
فى فعالية استخدام الطريقة الجزئية فى تعليم مهارة القراءة للتالميذ المتخرجين 

 ة اإلسالمية مسلمات نهضة العلماءسطبتدائية العامة فى المدرسة المتو المدرسة اال

 بالنكارايا

 البحث

 يف الرتبية جامعيةلحصول على شهادة ا الوظائف والشروط لبعض يقدم الستفاء

 اإلسالمية

الطالبإعداد   
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 الجامعة اإلسالمية الحكومية باالنكارايا كلية التربية و العلوم التعليمية

تدريس اللغة العربية فى قسم تدريس اللغة فى شعبة  

١٠٢٧ 

 



 

 

 



 



 

 



 

 

 



 اإلهداء

 

 لقول الشكر والتقدير إلى: هذا البحث ىأهد

 اهلل سبحانو و تعاىل الذي أعطى رمحة و ىداية و رسول هلل صلى اهلل عليو و سلم .ٔ

و ذان جهدا يف إجياد قويت خالل دعائهما لن الا( احملبوبمسديانا( وأمي )مصرىأيب ).ٕ
يكون ىذا من أفضل أرجوا أن  يف الدنيا واآلخرة. و ةالنافعة ألكون سعيد نصائحهما

 ىدايا ذلما.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 و



شعارال   
وا َما ِبأَنُْفِسهِْم )الرعد :  ُ ُ َما ِبَقْوٍم َحَّتَّ يَُغّّيِ نَّ هللَا اَل يَُغّّيِ

ِ
(١١ا  

 
Terjemah : Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan 
suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan diri mereka 
sendiri ( Terjemahan Al-Qur’an kementerian agama) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ز



 التمهيد
 بـــــــــسم اهلل الرحمن الرحيم

بسم اهلل الرمحن الرحيم. احلمد هلل رّب العادلني وبو نستعني على أمور الّدنيا و 
الّدين. أشهد أن ال إلو إاّل اهلل، وأشهد أّن زلّمدا رسول اهلل. الّلهم صّل وسّلم وبارك 

 األنبياء وادلرسلني سّيدنا زلّمد وعلى ألو وأصحابو أمجعني. أّما بعدعلى أشرف 
ىذا احلمد هلل اّلذي قد أعطيين نعمة كثرية والتوفيق واذلداية حّّت متت كتابة 

 البحث العلمي. والصالة والسالم على سّيدنا زلّمد صّلى اهلل عليو وسلم.
سرجانا لقسم  ىذا البحث العلمي الستفاء الشروط وللحصول على درجة

تدريس اللغة العربّية ىف اجلامعة احلكومّية اإلسالمّية بالنكا رايا. ىذا البحث العلمي حتت 
فعالية استخدام الطريقة الجزئية فى تعليم مهارة القراءة للتالميذ  ادلوضوع "

المتخرجين فى المدرسة االبتدائية العامة فى المدرسة المتوسطة اإلسالمية 
، وقف الباحث على األصحاب الذين يساعدون  ".علماء بالنكارايامسلمات نهضة ال

ر ذلم من أول الكتابة ىذه البحث العلمي و آخرىا. ولذلك يريد الباحث أن يقول الشك
 ىذه الفرصة: يف

السيد الدكتور إبن علمي. أ.س. فيلوا، بكالوريس ىف احلقوق. ادلاجستري ىف  فضيل .1
 احلقوق، كرئيس اجلامعة احلكومّية اإلسالمّية بالنكا رايا

 عميد كلية الرتبية و العلوم التعليمية، كرتبيةادلاجستري ال، يفهم سالسيد الدكتور  فضيل .2
 ساعدة العميدة يف األكادمييةكمة، فصيلة السيدة احلاجة روضة اجلنة، ادلاجستري الرتبي .3

 كلية الرتبية و العلوم التعليمية
 اللغة عليمتسم ق ة، كعميد ادلاجستري الرتبية، سانيت إرليانا فضيلة السيدة .4
 

 
 



 ح
 فضيل و األوىل ة، كادلشرفالدينيةحلاجة محيدة، ادلاجستري يف االدكتورة  فضيلة .5

كادلشرف الثاين اللذان قد َشجَّعاين   ،الدينيةيف ، ادلاجستري الدكتوارندس رفيعى 
 وأرشداين حّّت متت الكتابة ىذه البحث العلمي.

