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 استهالل

 ِبْســــــــــــــــــِم اهلِل الرَّْحَمِن الرَِّحْيمِ 

 
ْنَساَن ِمْن َعَلٍق ( 1)اِقْ رَْأ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذْي َخَلَق  اِقْ رَْأ ( 2)َخَلَق اْْلِ

 ( 3)َورَبَُّك اْْلَْكَرُم 

ْنَساَن َماََلْ يَ ْعَلْم ( 4)الَِّذْي َعلََّم بِاْلَقَلِم   (5)َعلََّم اْْلِ
 (اهلل العظيمصدق )

 ( 5-1:العلقسورة ) 
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 إهداء

إىل أيب الكرمي حسىب وأمي الكرمية زينب الذين ربياين صغرية 
وحفظهما الّله وأبقامها يف سالمة الدين والدنيا واآلخرة وألخيت 
الكبرية حسين كرميل وألخيت الصغرية ليل فطري وألخي الصغري 

 .مستهر

اإلسالمية احلكومية الذين وإىل أساتذيت يف جامعة الرانريي 
قد علموين بالعلوم النافعة وأرشدوين إرشادا صحيحا هلم يف الدنيا 

 .واألخرة وأدخلهم الّله عز وجل أحسن اجلنة

وإىل مجيع أسريت وأصدقائي احملبوبني، شكرا جزيال على 
 .مساعدتكم يل يف إجناز هذا البحث العلمى، جزاكم الّله خريا
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 شكر وتقدير

د لّله الذي جعل العربية لغة القرآن وأفضل اللغات الىت ينطق هبا احلم  
والصالة والسالم على رسول الّله خري اإلنسان وعلى آله وأصحابه أمجعني . اإلنسان

 .ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين

بإذن الّله تعاىل وقدرته قد انتهت الباحثة من كتابة هذه الرسالة حتت  
ة بأسلوب تعليم األقران وعرضها أمام الفصل لرتقية مهارة القراءة تعلم القراء" املوضوع

" (Darul Hikmah, Kajhu, Aceh Besarدراسة جتريبية باملدرسة املتوسطة اإلسالمية )
فقدمتها إمتاما لبعض الشروط للحصول على درجة املرحلة اجلامعة األوىل بكلية الرتبية 

 .اإلسالمية احلكومية بندا أتشيهوتأهيل املعلمني جامعة الرانريي 

مث تقّدم الباحثة جزيل الشكر إىل املشرفني الفاضيلني األستاذ الدكتوراندوس  
سهيمي املاجستري واألستاذة سلمى حيايت املاجستري على إشرافهما يف كتابة هذه 
الرسالة، فلهما من الّله األجر وحفظهما الّله ومتعهما بالصحة والعافية ونفعهما 

 .ومهمابعل

وْل تنسى الباحثة أن تقدم الشكر العميق ملدير اجلامعة وعميد كلية الرتبية  
ورئيس قسم تعليم اللغة العربية ومجيع األساتذة الذين قد علموها أنواع العلوم املفيدة 
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وكذلك ملوظفي املكتبة الذين قد ساعدوها بإعارة الكتب . وارشدوها إرشادا صحيحا
 .ة هذه الرسالةاحملتاج إليها يف كتاب

وجلميع  Darul Hikmahوتقدم الباحثة الشكر لرئيس مدرسة املتوسطة  
وكذلك . املدرسني والطالب الذين ساعدوها يف مجع البيانات احملتجات عند البحث

الذين قد ساعدوها بتقدمي  2015جلميع أصدقائي يف قسم تعليم اللغة العربية للمرحلة 
 .إىل إمتام كتابة هذه الرسالةبعض أفكارهم النافعة ودفعوها 

وتقدم الباحثة على األخص الشكر لوالديها احملبوبني حسيب وزينب الذين قد 
ربياها تربية حسنة وهذباها هتذيبا نافعا لعل الّله قد جيزمها أحسن الثواب  يف الدنيا 

 .واألخرة

ني وأخريا، ترجو الباحثة  أن تكون هذه الرسالة نافعة لنفسها خاصة وللقارئ
 .آمني. عامة
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 مستلخص البحث

تعلم القراءة بأسلوب تعليم األقران وعرضها أمام الفصل : عنوان البحث   
دراسة جتريبية باملدرسة املتوسطة )لرتقية مهارة القراءة 

 .Darul Hikmah  Aceh Besarاإلسالمية 

 نافال:  اْلسم الكامل 

 150202051:  رقم القيد 

تعلم القراءة بأسلوب تعليم األقران " موضوع هذا البحث   كان  
وأما العوامل اليت دفعت الباحثة ". وعرضها أمام الفصل لرتقية مهارة القراءة

لكتابة هذا البحث فهي الطالب يواجهون الصعوبات يف قراءة النصوص 
ة وهذا بسبب خلفيتهم خمتلفة من جهة الرتبية وقلة دعم البيئ. العربية وفهمها

ووجد الطالب املعلومات من مصدر واحد فقط وهو . لتعلم اللغة العربية
ومن الناحية األخرى أن املدرس يستخدم طريقة القراءة والرتمجة . املدرس

وأما الغرض هلذا البحث ملعرفة أثر تعلم القراءة بأسلوب تعليم األقران . فقط
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ءة وملعرفة استجابة وعرضها أمام الفصل لرتقية قدرة الطالب يف مهارة القرا
وإن  .الطالب على تعلم القراءة بأسلوب تعليم األقران وعرضها أمام الفصل

أما اجملتمع . املنهج البحث الذي اعتمدت عليه الباحثة هو املنهج التجرييب
 Darulيف هذا البحث فهو مجيع الطالب باملدرسة املتوسطة اإلسالمية 

Hikmah وعددهم  1هي الطالب يف الفصل والعينة اليت أخذهتا الباحثة ف
ولتحليل  . وجلمع البيانات تستخدم الباحثة باْلختبار واستبانة. طالبا 32

 واستخدام الرباميج Test-البيانات تستخدم الباحثة النتيجة املعدلة وت

"spss statistic 17" . وأما نتائج البحث فهي إن تعلم القراءة بأسلوب األقران
  Test-إلن اْلختبار ت. الية لرتقية قدرة الطالبوعرضها أمام الفصل فع

( Sig.) ومستوى الدْللة ( -17،280) حتصل على نتيجة
وكان استجابة الطالب على تعلم القراءة بأسلوب تعليم ( 0،000>0،05)

األقران وعرضها أمام الفصل حتصل على استجابة عالية مع نتيجة املعدلة 
 .مردود( Ho)والفرض الصفري  مقبول( Ha)مبعىن الفرض البديل   3،14
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ABSTRAC 

The Title : Learning to read in peer teaching  and presenting 

to the classroom to promote   reading skill 

(experimental Research  at the Islamic middle 

school Darul Hikmah Aceh Besar 

Name : Napila 

The title of this research is “Learning to read in peer teaching  

and presenting to the classroom to promote   reading skill 

(experimental Research  at the Islamic middle school Darul 

Hikmah Aceh Besar” . There are some factors, the researcher 

wanted to observe this topic, Students had difficultis in reading 

and understanding Arabic texts. This is because of their 

different background in terms of education and the lack of 

support from  environment to learn Arabic. Students found the 

information from only one source, the teacher. On the other 

hand, the teacher uses the method of reading and translating in 

the process of teaching and learning. In this thesis, the 

NIM : 150202051 
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researcher aims to learn about the impact of reading learning 

on peer teaching and determine student’s responses in learning 

to read by using this method to improve their ability in reading 

skills. The research method used by the researcher is the 

method of experimental research with purposive sampling 

design(one group-pretest posttest design). The population of 

this study were all students in MTS Darul Hikmah and the 

sample was students of class 1, amounting to 32 students. And 

data retrieval method using test and questionnaire. The data 

collected using test and questionnaire. The data analysis of the 

researcher use the average value and t-test using SPSS Statistic 

17. The result of this research is Learning to read in peer 

teaching  and presenting to the classroom is effective in 

improving student’s ability in understanding the text, because 

the value of t-test is -17,280  with sig.0.05.>0.000 and 

student’s responses to the Learning to read in peer teaching  

and presenting to the classroom in improving student’s reading 

ability reached at a high level. With an average grade of 3,14. 

Then the alternative hypothesis( Ha) accepted and  the null 

hypothesis (Ho) rejected. 
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ABSTRAK 

Judul Penelitian : Belajar membaca dengan metode Peer 

Teaching dan mempresentasikannya di 

depan kelas untuk meningkatkan 

ketrampilan membaca 

Nama lengkap : Napila 

NIM : 150202051 

Judul penelitian ini adalah “Belajar membaca dengan 

metode Peer Teaching dan mempresentasikannya di depan 

kelas untuk meningkatkan ketrampilan membaca”. Ada 

beberapa factor yang mendorong peneliti mengkaji topic ini 

yaitu Para siswa mengalami kesulitan membaca dan 

memahami teks-teks Arab, Ini disebabkan karena latar 

belakang mereka yang berbeda dalam hal pendidikan dan 

kurangnya  lingkungan yang mendukung untuk belajar bahasa 

Arab. Siswa juga menemukan informasi hanya dari satu 

sumber, yaitu guru. Di sisi lain, guru hanya menggunakan 

metode membaca dan menerjemahkan. Adapun tujuan dalam 
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penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh belajar 

membaca dengan menggunakan metode Peer Teaching dan 

untuk mengetahui respon siswa dalam belajar membaca dengan 

menggunakan metode tersebut untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam keterampilan membaca. Metode 

penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode 

penelitian eksperimental dengan desain purposive sampling 

(one- group pretest posttest design). Adapun populasi dari 

penelitian ini adalah seluruh siswa di MTS Darul Hikmah dan 

sampelnya yaitu siswa kelas 1yang berjumlah 32 orang. Dan 

metode pengambilan data menggunakan tes dan angket. 

Adapun  analisis data peneliti menggunakan nilai rata-rata dan 

uji-t menggunakan aplikasi SPSS Statistic 17. Adapun hasil 

dari penelitian ini adalah belajar membaca dengan metode Peer 

Teaching dan mempresentasikannya di depan kelas sangat 

berpengaruh untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 

memahami teks, karena nilai t-test adalah -17.280 dengan 

sig.0,05.> 0,000 dan respon siswa terhadap belajar membaca 

dengan menggunakan metode Peer Teaching dan 

mempresentasikannya di depan kelas dalam meningkatkan 



 ت 
 

 

kemampuan membaca mencapai pada tingkatan yang tinggi. 

Dengan nilai rata-rata 3,14. Dengan demikian hipotesis 

alternatif (Ha) diterima dan hipotesis nol (Ho) ditolak.  
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 الباب األول
 أساسية البحث

 البحث  مشكلة - أ
اللغة العربية هي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن   
وحفظها لنا القرآن . وقد وصلت إلينا من طريق النقل. أغراضهم

: يف تعليم اللغة العربية أربع مهارات 1.الكرمي واألحاديث الشريفة
أن املهارة عبارة عن قدرة . مهارة اإلستماع والكالم والقراءة والكتابة

دقة والسهولة والسيطرة بالل بشكل يتم لى قيام عمل من أعماع
مهارة القراءة هي املهارة . 2واإلقتصادية فيه يبذله الفرد من جهد

 علىالطالب غري قادرين املهمة  كمهارات األخرى حيث إذا كان 

                                                             
 
منشورات املكتبة  :بريوت) ، جامع الدروس العربيةالغالييين،  فىطصامل  
  8-7.، ص(1282العصرية ، 

 
دار : بريوت)، مباحث علوم القرآن، الطباعة التاسعةصبحى الصاحل،   

   21. ، ص(م 1277 العلم للماليني،



2 
 

 

هذه املهارة  فلن يتمكن الطالب من فهم املوضوع الذى قدمه 
 . حقا ا يقرأهم ارة القراءة تطلب القارئ لفهماملعلم، ولذلك مه

الغرض من تعلم مهارة القراءة هي القدرة على قراءة 
ولكن يف حبث . النصوص العربية صحيحا وفصيحا وفهم معانيها

Fredina Fransiska dan Zaim El Mubarok  املشكالت  ت أنوجد
واجه الطالب يف تعلم اللغة العربية خاصة يف قراءة  النصوص، تالىت 

والبحث من  3.على ذلك ونغري قادر  مبأهنوهم يشعرون باخلوف 
أما وجدت  (.Raditya Amirul Mu’min)رادتيا امري املؤمن

ناحية  يعىن   تاناالناحيالطالب تتكون من  واجهتاملشكالت الىت 
بة صعو ال علم اللغة، املشكالت من علم اللغة منها غريعلم اللغة و 

م صيغة الكلمة ىف النص ونطق الكلمة العربية يف متييز الكتابة ييف تعل

                                                             
 
لترقية " Reading Guide" فعالية تطبيق فردينا فرانسسك و زاعيم ايل مبارك،   

متاح على  م، MAN DEMAK، 2015مهارة القراءة في تعليم اللغة العربية في 
journal.unnes.ac.id 18/12/2018ول ستاريخ الدخ. 
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غري علم اللغة منها  املشكالت منو  .م الكلمات يف النصويف مفاهي
يقة الىت طالب يف تعليم مهارة القراءة وقلة الطر قلة الدوافع لل

  4.يستعملها املدرس
وجدت أن ( Khoiratu Ni’mah)والبحث من خريات نعمة

وْل . يف عملية التعليم والتعلم فقط م طريقة احملاضرةاملدرس يستخد
الطالب  تسببفهذه احلالة يستخدم املدرس طريقة خاصة 

 5.متسائمني ومتكاسلني
هذه املشكالت توجد أيضا يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية    

Darul Hikmah  .املؤسسات التعليمية الواقعة يف  هي إحدىو Aceh 

Besar .  وبعد مقابلة الباحثة مع املدرس يف هذه املدرسة  وجدت أن
صعوبات يف قراءة النصوص العربية البعض الطالب يواجهون 

                                                             
 

متاح  ،م 2016، مشاكل الطالب في تعلم مهارات القراءة رادتيا امري املؤمن، 
 .18/12/2018تاريخ الدخول  digilib.uin-suka.ac.idعلى 

 
، دون السنة، متاح MI Puncangro في Make A Match تطبيقخريات نعمة،   

 .18/12/2018تاريخ الدجول  jurnal.unnes.ac.idعلى 
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وهذا بسبب خلفيتهم خمتلفة من جهة الرتبية وقلة دعم . وفهمها
ووجد الطالب املعلومات من مصدر واحد . البيئة لتعلم اللغة العربية

ألخرى أن املدرس يستخدم طريقة ومن الناحية ا. فقط وهو املدرس
 6 .القراءة والرتمجة فقط يف إجراء عملية التعليم والتعلم

بناء على هذه املشكالت ، ينبغى على املدرس أن يستخدم   
يف تعليم وتعلم اللغة العربية لرتقية قدرة الطالب   األسلوب الفعايل

دها واآلن ازدهار األساليب التعليمية وإح .على مهارة القراءة
تعلمون تدريس يساعد فيه املو نظام لوه .أسلوب تعليم األقران

