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 إهداء
ال يوجد أمجل كلمة تتحدث يف ىذا الفم إال إرضاء اهلل على اخلدمات الصحة والعافية حىت ينتهي 

لوصول تعاليم ىذه الرسالة. دائما ننزل بركاتنا وحتياتنا على جاللة الرسول حممد صلى اهلل عليو وسلم 
 .اإلسالم إلينا وجعل اللغة العربية أمجل لغة يف العامل

 أقدم ىذه الرسالة العلمية خصوصا إىل ...
 أبى وأمى

مها الذان تعلماىن ورعاىن وقدماىن كل ما أحتاجو، ال شيء ميكن مكافأهتما على خدمات كل منهما 
 غريا.إال جبنة الفردوس. اللهم اغفرذلما وارمحهما كما ربياىن ص

 المعلمين الكرام
ىم الذين علموين العلوم ادلفيدة عليهم صاحب الرمحة والرضوان، انتم الذين انفع الناس ىف ىذا 

 العامل. جزاكم اهلل خبري اجلزاء.
 زوجتى المحبوبة

 اليت ترافق دائما وتصر على استكمال ىذه األطروحة.
 أختي المحبوبينو  أخي

 دائما علي.الذين يقدمون الدعم والدعاء 
 و إلى زمالئي العزيزين

 وليس يل أحسن كلمة أىديها إليهم 
 )بارك اهلل يل وذلم فجزاىم اهلل خري اجلزاء(

 
 

 

 ج



 شكر و تقدير
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على سيدنا ادلرسلني حممد صلى اهلل عليو وسلم، 

 الذي أنزل إليو القرآن خبري اللغات )بلسان عريب مبني(.   

قد متت كتابة ىذه الرسالة العلمية لنيل درجة ادلاجيستري يف قسم تعليم اللغة العربية يف 
سالمية احلكومية، فيسرين أن أقدم جزيل وشكري وعييم تقديري الدراسات العليا جبامعة أنتساري اإل

 : وأمجل حتييت وأحسن احًتامي إىل من قد ساعدين على كتابة ىذه الرسالة العلمية، وىم

فضيلة ادلكرم األستاذ الدكتور سيف الدين سبدا ادلاجستري، كمدير الدراسات العليا جامعة  -1
 .أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

فضيلة ادلكرم الدكتور احلاج فيصل مبارك ادلاجستري، كرئيس قسم تعليم اللغة العربية يف  -2
 الدراسات العليا جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.

 ادلاجستري، وادلكرم احلاج فيصل مبارك سيف ر األستاذ الدكتورفضيلة ادلشرفان ادلكرم الدكتو  -3
ادلاجستري، على إرشادمها وتوجيههما وتشجيعهما للباحث ىف   وحي الدين الدكتور األستاذ

 كتابة الرسالة العلمية، فلهما مين خالص الشكر والتقدير ومن اهلل عييم الثواب واجلزاء.
صاحيب السماحة مجيع احملاضرين واحملاضرات يف قسم تعليم اللغة العربية يف الدراسات العليا  -4

بنجرماسني الذين يعطونين العلوم وادلعارف النافعتني، فلهم  جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية
 مين أحسن الشكر و التقدير وجزاىم اهلل عين خري اجلزاء.

( نور نور عيناواحلاجة  حممد شهراين مسحاكا ادلاجستريًتمان واحملبوبان )احلاج الوالدان احمل -5
ب العلوم النافعة، ووجهاين الذان قد ربياين ورمحاين منذ نعومة أظفاري، وشجعان دائما لطل

 للقيام باآلداب العالية.
والشكر اجلزيل جلميع الزمالء واألصدقاء الذين قاموا بادلساعدة والتوجية والتسهيل للباحث  -6

 لكتابة ىذا الرسالة العلمية.

وال تفوت للباحث من النقصان واخلطاء يف كتابة ىذه الرسالة العلمية، فما أحسن للقارئني 
 .يقًتحوا للباحث باقًتاحات إصالحيةأن 

 د



عسى الّلو أن ينفع ىذه الرسالة العلمية للباحث خاصة وللقارئني عامة ىذه الرسالة العلمية. 
  آمني

 
 م2222 ديسمرب 29بنجرماسني،

 الباحث  
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 وافق ادلشرفان على تقدميها للجنة ادلناقشة
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 1992 مارس 12، بنجرماسني:  ادليالد
 : تعليم اللغة العربية القسم

إسًتاتيجيات مدّرس اللغة العربية حول تعليم القراءة يف ادلدارس الثانوية أقر بأن ىذه الرسالة دبوضوع "
جبامعة " من جهدي شخصيا وقمت بتقدميها إىل الدراسات العليا بنجرماسني احلكومية اإلسالمية

أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني. وما اقتبست من شيئ إال قد أحلت إىل مصادرىا 
 عن مجيع مضامن ىذه الرسالة. مسؤولومراجعتها. وأقر بأنين 

  
 م2222 ديسمرب 29بنجرماسني، 

 ادلقر
 

 
 كمل زيد رمضاينأ

 1522561623رقم التسجيل: 
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 ملخص البحث

: الثاين وادلشرف سيف مبارك فيصلالدكتور احلاج : األول ادلشرف. 2222 ، رمضان زيد أكمل
الدكتور وحي الدين ادلاجستري دراسات العليا قسم تعليم اللغة العربية يف اجلامعة أنتساري 

 بنجرماسني. 

