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 ب

 ملخص
 
 

لترقية مهارة القراءة لدى طالب  pop up bookتعليمية وسائل الالاستخدام 
 الصف السابع من مدرسة الشفاء المتوسطة األهلية كارانج ساري جاتي أغونج

 والن جهيا كوسوما
-popيهدف هذا البحث إىل ترقية مهارة القراءة باستخدام الوسائل التعليمية 

up book  لدى طالب الصف السابع من مدرسة الشفاءاملتوسطة األهلية كارانج ساري
جرائي للصف البحث اإل . هذا البحث من أنواع0202/0202ونج للعام الدراسي جايت أغ

الذي  Kemmis & Taggartالدراسي، وتصميم هذا البحث باستخدام منوذج 
الب الصف هو ط بحثهذا اليتكون من التخطيط والتنفيذ واملالحظة والتفكري. موضوع 

من مدرسة الشفاء املتوسطة األهلية كارانج ساري جايت أغونج.  طالبا 00بعدد  السابع
املالحظة. وأما أدوات البحث فهي أساليب مجع البيانات املستخدمة هي اإلختبار و 
قة ياجراء اسلوب حتليل البيانات بطر  باستخدام أوراق املالحظ وأسئلة االختبار أو التقومي.

خدام الوسائل قبل استنتائج متوسط لدى الطالب أظهرت نتائج البحث أن . ونوعية وصفية
، 86،26، يف الدورة األوىل زادت النتائج إىل 22،00هي  pop up-bookالتعليمية 

الب وسط لدى الط. مث يف الدورة الثانية نتائج مت25،25وكانت ترقية مهارة القراءة هي %
فلذلك ميكن االستنتاج أن  .02،02إىل % مهارة القراءة ترقيةوزادت  62،52هي 

قادر على ترقية مهارة القراءة لدى طالب  pop-up bookاستخدام الوسائل التعليمية 
 الصف السابع من مدرسة الشفاء املتوسطة األهلية كارانج ساري جايت أغونج.

 ارة القراءة، مه pop-up bookاستخدام الوسائل التعليمية  الكلمات المفاتيح:

        

 







هــ   

 

 شعار  

   

(٥( َعلََّم ْااِلْنَساَن َمَلْم يـَْعَلْم )٤الَِّذْي َعلََّم بِاْلَقَلِم )  

“Yang mengajar (manusia) dengan pena (4) Dia mengajarkan 

manusia apa yang tidak diketahui”. (QS. Al-Alaq 4-5) 

 

 

ءآلِء ِاْن ُكُُْْْم َعَلى اْلَمَلِئَكِة فـََقاَل اَنِْبئُـْو ِنْ بَِاْْسَاِء َهؤُ َوَعلََّم اََدَم ااْلَْْسَاَء ُكلََّها ُُثَّ َعَرَضُهْم 
(13َصِدِقْْيَ )  

“Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama (benda) semuanya, 

kemudian Dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya 

berfirman, “sebutkan kepada-Ku nama semua (benda) ini, jika 

kamu yang benar”. (QS. Al-Baqarah 31) 

 

 



 و

 إهداء
 

واهلداية  على مجيع نعمه الكثرية احلمد هلل رّب العاملني، بالشكر إىل اهلل تعاىل
 هذه الرسالة العلمية إىل:قّدمت   قدرت الباحثة على إمتام هذه الرسالة العلمية. حىت 

 الدعاء قدماينياللذان مارياين احملبوبة وأمي ذو املسري أيب  احملبوب والدي .1
 م م بدوهن. للوصول إىل النجاح والرمحة والنصيحة بالصرب واإلخالص والتشجيع

 اسة جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.أقدر على إمتام الدر 
عرفان زليان صديق ورمحة رزقي وأخيت الصغرية احملبوبة  نيخي الكبري احملبوبأ .2

 .واحلماسة والتشجيعالدافع ين دائما ويقدمو  يدعواين لطفية حسنة الذين



 ز
 

 ةترجمة الباحث
 

 المبونج باندار جايا ولدهتا يف، والن جهيا كوسوما الكامل اسم الباحثة
من  أخوات لثانية من ثالثنت اوهي الب، 9118نوفمبري من  5التاريخ  يف الوسطى
بدأت الباحثة الدراسة يف روضة . مارياين السيدة أميو ذو املسري السيد أيب  املتزوج

باندار  5اإلبتدائية احلكومية  يف املدرسة ودراستها اإلبتدائية باندار جايا، ABA األطفال
إىل مدرسة بستان العلوم املتوسطة  استمرت دراستهاو   ،0202ة جايا يف السن