على أساس أن التعليم موجه ومتمركز حول املتعلم مع ا بعضبعضهم 
األخذ يف اْلعتبار بيئة التعلم الفعالة اليت تركز على اندماج الطالب 

                                                             
6
  Hasil wawancara dengan Bapak M.Fadil, Guru Bahasa Arab  di 

Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah, Tanggal 6 April 2018. 
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يعتمد على قيام املتعلمني  بشكل كامل يف عملية التعلم التعاوين،
  7.بعضهم بعضا حتت إشراف املعلمبتعليم 

تعليم وتعلم اللغة   على  ؤثرياستخدام  أسلوب تعليم األقران    
تعليم والتعلم بأسلوب الأن عملية . Ana Mahbubah حبثكنتائج 

فطانة و  8.تعليم األقران فعالية لرتقية قدرة الطالب يف مهارة الكالم
استجابة الطلبة  ، وجدت  أن(Fathanah Fuji Astuti) فوج أستويت

رة الطلبة على عليم باْلأقران فعال يف ترقية قديف التعليم القراءة بالت
 2. مهارة القراءة

                                                             
 
 :دون مكان)، المستند للدماغ في تدريس العلومالتعليم سحر عز الدين،   

  26. ص  ،(2015املنهل، 

 
معهد دار ران في مهارة القراءة بإستخدام أسلوب تعليم األقانا حمبوبة،   
تاريخ الدخول  http://karya-ilmiah.um.ac.idعلى متاح  ،م 2017 ،الفلح

22/12/2012 

 
 
  .2012، التعليم باألقران لترقية مهارة القراءةفطانة فوج أستويت،  

http://karya-ilmiah.um.ac.id/
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إعتمادا على ما سبق من البيان تريد الباحثة أن جترب   
وبذلك . أسلوب تعليم األقران لرتقية قدرة الطالب يف مهارة القراءة

تعلم القراءة بأسلوب تعليم "فقد تدفع الباحثة لتختار املوضوع 
دراسة جتريبية ) األقران وعرضها أمام الفصل لرتقية مهارة القراءة 

 (.Darul Hikmahمية مبدرسة املتوسطة اإلسال
 أسئلة البحث - ب

د املشكلة كن للباحثة أن حتدمينات السابقة ومن البيا
  :كما يلي  فيها

عليم األقران وعرضها هل تعلم القراءة بأسلوب ت .1
مهارة على ؤثر لرتقية قدرة الطالب يأمام الفصل 

 القراءة؟
كيف استجابة الطالب على تعلم القراءة  .2

 ها أمام الفصل؟األقران وعرض تعليم بأسلوب
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 أهداف البحث - ج
تعلم القراءة بأسلوب تعليم األقران  أثرملعرفة  .1

وعرضها أمام الفصل لرتقية قدرة الطالب يف 
 .مهارة القراءة

م القراءة ملعرفة استجابة الطالب على تعل .2
يف  األقران وعرضها أمام الفصل تعليم بأسلوب

 .تعليم القراءة 
 أهمية البحث - د

 :البحث  فهي اأما أمهية يف هذ
 للطالب  .1
يرفع قدرة الطالب على مهارة القراءة خصوصا  يف فهم              

 .النصوص اللغة العربية

 للمعلم .2
جعا يف تعليم اللغة أن يكون هذا البحث مر  -

 .العربية
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 . تعلم القراءةسهل املعلم يف عملية ي -
 الباحثة .3

على  نافعا للحصولأن يكون هذا البحث  -
 .اللغة العربيةتعليم الدرجة العلمية بقسم 

جد اخلربة للباحثة عندما تكون مدرسة تل -
 .وتطبيقها يف املستقبل

 فروض البحث - ه
 :وأما الفروض اليت افرتاضها الباحثة فهي

إن تعلم القراءة بأسلوب ( : Ha)الفرض البديل  .1
ؤثر لرتقية يعليم األقران وعرضها أمام الفصل ت

 .على مهارة القراءة قدرة الطالب
إن تعلم القراءة بأسلوب :  (Ho)الفرض الصفري  .2

ؤثر ماألقران وعرضها أمام الفصل غري  تعليم
 .مهارة القراءة على لرتقية قدرة الطالب
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 حدود البحث - و
 يوضوعاملاحلد  .1

يقتصر هذا البحث يف موضوع تعلم القراءة 
بأسلوب تعليم األقران وعرضها أمام الفصل 

 .مهارة القراءةلرتقية 

 كايناملاحلد  .2
بحث باملدرسة املتوسطة ال هتقوم الباحثة هبذ

  Darul Hikmah اْلسالمية

 زماينالاحلد  .3
فصل الدراسي الة يف يدراسه الذتقوم الباحثة هب

 . 2012 يف السنة  ولاأل
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 مصطلحات البحث - ز
 أسلوب .1

وهو طريقة أو " أساليب"مجعه " األسلوب" كلمة 
يشري إىل امليول وتفضيالت صطالحا او  10.منط

واملراد باألسلوب يف  11.املطردة الثابتة داخل الفرد
األسلوب املستعمالة يف تعليم ي هذه الرسالة ه

 .القراءة
 
 
 

 
                                                             

 
  

عة ا، المنجد الوسيط فى العربية المعاصرة، الطبمجيع حقوق حمفوظة 
 507. ص ،(2003دار املشريق ، : بريوت)  ،األولى

 
  

. ص ، (1224:بريوت)، أساس تعليم اللغة وتعليمهادار احنفضة  العربية،  
104 
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 ترقية .2
ترقية مبعىن  -يرّقى -كلمة ترقية مأخوذة من رّقى

تنتقل من حل إىل : وأما اصطالحا12"ارتفع دراجة"
لرتقية يف هذه واملراد با 13.حال حىت بلغ غايته

الرسالة هي حماوْلت املدرس إلرتفاع قدرة الطالب 
 .على مهارة القراءة

 مهارة القراءة .3
" كب من كلمتني مها رت ت" مهارة قراءة" كلمة 

–مهر " كانت مهارة لغة من  ".القراءة" و " مهارة
احلذق واإلجادة بكل : معنها" مهارا -ميهر مهورا

فيشمل : واصطالحا هي أداء لغوي صويت. عمل
                                                             

 
  

بريروت، دار )، المنجد الوسيط فى العربية المعاصرةمؤسسة دار املشريق،  
 282 .ص ، (2003املشريق، 

  
، عة التاسعة والثالثوناالمنجد فى اللغة واألعالم، الطبمؤسسة دار املشرق،  

 171.ص ،(2002دار املشريق،: بريوت)
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القراءة والتعبري الشفهي وأداء النصوص والتذوق 
فيشمل اْلستماع : اجلمايل البالغي، وغري الصويت

والكتابة بأنواعها والتذوق اجلمايل اخلطي وغري 
 .اخلطي

تتّبع : ةقراء -يقرأ -القراءة لغة هي قرأ فكلمة
ا َمكتوبًا أو مطبوًعا ونطق بكلمته  14.بالّنظَر َنصًّ

واصطالحا القراءة هي عملية تتم ترمجة كتابية إىل 
  15معاىن ذهنية أو إلىى ألفاظ مسموعة وفهمها

وتقصد مبهارة القراءة يف هذه الرسالة هي قدرة 
الّنصوص العربية باملدرسة  الطالب على قراءة

 Darul Hikmahسطة اإلسالمية املتو 
                                                             

دار املشرق، : بريوت) ،المنجد الوسيطكميل إسكندر حشيمة،     
  843ص ، (2003

  
دار  :القاهرة) ،التوحيد في تدريس اللغة العربية ،حممد على السمان 

  571.ص  ،(1282املعارف،
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 تعليم األقران   .4
" ترتكب من القطعتني مها" قراناألتعليم "كلمة 

مأخوذة من " تعليم"إن كلمة ". ألقرانا"و" تعليم
جعل : ، وعلمه الصنعة وغريها"تعليما -يعّلم -عّلم"

واصطالحا توصيل املعلومات أو  16.له أمارة يعرفها
املعارف من املعلم إىل املتعلم الذي ليس له إْل 

هم : فكلمة األقران  مجع من قَ َرن 17.بالقاء املعلم
تعلم الذي  اواصطالح. املتقاربون يف السن واإلسناد

ض املتعلمني الذين أكملوا عيستخدم واحدا أو ب
 دورة ملساعدة املتعلمني اآلخرين الذين لديهم

تؤخد اْلرشاد من جمموعة . صعوبات يف التعليم
                                                             

جممع اللغة العربية، : مصر)، المعجم الوسيطابرهيم أنس واصدقائها،    
 655.ص ،(1272

  
العامة، تدريس العربية في التعليم رشيد أمحد وحممد السيد مناع،   

 102.ص  ،(2000دار الفكر العريب،: القاهرة) ،نظريات وتجارب
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تعليم األقران يف هذه وتقصد ب  .أعلى النتيجة
الرسالة هي واحدة األسلوب املستخدمة يف اللغة 
العربية خصوصا يف مهارة القراءة باملدرسة املتوسطة 

 .Darul Hikmahاإلسالمية 

 

 الدراسة السابقة - ح
 الدراسة األوىل .1

عن كفاءة الطالب ( Subur Dani)رسالة صبور داىن   
 اواألغرض يف هذ. عهد إنصاف الدينيف قراءة الكتب العربية مب

البحث هي معرفة إستيعاب الطالب على قراءة الكتب العربية بنظام 
النحو، ومعرفة كفاءهتم الطالب على فهم املعىن يف قراءة الكتب 

لكتب ءة االعربية، معرفة املشكالت اليت يواجهها الطالب يف قرا
الباحث يف تأليف هذا نهج الذى اتبع وأما امل. العربية يف هذا معهد

وأما النتائج اليت حصل عليها . منهج تقوميية حتليليةالبحث فهو 
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الباحث تدل على أن كفاءة الطالب مبعهد إنصاف الدين على 
 .قراءة الكتب العربية بنظام النحو ناقص جدا

 الدراسة الثاىن .2
عن كفاءة الطالب  (Muhammad Iqbal) إقبال مدرسالة حم 

على قراءة الغة  (Samahani) بني معهد نور احلكمة ودار اهلجرة
ومن األغرض اليت تدفع الباحث لكتابة هذه الرسالة هي . العربية

معرفة كفاءة الطالب بني معهد نور احلكمة ودار اهلجرة واملشكالت 
ع املنهج الذي اتبوأما . اليت يواجهها الطالب  يف قراءة العربية

وأما نتائج . وصفي حتليلي الباحث يف هذا البحث هو منهج 
البحث اليت وصل إليها الباحث أن كفاءة طالب يف معهد نور 
احلكمة أحسن من الطالب مبعهد دار اهلجرة، باعتماد املتوسط 

دار اهلجرة فهي  وأما معهد 78،34احلسايب معهد نور احلكمة 
والطالب معهد نور احلكمة ومعهد . لمقبو  ضوهذا الفر  60،76
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دار اهلجرة جيدون الصعوبة الكثرية يف فهم قواعد اللغة العربية وهذا 
 .الفرض مردود

 الدراسة الثالث .3
عن تعليم ( Rosi Marlinda) رسالة  روسي مارلندا 

يف ( Think Talk Write)القراءة بطريقة التفكري والكالم والكتابة 
ألغراض الذي تدفع الباحثة لكتابة هذه وا. معهد إنصاف الدين

الرسالة فهي ملعرفة إجراء تعليم القراءة بطريقة التفكري الكالم 
وملعرفة آثر طريقة التفكري والكالم  (Think Talk Write)والكتابة 
م يف ترقية قدرة الطالب يف تعلي (Think Talk Write)والكتابة 

الباحثة يف تأليف هذه تستعمله  ذىأما املنهج البحث ال. القراءة
أي تقوم ( Action Reserch)الرسالة فهو طريقة البحث اإلجرائى 

 Think Talk)الباحثة تعليم القراءة بطريقة التفكري والكالم والكتابة 

Write )واملواد ( ب)ىف معهد إنصاف الدين، يف الصف الثاين
وأما نتائج البحث من هذه . ة مأخوذة من كتاب اللغة العربيةيالدراس
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( Think Talk Write)الرسالة فهي طريقة التفكري والكالم والكتابة
.تؤثر الطالب ىف تعليم القراءة

  
 الدراسة الرابع .4

( DBL)عن تطبيق  (Satta Khair)رسالة سّتا خري  

Discovery Based Learning   ىف فهم القراءة لطالب الصف الثاين
ألغراض هلذا البحث أما ا(. دراسة جتريبية مبعهد دار العلوم العصرى)

ىف فهم القراءة مبعهد دار العلوم وملعرفة  DBLطبق تملعرفة فعالة 
إن املنهج البحث الذي . DBLاستجابة الطالب يف تعلم باستعمال 

 مث.هو املنهج التجرييب اعتمد عليه الباحث يف كتابة هذه الرسالة
 DBLنتائج البحث وهي أن استجابة الطالب يف تعلم باستعمال 

مبعهد دار   DBLوتطبيق . مبعهد دار العلوم العصري يكون ممتازا
 .العلوم فعال لرتقية قدرة فهم القراءة لطالب الصف الثاين
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 الدراسة اخلامس .5

عن التعلم  (Syarifah Rahmah) رسالة شريفة رمحة  
دراسة جتريبية )لقراءة القائم على مشكلة وتطبيقه يف تدريس ا

أغراض البحث عن  Sukma Bangsa Lhokseumaweأما " باملدرسة 
هذه الرسالة هي معرفة فعالة طريقة التعلم القائم على املشكلة يف 
تدريس القراءة ومعرفة تطبيق طريقة التعلم القائم على مشكلة يف 

فهي منهج أما منهج البحث الذي اتبعتها الباحثة . ءةتدريس القرا
نتائج من هذه الرسالة هي أن تعليم بطريقة التعلم على المث . جترييب

احلساب أكرب  -مشكلة يف تدريس القراءة يكون فعاْل بأن قيمة ت
وأن تطبيق تعليم القراءة . 2،32 < 2،217اجلدول -من قيمة ت

 .كون من عدة خطواتبالتعليم القائم على املشكلة يت
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 1-1اجلدول 

 :مقارنة الدراسات السابقة بين الدراسة الحالية

 اإلختالف التشابه الدراسة الرقم
إن الدراسة  - األوىل 1

السابقة تشاهبت 
بالدراسة احلالية 
يف مشكلة 
البحث هو لفهم 

 املقروء

وجه اإلختالف  -
بني الدراسة السابقة 
بالدراسة احلالية يف 

البحث يعىن منهج 
دراسة السابقة 
تستخدم دراسة 
تقوميية حتليلية وأما 
دراسة احلالية تستخدم 

 .دراسة جتريبية
وجه اإلختالف  -

بني الدراسة السابقة 
بالدراسة احلالية يف 



20 
 

 

مكن البحث يعىن 
دراسة السابقة يعتمد 
مبعهد إنصاف الدين 
وأما دراسة احلالية 
يعتمد مبدرسة 

اإلسالمية  املتوسطة
Darul Hikmah 

إن الدراسة  الثانية 2
السابقة تشاهبت 
بالدراسة احلالية 
من يف مشكلة 
البحث هو لفهم 

 املقروء

وجه اإلختالف  -
بني الدراسة السابقة 
بالدراسة احلالية يف 
منهج البحث يعىن 
دراسة السابقة 
تستخدم الدراسة 
وصفية التحليلية وأما 
دراسة احلالية تستخدم 

