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 اإلهداء   
     

 أىدى ىذا البحث العلمي 
  إىل أيب احملبوب وأمي احملبوبة

 احملبوبني  اينو إخىل أخيت الكبرية احملبوبة وإىل وإ
 ادلكرمني وإىل أساتيذي 

 وإىل أصدقائي احملبوبني
اسة والعلوم النافعة النتهاء ىذا الذين أعطوين الدافعة واحلم 

 البحث العلمي وليس يل كلمة أمجل وأحسن غري الشكر اجلزيل
 جزاكم اهلل خري اجلزاء 
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 الشكر والتقدير

 

 اهلل الرمحن الرحيمبسم 
الم على الة والس  ين والص  العادلني وبو نستعني على أمور الدنيا والد   احلمدهلل رب  

 ا بعد.د وعلى آلو وصحبو أمجعني. أم  دنا زلم  أشرف األنبياء وادلرسلني سي  
 وبادئ ذي بدء يسعدين أن أتقدم خبالص الشكر والتقدير إىل:

احلاجة جويرية ادلاجستري، عميدة كلية الرتبية األستاذة الدكتورة  ةمساحة ادلكرم -1
 والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.

كلية  تعليم اللغة العربيةقسم رئيس  ،دلاجسترياحسب اهلل  الدكتور مساحة ادلكرم -2
 بنجرماسني. امعة أنتسارى اإلسالمية احلكوميةج والتعليم الرتبية

على  تور احلاج زلي الدين برين ادلاجستريالدك األستاذ األولادلشرف ادلكرم  مساحة -3
 .البحث العلمي ايف كتابة ىذ ةباحثلل هإرشاد

 ايف كتابة ىذ باحثةلل ىاعلى إرشادادلاجستري، نورليلى  الثانية ادلشرفةادلكرمة  مساحة -4
 .البحث العلمي

تعليم اللغة العربية مساحة ادلكرمني مجيع احملاضرين بكلية الرتبية و التعليم يف قسم  -5
 الذين يعطون ادلعلومات النافعة للباحثة.

رئيس ادلكتبة  ري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني، و جامعة أنتساكتبة ادلكرم رئيس ادل -6
ري اإلسالمية جامعة أنتساومكتبة قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم 

 .لعملت البحث العلميلباحثة ا ااحلكومية بنجرماسني الذين رفق

رئيس ادلدرسة ومدرسة اللغة العربية والتالميذ يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية   -7
 بنجرماسني دلساعدهتم يف التجربة احملددة وادليدانية. 2

 بحثال اىذ ةلكتاباون ساعدي زمالء واألصدقاء الذينوالشكر اجلزيل جلميع ال -8
 .العلمي
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واخلطاء ىف كتابة ىذا البحث العلمي، فما أحسن  النقصفوت الباحثة من توال 
للقارئني اآلخرين، أن يقرتحوا للباحثة باقرتاحات إصالحية. و ترجو الباحثة أن تكون قد 
وفيت بعض العرفان باجلميل للغة العربية، وأسهم بإرساء لبنة متواضعة يف تطويرىا هبدف 

ا وتواصلو مع التكنولوجيا احلديثة الوصول إىل جيل قادر على حب لغتو والدفاع عنه
 خدمة ذلا. )وأسئل اهلل تعاىل أن جيعل ىذا العمل خالصا لوجهو(

 واهلل ويل التوفيق 
 

 م3102بنجرماسني،  ديسمرب      
 الباحثة
 
 

 نور النساء فريضة
1301230680 
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  بنجرماسني 3احلكومية 

 نور النساء فريضة : الطالبة
   1301230680 : رقم القيد

 تعليم اللغة العربية : القسم
 الرتبية والتعليم : الكلية

 /النساء فريضة بعد االطالع على البحث العلمي اليت أعد تو الطالبة: نور 
  وافق ادلشرفان على تقدميو إىل رللس ادلناقشة. 1301230680

 م2017ديسمرب  بنجرماسني، 
 ةادلشرفة الثاني ادلشرف األول

 
 