 .3203اإلسالمية املتكاملة بتريبانغي بيسار يف السنة 

 9مث واصلت الباحثة دراستها الثانوية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية 
ها املعدات وإتبعت ةكرئيس  PMR األنشطة اخلارجيةالباحثة  شاركت. الوسطى المبونج

بعد خترجتها من املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  أيضا مسابقات الصليب األمحر. 
درست الباحثة يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم  9191، ففي السنة 0

جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج. مدة الدراسة يف اجلامعة، شاركت 
 واملعلومات. توهي كرئيسة لقسم اإلتصاال UKM KSR PMI ظمةالباحثة يف املن

 



 

 ح
 

 تقديركلمة شكر و 
 

ة لباحثل اهاليت قد أعطاإلميان واإلسالم واإلحسان من النعمة محدا هلل عز وجل على مجيع 
 popاستخدام الوسائل التعليمية  " ضووضو ، مبهذه الرسالة العلمية قدر على إمتامتحىت 

up book  لترقية مهارة القراءة لدى طالب الصف السابع من مدرسة الشفاء
ا ومضوالنا صالة وسالما على حبيبن ."المتوسطة األهلية كارانج ساري جاتي أغونج

هذه الرسالة العلمية حممد صّلى اهلل عليه والسالم ومن تبعهم بإحسان إىل يضوم الدين. 
شرط من الشروط للحصضول على الدرجة اجلامعية األوىل من قسم تعليم اللغة العربية 

كتابة هذه الرسالة العلمية عملية  ويف . جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكضومية المبضونج
يها الباحثة كثري املساعدات من مجيع األطراف. فبهذه املناسبة أن تقّدم حصلت عل

 الباحثة جزيل الشكر إىل سادات األفاويل:

املاجسترية، كعميدة  كلية الرتبية والتعليم جبامعة  األستاذة الدكتضورة نريفا ديانا، .1
 . رادين إينتان اإلسالمية احلكضومية المبضونج

كرئيسة قسم تعليم اللغة العربية، حبامعة رادين  ملاجستريةالدكتضورة أمي هجرية، ا. 2
 .إينتان اإلسالمية احلكضومية المبضونج

. السيد إروانداين، املاجستري كسكرتري قسم تعليم اللغة العربية، حبامعة رادين 3
 .إينتان اإلسالمية احلكضومية المبضونج

الذي قد أعطين  ألولا ، املاجستري كاملشرفأندوس احلاج عبد احلميد الدكتضور . 4
 التضوجيه واإلرشاد يف إمتام هذه الرسالة العلمية.

األوقات ين اليت قدمت ةالثاني ةكاملشرف ةاملاجستري  ،أيرلينااحلاجة  ةالدكتضور . 5
 إمتام هذه الرسالة العلمية.باإلخالض والصرب يف  التجيهات واإلرشاداتو 

بية، وقد أخلصضوا يف تقدمي العلضوم احملاورون واحملاورات يف قسم تعليم اللغة العر . 6
 .واملعرفة للباحثة



 

 ح
 

مدرسة الشفاء املتضوسطة األهلية  املدرسة يف  ةكرئيس S. Pd ،السيدة أنغيتا. 7
 ين إلجراء هذا البحث.تمسح اليت كارانج ساري جايت أغضونج

كمدرس اللغة العربية يف مدرسة حسن الدين املتضوسطة  S.Pd ،السيد سارمني. 8
 هضو الذي أعطين التضوجيه والتشجيع. دار المبضونج،األهلية بان

وإخضواين احملبضوبني ومجيع العائلة خاصة لعمي أندي وعميت ديان الذين  والدي .9
 السكن والدافع للباحثة. قد أخلصضوا يف تضوفري 

زمالئي احملبضوبني ويندا والنداري، غينا سيل حسني، مشسية احلسنة، جضوري  .11
اسيتيضو و إىل أخيت سضوجي نضور جنة، أخي لقمان سيفريكا، أرشيدا، نيكضو فر 

 وأخيت جينضول وأخي الرزاق روى.