 .دراسة جتريبية
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وجه اإلختالف  -
بني الدراسة السابقة 
بالدراسة احلالية يف 
مكن البحث يعىن 
دراسة السابقة يعتمد 
مبعهد نور احلكمة 
ودار اهلجرة وأما 
دراسة احلالية يعتمد 

 مبدرسة املتوسطة
 Darulاإلسالمية 

Hikmah 
إن الدراسة  - الثالثة 3

السابقة تشاهبت 
بالدراسة احلالية 
يف مشكلة 
البحث هو لفهم 

وجه اإلختالف  -
بني الدراسة السابقة 
بالدراسة احلالية يف 
منهج البحث يعىن 
دراسة السابقة 
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تستخدم الدراسة  . املقروء
إجرائية وأما دراسة 
احلالية تستخدم دراسة 

 .جتريبية
وجه اإلختالف  -

سابقة بني الدراسة ال
بالدراسة احلالية يف 
مكن البحث يعىن 
دراسة السابقة يعتمد 
مبعهد إنصاف الدين 
وأما دراسة احلالية 
يعتمد مبدرسة 

اإلسالمية  املتوسطة
Darul Hikmah 

 
وجه اإلختالف  -إن الدراسة  - الرابعة 4
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السابقة تشاهبت 
بالدراسة احلالية  

يف مشكلة 
البحث هو لفهم 

 املقروء 
إن الدراسة  -

اهبت السابقة تش
بالدراسة احلالية 
يف استخدام 
منهج البحث هو 

 .دراسة جتريبية

بني الدراسة السابقة 
بالدراسة احلالية يف 
مكن البحث يعىن 
دراسة السابقة يعتمد 
مبعهد دار العلوم وأما 
دراسة احلالية يعتمد 

 مبدرسة املتوسطة
 Darulاإلسالمية 

Hikmah 
 

إن الدراسة  - اخلامسة 5
السابقة تشاهبت 

بالدراسة احلالية  
يف مشكلة 
البحث هو لفهم 

وجه اإلختالف  -
بني الدراسة السابقة 
بالدراسة احلالية يف 
مكن البحث يعىن 
دراسة السابقة يعتمد 
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 املقروء 
إن الدراسة  -

السابقة تشاهبت 
بالدراسة احلالية 
يف استخدام 
منهج البحث هو 

 .دراسة جتريبية

 Sukmaدرسة بامل

Bangsa 

Lhokseumawe  وأما
دراسة احلالية يعتمد 

 باملدرسة املتوسطة
 Darulاإلسالمية 

Hikmah 

 

 طريقة كتابة البحث - ط
وأما طريقة تأليف هذه الدراسة وكتابتها فاعتمدت 

رة يف كلية الرتبية وتأهيل على طريقة التأليف اجلارية املقر ثة حالبا
 :اإلسالمية احلكومية يف كتاباملعلمني جبامعة الرانريي 

“Paduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2016”. 
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 الثاني الباب
 النظريطار اإل

 قراءةالمفهوم  - أ
 تعريف مهارة القراءة  -1

الكالم والرموز  القراءة عملية يراد هبا إجياد الصلة بني لغة
ف لغة الكالم من املعاىن واأللفاظ الىت تؤدى هذه الكتابية، وتتأل

األكثر اهتماما يف عملية التعليم  اللغوية ةالقراءة هي املهار .   املعاىن
وليست فقط . ترمجة الرموز الكتابية إىل معىن والقراءة اساسا. والتعلم

يعىن ذلك أّن القراءة احلقيقية هي . حتويل الرموز الكتابية إىل الّصوتية
 املواها نتمجل الوصول إىل معلومات الىت تضعملية ذهنية أل

                                                             
دار : القاهرة) ،الفنى لمدرسى اللغة العربية ه، الموجعبد العليم إبراهيم     

57.، ص(1278، املعارف
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أما حتويل املواد املكتوبة إىل أصوات منطوقة فليس إْل قراءة . املكتوبة
 12.املبتدءون ىف القراءة بدائية يقوم هبا غالبا

 أنواع القراءة -2
هرية اجلمع تصنيف القراءة إىل  إّن هذا التعريف يتماشى

و حتويل الرموز أهرية هي القراءة بالصوت اجلالقراءة . والصامتة
هتدف القراءة اجلهرية ىف حجرات الدراسة . الكتابية إىل األصوات

نقول . لتنغيماتغالبا إىل تقيم نطق الطالب لألصوات والّنربات وا
بعبارة أخرى أّن القراءة اجلهرية ىف الدرس اللغوى هتدف إىل تدريب 

 .الطالب على فك الرموز الكتابية
 قراءة اجلهريةال  (1

تعتمد القراءة اجلهرية على فك الرموز املكتوبة،      
املهمة حاسة النظر، ويعمل جهاز النطق على تصديق  هوتوظف هلذ

                                                             

 
  

املعهد : مالنج)  ،، الوسائل المعينات في تعليم العربيةإمام أسرارى  
 82.ص ،(1220الرتبية،العايل لفن التدريس وعلوم 
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. دلوْلت واملعاىنالرموز إىل العقل الذى حيلل املالرؤيا الىت تنقل هذه 
لديه،  ةته اجلهرية مادامت األلفاظ مألفيف قراء ئويستمر القار 

ومادام العقل يرسل إشارات املدلوْلت واملعاىن باستمرار ويكون رد 
فعل القارىء على هذه اإلشارات اجيابيا، أما إذا َل يرسل العقل 

دلول فإن القارء يتوقف عن القراءة إشارات تفيد فهم املعىن أو امل
 .حىت يستقيم لديه املعىن

لذلك ميكن القول أن القراءة اجلهرية أصعب من حيث  
نسبة للتلميذ يف املدرسة، ألن لاألداء من القراءة الصامتة وخصوصا با

التلميذ خيفى أخطاءه وعيوب النطق عنده ىف حالة القراءة الصامتة، 
حياول جاهدا أن يظهر مبظهر املدرك  ولكن ىف القراءة اجلهرية

واملستوعب املدرك واملستوعب ملدلوْلت األلفاظ ومعانيها من جهة 
 .ونطقها بالشكل الصحيح من جهة أخرى

 :وأهم مظاهر القراءة اجلهرية مايلى
 .السرعة والطالقة ىف اللفظ والنطق -
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 .النطق الصحيح مع قلة األخطاء -
 .تهنيه ومدلوْلافهم املنطوق وإدراك مع -
تصور مادة القراءة وفقراهتا للوصول إىل ما يريده  -

 .الكاتب
 .  اختالف طريقة اْللقاء من تلميذ آلخر -

 القراءة الصامتة  (2
هي عملية حل الرموز املكتوبة وفهم مدلوْلهتا       

ْلدخل للفظ فيها اْل اذا رفع القارىء نربات ية هادئة،بطريقة فكر 
مركزا، اذ تنتقل العني فوق صوته ووظف حاسة النظر توظيفا 

الكلمات وتنتقل بدورها عرب أعصاب العني إىل العقل مباشرة، 
مال معه املدلوْلت املادية أو املعنوية اويأتى الرد سريعا من العقل ح

السطر فوق للكلمات املكتوبة والىت سبق له أن اختزهنا، ومبرور 
ى تؤدى املعىن تم حتليل املعاىن وترتيبها ىف نفس الوقت كيالكلمات 

 .اْلمجاىل للمقروء
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 :للقراءة الصامتة فوائد عديدة نذكر منها
تساعد القراءة الصامتة على سرعة استيعاب  -

املوضوعات مبجرد النظر إىل الكلمات واجلمل وفهم 
 .مدلوْلهتا ومعانيها

 .تستعمل ىف احلياة أكثر من القراءة اجلهرية -
يصاحب القراءة الصامتة ْلتدعو إىل امللل الذى  -

 .القراءة اجلهرية عادة، بل أهنا جتلب املتعة والسرور
 .تساعد على سرعة إدراك املعاىن ودقة الفهم -
تعود القارىء على تركيز اْلنتباه كما أهنا تنمى دقة  -

 .املالحظة لديه
تنمى ىف الطالب امليل إىل القراءة وتشعره بالرغبة  -

 20.إليها
 

                                                             
دار املعرفة اجلامعة، : مصر)  ،طرق تدريس اللغة العربيةزكريا إبراهيم،     

    118-114 .ص ،(2005
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 وظيفة القراءة ىف حياة الفرد واجملتمع (3
 ىف حياة الفرد: أوْل                

كانت الفكرة قدميا أن الطفل يذهب إىل املدرسة  -
" القراءة" ليصل إىل مرحلة القدرة على : ويتعلم 

مقصودة " غاية" ومعىن هذا أن القراءة كانت 
لفكرة، بعد عدة حبوث لذاهتا، مث تطورت هذه ا

ت غاية الرتبية أن يذهب الطفل إىل حبوأص. تربوية
ومعىن هذا أن القراءة " لتعليم"املدرسة، فيقرأ 

لكسب املعلومات وزيادة " وسيلة" أصبحت 
هذا التطور ىف العبارة  لص فكرةوميكن خت .احلربات

 :اآلتية
 "كان الطفل يتعلم ليقرأ، مث صار اآلن يقرأ ليتعلم" 

القرءة عملية دائما للفرد، يزاوهلا داخل املدرسة  -
ر ئالعمر، وهبذا متتاز من ساوهي عملية . وخارجها
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املواد الدراسية، ولعلها أعظم ما لدى اإلنسان من 
 .مهارات

عاَل اليوم عاَل قراءة واطالع، وعلى الرغم من تعدد  -
كاحليالة : الوسائل الثقافية ىف العصر احلديث

واإلذاعة املسموعة واملرئية فإن القراءة تفوق كل  
لة والسرعة هذه الوسائل، ملا متتاز به من السهو 

 .واجلرية، وعدم التقيد بزمن معني، أو مكان حمدود
القراءة وسيلة ْلتصال الفرد وغريه، ممن تفصله عنهم  -

املسافات الزمانية أو املكانية، ولوْل ها لظل الفرد 
رافيه، غحبيس بيئة صغرية حمدودة، ولعاش ىف غزلة ج

 .وعزلة عقلبة
املواد  وهي أساس كل عملية تعليمية، ومفتاح جلميع -

الدراسية، ورمبا كان ضعف الدارس ىف القراءة أساس 
 .إخفاقة ىف املواد األخرى أو إخفاقة ىف احلياة

والقراءة تزود الفرد باألفكار واملعلومات، وتقفه على  -
تراث اجلنس البشرى، ألن اإلنسان يستقى 
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التجارب الشخصية، : من ثالثة ينابيع  همعلومات
ءة، واألخرية أوسعها والقراواحلديث مع الناس، 

 .دائرة
 يف حياة الفرد : ثانيا                

القراءة سيلة فذة للنهوض باجملتمع، وارتباط بعضة  -
ببعض، عن طريق الصحافة، والرسائل، واملؤلفات، 
والنقد، والتوجيه، ورسم املثل العليا، وحنو ذلك مما 

 .تقوم فيه الكلمات املكتوبة مقام األلفاظ املنطوقة
إىل التفاهم وهي من أهم الوسائل الىت تدعو  -

 .اجملتمع والتقارب بني عناصر
وللقراءة دور خطري يف تنظيم اجملتمع، أفرادا يتعاملون  -

ويتبادلون املصاليح، و حكومة هتيمن على هذه 
احلياة اْلجتماعية، ومن اليسري أن ندرك أمهية 

أن موظفى  االقراءة يف تنظيم هذه احلياة إذا تضورن
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حدى الوزارات أو إحدى املصاحل قد امتنعوا يوما إ
 .عن كل عمل فيه قراءة

القراءة ىف اجملتمع أشبه بأسالك كهربية تنتظم بناءه،  -
وحتمل إليه التيار الذي ميده بالنور، مثل العاجزين 
عن القراءة كمثل بقعة ليست مستعدة لتلقى هذا 

 21.التيار الكهرىب، ألهنا ْل متلك هذه األسالك
 مفهوم تعليم األقران - ب

 تعريف تعليم األقران -1
تعليم األقران هي قيام املعلم بتناول املوقف التعليمي               

حىت يتأكد من أن نصف التالميذ قد أتقنوا املهارات املتضهم يف 
املوقف التعليمي مث يتدرب التالميذ على هذا املهارات يف ثنائيات 

ط، ويكون القرين املعلم من الفئة يساعد بعضهم البعض يف تعلم نش

                                                             
  52-58.، ص...الفنى هالموجعبد العليم إبراهيم،     
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العمرية نفسها ألفراد أقرانه أو من فئة تعلوها عمرا أو مستوى 
   .دراسيا

هذه  وتستخدم. تؤخد اْلرشاد من جمموعة أعلى النتيجة
ألهنا تتيح للمدرس مراقبة تقدم عدة طلبة يف آن  اإلسرتاتيجية

واحد، وهتدف إىل استثارة دافعة التالميذ للتعلم باستخدام مهارات 
متضمنة يف املواقف التعليمية تعمل على جذب انتباههم ملوضوع 
الدرس وتعينهم على اكتساب املعلومات واملهارات وإنتاج اكرب عدد 

أساس تقيم الطالبة على  من األفكار واستخدامها، وتتم على
3)جمموعات عدد أفرادها من 

- 

يقوم كل طالب بتعليم زميله ( 6
ْلكتساب مهارة أو إلتقان موضوع معني ويستفيد منها الطالبة 
األقل حتصيال وهي الطريقة األكثر شيوعا بني الطرائق األخرى، 
وكذلك جتعل الطالبة األكثر قدرة يندموجون يف عملهم على حنو 

                                                             
. ، ص(2013املنهل، : دون مكان النشر)إميام اخلافف، التعلم التعاوين،   22

84 
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نتج، وختصص وقتا للمتعلمني األقل قدرة إلتقان املهارات نشيط وم
األساسية، غري أن هناك خطريا يف تعليم األقران يتمثل يف أن الطالبة 
املتعلمني قد يكلفون أكثر مما ينبغي بتعليم ذوي املهارات الضعيفة، 

 .ومثل هذا العمل قد ْل يكون ممتعا، أو منتجا للمتعلم املعلم
 رانأمهية تعليم األق -2

 :أما أمهية أسلوب تعليم األقران متنوعة منها
إهنا تساعد معلم الفصول ذات األعداد الكبرية،   -

وذوي املستويات التحصيلية املتباينة على حتقيق 
 .أهداف التعلم

إهنا حتفف العبء، عن املتعلمني وتساعدهم على  -
توجيه نشاطهم للتفاعل مع التالميذ واْلهتمام 

 .هبم
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التعلم مركزة حول املتعلمني بدْل من جتعل أنشطة  -
تركيزها حول املعلمني حبيث يصبح املتعلمون أكثر 

   .اجيابية يف املشاركة الفعالية يف موضوع التعلم
 أهداف تعليم األقران -3

تعليم األقران عند سيف البحر مجارة  أسلوبأما أهداف 
 :وأسوا زين هي

 .ترقية معرفة الطالب مطابقا يف أهداف التعلم -
ع تعليم األقران، واملتعلم سيتم اتقان املادة م