سادات ادلدّرسني وادلدّرسات للجامعة احلكومّية اإلسالمّية بالنكا رايا، خصوصا  .6
اللغة العربّية اّلذين قد أعطواين العلوم شعبة تعليم سادات ادلدّرسني وادلدّرسات ل

 درس ىف ىذه اجلامعة.النافعة مادام الباحث ت
رئيس ومساعدي ادلكتبة اجلامعة للحكومّية اإلسالمّية بالنكا رايا على حسن  السيد .7

 مساعدهتم ىف اقرتاض الكتب احملتاجة ذلذا البحث.
ت يل إلقامة ادلدرسة ادلتوسطة مسلمات هنضة العلماء بالنكاريا. الذي أذن ةسيرئ .8

 ىذه ادلدرسة. البحث يف
 دلدّرسات للمدرسة ادلتوسطة مسلمات هنضة العلماء بالنكاريا.سادات ادلدّرسني وا .9

 ةأصدقاء يف سالح فريين سييت كم .11
  للكتابة ىذايساعدوينالذي  م .ف د ، لمياين،عتكا وساألخت أوليا م .11

 .البحث
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ىذا ونسأل اهلل أن يوفقهم ويوفر ذلم ادلساعدة يف الدنيا واآلخرة ويغفر ذلم ذنوهبم 
احلسنات وجيزيهم خري اجلزاء ويعينهم يف أعماذلم. حّّت حْيملنا إىل اجلّنة. ويكتب ذلم 

توكَّل ا، يوللتحسني اآليت حيتاج الباحث إىل التوصّيات واالقرتحات وااِلْنِتقاد. آخريً 
 .نافعا لنا خصوصا للباحث البحث العلمي إىل اهلل كي سيكون ىذا الباحث

 2117نوفمبري بالنكا رايا،      
 ،ةحثالبا

 
 

 نورليلة القدرية
 5705510031. رقم التسجيل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
فعالية استخدام الطريقة الجزئية فى تعليم مهارة القراءة للتالميذ المتخرجين فى 

 المدرسة االبتدائية العامة فى المدرسة المتواسطة اإلسالمية مسلمات نهضة العلماء

 بلنكاريا.

 ص البحثلخم
 

من ادلهارات اللغوية اليت جيب على الطالب حتقيقها يف  مهرةة ىي ءمهرة القرا
سطة اإلسالمية مسلمات هنضة ادلدرسة ادلتو طالب  ةالقراء مهارة تعلم اللغة العربية. قدرة

منخفضة نسبيا. نقص يف احلماس ونشاط الطالب يف التعلم ألن الطريقة  العلماء
. ولذلك اجلهريةصة يف القراءة ادلستخدمة ال تساعد يف تطوير القدرة على القراءة وخا

التعلم ادلناسبة ومثرية لالىتمام حبيث ميكن للطالب  طروقكون تفمن الضروري أن 
اليت هتدف  زئيةطريقة اجل استخدام ىي منهاالدافع للتعلم يف تطوير القدرة على القراءة. 

 .اجلهريةإىل أن تكون طريقة واحدة لتطوير القدرة على القراءة 
للتالميذ ادلتخرجني اجلزئية  طريقةال استخدامىي كيفية فعالية فا البحثأسئلة اما 

. ادلدرسة االبتدائية العامة ىف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية مسلمات هنضة العلماءمن 
ادلدرسة من للتالميذ ادلتخرجني اجلزئية طريقة الال  مأ يةالبحث ىو لوصف فعال أىدافو 

 بلنكاريا. ادلتوسطة اإلسالمية مسلمات هنضة العلماءاالبتدائية العامة ىف ادلدرسة 
، من خالل مقارنة نتائج اجملموعة التجريبية اليت تجرييبال حبث اكان نوع ىذ 

ادلستخدم يف ىذه  مدخل البحثغري ادلعاجلة.  ضابطةأعطيت ادلعاملة مع رلموعة ال
ادلستخدمة ىي  ةالناجتة تتعلق باألرقام. األدوا كمي ألن البياناتحبث الىو  بحثال

تقنية التحليل ىي اختبار  .االختبار. تقنية مجع البيانات باستخدام تقنية االختبار
 .الفرضية
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، وكانت نتيجة ٚ٘التجرييب ىو  فصلالقيمة يف الإىل أن متوسط  بحثنتائج ال