 KKN ، وأصحايب قسم تعليم اللغة العربيةيف 91ملرحلة  بضوبنيأصحايب احمل. 11
يف  PPL وكذلك أصحايبمرتو كيبنج  3بقرية فضوربضو سيمبضودو  32 لفرقة

اعدوا الباحثة وقدمضوا سالذين  باندار المبضونج، 93املدرسة الثانضوية احلكضومية 
 . إىل بعضهم البعض الدافع والتشجيع

مجيع األطراف اليت قد ساعدوا الباحثة يف كتابة هذه الرسالة العلمية ومل  .12
 .أذكرهم واحدا فضواحدا

 . املتخرجني احملبضوبني جبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكضومية المبضونج .13
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الة بعيدة عن الكمال والصضواب. وبذلك الباحثة أن هذا الرس أدركت
وأخريا عسى . فرجت الباحثة االنتقادات واالقرتاحات لتكميل هذه الرسالة العلمية

   للباحثني ونفس القارئني عمضوما. آمني يا رب العاملني.أن تفيد هذه الرسالة العلمية 

 

 

 

 

 3239يناير  2باندار المبضونج، 

 ةالباحث

 

 

 والن جهيا كضوسضوما

1611121162 
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 الباب األول
 مقدمة

 
 خلفية البحث .أ

ويف  1.مبعىن "أوساط". “medius ”تأيت كلمة الوسائل من الكلمة الالتينية 
 .اللغة العربية كلمة "وسائل" مجع من "وسيلة" وهي نقل الرسالة من املرسل إىل مستحقها

 .معداهتاو أشكال االتصاالت املطبوعة واملسموعة واملرئية  منشكل لوسائل التعليمية ا
اشاعر ة املوقادرة على إثار من املرسل إىل املتلقي  لةستخدم لنقل الرسامهي شيء  لالوسائو 
 2 .حبيث حتدث عملية التعليم والتعلم هتمماتواال رغباتاألفكار والو دوافع الو 

 للوسائا. لنقل املعلومات للطالب ةستخدممتعليمية  وسيلة هي  لالوسائإن 
 رسل هو امل أنم، يالتعلهذا يف عملية . ستلماملصدر إىل امليأيت من  مرسل الرسالة عبارة عن

 3 .املعلومات ملقابلةرسل مباشرة مع الطالب من خالل حواسهم يتفاعل امل الب. ط
 أداةرد جمب إال يف البداية وسائلالنرى من تطور العصر احلديث، كانت فإذا 

بصرية ، على سبيل املثال الصور ال الوسائلاملستخدمة هي  ألداةوا . تعليمية للمعلمني
زيادة استيعاب و والدافع اخلربة  سيلة لتقدميوالنماذج واألشياء واألدوات ميكن استخدامها كو 

تخدمة، فإهنم املسبصرية كثريًا على الوسائل البسبب تركيز الطالب  و  . الطالب واهتمامهم
 4.ميقو م واإلنتاج والتيال يهتمون بتطوير التعل

                                                           
1 Evi Fatimatur Rusydiyah Ali Mudlofir, Desain Pembelajaran 

Inovatif Dari Teori ke Praktik (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 121. 
2 Arief Sadiman, et.al, Media Pendidikan, (Jakara: PT RajaGrafindo, 

2012), h. 6-7. 

3 Giri Wiarto, Media Pembelajaran Dalam Pendidikan Jasmani, 

(Yogyakarta: Laksitas, 2016), h. 3. 

4 Arief Sadiman, Media Pendidikan, h.7..............., 
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رح أداة ميكن للمدرس استخدامها لاشك لالوسائتعّد م، يتاريخ التعلأول يف كان 
ت توفر دوااأليف شكل  بصريةاألولية املستخدمة هي الوسائل ال الوسائل . املواد التعليمية

مع تطور   .التعلم وتسهيل املفاهيم غري الواضحةرغبة تاشجيع لاخلربات للطالب ، وهي 
 ناشأتاشرين، يف منتصف القرن الع يةالصوت ةتكنولوجيال خاصةة عصر العوملة والتكنولوجي

للتعليم  وسائل كأداةاللموسة يف احاولة استخدام األدوات املم استخدبا بصريةالوسائل ال
 5.والتعلم

. وهذا ما ام وأهدافهيحتقيق عملية التعليف  ةعمامن العوامل الدالوسائل إحدى 
عنصر هي  لوسائللذلك انظام واحد،  يف يةتصالإم عملية ي، ألن التعليةتصالإبعملية  يتعلق

إن  6.األمثلعلى النحو م يلن تتم عملية التعل لبدون الوسائ . لمينظام التعمن عناصر 
ت إىل املعلمون لنقل الرسائل أو املعلوما ايستخدمه وسيلة يه يةميالتعل لوسائحقيقة ال
يف مقابلة ب م ويسهل الطاليالتعلأناشطة أثناء متابعة يف حىت يكون لديهم دوفع الطالب 