ألنه مع مساعدة من املرشيد كان املتعلم . الدراسية
 .أكثر قدرة على فهم املادة املعينة من املعلم

لرتقية القدرة واملهارات، والتغليب على الصعوبات  -
 .من أجل أن تكون قادرة على توجيه نفسه

وتطبيقه  لرتقية مهارات الطالب من تعلم املستقل -
 .الدراسة حدة يفعلى كل و 

                                                             
 84. ص ،...التعاوني، التعلم إميام اخلافف   
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بعد أن يكون الطالب مستقل، ومت الوصول على 
مث جيب املتعلم أن يكون قادرا . مستوى الفهم حول املواد

على التعلم بشكل مستقل وتطبيقه على كل املواد 
 .الدراسي

 شروط تعليم األقران -4
 :أما شروط تعليم األقران فهي

لبعضهم البعض،  واألقران( املعلم)قبول القرين  -
فكلما زاد التناغم النفسي بينهم اشرتكوا معا يف  
كثري من امليول واآلمال واخلصائص الشخصية،  

كلما كانت فرص اْلستفادة من تفاعلهم معا غنية 
 .وجمدية

من حيث قوة ( املعلم)كفاية معرفة القرين  -
 .الشخصية
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لكيفية التعامل مع كل ( املعلم)معرفة القرين  -
ف التدريسي وذلك بتدريبية مسبقا عناصر املوق

 .على ذلك قبل القيام بعمله التدريسي املطلوب
توافر املناخ املادي والنفسي من قبل املعلم املشرف  -

على التدريس باألقران، حىت يتمكن القرين 
 .القيام مبهامة التدريسية( املعلم)

يقوم املشرف على التدريس باألقران بتوفري مواد  -
من ( املعلم)حىت يتمكن القرين  ووسائل التعليم،

 .القيام بواجبة كما يتوقع منه
حتضري املعلم املشرف على التدريس وسائل تقوميية  -

يستطيع هبا التعرف على كفاية التحصيل والتغريات 
السلوكية األخرى لدى كل من القرين التام 

 .واملستفيد
 العوامل املؤثرة يف تعليم األقران -5

عملية التعليم والتعلم  أما العوامل املؤثرة يف
 :األقران فهي
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قران من نفس اجلنس، إذا كان األ –جنس األقران  -
 .يسر عملية التعليمفان هذا قد 

إذا كان تعليم األقران من نفس املستوى  -
اإلقتصادي والثقايف، فان تعليم األقران يكون 

 .أفضل منه عندما تتباين هذه املستويات
دى ذلك إىل حتسني كلما زاد عمر القرين املتعلم أ -

 .سنوات( 3)التعلم، حبيث ْل يزيد هذا الفرق عن 
كلما تكررت جلسلت تعليم األقران كلما زادت  -

إمكانية حتقيق أهداف التعلم ويكون التعلم أكثر 
فائدة عن اجللسة فانه يتفاوت وفقا لطبيعة املادة 

 .الدراسية وعمر األقران
بطريقة  التعليم املزدوج أكثر فعالية من التعليم -

 24.اجملموعات الصغرية أفضل من التعليم املزدوج
 

                                                             

 85.ص ، ...، التعلم التعاونيإميام اخلافف       
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 خطوات تعليم األقران -6
نفيذ ختطيط وتيف  طوات ضرورية للمعلماخل

 :هي برنامج تعليمي ناجح لألقران
 إختار املعلم املرشد املتابق وأهدف الربنامج -
 إختار املناهج الدراسية -
 يدرب املعلم املرشد  -
 أشرف املعلم على عملية التعليم  -
 25.التقومي -

 :أن خطوات تعليم  األقران هي Hisyam Zainiأما عند              

وتنقسم . يسهل الطالب يف فهمه اخرت املواد اليت -
 .املواد التعليمية إىل مواد فرعية

تقسيم الطالب إىل جمموعات صغرية غري  -
ينقل متجانسة، بقدر املواد الفرعية اليت سوف 

 .ملعلم
                                                             

25
  Edwar E. Gordon, Peer Teachig A Teacher’s Resource Guide, 

(Oxford: Scarecrow Education, 2005), hlm. 7. 
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. يتم تعيني مهمة لكل جمموعة لتعلم مادة فرعية -
 .املرشد كل الطالب يف اجملموعةويساعد 

يعطى املعلم الوقت للطالب ليستعّدو املواد  -
 .الفرعية

أحد الطالب ىف كلى اجملموعة يعرضو املواد  -
 .الفرعية

بعد ما يعرض الطالب املواد الفرعية بعض  -
 26.الطالب دفعو إىل اخلالصة

 مزايا وعيوب أسلوب تعليم األقران -7
بعض مزايا الذي ميكن حصول عليها من 

  :استخدام أسلوب تعليم األقران فهي

 .يساعد على حتمل املسئولية -

                                                             
أساليب التعلم لتدريب الطالب على  Peer Teachingيويف نسا فبينيت،    

تاريخ الدخول  www.fkipunswagati.ac.id/ejournalعلى م، متاح  2014، تعليم
6/12/2018. 

http://www.fkipunswagati.ac.id/ejournal
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 .يتيح الفرص لتقومي األفراد واجلماعات -
 27.يساعد على تطوير مهارات اإلدارة والتنظيم -

 :أما العيوب من أسلوب تعليم األقران منها

 وياء أو ترتددحالذين يشعرون بعض الطالب  -
  .، إلهنم خوفا إذا ضعفهم يعرفو أصدقائهمسؤالل

يف فصول معينة كان عمل املرشد صعبا يف تنفيذه  -
 .رشد والطالببسبب اختالف اجلنس بني امل

أن املعلم صعبة خلتيار املرشد إلنه صعوبة إلشراح  -
 28.اىل أصدقائهم

 
 

 
                                                             

مركز : العرب )  التعليم المستند للدماغ في تدريسالدين،  سحر عز     
  27. ص، (ديبون لتعلم التفكير

28 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar 

Mengajar, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm .27 
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 تعليم القراءة فى المدرسة المتوسطة - ج
 أغرض تعليم القراءة ىف املدرسة املتوسطة  -1

: كان غرض القراءة لدرجة املدرسة املتوسطة اإلسالمية هو     
ملساعدة الطالب لكي يستطعوا فهم انواع النص املكتوب يف شكل 
فكرة او حماورة البسيط، بطريقة نشاط القراءة والتحليل وكشف 

 .األساسي الفكر معلق مع مادة التعليم

:اآلخرى فهي رض القراءة أغ وأما

  

 .جودة النطق وحسن األداء ومتثل املعىن -
كسب املهارات القرائية املختلفة كالسرعية،  -

 .واْلستقالل بالقراءة، والقدرة على حتصيل املعىن
 .تنمية امليل اىل القراءة -
الكسب اللغوى، وتنمية حصيلة الطالب من  -

 .املفردات والرتاكب اجلديدة
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تعبري الصحيح عن معىن ما تدريب الطالب على  -
 22.قرأه
 

 املواد الدراسية   -2
 التـَّْعرِْيِف بِالنـَّْفسِ : الدَّْرُس اأَلوَّل           

 اْلِقرَاَءةُ 

اَلُم َعَلْيُكْم َوَرمْحَُة اللَّه َوبَ رََكاتُهُ ا  !لسَّ

ْي َعزَّمٌ   .َصِدْيِقيْ ُهَو . ُهَو طَاِلبٌ . َوَهَذا حَمُْمْودٌ . أَنَا طَاِلٌب، ِاْسِْ

ْي ِحْلَيةٌ  َمْن  .ِهَي َصِديْ َقيِتْ . طَالَِبةٌ  ِهيَ . َوهِذِه َرِفْيَدةٌ . أَنَا طَالَِبٌة، ِاْسِْ
. َمْن هِذِه؟ هِذِه طَالَِبةٌ  .ُهَو َصِدْيقيْ . ُهَو فَ ْوزَانٌ . هَذا؟ هَذا طَاِلبٌ 

 .ِهَي قَانَِتٌة، ِهَي َصِديْ َقيِتْ 

                                                             
دار : مصر) ،الموجه الفنى لمدس اللغة العربيةعبد العليم إبراهيم،    

 52. ص  ،(1262املعارف،
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 .َوأَْنَت َصِدْيِقْي يَا فَ ْوزَانُ ! حَمُْمْودُ أَْنَت َصِدْيِقْي يَا 

 .ِت َصِديْ َقيِتْ يَا قَانَِتةُ َوأَنْ ! أَْنِت َصِديْ َقيِتْ يَا َرِفْيَدةُ 

ْرُس الثَّاني  التـَّْعرِْيف بِاْلَعاِمِلْيَن ِفْي اْلَمْدَرَسة: الدَّ

 اْلِقرَاَءةُ 

ْى فَاُرْوقٌ  َوهَذا َأِخْى، ِاْْسُُه . اْلَمْدَرَسةِ أَنَا طَاِلٌب ىِفْ هِذِه . ِاْسِْ
، ِاْْسَُها ِفْطرِيَةٌ . ُهَو طَاِلبٌ . َصاِلحٌ  تِْلَك . ِهَي طَالَِبةٌ . َوهِذِه َصِديْ َقيِتْ

، ِاْْسَُها َاأُلْسَتاَذُة نَِفْيَسةٌ  َوذِلَك، . ِهَي ُمَدرَِّسٌة الُّلَغِة اْلَعرَبِيَّةِ . ُمَدرَِّسىِتْ
 .ُهَو  نَاِظُر اْلَمْدَرَسةِ . اأْلُْسَتاُذ َمْنُصْورٌ 

يُِّد ُعَمرُ ! اُْنظُرْ  ُهَو أَِمنْيُ اْلَمْكَتَبِة ىِفْ هِذِه . ذِلَك، اَلسَّ
يَِّدُة َحْفَصةُ . اْلَمْدَرَسةِ  َوهَذا . ِهَي ُمَوظََّفٌة يفْ اْلَمْكَتَبةِ . َوتِْلَك، السَّ

يُِّد َخاِلصٌ  يَِّدُة َفاِطَمةٌ  َوهِذِه بَائَِعٌة،. بَاِئٌع، ِاْْسُهُه السَّ ذِلَك . ِاْْسَُها السَّ
ِئقٌ  يُِّد َحِفْيظٌ . السَّ ِئُق ِاْْسُُه السَّ ِاْْسُُه . ذِلَك بَ وَّابٌ ! اُْنظُْر أَْيًضا. السَّ



46 
 

 

يُِّد َمْسُعْودٌ  َلةٌ . َوتِْلَك َخاِدَمةٌ . ُهَو ِمْن ُسْورَابَايَا. السَّ ِهَي ِمْن . ِاْْسَُها نَِبي ْ
 .بَ ْنُدْونج

 َوْاأَلَدَواُت اَْلَمْدَرِسيَّة  اَْلُمَرِفقُ : الثَِّلث الدَّْرسُ 

 اْلِقرَاَءةُ 

ى َسْلَمانُ   .أَنَا طَاِلبٌ . ِإْسِْ

 !أُْنظُْر ِإىَل هِذِه الُصْورَِة 

َلةٌ  .هِذِه َمْدَرَسيِت  ي ْ رٌَة َوُمَنظََّمٌة َومجَِ وِهَي أَماَم . ِهَي َكبِي ْ
. َوهَذا اْلَفْصِلى .7َشارِِع ُسوَكْرنُو رَْقُم  اْلَمْدَرَسُة يف . اْلَمْسِجِد اْلَكِبرْيِ 

ْيٌل، الَفْصُل ُمَنظَّمٌ   .اْلَفْصُل َواِسٌع َومجَِ

. َوهِذِه َساَعةٌ . الَسب ُّْورَُة َعَلى احلَاِئطِ . هِذِه َسب ُّْورَةُ ! أُْنظُرْ 
َلةٌ  ي ْ اَعٌة مجَِ ْورَةِ . السَّ َلةٌ َحِقيْ . هِذِه َحِقْيَبيِت  .الَساَعُة فَ ْوَق الَسب ُّ ي ْ . َبيِت مجَِ

ْكَتبُ 
َ

َوَهَذا ُمَصّلى اْلَمْدَرَسِة، ُهَو بَ نْيَ اْلَمْكَتَبِة . احَلِقْيَبُة َعَلى امل
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ْكَتَبُة ُمَنظََّمةٌ . هِذه َمْكَتَبُة اْلَمْدَرَسةِ  .َواْلَفْصلِ 
َ

رٌَة، َوَهِذِه امل . اْلَمْكَتَبُة َكِبي ْ
 . َوِهَي َجاِنَب اْلُمَصلَّى

هَذا . ُهَو َواِسعٌ . ُهَو َورَاُء اْلَمْدَرَسةِ . هَذا اْلَمْلَعبْ ِإىَل ! أُْنظُرْ 
 .املِْرَحُض َنِظْيٌف، ُهَو َورَاَء اْلمَصلَّى. ِمْرَحاضٌ 

ْرُس ال  األَْلَونُ : رابع الدَّ

 اْلِقرَاَءةُ 

طَة اإلْساَلِمَيِة  ْدَرَسِة اْلُمتَ َوسِّ
َ

ِل ِمَن امل أَنَا طَاِلٌب ىِف اْلَفْصِل األوَّ
ْيٌل َوُمَنظَّمٌ . ماْلنج 1 اُْنظُْر  .ُهَو َجاِنَب َمْكَتَبِة اْلَمْدَرَسةِ . َفْصِلى مجَِ

احلَاِئُط . َوِهَي َعَلى احلَاِئطِ . تِْلَك ُصْورَُة رَئِْيِس اجلُْْمُهرِيَّةِ . ِإىَل الُصْورَةِ 
ْورَةٌ ! اُْنظُرْ .َلْونُُه َأْصَفرٌ  ْورٌَة ىِف َفْصِل لَ . تِْلَك َسب ُّ ب ُّ  .ْونُ َها أَبْ َيضٌ السَّ

أَْلَونُ َها . ِهَي َعَلى َمْكَتِب اْلُمَدرِّسِ . اُْنظُْر ِإىَل أَْقاَلم اجلَافِّ 
أَْلَونُ َها . اُْنظُْر ِإىَل أَْقاَلِم الّطالَّبِ  (َأْسَوُد َوأَْزَرُق َوَأمْحَُر َوَأْخَضرُ )ُمتَ نَ وَِّعٌة 
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مْحَُر َوَوْرِديُّ َوبُ ْرتُ َقايلُّ َوأَْزَرُق َأْسَواُد َوبَ نَ ْفَسِجٌي َوأَ )ُمتَ َنِوَعٌة أَْيًضا 
 (.َوَرَماِديُّ وَكرميُِْي َوَأْخَضُر َوبُ ىنُِّّ 

 خطوات تعلم القراءة بأسلوب تعليم األقران  -3
وأما خطوات تعلم القراءة بأسلوب تعليم األقران وعرضها            

  :أمام الفصل فهي

اليت هلم  الطالب ليكون املرشدون  5أشار املعلم  -
 كفاءة ليعلم أصدقائه

 املعلم املرشد مطابقا للمادة اليت يستعملها دربي -
 املواد باختصار إىل مجيع املتعلمنييشرح املعلم  -
فرق وعدد أعضاء كل فرقة  5 قسيم الطالب إىلي -

 طالب 6-5من  يتكون
يطلب املعلم املرشد ليبدأ تعليم أصدقائه للقراءة  -

 د سواء من حيث النطق أو التجوي
 كل الفرقة  وراّقباملعلم عملية التعلم   تبني -
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تقدمي أحد من الفرقة لقراءة املواد الدراسية واستمع  -
 غريها من الفرق  

 (ْل تشمل املرشد) 
 .يقوم املعلم الفرقة اجليدة مث يعطها اهلدية -
 .تقومي املعلم كل الفرقة -
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 الفصل الثالث
 البحث الميداني إجراءات

 البحث  منهج - أ

دمها الباحثة يف هذا البحث هو الىت تستخ كانت املنهج
 ”Experiment Research“ تجريب أو ما يقال باإلجنلزيةال منهج

 الذي تستطيع الباحثة بواسطته أن تعّرف وهو املنهج العلميّ 

الذي ( املتغري التابع)ى النتيجة عل( املتغري املستقل)السبب  فعاْل
أما تصميمات املنهج و    .له األثر اجللي يف تقدمي العلوم 

التجرييب فتجرى على أربعة أنواع وهي التصميمات التمهدية 
(Pre - Experimental)،  والتصميمات التجريبية(True – 

Experimental Design)والتصميمات العاملية ، (Factorial 

                                                             
 ،المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية صاحل بن محد العساف،  

 .303. ص ،(م2000مكتبة العبيكان، سنة : ياضر )
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Design) والتصميمات شبه التجريبية ،(Quazi – 

Experimental).   

