
يف  التكاملية التعاونية لقراءة واإلنشاءا جيةيسًتاتا استخدام فعالية
 الثانويةدرسة بادل عشر ثاىنالف لدى طلبة الص القراءة تعليم

 بنجرماسُت النموذجية انيةالث اإلسالمية احلكومية
 

 
 

 إعداد:
 دايمول ينصف

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 اإلسالمية احلكومية ىجامعة أنتسار 
 تعليم الكلية الًتبية و 

 قسم تعليم اللغة العربية
 بنجرماسُت

 ىـٖٛٗٔ/ مٕٙٔٓ



يف  التكاملية التعاونية لقراءة واإلنشاءاسًتاتيجية افعالية استخدام 
 الثانويةبادلدرسة  عشر ثاىنالتعليم القراءة لدى طلبة الصف 

 بنجرماسُت النموذجية انيةالث اإلسالمية احلكومية
 

 البحث العلمي
 ستيفاء بعض الشروط ال والتعليم مقدم لكلية الًتبية

 جانالنيل درجة السر 
 يف قسم تعليم اللغة العربية 

 
 

 إعداد:
 دايمول ينصف
 ٖٕٕٔٓٙٓٔٓٔرقم القيد : 

 
 اإلسالمية احلكومية ىجامعة أنتسار 

 كلية الًتبية والتعليم 
 قسم تعليم اللغة العربية

 بنجرماسُت
 ىـٖٛٗٔم /ٕٙٔٓ

 
 



 شعار
 

 ِبْسِم اهلِل الرَّْْحَِن الرَِّحْيمِ 
 

ْ
ْ
َزأ

ْ
َفى ِبَنْفِسَكْ ِكَتاَبَكْ ِاق

َ
 ك

ۡيَك َحِسْيًبا
َ
َيۡوَم َعل

ۡ
 ال

 (ٗٔ: إلاسزء) 

 



  

 إهداء
 
 

 العلمي البحث هذا أهدى

 وهصيحتكما دعائكما كل على لكما شكزا أقوْل وأمي، ألبي

 ابنتكما لنجاح وجهادكما

 البحث هذا إلكمال الدوافع أعطتيا الذين املحبوبين وأختي ألخي

 العلمي

 الجزيل الشكز غير وأحسن أجمل إهداء كلمة لي ليس

 
  ولكم لي هللا بارك

  



 الشكر والتقدير
 بسم اهلل الرْحن الرحيم

 
أمور الدنيا والّدين والّصالة والّسالم على احلمدهلل رّب العادلُت وبو نستعُت على 

 أشرف األنبياء وادلرسلُت سّيدنا زلّمد وعلى آلو وصحبو أمجعُت. أّما بعد...
 وبادئ ذي بدء يسعدين أن أقدم خبالص الشكر والتقدير إىل:

األستاذ الدكتور ىدايات معروف، ادلاجستَت كعميد كلية الًتبية فضيلة ادلكرم  -ٔ
 والتعليم جامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية.

كلية أْحد مرادي، ادلاجستَت كرئيس قسم تعليم اللغة العربية  الدكتور  فضيلة ادلكرم -ٕ
 . رى اإلسالمية احلكوميةالًتبية والتعليم جامعة أنتسا

ادلاجستَت، على إرشاده  عارف الرْحن حكيم،فضيلة ادلكرم ادلشرف أستاذ اجلليل  -ٖ
 يل يف كتابة ىذا البحث العلمي.

فضيلة رئيس مكتبة اجلامعة ورئيس مكتبة الًتبية والتعليم ورئيس مكتبة قسم تعليم  -ٗ
 اللغة العربية الذين رفقوا للباحثة لعمل البحث العلمي.