 7الدروس من املعلمون.
 املادية أو املركبات يةميصادر التعلمن املكونات املالتعليمية هي أحد  لالوسائ

حد التعليم أ تتضمن فيها مادة تعليمية يف البيئة املدرسية وميكن أن حتفز الطالب للتعلم.
، عادثالثة أبأو عدين بإىل  لتقسيم الوسائميكن  ل التعليمية. الوسائ اجلذاب املستخدم  هو

 حجمهي  pop up book. الوسائل  pop up book ثالثية األبعاد لوسائ واحدة منها

                                                           
5 Ali Mudlofir, et.al,  Desain Pembelajaran Inovatif, (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2016), h. 126, 135-136. 
6 Nuur Wakhidah, “Pembuatan Media Pembelajaran Menggambar 

Flora Dan Fauna SMP Negeri 1 Kalikotes Klaten Berbentuk Pop-Up Book”, 

Jurnal Pendidikan Seni Rupa Vol. 9 No. 2, 2013, h 2. 

7 Almira Amir, “Pembelajaran Matematika SD Dengan 

Menggunakan Media Manipulatif”, Jurnal Pembelajaran Matematika Vol. 6 

No. 01, 2014, h. 9. 
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ألبعاد ثالثية األبعاد عند فتحها، وهيكل ثنائي اال وهلا عناصرمثري لالهتمام من فن الورق 
 8.ياشعر بالسعادة أن لقارئل وتستخدم اإلمياءات اليت ميكن هاعند إغالق

رضها عالاشاشات اليت كان بدون  لثالثية األبعاد هي جمموعة من الوسائ لالوسائ
صلي، األكائن الشكل من  لالوسائ هذه ميكن أن تتخذ جمموعة . األبعاد ةثالثيببصريًا 

ميكن إحضار الكائنات األصلية  . ميثل األصل ياتقليدوجوده ، وميكن اميتكان أو  احي
صلي األكائن الإذا كان  . استخدامها كوسائط تعليمية مباشرًة إىل الفصل الدراسيعند 

كانت   .يةفعال ةتعليمي لةإىل الفصل الدراسي، فيمكن للكائن االصطناعي كوسيمحله صعب 
ميكن أن يصنعها  يف هذه احلالة، .الستخداملثالثية األبعاد إنتاجها بسهولة بسيطة  لوسائ

يئة متاحة بسهولة يف الب أدواهتاو ، اجة إىل امتال  مهارات خاصةاملعلم بنفسه دون احل
 9.احمليطة

هتمام يف جذب اال يةفعالأناشطة  pop-up book لوسائالالقراءة باستخدام إن 
جيب  املهارات اليتبعض م اللغة العربية يفي تعلف . ميامللل عند إجراء أناشطة التعلوإلزالة 
 ،الكالم ةمهار ، االستماع ةاملهارات وهي مهار أربع  باسم عروفةأو املالطالب، تلكها أن مي

 10. الكتابة ةومهار  مهارة القراءة
القرآن  القراءة ، واألمر بالقراءة يف ةإحدى املهارات يف تعلم اللغة العربية هي مهار 

قبل  .هو أول وصية من اهلل سبحانه وتعاىل ليقرأها الباشر 5-1يف سورة العلق اآليات 
 .واالستماع، أمر اهلل النيب احمد بالقراءةالكتابة 

                                                           
8 Meilia Safri, et.al, “Pengembangan Media Belajar Pop-Up Book 

Pada Materi Minyak Bumi”, Jurnal Pendidikan Sains Indonesia, Vol. 05 No. 

01, 2017, h. 2. 

9 Daryanto, Media Pembelajaran, (Bandung: PT Sarana Tutorial 

Nurani Sejahtera, 2011), h. 29. 
10 Muspika Hendri, “Pembelajaran Keterampilan Berbicara Bahasa 

Arab Melalui Pendekatan Komunikatif”, Jurnal Kependidikan Islam, Vol. 3 

No. 2, 2017,h. 2. 
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( 3( اِقْ َرْأَورَبَُّك ْاالَْكَرُم )2( َخَلَق ْااِلْنَساَن ِمْن َعَلٍق )1اِقْ َرْأ بِاْسِْرَبَِّك الَِّذْْيََلَق )
 11(5( َعلََّم ْااِلْنَساَن َمَلْم يَ ْعَلْم )4الَِّذْي َعلََّم بِاْلَقَلِم )
يف  .الكتابة واردة يفالتنوعة املعلومات املأو عملية للعثور على  ةناشطأ هي القراءة

