0مقبول و  Haف  0100أصغر من  010,0
ن نتائج املعّدل للمجموعة الضابطة م أعلى( 33177للمجموعة التجريبية ) البعدي

(30137.) 
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Membaca. 

Dalam pembelajaran bahasa Arab, terdapat empat keterampilan berbahasa 

yang semestinya dikuasai oleh siswa dan guru bahasa Arab, empat keterampilan 

itu adalah keterampilan menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Maka 

permasalahan di MTs Darul Ulum Purai Tabalong adalah semangat siswa untuk 

belajar keterampilan membaca kurang, hal ini disebabkan oleh kurangnya 

pemahaman siswa terhadap teks bahasa Arab dan kurangnya kemampuan 

membaca mereka dengan baik dan benar. Oleh karena itu, peneliti ingin 

membahas penelitian dengan menggunakan strategi teks acak pada pembelajaran 

keterampilan membaca untuk meningkatkan nilai siswa dan membuat 

pembelajaran menjadi mudah dan menyenangkan. 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sejauh mana efektivitas 

penggunaan Strategi Teks Acak pada pembelajaran keterampilan membaca untuk 

siswa kelas 8 di MTs Darul Ulum Purai Tabalong Kalimantan Selatan?. Dan 

tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan Strategi 

Teks Acak pada pembelajaran keterampilan membaca untuk siswa kelas 8 di MTs 

Darul Ulum Purai Tabalong Kalimantan Selatan. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian 

eksperimen menggunakan model eksperimen semu (Quasi Eksperimen), dan 

desain penelitiannya menggunakan dua kelompok dan dua kali pengujian. 

Populasi dari penelitian ini adalah semua siswa kelas VIII MTs Darul Ulum Purai 

Tabalong, dan sampelnya adalah siswa kelas VIII A sebagai kelompok kontrol 

dan siswa kelas VIII B sebagai kelompok eksperimen. 

Kemudian berdasarkan penyajian data dan analisisnya, maka dapat peneliti 

simpulkan bahwa penggunaan strategi teks acak pada pembelajaran keterampilan 

membaca untuk siswa kelas 8 di MTs Darul Ulum Purai Tabalong itu efektif. Hal 

ini berdasarkan hasil uji-T pada Post-Test dengan nilai 0,019<0,05 maka Ha 

diterima dan H0 ditolak, selanjutnya pada nilai rata-rata siswa kelas eksperimen 

77,36 lebih tinggi dari nilai rata-rata siswa kelas kontrol 70,78. 

 


