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 ملخص البحث 
طلبة الصف وسائل بطاقة المفردات نحو مهارة قراءة اللغة العربية لدي  استخدام أثر

للعام الدراسي   اإلسالمية الحكومية بندار النبونج 7بالمدرسة االبتدائية الخامس 
9102/9191 
 أنت نورواتيالباحثة : 

وسائل بطاقة ادلفردات حنو مهارة قراءة اللغة العربية  استخدامهدف البحث هو معرفة أثر
اإلسالمية احلكومية بندار النبونج للعام الدراسي  9لدى طلبة الفصل اخلامس بادلدرسة االبتدائية 

 9ث هو ضعف كفاءة طلبة الصف اخلامس بادلدرسة االبتدائية . مشكلة البح9191/;910
حنو مهارة قراءة اللغة العربية  9191/;910الدراسي  اإلسالمية احلكومية بندار النبونج للعام

اذلجائية، الصعبة ىف قراءة  األحراف بسبب الصعبة ىف التلفيظ خمارج احلروف، نقصان الفهم حنو
 احلركة، و نقصان استخدام وسائل التعليم.
الفصلني، اإلسالمية احلكومية بندار النبونج باستخدام  9يعقد البحث ىف مدرسة االبتدائية 

كفصل  Va وسائل بطاقة ادلفردات و الفصلكفصل التجرييب الذى يستخدم  Vb مها  الفصل
. (Quasi Eksperimen)طريقة بالكمية الضبطي الذى يستخدم وسائل بطاقة الصورة. نوع البحث 

 طريقة مجع البيانات هي اإلختبار الشفهي عن مهارة القراءة، الوثيقة، و ادلقابلة.
 88و أدناها  8:و أعلى النتيجة  97بإمجالية  نتيجة البحث ىف الفصل التجرييبتكتسب 

و أما  .80و أدناها  1:و أعلى النتيجة  99و أما النتيجة يف الفصل الضبطّي تكتسب بإمجالية 
. و ttabel 9919019749 بنتيجة 7;9939:0194هو  uji-t االقتصار لتحليل بيانات

 Ha مردود و H0 أي أن thitung > ttabel (9919019749 >9939:0194;7) االستنباط أن
مقبول. و االستنباط أن األثر من وسائل بطاقة ادلفردات حنو مهارة قراءة اللغة العربية لدي طلبة 

اإلسالمية احلكومية بندار النبونج للعاّم الدراسّي  9الصف اخلامس بادلدرسة االبتدائية 
  موجود. 9191/;910
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 إهداء

 ت  قدر ، بعزة اهلل و كرمو احلمد هلل و كفى و الصالة و السالم على احلبيب املصطفى
 :ىذه الرسالة العلمية إىداًء إىل على إمتام

يدافعاين يكلفاين باملصروفات اليت ما   .أّمي صوفية حمبيت و عشيقي أيب كاْسدي و .1
 خطوة غالية.. أشكركما على كل ا لنجاحيو كنت قادرة حبساهبا، و قد دع

 أخي إيقو سوسيلو و أخيت لؤلؤ راضية شكرا على مجيع الدعا. .2
 جامعيت احملبوبة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية النبونج .3
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 ةترجمة الباحث 

ت دددوالوج تاتندددو   ت ددد و   ت جلبندددوتجلي  مددد ت ددد تت996ٔفربجيددد تت6ولدددأنتِ دددوا
تصوفم .تثالث تإخوةتجسمتِ مهتك ْسأيتوتجسمتِّ ه

 نجدد التتدج دد ةجحلكو مدد ت ددوالييت  يدد تتٔ ددأِنتجلأالجسدد تاتجةأالسدد تج   أج مدد ت
فيتجةأالسد ت توتوصلوتجلأالجس ت9ٕٓٓحم فظتنو   ت  و  توتختّ  وتسن تِكو  ت

 تمثتندأال تٕٕٔٓ نج التِكو  تنو   ت  و  توتخت  وتسدن تتٖجة وسط تجحلكو م ت
ف كد التديدوجتنددو   ت د و  تجلة  مّد توت  ددوتتٔاتجةأالسد تجلا لمد تجحلكو مد تجمسددال م ت

ت.2ٕٔٓسن ت

وتوصلوتجلب حي تدالجسد ا تجن تاتجا  اد تالجديد تإين د  تجمسدال م تجحلكو مد تت
لمددد تجلة مددد توتإملدددأجدتجةأالسددد ت لغدددمتنالدددممتجللةددد تجلا  مددد .توت دددأت   دددوتجلب حيددد ت  بدددو  تاتك

  لاملمددد تجةمأج مددد تات  يددد تنددد  و  ت ددد الو ت ب ددد وت  نددد الجمت  بدددو  تجانو مددد  تمثتململمددد تجل الدددممت
تجةمأج م تات نأجالت  بو  تاتجةأالس تج   أج م .



 

 ح
 

 تقديرشكر و 

علددمج ع ددن ا دداهلد و اادد ة و ا  محدد و و ا مددلة و ا  ددل  علددمج ا و شددا ا   محدد 
دددد   ددددلمج ا  عل دددد  و هللددددلد   باهلمدددد  ا  و ه ا دددد  ا اددددألم اّ مددددوم اّ ددددا و ّددددى اهللددددى ا  لمم

ا  اجد  اا  هل د  اّوو و  علدمج ّذه ا  هلل    ا هللم    لشد و إمت    علمج اهللتط عت ا ب حث 
  ن كل   ا رتب   و ا تهلل د ج  هل  اادين إيات ن ال بىنج اإلهللل    احلاى    ّو ا با  ىاي  

 :اّف ضل اتجزيل ا شا  وا تق مي إو هلل د ا ب حث  ق م ىدم أن   املا هللب   فبهذه 

اإلهللددل    اّهللددت ا ا دد كتىا احلدد م لمدد   ددىك  و امل ج ددتن كدد ا   ااديددن إياتدد ن   1
 احلاى    النبىنج 

كل دد  ا رتب ددد  و ا تهللددد د    هلددد    ةكهلم ددد   ةو امل ج دددتن ننفددد  دي ندد  ةا ددد كتىا  ةاّهللددت ا  2
 بىنج ات ن اإلهللل    احلاى    النإياادين 

و احمل ضدددد   ه ددددد  هللدددد د ا ليدددد  ا هل ب دددد   ك ا  دددد  وةامل ج ددددتن  ة أ ددددو ّ  يدددد ا دددد كتىا   3
   هلدددد  ااديددددن إياتدددد ن اإلهللددددل     عف ددددر أ دددد  ا و امل ج ددددتن ك ددددا  ن ا ق ددددد 

 احلاى    النبىنج 
   اّوو  ك ملش ف  ةامل ج تن  ن لوايت   م ا  ين ةا  كتىا   4
شددا ا جددزيل علددمج ع ددن   ا ث ن دد  ك ملشدد ف  ةامل ج ددتن  جددّى ي يىهللددرو ةو ا دد كتىا   5

   ات ب  ّذه ا  هلل    ا هللم   ا تىج ه تاإلاش دات و 
 ّ ب  احمل ض ين و اّهلل  ذة    هل  اادين إيات ن اإلهللل    احلاى    النبىنج   6
اإلهللدل    احلاى  د  باد اا  7كم ي ة امل اهلل  االبت اا      S.Pd.I ح جم  أغىهللت  و  7

 ه ئ علمج امل اجن ا هللم   إلمت   ّذه ا  هلل    النبىنج ا ذ  ي
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و ّددد أودم  Aخ  دد   لفمددل  2115 هللدد د ا ليدد  ا هل ب دد    حلدد  أ دديب يف ق ه ددد   8
 شا ا جزيل 

ال يدزا  بهل د   ّدذا ا بيبد  نم أ وعدت ا ب حثد و هبدذا جزااكد ا  أح ن اادزا. 

مب د د ا  جد .  لتشد  ن و اإلمتد     ت ن ا ام   و ا مىاب  فنجمج ا اق  و االهرتاحد

  لق ااا أن ياتفن ّذا ا بيب  

 

     2119  وبىنجنب ن اا ال

   ا ب حث

 

 أنت نورواتي            
1511121192 
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 الباب األول

 المقدمة

 خلفية البحث .أ 

ألهنا تكون آلة احملادثة األوىل اليت استخدمها اللغة مهمة يف حياة الناس 

الناس عند ادلعاملة معهم، إما فردا بفرد أو فردا جبماعة، و هبا استطاع الناس أن 

 1 .ٖٔتعاىل يف سورة احلجرات اآلية :يكمل احتياجاتو. كما قال اهلل 

قَ َباِئَل  َجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا وَ  أُنْ َثى وَ  النَّاُس إِنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر وَ  يَا أَي َُّها

 )ٖٔ)احلجرات :  لِتَ َعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّو أَتْ َقاُكْم ِإنَّ اللََّو َعِليٌم َخِبيٌ 

ىي احملادثة نستنبط من اآلية السابقة أن احذى الطريقة ادلستخدمة ااتعارف 

باللغة. اللغة ىي آلة احملادثة القددية اليت قد استخدمها الناس منذ إقامتهم. و يف 

تكون نشأهتا ظهرت اللغات ادلستخدمة للمحادثة و احدى منها ىي اللغة العربية. 

اللغة العربية لغة رمسية يف ىيئة األمم ادلتحدة. و بذالك تكون اللغة العربية لغة عادلية 

علمها الناس. و رأى ادلسلمون أن اللغة العربية ذلا عالقة متينة مع دينهم. كما اليت يت

 قال رسول اهلل صلى اهلل عليو و سلم الذي رواه عمر ابن اخلطاب: 

                                                             
1
Syaamil Al-Quran Terjemah Tajwid, (Kementrian Agama RI: Sygma, 0212), h. 515 
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 "تعلموا العربية، فإهنا جزء من دينكم".

فلذلك البد لنا أن نؤكد و هنتم حنو تعليم اللغة العربية، من ادلرحلة 

 دلرحلة األعلى و البد أن يكون التعليم مناسبة مبراحل الطلبة.االبتدائية إىل ا

اليوم كان تعليم اللغة العربية ليس يف ادلعاىد فحسب بل كان يف مؤسسات 

الًتبوية مثل ادلدرسة االبتدائية و ادلدرسة ادلتوسطة و العالية. و مهما كانت اللغة 

صعوبة من الطلبة على فهم العربية صارت مادة خاصة يف ادلدارس ما زلنا وجدنا ال

ة صعبة ألهنا و استيعاب اللغة العربية. بعض الطلبة يعتربون أن تعلم اللغة العربي

يف ادلنهج لكن مهما كان اذلدف يف تعليم اللغة العربية مكتوبا تكون اللغة الثانية. 

 مل يؤثر على رغبة الطلبة يف تعلمها. 

الفرحة لدي الطلبة. و بذلك البد أن يكون سي التعليم ينشئ الرغبة و 

سوف يًتقى الدوافع لدي الطلبة على مشاركة التعليم حىت فهموا ادلادة. الرغبة تؤثر 

حنو نتيجة التعليم. و لنشإ الرغبة احتاج ادلدرس االسًتاتيجية و الطريقة و الوسائل 

يلة القلم كما قد علم اهلل الناس من وس  التعليمية دلساعدتو يف تقدمي ادلادة التعليمية.

 بقولو:

ْنَساَن َما مَلْ يَ ْعَلْم )ٗالَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم ) "  ٘-ٗ" سورة العلق :)٘( َعلََّم اْْلِ
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ذي علم اْلنسان بالقلم، شرحت اآلية عن رمحة اهلل و كرمو و ىو الرمحان ال

الوسائل يف اللغة العربية ىي مجع من  .و ىو الرمحن الذي علم اْلنسان ما مل يعلم

و رأى آخر يرى أن الوسائل آلة االتصال  0 .الوسيلة مبعٌت آلة االتصال للمعلومات

استنبطت الباحثة أن الوسائل ىي آلة مساعدة أي  3 أي تقدمي ادلعلومات التعليمية.

الوسيلة ادلستخدمة بادلدرس لتسهيل نفسو عند تقدمي ادلعلومات حنو طلبتو بانتهاز 

بطاقة  نستخدمة يف التعليم ىي بطاقة ادلفردات.أحسن فرصة. و احدى الوسائل ال

ادلفردات ىي احدى الوسائل ادلستخدمة يف تعليم القراة لتشجيع و لًتقية الرغبة 

فائدة الوسائل ىي تدريب الكفاءة لقراة  4 لدي الطلبة على استيعاب قواعد القراءة.

 ادلفردات و اجلمل. 

خيلو تعليم اللغة العربية من ىارة ال ختلو عملية التعليم عن القراءة. و ال 

احتوت   5 القراءة. القراءة ىي عملية تعليمية لتسليم ادلعاين من كتابة أو نسخة.

مهارة القراءة من معنيني األول تغيي عالمة الكتابة إىل األصوات و الثاين فهم ادلعٌت 

                                                             
2 Nunu Mahnun, Media Pembelajaran Kajian Terhadap Langkah-Langkah Pemilihan Media 

Dan Implementasinya Dalam Pembelajaran, (Jurnal Pemikiran Islam: Vol. 35, No. 1 Januari-Juni 

0210), h. 02. Diakses pada Santu, 03 Februari 0212 pukul 26.16 WIB 
3
Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Pers, 0213), h. 3 

4 Farida Hasmi, Peningkatan Keterampilan Membaca Permulaan Dengan Menggunakan 

Media Kartu Kata Pada Siswa Kelas II SD Negeri 221 Rimba Sekampung Dumai, (Sej. Vol. 5, 

No. 4, Desember 0215), h. 404. Diakses pada Sabtu, 16 Maret 0212 pukul 13.33 WIB 
5 Shilvia Rosiyana¸ Efektivitas Model Reflektive Teaching Bagi Peningkatan Keterampilan 

Berbicara Dan Membaca Bahasa Arab Siswa Kelas VIII MTs Al Irsy Gajah Demak, (Jurnal of 

Arabic Learning and Arabic Teaching: Lisanul Arab 6 (1) 0215), h. 33. Diakses pasa Kamis, 14 

Maret 0212 pukul 12.05 WIB 
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رة لغوية رأى رأي آخر أن مهارة القراة ىي مها 6 من عالمات الكتابة و األصوات.

يف النظر و فهم ادلعاين ادلوجودة يف الكتابة بالصحيح و الصاحل و لدي الفرد 

و استنبطت الباحثة أن مهارة القراءة ىي ادلهارة على فهم ادلعلومات  5 الفصيح.

 ادلكتوبة ادللفوظة عن واسطة اللسان بقصد نيل ادلعلومات.

نبونج ىي مؤسسة رمسية اْلسالمية احلكومية بندار ال ٚادلدرسة االبتدائية 

حكومية حتت إدارة الوزارة الشؤون الدينية. و يستوي ىذه ادلدرسة بادلدرسة 

و لكن الفرق بينهما أن يف ادلدرسة االبتدائية اْلسالمية  االبتدائية احلكومية العامة.

احلكومية بندار النبونج يقدم الدروس الدينية و كذلك العلوم العامة كمؤسسة  ٚ

يقرر درس اللغة العربية يف منهج . ا يقدم كذلك درس اللغة العربيةو ىن .آخر

و مهما كانت اللغة العربية  .التعليم بشىت البيانات عن احلصة و تقسيم التخطيط

مكتوبة يف ادلنهج و التخطيط، لكن الطلبة منهم من يشعر بالصعوبة عند تعلم 

 اللغة العربية خاصة يف أمر القراءة.

                                                             
6 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab¸ (Malang: Misykat, 0210), 

Cet. Ke-5, h. 166 
7
 Anwar Abd. Rahman, Keterampilan Membaca Dan Tekkhnik Pengembangannya Dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab, (Jurnal Diwan: Vol. 3, No. 0 0215), h. 152. Diakses pada Jum’at, 12 

januari 0212 pukul 00.04 WIB  
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ألن مهارة و يف ىذا البحث نفذت الباحثة ادلالحظة يف الصف اخلامس 

القراءة يف ىذا الفصل مل يًتق كما يرام فلذلك أرادت الباحثة على إعقاد البحث 

فيو. نظرا إىل نتيجة ادلقابلة مع ادلدرس الذي يعلم اللغة العربية يف ذلك الفصل و 

 ات كما تلي:االختبار حنو الطلبة فتناولت الباحثة البيان

 2 .ادلقابلة .ٔ

مهارة الطلبة يف قراة النصوص العربية ال تزال ضعيفة. كمثل صعوبة 

التلفيظ عن خمارج احلروف و ىذا قد سببو مل يفهم كثي من الطلبة على 

األحرف اذلجائية و األشكال. و مرارا تقدمي ادلواد بدون الوسائل التعليمية  

 بادلدرس.

 

 

 

 

                                                             
8
Rima Silvia, wawancara dengan Guru Pengampu mata pelajaran bahasa Arab, MIN 5 

Bandar Lampung 11 Februari 0212  
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 ختباراال .ٕ

 1.1جدول 
 7درسة االبتدائية مبال aنتائج االختبار لمهارة القراءة قبل البحث للطلبة الصف الخامس 

 اإلسالمية الحكومية بندار النبونج 
 رقم نتيجة عدد الطلبة

ٕ ٔٓٓ-ٛٔ ٔ 
ٖ ٛٓ-ٙٙ ٕ 

ٔٓ ٙ٘-ٙٓ ٖ 
ٙ < ٙٓ ٗ 

 عدد الجميع ٕٔ
 

 ٓٓٔ-ٔٛمن البيانات السابقة تعرف أن للطالب الذي ديتاز نتيجة 

 ٘ٙ-ٓٙثالث طالب، و مبقدار النتيجة  ٓٛ-ٙٙطالبان، و مبقدار النتيجة 

 سّتة طالب. ٓٙعشرة طالب، و حتت نتيجة 

 1.1جدول 
 درسة االبتدائيةمبال b نتائج االختبار لمهارة القراءة قبل البحث للطلبة الصف الخامس

 اإلسالمية الحكومية بندار النبونج 7 
 رقم نتيجة عدد الطلبة

ٕ ٔٓٓ-ٛٔ ٔ 
ٖ ٛٓ-ٙٙ ٕ 

ٔٔ ٙ٘-ٙٓ ٖ 
٘ < ٙٓ ٗ 

 عدد الجميع ٕٔ
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 ٓٓٔ-ٔٛمن البيانات السابقة تعرف أن للطالب الذي ديتاز نتيجة 

 ٘ٛ-ٓٙثالث طالب، و مبقدار النتيجة  ٓٛ-ٙٙطالبان، و مبقدار النتيجة 

 طالب. مخسة ٓٙ، و حتت نتيجة طالبا ٔٔ

االستنباط من تيجة االختبار السابقة أن مهارة القراة للطلبة ما زالت 

 يقرأ الطلبة بتكرير األصوات دون ادلخارج الواضحة عندضعيفة، و يعرف ىذا عند 

، و ىذا قد سببو الضعف يف فهم و حفظ األحرف اذلجائية و االختبار الشفهي

 التشكيل.

من بيانات ادلقابلة و االختبار السابق وجدت الباحثة عدو وفاء النظرية بني 

قول أمحد فؤاد إيفيندي يف كتابو و ادلوقع يف ادليدان. و من أجل ذلك جترب الباحثة 

ىذه الوسيلة التعليمية  مزيةبشكل بطاقة ادلفردات. على تقدمي الوسائل التعليمية 

و الكلمة و األحرف ادلتنوعة يف كلمة ما، هبذه ىي سهل الطلبة على معرفة اجلملة 

الوسيلة كذلك استطاع الطالب على تسليم ادلادة و ادلواد اليت علمها ادلدرس حبال 

 .السرور و الفرح حىت وصل التعليم هبدف مقصود

انطالقا من البيان السابق عن خلفية البحث فأولعت الباحثة بادلالحظة 

ل بطاقة ادلفردات حنو مهارة قراءة اللغة العربية لدي وسائ استخدام أثرالدقيقة عن "
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اْلسالمية احلكومية بندار النبونج للعام  ٚطلبة الصف اخلامس بادلدرسة االبتدائية 

 ".ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓالدراسي 

 المشكلة تحقيق .ب 

نظرا إىل البيان السابق استنبطت الباحثة على أن سبب ضعف مهارة القراءة 

 العربية لدي الطلبة ىي :

اْلسالمية  ٚالصف اخلامس بادلدرسة االبتدائية ضعف مهارة القراة من طلبة  .ٔ

بسبب ضعف فهم األحرف خاصة يف درس اللغة العربية  احلكومية بندار النبونج

 اذلجائية و التشكيل.

استخدام الوسائل التعليمية مل يكن فعاليا مبدرس اللغة العربية حىت ال يشعر  .ٕ

 الطلبة بادللل و الضجر.

