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 السرية الذاتية للباحثة

 : نوريدا تيارا حسنة االسم الكامل

 0222فرباير  12: سوجناي سندونج،  املكان واتريخ امليالد

 : اإلسالم الدين

 : إندونيسية الشعبية

: قرية سوجناي سندونج ألبيو،منطقة سوجناي فندان، مدينة  العنوان

أمونتاي، نورث هولو سوجناي أواترا، مقاطعةكاليمنتان 

 اجلنوبية.

 :  اخلربات الرتبوية

 – 0222حصلت على شهادة املدرسة روضة األطفال فرتوي رنتنج يف عام  .أ

0226. 

يف عام 1حصلت على شهادة املدرسة اإلبتدائية احلكومية سوجناي سندونج   .ب

0226 – 0210. 

هولو سوجناي أواترا  4حصلت على شهادة املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية  .ج

 .0215 -0210يف عام 
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سوجناي فندان يف عام   1درسة الثانوية العامة احلكومية حصلت على شهادة امل .د

0215 – 0218. 

 الوالدان

 األب .أ

 : عبد البسيط إمسه

 : رجل أعمال مهنته

: قرية سوجناي سندونج ألبيو،منطقة سوجناي فندان، مدينة  عنوان

 أمونتاي، نورث هولو سوجناي أواترا، مقاطعةكاليمنتان اجلنوبية.

 األم  .ب

 فريدا آرايين:  إمسها

 : ربّة البيت مهنتها

: قرية سوجناي سندونج ألبيو،منطقة سوجناي فندان، مدينة  عنواهنا

 أمونتاي، نورث هولو سوجناي أواترا، مقاطعةكاليمنتان اجلنوبية.

 أخي الصغري : حممد إحسان خايف .ج
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 املالحق

Lampiran 1 

 للصفني أ و ب طلبةأمساء ال

 هولو  سوجناي أواترا 4اإلسالمية احلكومية يف مدرسة املتوسطة 

"أ" طلبةأمساء ال  رقم 
1. أندي سافوترا رمضان  

.0 بوجنا أميليا  
.2 ديوي سافرتي  

.4 حممد رفكي اخلريي  
.5 حممد بركات  
.6 حممد حسيب  

.7 رينا مولياان  
.8 يوليا رمحة  

.9 يونيتا نور سيفا  
.12 أماندا  

.11 هلما رايان  
سلفاحممد   10.  

.12 حممد توفيق الرمحن  
.14 حممد ريكي  

.15 اندرة  
.16 نيال موليدى  
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.17 ندا منرية  
 

"ب" طلبةأمساء ال  رقم 
.1 أمحد كرمي  

.0 أيدا رمحياتب  
.2 ألباب عبيد هللا  

.4 أمرية حفيظة  
.5 حفيظة الشفاء  

.6 هلفينا  
.7 حفيظة الزورى نورزقي  

.8 حممد فيصل عزامي  
.9 ماراي أُلفاة  

.12 ميدي فريسي  
.11 حممد ريسة النوفل  

.10 حممد شريف  
.12 نور سيفا  

.14 رمحت نوفان  
.15 رمهويت  

.16 رزقيا أوليا رمحة  
.17 رولياان  

.18 سييت هادجة  
.19 سريي ريشا ديوي  

.02 سيفول رشيد  
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.01 زهرة الندا  
طالبا  21  جمموع 

باإلختبالر للمتغريين الصفني أ و قيم   

(X) حفظ القرآن      (Y) قراءةالمهارة    

 75 72 
 92 89 
 95  92 
 85 85  
 82 85 
 65 75 
 72 7  
 75  85 
 82  95 
 92  94 
 92 88 
 85  82 
 82 79 
 72 82  
 76  79 
 75  82 
 82  85 
 86  88 
 85  85 



96 
 

 65  72 
 68  72 
 72  75 
 74  82 
 86  92 
 84  90 
 90  96 
 62  72 
 82  85 
 72  82 
 82  88 
 92  95 
 77  84 
 88  92 
 92  95 
 95  98 
 82  85 
 88  92 
 79  87 
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 نتائج اإلختبار حفظ القرآن
اإلختبار  طلبةأمساء ال رقم

 حفظ القرآن
 البيان

 جيد 75 أندي سافوترا رمضان .1
 جيد جدا 92 بوجنا أميليا .0
 ممتاز 95 ديوي سافرتي .2
 جيد جدا 85 حممد رفكي اخلريي .4
 جيد جدا 82 حممد بركات .5
 كايف 65 حممد حسيب .6
 جيد  72 رينا مولياان .7
 جيد  75 يوليا رمحة .8
 جيد جدا 82 يونيتا نور سيفا .9