 Pre Experimen) ديةيواختارت الباحثة التصميمات التمه

Design)  بشكل تصميم اجملموعة الواحدة مع اختبار قبلي
 One group pre-test post-test وبعدي أو ما يقال يف اإلجنيليزية

design .   أسلوبب ويف هذا البحث تقوم الباحثة تعلم القراءة 

  :نحو التايلالويسري هذا التصميم على  .األقران تعليم

 

  س م           س 

   مرور الزمن             
 :البيان  

 اْلختبار القيلي:    س

 اْلختبار البعدي:    س 

  املعاجلة التجريبية:   م   

                                                             
، ...المدجل الى البحث في العلوم السلوكيةصاحل بن محد العساف،   

 .320. ص
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 مجتمع وعينة البحث - ب

درسة امل ع يف هذه الرسالة فهو مجيع الطلبة يفاجملتم       
 2012/2020يف السنة   Darul Hikmah املتوسطة اإلسالمية

فأخذت الباحثة منهم كالعينة وهي . طالبا 125وعددهم 
وأما طريقة . طالبا 32الطالب يف الفصل األول وعددهم 

اختيار العينة اليت اختارات فيه الباحثة هي الطريقة العمدية 
(Purposive Sampling ) وهذه الطريقة تسمى أيضا بالطريقة

تعىن ّأن أساس اإلختيار املقصودة أو اإلختيار باخلربة وهي 
وجدت الباحثة أن  .ربة الباحثة عند القيام املالحظةالعينة خ

بعض الطالب يف فصل األول يواجهون الصعوبات يف قراءة 
وهذا قد شرحت الباحثة يف مشكلة . النصوص العربية

 .البحث
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 وأدوات البحثجمع البيانات  قةيطر   - ج

طريقة مجع البيانات اليت يستخدمها الباحثة هلذه أما 
  :هيالرسالة 

 اْلختبار .1

مها اْلختبار القبلي  تستعمل الباحثة اْلختبارين  
وجنحهم  ملعرفة مدى استعاب الطالب واْلختبار البعدي،

ألقران وعرضها أمام تعلم القراءة بأسلوب تعليم ا على
 .الفصل يف مهارة القراءة

تعلم القراءة خيتربه قبل  اإلختبار القبلى هو الذي -
أمام الفصل لرتقية قدرة  ألقران وعرضهابأسلوب تعليم ا

 .الطالب يف مهارة القراءة

اإلختبار البعدي هو الذي خيتربه بعد تعلم القراءة  -
ألقران وعرضها أمام الفصل لرتقية قدرة بأسلوب تعليم ا

 .الطالب يف مهلرة القراءة

تنقسم . وكانت أداة البحث هبذه الطريقة هي األسئلة
 :أسئلة اْلختبار إىل ثالث أقسام فهي
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  هو األسئلة اليت تكون : األسئلة املقالية
اْلستجابة هلا قصرية واملناسبة بالنص القراءة 
وتقدمي هذه األسئلة ملعرفة فهم املقروء عند 

 .الطالب بعد تعلم القراءة بأسلوب تعليم األقران

  هو األسئلة اليت إذا  : األسئلة صحيح أو خطاء
( ص)كانت العبارة صحيحة ووفقا لنص فاختار 

 (خ)إذا كانت خاطئة فاختار و 

  هو ترمجة اجلملة من اللغة العربية إىل اللغة : ترمجة
 .اإلندونسي

 اإلستبانة .2

وهي الىت حتتوي على جمموعة من األسئلة أو    
العبارات املكتوبة مزودة بإجابتها أو األراء احملتملة ويطلب 
من اجمليب عليها اإلشارة إىل ما يراه مهما أو ما ينطق عليه 

وهبا تعرف الباحثة . ابة الصحيحةمنها أو يعتمد أنه هو اإلج
عملية التعليم والتعلم القراءة ستجابات الطالب بعد إ
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ألقران  وعرضها أمام الفصل لرتقية مهارة بأسلوب تعليم ا
 .القراءة

تستخدم بنود اْلستبانة ملعرفة استجابة الطالب على    
ضها أمام الفصل تعلم القراءة بأسلوب تعليم األقران وعر 

وقد جهزت الباحثة  .لرتقية قدرة الطالب على مهارة القراءة
بنود لالستبانة وإلجابة كل بنود اْلستبانة فقد  10

، 4استعملت الباحثة أربع اختيارت وهي موافق جدا بنتيجة 
، وغري موافق بشدة 2، وغري موافق بنتيجة 3وموافق بنتيجة 

 .ئلة سلبيةوعكسه إن كان مضمون األس1بنتيجة 
 

 طريقة تحليل البيانات  -د

 تصميم خطوات من مهمة خطوة املعلومات حتليل تعترب

 البيانات .كميا البيانات هي البحث هذا يف فالبيانات. البحث
من اإلختبار ملعرفة تأثري أسلب تعلم األقران فتحلل الباحثة 

 SPSS“ستعانة على األدوات الرقمية با (Uji-t)باإلختبار ت 

 فهما test"T" تقوم الباحثة بشرط "T”testقبل اجراء  .”17
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 Uji) املتجانس اإلختبارو  (Uji Normalitas) العمل اختبار

Homogenitas) .فائيل ضبط إن (Normalitas Data)  تجانسوامل 

(Homogenitas Data)  البيانات توزيع إىل يدل حتصيله 

(Distribusi  Data) الدْللة مبستوى (Sig.) <0،05. . فالتحليل
 :كما يلي Paired Sample T Test من (.Sig) الدْللة مبستوى

فهذا  0،05 >  (.Sig) الدْللة مستوى نتيجةإذا كان  -
 البديل وفرض مردود ((Ho الصفري فرضيدل على أن 

(Ha) مقبول. 

فهذا  0،05 <  (.Sig) الدْللة مستوى نتيجةإذا كان  -
 وفرض مقبول ((Ho الصفري فرضيدل على أن 

 .مردود (Ha)البديل

على  وأما البيانات من اإلستبانة ملعرفة استجابة الطالب
وحتليل . بأسلوب تعليم األقران لرتقية مهارة القراءة تعلم القراءة

هذه البيانات استعملت الباحثة حتليال كميا للحصول على 
 املعدل والنسبة املائوية من إجابة اْلستبانة باستعانة احلساب على

 .”SPSS 17“ الرقمية األدوت
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اجلدول  كما يبني عن نتيجة املعدلة  (interpretasi)التفسري ف 
 : التايل  -3

 1-3الجدول 

 تفسير نتيجة المعدلة

المعدل لكل  رقم
 بنود اإلستبانة

 (interpretasi)التفسير

 السفلى 1،33 -0،0  

 املتوسط 1،4-2،6  
 العليا 2،7-4،0  
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 الفصل الرابع

 نتائج البحث ومناقشتها

 عرض البيانات - أ
ا تتعلق ببيانات يف هذا الفصل تريد الباحثة أن تبحث مم

اْلحتبار القبلي تؤديه . إستبانةو  تائج اْلختبارن يعينهذا البحث، 
أسلوب تعليم األقران وعرضها أمام القراءة بتعلم " الباحثة قبل

أسلوب تعلم القراءة ب" ه الباحثة بعد واْلختبار البعدي تؤدي" الفصل
 .تعليم األقران وعرضها أمام الفصل

الفصل عن نتائج البحث اليت  اتعرض الباحثة يف هذ
باملدرسة  ولاأل يف الفصلييب القيام بالبحث التجر  وجدهتا بعد

-2012لسنة الدراسية ل Darul Hikmahاملتوسطة اْلسالمية 
على إفادة العميد كلية الرتبية وتأهيل املعلمني  إعتماد 2020
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-B:جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه برقم

13898/Un.08/ftk.1/tl.00/09/2019 . 
 حملة عن ميدان البحث -1

هي  Darul Hikmahدرسة املتوسطة اإلسالمية املكان 
ورئيس .  Kajhu بدائرة Aceh Besar ب        وقعتإحدى املدرسة اليت 
املدرسة يف السنة  ههذ تأسس مث ريزل برهان، املدرسة اآلن هو شاه

وكان عدد  .ويعلم فيه العلوم الطبيعية والعلوم اإلسالمية .2008
طالب و  104وتكون من . طالبا 125املدرسة يبلغ  هالطلبة يف هذ

 :األيت 1-4 وتوضح الباحثة عدد الطلبة يف اجلدول. طالبة 21

 1-4الجدول 

 عدد الطلبة الذين يتعلمون في هذا المدرسة

 الفصل الرقم
 عدد الطالبة

 المجموع
 الطالبات الطالب
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1 
الفصل 

األول 
"1" 

32 0 32 

2 
الفصل 

األول 
"2" 

0 22 22 

3 
الفصل 

األول 
"3" 

17 12 22 

الفصل  4
 37 0 37 "1"الثاين 

5 
الفصل 

 37 37 0 "2"الثاين 

الفصل  6
 الثالث

18 13 31 

 125 21 104 اجملموع 
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 (2012مصادر البيانات من وثائق املدرسة، سنة )  

 Darulوأما املدرسون يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية 

Hikmah  مدرسا ومن اإلناث  10من الذكور . مدرسا 26فعددهم
 :اآليت  2-4 كما يتضح يف اجلدول. مدرسات 16

 2-4الجدول 

 ن في المدرسة المتوسطة اإلسالميةيعدد المدرس
 Darul Hikmah 

 عدد المدرسين
 المجموع

 املدرسات املدرسون
10 16 26 

 (2012مصادر البيانات من وثائق املعهد، سنة ) 

أسلوب تعليم األقران و عرضها تعلم القراءة ب -2
 أمام الفصل
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أسلوب تعليم عملية تعلم القراءة بجتري الباحثة 
األقران و عرضها أمام الفصل حني تقوم هبا يف املدرسة املتوسطة 

Darul Hikmah  .ية التعليم عند وتقوم الباحثة كمدرسة  يف عمل
د الطالب يف مهارة أسلوب تعليم األقران إلرشاتعلم القراءة  ب

 .القراءة

ليم أسلوب تعا توقيت البحث يف تعلم القراءة بوأم
 :التالية 3-4ول األقران ميكن عرضها يف اجلد

 3-4الجدول 

 التوقيت التجريبي

 العملية التاريخ اليوم اللقاء

اللقاء 
 اإلثنني األول

30 
سبتمرب 

2012 

اإلختبار 
 القبلي
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اللقاء 
 الثاين

أكتوبر  2 األربعاء
2012 

تدريس القراءة 
باألسلوب 

 تعليم األقران

اللقاء 
 الثالث

أكتوبر  5 الّسبت
2012 

تدريس القراءة 
باألسلوب 

تعليم األقران 
واْلختبار 

البعدي 
وتقسيم 
 اإلستبانة

  
 
 
 
 

 
 
 
 

فقد قامت الباحثة بإجراء البحث مبدرسة املتوسطة 
 30من تاريخ " 1"يف صف األوىل  Darul Hikmahاإلسالمية 

  3-4 كما بينت يف اجلدول)2012 أكتوبر  5سبتيمرب إىل تاريخ 
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وأما خطوات التعليم والتعلم يف كل دورها فكما يف  (.السابق
 :اآلتية 4-4 اجلدول

 

 4-4الجدول 
 عملية تعليم وتعلم القراءة بأسلوب تعليم األقران

 (اللقاء الثاني والثالث)
 

 نشاط الطالب المدرسةنشاط 
تدخل املدّرسة  -

يف ( الباحثة)
الفصل بإلقاء 
على الطالب 
السالم وتأمر 
املدّرسة لقراءة 

ترد الطالب السالم  -
وقراءة  الطالب 

 . الدعاء
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 .الدعاء
سأل املدّرسة عن  -

 .أخبار الطالب
الطالب اإلجابة  -

 .عن كالم املدّرسة
املدّرسة تدع   -

الطالب بكشف 
 .الغياب

الطالب  إهتمام -
بدعوة كشف 

 .الغياب
تعطي املدّرسة  -

حافز إىل 
 .الطالب

يسمع الطالب عن  -
 .حافز من املدّرسة

تشرح املدّرسة عن  -
 املواد الدراسية

يسمع الطالب عن  -
 .املواد الدراسية

تشرح املدّرسة عن  -
أهداف ومنافس 

 .التعليمية

يسمع الطالب عن  -
أهداف و منافش 

 .التعليمية
تشرح املدّرسة عن  -

املواد العامة من 
يسمع الطالب عن  -

املواد العامة من 
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 .الدرسّية الدراسّية
تقسم املدّرسة  -

الطالب إىل 
 .مخسة جمموعات

جيلس الطالب مع  -
 .جمموعتهم

تشرح املدّرسة   -
كيفية التعليم 
والتعلم القراءة 
باألسلوب تعليم 

 .األقران

يسمع الطالب   -
كيفية التعليم 

قراءة والتعلم ال
 .باألسلوب األقران

أشار املدّرسة  -
بعض الطالب 

 .ليصبحوا مرشد

إهتمام الطالب  -
حني املدّرسة تشري 
بعض الطالب 

 .ليصبحوا مرشد
تعطي املدّرسة  -

نص القراءة على 
كل جمموعة و 

وطالع الطالب أ قر  -
 .عن نص القراءة
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تأمر املدّرسة على  
كل جمموعة 
لقراءة وطالع عن 