ومدّرس اللغة  الدكتورندة حلمة السعدية، ادلاجستَتفضيلة رئيسة ادلدرسة ادلكرمة  -٘
 بنجرماسُت. الثانية النموذجيةالثانوية اإلسالمية احلكومية العربية والطلبة بادلدرسة 

والشكر اجلزيل جلميع األصحاب والزمالء الذين قاموا بادلساعدة والتوجيو والتسهيل  -ٙ
 لعلمي.يل لكتابة ىذا البحث ا

وأرجو أن أكون قد وفيت بعض العرفان باجلميل للغة العربية، وأسهم بإرساء لبنة 
متواضعة يف تطويرىا هبدف الوصول إىل جيل قادر على حب لغتو والدفاع عنها وتواصلو 
مع التكنولوجيا احلديث خدمة ذلا. )وأسأل اهلل تعاىل أن جيعل ىذا العمل خالصا 

 لوجهو(

 

 



 واهلل ويل التوفيق
 مٕٙٔٓ نوفمرب  بنجرماسُت، 

 الباحثة
 

 
 

 نصفي موليدا
ٕٕٖٔٓٔٓٙٓٔ 

 

 
  

 

  



   

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 البحثملخص 

يف تعليم القراءة لدى طلبة  القراءة واإلنشاء التكاملية التعاونيةفعالية استخدام اسًتاتيجية  .ٕٙٔٓنصفي موليدا. 
بنجرماسُت. الرسالة العلمية. النموذجية  الثانية  اإلسالمية احلكومية الثانويةالصف الثاىن عشر بادلدرسة 

 قسم التعليم اللغة العربية. ادلشرف: عارف الرْحن حكيم، ادلاجستَت. 
 

 طلبة، تعليم القراءة، القراءة واإلنشاء التكاملية التعاونية الكلمات الرئيسية
ية يتعلق بو، صعوبة الطلبة على قراءة النصوص اللغة العربية وفهم الكلمة أو اجلملة وفهم األفكار الرئيس

ألن الطلبة ال متكنوا ادلفردات الكثَتة إىل أكثر الطلبة ال يستطيع أن يأخد معٌت النصوص اللغة العربية، ىذه احلالة 
التعليمي الفعال تطلب للوصول إىل غرض . و إسًتاتيجية ادلناسبةادلدّرس يعلم القراءة بدون استخدام بسبب 

ادلدّرس لتقّرر إسًتاتيجية التعليمية ادلناسبة وماّدت خاصة وحالة جّيدة. تنفيذ إجراءات التعلم التعاوين جيدا ستدير 
 .القراءة واإلنشاء التكاملية التعاونيةاسًتاتيجية يعٍت  القراءة. احدى من اإلسًتاتيجية ادلناسبة بتعليم الفصل فّعاال

الثانوية احلكومية الثانية  ىل نتيجة طلبة الصف الثاىن عشر بادلدرسةث يف ىذا البحث ىي: البح مشكلةو 
أرفع من نتيجة  القراءة واإلنشاء التكاملية التعاونيةالنموذجية بنجرماسُت يف تعليم القراءة باستخدام اسًتاتيجية 

البحث ىي دلعرفة وأىدف ؟ ية التعاونيةالقراءة واإلنشاء التكاملالصف الثاىن عشر بدون استخدام اسًتاتيجية 
يف تعليم القراءة لدى طلبة الصف الثاىن عشر  القراءة واإلنشاء التكاملية التعاونيةفعالية استخدام اسًتاتيجية 

 الثانوية احلكومية الثانية النموذجية بنجرماسُت. بادلدرسة

ىذا البحث ىي طلبة الصف الثاىن الطريقة ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي الطريقة التجريبية. عيّنة 
 اجملموعةك  طالبا ٖٔبعدد  الثانوية احلكومية الثانية النموذجية بنجرماسُت عشر قسم العلوم الدينية بادلدرسة
الثاىن عشر قسم العلوم اللغة . وطلبة الصف القراءة واإلنشاء التكاملية التعاونيةالتجريبية اليت تستخدم اسًتاتيجية 