 جيد جدا 92 أماندا .12
 جداجيد  92 هلما رايان .11
 جيد جدا 85 حممد سلفا .10
 جيد جدا 82 حممد توفيق الرمحن .12
 جيد  72 حممد ريكي .14
 جيد  76 اندرة .15
 جيد  75 نيال موليدى .16
 جيد جدا 82 ندا منرية .17
 جيد جدا 86 أمحد كرمي .18
 جيد جدا 85 أيدا رمحياتب .19
 كايف 65 ألباب عبيد هللا .02
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 كايف 68 حفيظةأمرية  .01
 جيد 72 حفيظة الشفاء .00
 جيد  74 هلفينا .02
 جيد جدا 86 حفيظة الزورى نورزقي .04
 جيد جدا 84 حممد فيصل عزامي .05
 ممتاز 90 ماراي أُلفاة .06
 كايف 62 ميدي فريسي .07
 جيد جدا 82 حممد ريسة النوفل .08
 جيد  72 حممد شريف .09
 جداجيد  82 نور سيفا .22
 جيد جدا 92 رمحت نوفان .21
 جيد  77 رمهويت .20
 جيد جدا 88 رزقيا أوليا رمحة .22
 جيد جدا 92 رولياان .24
 ممتاز 95 سييت هادجة .25
 جيد جدا 82 سريي ريشا ديوي .26
 جيد جدا 88 سيفول رشيد .27
 جيد  79 زهرة الندا .28
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 نتائج اإلختبار مهارة القراءة
مهارة اإلختبار  طلبةأمساء ال رقم

 القراءة
 البيان

 جيد  72 أندي سافوترا رمضان .1
 جيد جدا 89 بوجنا أميليا .0
 جيد جدا 92 ديوي سافرتي .2
 جيد جدا 82 حممد رفكي اخلريي .4
 جيد جدا 85 حممد بركات .5
 جيد 75 حممد حسيب .6
 جيد  77 رينا مولياان .7
  جداجيد  85 يوليا رمحة .8
 ممتاز 95 يونيتا نور سيفا .9

 ممتاز 94 أماندا .12
 جيد جدا 88 هلما رايان .11
 جيد جدا 82 حممد سلفا .10
 جيد  79 حممد توفيق الرمحن .12
 جيد جدا 82 حممد ريكي .14
 جيد  79 اندرة .15
 جيد جدا 82 نيال موليدى .16
 جيد جدا 85 ندا منرية .17
 جيد جدا 88 أمحد كرمي .18
 جيد جدا 85 أيدا رمحياتب .19
 جيد 72 ألباب عبيد هللا .02
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 جيد 72 أمرية حفيظة .01
 جيد  75 حفيظة الشفاء .00
 جيد جدا 82 هلفينا .02
 جيد جدا 92 حفيظة الزورى نورزقي .04
 ممتاز 90 حممد فيصل عزامي .05
 ممتاز 96 ماراي أُلفاة .06
 جيد 72 ميدي فريسي .07
 جيد جدا 85 حممد ريسة النوفل .08
  جيد جدا 82 حممد شريف .09
 جيد جدا 88 نور سيفا .22
 ممتاز 95 رمحت نوفان .21
  جيد جدا 84 رمهويت .20
 جيد جدا 92 رزقيا أوليا رمحة .22
 ممتاز 95 رولياان .24
 ممتاز 98 سييت هادجة .25
 جيد جدا 85 سريي ريشا ديوي .26
 ممتاز 92 رشيدسيفول  .27
 جيد جدا 87 زهرة الندا .28
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 اسم عدد اجلانب   متقيي  
 السورة اآلايت املقدر 1 2 3 4 5

   طالقة احلفظ     
   قراءة الطالقة     
   خمارج احلروف     
مالءمة القراءة مع      

 قواعد التالوة
  

عدد احلفظ )عدد      
 الىيات(

  

 n/05 x 122القيمة اإلمجالية =             

 32فظ القرآن جزء تنفيذ االختبار الشفوي احل                   

 بيان قيمة

 مع وبطالقة ،بطالقة احملفوظة اآلية نطق على قادرين الطالب 122 – 92 نقاط
 املثايل للعدد ووفًقا التجويد لعلم وفًقا، احلروفخمارج    قواعد

 .احلفظ آلايت
 احلفظ من مثالية بكمية احملفوظة اآلية نطق على قادرين الطالب 89 -82 نقاط