 يد المشكلةتحد .ج 

وسائل بطاقة ادلفردات  استخدام أثرحتديد ادلشكلة يف ىذا البحث ىو "

 ٚاللغة العربية لدي طلبة الصف اخلامس بادلدرسة االبتدائية  جهرية حنو مهارة قراءة

 اْلسالمية احلكومية بندار النبونج".
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 مشكلة البحث .د 

وسائل بطاقة  استخدام ادلشكلة يف ىذا البحث ىي "ىل يوجد األثر من

ادلفردات حنو مهارة قراءة اللغة العربية لدي طلبة الصف اخلامس بادلدرسة االبتدائية 

 اْلسالمية احلكومية بندار النبونج ؟" ٚ

 الهدف و فوائد البحث .ه 

 اذلدف .ٔ

بطاقة ادلفردات حنو مهارة قراءة اللغة ىدف البحث ىو معرفة أثر وسائل 

اْلسالمية احلكومية  ٚبادلدرسة االبتدائية الصف اخلامس العربية لدي طلبة 

 .النبونج بندار

 فوائدال .ٕ

 القاعدية  ( أ

، ادلداخلة و اآلراء لدي تربية اللغة العربية عن مهارة زيادة ادلعلومات

 القراءة.
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 تطبيقية ال  ( ب

تعليما و خربة لدي الباحثة قبل القيام بتعليم اللغة  يكون البحث

 العربية و يكون معلومة لطلبة اجلامعة األخرى.

 حوث المرتبطةبال .و 

قامت الباحثة بالبحث ادلكتيب حنو البحوث السابقة و اليوم. ىدفو ىو 

أما البحوث ادلرتبطة هبذا البحث حتقيق ادلشروع ادلقدم و جتنب الغّش عند البحث. 

 ىي :

حتت ادلوضوع "أثر استخدام وسائل البطاقة حنو  ٕٕٔٓدرنيس عارف، 

احلكومية لوبوك بوايا  ٓٔمهارة القراءة لدي طلبة الصف األول بادلدرسة االبتدائية 

استنبطت الباحثة أن استخدام البطاقة يؤثر حنو مهارة القراءة لدي الطلبة.  2فدانج".

ءة لكن الباحث حيقق حنو قدرة قراءة وجو التشابو يف ىذا البحث ىو مهارة القرا

 العربية و الفرق بينها ىو الوسائل ادلستخدمة.

حتت ادلوضوع "فعالية طريقة القراءة حنو مهارة  ٕ٘ٔٓفريدينا فرانسيسكا 

قراءة اللغة العربية لدي طلبة الصف احلادي عشر بادلدرسة العالية ددياك". 

بية بتلك الطريقة أحسن بنسبة استخدام استنبطت الباحثة أن مهارة قراءة اللغة العر 
                                                             

9
Darnis Arief, Pengaruh Penggunaan Media Kartu terhadap Kemampuan Membaca Siswa 

Kelas I SDN 12 Lubuk Buaya Padang, (Jurnal Al-Ta’lim: Vol. 01, No. 1, Februari 0214), h. 03. 

Diakses pada Sabtu, 03 Februari 0212 pukul 00.02 WIB 
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وجو التشابو يف ىذا البحث ىو مهارة قراءة اللغة العربية و  12 طريقة اخلطابة.

 اختالفو ىو الوسائل ادلستخدمة.

حتت ادلوضوع "ترقية مهارة القراءة لدي طلبة الصف  ٕٗٔٓوحي الدين 

ئية اذلدى جيفوتات األول حنو استخدام وسائل بطاقة األحرف يف ادلدرسة االبتدا

وجو التشابو يف ىذا البحث ىو مهارة القراءة و اختالفو ىو   11.تاجنورانج اجلنوبية"

 الوسائل ادلستخدمة.
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Fredina Fransiska, Efektivitas Metode Reading Guide terhadap Keterampilan Membaca 

Bahasa Arab Siswa Kelas XI IPS MAN Demak, (Skripsi program Sarjana Pendidikan Bahasa Arab: 

Universitas Negeri Semarang, 0215) dipublikasikan  
11

Wahyudin¸ Upaya Meningkatkan Keterampilan Membaca Siswa Kelas I Melalui Media 

Kartu Huruf di MI Al-Huda Sakti Ciputat Tangerang Selatan, (Skripsi  Program Sarjana  

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 

0214), dipublikasikan 
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 الباب الثّانى

 النظري األساس

 الوسيلة التعليمية .أ 

 الوسيلة التعليميةمفهوم  .1

و  1 أىل الرسالة.الوسائل مجع من وسيلة مبعٌت ذات يرسل الوصية إىل 

و رأي  2 الوسيلة من عند التعليم ىي آلة ترسل ّٔا الرسائل أو الوصايا الدراسية.

و الوسائل مبعٌت  3 آخر أهنا أداة تساعد ّٔا كل أمر لتناول األىداف ادلقصودة.

و الوسائل  4 عاّم أهنا شيء تبلغ معو معلومات و مصدر ادلعلومات إىل أىلها.

ّٔا أمور كمحتوى ادلادة من الدرس كمثل الكتاب و ىي أدوات حسية تصل 

 األفالم و فيديو و غَت ذلك.
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Nunu Mahnun, Media Pembelajaran Kajian terhadap Langkah-langkah Pemilihan Media 

dan Implementasinya dalam Pembelajaran, (Jurnal Pemikiran Islam: VOL. 33, No. 1 Januari-Juni 

2112), hlm 22. Diakses pada Sabtu, 23 Februari 2112 pukul 16.16 WIB 
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Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Rajawali Pers, 2113), h. 3 

3
Syaiful Bahri D. dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2111), 

Cet ke-4, h. 121 
4
 Iwan Falahudin, Pemanfaatan Media Dalam Pembelajaran, (Jurnal Lingkar Widyaiswara: 

Edisi 1, No. 4, Oktober 2114. Diakses pada Jum’at, 15 Maret 2112 pukul 13.23 WIB  
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من البحث السابق تستنبط أن الوسائل التعليمية ىي آلة تساعد يف تبليغ 

ادلواد الدراسية إىل الطلبة مبقدار وقت مناسب. حىت تكون الوسائل التعليمية من 

 عنصر مهم يف إيصال ادلعلومات إىل الطلبة.

 وع الوسائل التعليمية و أهدافهان .2

  الوسائل التعليميةأنواع  .أ 

تقدم الزمان و التكنولوجيا يؤثر رمو الًتبية خاصة رمو الوسائل 

 إىل أربعة أقسام :  الوسائل التعليميةالتعليمية. انقسمت 

 الوسائل احلسية  (1

 انقسم الوسائل احلسية إىل أربعة أقسام ىي: 

اليت حتتوي على الرسالة اخلاصة الوسائل السمعية ىي الوسائل  ( أ

حققت الوسائل إىل مهارة السماعة و البد أن  5 بواسطة السماعة.

ألن بال مساعة يكون الطالب خاليا من أي مشكلة يف السماعة 

صاحلة تكون ىذه الوسائل غَت صاحلة. و ادلثال من ىذه الوسائل 

  .ىي دلذيع، الشريط، و ادلسجلة

 
                                                             

5
 Wina Sanjaya, Perencanaan Dan Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2112), 

Cet. Ke-5, h. 216 
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 الوسائل البصرية   ( ب

الوسائل اليت تستخدم البصر. و انقسمت ىذه ىي 

الوسائل إىل وسائل الصورة، و الرسم البياين، و خريطة ادلادة، و 

و ال فبذلك حققت البصرية إىل استخدام البصر  6 اجلدول.

 .تكون مناسبة يف تطبيقها رمو الطلبة الصاعبُت يف النظر

 الوسائل السمعية و البصرية  ( ت

أن الوسائل السمعية و البصرية رأى إمام أسراري و جفري 

ىي لوسائل ادلستخدمة لدي ادلدرس عند تقدًن ادلادة بواسطة 

احتوت الوسائل السمعية و البصرية على  3 السمعية و البصرية.

 برنامج التلفاز، ادلسجلة، و التمثيل. 

 الوسائل احلاسوبية و التكنولوجية  ( ث

دول، و ىي الوسائل اليت تقدم احلاسبة جلمع النص، و اجل

السماعة، و الصورة، و ديكنها استخدام احملادثة، ادلعاملة، 
                                                             

6
Herka Maya Jatmika, Pemanfaatan Media Visual dalam Menunjang Pembelajaran 

Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar, (Jurnal Pendidikan Jasmani Indonesia: Vol. 3, No. 1, 

2115), h. 24-25. Diakses pada Sabtu, 23 Februari 2112 pukul 12.42 WIB 
7
Jepri Nugrawiyati, Media Audio-Visual dalam Pembelajaran Bahasa Arab, (Jurnal Studi 

Agama: Vol. 6, No. 1, Juni 2112), h. 112. Diakses pada Sabtu, 23 Februari 2112 pukul 12.54 

WIB 



25 
 

تكون ىذه الوسائل نتيجة من الوسائل  2 التفكَت، و احلركية.

عناص ىذه الوسائل ىي الصوت، اللون،  .السسمعية و البصرية

 .احلركة، ادلقياس و غَتىا، و مثاذلا ىي احلاسبة

 وسائل من ناحية أصليتها النوع  (2

انقسمت الوسائل إىل اثنُت بالنظر إىل أصليتها ىي آدة أصلية 

و آدة مثلية. ادلثال من أدوات أصلية ىي األدوات يف الفصل، بيئة 

ىي  صناعيةادلدرسة، و ادلالبس ادلستعملة. و ادلثال من أدوات 

 صناعية، الصالح الصناعي و غَتىا.الدمية، السيارة ال

 نوع الوسائل من ناحية ماديتها (3

 انقسمت الوسائل من ناحية ماديتها إىل أربعة ىي:

 (2Dالوسائل القياسية )  أ

ىي الوسائل ادلستخدمة عند تقدًن ادلعلومات عن طريقة 

و مشاىدهتا من وجو واحد  2 ،شة اليت ذلا الطول و السعةالشا

                                                             
8 Inung Diah Kurniawati dan Sekreningsih Nita, Media Pembelajaran Berbasis Multimedia 

Interaktif Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Mahasiswa, (Jurnal of Computer nad 

Information Technology: Vo. 1, No. 2, February 2112), h. 31. Diakses pada Sabtu, 16 Maret 2112 

pukul 13.54 WIB 
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(Jurnal Tekhnologi dan Kejuruan: Vol. 32, No. 2, September 2112), h. 142. Diakses pada Minggu, 

13 Maret 2112 pukul 13.42 WIB 
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امتياز ىذه الوسائل ىي تقدًن ادلفعول التعليمية بُت . فحسب

حيتاج الطالب إىل اخليايل أي محل أيدي الطلبة، و بذلك ال 

و ادلثال من ىذه الوسائل ىي الصورة  .األدوات ادلتعلقة بالتعليم

 اجلدولية، البيان الرمسي، الصورة، البطاقة، و اخلريطة.

 (3Dآّسمة )الوسائل   ب

ىي الوسائل ادلستخدمة عند التعليم باستخدام األدوات 

ول، السعة، و اجلزء األصلية أو الصناعية للوسائل آّسمة الط

اليت استطاع الطلبة أن يشاىدىا من أي جهة كان و األدوات 

اليت تتكون من آّسمة ىي األدوات الصناعية، ادلكورة، الكرة، 

 األدوات األصلية  غَتىا.

 وسائل الصامتةلا  ت

و ادلقصود من ىذه الوسيلة ىي الوسائل النظرية اليت 

أو ادلتحركة. و ادلشهود  تستخدم ادلسقط إلشهاد الصورة الصامتة

فيها ىي الصورة، الكتابة، الرسم و ما أشبو ذلك. و ادلثال من 

  ادلواد ادلنزلقة. الوسائل النظرية الصامتة ىي األفالم، 
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 الوسائل ادلتحركة  ث

ىي الوسائل اليت تستخدم ادلسقط إلظهار الصورة 

 ادلتحركة يف الشاشة، ادلثال التلفاز، الشاشة و احلاسبة. 

 نوع الوسائل بواسطة ادلخطط (4

انقسمت الوسائل التعليمية إىل اثنُت مها ادلخطط و بدون 

 ادلخطط. 

استخدمت الباحثة الوسائل القياسية و ىي وسائل البطاقة. و ارجا 

أن تكون ىذه الوسائل تأيت بأثر إجيابية رمو مهارة القراءة لدي طلبة 

 الصف اخلامس.

 وسائل التعليميةال ىدف استخدام .ب 

ىدف استخدام الوسائل التعليمية ىي تقدًن أحسن ادلعلومات من 

و ّٔا استطاعت أن تكون ادلعلومات أسرع و أسهل  11 ادلدرس إىل الطلبة.

و عندما يف الفهم لدي الطلبة و بدون الوقوع إىل ادللل و الفرصة الطويلة. 

يتعلم الطالب اللغة العربية فالبد أن يشتمل التعلي على التدريبات و 

                                                             
20

Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang Press, 

2112), h. 22 
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ادلهارات اللغوية. و حلفظ الدوافع لدي الطلبة فالبد أن خيتار ادلدرس 

 الوسائل ادلناسبة و الفعالية.

 فوائد الوسائل التعليمية و منافعها .3

ع، تقدًن البد أن حتتوي الوسائل على ثالثة فوائد ىي: تقدًن الدواف

ادلعلومات و  تقدًن التوجيهات. لكن، مبناسبة تقدم التكنولوجيا و العلوم، 

  11 فتكون الوسائل تأيت بفوائد آتية:

 مساعدة الطلبة عند التعلم و ادلدرس عند التعليم ( أ

 تقدًن اخلربة ( ب

 تقدًن أحسن الرغبة لدي الطلبة  ( ت

 تقدًن الفعالية رمو حواس الطلبة ( ث

 الطلبة عند التعلمتقدًن الرغبة لدي  ( ج

 تقدًن النشأة لدي الفكرة و احلقيقة  ( ح

 12 أما فوائد استخدام الوسائل عند التعليم ىي :
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Umar, Media Pendidikan Peran dan Fungsinya dalam Pembelajaran,(Jurnal Tarbawiyah: 

Vol. 11, No. 1, Januari-Juli 2114), h. 133. Diakses pada Sabtu, 23 Februari 2112 pukul 21.32 
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تكون ادلواد التعليمية أحسن و أوضح و يسهل الطلبة عند التعلم حىت وصلوا  ( أ

 إىل ىدف التعليم ادلقصود.

و استخدام الطريقة التعليمية ادلتعددة كي يضيع روح ادللل لدي الطلبة  ( ب

 أحسن فرصة للمدرس عند تقدًن ادلادة.

يكون الطلبة فعالية عند التعلم ألهنم يقومون على عملية البحث، ادلناظرة،  ( ت

 و ادلناقشة.

 يكون التعليم جذابيا و يرقي دوافع الطلبة عند اتعليم. ( ث

 توضيح ادلعلومات ادلعروضة. ( ج

 حتليل مشكلة الوقت و احلواس. ( ح

 الوسائل التعليميةكيفية اختيار  .4

و ىناك األمور . يف استخدام الوسائل التعليميةكان ادلدرس ال يبدأ مباشرة 

 13 : اليت البد اىتمامها عند استخدام الوسائل التعليمية

 مالحظة الطلبة ( أ

 البد للمدرس معرفة شخصية الطلبة قبل تقرير الوسائل ادلستخدمة.

 حتقيق أىداف التعليم ( ب
                                                             

23
Rabiman,  Pemilihan Media Pembelajaran Untuk Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran 

Mata Diklat Kejuruan Di SMK Kompetensi Keahlian Tekhnik Kendaraan Ringan, (Jurnal 

Tanaman Vokasi), h. 32-41. Diakses pada Minggu, 13 Maret 2112 pukul 21.11 WIB 
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 اختيار ادلواد و الطريقة و الوسائل ( ت

بعد مرفة عن شخصية الطلبة و األىداف من التعليم، فاخلطوة التالية 

ىي البد أن يعيُت ادلواد الدراسية، الطريقة و الوسائل التعليمية ادلناسبة بشأن 

 الطالب.

 استخدام ادلواد و الوسائل ( ث

بعد تعيُت ادلواد الدراسية البد للمدرس ختطيط اإلعداد و الوسائل 

 قة ادلختارة.ادلستخدمة لتطبيق الطري

 االستجواب مع الطلبة ( ج

محاسة الطلبة. و طلب ال بد أن ترقي كل تقدًن ادلادة الدراسية 

ادلدرس من الطلبة نتيجة عما قد استوعبوا من الدرس قبل االختبار التمريٍت. 

 الفهم عن ادلادة السابقة.و 

 التقيم و إصالح عملية التعليم ( ح

لتعليم. و يقصد ىذا دلعرفة و اخلطوة األخَتة ىي التقييم عن عملية ا

فعالية الوسائل التعليمية ادلستخدمة عند عملية التعليم. و يعقد اإلصالح 

 بعد التقييم.
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 الوسائل التعليميةأصول استخدام  .5

التعليم.  عمليةبعد أن نقرر الوسائل التعليمية البد لنا أن نستخدمها يف 

مناسبة بأصوذلا. و أما أصول  فلذلك، البد استعمال الوسائل التعليمية بطريقة

 14 عامة يف استخدام الوسائل التعليمية ىي:

 لكل وسيلة تعليمية مزايا و عيوب ( أ

ال توجد الوسيلة التعليمية واحدة اليت تناسب مجيع الدروس و تقدر 

 على امتياز مجيع األىداف ادلقصودة يف التعليم.

 الة ما.استخدام الوسائل ادلتنوعة حمتاج يف ح  ( ب

أنّو إذا استخدم كثَتا من الوسائل التعليمية البد أن يتذكر ادلدرس 

ادلتنوعة سوف جيعل الطالب حائرين بل ال يتضح الدرس فلذلك ينبغي 

 للمدرس استخدام الوسائل التعليمية بغَت إسراف.

ينبغي للمدرس أن . البد يف استخدام الوسائل اىتمام الطلبة بشدة فعالية  ( ت

ليمية البسيطة و ديكن أن يغرس احلماسة عند الطلبة و خيتار الوسائل التع

ت الوسائل احلديثة لكن جيعل الطلبة معجبُت حىت يظهر روح الفعالية و ليس

 .ال يتعلموا باحلماسة و الفعالية
                                                             

24
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قال جامرة وزين إن ىناك ست خطوات ديكن للمدرسُت اختاذىا عند 

صياغة أىداف  التايل:التدريس باستخدام وسائل اإلعالم ، وىي على النحو 

 ،إعداد الصف ،إعداد ادلعلم، التعلم من خالل استخدام وسائل اإلعالم

تقييم خطوة  ،خطوة أنشطة الطالب، خطوات التقدًن واستخدام الوسائط

 .التدريس

 بطاقة المفردات وسائل .ب 

 بطاقة المفردات و فوائدهاوسائل مفهوم  .1

 مفهوم وسائل بطاقة ادلفردات .أ 

احدى الطريقة اليت تعلم القراة بتقدًن ادلفردات  وسائل البطاقة ىي

 15 .آّهزة و ادلقدم بشكل الكلمة، مث رتبت الكلمات إىل أن تكون اجلملة

بطاقة ادلفردات ىي احدى الوسائل ادلستخدمة يف تعليم القراة لتشجيع و 

بطاقة ادلفردات  16 .لًتقية الرغبة لدي الطلبة على استيعاب قواعد القراءة

فردات ادلوجودة يف البطاقة اليت ترتب بشكل اجلملة احملتوية على ىي ادل
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Misdar, Meningkatkan Kemampuan Membaca Permulaan Melalui Media Kartu Kata bagi 
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و االستنباط أن وسائل بطاقة ادلفردات ىي آلة تعليمية فيها  13 .الكلمات

 .الكلمة و معانيها. و فائدهتا ىي مساعدة الطلبة عند تعلم مهارة القراءة

لكن اشتملت  .وسائل بطاقة ادلفردات متساوية ببطاقة اذلجاء

بطاقة اذلجاء عن احلروف بال معٌت و أما بطاقة ادلفردات تشتمل على 

الكلمة فيها ادلعاين. بطاقة ادلفردات من احدى الوسائل ادلستخدمة عند 

بطاقة ادلفردات من احدى الوسائل  12 .تدريب قراءة ادلفردات أو اجلملة

لبطاقة  12 .ةادلقياسية و ىي الوسائل اليت تشتمل على الطول و السع

ادلفردات دميزات بعضها تسهيل الطلبة على معرفة اجلملة، الكلمة، ادلقطع 

 .و احلروف

استخدمت الباحثة وسائل بطاقة ادلفردات دلساعدهتل عند تقدًن 

ادلادة عند التعليم. و الرجاء أن تكون ىذه الوسائل تساعد الطلبة على 

حىت تصل إىل غاية و ىدف قبول و فهم ادلادة ادلناسبة بالفراحة و احلب 

 التعليم ادلقصودة.

                                                             
27 Yamir Nurta, Meningkatkan Kemampuan Membaca Kalimat Sederhana Bagi Anak Low 
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membaca Dan Penguasaan Kosakata, (Jurnal Pendidikan Usia Dini: Vol. 2, Edisi I, April 2114), 

h. 116. Diakses pada Sabtu, 23 Februari 2112 pukul 21.46 WIB 
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 وسائل بطاقة ادلفردات ةفائد .ب 

 21 ذلذه وسائل فوائد و ىي:

 تسهيل الطلبة يف تعرف األمساء من األشياء ادلوجودة حوذلم. (1

 تدريب الطلبة يف فهم ترتيب األحرف. (2

جعل الطلبة يتعلمون مع األلعاب مباشرة حىت ال يشعرون بادللل عند  (3

 التعليم.