لقراءة ليست االقراءة املقروءة. لذلك، تفكري لفهم احتوى العملية تعين فالقراءة  ،هذه احلالة
جمرد النظر إىل احلروف اليت أصبحت كلمات وجمموعات كلمات ومجل وفقرات وخطابات، 

 ميكن والعالمات والكتابة ذات املغزى حبيث بل القراءة هي ناشاط لفهم الرموز
 ةناشطأعملية أو  يالقراءة نفسها هأن حقيقة  12. قارئالاملنقولة بواسطة  الرسالة قبول
 13.طبق جمموعة من املهارات يف إدارة األشياء املقروءة ت

غة للاالقراءة هي فهم مجيع أنواع القراءة، ويتم تدريب الطالب على قراءة  ةمهار 
قراءة إىل اللغة يف نص الشيئ ما ة بفهم املعىن املباشر دون احاوالت متعمدة لرتمجة جنبياأل

لقراءة للطالب عند ا والنطق املنطوق مهم، األم وعالقتها بالنطق الصحيح وفهم النص
 14 .ملساعدة الطالب على فهم النص جيًدا ةمتاصالقبل القراءة اجلهرية 

تعلم اللغة لالب الط اشجيعتقادر على  العربيةم اللغة ييف تعل لاستخدام الوسائإن 
جعل الطالب قادرة على وسائل فإن الباإلضافة إىل ذلك،  .بالقراءة رغباهتمالعربية وزيادة 

ة مدرسة الاشفاء املتوسط يفاملعقودة بناًء على املالحظات  . لتعلميف اومتحمسني مفرحني 

                                                           
11 Sarah, Susiawati, “Efektifitas Permainan Bahasa Arab Dalam 

Meningkatkan Kemampuan Membaca Mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Bahasa Arab”, Jurnal Of Arabic Studies, Vol. 3 No. 2, 2018, h. 2. 

12 Dalman, Keterampilan Membaca, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 2013), h. 5. 
13 Tawakkal Saleh, “Pentingnya Membaca Dan Menggunakan 

Perpustakaan Dalam Mengubah Kehidupan Manusia”, Jurnal Jupiter, Vol. 13 

No. 1, 2014, h. 3. 
14Kemas Abdul, Neldi Harianto, “Efektifitas Pembelajaran Qira’ah 

Pada Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Budaya 

Universitas Jambi”, Jurnal Titian, Vol. 1 No. 2, 2017, h. 3. 
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ية، ميالتعل لوسائال مل تستخدم  يةميناشطة التعلاألهلية كارانج ساري، من املعروف أن األ
 .يستخدم الكتب املطبوعة فقط  املعلم

 جلهرية،ا القراءة وهي أقسام، أربعة إىل القراءة وتنقسم القراءة، تقدمي ناحية من
ة دم الباحثستخاالستمتاعية. يف هذا البحث ت والقراءة السريعة القراءة الصامتة، القراءة
 جعل إىل . وهتدف القراءة اجلهريةالقراءة منخفضون يف اجلهرية، ألن الطالب  اءةالقر 

، كالملالتأكيد على ناشاط أعضاء اوجيد بصحيح نطق الطالب قادرين على نطق النص 
 .لصوتاراج الاشفاه واحللق خلهو 

 2222يناير  22مع معلم اللغة العربية يوم اإلثنني  ةالباحث ةاستناًدا إىل مالحظ
هذا  وكذلك يف إتباع التعليم. يقعبالذهاب إىل املدرسة الرغبة الطالب عدم ف أن يعر ، 

. هنا صعبةاليت يعتقدون أ يف الدروس، ولكن فحسبيف دروس اللغة العربية الواقع ليس 
لكتب، وخاصة يف ا الواردة  الطالب يف نطق مادة القراءةيصعب م اللغة العربية ييف تعل و

يف  الهبمطوالعوامل األبوية اليت ال هتتم ب من املدارس العامةاهتم خلفيكانت   الطالب الذي
 .م يف املدرسةيعملية التعل

لديهم إمكانات باللغة  بتدائيةاإلدرسة املمن  تهمخلفيالذي كانت الطالب 
يف عملية  مطالهب، فهم ال يهتمون بألبويةعوامل االالعربية، لكن العديد منهم كساىل ومن 