 .نص القراءة
تعطي املدّرسة  -

على كل جمموعة 
فرصة ليسأل عن 
القراءة ومجلة 

 .  مبتدأ وخرب

يسأل الطالب  -
القراءة الصعبة 

 .ومجلة مبتدأ وخرب

تشرح املدّرسة  -
القراءة و مجلة 

 .مبتدأ و خرب

يسمع الطالب إىل  -
 .شرح املدّرسة

تعطي املدّرسة  -
LKPD  إىل كل
 .جمموعة

إهتمام الطالب  -
 .LKPDعلى 

يبحث الطالب  -دّرسة تعطي امل -
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على كل جمموعة 
فرصة ليبحثو 
القراءة و معنها 

 ومجلة مبتدأ خرب

القراءة ومعنها 
 .ومجلة مبتدأ وخرب

تعطي املدّرسة  -
على كل جمموعة 
فرصة ليسأل عن 
القراءة ومعنها و 

 .مجلة مبتدأ خرب

يسأل الطالب عن  -
القراءة ومعنها 
ومجلة مبتدأ خرب 

 .الصعوبة

عن تشرح املدّرسة  -
القراءة ومعنها و 

 .مجلة مبتدأ خرب

يسمع الطالب إىل  -
 .شرح املدّرسة

تعطي املدّرسة  -
على كل جمموعة 
لتحليل مجلة 

 .مبتدأ خرب

حتليل الطالب مجلة  -
مبتدأ وخرب يف نص 

 .القراءة
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تعطي املدّرسة  -
على كل جمموعة 
لتحليل معىن نص 

 القراءة

حتليل الطالب  -
 .معىن نص القراءة

سة تعطي املدرّ  -
على كل جمموعة 
ليكتبو نتائج 

 .املناقشة

يكتب الطالب  -
 .عن نتائج املناقشة

تفضل املدّرسة  -
بعض الطالب إْل 
مرشد ليعرض 
نتائج املناقشة 

 .أمام الفصل

يعرض كل ممثل  -
جمموعة مناقشته 
ويتعلق بقراءة النص 
و معنها ومجلة 

 .مبتدأ وخرب
يأمر املدّرسة  -

لتحليل اخلطأ عند 
خرين اجملموعة اآل

يقوم الطالب  -
لتحليل اخلطأ 

 .عنهم
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مث تقوم مدّرسة 
 . بتصحيح

تقّدم املدّرسة  -
بعض األسئلة إىل 
الطالب ملعرفة 
قدرة الطالب يف 
فهم املادة هذا 

 .اليوم

جييب الطالب  -
بعض األسئلة اليت 

 .قّدمها

تعرب املدّرسة  -
اخلالصة من 

 .املادة

يسمع الطالب إىل  -
اخلالصة استماعا 

 .جيدا
اختتام املدّرسة  -

بدعاء كفارة 
اجمللس وإلقاء 

 .السالم

يقراء الطالب دعاء  -
الكفرة اجملليس ويرد 

 .السالم
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 تحليل البيانات - ب
تعلم القراءة بأسلوب تعليم  األقران وعرضها أمام أثر   -1

  الفصل يف مهارة القراءة
 أسلوب تعليم األقرانوملعرفة فعالية تدريس القراءة ب

 Darul Hikmahسطة اإلسالمية  درسة املتو املوعرضها أمام الفصل ب

بعد العملية التجريبية فاعتمدت الباحثة على اْلختبار القبلي 
 5-4 ومتكن عرض نتائج اختبار الطالب كما يف اجلدول. والبعدي

 :اآليت
 5-4الجدول 

 والبعدي نتيجة االختبار القبلي

 الطالب رقم
نتيجة االختبار 

 القبلي
نتيجة االختبار 

 البعدي
 65 55 1الطالب  .1
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2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
2. 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

 2الطالب 
 3الطالب 
 4الطالب 
 5الطالب 
 6الطالب 
 7الطالب 
 8الطالب 
 2الطالب 

 10الطالب 
 11الطالب 
 12الطالب 
 13الطالب 
 14الطالب 
 15الطالب 
 16الطالب 
 17الطالب 

70 
40 
45 
55 
50 
65 
40 
70 
40 
65 
55 
70 
60 
50 
65 
50 

80 
65 
80 
75 
70 
85 
80 
20 
75 
20 
70 
20 
80 
85 
85 
20 
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18 
12 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
22 
30 

 18الطالب 
 12الطالب 
 20الطالب 
 21الطالب 
 22الطالب 
 23الطالب 
 24الطالب 
 25الطالب 
 26الطالب 
 27الطالب 
 28الطالب 
 22الطالب 
 30الطالب 

55 
60 
80 
60 
45 
70 
55 
45 
50 
70 
45 
65 
40 

20 
20 
28 
80 
75 
20 
85 
70 
75 
25 
75 
85 
70 

 2416 1865 مجموعة

 
18:5:31 

=58،1: 
2416:31 

=61،81 
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عدلة يف ومن اجلدول السابقة يدل على أن النتيجة امل 
، والنتيجة املعدلة يف اْلختبار 56،17 اْلختبار القبلي بتقدير

مث استغلت الباحثة هذه البيانات . 80،60 البعدي بتقدير
 .Testواستخدام أدة التحليل ب        ت " spss 17"باستعمال الربامج

، تقوم الباحثة أوْل بضبط Test-ب        ت قبل إجراء اْلختبار  
 Uji)باستخدام اختبار العمل ( Normalitas Data)الفائيل 

Normalitas .) ئل يبني عن حتصيل ضبط الفا 6-4واجلدول
(Normalitas Data.) 
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 8-4 الجدول

 (Normalitas Data)نتيجة ضبط الفائيل 

Tests of Normality 

 

POSTTE

ST 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 
Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

PRET

EST 

PRETES

T 

120.  30 .200* .243 30 .110 

POSTTE

ST 

.137 30 .158 .255 30 .235 

 

يدل على أن النتيجة اْلختبار القبلي مبستوى  6-4اجلدول   
وهذين النتيجتني أكرب من  ، 230ي واْلختبار البعد ،110الدْللة 

 (.Normal)وهذا يدل على ان التوزيع البيانات مستتب  0،05

. Homogenitas Dataمث اخلطوة التالية هي نظرت الباحثة   
 Uji)اْلختبار املتجانس  عن حتصيلتعرض الباحثة  7-4 واجلدول

Homogenitas.) 
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 :-4الخدول 

 (Uji Homogenitas) االختبار المتجانس تحصيل

Test of Homogeneity of Variances 

PRETEST 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

29025 1 58 .153 
 Levene 29025يدل على أن النتيجة  7-4ومن اجلدول   

وهذا يدل على أن النتيجة  0،05ة أكرب من والنتيجة مستوى الدْلل
لذالك هذه النتيجة  قد حتقق لتدبر حتليل  (.Homogen)البيانات 

 .Test-ت

األقران وعرضها أمام  تعليم أسلوبوملعرفة تأثري تعلم القراءة ب
الفصل لرتقية قدرة الطالب يف مهارة القراءة فاعتمادت الباحثة على 

 . 8-4 نتيجة اْلختبار القبلي واْلختبار البعدي، ويبني اجلدول
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 6-4الجدول 

  نتيجة المعدلة من االختبار القبلي واالختبار البعدي
 

 
 

 

 

 

اْلختبار القبلي أن املعدلة من يدل على  8-4 ومن اجلدول
ة واخلطوات التالي. 80،60اْلختبار البعدياملعدلة ونتيجة  56،17

مام األقران وعرضها أ تعليم أسلوبهي نظر تأثري تعلم القراءة ب
بني يوحتصيل كما .  Test-مهارة القراءة باستعمال تلرتقية الفصل 

 .اآليت  2-4 اجلدول

Paired Samples Statistics 

  

Mean N Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

Pair 

1 

PRETE

ST 

56،17 30 11،117 2،030 

POSTT

EST 

80،60 30 8،834 1،613 
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 9-4الجدول 

 Test-تحصيل ت

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

T Df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval of 

the Difference 

  Lower Upper 

Pair 

1 

PRETE

ST – 

POSTT

EST 

-24،233 7،745 1،114 -27،325 -21،2541 -17،280 22 ،000  
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مبستوى الدْللة  -t17،280التالية توضح أن النتيجة  2-4 اجلدول
 تعليم سلوبأأن تعلم القراءة ب هذا يدل على و .  0،05>0،00

يف مهارة رتقية قدرة الطالب أثر ل األقران وعرضها أمام الفصل
 .القراءة

استجابة الطالب على تعلم القراءة بأسلوب تعليم   -2
 .األقران وعرضها أمام الفصل يف مهارة القراءة

تستعد الباحثة اْلستبانة يف عملية تعلم القراءة بأسلوب 
تعليم  األقران وعرضها أمام الفصل يف مهارة القراءة، فتكون 

 :يلاتال 10-4يبني اجلدول البيانات كما 
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 11-4الجدول 
 استجابة الطالب على تعلم القراءة بأسلوب تعليم األقران

 وعرضها أمام الفصل في مهارة القراءة
 

 التصريحات الرقم

 استجابة الطالب

 المعاير
 االتحرافي

 نتيجة
 المعدلة

البيان 
على 
 درجة

االستجا
 بة

 موافق
 غير موافق جدا

 موافق

 غير
 موافق
 بشّدة
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1 

كنت قادرا على 
فهم املعىن يف نص 

القراءة بعد تعلم 
 .بأسلوب اجملموعة

21 
70،0 

% 

2 
30،0 

% 
 العليا 3،70 466،- - 

2 
أحب تعلم القراءة 

 بأسلوب اجملموعة

13 
43،3 

% 

13 
43،3 

% 

1 
3،3 

% 

3 
10،0 

% 
 العليا 3،20 224،

3 
 تعلم القراءة 

 بأسلوب اجملموعة
 تصريين نشاطا

12 
63،3 

% 

8 
26،7 

% 

1 
3،3 

% 

2 
6،7 

% 
 العليا 3،46 860،

 املتوسط 1،20 1،15 16 6 3 5تعلم القراءة  4
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 بأسلوب اجملموعة
 مملّ  تصريين

16،5 
% 

10،0 
% 

20،0 
% 

53،3 
% 

5 

تعلم القراءة 
بأسلوب اجملموعة 

يساعدين يف فهم  
 وءقر امل

20 
66،7 

% 

3 
10،0 

% 

5 
16،7 

% 

1 
3،3 

% 
 العليا 3،50 273،

6 

تعلم القراءة 
بأسلوب اجملموعة 

أكثر إثارة لالهتمام 
 من التدريس 

14 
46،7 

% 

14 
46،7 

% 

1 
3،3 

% 

1 
3،3 

% 
 العليا 3،36 718،

 العليا 3،70 525،-  2 5 23تطبيق تعلم القراءة  7
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بأسلوب اجملموعة 
يساعدين على 

تفاعل بسهولة مع 
املعلمني والصديقات 

 .التعليميف 

76،7 
% 

16،7 
% 

6،7 
% 

8 

كنت قادرا على 
حفظ املفردات 

بسهولة بعد دراسة 
القراءة بأسلوب 

 .اجملموعة

12 
63،3 

% 

5 
16،7 

% 

6 
20،0 

% 
 العليا 3،43 817،- 

 املتوسط 1،23 1،04 14 7 6 3كنت صعبة على  2
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تعلم القراءة 
 .بأسلوب اجملموعة

10،0 
% 

20،0 
% 

23،3 
% 

46،7 
% 

10 

القدرة على اإلجابة 
األسئلة زيادة بعد 
تستخدم أسلوب 

 .موعةاجمل

18 
60،0 

% 

7 
23،3 

% 
 -

5 
16،7 

% 
 العليا 3،26 1،11

 العليا 3،14      مجموع 
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قد جهزت الباحثة عشرة تصرحية متت اإلجابة  10-4دول اجلويف 
عليها ملعرفة استجابات الطالب على تعلم القراءة بأسلوب تعليم 

استجابات  األقران وعرضها أمام الفصل حيث نرى أن نتيجة معدلة
فهذا يدل على أن استجاباهتم حتصل على الدرجة  3،14الطالب 

لسابقة وهي أن تعلم وكذلك نظرا إىل التصرحيات اإلجيابة ا .العليا
القرءاة بأسلوب  تعليم األقران وعرضها أمام الفصل يرقى قدرة 

 .  الطالب على فهم القراءة
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 البحث مناقشة - ج
وملناقشة هذا البحث تعلم القراءة بأسلوب تعليم األقران 

ى مهارة علوعرضها أمام الفصل  يكون فعاْل لرتقية قدرة الطالب 
أن كل أنشطة ( Rizka Awlina)كبحث من رزقا أولينا   .القراءة

املدّرسة والطلبة فيه مطابقة مبا يطلب من تطبيق طريقة تعليم 
واستجابة الطالب على تطبيق طريقة تعليم األقران عند . األقران

الطالب حصل على استجابة عاليا مع نتيجة استبانة الطالب 
22،23=%p  100-81تدل على أهنا وقعت ما بني حد %

 .بتقدير ممتاز
وكان تطبيق طريقة تعليم األقران فتكون فعاْل لرتقية قدرة 

والديل على هذا أن نتيجة ت احلساب . الطلبة على فهم النصوص
وهذا . 2،28 >12،61< 2،14أكرب من النتيجة اجلدول أو 
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ضها أمام الفصل وعر  تعلم القراءة بأسلوب تعليم األقرانيدل أن 
 32.على مهارة القراءةلرتقية قدرة الطالب  تأثري 
 الفروضتحقيق  - د

 :قدمها الباحثة يف هذا البحث فهيوأما الفروض الذي 
إن تعلم القراءة بأسلوب تعليم (:Ha)الفروض البديل  -1

األقران وعرضها أمام الفصل تؤثر لرتقية قدرة الطالب يف 
 .مهارة القراءة

إن تعلم القراءة بأسلوب تعليم (: Ha)الفروض الصفري -2
األقران وعرضها أمام الفصل غري تؤثر لرتقية قدرة 

 .الطالب يف مهارة القراءة

أن  10-4 يف اجلدول  Test-بواسطة حتصل اْلختبار ت
، وهذا يدل على (sig( )0،05<0،000)نتيجة مستوى الدْللة 

                                                             
طريقة تعليم األقران وتطبيقها لترقية قدرة الطالب على فهم رزقا أولينا،  32

 .2012،النصوص
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أي  مقبول( Ha)مردود والفروض البديل ( Ho)أن الفرض الصفري 
إن تعلم القراءة بأسلوب األقران وعرضها أمام الفصل تؤثر لرتقية 

 .قدرة الطالب يف مهارة القراءة
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 الفصل الخامس
 الخاتمة

 نتائج البحث - أ
وبعد ما حبثت الباحثة بالبحث التجرييب عن تعلم القراءة 
بأسلوب تعليم األقران وعرضها أمام الفصل لرتقية مهارة القراءة 

فحصلت نتائج البحث    Darul Hikmahباملرحلة املتوسطة مبدرسة 
 :كما يلي

إن تعلم القراءة بأسلوب تعليم األقران وعرضها أمام  -1
. ب على فهم املقروءالفصل مؤثر لرتقية قدرة الطال

وهذا يتضح من اإلختبار أن نتيجة معدل اإلختبار 
( 80،60)واإلختبار البعدي ( 56،17)القبلي 

( -17،280)حتصل على   Test-ونتيجة ت
مبعىن ( Sig( )0،05<0،000.) ومستوى الدْللة 
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(Ha )وهذا يدل على أن تعلم القراءة . مقبول
 .لفصل فعالبأسلوب تعليم األقران و عرضها أمام ا

إن استجابة الطالب على تعلم القراءة بأسلوب  -2
تعليم األقران و عرضها أمام الفصل حتصل على 

كما ورد ( 3،14)استجابة عليا مع نتيجة املعدلة 
يف مقايس التفسري إذا كانت نتيجة املعدلة بني  

 3،14)فتحصل على درجة العليا  4،0حىت  2،7
<2،7 .) 