الضابطة الذي تعليمهم  اجملموعةك طالبا ٖٕ الثانوية احلكومية الثانية النموذجية بنجرماسُت درسةوالثقافية بادل
. أما البيانات األساسية يف ىذا البحث فهي نتائج القراءة واإلنشاء التكاملية التعاونيةبدون استخدام اسًتاتيجية 

 .IBM SPSS versi 22من االختبار القبلى والبعدى وستحلّل بـ 
على تعليم مهارة  القراءة واإلنشاء التكاملية التعاونيةاسًتاتيجية أما نتيجة ىذا البحث أن استخدام 

تسهم يف ترقية نتيجة الطلبة يف اجملموعة التجربية من نتيجة الطلبة بدون  الثاىن عشرلدى طلبة الصف  القراءة
 ٓٓٓ،ٓأن قيمة ملحوظها يعٍت ( Non Parametrikغَت فراميًتيك ) uاستخدامو، يعٍت من حتصيل اختبار 

". هبذا توجد الفروق قيمة مقبول"    و  مردود""    . حىت ٘ٓ ٓ     أصغر من درجة ادلغزى 
اجملموعة  من  (mean)اإلختبار البعدى بُت اجملموعة التجربية واجملموعة الضابطة. ىذه احلالة، حتصيل من ادلعّدل

يف  ٛٗ،ٚٙىي واجملموعة الضابطة . ٜٖ،ٔ٘اإلختبار البعدى أرفع اإلختبار القبلى يف  ٜٖ،ٜٚىي  التجربية
اخلالصة من ىذا البحث يوجد الفرق قيمة االختبار البعدى بُت . ٛٗ،ٕ٘اإلختبار البعدى أرفع اإلختبار القبلى 



يف تعليم القراءة  املية التعاونيةالقراءة واإلنشاء التكاسًتاتيجية أن استخدام  .الضابطة اجملموعةالتجريبية و  اجملموعة
 .فعالىو  الثانوية احلكومية الثانية النموذجية بنجرماسُت بادلدرسة لطلبة الصف الثاىن عشر
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Kata Kunci: Cooperative Integrative Reading And Composition, Pembelajaran 

Keterampilan Membaca, Siswa 
Siswa mengalami kesulitan dalam membaca teks bahasa Arab. Kesulitan 

tersebut disebabkan karena siswa tidak memiliki kosakata bahasa Arab yang banyak, 

tidak bisa menafsirkan maksud dari teks bahasa Arab. Untuk mewujudkan tujuan 

pembelajaran yang efektif, seorang guru dituntut untuk menetapkan strategi pembelajaran 

yang sesuai dengan tujuan, materi khusus, suasana pembelajaran dan penggunaan strategi 

yang terpilih. Pelaksanaan prosedur pembelajaran kooperatif yang baik, akan 

mengarahkan kelas menjadi efektif. Salah satu strategi yang sesuai dengan pembelajaran 

keterampilan membaca adalah Strategi Cooperative Integrative Reading And 

Composition.   

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Apakah nilai siswa kelas XII 

MAN 2 Model Banjarmasin dengan menggunakan strategi Cooperative Integrative and 

Reading Composition lebih tinggi daripada nilai siswa kelas XII tanpa menggunakan 

strategi Cooperative Integrative and Reading Composition? Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan strategi Cooperative Integrative and 

Reading Composition dalam pembelajaran keterampilan membaca siswa kelas XII 

Madrasah Aliyah 2 Model Banjarmasin. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

eksperimen. Sampel penelitian dari penelitian ini adalah siswa kelas XII IIK Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Model Banjarmasin dengan jumlah 31 orang sebagai kelas eksperimen 

yang pembelajarannya menggunakan strategi Cooperative Integrative and Reading 

Composition dan siswa kelas XII IBB Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Banjarmasin 

dengan jumlah 23 orang sebagai kelas kontrol yang pembelajaranya tanpa menggunakan 

startegi Cooperative Integrative and Reading Composition. Data pokok yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa dari pelaksanaan pre-test dan post-test, 

kemudian dianalisis dengan aplikasi IBM SPSS versi 22. 