 األستاذ الدكتور احلاج زلي الدين برين ادلاجستري
 196211121989031004رقم التوظيف:

 
 

 نورليلى ادلاجستري
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 197712242003121002رقم التوظيف: 
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 االعتماد من طرف لجنة المناقشة
 

فعالية استخدام إسرتاتيجية جيقسو يف تعليم مهارة القراءة  لبحث العلمي بعنوان:ا
اليت   ،بنجرماسني 3يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  لطلبة الص ف احلادى عشر

ىذا قد دافعت الباحثة عن  1301230680كتبتها: نور النساء فريضة، رقم القيد:
أمام جلنة ادلناقشة وتقرر قبولو شرطا لنيل درجة السرجانا يف تعليم اللغة البحث العلمي 

 العربية، وذلك يف:
 لثالثاءا:                   اليوم

 2018يناير 23:                 التاريخ
 ) أ ( 80،37:   وتكون مقبولة بدرجة

 عميدة كلية الرتبية والتعليم
 جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية

 
 

 األستاذة الدكتورة احلاجة جويرية ، ادلاجستري
 196001061986032004رقم التوظيف: 

 األساتيذ:وتتكون جلنة ادلناقشة من السادات 
 التوقيع اإلسم

 (و مناقشا رئيسا)  تور احلاج زلي الدين برين ادلاجستريالدك األستاذ .1
 040300030434120111 رقم التوظيف:

 

 )مناقشا( ادلاجستري رزلمد ناد .1
  197709172008011006رقم التوظيف: 

 

 )مشرفة و مناقشة( ادلاجسترينورليلى  .3
  197109171998032002 رقم التوظيف:
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 إقرار الطالبة
 : كاآليت  وأبنيوقعة حتت أنا ادل
 نور النساء فريضة  :          الكامل االسم

 0210321031 :                رقم قيد
 : تعليم اللغة العربيةالقسم                  
 و التعليم  : الرتبيةالكلية                  

 

بأن ىذا البحث الذي حضرتو لتوفري شرط لنيل درجة السرجانا ىف تعليم اللغة  أقرر
 العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني حتت عنوان:
فعالية استخدام إستراتيجية جيقسو في تعليم مهارة القراءة لطلبة الّصف الحادى 

 بنجرماسين. 3سالمية الحكومية عشر في المدرسة الثانوية اإل
حضرتو وكتبتو بنفسي وما زورتو من إبداع غريي أو تأليف اآلخر. وإذا ادعى أحد يف 
زمان ما أنو من تأليفو وتبني أنو فعال ليس من حبثي فأنا أحتمل ادلسؤولية على ذلك، ولن 

أو على كلية الرتبية والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية  انتكون ادلسؤولية على ادلشرف
   احلكومية بنجرماسني.

 ىذا، وحررت ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك.
 

 م 3102ديسمرب   ،بنجرماسني
 توقيع صاحبة اإلقرار

 

 
 نور النساء فريضة
0210321031 
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 ملخص البحث
دام إسرتاتيجية جيقسو يف تعليم مهارة فعالية استخ .م2012نور النساء فريضة، 

 3القراءة لطلبة الص ف احلادى عشر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
الرتبية والتعليم.  ". الرسالة العلمية، قسم تعليم اللغة العربية، كليةبنجرماسني

 ،: نورليلىةالثاني ةادلشرف الدكتور زلي الدين الربين، ادلاجستري. :ادلشرف األول
 ادلاجستري

  

 تعليم مهارة القراءة ،إسرتاتيجية جيقسو: الكلمات الرئيسية
بنجرماسني  3اإلسالمية احلكومية مهارة القراءة يف ادلدرسة الثانوية  ميف تعلي

، ال لسماع القراءةىي تقرأ النصوص و ترشد الطلبة  طريقة احملاضرةتعمل ادلدرسة تس
و اليفهمون  وادللل لك تكون دراسة القراءة قليلة اجلذابالطرق األخرى لذتستعمل 

فيحتاج عناصر أن يساعد التعليم. عناصر التعليم  معىن ادلفردات يف نصوص القراءة
جية، والوسيلة ادلواد، واألنشطة التعليمية، والطريقة، واإلسرتاتيحيتوى على األىداف 

ترقية بتفهيم الطلبة يف تعليم  جيقسو إحدى اليت تعرب أهنا قادرة  إسرتاتيجيةوالتقومي. 
 القراءة.