 الفصل والفرصة لتعلم اللغة العربية يفاألوقات يف الواقع، حيصل الطالب على . و ميالتعل
تطوير مهاراهتم ل فرصةهذه ال ونستخدمأن يلطالب . ويستطيع اسبوعاألملدة ساعتني يف 

دفع يغة العربية الل علمم فإن، ةالكافي ألوقاتوجود ا. باإلضافة إىل يف تعلم اللغة العربية
 S.Pd.Iهو السيد أمحد سارمني،  مدرس اللغة العربيةو   .للغة العربيةلتعلم ا دائما لطالبا

على حتفيز الطالب  وذلك قادر . اللغة العربية وتعلمها استيعابكفاءة أكادميية يف  لديه
 .تعلم اللغة العربيةكونوا متحمسني يف يل

 الواحدةلاشاشة اجهاز  ل منستخدم املعلم الوسائام يف الفصل، يفي عملية التعلف
صعوبات ال اجهيو  املعلم لكن، ةالبطاق لميع الفصول الدراسية، ويستخدم وسائجل ةستخدمم

واد املاملعلم  قدمي .طريقة احملاضرة الكالسيكية والرتيبة والطريقة املستخدمة هي أحيانًا،



6 
 

اليت  تعلم أو إعادة قراءة الدروسوهم يتكسلون يف ، للطالب التدريبات وأسئلة يةساالدر 
 . إنيف الواقع، يسهل الطالب على قبول الدروس وحفظهاو  . قدمها املعلم يف الفصل

كارانج   يف مدرسة الاشفاء املتوسطة األهليةفهم القراءة العربية  يف كفاءةواجهة املاشكلة امل
لى عالعربية يف الكتب املطبوعة ادة املهي أن الطالب يواجهون صعوبة يف قراءة ساري 

ثل مالعربية ادة املمنهم عند قراءة  ة. وكثريعامالكما هو يف املدارس  2213أساس املنهج 
 .القرآن قراءة

ملية جًدا يف ع ةاملعلم مؤثر وامل الطالب أنفسهم ، فإن عباإلضافة إىل عوامل 
 ترمجتها، واستخدام القراءة مث نطق من خالل تقليديارتيبًا أو  طريقةتطبيق الواليزال  .ميالتعل
الطالب كساىل ومتعبني من ممارسة قراءة اللغة  السبب يسبب هذا . كافيةغري  ل الوسائ
 15 .العربية

يناير  22 خالتاري فيف، اجلهريةلقراءة يف االطالب  استيعاب مهارةمدى عرفة ملو 
قد درسها  اليتلقراءة نصوص االسابع على مادة  لصفتجربة لة بالالباحث تقوم، 2222
أن  . يعتربطالًبا 22بيانات من العلى  ةالباحث ت، وحصلاللغة العربية مع مدرس الطالب 

 22 عددمن  ٪25 إىل النسبة القراءة ةالنوعي كامل إذا زادت مهار باملدخل ر النجاح امعي
الب الط ، يقال إنمدرسة الاشفاء املتوسطة األهلية كارانج ساري يف السابع الصف من طالًبا

 .22تمال األدىن ناجحون إذا حصلت نتائجهم على معيار االك
 1جدول 

 بيانات نتيجة االختبار األول لمهارة القراءة
 البيان النتيجة اْساء الطالب الرقم
1 Ahmad Fadhil Al Ghani 45 غري ناجح 
2 Azzahra Valencia Putri 42 غري ناجح 
3 David Insani 42 غري ناجح 

                                                           
15 Ahmad Sarmin, wawancara dengan guru pengampu, MTs Assyifa 

Karang Sari Jati Agung, 18 Januari 2020. 
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4 Dede Aprilian 45 غري ناجح 
5 Dilla Ramadani 42 ناجح غري  
6 Dinda Aulia Ramadhani 52 غري ناجح 
2 Fadil Arial Setiawan 45 غري ناجح 
8 Feby Anggraini 22 ناجح 
9 Ibnu Auffa 55 غري ناجح 
12 Imelda Maharani 45 غري ناجح 
11 Jeny Widia Resya  42 غري ناجح 
12 Muhammad Andhika 42 غري ناجح 
13 Muhammad Dapit 52  ناجحغري  
14 Muhammad Ubaidillah 25 ناجح 
15 Muhammad Yasir Al Hafis 45 غري ناجح 
16 Nadine Agustin 42 غري ناجح 
12 Nona Amelia 42 غري ناجح 
18 Nurhasanah 22 ناجح 
19 Ramudya Irban 52 غري ناجح 
22 Real Lita Putri Anjani 22 ناجح 
21 Rina Supryatna 42 غري ناجح 
22 Siti Khatimah 22 ناجح 