Adapun hasil penelitian ini adalah penggunaan strategi Cooperative Integrative 

and Reading Composition pada pembalajaran keterampilan membaca siswa kelas XII 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Model Banjarmasin dapat meningkatkan nilai siswa dikelas 

eksperimen daripada nilai siswa yang tidak menggunakan strategi Cooperative 

Integrative and Reading Composition. Hal ini terlihat dari hasil Uji U (u-test) adalah 

0,000, karena 0,000<0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Dan dapat dilihat juga 

melalui nilai rata-rata pada kemampuan akhir (post-test) kelas eksperimen 79,39 lebih 

tinggi dari rata-rata kemampuan awal (pre-test) 51,39. Dan kemampuan akhir (post-test) 

kelas kontrol 67,48 lebih tinggi dari rata-rata kemampuan awal (pre-test) 52,48. Maka 

dapat disimpukan penggunaan strategi Cooperative Integrative and Reading Composition 

pada pembalajaran keterampilan membaca siswa kelas XII Madrasah Aliyah Negeri 2 

Model Banjarmasin adalah efektif. 
 

 

 



 زلتويات البحث
ادلوضوع 
 الصفحة 

 أ  .......................................................... صفحة الغالف 
 ب  ................................................................ ورقة فارغة

 ج  ............................................................ صفحة العنوان

 د  ................................................................... شعار 
 ه  ................................................................... إىداء 

 و  .......................................................... الشكر والتقدير 
 ح  .................................................................. ادلوافقة 

 ط  ............................................ االعتماد من طرف جلنة ادلناقشة 
 ي  .............................................................. إقرار الطالبة 

 ك  .......................................................... ملخص البحث 
 م  .......................................... ملخص البحث باللغة اإلندونسية 

 ن  .......................................................... زلتويات البحث 
 ص  ............................................................ قائمة اجلدول 
 ر   ............................................................ قائمة ادلالحق 

 الباب األول

 ٔ  .................................................. خلفية البحث -أ 
 ٖ  ................................................ مشكلة البحث  -ب 

 ٗ  ................................................ اإلجرائيوحتديد  -ج 

 ٘  ................................................ أىدف البحث  -د 

 ٙ  ................................................... أمهية البحث -ه 



 ٙ  ............................. ادلسّلمات األساسية وفرضية البحث  -و 

 ٚ  ........................................... الدراسات السابقات  -ز 

 ٛ  ................................................. ىيكل البحث  -ح 

 الباب الثاين

 ٓٔ  ............................................ تعريف تعليم القراءة  - أ
 ٓٔ   ........................................... تعريف تعليم  -ٔ

 ٔٔ  ........................................... تعريف القراءة -ٕ

 ٗٔ  ............................................. أنواع القراءة -ٖ

 ٕٓ  .................................... أىداف تعليم القراءة  -ٗ

 ٕ٘  ................................. الغرض من درس القراءة  -٘

 ٕٙ  .................................... مشكلة تعليم القراءة  -ٙ

 ٕٛ  .............................................. تعريف إسًتاتيحية - ب

 ٕٛ  ..................................... تعريف اإلسًتاتيجية  -ٔ

 ٕٛ  .................................. عناصر اسًتاتيحية تعليم -ٕ

 ٜٕ  ....................... اسًتاتيجيات يف تعليم مهارة القراءة  -ٖ

 ٖٓ  ........................ القراءة واإلنشاء التكاملية التعاونيةاسًتاتيجية  -ج

 ٖٓ  ........ القراءة واإلنشاء التكاملية التعاونيةتعريف اسًتاتيجية  -ٔ

 ٖٔ  ....... القراءة واإلنشاء التكاملية التعاونيةخطوات اسًتاتيجية  -ٕ

 ٕٖ والقصور وادلزايا من اسًتاتيجية القراءة واإلنشاء التكاملية التعاونية -ٖ

 

