
 البحثملخص 

يف تعليم القراءة لدى طلبة  القراءة واإلنشاء التكاملية التعاونيةفعالية استخدام اسًتاتيجية  .6102نصفي موليدا. 
بنجرماسُت. الرسالة العلمية. قسم النموذجية  الثانية  اإلسالمية احلكومية الثانويةالصف الثاىن عشر بادلدرسة 

 التعليم اللغة العربية. ادلشرف: عارف الرمحن حكيم، ادلاجستَت. 
 

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

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

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

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

البحث ىي دلعرفة فعالية استخدام وأىدف ؟ ية التعاونيةالقراءة واإلنشاء التكاملالثاىن عشر بدون استخدام اسًتاتيجية 
الثانوية احلكومية  يف تعليم القراءة لدى طلبة الصف الثاىن عشر بادلدرسة القراءة واإلنشاء التكاملية التعاونيةاسًتاتيجية 

 الثانية النموذجية بنجرماسُت.

ىذا البحث ىي طلبة الصف الثاىن عشر الطريقة ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي الطريقة التجريبية. عيّنة 
التجريبية اليت  اجملموعةك  طالبا 10بعدد  الثانوية احلكومية الثانية النموذجية بنجرماسُت قسم العلوم الدينية بادلدرسة

 درسةالثاىن عشر قسم العلوم اللغة والثقافية بادل. وطلبة الصف القراءة واإلنشاء التكاملية التعاونيةتستخدم اسًتاتيجية 
الضابطة الذي تعليمهم بدون استخدام اسًتاتيجية  اجملموعةك طالبا 61 الثانوية احلكومية الثانية النموذجية بنجرماسُت

. أما البيانات األساسية يف ىذا البحث فهي نتائج من االختبار القبلى والبعدى القراءة واإلنشاء التكاملية التعاونية
 .IBM SPSS versi 22وستحلّل بـ 

 على تعليم مهارة القراءة القراءة واإلنشاء التكاملية التعاونيةاسًتاتيجية أما نتيجة ىذا البحث أن استخدام 
تسهم يف ترقية نتيجة الطلبة يف اجملموعة التجربية من نتيجة الطلبة بدون استخدامو، يعٍت  الثاىن عشرلدى طلبة الصف 
أصغر من درجة ادلغزى  1،111أن قيمة ملحوظها يعٍت ( Non Parametrikغَت فراميًتيك ) uمن حتصيل اختبار 
". هبذا توجد الفروق قيمة اإلختبار البعدى بُت اجملموعة مقبول"    و  مردود""    . حىت 10 1     

اإلختبار يف  97،17ىي  اجملموعة التجربية من  (mean)التجربية واجملموعة الضابطة. ىذه احلالة، حتصيل من ادلعّدل
اإلختبار البعدى أرفع اإلختبار القبلى يف  29،76ىي واجملموعة الضابطة . 00،17البعدى أرفع اإلختبار القبلى 



أن  .الضابطة اجملموعةالتجريبية و  اجملموعةاخلالصة من ىذا البحث يوجد الفرق قيمة االختبار البعدى بُت . 06،76
الثانوية  بادلدرسة يف تعليم القراءة لطلبة الصف الثاىن عشر املية التعاونيةالقراءة واإلنشاء التكاسًتاتيجية استخدام 

 .فعالىو  احلكومية الثانية النموذجية بنجرماسُت
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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. 

 