 دترين الطلبة بقراءة البطاقة عند تسويتها. (4

 بطاقة المفردات خطوات تعليم .2

لتدبَت قراءة الكلمة، استطاع ادلدرس على استخدام بطاقة ادلفردات 

و  صنعت البطاقة مبقدار خمتلف يف ىذا احلال. . بشكل مجع البطاقة ادلساوية

  21 :آّموعةو يلي خطوات تعليم القراة ببطاقة . كتبت الكلمة يف كل بطاقة

 قسم ادلدرس البطاقات مبقدار صغَت إىل الطلبة .أ 

 أمر ادلدرس الطلبة على معرفة و قراءة الكلمة يف البطاقة .ب 

 أخذ و محل ادلدرس البطاقة على مقدار كبَت .ج 

                                                             
10

Nur Khilishotul Mujibiyah, Peningkatan Pemahaman Kata Benda Melalui Penggunaan 

Media Kartu Kata pada Siswa Kelompik A Di Raudhatul Athfal Jannatul Abror Plandirejo Tuban, 

(Skripsi Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 

Surabaya, Surabaya, 2112), h. 33-34  
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15 
 

 بدأ ادلدرس التعليم بإظهار احدى البطاقة فجأة .د 

درس يقرأ كان الطلبة الذين حيملون البطاقة ادلتساوية ببطاقة اليت أظهره ادل .ه 

 بطاقتو و يرفعها فورا.

 استمر التعليم ببطاقة أخرى بشكل سواء. .و 

 مهارة القراءة .ج 

يف تعليم القراءة من مهارة أساسية ألن . ال ينفك التعليم من عملية القراءة

احتوى تعليم اللغة إىل أربعة . اللغة، جبانب مهارة االستماع و الكالم و الكتابة

يتعلق بعضها على بعض بال  .الكالم، القراءة و الكتابةعناصر لغوية ىي االستماع، 

 أكدت الباحثة إىل مهارة القراءة.  ىنا لكناختالف.

 قراءةالمفهوم مهارة  .1

احتوت مهارة  22 .القراءة ىي عملية مركزة لنيل ادلعاين من الكتابة يف النص

مفهوم ادلعٌت القراءة إىل معنيُت األول، تغيَت عالمة الكتابة إىل الصوت. و الثاين، 

حبثت الباحثة عن مهارة القراءة بناحية آتية:  23 .من العالمات الكتابية و الصوتية

أن مفعول البحث ىم الطلبة ادلبتدئُت، و النص يف ىذه ادلرحلة حيتوي األول، 
                                                             

11 Shilvia Rosiyana¸ Efektivitas Model Reflektive Teaching Bagi Peningkatan Keterampilan 

Berbicara Dan Membaca Bahasa Arab Siswa Kelas VIII MTs Al Irsy Gajah Demak, (Jurnal of 

Arabic Learning and Arabic Teaching: Lisanul Arab 6 (1) 2113), h. 33. Diakses pasa Kamis, 14 

Maret 2112 pukul 12.23 WIB 
13

 Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab¸(Malang: Misykat, 2112), 

Cet. Ke-5, h. 166 
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ينقص الشكل مناسبة باستيعأّم رمو ادلفردات  و بالتدريج .على شكل فحسب

 .و قواعد اللغة العربية

و رأى  24 .الفهم رمو عرض الكتابة جهرية أي صامتة القراة ىي النظر و

اآلخر أن القراءة ىي مهارة لغوية اليت استوعبها الطلبة لفهم و نظر ادلعاين 

  25 .ادلوجودة يف الكتابة بالصحيح، الشبط و الفصيح

نستنبط أن مهارة القراءة ىي مهارة الفرد على التلفيظ أي تغيَت العالمات 

و يف احلقيقة أن القراءة ىي . تابية إىل الصوت و القدرة على فهم ادلقروءالك

 . عملية احملادثة بُت القارئ و الكاتب بواسطة النص

 أصول و مؤشرات مهارة القراءة .2

 أصول مهارة القراءة .أ 

   26 األصول يف تعليم مهارة القراءة ىي:

ففي ىذا احلال البد أن . عملية تعليمية فرديةحقيقة تعلم القراءة ىي  (1

يفهم ادلعلم الفرق األساسي رمو الدوافع، ادلعلومات و اخلربة و البيئة و 

                                                             
14 Abd. Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki Press, 2112), Cet ke-2, h. 25 
15

Anwar Abd. Rahman, Keterampilan Membaca dan Tekhnik Pengembangannya dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab, (Jurnal Diwan: Vol. 3, No. 2, 2113), h. 152. Diakses pada Jumat, 12 

Januari 2112 pukul 22.24 WIB 
16

Abd. Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Op., Cit, h. 26-23 
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تلك الشؤون تساعد ادلدرس عند مقابلة الصعبة يف  .األدب لكل طالب

 .التعليم

تعليم القراءة الصاحل ىو تعليم القراءة الذي يستخدم مدى الصعبة عند  (2

 .ت الطلبةالتعليم و االىتمام رمو احتياجا

ستسَت عملية تعليم القراءة سَتا حسنا عندما يستخدم ادلدرس ادلادة  (3

ادلناسبة مبراحل الطلبة و بالنظر إىل شأن روحانيتهم، نفسيتهم، 

 اجتماعيتهم، و جسمانيتهم.

ىذا الرأي يقدم لنا ال توجد أحسن طريقة و وسائل عند تعليم القراة.  (4

 .التعليمية و اختيارىاادلداخلة على تعلم الطريقة 

 مهارة القراءة  تمؤشرا .ب 

 مهارة القراءة ىي: رأت إيرلينا أن مؤشرات 

 الفصاحة عند تلفيظ خمارج احلروف. (1

أظهر القارئ الذوق . تنوع الصوت مناسبة باحلروف، الكلمة، و اجلملة (2

 . ادلناسب مثل الفرح، الصعب، التواضع و ما أشبو ذلك

 .السرعة و البطيءمقدار الصوت ادلناسب بُت  (3

 الفصاحة بال تكرير رمو مفردات ما. (4
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 االىتمام رمو ادلدود و عالمة القراءة الصحيحة. (5

  23 رأى أمحد فؤاد إيفيندي أن مؤشرات مهارة القراءة ىي:

 احلفظ رمو ضبط الصوت العربية (1

  النرب التمّ  (2

 الفصاحة (3

 االىتمام رمو عالمة القراءة (4

استنبطت الباحثة أن بينهما متساوية انطالقا من ادلؤشرات السابقة، 

 .فلذلك اختذت الباحثة ادلؤشرات لدي أمحد فؤاد إيفيندي

 نوع الهدف و أهمية مهارة القراءة .3

 نوع مهارة القراءة .أ 

ىناك بعض عملية القراءة لتدريب ادلهارة اللغوية. انقسمت إيرلينا 

فة، ثة، القراءة ادلكمهارة القراءة إىل أربعة ىي القراءة اجلهرية، القراءة الصامت

  22 القراءة ادلوسعة.

 

                                                             
17

Ahmad Fuad Effendy, Op., Cit., h. 162 
18

Erlina, Pembelajaran Qiroah Inovatif, (Lampung: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN 

Raden Intan, 2114), h.14 
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 القراءة اجلهرية  (1

البد أن يهتم ادلدرس عند عملية القراءة اجلهرية إىل مهارة 

القراءة اذلجائية و ضبط الصوت العربية، و كذلك االىتمام رمو 

خمارجها و صفة أصواهتا. و كذلك االىتمام رمو فصاحتها و سرعتها و 

 من نوع القراءة األوىل اليت البد أن يتعلمها الطلبة.وقفها. القراة اجلهرية 

 الصامتةالقراءة  (2

اليت رأت راضية و سري داىليا أن القراءة الصامتة ىي القراءة 

أن يتجنب القراءة  البد 22هتتم احلروف و الفهم رمو معاين ادلقروء.

الصامتة عن الصوت، التكرير، اإلشارة، بالشبابة و حركة الرأس فلذلك 

 حث و التفكَت لفهم العرض ادلقروء.ىذه القراءة إىل الب اىتمت

 ادلكثفة القراءة (3

القراءة ادلكثفة ىي نوع القراة ادلستخدمة لتعليم ادلفردات 

تكون ادلادة ادلقدمة صعبة لدي الطلبة ألن ادلادة  فلذلك 31اجلديدة.

 ادلختارة مناسبة بتخطيط التعليم أو ادلنهج. خصائص ىذه القراءة ىي :

                                                             
19

Sri Dahlia, Urgensi Metode Qiroah dalam Pembelajaran Bahasa Arab di PTAI, (Arabia: 

Vol. 5, No. 1, Januari-Juni 2113), hlm.16. Diakses pada Jumat, 12 Januari 2112 pukul 23.56 WIB  
30

Muhammad Ali Al-Khuli, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Basan 

Publishing, 2111), Cet ke-2, h. 113 
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 تعقد يف الفصل مع ادلدرس ( أ

ىدفها ترقية ادلهارة األوىل يف القراءة و زيادة ادلفردات و استيعاب  ( ب

 القواعد احملتاجة عند القراة.

ادلشرف عند عملية التعليم و االىتمام رمو استيعأّم إىل دبر  ( ت

 ادلادة.

 القراءة ادلوسعة (4

مادة القراءة ادلوسعة ىي القراءة مبواد واسعة بال حتديد إىل 

ادلنهج. ىدفها ىي ترقية الدوافع لدي الطلبة عند القراءة و التعويد ذلم. 

تكون السرعة ىدفا و لكن ال جينب الفهم رمو ادلادة. أما خصائص 

 القراءة ادلوسعة ىي :

 تعقد عملية القراءة خارج الفصل ( أ

 ىدفها ىي ترقية الفهم رمو مادة القراءة ( ب

 قراءة و حتقيق ادلادة للقراءةوجو ادلدرس الطلبة قبل عملية ال ( ت

أرادت الباحثة اإلىتمام رمو القراءة اجلهرية. ىذه القراءة مناسبة      

مبفعول البحث أي بطلبة ادلدرسة اإلبتدائية ألن القراءة فيها تستخدم شكل 

 القراءة اجلهرية.
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 التعلم مهارة القراءة ىدف و أمهية .ب 

القراءة عند سيف  لكل عملية ىدف,و ىدف العام عند تعلم مهارة

  31 ادلصطفى ىي :

 معرفة النص الكتابة (1

 الفهم و القدرة على استخدام ادلفردات (2

 فهم ادلعلومات ىف اللغة العربية (3

 فهم ادلعاىن الفكرة (4

 الفهم رمو نتيجة اإلتصالية من مجلة ما (5

 فهم العالقة ىف اجلملة،بُت اجلملة و بُت الفقرة (6

 تأويل القراءة (7

 األساسية و النوعيةبُت الفكرة  التفريق  (8

 حتقيق األشياء ادلهمة للتلخيص (9

 32أما ىدف التعليم مهارة القراءة اجلهرية عند ذو احلنان ىي :
  

                                                             
32

Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif, (Malang: UIN Maliki Press, 

2111), h. 163-164 
31

Zulhanan, Tekhnik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2114), h. 

111 
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ترقية الدوافع لدى الطلبة للقراءة،و جبانب ذلك تكون القراءة آلة  (1

 لتعريف األدب و األشيا ادلتعلقة باجلمال

 حياهتم، القراءة ودتثيل الشيء احلسن ىف إلصالح القول (2

 دلعرفة ضعف الطلبة عند النطق (3

دلعرفة أخطاء الطلبة عند النطق مع التحقيق مقدار ذماح الطلبة رمو  (4

 ادلادة ادلقدم

لتقدًن روح الفرح لدى القارئ و ادلستمع حىت ديكنهما القيام بالبحث  (5

 عندما جيد النص آّذب

 و ىي: للقراة أمهية خاصة

 القراة مفتاح خزائن ادلعلومات اإلسالمية  (1

 إن مل يستطيع الطلبة القراءة دوام الًتبيةال توجد  (2

   فهم خزائن العلوم القددية و احلديثة (3
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 و طريقة تعليم مهارة القراة خطوات .4

 خطوات التعليم .أ 

33 خطوات التعليم مهارة القراءة اجلهرية ىي:
       

 مع الشرح معانيهاعرف ادلدرس ادلفردات إىل الطلبة  (1

 قرأ ادلدرس نص القراءة اجلهرية و يكرره الطلبة (2

 تقدًن النص القصَتة و سهل على فهمو (3

 كرر الطلبة القراءة معا (4

 أصلح ادلدرس القراءة (5

ديكن ادلدرس كتابة النقد األخطاء ادلتعلقة بالصوت و خمارج 

 احلروف. استطاع ادلدرس حتليل ادلشكلة بذلك النقد. 

 اللغة العربيةطريقة تعليم  .ب 

 طريقة احلرفية (1

علم ادلدرس أحرف بدأ ادلدرس بتعليم احلروف اذلجائية. 

اليف،باء،تاء إىل الياء. تعلم الطلبة األحرف عندما جيد الكتابة. مث 

 يتعلم عن الكلمة و ادلفردات. مسيت ىذه الطريقة بطريقة اذلجائية.
                                                             

33
Hasan Bisri dan Abdul Hamid, Metode Dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: 

UIN Maliki Press, 2112), Cet. Ke-2, h. 111 
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 طريقة الصوتية (2

لكن الفرق بينهما ىو كيفية اشبهت ىذه الطريقة بطريقة احلرفية. 

روف بطريقة احلرفية مناسبة باسم احلروف مثل تعليم احلروف. تعليم احل

حرف "ص" يعرف ب "الصاد". و عندما يعلم ذلك احلرف بطريقة 

 الصوتية فيعرفو ب "ص".

علمت ىذه الطريقة صوت األحرف حبركة الفتحة مث الضمة مث 

لفتحة، مث التنوين مع الضمة، مث الكسرة، مث التعليم حركة التنوين مع ا

التنوين مع الكسرة، مث التعليم األصوات احلروف الشدة 

بالفتحة،الضمة، و الكسرة، مث تعليم احلروف بالسكون. ادلثال ىو 

،  تعليم حرف الباء بطريقة : َب، ، بُّ ِب، ُب، ْب، ٌب، بًا، ٍب، بَّ

 . ، بِّا، بٍّ ، بّّ لكل حرف ثالثة عشر حركة. و كما عرفنا أن للغة بّْ

 64حركة فتكون صوتو  13حرفا, و إن كل حرف لو  28العربية 

   صوتا.

 طريقة ادلقطاعية (3

علمت ىذه الطريقة القراءة بطريقة القطع ىف البداية, مث التعليم 

الكلمة الىت حتتوى على ادلقاطع. و قبل التعريف عن ادلقطع، يبدأ 
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ف ادلد. بدأ ادلدرس بتعليم " ا،و،ي" مث ادلقطع ادلدرس بتعري

مثل ،رو" مث التعليم قراءة الكلمة  ،ري "سا،سي،سو" و ادلقطع  "را

 "راسى ،راسا ،سورى ،سَتا ،سارى،سَتي، سارا". 

 طريقة الكلمة (4

بدأ ادلدرس بتقدًن الكلمة مع صوهتا، بلغ ادلدرس ادلفردات مرارا 

مر ادلدرس بتقدًن الكلمة مع شكلو ثر ككره الطلبة ادلفردات، مث است

ليعرفها الطلبة.و بعد أن يعرف الطلبة القراءة، بدأ الطلبة بتحليل 

 أحرفها.

 طريقة اجلملة (5

صَتة ىف البطاقة أو السبورة, مث قدمت ىذه الطريقة اجلملة الق

قرأ ادلدرس بتكرير من الطلبة مرارا مثل "ذىب الولد و ذىب الولد 

بتأويلهما دلعرفة وجو التشابو و الفرق بينهما. مث مسرعا" مث قام ادلدرس 

حلل ادلدرس الكلمة إىل أحرفها. تسَت ىذه الطريقة من اجلملة إىل 

الكلمة و من الكلمة إىل األحرف، و ىذه الطريقة نوع من الطريقة 

 أو التحليلية.الكلية 
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 طريقة التكاملية (6

رأى ادلؤيدون ىذه الطريقة أن كل طريقة دميزات و عيوب. 

فالتحليل ىو األخذ ادلميزات كل طريقة و جتنب العيوب، و باستخدام 

 الطرائق ادلتعددة دون طريقة واحدة فحسب. 

ثة استخدام طريقة قراءة الكلمة، ألهنا مناسبة و أخذت الباح

 مبفعول البحث و الوسائل ادلستخدمة.

 افتراض البحث .د 

 34 .اإلفًتاض ىو اجلواب ادلؤقت رمو ادلشكلة الىت تكون موضع البحث

موقف اإلفًتاض مهم ىف البحث ألن الباحث البد أن حيقق اإلفًتاض بالواضح. 

بصيغة اجلملة الفعالية "موجود أي وقع"  (Ha)للبحث افًتاضان مها اإلفًتاض العمل 

 بصيغة اجلملة النفي "عدم" (H1)و اإلفًتاض الصفر 

aH   اإلفًتاض اخلياري "وجود األثر ىف بطاقة ادلفردات رمو مهارة قراءة اللغة العربية :

 احلكومية اإلسالمية بندار النبونج" 7لدى طلبة الفصل اخلامس مبدرسة اإلبتدائية 

                                                             
34

Samidi, Pengaruh Strategi Pembelajaran Student Team Heroic Leadership terhadap 

Kreativitas Belajar Matematika pada Siswa SMP Negeri 22 Medan T.P 2113/2114, (Jurnal 

EduTech: Vol. 1, No. 1, Maret 2115), h. 5. Diakses pada Minggu, 12 Maret 2112 pukul 23.11 

WIB 
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 1H   :    اإلفًتاض الفارغى "عدم األثر ىف بطاقة ادلفردات رمو مهارة قراءة اللغة العربية

             احلكومية اإلسالمية بندار النبونج"   7لدى طلبة الفصل اخلامس مبدرسة اإلبتدائية 
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 الباب الثالث

 طريقة البحث

طريقة البحث تتكون من اسم "طريقة" مبعٌت كيفية لتدبري شيء. و أما 

"البحث" ىو األنشطة لالستطالع، و التحرير، و لتقرير صيغة ما و لتحليل أي 

فطريقة البحث ىي كيفية دلالحظة شيء باستخدام األذىان و   1مالحظة التقرير.

 ادلعلومات.

 تهطريقحث و نوع الب .أ 

ألن بيانات البحث حتتوي على  ىذا البحث من نوع البحوث الكمية

على أساس الفلسفة البحث الكّمّي قام بالتحليل اإلحصائي. األرقام و حتليلها 

بإمكان لظاىرة . و رأت الفلسفة التحّققية بأن الوقائع و العرض و االتحّققية

مقارنة العرض بصفة العّلة و التفصيل ثابت، و احملقق، و ملحوظ، و ماّدّي، و 

ادلعلول.

                                                             
1
Cholid Narbuko dan Abu Achmad, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 5112), 

Cet. Ke-11, h. 1 
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ألن ادلبحوث  eksperimen quasiالطريقة ادلستخدمة يف البحث ىي طريقة 

ىذه الطريقة مل تشتمل على . تعترب ىذه الطريقة بالطريقة التجاىلية ىو الطلبة

   5.الشروط احملققة يف كيفية التجربة العملمية األخرى

دلعرفة األثر الفعايل من بطاقة ادلفردات حنو  استخدمت الباحثة ىذه الطريقة

من الفرقة و ىي الفرقة الضبطية  بتقدمي ادلعاملة ادلختلفة بني كل واحد مهارة القراءة،

و الفرقة التجريبية و القيام بتأويل نتيجتهما. شكل التجربة ادلستخدمة يف ىذا 

 pretest-postest control group)البحث ىو االختبار من قبل البحث و بعده أي 

design). 

 
 ادلالحظة :

O1  = االختبار قبل البحث للفرقة التجريبية    

O5 = االختبار بعد البحث للفرقة التجريبية 

O3 االختبار قبل البحث للفرقة الضبطية =    

                                                             
2 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 

5113), Cet. Ke-12, h. 152 

R  O1  X  O5 

R  O3 - O1 
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O1 = االختبار قبل البحث للفرقة الضبطية 

X = ادلعاملة 

، مث قدمت الباحثة عشوائيةجند فرقتني يف ىذا الشكل بعد أن اختار ادلدرس 

االختبار من قبل البحث دلعرفة الشأن األول و إلجادة الفرق بني الفرقتني التجريبية 

و الضبطية. و نتيجة االختبار من قبل البحث الصاحل ىي نتيجة اليت ال تظهر أكثر 

 (.O1 X O5 - O1 X O3ىي )الفرق بينهما. و أما أثر ادلعاملة 

 سكانية و العينةال .ب 

 السكانية .ٔ

رأى   3ىي اجلمع من كل عنصر متساٍوي و يفرق إىل موضع البحث.

سوكاردي أن سكانية ىي مجيع فرقة اإلنسان، احليوان، الوقائع، اجلماد، و بقصد 

تكون ىدفا أخريا من البحث. نستنبط أن السكانية ىي كل شيء يستطيع 

 البحث بو و نستنبطو.

                                                             
3
Jefri Herdiyansyah, Pengaruh Advertising Terhadap Pembenatukan Brand Awareness Serta 

Dampaknya Pada Keputusan Pembelian Produk Kecap Pedas ABC, (Jurnal STIE Semarang: Vol. 