مهارة والوصف ذكر أن قدرة  . لذا من احلساب٠٘ٓ٘ فصل الضابطالقيمة يف متوسط 
ال يوجد فرق  زئيةوعدم استخدام طريقة اجل زئيةطريقة اجل استخداممن خالل القراءة 

 حصل على" t-test"، ألن نتائج القياس وفرضية حتليل التحليل باستخدام همامعنوي بين
، عند مستوى كبري "t-tabel"من  صغرأ > ٠ٖٔٚٓاحلصول عليها من احلساب ىي 

أكثر صغرية من  t حجم السعر ٠ٖٔٚٓمن  <٠ٕٔٗيعين  ٠ٕٔٗٝ أي ٘من 
مث يعين  ٠ٕٔٗٝ ىو ٘مع مستوى  ٗٔ( باجلدول على درجات احلرية )د t السعر

HO  ادلقبولة ورفضHa من خالل  مهارة القراءة، ألنو ال يوجد فرق كبري بني قدرة
ىف ادلدرسة  ل السابعفص يف زئيةطريقة اجل استخدامواليت ال  زئيةطريقة اجل استخدام

 بلنكاريا. ادلتوسطة اإلسالمية مسلمات هنضة العلماء
 

 مهارة القراءة،  الطريقة اجلزئية،  فعالية:  الكلمات األساسية



EFEKTIFITAS PENERAPAN “METODE SINTESIS” DALAM PEMBELAJARAN 

“MAHARAH QIRA’AH” BAGI SISWA LULUSAN SD KELAS VII Mts MUSLIMAT NU 

PALANGKA RAYA 

 

ABSTRAK 

Maharah qira’ah merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang harus dicapai siswa dalam 

pembelajaran bahasa Arab. Kemampuan maharah qira’ah siswa Mts Muslimat NU tergolong 

rendah. Antusiasme dan keaktifan siswa dalam pembelajaran masih kurang karena metode yang 

digunakan tidak membantu dalam mengembangkan kemampuan membaca terutama dalam 

membaca nyaring. Oleh karena itu perlu adanya metode pembelajaran yang sesuai dan menarik 

sehingga siswa dapat termotivasi belajar dalam mengembangkan kemampuan membaca. Salah 

satunya adalah dengan menerapkan metode sintesis yang bertujuan menjadi salah satu cara untuk 

mengembangkan kemampuan membaca nyaring. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana efektifitas penerapan metode sintesis 

bagi siswa lulusan SD di Mts Muslimat NU Palangka Raya. Adapun tujuan penelitian ini yaitu 

untuk mendeskripsikan efektif atau tidak metode sintesis bagi siswa lulusan SD di Mts muslimat 

NU Palangka Raya. 

 

Jenis penelitian ini adalah eksperimen, dengan cara membandingkan hasil kelompok eksperimen 

yang diberikan perlakuan dengan kelompok kontrol yang tidak diberikan perlakuan. Pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif karena data yang dihasilkan 

berhubungan dengan angka. Instrumen yang digunakan adalah test. Teknik pengumpulan data 

menggunakan teknik tes. Adapun teknik analisis adalah uji hipotesis. 

 

Hasil penelitian ini diketahui bahwa nilai rata-rata pada kelas eksperimen yaitu 57 dan hasil nilai 

rata-rata pada kelas kontrol yaitu 50,5. Jadi dari hasil perhitungan dan keterangan tersebut 

dinyatakan bahwa kemampuan maharah qira’ah  dengan menerapkan metode sintesis dan tidak 

menggunakan metode sintesis tidak terdapat perbedaan yang signifikan di antara keduanya, 

karena hasil pengukuran dan uji analisa hipotesa dengan menggunakan “t” test diperoleh ternyata 

besarnya nilai “t” adalah 0,173 <  jauh lebih kecil dari “t” tabel, pada taraf signifikan 5% yaitu 

2,14 artinya 2,14 > dari 0,173 besarnya t lebih kecil dari t tabel pada derajat kebebasan (db) 14 

dengan taraf 5 % yaitu 2,14 maka berarti HO diterima dan Ha ditolak, karena tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara kemampuan maharah qira’ah dengan menerapkan metode 

sintesis dan yang tidak menerapkan metode sintesis pada kelas VII Mts Muslimat NU Palangka 

Raya. 

 

 

Kata Kunci : Efektifitas, metode sintesis, keterampilan membaca 
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