ى نتيجة ترق إسرتاتيجية جيقسو ىل استخدامىي: البحث  أسئلة البحث يف ىذا  
 2ة اإلسالمية احلكومية ف احلادى عشر يف ادلدرسة الثانويص  ال القراءة يفة يف تعليم بالطل

دلعرفة فعالية استخدام إسرتاتيجية جيقسو يف فهم  ىيأما أىداف البحث و  ؟بنجرماسني
 3احلادى عشر يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  القراءة )معىن( لطلبة الصف

باستخدام إسرتاتيجية جيقسو أحسن نتيجة من الطلبة الذين ال  بنجرماسني
 .يستخدموهنا

 ةينالع ةالباحث ختتار ألن ،التجرييب شبو البحث بنوع كميا دبدخل البحث اىذ
ادى عشر يف ادلدرسة احل فالص   طلبة ىو البحث ورلتمع. القصيدية العينة بأسلوب
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 MIA و الطلبة الضابطة كاجملموعةMIA 3 طلبة وعينتو بنجرماسني 3الثانوية اإلسالمية 

 اإلصدار SPSS بربنامج االحصائي بتحليل الباحثة واستخدمت. التجريبية كاجملموعة2
  .االختبار من البيانات لتحليل 17

دبعدل 63،08معدل نتيجة اجملموعة التجريبية ئج االختبار القبلي تدل على اتفن
معدل نتيجة  وأما نتائج االختبار البعدي تدل على 64،72نتيجة للمجموعة الضابطة 

لتوضيح البيانات . 85،23 ومعدل نتيجة اجملموعة الضابطة 88،72اجملموعة التجريبية 
فاستخدمت الباحثة اختبار الطبيعية واختبار التجانس دلعرفة نتائج توزيع الطبيعية 

ام اإلختبار ستخدلباحثة ال توالتجانس.ألن نتيجة اجملموعة الضابطة غري الطبيعية فا
ؤاختبار  يف. (Uji U) ؤ ختباراإلالباحثة تخدم وتس (Uji T) ت التجانس واإلختبار

(Uji U) أن Sig (2-Tailed) 0،022لذلك استخدام  مقبول   و مردود   0،05أصغر
إسرتاتيجية جيقسو يف تعليم مهارة القراءة لطلبة الصف احلادى عشر يف ادلدرسة الثانوية 

 ل.افع   ىو بنجرماسني 3اإلسالمية احلكومية 
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ABSTRAK 
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Kata Kunci : PembelajaranMaharah Qira’ah, Strategi Jigsaw 

 

Dalam pembelajaran maharah qira’ah di MAN 3 Banjarmasin guru 

menggunakan metode konvensional, guru membacakan teks bacaan dan 

mengarahkan siswa untuk mendengarkan bacaan, guru tidak menggunakan 

metode lain sehingga menjadikan pelajaran qira’ah tidak menarik, sedikit bosan 

dan  siswa kurang memahami makna atau kosa kata qira’ah, maka oleh karena itu 

diperlukan berbagai komponen-komponen yang dapat menunjang pembelajaran. 

Komponen-komponen pembelajaran itu meliputi tujuan, bahan pengajaran, 

kegiatan beklajar mengajar, metode, strategi, media dan evaluasi. Strategi jigsaw 

adalah salah satu strategi yang dianggap mampu meningkatkan pemahaman atau 

kemampuan siswa dalam pembelajaran maharah qira’ah. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah penggunaan 

strategi jigsaw dapat meningkatkan hasil siswa dalam pembelajaran keterampilan 

membaca siswa kelas XI MAN 3 Banjarmasin ? Adapun tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan strategi jigsaw dalam 

pemahaman qira’ah untuk siswa kelas XI MAN 3 Banjarmasin dengan 

menggunakan strategi jigsaw nilainya lebih baik dari siswa yang tidak 

menggunakannya. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 

quasi eksperimen karena peneliti memilih sampel dengan teknik purposive 

sampling. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI MAN 3 

Banjarmasin, dan sampel penelitian ini adalah siswa kelas XI MIA 3 sebagai kelas 
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Kontrol dan siswa kelas XI MIA 2 sebagai kelas Eksperimen. Peneliti 

menggunakan analisis statistik dengan program SPSS versi 17 untuk  analisis data 

dalam pengujian. 