1, No. 5, Juni 5115), h. 31. Diakses pada Senin, 11 Maret 5112 pikul 13.21 WIB  
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و الذين يصريون السكانية يف ىذا البحث ىم الطلبة يف الفصل اخلامس 

 Bنفرا و الفصل اخلامس  ٕٔ Aامس نفرا يتكون من الفصل اخل ٕٗبعددىم 

 نفرا. ٕٔ

 العينة .2

تاعينة ىي جزء من السكانية اليت ذلا اخلصائص أو الشأن اخلاص قبل 

، و و يكون البحث سكانية عندما كان عدد مبحثو أقل من مائة نفر  1البحث.

استخدمت . نفرا فيكون البحث سكانية ٕٗألن عدد الطلبة يف الفصل اخلامس 

أعدت الباحثة الباحثة عينة عشوائية ألهنا حتتاج إىل الفصل التجريبية و الضبطية. 

مث أخذت  .Bو الفصل اخلامس  Aقرطاسني مكتوبة عليها الفصل اخلامس 

الباحثة أحد القرطاس عشوائية وتقرر الفصل التجرييب. و من تلك الطريقة، 

 التجريبية. Bكفصل الضبطية والفصل اخلامس   Aقررت الباحثة الفصل اخلامس 

 

 

 
                                                             

4
Nanang Margono, Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 5115), h. 41  
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 متغير البحث .ج 

ذلذا البحث  ادلتغري ىو ادلشكلة ادلتنوع، و ىو الذي يكون ادلبحوث.

     2متغريان:

. و الذي يكون ادلتغري احلّر أي ادلتغري التجرييب و ىو الذي يؤثر ادلتغري ادلتوجو .ٔ

 (.Xادلفردات )ادلتغري احلّر يف ىذا البحث ىو وسائل بطاقة 

ادلتغري ادلتوجو ىو ادلتغري الذي يتغريه ادلتغري احلّر. و الذي يكون ادلتغري ادلتوجو  .ٕ

 (.Yيف ىذا البحث ىو مهارة قراة اللغة العربية )

 ياناتالبطريقة جمع  .د 

البد أن جتتهد الباحثة على مجع البيانات الكاملة، الواضحة و التاّمة. 

 الطريقة اآلتية:فلذلك استخدمت الباحثة 

 ارباالخت .1

االختبار ىو   3مال االختبار إىل آلة أي نظام ادلستخدم دلقياس الكفاة.

  4العملية التدريبية ادلستخدمة دلعرفة ادلهارة، العقلية، الكفاة، النفسية و اجلماعية.

                                                             
5
Sutanto Leo, Kiat Jitu Menulis Skripsi Tesis Dan Desertasi, (Jakarta: Erlangga, 5113), h. 22 

6
Imam Asrori, et. All, Evaluasi dalam Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 5111), 

Cet. Ke-1, h. 2 
3
Suharsimi Arikunto,  Op., Cit., h. 123 
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يعقد االختبار لنيل البيانات و ادلعلومات عن كفاءة الطلبة يف ذكر ادلادة. و 

 فب الفصل التجرييب و الضبطي متساوية و ىي االختبار الشفوية. االختبار

االختبار الشفهي ىو اختبار ميثل طريقة لإلجابة على األسئلة أو إجراء األسئلة 

شفهيًا ، ميكن استخدام االختبارات الشفوية لقياس القدرة على قراءة النصوص 

1 .العربية
 .آخر البحثتكون حقائق االختبار مصدرية االستنباط يف   

 المقابلة  .2

و يف حبث ادلقابلة من احدى اآللة ادلستخدمة عند مجع البيانات. 

آخر، تكزن ادلقابلة نظام عند مجع البيانات. رأى خالد نربوقو و أبو أمحدي 

أن ادلقابلة ىي عملية االستجواب يف البحث اليت تعقد شفوية بني نفرين 

 دلعرفة البيانات و ادلعلومات احملتاجة.

يف العاّم أن ادلقابلة حتتوي على ثالثة أشكال ىي ادلقابلة ادلركبة، 

نصف ادلركبة و غري مركبة. و استخدمت الباحثة ادلقابلة على شكل نصف 

ادلركبة. تلك ادلقابلة أجيد من ادلقابلة ادلركبة. و ىدف ىذه ادلقابلة ىو إجادة 

                                                             
3 Imam Asrori, et. All, Op., Cit. h.12-13 
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لك البد أن حتقق ادلشكلة ألن ادلقابلة تقدم احلرية عند االستجواب. فلذ

 الباحثة جواب الطلبة. و مدرس اللغة العربية ىو الذي يقوم بعملية ادلقابلة.

 الوثيقة .3

حتتوي على مشكلة الفرد، و الوثيقة ىي دليل الوقائع القريبة إىل احملادثة، 

سورة عملية  حثة مجعها ىيالبيانات اليت أرادت البا  2االحتياج إىل التأويل.

 .و بيانات ادلدرسة ادلدرسة، بحث، بصر و بعثةال

 البحثآلة  .ه 

. و اآللة نوعان يف البحث الكمّي مجعت الباحثة البيانات باستخدام اآللة

اليت قد آلة االختبار الشفهي استخدم ىذا البحث  ىي االختبار و غري االختبار.

تناسب مبواد التعليم للكفاءة األساسية ادلقصودة و ادلؤشرات و تناسب كذلك 

بالتخطيط و ادلنهج ادلقرر اليت سيستخدم عند البحث. يعقد ىذا االختبار دلعرفة 

 مدى استيعاب الطلبة مهارة القراءة إما قبل البحث أو هناية البحث.

 

                                                             
2
Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam 

Varian Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Press, 5112), hlm115 
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ا، جيد، مقبول، ضعيف. و لكل  و نتيجة كل آلة تقدر مبقدار : جيد جدًّ

   11جواب نتيجة ألهنا مستخدمة عند البحث الكمّي، ادلثال:

 ٔ=  ، ضعيف  ٕ=  ، مقبول  ٖ=  ، جيد   ٗ=  جيد جدا

أما شعرية االختبار دلعرفة مقدار مهارة قراءة اللغة العربية لدي طلبة الفصل 

 اخلامس كما يلي: 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

14 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 5111), 

Cet. Ke-13, h. 23 
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 3.1جدول 
 شعرية نتيجة االختبار لمهارة قراءة العربية

 المتغير المؤشرات نوع المؤشرات النمرة العدد
الكاف و الذال  تلفيظ حرف ٕ,ٔ ٕ

 بالصحيح

 خمارج احلروف

مهارة قراة 
 اللغة العربية

تلفيظ حرف الشني و القاف  ٗ,ٖ ٕ
 بالصحيح

تلفيظ احلرف حبركة الفتحة،  ٚ,ٙ,٘ ٖ
 الكسرة، الضمة، مع مدودىا

 تلفيظ صوت األحرف ادلشددة  ٜ,ٛ ٕ
 قراءة اجلملة بالفصاحة ٔٔ,ٓٔ ٕ

 الفصاحة
 بالصحيحقراءة النص  ٕٔ ٔ
قراءة النص مع االىتمام حنو  ٖٔ ٔ

 الوقف
 الوقف

 النرب قراءة اجلملة بصوت واضح ٘ٔ,ٗٔ ٕ
 عدد األسئلة ٘ٔ

 (Metodologi Pengajaran Bahasa Arab)ادلصدر: أمحد فؤاد إيفيندي 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 3.2جدول 

 قائمة إستنتاج االختبار لمهارة قراءة اللغة العربية

 موضوع رقم
 النتيجة

ٔ ٕ ٖ ٗ 
     تلفيظ حرف الكاف : ُغْرَفُة اأْلَْكلِ  ٔ
     اْلُمَذاَكَرةِ  ُغْرَفةُ تلفيظ حرف الذال :  ٕ
     اْلِتِلَفازَ  ُيَشاِىُد ُعْثَمانٌ تلفيظ حرف الشني :  ٖ
     تلفيظ حرف القاف : قَ َرأَ َأمْحٌَد اْلَمَجلََّة حَتَْت اْلشََّجَرةِ  ٗ
     تِْلُفْونٌ : الضمة تلفيظ  ٘
     : ِخَزانَةٌ تلفيظ الفتحة  ٙ
     : َجرِْيَدةٌ تلفيظ الكسرة  ٚ
     : رَلَلَّةٌ تلفيظ احلروف ادلشددة  ٛ
     : ُكْرِسي  تلفيظ احلروف ادلشددة  ٜ
     : َأَكَل َأمْحٌَد اخْلُب َْز يفْ ُغْرَفِة اأْلَْكلِ قراءة اجلملة  ٓٔ
     يَ ْقَرأُ َعم  اجلَْرِْيَدةَ : قراءة اجلملة  ٔٔ
َىِذِه ُغْرَفُة اجْلُُلْوِس. يفْ ُغْرَفُة اجْلُُلْوِس : قراءة النص  ٕٔ

 ِمْنَضَدٌة وََكَراِسيُ 
 ِمْنَضَدٌة. َو َعَلى ادلِْنَضَدِة َزْىرِيٌَّة َوفَ ْوَق ادلِْنَضَدِة ِمْصَباٌح. 

    

ٌر َوَجِدْيٌد َو َنِظْيٌف قراءة النّص : َىَذا بَ ْييِتْ . البَ ْيُت   ٖٔ َكِبي ْ
ٌر ، ِمنْ َها: ُغْرَفُة اجْلُُلْوِس َو ُغْرَفُة اْلَنوِم  . يْف بَ ْييِتْ ُغْرَفُة َكِثي ْ

 َو ُغْرَفُة اأْلَْكِل َو ُغْرَفٌة اْلُمَذاَكَرِة.

    

     قراءة اجلملة : َجَلَس َزيٌِّد َعَلى الُكْرِسي ٗٔ
     َحَساٌن يفْ ُغْرَفِة اْلنَ ْومِ قراءة اجلملة : يَ َناُم  ٘ٔ

 (Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D)ادلصدر : سوكيونو 
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 و درجة الصعوبة و قوة تمييزها  تحقيق آلة البحث و الثقة .و 

 تحقيقال .1

يعترب   11قوة اآللة عند استخدامها.التحقيق ىو التأكيد عن مدى 

فالبد لنا أن نقوم  ادلفعول. و لتحقيق العرضاالختبار صاحلا عندما يناسب 

و لتحقيق عرض االختبار ادلستخدمة، فالبد لنا . بتأويل عرض اآللة مبادة التعليم

excel Microsoft و لتسهيل احلساب، استخدمت الباحثة . أن نناقشو مع أىلو

   15: األتية moment productبصيغة  5114

    
 ∑   (∑ )(∑ )

√* ∑ 5  (∑ 5)+* ∑ 5  (∑ 5)+
 

 ادلالحظة:

N   =عدد الطلبة الذين يشًتكون االختبار 

 عدد النتيجة لكل سؤال =     ∑

 عدد النتيجة جلميع األسئلة =     ∑

 نتيجة الضرب بني النتيجة لكل سؤال و نتيجة اجلميع =    ∑

                                                             
11

Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis Dalam 

Penelitian, (Yogyakarta: Andi Offset, 5111), h. 131  
12 Suharsimi Arikunto,  Op., Cit., h. 123 
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 قرر االختبار كما يلي: 

tabelr > hitungr فتكون آلة السؤال صاحلة 

tabelr < hitungr فتكون آلة السؤال فاشلة 

طالبا دلعرفة سالمة االختبار مناسبة مبثال  ٕٓقامت الباحثة باالختبار حنو 

 سؤاال. ٘ٔطالبا مع  ٕٓادلقرر و ىي 

 ثقةال .2

تعترب ثقة آلة االختبار عندما نتيجتها مناسبة و إن كانت اآللة تستخدم 

  excel softMicro 5114يف ادلبحث ادلتساوي فنتيجتو سواء. استخدمت الباحثة 

كما   Cronbach Alphaلتسهيل حساهبا. و صيغة اليت تستخدمها الباحثة ىي 

 تلي:

    
 

  1
(1 

∑  
5

  
5
) 

 13ادلالحظة: 

 = عدد ادلوضوع يف اآللة    

  
 = عدد نوع األسئلة 5

                                                             
13

 Sugiyono, Op., Cit., h. 135  
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 = نوع اجلامع5

 قرر االختبار كما يلي:

tabelr > hitungr  موثوقةفتكون آلة السؤال 

tabelr < hitungr فتكون آلة السؤال غري موثوقة 

 3.3جدول 
 " r التأويل لنتيجة "

 التأويل rمقدار نتيجة 
 ضعيف جدا ٜٜٔ,ٓ – ٓٓ,ٓ
 ضعيف ٜٜٖ,ٓ – ٕٓ,ٓ
 مقبول ٜٜ٘,ٓ – ٓٗ,ٓ
 جيد ٜٜٚ,ٓ – ٓٙ,ٓ
 ممتاز ٓٓٓ,ٔ – ٓٛ,ٓ
 (D & R dan Kualitatif Kuantitatif Penelitian Metodologi)ادلصدر : سوكيونو 

 مقدار الصعوبة .3

إذا اإلختبار الصاحل ىو اإلختبار الذى يتساوم بني السهل و الصعب. 

أجاب مجيع الطالب سؤاال ما باصحيح أي باخلطاء مجيعا فتكون السؤال غري 
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دلعرفة مقدار الصعوبة. واستخدمت  Pصاحلا. استخدمت الباحثة الصيغة بدليل 

 يبحث مقدار الصعوبة بصيغة : .excel Microsoft 5114الباحثة 

P =     jumlah rata-rata nomor item soal 
         Skor maksimal nomor item soal 

 
 3.4جدول 

 التأويل نحو مقدار الصعوبة
 التأويل  Pمقدار نتيجة 

 صعب 1311 – 1331 
 معتدل 1331 – 1341
1311 – 1341 

 
 سهل

 Nana Sudjana (Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar) :ادلصدر

 
 قوة التمييز .4

يعترب اإلختبار صاحلا عندما يقدر على التفريق بني كل فرقة. حققت قوة 

لتسهيلها  excel Microsoft 5114. استخدمت الباحثة " Dبصيغة " %التييز ب 

 عند احلساب. صيغة قوة التمييز كما يلى:

D = Rata-rata kelas atas –Rata-rata kelas bawah 
Skor maksimal item soal 
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 3.5جدول 
 التأويل نحو قوة التمييز

 التأويل PDمقدار نتيجة 
 ضعيف 1311 – 1351
 مقبول 1351 – 1311
 جيد 1311 – 1341
 ممتاز 1341 – 1311

 Suharsimi Arikunto (Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan) :ادلصدر

 البياناتطريقة تحليل  .ز 

استخدمت الباحثة البيانات الكمية. أما طريقة حتليل البيانات ادلستخدمة 

. أسلوب حتليل البيانات ادلستخدم يف ىذا البحث ىو حتليل البيانات الكميةىي  

. و أما نتيجة االختبار حتّلل بتجربة إحصائية دلعرفة test-tباستخدام جتربة االفًتاض 

من نتيجة التعلم قبل البحث و بعده و بني الفرقة الضابطة و وجود الفرق التافو 

االفًتاض لتحقيق الصواب من االفًتاض ادلقدم، ىل جتربة تقصد الفرقة التجريبية. 

البد أن حيسب الباحث جتربة الضبطة  test-tأصاب االفًتاض أم ال. فقبل حساب 

 التجانس.بحث عن من كل فرقة مث المن نتيجة االختبار قبل البحث و بعده من 
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 تجربة االستوائية .1

ىي التجربة الىت تعقد دلعرفة فعالية البيانات. استخدمت الباحثة 

5114 excel Microsoft يف ادلائة  ٘ دلعرفة استوائية البيانات. حتقيق مستوى األمهية

فتكون البيانات  ٘ٓ,ٓ من نتيجةأصغر  ، إذا كانت اإلمكانية٘ٓ,ٓأي 

 ٘ٓ,ٓمن نتيجة أكرب  العكس منو إذا كانت اإلمكانية. و ادلستخدمة فعالية

 فالبيانات غري فعالية.

 تجربة التجانس .2

دتكن  تفيد جتربة التجانس دلعرفة ىل البيانات ادلكتسبة متجانسة أم ال.

excel Microsoft مبساعدة احلاسوبية و ىي  Fجتربة التجانس باستخدام جتربة 

 بصيغة كما تلي: 5114

F = Varian terbesar 
    Varian terkecil 

  مالحظة:

tabelF > hitungF فتكون البيانات غري متجانسة 

tabelF < hitungF فتكون البيانات متجانسة 
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 test-tتجربة  .3

بعد جتربة السكانية باستخدام جتربة االستوائية و جتربة التجانس 

بني الفرقة الضابطو و الفرقة  test-tادلكتسبة، فلخطوة بعدىا ىي حساب 

التجريبية. و إذا كانت السكانية مستقرة و السكانية متجانسة فسوف يعقد 

. الختاذ excel Microsoft 5114. و أما احلساب البد باستخدام t -جتربة

  ، و ىي:االستنباط و التقريربعد حتليل البيانات

 مقبولة aHفتكون  ٘ٓ,ٓإذا كان التجانس أكرب من  .أ 

 مردودة 1Hفتكون  ٘ٓ,ٓإذا كان التجانس أكرب من  .ب 

 و مكانه البحثزمان  .ح 

 مكان البحث .1

اإلسالمية احلكومية بندار  ٚدلدرسة االبتدائية اموقع ىذا البحث ىو 

 ،II Jagabaya Kancil Gunung :، ُرواقButon Pulau :بعنوان: شارع ،النبونج

 واي ىاليم مدينة بندار النبونج.
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 زمان البحث .2

يف  ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓالبحث يف ادلستوي األول للعام الدراسي  يعقد

اإلسالمية احلكومية بندار النبونج منذ  ٚالفصل اخلامس ادلدرسة االبتدائية 

  أغوس ٙالتاريخ 

 .ٜٕٔٓأغوسطس  ٖٕطس حىت 
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 الباب الرابع

 نتيجة البحث و التحليل

 جانبية للمدرسةصورة  .أ 

 بندار النبونج 7المدرسة االبتدائية اإلسالمية الحكومية تاريخ  .1

بندار  4لتقدم البالد، أسست ادلدرسة االبتدائية اإلسالمية احلكومية 

. ىذه ادلدرسة من احدى ادلؤسسة االبتدائية ادلناسبة بادلدرسة يف قرية جاكاباياالنبونج 

. و ىدف تأسيس 00005401114، بنمرة القيد: 0631االبتدائية. أسست سنة 

 ىذه ادلدرسة ىو: 

 هبدف احلكومة. تكوين ادلسلم الصاحل مستدال .أ 

 مساعدة احلكومة يف نشر الًتبية. .ب 

بتقرير الوزارة  0662نوفمبَت  52أصبحت ىذه ادلدرسة حكومية يف التاريخ 

. لقد بدل مدير ادلدرسة تسع 004، بنمرة القيد 0662سنة  A 202الدينية منرة 

 مرات بعضهم:
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 0634-0631   األستاذ عبد احلليم .أ 

 0636-0634  احلاّج نواوّي  .ب 

 0641-0636   إيروانشاه  .ج 

 0651-0641  كوسَتي كادر .د 

 0655-0651   رابعٌة  .ه 

 0664-0650  تاج الدين نور  .و 

 5111-0664   مكنوين  .ز 

 5113-5111   نوريايت زين .ح 

 5100-5113  شريف الدين  .ط 

 5105-5100   منشرة   .ي 

 اليوم -5105   أغوسطومي .ك 

احلال بتطوير  بندار النبونج 4ادلدرسة االبتدائية اإلسالمية احلكومية تدوم 

ادلستخدمة يف ترقية تعلم سنة بعد سنة، إما عدد الطالب أو الوسائل التعليمية 

 الطلبة.
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 بندار النبونج 7لمدرسة االبتدائية اإلسالمية لو البعثة  بصرال .2

 بندار النبونج 4للمدرسة االبتدائية اإلسالمية البصر  .أ 

احلكومية و ىي نافعة، ناجحة، نظيفة، و روح لًتقية القيمة حنو الواجبة 

 ادلسؤولية فقامت ادلدرسة على البصر اآلتية :

 "نشأ الطلبة باألخالق الكريمة، و العلوم النافعة لهم،

 مجتمعهم، بالدهم و دينهم".

 شرح البصر الرغبة من ادلدرسُت عند إدارة الًتبية يف ىذه ادلدرسة. 