 
 املتوسطة فاءالاش مدرسة يف القراءة مهارة أن تظهر األول، االختبار نتائج على بناءً 

 القراءة، هارةم  تقييم نتائج من ألنه مثالية غري هي أغونج جايت ساري بكارانج األهلية
فهذه  .22 من أكثر النتائج على حصلوا الذين طالبا 22 من طالب 5 الناجحون الطالب

التعليمية  لسائو الباستخدام اللغة العربية، وهو  معلممن  احلاالت حتتاج إىل احلّل الصحيح
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pop-up bookمن األول باراالخت يف القراءة إتقان فهم يف التعلم نتائج تقييم . ظهر 
 : التايل البيان على املوضحة املؤشرات حتصيل خالل

 2جدول 
 الجهرية في االختبار األولالقراءة  ةمهار ل اتمؤشر بيانات نتيجة ال

  املؤشرات اجلوانب الرقم

 

 غري الناجح الناجح
القراة اجلهرية ميكن أن يسمعها مجيع أعضاء  1

 الفصل
14 8 

 13 9 .القراءة بالطالقة وال ميكن إيقافها 2
 12 12 القراءة بنطق واضح 3
 12 12 القراءة بالنغمة الصحيحة 4
والفواصل القراءة حسب عالماهتا النقطة  5

 والتعجب واالستفهام
12 12 

 5 12 القراءة مبوقف جيد 6
 11 11 القراءة بالتعبري 2
 12 5 فهم احتوى القراءة 8

 
 مدرسة الاشفاء املتوسطة األهلية كارانج ساري يفاملوجودة  كالتاملاشبناء على 

، هنا  حاجة إىل ابتكارات جديدة يف تعلم اللغة العربية، على سبيل املثال من خالل 
ومتحمسني  نيمفرح حىت يصبح الطالب ةذابائل اجلوسالنصوص القراءة العربية يف  إناشاء
وص املالئمة نصال قادر على قراءةكل طالب ائل يرجى من  ذه الوس. هبتعلم اللغة العربيةيف 
أن يرغب ن القراءة ، وميك ةمهارقية على تها قادرة ، ومنوسائلحتددها هذه الاملؤشرات اليت ب
 .تعلم اللغة العربيةبلطالب ا
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لعربية جهًدا م اللغة ايتعل يتطلبكالت وهي ، هنا  ماشلبحثخلفية ابالنظر إىل 
وسائل الدور  من هذا النجاح ليس. ودافًعا قويًا واحلاجة إىل ابتكارات مثرية لالهتمام

.  عرفةعلى اجلهود اليت يبذهلا الطالب يف متابعة وتطوير املأيضا يعتمد املستخدمة ، ولكنه 
 هي مدرسة الاشفاء املتوسطة األهلية كارانج ساري يف م اللغة العربيةيتعلكانت ماشكالت 

ذلك مهمة، و  غري يعترب الطالب أن دروس اللغة العربية . يف التعلم تهمومحاس لطالبادافع 
 ..التخرجدات احدوطين وليست من النهائي الختبار لالالعربية ليست مادة  دروس اللغةألن 

وع إجراء حبثها حتت املوضبترغب الباحثة ، ذكورةباإلشارة إىل املاشكالت امل
الصف  القراءة لدى طالب مهارة قيةلرت  Pop-Up Bookالوسائل التعليمية "استخدام 

 الاشفاء املتوسطة األهلية بكارانج ساري جايت أغونج".مدرسة  من السابع
 تركيز البحثب. 

وسائل الام استخدا البحث هو: هذ يزتركفإن ، ةاملذكور  البحث وبناء على خلفية
لرتقية مهارة القراءة من مدرسة الاشفاء املتوسطة األهلية كارانج  pop up bookتعليمية ال

 ساري جايت أغونج. 
 البحث مشكلةج. 