Adapun nilai rata-rata pretest kelas eksperimen adalah 63.08 dan nilai 

rata-rata pretest kelas kontrol adalah 64.72 dan nilai rata-rata posttest kelas 

eksperimen adalah 88.72 dan nilai rata-rata posttest kelas kontrol adalah 85.23. 
Untuk menganalisis maka peneliti menggunakan teknik analisis data dengan Uji 

Normalitas, Homogenitas, untuk mengetahui  apakah hasilnya normal dan 

homogen, karena hasil kelas eksperimen adalah normal dan kelas control tidak 

normal. Maka peneliti tidak menggunakan Uji homogen dan Uji T, tetapi peneliti 

menggunakan Uji (U). Dalam analisisnya Sig (2 tailed) dalam Uji U adalah 0,022 

lebih kecil dari 0,05. Maka    ditolak dan    diterima. Artinya terdapat 

perbedaan yang menunjukkan kalkulasi antara hasil kelas kontrol dan eksperimen. 

Peneliti menyimpulkan bahwa penggunaan Strategi Jigsaw dalam pembelajaran 

keterampilan membaca bagi siswa kelas XI MAN 3 Banjarmasin adalah efektif.  

   

 

 



























 

 

 

 

 



 



 

 ن



 محتويات البحث

 الصفحة  الموضوع   
 أ   ........................................................ صفحة الغالف

 ب  ......................................................... صفحة العنوان
 ج  ................................................................   رشعا

 د   ................................................................. إىداء
 ه   ........................................................ الشكر والتقدير

 ز   ................................................................ ادلوافقة
 ح  .......................................... االعتماد من طرف جلنة ادلناقشة

 ط  ............................................................ إقرار الطلبة
 ي  ........................................................ ملخص البحث

 ل  ........................................ ملخص البحث باللغة اإلندونيسية
 ن  ........................................................ زلتويات البحث

 ف .........................................................  قائمة اجلداول
 ص .........................................................  قائمة ادلالحق

 الباب األول
 المقدمة

   0  ...................................................... بحثخلفية ال  - أ
  8  ........................................ ..............أسئلة البحث - ب
 8  .................................................. التحديد اإلجرائ -ج
 9  ........................................................... أىداف   - د
 10  ...................................................... أمه ية البحث  -ه



 

 س



  10  ............................................ أسباب إختيار ادلوضوع -و 
 11  ................................................. الدراسات السابقة  -ز 

  11  ................................. فرضية البحثادلسلمات األساسية و   -ح
 12  .................................................... ىيكل البحث  -ط

 
 الباب الثاني

 اإلطار النظري 
 

   14................................ ..........تعريف تعليم مهارة القراءة  -أ
 14 ..............................................تعليم مفهوم -1
    15 ........................................هارة القراءةمفهوم ادل -2
 18 ........................................القراءتعليم  أىداف -3
 19 ...............................................القراءة أمهية -4
 20 ........................................مواد مهارات القراءة -5
 20 ...............................................أنواع القراءة -6

 25 ...........................................إسرتاتيجية تعلم جيقسو -ب
 27 ......................................تعريف إسرتاتيجية تعلم -1
 26  ...................................جيقسو تعريف إسرتاتيجية -2
 28 ...........................استخدام إسرتاتيجيةجيقسوخطوات  -3
    29 .............................مزية ونقائس اإلسرتاتيجية جيقسو -4

   
 
 



 