 مؤشرات البصر ىي:

 اساسا يف احلياة، و يف اليومية.تكوين التعليمات و القيام الدينية  (0

 عند االختبار الوطٍت النهائي.قوة التسابق  (5

 الثانوية.قوة التسابق عند وصول الدراسة يف ادلستوى  (3

 قوة التسابق عند مسابقة الرياضيات، و الدروس األخرى. (1

 و الفنون.قوة التسابق يف الرياضة  (2
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 االعتماد على النفس و القدرة على ادلعاملة مع اجملتمع. (3

 جعل البيئة احلسنة يف ادلدرسة. (4

 بعثة ادلدرسة  .ب 

 أما بعثة ىذه ادلدرسة ىي: 

 تعليم و ترقية الًتبية االبتدائية (0

 التعاون مبؤسسة الًتبية األخرى (5

 توحيد تعليمات ادلدرسة بتعليمات اجملتمع (3

 غرس الوعية حنو ويل الطلبة على مشاركة الًتبية احلسنة (1

 موقع ادلدرسة  .ج 

Kancil Gunung ، ُرواق:Buton Pulauوقعت ادلدرسة يف شارع:

II Jagabaya ،مور و حتتوي ادلدرسة على األ، واي ىاليم مدينة بندار النبونج

 اآلتية:

 M2 525:     سعة ادلباين (0

 M2 0312:     سعة األرض (5

 4:     عدد الفصل (3
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 Km 01-0ادلسافة من ادلدرسة إىل عاصمة النبونج :  (1

 Km 01-0:   ادلسافة من ادلدرسة إىل ادلدينة (2

 Km 01-0 : عاصمة الوالية ادلسافة من ادلدرسة إىل (3

 Km 01-0 : مكتب الوزاة الدينية  ادلسافة من ادلدرسة إىل (4

 Km 01-0 ادلسافة من ادلدرسة إىل مكتب الوزاة الدينية للمدينة: (5

 Km 1 > ادلسافة من ادلدرسة إىل ادلدرسة االبتدائية اإلسالمية : (6

 Km 1 > ادلسافة من ادلدرسة إىل ادلدرسة االبتدائية : (01

 البحث نتيجة بيانات .ب 

 ت التجربة للعيار و آلة البحثتحليل بيانا.1

اجلوىرة النقية دلدرسة االبتدائية باقامت الباحثة التجربة يف الفصل اخلامس 

. و نتيجة حبثها كما 5106يوليو  31 اءبعر بندار النبونج يف اليوم األسينار بانتُت 

 يلي: 
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 قيمةجتربة ال .أ 

بعدد  1012% أي 2( يف درجة df = n-2)استخدمت الباحثة صيغة 

 dfبـــــــــ) product momentو جدول ( df = n-2تو )يحرّ نفرا. و درجة  51( nادلشاركُت)

 . أما البيانات كما تلي:10111و اكتسب  1012( ىي 11 =

 4.1جدول 
 تحليل القيمة من كل سؤال

 البيان تجربة القيمة رقم
r tabel r hitung 

 جيد 4464 4444 0
 جيد 4454 4444 5

 جيد 4463 4444 3

 جيد 4460 4444 1

 جيد 44,3 4444 2

 جيد 44,2 4444 3

 جيد 4461 4444 4

 جيد 4415 4444 5

 غَت جيد 4434 4444 6
 غَت جيد 4444 4444 01
 جيد 4451 4444 00
 عَت جيد 4414 4444 05
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 جيد 4454 4444 03
 جيد 44,1 4444 01
 غَت جيد 4413- 4444 02

 

تدل على  02، و 05، 01، 6مستدال بالبيانات السابقة نعرف أن منرة 

. و أما منرة rhitung  < rtabelغَت جيد و مردوم ألن نتيجة 

و قادر على معرفة قوة  تدل على جيد 01و  0،5،3،1،2،3،4،5،00،03

 في الملحق  مكتوبة القيمةو حتليل البيانات عن جتربة  .مهارة اللغة العربية للطلبة

 . الخامس

 الوفاءجتربة  .ب 

ىدف ىذه التجربة ىو معرفة قوة السؤال ادلستخدمة يف مجع البيانات. أما 

 نتيجة احلساب كما يلي:
k = 65 

∑  
2  = 5955 

  
2 = 615966 

ri فالسؤال عن ؟    
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65

65 6
(6 

5 55

615 66
) = 

65
61
(6 6 611)= 69656(65555)  

 6 فتكون 6961 =

4414 ألنو يقوم بُت  نعرف أن العيار ممتازالبيانات السابقة انطالقا من  

1444   11r < فيكون السؤال مناسبا. و نتيجة جتربة    1444. ظهرت النتيجة أّن

 .في الملحق السادسالوفاء موجودة 

 ةبدرجة الصع .ج 

 ىدفها ىي معرفة درجة الصعوبة يف السؤل. و قد قانت الباحثة حبساهبا: 

 4.2جدول 
 سؤال تحليل درجة الصعوبة من كل

 البيان تجربة القيمة رقم
r table r hitung 

0 
2424 44,3 

 سهل
5 

2445 4461 
 معتدل

3 
2444 446, 

 معتدل

1 
1414 4464 

 معتدل

2 
1414 4464 

 معتدل

3 
1404 4463 

 معتدل

4 
1415 4462 

 معتدل
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5 
1404 4463 

 معتدل

6 
2414 4403 

 سهل

01 
2454 4413 

 سهل

00 
2464 441, 

 سهل

05 
2414 4403 

 سهل

03 
1404 4463 

 معتدل
01 

2415 44,2 
 سهل

02 
24,5 4402 

 سهل

 

تدل على  02، و 0،6،01،00،05،01فاالستنباط من اجلدول أن منرة 

منرة   . و أما األسئلة1040 األسئلة السهلة ألن درجة صعوبتو ىي

 بُتمن نوع األسئلة ادلعتدلة. ألن درجة صعبتو  03، و 5، 5،3،1،2،3،4

 فى موجود سؤال لكل الصعبة درجة حنو احلساب نتيجة و 1،415 – 1،30

 .السابع الملحق
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 قوة التمييز .د 

قامت الباحثة على البحث حنو قوة التمييز السؤال قبل احلساب0 و قبل 

الفوق و التحت0 و دلعرفة الفصل0 فال بد أن ذلك ال بد أن تقرر الباحة الفصل 

 % من ادلثال.54ترتب الباحثة النتيجة و بأخذ 

 4.3جدول 
 تحليل قوة التمييز من كل سؤال

 رقم
 مييزقوة الت

 البيان
 قوة التمييز اإلجمالي األدنى اإلجمالي األرفع

0 
2444 1464 4424 

 قبيح
5 

2444 1464 4424 
 قبيح

3 
2444 1464 4424 

 قبيح
1 

2444 1424 4434 
 مقبول

2 
2444 1424 4434 

 مقبول
3 

2444 1444 4435 
 مقبول

4 
2424 1444 4434 

 مقبول
5 

2464 1424 4435 
 مقبول

6 
3444 2464 4414 

 قبيح
01 

3444 2424 4424 
 قبيح

00 
3444 2424 4424 

 قبيح
05 

3444 2414 4445 
 قبيح



55 
 

03 
2424 1424 4425 

 مقبول
01 

3444 1464 4435 
 مقبول

02 
3444 3444 4444 

 قبيح
 

 ,0050306001000نعرف أن األسئلة منرة  انطالقا من اجلدول السابقة 

. و أما األسئلة منرة  4424 - 4444تتكون من األسئلة القبيحة ألن  05و . 02

 نتيجة أما .4444 -1442 تتكون من األسئلة ادلعتدلة ألن  01و  030504030201

 .الثامن الملحق فى مكتوبة التييز قوة حنو احلساب

 على قادرة 01 و 030000504030201030500 منرة األسئلة أن نستنبط

 األتية: اجلدول ذكر كما  استخدامها،
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 4.4جدول 

 نتيجة تحليل اآللة

 البيان قوة التمييز درجة الصعوبة تجربة الوفاء تجربة القيمة رقم
 جيد 0

 ممتاز

 مستخدم قبيح سهل
 مستخدم قبيح معتدل جيد 5

 مستخدم قبيح معتدل جيد 3

 مستخدم مقبول معتدل جيد 1

 مستخدم مقبول معتدل جيد 2

 مستخدم مقبول معتدل جيد 3

 مستخدم مقبول معتدل جيد 4

 مستخدم مقبول معتدل جيد 5

 غَت مستخدم قبيح سهل غَت جيد 6
 غَت مستخدم قبيح سهل غَت جيد 01
 مستخدم قبيح سهل جيد 00
 غَت مستخدم قبيح سهل غَت جيد  05
 مستخدم مقبول معتدل جيد 03

 مستخدم مقبول سهل جيد 01

 غَت مستخدم قبيح جدا سهل غَت جيد 02
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 تحليل البيانات لنتيجة بيانات البحث .2

احلكومية اإلسالمية بندار النبونج دلعرفة  4يعقد البحث ىف الدرسة اإلبتدائية 

وسائل بطاقة ادلفردات حنو مهارة قراءة اللغة العربية لدي طلبة الصف  استخدام أثر "

اإلسالمية احلكومية بندار النبونج للعام الدراسي  4اخلامس بادلدرسة االبتدائية 

". طريقة اإلختيار الفصل التجريىب و الضبطي ىي طريقة عشوائية. 5106/5151

كفصل   Vbالضبطي و الفصل  كفصل  Vaالعينة ادلأخوذة ىف ىذا البحث ىي الفصل 

 ىى: التجرييب. أما نتيجة البحث من الفصلُت السابقة 

 الفصل التجرييب .أ 

 4.5جدول 
 قائمة مهارة قراءة اللغة العربية في الفصل التجريبي

 قبل البحث بعد البحث

 العدد 1466 1575
 النتيجة اإلجمالية 77 75
 أعلى النتائج 82 86
 النتيجة الرديئة 61 61
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يعرف من اجلدول اجلدول السابق أن نتيجة قراءة اللغة العربية يف الفصل 

. و قبل بداية البحث البد للباحثة ادلفرداتالضبطي باستخدام الوسائل بطاقة 

معرفة احلال و الشأن من مهارة الطلبة يف قراءة اللغة العربية. أما يف النتائج قبل 

، و 30و الرديء منها  55لنتيجة بأعلى ا 0133البحث تكتسب اجملموع العاّم 

الختبار . و أما بعد تطبيق البحث، أصبحت تًتقى نتائج ا41النتيجة اإلمجالية 

، و 33و الرديء منها  53، بأعلى النتيجة 0242النهائي بعدد اجملموع العاّم 

 .42النتيجة اإلمجالية 

النتيجة بعد كانت النتيجة دلهارة قراءة اللغة العربية مجيعا أصبحت تًتقى يف 

اءة اللغة العربية يف الفصل االختبار. و االختصار من الرسم البياين عن نتيجة مهارة قر 

 كما يلي:  التجريبيي باستخدام الوسائل بطاقة ادلفردات
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 4.1الصورة 

 اختصار عن نتيجة مهارة قراءة اللغة العربية في الفصل التجريبي باستخدام الوسائل بطاقة المفردات

 الفصل الضبطيّ   .ب 

 4.6جدول 
 يضبطقائمة مهارة قراءة اللغة العربية في الفصل ال

 قبل البحث بعد البحث

 العدد 1425 1575
 النتيجة اإلجمالية 68 72
 أعلى النتائج 77 82
 النتيجة الرديئة 61 61
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يعرف من اجلدول اجلدول السابق أن نتيجة قراءة اللغة العربية يف الفصل 

باستخدام الوسائل بطاقة الصور. و قبل بداية البحث البد للباحثة معرفة الضبطي 

احلال و الشأن من مهارة الطلبة يف قراءة اللغة العربية. أما يف النتائج قبل البحث 

، و النتيجة 30و الرديء منها  44بأعلى النتيجة  0152تكتسب اجملموع العاّم 

بحت تًتقى نتائج الالختبار النهائي . و أما بعد تطبيق البحث، أص35ية اإلمجال

، و النتيجة 33و الرديء منها  53، بأعلى النتيجة 0212بعدد اجملموع العاّم 

 .42اإلمجالية 

كانت النتيجة دلهارة قراءة اللغة العربية مجيعا أصبحت تًتقى يف النتيجة 

العربية يف  بعد االختبار. و االختصار من الرسم البياين عن نتيجة مهارة قراءة اللغة

 الفصل الضبطي باستخدام الوسائل بطاقة الصورة كما يلي:
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 4.2الصورة 

 اختصار عن نتيجة مهارة قراءة اللغة العربية في الفصل الضبطي باستخدام الوسائل بطاقة الصورة
 

 تحليل البيانات .3

 االستوائية جتربة .أ 

دلعرفة العينة اليت تصدر من البيانات ادلقّسمة جتربة االستوائية ادلكتسبة 

تعقد  .│lilliefors Lhitung = max│F(Zi)-S(Zi). و الصيغة: lillieforsباستخدام 

طالبا. فًتتيب  50جتربة االستوائية يف الفصل التجرييّب و الضبطّي بعدد كل 

 الصيغة كما تلي: 

H4  = ّتصدر العينة من السكانية بتقسيم ضبطي 

Ha  = ّتصدر العينة من السكانية بتقسيم غَت ضبطي 
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 استوائية النتيجة قبل البحث جتربة (0

 4.7جدول 
 اختصار نتيجة الحساب عن النتيجة االستوائية قبل البحث

 التقرير Lhitung Ltabel اإلجمالية N الفصل
 مقبول H4 1006 1002 41 50 جترييبّ 
 مقبول H4 1006 1001 35 50 ضبطيّ 

 

اجلدول السابق يعرف أنّو تكتسب من بيانات الفصل انطالقا من 

تدل ىذا . 1012=  و أما أمهية  Ltabel=1006و  Lhitung=1002 التجرييبّ 

فبذلك تصدر البيانات  مقبول. H4و التقرير  Ltabelأصغر من  Lhitungعلى أن 

 Lhitung=1001 يّ ضبطبيانات الفصل الو أما من السكانية بتقسيم مستوّي. 

أصغر من  Lhitung. تدل ىذا على أن 1012=  و أما أمهية  Ltabel=1006و 

Ltabel  و التقريرH4 مقبول. فبذلك تصدر البيانات من السكانية بتقسيم 

 .عشر السابع الملحقيف  عن ىذه البيانات مستوّي. و أما احلساب
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 االستوائية هناية البحث جتربة (5

 4.8جدول 
 البحث نهايةاختصار نتيجة الحساب عن النتيجة االستوائية 

 التقرير Lhitung Ltabel اإلجمالية N الفصل
 مقبول H4 1006 1003 42 50 جترييبّ 
 مقبول H4 1006 1001 45 50 ضبطيّ 

 

انطالقا من اجلدول السابق يعرف أنّو تكتسب من بيانات الفصل 

. تدل ىذا 1012=  و أما أمهية  Ltabel=1006و  Lhitung=1003التجرييّب 

مقبول. فبذلك تصدر البيانات  H4و التقرير  Ltabelأصغر من  Lhitungعلى أن 

 Lhitung=1001من السكانية بتقسيم مستوّي. و أما بيانات الفصل الضبطّي 

أصغر من  Lhitung. تدل ىذا على أن 1012= و أما أمهية  Ltabel=1006و 

Ltabel  و التقريرH4  مقبول. فبذلك تصدر البيانات من السكانية بتقسيم

 مستوّي. 
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 التجانس من الفصل الضبطّي و التجرييب جتربة .ب 

جتربة التشابو من النوعُت/متجانسُت مستخدمة لنظر التشبو بينهما و 

ىي الفصل التجرييّب و الضبطّي. تعقد ىذه التجربة دلعرفة ىل للبيانات فرق 

 فنتيجة التجانس تعرف من اجلدول التايل:متجانسة أم خمتلفة. 

 4.9جدول 
 تجربة التجانس قبل البحث للفصل التجريبي و الضبطياختصار نتيجة 

Sفرق ) الفصل
2) Fhitung Ftabel التقرير 

 52061 جترييبّ 
 متجانس 1035 1055

 55054 ضبطيّ 
 

من بيانات  النتيجة قبل انطالقا من اجلدول السابق يعرف أنّو تكتسب

. 55054و أما الفرق عند الفصل الضبطّي ىو  52061الفصل التجرييّب بفرق 

. و أما أمهية Ftabel=1035و  Fhitung=1055تكتسب من نتيجة احلساب 

(. فيمكن أن 4411 < 4431)Ftabelأصغر من  Fhitung. تدل ىذا على أن 1012= 

 انات متجانسة أي متساوية. نستنبط أن ىنا ال توجد أمهية، أي مبعٌت كال البي
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 4.17جدول 
 نتيجة تجربة التجانس نهاية البحث للفصل التجريبي و الضبطياختصار 
Sفرق ) الفصل

2) Fhitung Ftabel التقرير 
 55043 جترييبّ 

 متجانس 1035 1043
 04034 ضبطيّ 

 

بيانات الفصل  نتيجة هناية البحث انطالقا من اجلدول السابق يعرف أنّو تكتسب من

. تكتسب من نتيجة 04034و أما الفرق عند الفصل الضبطّي ىو  55043التجرييّب بفرق 

 Fhitung. تدل ىذا على أن 1012= . و أما أمهية Ftabel=1035و  Fhitung=1043احلساب 

(. فيمكن أن نستنبط أن ىنا ال توجد أمهية، أي مبعٌت كال 44,6 < 4431)Ftabelأصغر من 

 عشر. في الملحق الثامنالبيانات متجانسة أي متساوية. و البيانات 

 االفًتاض جتربة .ج 

أعقدت الباحثة جتربة االستوائية و جتربة التجانس من مهارة قراة اللغة 

ادللقاة. و يعقد ىذا العربية، و تاليو سوف يعقد حتليل البيانات لتحقيق االفًتاض 

بطاقة ادلفردات حنو مهارة قراءة اللغة  استخدام االفًتاض دلعرفة وجود التأثَت من
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 بندار النبونج. 4العربية للطلبة الصف اخلامس بادلدرسة االبتدائية اإلسالمية 

 فافًتاض البحث كما يلي:

aH ( االفًتاض البديّل :alternatif Hipotesis)  وسائل  من استخدام "وجود األثر

الصف اخلامس بطاقة ادلفردات حنو مهارة قراءة اللغة العربية لدي طلبة 

 النبونج" اإلسالمية احلكومية بندار 4بادلدرسة االبتدائية 

4H  االفًتاض الصفر :(nol Hipotesis )من وسائل  استخدام "ال يوجد األثر

الصف اخلامس طلبة  بطاقة ادلفردات حنو مهارة قراءة اللغة العربية لدي

 النبونج" اإلسالمية احلكومية بندار 4بادلدرسة االبتدائية 

 أّما االختصار يف جتربة االفًتاض يعرف من اجلدول اآليت:

 4.11جدول 

 ( للفصل التجريبي و الضبطيt-testاختصار نتيجة تجربة االفتراض )

 التقرير t hitung t tabel الفرقة
 هناية البحث

2442114,305 
 

244214,53, 

 

thitung > ttabel 

 مردود  H4 فتكون
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اليت قد تعقد يف الفصل التجرييّب و الفصل  t-testانطالقا من حساب جتربة 

 Haمردود و  H4( مبعٌت ,244214,53 < 2442114,305فتكتسب  )الضبطّي 

من وسائل بطاقة ادلفردات حنو مهارة استخدام يوجد األثر  و يستنبط أنّ  مقبول.

اإلسالمية  4الصف اخلامس بادلدرسة االبتدائية قراءة اللغة العربية لدي طلبة 

في الملحق . و احلساب 5106/5151النبونج للعاّم الدراسّي  احلكومية بندار

 .التاسع عشر

 مباحثةال .4

بندار  اإلسالمية احلكومية 4انطالقا من البحث يف ادلدرسة االبتدائية 

وسائل بطاقة ادلفردات حنو مهارة قراءة اللغة العربية لدي  عن أثر استخدام النبونج

اإلسالمية احلكومية بندار النبونج،  4طلبة الصف اخلامس بادلدرسة االبتدائية 

تسلمت الباحثة البيانات من االختبار. و البيانات االختبارية تؤخذ من االختبار قبل 

ن تلك االختبارات يعقد احلساب مث القيام بالتحليل بو مع البحث و هنايتو. و م

 البحث عن جتربة االستوائية، و التجانسية و جتربة االفًتاض.
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طالبا. و  15السكانية يف ىذا البحث تؤخذ من الفصل اخلامس بعدد 

و التجرييّب. و تتكون  استخدمت الباحثة عينة عشواية يف أخذ الفصل الضبطّي 

تطّبق  طالبا فصال ضبطّيا 50بعدد  aلُت و أصبح الفصل اخلامس السكان من الفص

تطّبق  طالبا فصال جتريبّيا 50بعدد  bو صار الفصل اخلامس  الوسائل بطاقة الصورة

 .الوسائل بطاقة ادلفردات

ىدف ىذا البحث دلعرفة وجود التأثَت من بطاقة ادلفردات حنو مهارة قراءة 

بندار النبونج  4اخلامس بادلدرسة االبتدائية اإلسالمية اللغة العربية للطلبة الصف 

 .5106/5151للعاّم الدراسّي 

حنو  5106أغوسطس  3استنادا من نتيجة االختبار قبل البحث يف التاريخ 

تُعرف أن  حنو الفصل الضبطيّ  5106أغوسطس  6الفصل التجرييّب و يف التاريخ 

الفصل الضبطّي يكاد متساويٍة. تدل على مهارة القراءة للطلبة يف الفصل التجرييب و 

، و أما إمجالية 0152و الفصل الضبطّي  0133ىذا رلموعة نتيجة الفصل التجرييب 

و  55، و أعلى النتيجة للفصل التجرييّب 35و الفصل الضبطّي  41الفصل التجرييّب 

 .30و للفصل الضبطّي  30، و النتيجة الرديئة للفصل التجرييّب 44للفصل الضبطّي 
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عند عملية التعليم يف  5106أغوسطس  03و تاليو يف اليوم الثالثاء 

أعطى ادلدرس لكل طالب بطاقة ادلفردات  الفصل التجرييب باستخدام بطاقة ادلفردات.