 الباب الثالث
 ٖٖ  .................................................... نوع البحث -أ 
 ٖٖ  ................................................ تصميم البحث  -ب 

 ٖٗ  ........................................... رلتمع البحث وعّينتو  -ج 



 ٖ٘  ............................................ البيانات ومصادرىا  -د 

 ٖٙ  .......................................... أساليب مجع البيانات  -ه 

 ٖٛ  .............................................. ياسات تصميم الق -و 

 ٔٗ  ......................................... أسلوب حتليل البيانيات  -ز 

 الباب الرابع

 ٙٗ  ..........................................حملة عن ميدان البحث  -أ 
 الثانية نشأة ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية تاريخ  -ٔ

 ٙٗ  ................................... النموذجية بنجرماسُت 

بادلدرسة الثانوية اإلسالمية  اللغة العربيةأحوال ادلدرسات وموظفات  -ٕ
 ٚٗ  ..................... بنجرماسُتاحلكومية الثانية النموذجية 

بادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية النموذجية أحوال الطلبة  -ٖ
 ٛٗ  ............................................. بنجرماسُت

 ٜٗ  .........................  أحول اآلالت واألجهزة ادلدرسّية -ٗ

 ٔ٘  .......................................... جدوال الدرس -٘

 ٔ٘  ................................................. تقدًن البيانات  -ب 

 ٔ٘ تنفيذ تعليم مهارة القراءة يف اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية -1

 ٗ٘  .  اجملموعة الضابطة واجملموعة التجربيةوصف أنشطة التعليم يف -2

 ٘٘  ........................................ حتليل البيانات وتفسَتىا  -ج 

 ٛ٘  ...................... تصوير نتيجة االختبار القبلى الطلبة  -ٔ

 ٜ٘  ..................... االختبار ادلختلف أو االختبار القبلى  -ٕ

 ٔٙ   نتيجة االختبار القبلى يف اجملموعة الضابطة واجملوعة التجريبية -ٖ

....................تصوير نتيجة االختبار البعدى .......... -ٗ
 ٙٙ 



 ٙٙ  ..................... البعدىاالختبار ادلختلف أو االختبار  -٘

 ٜٙ  يف اجملموعة الضابطة واجملوعة التجريبية نتيجة االختبار البعدى -ٙ

 ٓٚ  .......................................... نتيجة البحث  -ٚ

 الباب اخلامس

 ٕٚ  ............................................... خالصة البحث  - أ
 ٖٚ  .............................................. توصيات البحث  - ب

 

 قائمة ادلراجع
 ادلالحق

 ترمجة الكاتبة
  



 قائمة اجلداول
 

 رقم موضوع صفحة

ٖٗ 
 الثانية احلكومية اإلسالمية الثانوية بادلدسة البحث عينة

   ٖ. ٔ بنجرماسُت النموذجية

   ٖ. ٕ البيانات مجع وأسلوب ومصادرىا بيانات مصفوفة ٖٚ

ٖٛ 
باستخدام  القراءةتصميم القياسات جوانب تقدير لنتيجة تعّلم 

 القراءة واإلنشاء التكاملية التعاونية
ٖ .ٖ 

   ٖ. ٗ قياسات دلعرفة قدرة الطلبة على القراءة ٜٖ

   ٖ. ٘ تفسَت حصول تعليم الطلبة ٓٗ

ٗٚ 
يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية أحوال مدرسات اللغة العربية 

 ٗ. ٔ النموذجية بنجرماسُت الثانيةاحلكومية 

ٜٗ 
 الثانيةبادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية أحوال الطلبة 