 ع



  الباب الثالث
 منهج البحث

 20 ..............................................نوع ومدخل البحث -أ 

   20     ................................................... البحث تصميم -ب 

       32     .................................................. موضوع البحث -ج 

   23     .............................................. وعينتو البحث رلتمع  -د 

    22     ............................................... ومصادرىا البيانات -ه 

 21     ............................................. البيانات مجع أساليب -و 

 20     ................................................ القياسات تصميم -ز 

 23     ............................................ البيانات حتليل أسلوب -ح 
 الرابع الباب

 تقديم البيانات وتحليلها
 

          11    ........................ فيو العربية اللغة وتعليم البحث ميدان عن حملة  - أ

 50    .................................................... البيانات تقدمي  - ب

  52    ...................................... ....البيانات وتفسريىا مناقشة -ج
 الباب الخامس

 الخاتمة
 03    ...................................................  البحث خالصة - أ

 02    ................................................. البحث توصيات  - ب
 قائمة المراجع

 المالحق

 ترجمة الكاتب



 

 ف



 ولاقائمة الجد
 صفحة موضوع رقم
  بنجرماسني. 3ة الثانوية اإلسالمية احلكومية يف ادلدرساجملتمع الطلبة   3،1
  بيانات ومصادرىا وأسلوب مجع البياناتمصفوفة   3،2
  تفسري حصول تعليم الطلبة 3،3
  بنجرماسني. 2بيانات رئيس ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  4،1
  بنجرماسني 2أحوال األجهزة يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  4،2

الثانوية يف ادلدرسة  م3102/3103 أحوال ادلدرس يف السنة 4،3
 بيجرماسني 2اإلسالمية احلكومية 

 

  بنجرماسني 2اإلسالمية احلكومية أحوال طلبة يف ادلدرسة الثانوية  4،4
  تنفيذ تعليم يف اجملموعة الضابطة 4،5
  تنفيذ تعليم مهارة القراءة يف اجملموعة التجريبية 4،6
  اجملموعة الضابطةنتائج االختبار القبلي يف اجملموعة التجريبية و  4،7
  عن توزيع رلموع الطالب الذين يتبعون االىتبار القبلي 4،8
  التصوير العام عن نتيجة اجملموعتني يف االختبار القبلي 4،9

  نتيجة حتليل اختبار الطبيعية يف االختبار القبلي 4،10
  من نتيجة االختبار القبلي الطلبة Mann Whitney/ U االختبار خالصة 4،11
  نتائج االختبار البعدي يف اجملموعة التجريبية و اجملموعة الضابطة 4،12
  عن توزيع رلموع الطالب الذين يتبعون االختبار البعدي 4،13
  التصوير العام عن نتيجة اجملموعتني يف االختبار البعدي 4،14
  نتيجة حتليل اختبار الطبيعية يف االختبار البعدي 4،15
  من نتيجة االختبار البعدي الطلبةMann Whitney/ U االختبار خالصة 4،16
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 قائمة المالحق
 

 رقم موضوع
 1 ترمجة القراءة

 2 للمجموعة الضابطة األول التنفيذ التعليميةختطيط 
 3 للمجموعة الضابطةالثاين  خطة التنفيذ التعليمية 

 4 يبيةللمجموعة التجر  األول نفيذ التعليميةخطة الت
 5  يةبيللمجموعة التجر  الثاين التنفيذ التعليمية خطة

 6 مادة القراءة
 7 األسئلة لإلختبار

 8 مفتاح الرد من أسئلة اختبار القبلي و اختبار البعدي
 9 و السؤال إختبار البعدي السؤال إختبار القبلي

 10 مفتاح الرد من أسئلة اختبار
 11 نتائج االختبار القبلي الطلبة

 12 الطلبة بعدياالختبار النتائج 
 13 حتليل ادلتوسط وادلعياري االحنراف

 14 حتليل اختبار الطبيعية
 15 (uحتليل اختبار )

 16 حتليل ادلتوسط وادلعياري االحنراف
 17 حتليل اختبار الطبيعية

 18 (uحتليل اختبار )
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 19 ورقة ادلالحظة دليل 
 20 ورقة ادلقابلةدليل 
 21 الصور













 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