، مث قرأ ادلدرس و ادلدرس يكرر. مث وضع ىتمام حنو البطاقةاالادلتفرقة مث البد للطالب 

 لك قرأ ادلدرس النّص و يكرر الطلبة بعده.ادلدرس ادلفردات يف النص. و بعد ذ

بأهنم ال  يف الفصل التجرييب الصعوبة عند إلقاء ادلادة استكشف ادلدرس

و لكن باستخدام بطاقة يهتّمون الدرس حىت البد على ادلدرس تكرير الشرح. 

يف التعلم. تعرف ىذا عند طلب ادلدرس قراة النص ادلفردات ازدادت محّاسة الطلبة 

أخرى و استطاع الطلبة قراءهتم باجليد، إما من ناحية خمارج احلروف، الفصاحة، مرة 

 و الوقف، و النرب عند القراة.

عند عملية التعليم يف الفصل  5106أغوسطس  03يف اليوم الثالثاء و 

الضبطّي باستخدام بطاقة الصورة. أعطى ادلدرس لكل طالب بطاقة ادلفردات ادلتفرقة 

الىتمام حنو البطاقة، مث قرأ ادلدرس و ادلدرس يكرر. مث وضع مث البد للطالب ا

 ادلدرس ادلفردات يف النص. و بعد ذلك قرأ ادلدرس النّص و يكرر الطلبة بعده.
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أّما يف الفصل الضبطّي ما وجد ادلدرس الصعوبة عند إلقاء ادلادة بأهنم طلب 

، إما من ناحية خمارج ادلدرس قراة النص مرة أخرى و استطاع الطلبة قراءهتم باجليد

 احلروف، الفصاحة، و الوقف، و النرب عند القراة.

. و و بعد أن تناول كل فصل تطبيق التعليم مّث يعقد االختبار هناية البحث

بعد أي يعقد احلساب لكل فصل إما جتريبيا و إما ضبطيا يعرف أن لكل فرقة ترقية 

 نتيجة الرديئة.جيدة. تستدل ىذا باإلمجالية، أعلى النتيجة، و ال

تكتسب االختبار هناية  5106من أغوسطس  51يف اليوم الثالثاء،  تاليو و

البحث عن مهارة قراءة اللغة العربية يف الفصل التجرييب باستخدام وسائل بطاقة 

من  51و يف اليوم الثالثاء،  .33و النتيجة الرديئة  53ادلفردات بأعلى النتيجة 

هناية البحث عن مهارة قراءة اللغة العربية يف  تكتسب االختبار 5106أغوسطس 

و النتيجة الرديئة  51الفصل الضبطي باستخدام وسائل بطاقة الصورة بأعلى النتيجة 

انطالقا من التحليل يلقى أن التعليم باستخدام وسائل بطاقة ادلفردات حنو تعليم . 30

بنسبة استخدام بطاقة الصورة اللغة العربية دلهارة قراة اللغة العربية و النتيجة أجيد 

 دلهارة قراءة اللغة العربية.
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انطالقا من جتربة االستوائية عند االختبار قبل البحث يف الفصل التجرييب 

Lhitung=4415   و يف الفصل الضبطّيLhitung=4414  بشكل Ltabel=4410 فتقرر ،

. و يف الفرقة (4410 > 4414)و  Lhitung < Ltabel (4415 < 4410)"التقسيم ادلستوّي" ألن 

شكل ب Lhitung=4414و يف الفصل الضبطّي   Lhitung=4413التجريبية عند هناية البحث 

Ltabel=4410، " ألن التقسيم ادلستوّي"  فتقررLhitung  < Ltabel (4413 < 4410)  

 .(4410 > 4414)و 

،   Ftabel = 4431و  Fhitung  = 4411على  قبل البحث تدل نتيجة جتربة التجانس

. و أّما نتيجة جتربة (4431 > 4411)و ىي  Fhitung  < Ftabelفتكون . 4445بدرجة االأمهّية 

و  Fhitung  < Ftabelفتكون   Ftabel = 4431و   Fhitung  = 4, ,6البحث على  هنايةالتجانس 

دّل ذلك على عدم الفرق من البيانات و االستنباط أن البيانات  .(4431 > 44,6)ىي 

متجانسة أي متساوية. ألن الفرقتُت مقسمة متساوية. فبذا تكون اخلطوة بعدىا 

و ىي  thitung > ttabelيف االختبار النهائي أّن  t-test. و نتيجة t-testبتجربة االفًتاض 

 مقبول. Haمردود و  H4فتكون  (,244214,53 < 2442114,305)
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و ىذا يدل على أن استخدام الوسائل ميكن يف ترقية مهارة الطلبة يف قراءة 

د األثر و وجىو اجلواب ذلذه ادلشكلة  أنّ و االستنباط لدرس اللغة العربية.  اللغة العربية

الصف اخلامس من وسائل بطاقة ادلفردات حنو مهارة قراءة اللغة العربية لدي طلبة 

النبونج للعاّم الدراسّي  اإلسالمية احلكومية بندار 4االبتدائية بادلدرسة 

5106/5151. 

ىذا القرر مستدال بالنتيجة اإلمجالية لدي الطلبة عند استخدام وسائل بطاقة 

ادلفردات بنسبة إىل استخدام بطاقة الصورة. فبذلك أن وسائل بطاقة ادلفردات تؤثّر 

 4ادلدرسة االبتدائية لبة الفصل اخلامس بحنو مهارة قراءة اللغة العربية لدي ط

 .النبونج اإلسالمية احلكومية بندار
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 الخامسالباب 

 و اإلقتراحات  االختتام

 االستنباط .أ 
و  31,0انطالقا من حتليل البيانات الذى يعقد ىف جتربة اإلستوائية للفصل التجرىب 

 ،(3130 < 31,0)و  (3130 < 31,0) , (31,0) 3130 =  بنتيجة  31,0الفصل الضبطي 
 ,10,) ,(0104) 3130 =  بنتيجة  ,10,فنحقق أن التقسيم حسن. نتيجة لتجربة التجانس 

 =  بنتيجة ، نستنبط أن البيانات متجانسة أي متساوية . لتجربة اإلفرتاض  (3130 >

 . (3130 < 21024,32000)تكتسب  (2132) 3130
و اإلستنباط أن استخدام وسائل بطاقة ادلفردات يؤثر حنو مهارة قراءة اللغة العربية 

. هذا اإلسالمية احلكومية بندار النبونج 7بادلدرسة االبتدائية لدى طلبة الفصل اخلامس 
. احلال مستدال بالنتيجة اإلمجالية للفصل التجريىب أكرب من النتيجة للفصل الضبطى

, أما النتيجة 77للفصل التجريىب عند استخدام بطاقة ادلفردات هي النتيجة اإلمجالية 
. فبذا نستنبط أن 77اإلمجالية للفصل الضبطى عند استخدام بطاقة الصورة هي 

استخدام وسائل بطاقة ادلفردات فعالية ىف تعليم اللغة العربية دلادة ىف غرفة اجللوس و 
بادلدرسة العربية لدى طلبة الفصل اخلامس  نستطيع أن نستخدمها لرتقية مهارة قراءة اللغة

 .   اإلسالمية احلكومية بندار النبونج 7االبتدائية 
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 االقتراحات .ب 

 للدرس .1
 التطبيق وسائل بطاقة ادلفردات عند التعليمالرجاء لكافة ادلدرسني على   أ

 ترقية كفاءة الطلبة ىف قراءة اللغة العربية   ب
 .الرجاء لكافة ادلدرسني على استخدام الوسائل ادلتعددة  ت

 للطلبة .2
 الرجاء لكافة الطلبة على تعلم و مترن قراءة اللغة العربية   أ

 الرجاء لكافة الطلبة على التقدمي أحسن الدوافع لنفسه ىف مهارة القراءة   ب
 للمدرسة .3

الرجاء دلؤسسة ادلدرسة على التكميل األدوات التعليمية, خاصة األدوات ادلتعلقة   أ
 بتعليم قراءة اللغة العربية

 رقت ادلدرسة النظام للطلبة و ادلدرس عند العملية التعليمية.  ب
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Lampiran 1 

 
 

 
Gambar 1Uji Instrumen Di MIAN Sinar Banten 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

 
Gambar 2 Pretest dikelas eksperimen 

 

 



 
 

   
 

 
Gambar 3 Pretest kelas kontrol 

  



 
 

 

  
 

  
Gambar  4 Kegiatan Pembelajaran di Kelas Eksperimen 
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Gambar 5 Kegiatan Pembelajaran di Kelas Kontrol 

  



 
 

  

 
Gambar 6 Posttest di kelas eksperimen 

 



 
 

  

 

 
Gambar 7 Posttest di kelas Kontril 



 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 8 Wawancara dengan Guru Bahasa Arab 

  



 
 

Lampiran 2 

 

Sampel Nama Siswa Uji Instrumen 

No Nama 
 

Jumlah 

 

Nilai 
Rata-rata 

1 Andi Kurniawan 27 61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 

2 
 

Annisa Muzdalifah 
24 

55 

Terendah 

3 Apriansyah 33 75 

4 Apri Mulyadi 38 86 

5 Dian Pagita 31 77 

6 Marwansyah 27 61 

7 M. Arif 39 89 

8 M.Evran Afgan 34 77 

9 M.Fahmi Ramadhan 36 82 

17 M. Fahri 25 57 

11 M.Tegar Saputra 31 77 

12 Muhammad Rafi 38 86 

13 Muhamad Fahri Rizqi 34 77 

14 Putra Octario 34 77 

15 Rendi Lucky Ferdiansyah 31 77 

16 Rifki Arkan Albukhory 27 61 

17 
 

Siti Annisatul Faisah 
43 

98 

Tertinggi 

18 Syaila Afifa 33 75 

19 Sabanil Kirom 36 82 

27 Muhammad Rifky 39 89 

 

  



 
 

Lampiran 3 

 

 

Kisi-Kisi Instrumen Tes Kemahiran Membaca Arab 

 

Variabel Indikator Sub indikator No item Jumlah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemahiran 

Membaca 

Bahasa Arab 

 

 

 

 

 

Makharijul 

huruf 

Melafadzkan huruf 

 "ذ" dan "ك" 

dengan benar 

1,2 2 

Melafadzkan huruf 

 "ق" dan "ش"

dengan benar 

3,4 2 

Melafadzkan 

tasykil fathah, 

kasrah, domah 

beserta panjang 

pendeknya 

5,6,7 3 

Melafadzkan bunyi 

huruf yang 

bertasdid 

8,9 2 

 

 

Kelancaran  

Membaca kalimat 

dengan lancar 

17,11 2 

Membaca teks 

dengan lancar 

12 1 

 

Tanda baca 

Membaca teks 

dengan 

memperhatikan (.) 

(,) dan (:) 

 

13 

 

1 

Intonasi Membaca kalimat 

dengan suara yang 

jelas  

14,15 2 

Total butir soal 15 

 

  



 
 

Lampiran 4 

 

 

 

Pedoman Penilaian Tes Kemahiran Membaca Bahasa Arab 

Sebelum uji validitas 

No Item Skor 

4 3 2 1 

1 Siswa melafadzkan huruf ك    :  

 اْْلَْكلُِ ُغْرَفةُُ
    

2 Siswa melafadzkan huruf ذ     :  

 اْلُمَذاَكَرةُِ ُغْرَفةُُ
    

3 Siswa melafadzkan huruf ش     :  

اْلِتِلَفازَُُيَُشاِهُدُُعْثَمانُ   
    

4 Siswa melafadzkan huruf ق    :  

ََتَْتُاْلشََّجَرةُِقَ َرأََُأْْحَد ُاْلَمَجلََّةُ  
    

5 Siswa melafadzkan tasykil dhammah:  

 تِْلُفْونُ 
    

6 Siswa melafadzkan tasykil fathah:  

  ِخَزاَنةُ 
    

7 Siswa melafadzkan tasykil kasrah:  

 َجرِْيَدةُ 
    

8 Siswa melafadzkan huruf bertasydid:  

 ََمَلَّةُ 
    

9 Siswa melafadzkan huruf bertasydid:  

 ُكْرِسيُ 
    

17 Siswa membaca kalimat:  

َزُِفُُْغْرَفِةُاْْلَْكلُِ  َأَكَلَُأْْحَد ُاْْلُب ْ
    

11 Siswa membaca kalimat 

 يَ ْقَرأَُُعم ُاْلَْرِْيَدةَُ
    

12 Siswa membaca teks:  

اْْلُُلْوِسُِمْنَضَدة ُوََكَراِسيُ َهِذِهُُغْرَفُةُاْْلُُلْوِس.ُِفُُْغْرَفُةُ  
ُمَنَضَمة ُ.َُوَعَلىُاملِْنَضَدِةَُزْهرِيَّة َُوفَ ْوَقُاملِْنَضَدِةُِمْصَباح .ُُ  

    

13 Siswa membaca teks:  

َها:ُُغْرَفُةُ ُ،ُِمن ْ ر  َُكِثي ْ ُ.ُِْفُبَ ْيِِتُُْغْرَفُة َُوَجِدْيد َُوَنِظْيف  ر  َُكِبي ْ ْيُت ُ.ُالب َ َهَذاُبَ ْيِِتْ
 اْْلُُلْوِسَُوُغْرَفُةُاْلَنوِمَُوُغْرَفُةُاْْلَْكِلَُوُغْرَفة ُاْلُمَذاَكَرِة.

    

14 Siswa membaca kalimat:  

 َجَلَسَُزيِّد َُعَلىُالُكْرِسي
    

15 Siswa membaca kalimat:  

ْومُِ  يَ َناُمَُحَسان ُِفُُْغْرَفِةُاْلن َ
    



 
 

Lampiran 5 

Analisis Validitas Item Soal Uji Coba 

no Nama 

no butir soal  

total 

skor 

nilai 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 

1 Andi Kurniawan 2 1 2 1 2 1 1 2 3 2 2 2 1 2 3 27 61 

2 Annisa Muzdalifah 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 1 1 3 24 55 

3 Apriansyah 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 33 75 

4 Apri Mulyadi 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 38 86 

5 Dian Pagita 2 1 2 2 1 2 1 1 3 3 3 3 2 2 3 31 77 

6 Marwansyah 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 3 3 2 2 3 27 61 

7 M. Arif 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 39 89 

8 M.Evran Afgan 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 3 3 3 2 34 77 

9 M.Fahmi R. 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 1 2 3 36 82 

17 M. Fahri 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 3 1 2 3 25 57 

11 M.Tegar Saputra 2 2 2 2 1 1 2 1 3 2 3 3 2 2 3 31 77 

12 Muhammad Rafi 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 38 86 

13 Muhamad Fahri R. 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 1 3 34 77 

14 Putra Octario 3 2 1 1 3 3 2 2 2 1 3 3 3 2 3 34 77 

15 Rendi Lucky F. 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 31 77 

16 Rifki Arkan A. 2 2 2 1 1 1 1 1 3 3 2 3 1 1 3 27 61 

17 Siti Annisatul F. 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 43 98 

18 Syaila Afifa 3 2 2 1 1 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 33 75 

19 Sabanil Kirom 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 1 36 82 

27 M. Rifky 2 3 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 39 89 

V
al

id
it

as
 

Jumlah 44 41 47 36 36 38 37 38 56 57 52 56 38 43 55 667 1577 

r hitung 7,64 7,54 7,63 7,69 7,73 7,72 7,68 7,81 7,37 7,47 7,51 7,17 7,54 7,71 -7,13 
  

r tabel 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 7,44 
  

Kriteria 

V
al

id
 

v
al

id
 

v
al

id
 

v
al

id
 

v
al

id
 

v
al

id
 

V
al

id
 

v
al

id
 

in
v
al

i

d
 

In
v
al

i

d
 

v
al

id
 

In
v
al

i

d
 

v
al

id
 

v
al

id
 

in
v
al

i

d
 

  

 

 

 



 
 

Lampiran 6 

Analisis Uji Reliabilitas Item Soal Uji Coba 

 

 

 

no Nama 

no butir soal  

total 

skor 

Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 

1 Andi Kurniawan 2 1 2 1 2 1 1 2 3 2 2 2 1 2 3 27 61 

2 Annisa Muzdalifah 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 1 1 3 24 55 

3 Apriansyah 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 33 75 

4 Apri Mulyadi 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 38 86 

5 Dian Pagita 2 1 2 2 1 2 1 1 3 3 3 3 2 2 3 31 77 

6 Marwansyah 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 3 3 2 2 3 27 61 

7 M. Arif 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 39 89 

8 M.Evran Afgan 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 3 3 3 2 34 77 

9 M.Fahmi R. 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 1 2 3 36 82 

17 M. Fahri 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 3 1 2 3 25 57 

11 M.Tegar Saputra 2 2 2 2 1 1 2 1 3 2 3 3 2 2 3 31 77 

12 Muhammad Rafi 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 38 86 

13 Muhamad Fahri R. 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 1 3 34 77 

14 Putra Octario 3 2 1 1 3 3 2 2 2 1 3 3 3 2 3 34 77 

15 Rendi Lucky F. 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 31 77 

16 Rifki Arkan A. 2 2 2 1 1 1 1 1 3 3 2 3 1 1 3 27 61 

17 Siti Annisatul F. 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 43 98 

18 Syaila Afifa 3 2 2 1 1 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 33 75 

19 Sabanil Kirom 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 1 36 82 

27 M. Rifky 2 3 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 39 89 

R
al

ia
b
il

it
as

 Varians 7,38 7,37 7,32 7,38 7,59 7,62 7,56 7,52 7,17 7,47 7,25 7,17 7,41 7,45 7,37 5,95 138,17 

Jumlah varian no item 5,95 
                

Jumlah varian total 138,17 
                

Reliabel 1 
                

Kriteria Sangat kuat 
               



 
 

Lampiran 7  

Analisis Tingkat Kesukaran Item Soal Uji Coba 

  

No nama 

no butir soal  

total 

skor 

Nilai 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 13 14 15 

1 Andi Kurniawan 2 1 2 1 2 1 1 2 3 2 2 2 1 2 3 27 61 

2 Annisa Muzdalifah 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 1 1 3 24 55 

3 Apriansyah 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 33 75 

4 Apri Mulyadi 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 38 86 

5 Dian Pagita 2 1 2 2 1 2 1 1 3 3 3 3 2 2 3 31 77 

6 Marwansyah 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 3 3 2 2 3 27 61 

7 M. Arif 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 39 89 

8 M.Evran Afgan 2 2 2 2 2 1 3 2 2 2 3 3 3 3 2 34 77 

9 M.Fahmi R. 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 1 2 3 36 82 

17 M. Fahri 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 3 1 2 3 25 57 

11 M.Tegar Saputra 2 2 2 2 1 1 2 1 3 2 3 3 2 2 3 31 77 

12 Muhammad Rafi 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 38 86 

13 Muhamad Fahri R. 2 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 1 3 34 77 

14 Putra Octario 3 2 1 1 3 3 2 2 2 1 3 3 3 2 3 34 77 

15 Rendi Lucky F. 2 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 31 77 

16 Rifki Arkan A. 2 2 2 1 1 1 1 1 3 3 2 3 1 1 3 27 61 

17 Siti Annisatul F. 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 43 98 

18 Syaila Afifa 3 2 2 1 1 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 33 75 

19 Sabanil Kirom 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 1 36 82 

27 M. Rifky 2 3 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 39 89 

T
in

g
k

at
 

K
es

u
k

ar
an

 rata2 2,27 2,75 2,77 1,87 1,87 1,97 1,85 1,97 2,87 2,57 2,67 2,87 1,97 2,15 2,75 
  

skor max 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
  

TK 7,73 7,68 7,67 7,67 7,67 7,63 7,62 7,63 7,93 7,83 7,87 7,93 7,63 7,72 7,92 
  

Kriteria 

m
u
d
ah

 

se
d
an

g
 

se
d
an

g
 

se
d
an

g
 

se
d
an

g
 

se
d
an

g
 

S
ed

an

g
 

se
d
an

g
 

m
u
d
ah

 

M
u
d
ah

 

m
u
d
ah

 

m
u
d
ah

 

se
d
an

g
 

m
u
d
ah

 

m
u
d
ah

 

  



 
 

Lampiran 8 

Analisis Daya Pembeda Item Soal Uji Coba 

nama 
no butir soal total 

skor 
nilai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 11 12 13 14 15 

Siti Annisatul F. 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 43 98 

M. Arif G 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 39 89 

Muhammad R. 2 3 3 3 2 2 1 3 3 3 3 3 2 3 3 39 89 

Apri Mulyadi 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 38 86 

Muhammad Rafi 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 38 86 

rata2 atas 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,47 2,27 2,67 3,77 3,77 3,77 3,77 2,27 3,77 3,77 
  