 حروف بقواعد مصحوبة تكون أن دون ولكن وطالقة بطالقة
 .التجويد ومعرفة املخارجول

 اآلايت من معني بعدد احملفوظة اآلية نطق على قادرين الطالب 79-62 نقاط
 غري ولكن ،وطالقة بطالقة ولكن، كاملة ليست أو احلفظية

 .التجويد ومعرفة خارج احلروفمب مصحوبة
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 احلفظ من معني بقدر احملفوظة اآلايت نطق على قادرين الطالب 59-22 نقاط
 .درسامل من بسيطة  مبساعدة

 ال املدرس قبل من كاملة مبساعدة احلفظ على قادرين الطالب 09-2 نقاط
 .احلفظ وال القراءة ميكن

 

قياستقييم االختبارات الشفوية يف مهارة القراءة النص فيما يلي معايري        
 العريب:

 اجلانب املقدر
 تقييم 

1 2 3 4 5 
           الطالقة يف قراءةالنص العريب

الطالقة أصوات احلروف حسب خمارج 
           احلروف

           الدقة يف قراءة النص

           القدرة على القراءة بصوت عال 

على القراءة مع القراءة الصحيحة  قادر
           والصحيحة مع التنغيم

 n/05 x 122القيمة اإلمجالية =             

 ملهارة القراءةاتنفيذ االختبار الشفوي         

 بيان قيمة

 وفًقا وبطالقة، بطالقة النص قراءة على قادرين الطالب 122- 92 نقاط
 من ابلقرب احلروف نطق على قادرون فإهنم ،أعاله للمؤشرات
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 اجلهرية القراءة على وقادرون ،تتلعثم وال ،متاًما البعض بعضها
 لباحثا وصف على وقادرة ة،وصحيح ودقيقة ،التنغيم مع

 املشاعر
 ال ولكن وطالقة بطالقة النص قراءة على قادرين الطالب 89-82  نقاط

 يف دقيقني يكونون ال حبيثخمارج احلروف  قواعد يستخدمون
 وقادرون عالٍ  بصوت القراءة على قادرون ولكنهم النص، قراءة
 .التنغيم مع القراءة على

، يتلعثمون ولكنهم، بطالقة النص قراءة على قادرين الطالب 79 – 62 نقاط
 على رتيب بشكل ولكن اجلهرية القراءة على قادرين وكانوا

 .كتاب

 من املساعدة من بقليل ولكن النص قراءة على قادرين الطالب 59 - 22 نقاط
 الباحثة

 من كاملة ومبساعدة النص قراءة على قادرين الطالب يكن مل 09 – 2 نقاط
 الباحثة قبل
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                            Lampiran 2 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

                                      (RPP) 

Nama Madrasah : MTsN 4 HSU Materi Pokok : BAB 4 – 

 العنوان
Mata Pelajaran : Bahasa Arab Sub Materi : القراءة 
Kelas/Semester : VIII A dan VII 

B 

Alokasi Waktu : 1 x 44 
menit  

 

A. Kompetensi Dasar 

102 Memahami fungsi sosial, 

struktur teks dan unsur 

kebahasaan (bunyi, kata, dan 

makna) dari teks sederhana yang 

berkaitan dengan tema: العنوان 

yang melibatkan tindak tutur 

memberi dan meminta informasi 

terkait dengan tempat tinggal 

(lokasi dan nomor rumah) 

dengan menggunakan kata tanya  

كم-ما  

1.1 Menganalisis gagasan dari teks 

sederhana yang berkaitan 

dengan tema: العنوان dengan 

memperhatikan bentuk, makna 

dan fungsi dari susunan 

gramatikal  122-1األرقا  

7.3 Mendemonstrasikan tindak tutur 

memberi dan meminta informasi 

terkait dengan tempat tinggal (lokasi 

dan nomor rumah) dengan 

menggunakan kata tanya( كم-ما  ) baik 

secara lisan maupun tulisan.  

7.1 Menyajikan hasil analisis gagasan 

dari teks naratif sederhana yang 

berkaitan dengan tema العنوان dengan 

memperhatikan bentuk, makna dan 

fungsi dari susunan gramatikal  األرقا

1-122  

 

B. Indikator Hasil Pembelajaran 

1. Peserta didik dapat membaca teks qiroah yang berkaitan dengan 

materi العنوان 
0. Peserta didik dapat memahami teks qiroah yang berkaitan 

dengan materi العنوان 
C. Tujuan Pembelajaran 
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1. Peserta didik dapat membaca teks qiroah yang berkaitan dengan 

materi العنوان 
0. dengan benar sesuai dengan kaidah kebahasaan. 