 المقترحات - ب
الظواهر السابقة تقدم الباحثة اْلقرتاحات اعتمادا على 

 :اآلتية
ينبغي للمعلم أن خيتار األسلوب املناسب كأسلوب  -1

تعليم األقران لنيل األهداف من عملية التعليم 
 .خاصة يف مهارة القراءة
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ينبغي للمعلم أن يطبق األسلوب املناسب يف تعليم  -2
اللغة العربية ألن تؤثر رغبة الطالب على فهم 

  .النصوص
ينبغي على القارئني الذين يقرؤون هذا البحث أن  -3

يتفضلوا بالنقد، إذا وجد فيها خطأ أو نقصا 
إلصالح هذه العيوب حىت يكون هذا البحث كامال 

 .ومفيدا للباحثة والقارئني مجيعا
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LAMPIRAN 4 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( R P P ) 

Nama Madrasah          : MTs Darul Hikmah 

Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 

Kelas/Semester            : VII / Ganjil 

Materi Pokok               : ْدَرِسيَّة 
َ

رَاِفُق واأَلَدَواُت امل
ُ

امل   

Sub Materi   : Qira’ah )Mubtada dan Khabar) 

Alokasi Waktu             : 2x40 Menit (1 Kali Pertemuan)   

A. KOMPETENSI INTI  

KI 1  :     Menghayati  dan mengamalkan ajaran agama 

yang dianutnya. 

KI 2 :   Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong-

royong, kerjasama,toleran, damai), santun, 

responsif dan pro-aktif dan menunjukkan 

sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara 



 
 

 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam 

serta dalam menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI3  : Memahami, menerapkan, menganalisis 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 

bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah. 

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah 

konkret dan ranah abstrak terkait            dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya 

disekolah secara mandiri dan mampu 

menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 



 
 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

3.3  Menemukan makna, atau gagasan dari kata, frase 

dan kalimat bahasa arab yang berkaitan dengan  

ْدَرِسيَّة
َ

رَاِفُق واأَلَدَواُت امل
ُ

     امل
C. INDIKATOR 

3.1.1 Siswa mampu membaca teks bacaan  رَاِفُق
ُ

امل
ْدَرِسيَّة

َ
 sesuai dengan kaidah bahasa واأَلَدَواُت امل

arab. 

3.1.2  Siswa mampu menjelaskan makna yang terdapat 

dalam teks bacaan ْدَرِسيَّة
َ

رَاِفُق واأَلَدَواُت امل
ُ

 امل

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Diharapkan peserta didik mampu: 

1. Siswa mampu membaca teks ْدَرِسيَّة
َ

رَاِفُق واأَلَدَواُت امل
ُ

  امل
sesuai dengan kaidah bahasa arab. 



 
 

 

2. Siswa mampu menjelaskan makna yang terdapat dalam 

teks ْدَرِسيَّة
َ

رَاِفُق واأَلَدَواُت امل
ُ

 . امل
E.  MATERI PEMBELAJARAN 

1. Mufradat tentang ْدَرِسيَّة
َ

رَاِفُق واأَلَدَواُت امل
ُ

 امل

   : bukuِكَتابٌ  

  :pulpenقَ َلمٌ  

  :pensilِمْرَْسَةٌ  

  :kamusُمْعَجمٌ  

  :absenاْلِغَيابِ  َكْشفُ  

  :kertasَوَرقٌ  

  :mejaَمْكَتبٌ  

  :lampuِمْصَباحٌ  

ْورَةٌ     :papan tulisَسب ُّ

  :kelasَفْصلٌ  

  :dindingَحاِئطٌ  

  :jamَساَعةٌ  

  :tasَحِقْيَبةٌ  

  :penggarisِمْسَطَرةُ  



 
 

 

 :penghapusممَْسَحةٌ  

  :tempat pensilَمْقَلَمةٌ  

  :penghapusممَْحةٌ  

  :gambarُصْورَةٌ  

  :petaَخرِْيَطةٌ  

 

  :mejaَمْكَتَبةٌ  

  :mushallaُمَصّلى 

 :lapanganَمْلَعبٌ  

  :kamar mandiمَحَّامٌ  

  :kursiُكرَّاَسةٌ  

 :kursiُكْرِسيٌ  

 :toiletِمْرَخاضٌ  

 



 
 

 

2. Teks tentang ْدَرِسيَّة  
َ

رَاِفُق واأَلَدَواُت امل
ُ

امل  

ى َسْلَمانُ   .أَنَا طَاِلبٌ . ِإْسِْ

 !أُْنظُْر ِإىَل هِذِه الُصْوَرِة 

َلةٌ .  هِذِه َمْدَرَسيِت  ي ْ َرٌة َوُمَنظََّمٌة َومجَِ وِهَي أَماَم . ِهَي َكِبي ْ
َوهَذا  .7اْلَمْدَرَسُة يف َشارِِع ُسوَكْرنُو َرْقُم . اْلَمْسِجِد اْلَكِبرْيِ 

ْيٌل، الَفْصُل ُمَنظَّمٌ . اْلَفْصِلى  .اْلَفْصُل َواِسٌع َومجَِ

ْوَرةُ ! أُْنظُرْ  ْوَرُة َعَلى احلَاِئطِ . هِذِه َسب ُّ . َوهِذِه َساَعةٌ . الَسب ُّ
َلةٌ  ي ْ اَعٌة مجَِ ْوَرةِ . السَّ  .الَساَعُة فَ ْوَق الَسب ُّ

هِذَه َمْكَتَبُة . ِة َواْلَفْصلِ َوَهَذا ُمَصّلى اْلَمْدَرَسِة، ُهَو بَ نْيَ اْلَمْكَتبَ 
َرٌة، َوِهَي َجاِنَب اْلُمَصلَّى. اْلَمْدَرَسةِ   . اْلَمْكَتَبُة َكِبي ْ

هَذا . ُهَو َواِسعٌ . ُهَو َورَاُء اْلَمْدَرَسةِ . ِإىَل هَذا اْلَمْلَعبْ ! أُْنظُرْ 
 .املِْرَحُض َنِظْيٌف، ُهَو َورَاَء اْلمَصلَّى. ِمْرَحاضٌ 



 
 

 

F. METODE PEMBELAJARAN 

 Metode cooperative learning model Peer Teaching. 

 Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai 

kegiatan pembelajaran terutama untuk kegiatan awal. 

 Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk 

mengumpulkan informasi tentang  رَاِفُق واأَلَدَواُت
ُ

امل
ْدَرِسيَّة

َ
 امل

 

G. MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Spidol, white board, penghapus 

2. Teks wacana tentang  ْدَرِسيَّة
َ

رَاِفُق واأَلَدَواُت امل
ُ

 امل
3. Catatan Mufradat 

 

 

 

 

 



 
 

 

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

 

No Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1.  Kegiatan Awal  

 1. Guru 

mengucapkan 

salam dan 

memulai 

pelajaran dengan 

berdo’a. 

2. Guru menyapa 

dan menanyakan 

kabar siswa. 

3. Guru mengecek 

kehadiran siswa. 

 

4. Guru memberi 

motivasi kepada 

siswa. 

 

 

1. Siswa menjawab 

salam dan membaca 

do’a bersama-sama. 

 

 

 

2. Siswa menjawab 

sapaan guru. 

 

3. Siswa menjawab 

hadir saat guru 

mengabsen. 

4. Siswa 

mendengarkan guru 

pada saat guru 

memberi motivasi. 



 
 

 

 

5. Guru 

menyampaikan 

informasi 

tentang materi 

yang akan 

dipelajari. 

 

6. Guru 

menjelaskan 

tujuan 

pembelajaran 

dan kompetensi 

yang harus 

dimiliki siswa. 

 

7. Guru 

menjelaskan 

gambaran umum 

tentang materi 

yang akan 

 

5. Siswa 

mendengarkan 

informasi tentang 

materi yang akan 

dipelajari. 

 

 

6. Siswa 

mendengarkan 

tujuan pembelajaran 

dan kompetensi yang 

harus dimilikinya. 

 

 

 

7. Siswa 

mendengarkan 

gambaran umum 

tentang materi yang 

akan dipelajari. 



 
 

 

dipelajari. 

 

8. Guru membagi 

siswa menjadi 5 

kelompok. 

 

8. Siswa duduk sesuai 

dengan kelompok 

yang telah dibagi 

oleh guru. 

2. Kegiatan inti  

 

 

 

 

 

1. Guru 

menjelaskan 

secara umum 

tentang topic 

yang kan 

dipelajari. 

 

2. Guru menunjuk 

beberapa siswa 

untuk menjadi 

tutor kelompok. 

 

3. Guru 

membagikan 

teks bacaan 

1. Siswa 

mendengarkan 

penjelasan guru 

mengenai topic yang 

akan dipelajari. 

 

 

2. Siswa 

mendengarkan guru 

pada saat pemilihan 

tutor kelompok. 

 

3. Siswa dalam 

kelompok membaca 

dan menelaah teks 



 
 

 

kepada setiap 

kelompok dan 

meminta siswa 

untuk membaca 

dan menelaah 

teks 

tersebut.(Menga

mati) 

 

4. Guru 

memberikan 

kesempatan 

kepada siswa 

untuk bertanya 

mengenai 

bacaan dan 

bentuk struktur 

jumlah Mubtada 

dan khabar 

Yang belum 

dipahami kepada 

bacaan yang 

dibagikan oleh 

guru.(Mengamati) 

 

 

 

 

 

 

4. Siswa bertanya 

mengenai bacaan 

dan bentuk struktur 

jumlah Mubtada dan 

Khabar yang belum 

dipahamai kepada 

tutor dan 

guru.(Menanya) 

 

 

 

 



 
 

 

tutor dan 

anggota 

kelompoknya.( 

Menanya) 

 

5. Guru 

menjelaskan  

bacaan dan 

bentuk struktur 

jumlah Mubtada 

dan Khabar 

yang terdapat 

dalam teks. 

 

6. Guru 

membagikan 

LKPD kepada 

siswa. 

 

7. Guru 

memberikan 

 

 

 

 

 

5. Siswa 

mendengarkan 

penjelasan dari guru 

mengenai bacaan 

dan bentuk struktur 

jumlah Mubtada dan 

Khabar yang 

terdapat dalam teks. 

6. Siswa 

memperhatikan 

LKPD yang di 

bagikan oleh guru. 

 

7. Siswa 

mendiskusikan 

bacaan dan makna 



 
 

 

waktu kepada 

siswa untuk 

mendiskusikan 

mengenai 

bacaan, makna 

perkata atau 

perkalimat serta 

bentuk struktur 

jumlah Mubtada 

dan Khabar 

yang terdapat 

dalam teks. 

(Mencoba) 

 

8. Guru 

memberikan 

kesempatan 

untuk bertanya 

mengenai 

bacaan, makna 

dan bentuk 

serta bentuk struktur 

jumlah Mubtada dan 

Khabar yang 

terdapat dalam teks. 

(Mencoba) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Siswa bertanya 

mengenai bacaan, 

makna dan bentuk 

struktur jumlah 

Mubtada dan 

Khabar yang 

terdapat dalam teks. 



 
 

 

struktur jumlah  

Mubtada dan 

Khabar yang 

terdapat dalam 

teks. 

 

9. Guru 

memberikan 

kesempatan 

kepada siswa 

untuk 

menganalisis  

bentuk struktur 

jumlah Mubtada 

dan Khabar 

yang terdapat 

dalam teks. 

(menalar)  

 

10. Guru 

memberikan 

 

 

 

 

 

 

9. Siswa menganalisis 

bentuk struktur 

jumlah Mubtada dan 

Khabar  yang 

terdapat dalam teks 

bacaan.(Menalar) 

 

 

 

 

 

 

 

10. Siswa menganalisis 



 
 

 

kesempatan 

kepada siswa 

untuk 

menganalisis 

terjemahan teks 

yang sesuai 

dengan kaidah 

terjemahan. 

 

11. Guru 

memberikan 

kesempatan 

kepada siswa 

untuk 

menyajikan 

laporan atau 

hasil diskusi 

dlam bentuk 

tulisan. 

 

12. Guru meminta 

terjemahan teks 

bacaan sesuai 

dengan kaidah 

terjemahan. 

 

 

 

 

 

11. Siswa menyajikan 

laporan atau hasil 

diskusi dalam 

bentuk tulisan. 

 

 

 

 

 

 

 

12. Setiap perwakilan 



 
 

 

perwakilan 

kelompok selain 

tutor kelompok 

untuk 

mempresentasik

an hasil diskusi 

mengenai materi 

yang dipelajari. 

(Mengkomunika

sikan) 

 

 

 

13. Guru 

memberikan 

kesempatan 

kepada siswa  

untuk 

mengoreksi hasil 

diskusi 

mengenai materi 

kelompok 

mempresentasikan 

hasil diskusi mereka 

mengenai materi 

yang dipelajari, baik 

itu bacaan teks, 

makna dan bentuk 

Mubtada dan 

Khabar yang 

terdapat dalam teks. 

(Mengkomunikasika

n)   

 

13. Siswa mengoreksi 

hasil diskusi 

mengenai materi 

yang dipelajari. 

 

 

 

 



 
 

 

yang dipelajari. 

 

14. Guru 

mengoreksi dan 

memberikan 

penguatan dari 

hasil diskusi 

mengenai materi 

yang dipelajari. 

 

 

14. Siswa 

mendengarkan 

penguatan dari guru 

mengenai materi 

yang dipelajari. 

3. Penutup  

 1. Guru 

memberikan soal 

kepada siswa 

mengenai materi 

yang dipelajari. 

2. Guru 

membimbing 

siswa pada saat 

memberikan 

kesimpulan. 

3. Guru memimpin 

1. Siswa menjawab 

soal yang berkaitan 

dengan materi yang 

dipelajari. 

 

2. Siswa memberikan 

kesimpulan dan 

ringkasan materi 

pembelajaran. 

 

3. Siswa membaca do’a 



 
 

 

do’a penutup penutup. 

 

I. PENILAIAN 

1. Penilaian Pengetahuan 

Indikator: Siswa mampu mengartikan teks bacaan  

رَاِفُق واأَلَدَواُت 
ُ

ْدَرِسيَّةامل
َ

 .امل
Soal: bacalah teks berikut ini kemudian artikanlah 

kata atau kalimat yang digaris bawahi. 