                  

nama 
no butir soal total 

skor 
nilai 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 11 12 13 14 15 

Andi Kurniawan 2 1 2 1 2 1 1 2 3 2 2 2 1 2 3 27 61 

Marwansyah 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 3 3 2 2 3 27 61 

Rifki Arkan A. 2 2 2 1 1 1 1 1 3 3 2 3 1 1 3 27 61 

M. Fahri 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 3 1 2 3 25 57 

Annisa Muzdalifah 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 1 1 3 24 55 

rata2 bawah 1,67 1,67 1,67 1,27 1,27 1,77 1,77 1,27 2,67 2,27 2,27 2,87 1,27 1,67 3,77 
  

DP 7,27 7,27 7,27 7,37 7,37 7,35 7,37 7,35 7,17 7,27 7,27 7,75 7,25 7,35 7,77 
  

kriteria 

je
le

k
 

je
le

k
 

je
le

k
 

cu
k
u
p
 

cu
k
u
p
 

cu
k
u
p
 

C
u
k
u
p
 

cu
k
u
p
 

je
le

k
 

Je
le

k
 

je
le

k
 

Je
le

k
 

cu
k
u
p
 

cu
k
u
p
 

sa
n
g
at

 j
el

ek
 

  

 

 

 



 
 

Lampiran 9 

Rekapitulasi Hasil Analisis Item Soal Uji Coba 

 

no 

uji validitas 
uji 

reliabilitas 

tingkat kesukaran daya pembeda 

keterangan 
r tabel r hitung kriteria 

rata-

rata 
TK Kriteria 

rata2 kelas 

atas 

rata2 kelas 

bawah 
DP kriteria 

1 7,44 7,64 valid 

1,77 

2,27 7,73 mudah 2,47 1,67 7,27 jelek dipakai 

2 7,44 7,54 valid 2,75 7,68 sedang 2,47 1,67 7,27 jelek dipakai 

3 7,44 7,63 valid 2,77 7,67 sedang 2,47 1,67 7,27 jelek dipakai 

4 7,44 7,69 valid 1,87 7,67 sedang 2,47 1,27 7,37 cukup dipakai 

5 7,44 7,73 valid 1,87 7,67 sedang 2,47 1,27 7,37 cukup dipakai 

6 7,44 7,72 valid 1,97 7,63 sedang 2,47 1,77 7,35 cukup dipakai 

7 7,44 7,68 valid 1,85 7,62 sedang 2,27 1,77 7,37 cukup dipakai 

8 7,44 7,85 valid 1,97 7,63 sedang 2,67 1,27 7,35 cukup dipakai 

9 7,44 7,37 invalid 2,87 7,93 mudah 3,77 2,67 7,17 jelek dibuang 

17 7,44 7,47 invalid 2,57 7,83 mudah 3,77 2,27 7,27 jelek dibuang 

11 7,44 7,51 valid 2,67 7,87 mudah 3,77 2,27 7,27 jelek dipakai 

12 7,44 7,17 invalid 2,87 7,93 mudah 3,77 2,87 7,75 jelek dibuang 

13 7,44 7,54 valid 1,97 7,63 sedang 2,27 1,27 7,25 cukup dipakai 

14 7,44 7,71 valid 2,15 7,72 mudah 3,77 1,67 7,35 cukup dipakai 

15 7,44 -7,13 invalid 2,75 7,92 mudah 3,77 3,77 7,77 
sangat 

jelek 
dibuang 



 
 

Lampiran 17 

 

 

 

Pedoman Penilaian Tes Kemahiran Membaca Bahasa Arab  

Setelah Uji Validitas 

 

 

 

 

 

 

  

No  Item  Skor 

4 3 2 1 

1 Siswa melafadzkan huruf ك    :  

 اْْلَْكلُِ ُغْرفَةُُ
    

2 Siswa melafadzkan huruf ذ     :  

 اْلُمَذاَكَرةُِ ُغْرفَةُُ
    

3 Siswa melafadzkan huruf ش     :  

اْلِتِلَفازَُُُيَشاِهُدُُعْثَمانُ   
    

4 Siswa melafadzkan huruf ق    :  

 قَ َرأََُأْْحَد ُاْلَمَجلََّةََُتَْتُاْلشََّجَرةُِ
    

5 Siswa melafadzkan tasykil dhammah:  

 تِْلُفْونُ 
    

6 Siswa melafadzkan tasykil fathah:  

  ِخَزانَةُ 
    

7 Siswa melafadzkan tasykil kasrah:  

 َجرِْيَدةُ 
    

8 Siswa melafadzkan huruf bertasydid:  

 ََمَلَّةُ 
    

9 Siswa membaca kalimat 

 يَ ْقَرأَُُعم ُاْلَْرِْيَدةَُ
    

17 Siswa membaca teks:  

ُ،ُ َُكِثيْ ر  ُ.ُِْفُبَ ْيِِتُُْغْرَفُة َُوَجِدْيد َُوَنِظْيف  َُكِبي ْر  َهَذاُبَ ْيِِتُْ.ُالبَ ْيُت
َها:ُ ُغْرَفُةُاْْلُُلْوِسَُوُغْرَفُةُاْلَنوِمَُوُغْرَفُةُاْْلَْكِلَُوُغْرَفة ُاْلُمَذاَكَرِة.ِمن ْ  

    

11 Siswa membaca kalimat:  

 َجَلَسَُزيِّد َُعَلىُالُكْرِسي
    



 
 

Lampiran 11 

Lembar Wawancara Dengan Guru Bahasa Arab 

Nama guru : Rima Silvia  

Hari/tanggal : Jum’at, 23 Agustus 2719 

Tempat  : MIN 7 Bandar Lampung 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaimana tanggapan ibu tentang 

media kartu kata dalam pembelajaran 

bahasa arab khususnya dalam 

kemahiran memmbaca? 

Baik, karena dalam hal ini siswa 

lebih mudah memahami materi dan 

bisa membuat siswa lebih aktif saat  

proses pembelajaran berlangsung 

2 Apakah dengan diterapkannya media 

kartu kata ini, bisa menjadi salah satu 

cara untuk mengatasi kesulitan 

membaca yang dialami siswa?   

Bisa, karena dengan begitu siswa 

lebih mudah untuk memahami 

materi yang disampaikan 

khususnya materi qiroah. 

3 Apakah dalam penelitian dengan 

media kartu kata dapat memberikan 

kontribusi yang positif bagi 

pengetahuan pendidik khususnya 

dalam kemahiran membaca? 

Iya, hal ini sekaligus menjadikan 

pengetahuan bagi pendidik untuk 

dapat mengkreasikan lagi media 

pembelajaran yang ada, sehingga 

membuat suasana pembelajaran 

lebih menyenangkan 

Kesimpulan/ catatan  

 

 

 

 

 

 



 
 

Lampiran 12 

 

SILABUS MATA PEMBELAJARAN BAHASA ARAB 

MIN 7  BANDAR LAMPUNG 

 

Satuan Pendidikan : Madrasah Ibtidaiyah  

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas        : 5 (Lima) 

Semester : 1 (dua) / Ganjil 

Kompetensi Inti (KI)  
KI-1 : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2 : Menunjukkan perilaku jujur disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi 

dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air. 

KI-3 : Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati dan mencoba berdasarkan rasa 

ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di 

rumah, di sekolah dan tempat bermain. 

KI-4 : Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis 

dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang 

mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia 
 

Kompetensi Dasar (KD) Materi 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian  Alokasi waktu  Media/ Sumber 

Belajar 

4.1. Mempraktikkan 

bunyi huruf, kata, 

frase, dan kalimat  

sederhana terkait 

topik:  

 اْْلُُلْوسُِ ُغْرَفةُِ ِفُْ
      baik secara lisan 

maupun tulisan. 

 

 

 

 

 

Bacaan tentang 

topik 

 اْْلُُلْوسُِ ُغْرَفةُِ ِفُْ
 

Mengamati : 

- Mengamati mufrodat 
terkait topik 

- Mengajarkan dan 

menjelaskan arti kata 

mufrodat  

- Mencocokkan mufrodat 
dengan apa yang 

didengar. 

Menanya: 

- Melakukan tanya jawab 

 

 

 

Tes lisan 

 

 

 

2 x 35 Menit 

Media: kartu kata 

dan kartu 

bergambar  

Sumber: Buku 

siswa Bahasa Arab 

pendekatan saintifik 

kurikulum 2713 

untuk MI kelas V 

penerbit 

Kementerian 

Agama Republik 



 
 

sederhana  

- Memastikan bahwa 
peserta didik telah 

memahami arti 

mufrodat melalui kartu 

kata.  

Mengeksplorasi: 

- Melafalkan huruf-huruf  
hijaiyah, kata dan 

kalimat sesuai dengan 

yang diperdengarkan 

melalui pengucapan 

guru 

Mengasosiasikan: 

- Menemukan makna 
kata dalam teks sesuai 

tema/topik. 

Mengkomunikasikan: 

- Secara berkelompok 
dan individu guru 

meminta siswa untuk 

membaca teks qiroah 

dengan nyaring dan 

jelas  

Indonesia 2715 

 

  



 
 

Lampiran 13 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Satuan   : MIN 7 Bandar Lampung   

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas/ Semester  :  Vb/ Ganjil (kelas ekspermen) 

Materi Pokok  : qiro’ah  tentang   غرقة الجلوسفي    

Waktu   :  2 x 53 Menit  

 

I. Kompetensi Inti (KI)  

KI-1 : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2 : Menunjukkan perilaku jujur disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

   percaya   diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya    serta cinta tanah air. 

KI-3 : Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati dan 

   mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan      

   dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan  

   tempat bermain 

KI-4 : Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang jelas, 

   sistematis, logis dan kritis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang     

   mencerminkan anak    sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku 

   anak beriman dan berakhlak mulia 

II. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator 

1.1 Menerima dan meyakini bahwa kemampuan berbahasa merupakan anugerah 

Allah swt. 

1.1 Menggunakan kemampuan berbahasa untuk hal-hal yang baik sebagai wujud 

syukur atas anugerah Allah swt. Tersebut 

1.1 Memotivasi rasa ingin tahu terhadap keberadaan wujud benda melalui media 

bahasa Arab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangga 

1.1 Membiasakan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri dalam 

berinteraksi menggunakan bahasa Arab dengan keluarga, teman, dan guru 

1.1 Mempraktikkan bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat sederhana terkait topik:   

غرقة الجلوسفي    baik secara lisan maupun tulisan  

4.1.1 Dapat melafalkan huruf, kata, frase, dan kalimat terkait topik   في غرقة

  sesuai makaharijul huruf  الجلوس

4.1.2 Dapat melafalkan kalimat dengan lancar  terkait topik  في غرقة الجلوس   

4.1.3 Dapat melafalkan teks bacaan sesuai dengan tanda baca terkait topik   في

   غرقة الجلوس



 
 

4.1.4 Dapat melafalkan kalimat sesuai dengan intonasi terkait topik   في غرقة

   الجلوس

 

III. Tujuan Pembelajaran  

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa/i mampu: 

1. Melafalkan huruf, kata, frase, dan kalimat terkait topik  في غرقة الجلوس sesuai 

makaharijul huruf  

2. Melafalkan kalimat dengan lancar  terkait topik   غرقة الجلوسفي    

3. Melafalkan teks bacaan sesuai dengan tanda baca terkait topik   غرقة الجلوسفي    

4. Melafalkan kalimat sesuai dengan intonasi terkait topik   غرقة الجلوسفي    

 

IV. Materi  

 اْْلُُلْوسُِ ُغْرَفةُِ ِفُْ
ِفُُْ .َوَنِظْيفُ  َوَجِدْيدُ  َكِبي ْرُ  بَ ْيِْتُ،ُاْلبَ ْيتُُ ٰهَذا الن َّْومَُُِوُغْرَفةُُ اْْلُُلْوسُِ ُغْرَفةُُ بَ ْيِِتُْ   َوُغْرَفةُُ 

.َوَغي ْرَُها اْلُمَذاَكرَةُِ َوُغْرَفةُُ اْْلَْكلُِ َفةُ  اْْلُُلْوسُِ َوُغْرَفةُُ  ،َنِظي ْ َُوتِْلُفْونُ  ِخزَانَةُ  اْْلُُلْوسُِ ُغْرَفةُِ ِفُْ 
 ِلْْلَْطَفالُِ اْلَمَجلَّةُُ ٰهِذهُِ .َجِدْيَدةُ  َوَجرِْيَدةُ  ََمَلَّةُ  اْلَمْكَتبُِ َعَلى .وُكْرِسيُ  وَمْكَتبُ  َوتِِلَفازُ 
ِخزَانَةُ .Rumah ُ  7ُ:  بَ ْيتُ  .1  Lemari :       
تِْلُفْونُ .Ruang tamu  8ُ : اْْلُُلْوسُِ ُغْرَفةُُ .2   :Telepon  
الن َّْومُُُِغْرَفةُُ .3    :Kamar tidur   9ُ. َُُمْكَتب  :Meja  
ُاْْلَْكلُِ ُغْرَفةُُ .4  :Ruang makan  11. ُُكْرِسي . :Kursi  
ُاْلُمَذاَكرَةُِ ُغْرَفةُُ .5  :Ruang belajar 11.ُ ََُمَلَّة  :Majalah 
تِِلَفازُ  .Koran  12:ُ  َجرِْيَدةُ  .6  ُ:Televisi 
 

V. Metode Pembelajara 

Metode   : Membaca  

Pendekatan  : Saintifik 

Sumber (bahan ajar)  : Buku siswa Bahasa Arab pendekatan saintifik kurikulum 

      2713 untuk MI kelas V 

Media   : Kartu kata  

 

 

 

 



 
 

VI. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pendahuluan/apresepsi (11 menit) 

a. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama 

b. Guru membiasakan mengajak peserta didik membuka pelajaran dengan 

ucapan basmalah  

c. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  

e. Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif  pengalaman peserta 

didik dan dikaitkan dengan tema  في غرقة الجلوس   

2. Kegiatan inti (51 Menit) 

Mengamati  

a. Peserta didik diberi kesempatan untuk mengamati kartu  kata (mofrodat)  

terkait dengan topik  غرقة الجلوسفي    

b. Guru memperdengarkan dan menjelaskan arti kata mufrodat  

c. Siswa mencocokkan mufrodat dengan apa yang didengar. 

Menanya  

a. Guru menanyakan kepada peserta didik terkait dengan topik  غرقة الجلوسفي    

b. Guru memastikan bahwa peserta didik telah memahami arti dari kata yang 

diperdengarkan melaui kartu kata(mufrodat)  

Mengeksplorasi  

a. Guru meminta peserta didik untuk melafalkan kartu kata (mufrodat)  sesuai 

dengan yang diperdengarkan oleh guru 

Mengasosiasi  

a. Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan mengenai kosa kata 

yang diajarkan 

b. Guru mengaplikasikan mufrodat  yang telah dipelajari tersebut kedalam  teks 

qiroah  

c. Guru membacakan teks qiroah dan siswa mengikuti 

d. Peserta didik dapat memahami makna teks  teks qiroah  

Mengkomunikasikan  

a. Secara individu dan berkelompok guru mengajak peserta didik untuk 

membaca teks qiroah yang diperdengarkan dengan suara nyaring 

 

 



 
 

1. Penutup (11 Menit) 

a. Guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran 

b. Guru memberikan pesan-pesan moral terkait dengan materi atau penanaman 

sikap, baik spiritual maupun sosial 

c. Guru mengajak berdoa dan diakhiri dengan salam 

 

VII.  Penilaian  

Tema/ topik :  غرقة الجلوسفي    

Bentuk   : lisan  

Skor Soal No 

1 2 3 4 

 1 اْْلَْكلُِ ُغْرفَةُُ    

 2 اْلُمَذاَكَرةُِ ُغْرفَةُُ    

اْلِتِلَفازَُُُيَشاِهُدُُعْثَمانُ       3 

 4 قَ َرأََُأْْحَد ُاْلَمَجلََّةََُتَْتُاْلشََّجَرةُِ    

 5 تِْلُفْونُ     

 6 ِخَزانَة    

 7 َجرِْيَدةُ     

 8 ََمَلَّةُ     

 9 يَ ْقَرأَُُعم ُاْلَْرِْيَدةَُ    

ُ،َُهَذاُبَ ْيِِتُْ.ُ     َُكِثيْ ر  ُ.ُِْفُبَ ْيِِتُُْغْرَفُة َُوَجِدْيد َُوَنِظْيف  َُكِبي ْر  البَ ْيُت
َها:ُُغْرَفُةُاْْلُُلْوِسَُوُغْرَفُةُاْلَنوِمَُوُغْرَفُةُاْْلَْكِلَُوُغْرَفة ُاْلُمَذاَكَرِة.  ِمن ْ

17 

 11 َجَلَسَُزيِّد َُعَلىُالُكْرِسي    
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 177   nilai akhir 

 

  



 
 

      Bandar Lampung, 13 Agustus 2719 

 Guru Mata Pelajaran    Guru Praktik  

 

 

       

 Rima Silvia, S.Pd     Anti Nurwati  

        1511121192 

 

 

Mengetahui 

Kepala Sekolah 

 

H. Agustami, S.Pd.I 

 NIP. 197218221997131113 

 

  



 
 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Satuan   : MIN 7 Bandar Lampung   

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas/ Semester  :  Va/ Ganjil (kelas kontrol) 

Materi Pokok  : qiro’ah  tentang   غرقة الجلوسفي  

Waktu   :  2 x 53 Menit  

 

I. Kompetensi Inti (KI)  

KI-1 : Menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2 : Menunjukkan perilaku jujur disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, 

dan    percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, 

dan      tetangganya serta cinta tanah air. 

KI-3 : Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati 

dan      mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan 

   Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di 

rumah, di    sekolah dan tempat bermain 

KI-4 : Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual dalam bahasa yang 

jelas,   sistematis, logis dan kritis dalam karya yang estetis, dalam 

gerakan yang    mencerminkan anak    sehat, dan dalam tindakan 

yang mencerminkan    perilaku anak beriman dan berakhlak  

mulia 

II. Kompetensi Dasar (KD) dan Indikator 

1.1 Menerima dan meyakini bahwa kemampuan berbahasa merupakan anugerah 

Allah swt. 