2. Peserta didik dapat memahami teks qiroah yang berkaitan 

dengan materi العنوان dengan baik dan benar. 
 

D. Materi Pembelajaran 

Buku Bahasa Arab Revisi Kelas VIII KMA 122 Tahun 0212 

halaman 22-24. 

E. Kegiatan Pembelajaran 

Pendahuluan : 

1. Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan salam dan 

mengajak peserta didik untuk berdo’a 

0. Guru memberikan motivasi terhadap peserta didik untuk tetap 

menjaga kesehatan dengan cara mengikuti protokol kesehatan 

Covid-12 

2. Guru memeriksa kehadiran peserta didik secara online 

Inti : 

1. Peserta didik diberikan kesempatan untuk menyiapkan 

perlengkapan belajar daring. 

0. Guru membagikan layar di aplikasi E-Learning yang berisikan 

bahan ajar terkait maharah qiraah tentang العنوان 
2. Peserta didik menyimak teks qiraah tentang  العنوانyang dibaca 

oleh guru 

4. Peserta didik mencermati isi kandungan teks qiraah tentang العنوان 
5. Guru dan Peserta didik mendiskusikan isi kandungan teks 

qiraah tentang العنوان 
6. Guru meminta peserta didik untuk kembali membaca teks 

qiraah tentang العنوان 
Penutup : 

1. Guru dan peserta didik melakukan refleksi hasil proses 

pembelajaran daring yang telah dilaksanakan 

0. Guru memberikan apresiasi kepada siswa yang dapat mengikuti 

pembelajaran daring dengan baik dan disiplin 

2. Guru memberikan evaluasi untuk mengukur kemampuan 

peserta didik dan atau mengukur ketuntasan pembelajaran 

daring 

F. Penilaian 

Tes lisan dengan membaca Teks Qira’ah  tentang العنوان yang telah 

dipelajari 
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           Mengetahui, 

           Guru Bahasa Arab 

 

                                  Alabio, 12 Januari 0201  

     Jamilatur Rasyidah, S.Pd.I 

                              Peneliti 

 

 

          Norida Tiara Hasanah 

122121202222 
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Lampiran 7 

 واثئق البحث
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Lampiran 4 

 املواد البحثية واملواد التعليمية
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Lampiran 5 

هولو  4حفظ القرآن يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية توثيق أنشطة برانمج 

سوجناي أواترا
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هولو سوجناي  4نظرة عامة على املباين يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

 أواترا
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توثيق تقدمي أهداف البحث مع معلمي اللغة العربية

 

 التوثيق عند إجراء البحوث واالختبارات
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Lampiran 6 

 

 ((SPSS 21 مع   توثيق نتائج احلساب ايستخدام
 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Menghafal Al-Qur'an (X) 22 22022 25022 2200125 2022422 

Maharah Qira'ah (Y) 22 22022 22022 2402242 2024222 

Valid N (Listwise) 22     

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 22 

Normal Parametersa,b 
Mean .2222222 

Std. Deviation 4015022042 

Most Extreme Differences 

Absolute .121 

Positive .122 

Negative -.121 

Kolmogorov-Smirnov Z .222 

Asymp. Sig. (0-tailed) .524 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 12420221 1 12420221 200522 .222b 

Residual 2220112 22 120202   

Total 00220222 22    

a. Dependent Variable: Maharah Qira'ah (Y) 

b. Predictors: (Constant), Menghafal Al-Qur'an (X) 
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Variables Entered/Removeda 

Model Variables 

Entered 

Variables 

Removed 

Method 

1 

Menghafal 

Al-Qur'an 

(X)b 

. Enter 

a. Dependent Variable: Maharah Qira'ah (Y) 

b. All requested variables entered. 

 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the Estimate 

1 .242a .202 .210 40012 

a. Predictors: (Constant), Menghafal Al-Qur'an (X) 

b. Dependent Variable: Maharah Qira'ah (Y) 

 
ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 12420221 1 12420221 200522 .222b 

Residual 2220112 22 120202   

Total 00220222 22    

a. Dependent Variable: Maharah Qira'ah (Y) 

b. Predictors: (Constant), Menghafal Al-Qur'an (X) 

 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standar

dized 

Coeffici

ents 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 040022 20022  20242 .222 

Menghafal Al-

Qur'an (X) 

.252 .222 .242 20200 .222 

a. Dependent Variable: Maharah Qira'ah (Y) 
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F Table 

 

 

 

 

T Table 
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