 النموذجية بنجرماسُت
ٕ .ٗ   

   ٗ. ٖ أحول اآلالت و األجهزة ادلدرسّية ٜٗ

   ٗ. ٗ جملموعة الضابطةتنفيذ تعليم يف ا ٕ٘

    ٗ. ٘ جملموعة التجريبيةتنفيذ تعليم يف ا ٖ٘

 ٗ. ٙ اجملموعة الضابطةيف   االختبار القبلى ٘٘

 ٗ. ٚ اجملموعة التجريبيةيف   االختبار القبلى ٚ٘

   ٗ. ٛ تصوير االختبار القبلى الطلبة ٛ٘

   ٗ. ٜ خالصة االختبار الطبيعية من نتيجة االختبار القبلى الطلبة ٜ٘

 ٗ. ٓٔ االختبار التجانس من نتيجة االختبار القبلى الطلبةخالصة  ٓٙ



 ٗ. ٔٔ من نتيجة االختبار القبلى الطلبة tخالصة االختبار  ٔٙ

 ٗ. ٕٔ نتيجة االختبار القبلى من الطلبة يف الضابطة ٔٙ

 ٗ. ٖٔ جملموعة التجريبية الطلبة القبلىنتيجة االختبار  ٕٙ

 ٗ. ٗٔ اجملموعة الضابطةيف  االختبار البعدى ٖٙ

 ٗ. ٘ٔ اجملموعة التجريبيةيف   االختبار البعدى ٗٙ

   ٗ. ٙٔ تصوير نتيجة االختبار البعدى الطلبة ٙٙ
 ٗ. ٚٔ خالصة االختبار الطبيعية من نتيجة االختبار البعدى الطلبة ٚٙ
 ٗ. ٛٔ خالصة االختبار التجانس من نتيجة االختبار البعدى الطلبة ٚٙ
 ٗ. ٜٔ من نتيجة االختبار البعدى الطلبةu خالصة االختبار  ٛٙ
 ٗ. ٕٓ نتيجة االختبار البعدى من الطلبة يف اجملموعة الضابطة ٜٙ
 ٗ. ٕٔ التجريبيةنتيجة االختبار البعدى من الطلبة يف اجملموعة  ٓٛ

 

  



 قائمة ادلالحق
 

 رقم موضوع
 ٔ الًتمجة

 ٕ اجملموعة الضابطةخطة التعليمية 

 ٖ التجريبيةاجملموعة خطة التعليمية 

 ٗ التجريبيةاجملموعة الضابطة واجملموعة ماّدة التعليم يف 

 ٘ خطوات االختبار الصالحية

 ٙ Rtabelتوزيع قيمة 

 ٚ بيان االختبار الصالحية

 ٛ االختبار الصالحية من Rtabelنتائج قيمة 

 ٜ نتائج االختبار القبلىنتائج االختبار القبلى و 

 خطوات 
م
 ٓٔ لالختبار القبلى ادلعياري االحنرافو  عّدلادل

 ٔٔ خطوات االختبارا الطبيعية لالختبار القبلى

 ٕٔ خطوات االختبار التجانس لالختبار القبلى

 ٖٔ  لالختبار القبلى tخطوات االختبار 

 ٗٔ نتائج االختبار البعدىنتائج االختبار القبلى و 

 خطوات 
م
 ٘ٔ لالختبار البعدى ادلعياري االحنرافو  عّدلادل

 ٙٔ خطوات االختبار الطبيعية لالختبار البعدى

 ٚٔ خطوات االختبار التجانس لالختبار البعدى

 ٛٔ خطوات االختبار مان وتٍت لالختبار البعدى

 ٜٔ األسئلة لإلختبار قبل االختبار الصالحية

 ٕٓ األسئلة لالختبار القبلى والبعدى



 ٕٔ مفتاح األجواب

 ٕٕ ادلالحظة و التوثيقةو  دليل ادلقابلة

 ٖٕ الصور
 

 