 ىذا. األخرى الثالث اللغوية ادلهارات إىل باإلضافة جًدا ادلهمة اللغوية ادلهارات إحدى ىي القراءة
 ، واالستمتاع ، معرفتهم توسيع للبشر ميكن حبيث فيو مرغوب آخر عامل لتعلم وسيلة القراءة ألن

 القراءة مهارات تعترب ، العربية اللغة تعلم يف وبادلثل. القراءة مواد يف ادلكتوبة الرسائل واستكشاف
 قراءة على قادرين يكونوا أن العربية اللغة دروس يأخذون الذين الطالب من يُطلب. مهمة مهارات

 ومع. يقرؤونو الذي العريب النص حمتويات فهم أو تفسري يف أو نطقها يف سواء ، العربية النصوص
 الطالب من كل يواجو حبيث سهلة ليست نشاط عملية ىو ادلكتوب النص فهم فإن ، ذلك

 حاجة ىناك ، الصحيحة االسًتاتيجية لتحديد ، ادلشكالت ىذه على بناءً . خمتلفة عقبات وادلعلمني
.تواجهها اليت العقبات بشأن معلومات إىل  

. عليها للتغلب ادلطبقة واالسًتاتيجيات ادلعوقات وصف ىو الدراسة ىذه من الغرض فإن ، لذلك
 يواجهها اليت العقبات وصف( 1: )وىي ، ادلشكالت ىذه صياغة إىل الدراسة ىذه أىداف تستند
 معرفة( 2)عشر يف ادلدارس الثانوية احلكومية اإلسالمية بنجرماسني احلادي الفصل طالب

ادلدارس الثانوية احلكومية اإلسالمية  يف القراءة مهاراة حول تعليمالعربية اللغة معلمي اسًتاتيجيات
  بنجرماسني.

 وىو ، الوصفي التحليل نهجم الدراسة ىذه تستخدم. النوعي البحث طرق الدراسة ىذه استخدمت
 ادلقابالت ىي الدراسة ىذه يف البيانات مجع تقنيات كانت. البيانات مجع أشكال من شكل

 كل من عشر احلادي الفصل من طالب ومخسة عربية لغة مدرس مع ادلقابالت أجريت. والتوثيق
النوعية الوصفية األساليب باستخدام البيانات حتليل مت مث. مدرسة  

 ك



 اللغوية الناحية من وادلعلمون الطالب يواجهها اليت ادلعوقات عن معلومات ىي الدراسة ىذه ونتائج
 على بناءً . يواجهها اليت العقبات على للتغلب ادلعلم يطبقها اليت واالسًتاتيجيات اللغوية وغري

 عوائق مثاين ىناك كانت بينما ، الطالب واجهها عوائق ستة ىناك أن وجد ، اللغوية ادلراجعة
يف ادلدارس  العربية اللغة مدرسو قام ، الطالب يواجهها اليت الصعوبات من. اللغوية غري للمراجعة

 صعوبات على للتغلب خمتلفة اسًتاتيجيات ست بتطبيق الثانوية احلكومية اإلسالمية بنجرماسني
.العربية القراءة  
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     ABSTRAK 

Akmal Zaid Ramadhani, 2020. Strategi Guru Bahasa Arab Mengenai Maharoh Qiro’ah di 

MA Negeri se-Banjarmasin. Pembimbing I: Dr. H. Faisal Mubarak Seff, Lc. dan 

Pembimbing II: Dr. Wahyuddin, M.Pd Pascasarjana UIN Antarasari Banjarmasin. 

   

Membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang sangat penting di 

samping tiga keterampilan berbahasa lainnya. Hal ini karena membaca merupakan sarana 

untuk mempelajari dunia lain yang diinginkan sehingga manusia bisa memperluas 

pengetahuan, bersenang-senang, dan menggali pesan-pesan tertulis dalam bahan bacaan. 

Begitu pula dalam pembelajaran bahasa Arab, keterampilan membaca merupakan 

keterampilan yang penting. Siswa yang mengikuti kelas bahasa Arab dituntut untuk mampu 

membaca teks bahasa Arab, baik dalam melafalkannya maupun dalam menafsirkan atau 

memahami isi dari teks bahasa Arab yang mereka baca. Namun, pemahaman terhadap teks 

tertulis merupakan suatu proses kegiatan yang tidaklah mudah sehingga ditemui berbagai 

kendala yang dialami baik oleh siswa maupun guru. Berdasarkan permasalahan tersebut 

untuk menentukan strategi yang tepat maka diperlukan informasi terkait kendala yang 

dialami.  

Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan kendala yang 

dihadapi dan strategi yang diterapkan dalam mengatasi kendala tersebut. Adapun tujuan 

penelitian ini berdasarkan rumusan masalah tersebut yaitu: (1) Mendeskripsikan kendala yang 

dihadapi siswa kelas XI di MA Negeri se-Banjarmasin, (2) mengetahui strategi guru bahasa 

Arab dalam keterampilan membaca di MA Negeri se-Banjarmasin. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan analisis deskriptif, yaitu suatu bentuk pengumpulan data. Adapun teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara 

dilakukan bersama guru Bahasa Arab dan lima orang siswa kelas XI masing-masing sekolah. 

Kemudian data dianalisis dengan menggunakan teknik diskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian ini adalah informasi kendala yang dihadapi oleh siswa dan guru yang 

ditinjau dari aspek linguistik dan nonlinguistik dan strategi yang diterapkan guru untuk 

mengatasi kendala yang dihadapi. Berdasarkan tinjauan linguistik diperoleh enam kendala 

yang dihadapi siswa sedangkan untuk tinjauan aspek nonlinguistik ada delapan kendala. Dari 

sekian kesulitan yang dihadapi siswa, guru bahasa Arab MA Negeri 1, 2, dan 3 Banjarmasin 

menerapkan enam macam strategi untuk mengatasi kesulitan membaca Arab.  
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