 : ة التاليةاشكلامل ة أن تكتبيمكن للباحثف، السابقة لفيةاخلوصف نظرا إىل 
عليمية توسائل الالاستخدام كيف عملية تعليم مهارة القراءة اجلهرية من خالل  .1

pop up book  لدى طالب الصف السابع من مدرسة الاشفاء املتوسطة األهلية
 بكارانج ساري جايت أغونج؟

 popتعليمية وسائل الالخالل استخدام  مناءة مهارة القر  يف ترقيةهل هنا   .2

up book  لدى طالب الصف السابع من مدرسة الاشفاء املتوسطة األهلية
 بكارانج ساري جايت أغونج؟
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 البحث د. هدف
 هو كالتايل : ا البحثهدف هذ

 وسائللااستخدام ملعرفة كيفية عملية تعليم مهارة القراءة اجلهرية من خالل  .1
لدى طالب الصف السابع من مدرسة الاشفاء  pop up bookتعليمية ال

 املتوسطة األهلية بكارانج ساري جايت أغونج.
لدى  pop up bookتعليمية وسائل الالخالل استخدام  من لرتقية مهارة القراءة  .2

طالب الصف السابع من مدرسة الاشفاء املتوسطة األهلية بكارانج ساري جايت 
 أغونج.

 فوائد البحث ه.
 فوائد للطالب .1

 الطالب بتعلم اللغة العربية رغبة ترقية (أ
 .ب يف تعلم اللغة العربيةالناشاط الط ترقية  (ب

 .تعلم الطالب يف تعلم اللغة العربية نتائج ج( ترقية
 ةفوائد للمدرس .2

كن مي يةميالتعل لوسائاليف جمال  ةسر لمدل ةسامهم أن يقّدم هذا البحث (أ
 .يةميهداف التعلاألاستخدامها كابتكارات جديدة لتحقيق 

 فوائد للباحثني .3
  لفصل الدراسيلنظرة ثاقبة إىل البحث اإلجرائي  زيادة (أ

 .البصرية واخلربة التعليمية زيادة  (ب
 .البصرية واخلربة يف كتابة األوراق العلميةج( زيادة 
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 الباب الخامس
 اختتام
 

 أ. استنتاجات
ة ، فيمكن االستنتاج أن هنا  ترقية يف مهارة قراءواستنادا إىل حتليل البيانات

 النصوص بالنتائج التالية :
قادر على ترقية مهارة القراءة لدى  pop-up bookاستخدام الوسائل التعليمية  .1

من مدرسة الاشفاء املتوسطة األهلية كارانج ساري جايت طالب الصف التاسع 
هذا احلال على أن أناشطة تعليم مهارة القراءة هلا ترقية  من خالل أغونج. يدل 

. يف قبل الدورة نتائج متوسط لدى pop-up bookاستخدام الوسائل التعليمية 
، وكانت ترقية 68،18، يف الدورة األوىل زادت النتائج إىل 52،22الطالب هي 

. مث يف الدورة الثانية نتائج متوسط لدى الطالب 54،54مهارة القراءة هي %
 .92،92وزادت ترقية مهارة القراءة إىل % 85،45هي 

هنا  ترقية يف عملية تعليم اللغة العربية وهي يف مهارة القراءة اجلهرية، مثل  .2
جولني يف البداية وليس لديهم ثقة وأصواهتم صغرية،  فيصبحون الطالب اخل

شجعانا وال ْيجلون وأصبحت أصواهتم أكرب من األصوات السابقة باستخدام 
ومع قيام املعلم بتاشجيعهم وحتفيزهم ويساعد  pop-up bookالوسائل التعليمية 

لية التعليم ماملعلم يف قراءة املواد للطالب الذين يواجهون الصعوبة حىت تصبح ع
جيدة. ذلك البيان دليل حسب تقييم مهارة القراءة اجلهرية باستخدام املؤشرات 

 يف حتقيقه.
 ب. اقتراحات

لرتقية  pop-up bookبناء على نتائج البحث عن استخدام الوسائل التعليمية 
مهارة القراءة لدى طالب الصف السابع من مدرسة الاشفاء املتوسطة األهلية كارانج ساري 

 جايت أغونج، فيمكن للباحثة أن تقّدم بعض االقرتاحات أو االعتبارت كالتايل:
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 للمدرس .1
لرتقية  pop-up bookيستطيع أن يستخدم املدرس الوسائل التعليمية  .أ

 خرى.مهارة القراءة أو املهارات األ
ة ينبغي على املدرس تقييم الطريقة والوسائل واإلسرتاتيجية املبتكرة واإلبداعي  .ب

ماسة يف ة واحليف تعليم اللغة العربية، حىت ياشعر الطالب دائما بالسعاد
 .تعلم

 للطالب .2
جيب أن يكون لدى الطالب دوافع عالية يف ترقية مهارة القراءة ويساعد  .أ

 .ذي يصعبون يف قراءةأصحاهبم ال
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