1.1 Menggunakan kemampuan berbahasa untuk hal-hal yang baik sebagai wujud 

syukur atas anugerah Allah swt. Tersebut 

1.1 Memotivasi rasa ingin tahu terhadap keberadaan wujud benda melalui media 

bahasa Arab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangga 

1.1 Membiasakan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan percaya diri dalam 

berinteraksi menggunakan bahasa Arab dengan keluarga, teman, dan guru 

1.1 Mempraktikkan bunyi huruf, kata, frase, dan kalimat sederhana terkait topik:   

غرقة الجلوسفي    baik secara lisan maupun tulisan  

4.1.1 Dapat melafalkan huruf, kata, frase, dan kalimat terkait topik   في غرقة

  sesuai makaharijul huruf  الجلوس

4.1.2 Dapat melafalkan kalimat dengan lancar  terkait topik  في غرقة الجلوس   



 
 

4.1.3 Dapat melafalkan teks bacaan sesuai dengan tanda baca terkait topik   في

   غرقة الجلوس

4.1.4 Dapat melafalkan kalimat sesuai dengan intonasi terkait topik   في غرقة

   الجلوس

 

III. Tujuan Pembelajaran  

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa/i mampu: 

2. Melafalkan huruf, kata, frase, dan kalimat terkait topik   غرقة الجلوسفي  sesuai 

makaharijul huruf  

3. Melafalkan kalimat dengan lancar  terkait topik   غرقة الجلوسفي    

4. Dapat melafalkan teks bacaan sesuai dengan tanda baca terkait topik   غرقة في

   الجلوس

5. Dapat melafalkan kalimat sesuai dengan intonasi terkait topik   غرقة الجلوسفي    

 

IV. Materi  

 اْْلُُلْوسُِ ُغْرَفةُِ ِفُْ
ِفُُْ .َوَنِظْيفُ  َوَجِدْيدُ  َكِبي ْرُ  بَ ْيِْتُ،ُاْلبَ ْيتُُ ٰهَذا الن َّْومَُُِوُغْرَفةُُ اْْلُُلْوسُِ ُغْرَفةُُ بَ ْيِِتُْ   اْْلَْكلُِ َوُغْرَفةُُ 

.َوَغي ْرَُها اْلُمَذاَكرَةُِ َوُغْرَفةُُ َفةُ  اْْلُُلْوسُِ َوُغْرَفةُُ  ،َنِظي ْ َوتِِلَفازُ َُوتِْلُفْونُ  ِخزَانَةُ  اْْلُُلْوسُِ ُغْرَفةُِ ِفُْ   وَمْكَتبُ  
.ِلْْلَْطَفالُِ اْلَمَجلَّةُُ ٰهِذهُِ .َجِدْيَدةُ  َوَجرِْيَدةُ  ََمَلَّةُ  اْلَمْكَتبُِ َعَلى .وُكْرِسيُ   

ِخزَانَةُ .Rumah ُ  7ُ:  بَ ْيتُ  .1  Lemari :       
تِْلُفْونُ ُ.Ruang tamu  8 : اْْلُُلْوسُِ ُغْرَفةُُ  .2   :Telepon  
الن َّْومُُُِغْرَفةُُ .3   :Kamar tidur   9.ُ َُُمْكَتب  :Meja  
ُاْْلَْكلُِ ُغْرَفةُُ .4  :Ruang makan  11. ُُكْرِسي . :Kursi  
ُاْلُمَذاَكرَةُِ ُغْرَفةُُ .5  :Ruang belajar 11.ُ ََُمَلَّة  :Majalah 
تِِلَفازُ  .Koran  12:ُ  َجرِْيَدةُ   .6  ُ:Televisi 
V. Metode Pembelajaran 

Metode   : Membaca  

Pendekatan  : Saintifik   

Sumber (bahan ajar)  : Buku siswa Bahasa Arab pendekatan saintifik kurikulum 

      2713 untuk MI kelas V 

Media   : Kartu bergambar 

VI. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pendahuluan/apresepsi (11 menit) 



 
 

a. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama 

b. Guru membiasakan mengajak peserta didik membuka pelajaran dengan 

ucapan basmalah  

c. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk 

disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran 

d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran  

e. Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif  pengalaman peserta 

didik dan dikaitkan dengan tema  لوسغرقة الجفي    

2. Kegiatan inti (51 Menit) 

Mengamati  

a. Peserta didik diberi kesempatan untuk mengamati gambar yang 

diperlihatkan oleh guru terkait dengan topik  غرقة الجلوسفي    

b. Guru membacakan mufrodat dan siswa mengikuti   

c. Guru menjelaskan arti dari mufrodat  

Menanya  

a. Guru menanyakan kepada peserta didik terkait dengan topik  غرقة الجلوسفي    

b. Guru memastikan bahwa peserta didik telah memahami arti dari mudrofat 

yang dibacakan 

Mengeksplorasi  

a. Guru meminta peserta didik untuk melafalkan mufrodat sesuai dengan yang 

dibacakan oleh guru 

Mengasosiasi  

a. Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan mengenai mufrodat 

yang diajarkan 

b. Guru mengaplikasikan mufrodat  yang telah dipelajari tersebut kedalam  

teks qiroah  

c. Guru membacakan teks qiroah dan siswa mengikuti 

d. Peserta didik dapat memahami makna teks  teks qiroah  

Mengkomunikasikan  

a. Secara individu dan berkelompok guru mengajak peserta didik untuk 

membaca teks qiroah yang diperdengarkan dengan suara nyaring 

3. Penutup (11 Menit) 

a. Guru bersama peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran 

b. Guru memberikan pesan-pesan moral terkait dengan materi atau penanaman 

sikap, baik spiritual maupun sosial 



 
 

c. Guru mengajak berdoa dan diakhiri dengan salam 

VII.  Penilaian  

Tema/ topik :  غرقة الجلوسفي    

Bentuk   : lisan  

Skor Soal No 

1 2 3 4 

 1 اْْلَْكلُِ ُغْرفَةُُ    

 2 اْلُمَذاَكَرةُِ ُغْرفَةُُ    

اْلِتِلَفازَُُُيَشاِهُدُُعْثَمانُ       3 

 4 قَ َرأََُأْْحَد ُاْلَمَجلََّةََُتَْتُاْلشََّجَرةُِ    

 5 تِْلُفْونُ     

 6 ِخَزانَة    

 7 َجرِْيَدةُ     

 8 ََمَلَّةُ     

اْلَْرِْيَدةَُيَ ْقَرأَُُعم ُ      9 

ُ.ُِْفُبَ ْيِِتُْ     َُوَجِدْيد َُوَنِظْيف  َُكِبي ْر  َهَذاُبَ ْيِِتُْ.ُالبَ ْيُت
َها:ُُغْرَفُةُاْْلُُلْوِسَُوُغْرَفُةُاْلَنوِمَُوُغْرَفُةُ ُ،ُِمن ْ َُكِثي ْر  ُغْرَفُة
 اْْلَْكِلَُوُغْرَفة ُاْلُمَذاَكَرِة.

17 

 11 َجَلَسَُزيِّد َُعَلىُالُكْرِسي    
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  Data Siswa Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 

Kontrol Eksperimen  

No  Nama   No  Nama  

1 Ahmad satria s 1 Ajeng larasati s. 

2 Anisa aprilia 2 Alma aulia m. 

3 Aprizal irawan 3 Annisa nur s. 

4 Arleanata rizki a 4 Chiko alfajr 

5 Deva waldan a.n 5 Irawan 

6 Dimas yoga p. 6 Kayla adinda n.f 

7 Dinda khairunisa 7 M. Yoga saputra 

8 Febi oktaviana 8 Neydisa fica a. 

9 Habibi rafiansyah 9 M. Daffa pratama 

11 M. Rajafi yaqzhaan 11 M. Fadihel w. 

11 M. Regy dewantara 11 M. Fishal 

12 Muhammad zakki s. 12 M. Farafi ali r. 

13 Muhammad firmansyah 13 M. Rifa al-ghifari 

14 Muhammad ridho h.z 14 M. Rezky 

15 Naila aura 15 R. Farelian r. 

16 Ramadhani 16 Rahmat rezky k.  

17 Naila riandra p. 17 Rike zahrotus s. 

18 Praja sanjaya 18 Riski maulana 

19 Rahma aulia r 19 Rizky adi pasya 

21 Ririn dirgahayu 21 Safa yulia 

21 Riski suci b 21 Wira akbar 
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  Nilai Pretest-Posttest Kelas Eksperimen 

No Nama 
Nilai 

Pretest Posttest 

1 Ajeng larasati s. 73 75 

2 Alma aulia m. 77 82 

3 Annisa nur s. 64 77 

4 Chiko alfajr 73 87 

5 Irawan 77 77 

6 Kayla adinda n.f 61 68 

7 M. Yoga saputra 68 73 

8 Neydisa fica a. 64 73 

9 M. Daffa pratama 68 77 

11 M. Fadihel w. 75 87 

11 M. Fishal 66 66 

12 M. Farafi ali r. 82 86 

13 M. Rifa al-ghifari 68 75 

14 M. Rezky 68 73 

15 R. Farelian r. 66 77 

16 Rahmat rezky k. 75 77 

17 Rike zahrotus s. 73 75 

18 Riski maulana 77 77 

19 Rizky adi pasya 64 77 

21 Safa yulia 73 73 

21 Wira akbar 68 77 
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 Nilai Pretest-Posttest Kelas Kontrol 

No Nama 
Nilai 

Pretest Posttest 

1 Ahmad satria s 64 77 

2 Anisa aprilia 75 75 

3 Aprizal irawan 64 77 

4 Arleanata rizki a 64 73 

5 Deva waldan a.n 77 77 

6 Dimas yoga p. 61 64 

7 Dinda khairunisa 66 66 

8 Febi oktaviana 61 68 

9 Habibi rafiansyah 66 77 

11 M. Rajafi yaqzhaan 73 73 

11 M. Regy dewantara 68 73 

12 Muhammad zakki s. 77 75 

13 Muhammad firmansyah 73 75 

14 Muhammad ridho h.z 68 68 

15 Naila aura 61 66 

16 Ramadhani 77 87 

17 Naila riandra p. 73 75 

18 Praja sanjaya 66 77 

19 Rahma aulia r 68 68 

21 Ririn dirgahayu 73 77 

21 Riski suci b 64 77 
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Hasil Perihitungan Uji Normalitas Pretest 

 

 

 

 

 
uji normalitas pretest 

 
Eksperimen 

 
Kontrol 

 
Xi Zi F(Zi) S(Zi) F(Zi)-S(Zi) │F(Zi)-S(Zi)│ 

 
Xi Zi F(Zi) S(Zi) F(Zi)-S(Zi) │F(Zi)-S(Zi)│ 

 
61 -1,66 7,75 7,75 7,77 7,77 

 
61 -1,36 7,79 7,75 7,74 7,74 

 
64 -1,21 7,11 7,17 7,72 7,72 

 
61 -1,36 7,79 7,17 -7,71 7,71 

 
64 -1,21 7,11 7,14 -7,73 7,73 

 
61 -1,36 7,79 7,14 -7,76 7,76 

 
64 -1,21 7,11 7,19 -7,78 7,78 

 
64 -7,88 7,19 7,19 7,77 7,77 

 
66 -7,77 7,22 7,24 -7,72 7,72 

 
64 -7,88 7,19 7,24 -7,75 7,75 

 
66 -7,77 7,22 7,29 -7,76 7,76 

 
64 -7,88 7,19 7,29 -7,17 7,17 

 
68 -7,32 7,37 7,33 7,74 7,74 

 
64 -7,88 7,19 7,33 -7,14 7,14 

 
68 -7,32 7,37 7,38 -7,71 7,71 

 
66 -7,41 7,34 7,38 -7,74 7,74 

 
68 -7,32 7,37 7,43 -7,75 7,75 

 
66 -7,41 7,34 7,43 -7,79 7,79 

 
68 -7,32 7,37 7,48 -7,17 7,17 

 
66 -7,41 7,34 7,48 -7,13 7,13 

 
68 -7,32 7,37 7,52 -7,15 7,15 

 
68 7,77 7,53 7,52 7,77 7,77 

 
77 7,13 7,55 7,57 -7,72 7,72 

 
68 7,77 7,53 7,57 -7,74 7,74 

 
77 7,13 7,55 7,62 -7,77 7,77 

 
68 7,77 7,53 7,62 -7,79 7,79 

 
73 7,57 7,72 7,67 7,75 7,75 

 
77 7,54 7,71 7,67 7,74 7,74 

 
73 7,57 7,72 7,71 7,77 7,77 

 
77 7,54 7,71 7,71 -7,71 7,71 

 
73 7,57 7,72 7,76 -7,74 7,74 

 
73 1,72 7,85 7,76 7,78 7,78 

 
73 7,57 7,72 7,81 -7,79 7,79 

 
73 1,72 7,85 7,81 7,74 7,74 

 
75 1,72 7,85 7,86 -7,71 7,71 

 
73 1,72 7,85 7,86 -7,71 7,71 

 
75 1,72 7,85 7,97 -7,76 7,76 

 
73 1,72 7,85 7,97 -7,76 7,76 

 
77 1,47 7,93 7,95 -7,72 7,72 

 
75 1,49 7,93 7,95 -7,72 7,72 

 
82 2,36 7,99 1,77 -7,71 7,71 

 
77 1,97 7,98 1,77 -7,72 7,72 

jumlah 1466 
      

1425 
     

sb 5,79 
      

4,78 
     

rata2 77 
      

68 
     

L hitung 7,15 
      

7,14 
     

L tabel 7,19 
      

7,19 
     

kriteria diterima 
      

Diterima 
     



 
 

Hasil Perihitungan Uji Normalitas Posttest 

 
Uji normalitas posttest 

 
Kontrol 

 
Ekpserimen 

 
Xi Zi F(Zi) S(Zi) F(Zi)-S(Zi) │F(Zi)-S(Zi)│ 

 
Xi Zi F(Zi) S(Zi) F(Zi)-S(Zi) │F(Zi)-S(Zi)│ 

 
66 -1,91 7,73 7,75 -7,72 7,72 

 
64 -1,92 7,73 7,75 -7,72 7,72 

 
68 -1,43 7,78 7,17 -7,72 7,72 

 
66 -1,38 7,78 7,17 -7,71 7,71 

 
77 -7,95 7,17 7,14 7,73 7,73 

 
66 -1,38 7,78 7,14 -7,76 7,76 

 
77 -7,95 7,17 7,19 -7,72 7,72 

 
68 -7,83 7,27 7,19 7,71 7,71 

 
77 -7,95 7,17 7,24 -7,77 7,77 

 
68 -7,83 7,27 7,24 -7,74 7,74 

 
73 -7,48 7,32 7,29 7,73 7,73 

 
68 -7,83 7,27 7,29 -7,78 7,78 

 
73 -7,48 7,32 7,33 -7,72 7,72 

 
77 -7,29 7,39 7,33 7,75 7,75 

 
73 -7,48 7,32 7,38 -7,76 7,76 

 
77 -7,29 7,39 7,38 7,71 7,71 

 
73 -7,48 7,32 7,43 -7,11 7,11 

 
77 -7,29 7,39 7,43 -7,74 7,74 

 
75 7,77 7,57 7,48 7,72 7,72 

 
77 -7,29 7,39 7,48 -7,79 7,79 

 
75 7,77 7,57 7,52 -7,72 7,72 

 
77 -7,29 7,39 7,52 -7,14 7,14 

 
75 7,77 7,57 7,57 -7,77 7,77 

 
73 7,26 7,67 7,57 7,73 7,73 

 
77 7,48 7,68 7,62 7,76 7,76 

 
73 7,26 7,67 7,62 -7,72 7,72 

 
77 7,48 7,68 7,67 7,72 7,72 

 
73 7,26 7,67 7,67 -7,76 7,76 

 
77 7,48 7,68 7,71 -7,73 7,73 

 
75 7,81 7,79 7,71 7,78 7,78 

 
77 7,48 7,68 7,76 -7,78 7,78 

 
75 7,81 7,79 7,76 7,73 7,73 

 
77 7,48 7,68 7,81 -7,13 7,13 

 
75 7,81 7,79 7,81 -7,72 7,72 

 
87 7,95 7,83 7,86 -7,73 7,73 

 
75 7,81 7,79 7,86 -7,77 7,77 

 
87 7,95 7,83 7,97 -7,77 7,77 

 
77 1,35 7,91 7,97 7,71 7,71 

 
82 1,43 7,92 7,95 -7,73 7,73 

 
77 1,35 7,91 7,95 -7,74 7,74 

 
86 2,38 7,99 1,77 -7,71 7,71 

 
87 1,97 7,97 1,77 -7,73 7,73 

Jumlah 1575 
      

1575 
     

Sb 4,77 
      

4,17 
     

rata2 75 
      

72 
     

L hitung 7,13 
      

7,14 
     

L tabel 7,19 
      

7,19 
     

kriteria Diterima 
      

Diterima 
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   Uji Homogenitas Kelas eksperimen  

    dan Kelas kontrol  

 

 

Posttest  

 
Eksperimen  Kontrol  Eksperimen  Kontrol  

 
Diurutkan  Diurutkan  Diurutkan  Diurutkan  

 

61 61 66 64 

 

64 61 68 66 

 

64 61 77 66 

 

64 64 77 68 

 

66 64 77 68 

 

66 64 73 68 

 

68 64 73 77 

 

68 66 73 77 

 

68 66 73 77 

 

68 66 75 77 

 

68 68 75 77 

 

77 68 75 73 

 

77 68 77 73 

 

73 77 77 73 

 

73 77 77 75 

 

73 73 77 75 

 

73 73 77 75 

 

75 73 87 75 

 

75 73 87 77 

 

77 75 82 77 

 

82 77 86 87 

jumlah  1425 1466 1575 1575 

varians  22,87 25,97 22,73 17,37 

F hitung 7,88 

 

1,31  

df (n1) k-1 

 

k-1 1 

df(n2) n-k 

 

n-k 19 

F tabel  4,38 

 

4,38  

kriteria  Homogen 

 

Homogen  
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 Uji Hipotesis Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 

 

t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances 

  eksperimen  kontrol  

Mean 75 71,64572165 

Variance 22,72727273 17,36521755 

Observations 21 21 

Pooled Variance 27,74624164   

Hypothesized Mean Difference 7   

Df 47 derajat kebebasan  

t Stat 2,428177395 nilai t hitung  

P(T<=t) one-tail 7,779884676 nilai P Value jika di SPSS/MINTAB 

t Critical one-tail 1,683851714 nilai t tabel 

P(T<=t) two-tail 7,719769213 nilai P Value jika di SPSS/MINTAB 

t Critical two-tail 2,72177537 nilai t tabel  

keputusan  H1 ditolak 
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Distribusi nilai r 

Df/db 
The Level of Significance 

5: 1: 

1 7.997 1,777 

2 7.957 7.997 

3 7.878 7.959 

4 7.811 7.917 

5 7.754 7.874 

6 7.777 7.834 

7 7.666 7.798 

8 7.632 7.765 

9 7.672 7.735 

17 7.576 7.778 

11 7.553 7.684 

12 7.532 7.661 

13 7.514 7.641 

14 7.497 7.623 

15 7.482 7.676 

16 7.468 7.597 

17 7.456 7.575 

18 7.444 7.561 

19 7.433 7.549 

27 7.432 7.537 

21 7.413 7.526 

22 7.474 7.515 

23 7.396 7.575 

24 7.388 7.496 

25 7.381 7.487 

26 7.374 7.478 

27 7.367 7.477 
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Distribusi Nilai Kritis Uji Lilifors 
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Distribusi Nilai Tabel F7,75 

 
 

 

 

  

Df 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 

1 161 277 216 225 237 234 237 239 241 242 

2 18,5 19,7 19,2 19,2 19,3 19,3 19,4 19,4 19,4 19,4 

3 17,1 9,55 9,28 9,12 9,71 8,94 8,89 8,85 8,81 8,79 

4 7,71 6,94 6,59 6,39 6,26 6,16 6,79 6,74 6,77 5,96 

5 6,61 5,79 5,41 5,19 5,75 4,95 4,88 4,82 4,77 4,74 

6 5,99 5,14 4,76 4,53 4,39 4,28 4,21 4,15 4,17 4,76 

7 5,59 4,74 4,35 4,12 3,97 3,87 3,79 3,73 3,68 3,64 

8 5,32 4,46 4,77 3,84 4,69 3,58 3,57 3,44 3,39 3,35 

9 5,12 4,26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,29 3,23 3,18 3,14 

17 4,96 4,17 3,71 3,48 3,33 3,22 3,14 3,77 3,72 2,98 

11 4,84 3,98 3,59 3,36 3,27 3,79 3,71 2,95 2,97 2,85 

12 4,75 3,89 3,49 3,26 3,11 3,77 2,91 2,85 2,87 2,75 

13 4,67 3,81 3,41 3,13 3,73 2,92 2,83 2,77 2,71 2,67 

14 4,67 3,74 3,34 3,11 2,96 2,85 2,76 2,77 2,65 2,67 

15 4,54 3,68 3,29 3,76 2,97 2,79 2,71 2,64 6,59 2,54 

16 4,49 3,63 3,24 3,71 2,85 2,74 2,66 2,59 2,54 2,49 

17 4,45 3,59 3,27 2,96 2,81 2,77 2,61 2,55 2,49 2,45 

18 4,41 3,55 3,16 2,93 2,77 2,66 2,58 2,51 2,46 2,41 

19 4,38 3,52 3,13 2,97 2,74 2,63 2,54 2,48 2,42 2,38 

27 4,35 3,49 3,17 2,87 2,71 2,67 2,51 2,45 2,39 2,35 

21 4,32 3,47 3,77 2,84 2,68 2,57 2,49 2,42 2,37 2,32 

22 4,37 3,44 3,75 2,82 2,66 2,55 2,46 2,47 2,34 2,37 

23 4,28 3,42 3,73 2,87 2,64 2,53 2,44 2,37 2,32 2,27 

24 4,26 3,47 3,71 2,78 2,62 2,51 2,42 2,36 2,37 2,25 

25 4,24 3,39 2,99 2,76 2,67 2,49 2,47 2,34 2,28 2,24 

37 4,17 3,32 2,92 2,69 2,53 2,42 2,33 2,27 2,21 2,16 

47 4,78 3,23 2,84 2,61 2,45 2,34 2,25 2,18 2,12 2,78 

57 4,78 3,18 2,79 2,56 2,47 2,29 2,27 2,13 2,77 2,72 

67 4,77 3,15 2,76 2,53 2,37 2,25 2,17 2,17 2,74 1,99 

177 3,94 3,79 2,77 2,46 2,37 2,19 2,17 2,73 1,97 1,92 

127 3,92 3,77 2,68 2,45 2,29 2,18 2,79 2,72 1,96 1,91 

∞ 3,84 3,77 2,67 2,37 2,21 2,17 2,71 1,94 1,88 1,83 
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Distribusi Nilai “t” 

Df/db 

Harga kritik “t” pada taraf 

signifikasi  N 

Harga kritik “t” pada 

taraf signifikasi 

5: 1: 5: 1: 

1 12,71 63,66 24 2,76 2,87 

2 4,37 9,92 25 2,76 2,79 

3 3,18 5,84 26 2,76 2,78 

4 2,78 4,67 27 2,75 2,77 

5 2,57 4,73 28 2,75 2,76 

6 2,45 3,71 29 2,74 2,76 

7 2,36 3,57 37 2,74 2,75 

8 2,31 3,36 35 2,73 2,72 

9 2,26 3,25 47 2,72 2,71 

17 2,23 3,17 45 2,72 2,69 

11 2,27 3,11 57 2,71 2,68 

12 2,18 3,76 67 2,77 2,65 

13 2,16 3,71 77 2,77 2,65 

14 2,14 2,98 87 1,99 2,64 

15 2,13 2,95 97 1,99 2,63 

16 2,12 2,92 177 1,98 2,63 

17 2,11 2,97 125 1,98 2,62 

18 2,17 2,88 157 1,98 2,61 

19 2,79 2,86 277 1,97 2,67 

27 2,79 2,84 377 1,97 2,59 

21 2,78 2,83 477 1,97 2,59 

22 2,77 2,82 577 1,96 2,59 

23 2,77 2,81 1777 1,96 2,58 
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