 

ى َسْلَمانُ   .أَنَا طَاِلبٌ . ِإْسِْ

 !أُْنظُْر ِإىَل هِذِه الُصْوَرِة 

َلةٌ .  هِذِه َمْدَرَسيِت  ي ْ َرٌة َوُمَنظََّمٌة َومجَِ وِهَي أَماَم . ِهَي َكِبي ْ
َوهَذا  .7اْلَمْدَرَسُة يف َشارِِع ُسوَكْرنُو َرْقُم . اْلَمْسِجِد اْلَكِبرْيِ 

ْيلٌ . اْلَفْصِلى  .، الَفْصُل ُمَنظَّمٌ اْلَفْصُل َواِسٌع َومجَِ



 
 

 

ْوَرةُ ! أُْنظُرْ  ْوَرُة َعَلى احلَاِئطِ . هِذِه َسب ُّ . َوهِذِه َساَعةٌ . الَسب ُّ
َلةٌ  ي ْ اَعٌة مجَِ ْوَرةِ  الَساَعُة فَ ْوقَ . السَّ  .الَسب ُّ

 . َوَهَذا ُمَصّلى اْلَمْدَرَسِة، ُهَو بَ نْيَ اْلَمْكَتَبِة َواْلَفْصلِ 

َرٌة، َوِهَي َجاِنَب اْلُمَصلَّى. هِذَه َمْكَتَبُة اْلَمْدَرَسةِ   . اْلَمْكَتَبُة َكِبي ْ

 . ُهَو َواِسعٌ . ُهَو َورَاُء اْلَمْدَرَسةِ . ِإىَل هَذا اْلَمْلَعبْ ! أُْنظُرْ 

 .َنِظْيٌف، ُهَو َورَاَء اْلمَصلَّى املِْرَحضُ . هَذا ِمْرَحاضٌ 
 

Kunci jawaban:  

1. Ini sekolah saya, dia besar,rapi dan bagus. 

2. Kelas itu luas dan bagus. 

3. Jam itu di atas papan tulis. 

4. Perpustakaan yang besar, dan dia terletak di 

samping mushalla. 



 
 

 

5. Toilet /WC 

Skor Penilaian: 

Nomor soal Skor maksimal 

1 20 

2 20 

3 20 

4 20 

5 20 

Total  100 

 

 

Aceh Besar, 02 Oktober 2019 

                 

   Mahasiswa Peneliti 

 

Napila               

NIM: 150202051   

      



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ُكْرِسيٌ 

 َمْكَتَبةٌ 

ْورَةٌ   َسب ُّ



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َحِقْيَبةٌ 

 ِمْسَطَرةُ 

 قَ َلمٌ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِكَتابٌ 

 ممَْسَحةٌ 



 
 

 

LAMPIRAN 5 

 َوْاأَلَدَواُت اَْلَمْدَرِسيَّة  اَْلُمَرِفقُ 

ى َسْلَمانُ   .أَنَا طَاِلبٌ . ِإْسِْ

 !أُْنظُْر ِإىَل هِذِه الُصْورَِة 

َلةٌ ِهَي  .  هِذِه َمْدَرَسيِت  ي ْ َرٌة َوُمَنظََّمٌة َومجَِ . وِهَي أَماَم اْلَمْسِجِد اْلَكِبرْيِ . َكِبي ْ
ْيٌل، . َوهَذا اْلَفْصِلى. 7اْلَمْدَرَسُة يف َشارِِع ُسوَكْرنُو َرْقُم  اْلَفْصُل َواِسٌع َومجَِ

 .الَفْصُل ُمَنظَّمٌ 

َلةٌ . ِذِه َساَعةٌ َوه. الَسب ُّْوَرُة َعَلى احلَاِئطِ . هِذِه َسب ُّْوَرةُ ! أُْنظُرْ  ي ْ اَعٌة مجَِ الَساَعُة . السَّ
 .فَ ْوَق الَسب ُّْوَرةِ 

َلةٌ . هِذِه َحِقْيَبيِت  ي ْ ْكَتبُ . َحِقْيَبيِت مجَِ
َ

  .احَلِقْيَبُة َعَلى امل

 .َوَهَذا ُمَصّلى اْلَمْدَرَسِة، ُهَو بَ نْيَ اْلَمْكَتَبِة َواْلَفْصلِ 

َرٌة،اْلَمْكَتبَ . هِذه َمْكَتَبُة اْلَمْدَرَسةِ  ْكَتَبُة ُمَنظََّمةٌ  ُة َكِبي ْ
َ

َوِهَي َجاِنَب  .َوَهِذِه امل
هَذا . ُهَو َواِسعٌ . ُهَو َوَراءُ اْلَمْدَرَسةِ . ِإىَل هَذا اْلَمْلَعبْ ! أُْنظُرْ . اْلُمَصلَّى
 .ِظْيٌف، ُهَو َوَراَء اْلمَصلَّىاملِْرَحُض نَ . ِمْرَحاضٌ 

 



 
 

 

 

  

 

 

Mata Pelajaran    : Bahasa Arab 

Kelas/ Semester   : VII/ Ganjil 

Materi  :  الُمَراِفُق واأَلَدَواُت الَمْدَرِسيَّة  

Sub Materi  : qira’ah 

 

Kompetensi Dasar 

- Menemukan makna, atau gagasan dari kata, frase 

dan kalimat bahasa arab yang berkaitan dengan  
ْدَرِسيَّة

َ
رَاِفُق واأَلَدَواُت امل

ُ
   امل

Indikator 

-  Siswa mampu menjelaskan teks bacaan رَاِفُق
ُ

امل
ْدَرِسيَّة

َ
 .dengan baik dan benar  واأَلَدَواُت امل

Lembar Kerja Peserta 

Didik 



 
 

 

Kelompok     :  

Anggota : 

Tanggal Kegiatan : 

Judul Kegiatan    :  رَاِفُق واأَلَدَواُت
ُ

ْدَرِسيَّةامل
َ

امل   

Petunjuk Kegiatan  :  

1. Bacalah teks bacaan berikut ini dengan baik dan benar. 

2. Identifikasikanlah kosakata-kosakata yang terdapat 

dalam teks bacaan berikut ini. 

3. Diskusikanlah  bacaan kata atau kalimat serta artinya 

dan struktur kalimat Mubtada dan Khabar  yang 

terdapat dalam teks bersama teman kelompokmu. 

4. Tulislah arti dari teks bacaan di kertas selembar. 

5. Presentasikanlah hasil kerja kelompokmu di depan 

kelas. 

 

 

 

 



 
 

 

ْدَرِسيَّة
َ

رَاِفُق واألََدَواُت امل
ُ

 امل

ى َسْلَمانُ    .أَنَا طَاِلبٌ . ِإْسِْ
 !أُْنظُْر ِإىَل هِذِه الُصْورَِة 

َلةٌ .  هِذِه َمْدَرَسيِت  ي ْ رٌَة َوُمَنظََّمٌة َومجَِ وِهَي أَماَم اْلَمْسِجِد . ِهَي َكِبي ْ
اْلَفْصُل . َوهَذا اْلَفْصِلى .7اْلَمْدَرَسُة يف َشارِِع ُسوَكْرنُو َرْقُم . اْلَكِبرْيِ 

ْيٌل، الَفْصُل ُمَنظَّمٌ   .َواِسٌع َومجَِ

ْورَةُ ! ظُرْ أُنْ  ْورَُة َعَلى احلَاِئطِ . هِذِه َسب ُّ اَعٌة . َوهِذِه َساَعةٌ . الَسب ُّ السَّ
َلةٌ  ي ْ ْورَةِ . مجَِ  .الَساَعُة فَ ْوَق الَسب ُّ

 . َوَهَذا ُمَصّلى اْلَمْدَرَسِة، ُهَو بَ نْيَ اْلَمْكَتَبِة َواْلَفْصلِ 

رٌَة،. هِذَه َمْكَتَبُة اْلَمْدَرَسةِ   . َوِهَي َجاِنَب اْلُمَصلَّى اْلَمْكَتَبُة َكِبي ْ

 . ُهَو َواِسعٌ . ُهَو َورَاُء اْلَمْدَرَسةِ . ِإىَل هَذا اْلَمْلَعبْ ! أُْنظُرْ 

 .املِْرَحُض َنِظْيٌف، ُهَو َورَاَء اْلمَصلَّى. هَذا ِمْرَحاضٌ 



 
 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( R P P ) 

Nama Madrasah          : MTs Darul Hikmah 

Mata Pelajaran            : Bahasa Arab 

Kelas/Semester           : VII / Ganjil 

Materi Pokok              :  ُاألَْلَوان   
Sub Materi   : Qira’ah )Mubtada dan Khabar) 

  
Pertemuan   : Ketiga  

Alokasi Waktu             : 2x40 Menit (1 Kali Pertemuan) 

A. KOMPETENSI INTI  

KI 1  :     Menghayati  dan mengamalkan ajaran agama 

yang dianutnya. 

KI 2 :   Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong-

royong, kerjasama,toleran, damai), santun, 

responsif dan pro-aktif dan menunjukkan 

sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara 



 
 

 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam 

serta dalam menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI3  : Memahami, menerapkan, menganalisis 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan 

bakat dan minatnya untuk memecahkan 

masalah. 

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah 

konkret dan ranah abstrak terkait            dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya 

disekolah secara mandiri dan mampu 

menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 



 
 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

3.3  Menemukan makna, atau gagasan dari kata, frase 

dan kalimat bahasa arab yang berkaitan dengan  

     األَْلَوانُ 
C. INDIKATOR 

3.1.1 Siswa mampu membaca teks bacaan  ُاألَْلَوان  
dengan lafal dan     intonasi yang benar dan tepat. 

3.1.2  Siswa mampu menjelaskan makna yang terdapat 

dalam teks bacaan  ُاألَْلَوان   

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Diharapkan peserta didik mampu: 

1. Siswa mampu membaca teks  ُاألَْلَوان  dengan lafal dan 

intonasi yang benar dan tepat. 

2. Siswa mampu menjelaskan makna yang terdapat dalam 

teks  ُاألَْلَوان  . 



 
 

 

E.  MATERI PEMBELAJARAN 

3. Mufradat tentang األَْلَوان 

 hitam:  َأْسَودُ  
  : merah َأمْحَرُ  
 :kuning َأْصَفرُ  
 :hijauَأْخَضرُ  
 :biru أَْزَرقُ  
 :putihأبْ َيضُ  
 :unguبَ نَ ْفَسِجيُّ  
 :merah mudaَوْرِديُّ  
 : coklatبُ ينُِّّ  
 : abu-abuَرَماِديُّ  
 : krimَكرميِْيُ  
 :orangeبُ ْرتُ َقايلٌ  



 
 

 

 َونُ األَلْ 

َطة  ْدَرَسِة اْلُمتَ َوسِّ
َ

أَنَا طَاِلٌب ىِف اْلَفْصِل األوَِّل ِمَن امل
ْيٌل َوُمَنظَّمٌ َفْصِلى . ماْلنج 1اإلْساَلِمَيِة  ُهَو َجاِنَب َمْكَتَبِة . مجَِ

 .اْلَمْدَرَسةِ 
َوِهَي َعَلى . تِْلَك ُصْوَرُة َرئِْيِس اجلُْْمُهرِيَّةِ . اُْنظُْر ِإىَل الُصْوَرةِ 

 .احلَاِئُط َلْونُُه َأْصَفرٌ . احلَاِئطِ 
ْوَرةٌ ! اُْنظُرْ  ْوَرٌة ىِف َفْصِل َلْونُ َها أَبْ يَ . تِْلَك َسب ُّ ب ُّ  .ضٌ السَّ

أَْلَونُ َها . ِهَي َعَلى َمْكَتِب اْلُمَدرِّسِ . اُْنظُْر ِإىَل أَْقاَلم اجلَافِّ 
 (َأْسَوُد َوأَْزَرُق َوَأمْحَُر َوَأْخَضرُ )ُمتَ نَ وَِّعٌة 

َأْسَواُد )أَْلَونُ َها ُمتَ َنِوَعٌة أَْيًضا . اُْنظُْر ِإىَل أَْقاَلِم الّطالَّبِ 
يُّ َوبُ ْرتُ َقايلُّ َوأَْزَرُق َوَرَماِديُّ وَكرميُِْي َوبَ نَ ْفَسِجٌي َوَأمْحَُر َوَوْردِ 

 (.َوَأْخَضُر َوبُ ىنُِّّ 
 



 
 

 

F.  METODE PEMBELAJARAN 

 Metode cooperative learning model Peer Teaching. 

 

 Ceramah : Metode ini digunakan untuk memulai 

kegiatan pembelajaran terutama untuk kegiatan awal. 

 Kerja kelompok: kegiatan ini digunakan untuk 

mengumpulkan informasi tentang َونُ األَلْ     

 

G. MEDIA PEMBELAJARAN 

4. Spidol, white board, penghapus 

5. Teks wacana tentang   ُاألَْلَوان 

6. Catatan Mufradat 

 

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

No Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1.  Kegiatan Awal  

 1. Guru mengucapkan 

salam dan memulai 

1. Siswa menjawab 

salam dan 



 
 

 

pelajaran dengan 

berdo’a. 

2. Guru menyapa dan 

menanyakan kabar 

siswa. 

3. Guru mengecek 

kehadiran siswa. 

 

4. Guru memberi 

motivasi kepada 

siswa. 

 

 

 

5. Guru 

menyampaikan 

informasi tentang 

materi yang akan 

dipelajari. 

 

6. Guru menjelaskan 

membaca do’a 

bersama-sama. 

2. Siswa menjawab 

sapaan guru. 

 

3. Siswa menjawab 

hadir saat guru 

mengabsen. 

4. Siswa 

mendengarkan 

guru pada saat 

guru memberi 

motivasi. 

 

5. Siswa 

mendengarkan 

informasi tentang 

materi yang akan 

dipelajari. 

6. Siswa 



 
 

 

tujuan 

pembelajaran dan 

kompetensi yang 

harus dimiliki 

siswa. 

 

7. Guru menjelaskan 

gambaran umum 

tentang materi yang 

akan dipelajari. 

 

 

 

 

8. Guru membagi 

siswa menjadi 5 

kelompok. 

mendengarkan 

tujuan 

pembelajaran dan 

kompetensi yang 

harus dimilikinya. 

 

7. Siswa 

mendengarkan 

gambaran umum 

tentang materi 

yang akan 

dipelajari. 

 

8. Siswa duduk 

sesuai dengan 

kelompok yang 

telah dibagi oleh 

guru. 

2. Kegiatan inti  

 1. Guru menjelaskan 1. Siswa 



 
 

 

 

 

 

 

secara umum 

tentang topic yang 

kan dipelajari. 

 

 

 

2. Guru menunjuk 

beberapa siswa 

untuk menjadi 

tutor kelompok. 

 

 

3. Guru membagikan 

teks bacaan kepada 

setiap kelompok 

dan meminta siswa 

untuk membaca 

dan menelaah teks 

tersebut.(Mengama

ti) 

 

mendengarkan 

penjelasan guru 

mengenai topic 

yang akan 

dipelajari. 

 

2. Siswa 

mendengarkan 

guru pada saat 

pemilihan tutor 

kelompok. 

 

3. Siswa dalam 

kelompok 

membaca dan 

menelaah teks 

bacaan yang 

dibagikan oleh 

guru.(Mengamati

) 

 



 
 

 

4. Guru memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk 

bertanya mengenai 

bacaan dan bentuk 

struktur jumlah 

Mubtada dan 

khabar. Yang 

belum dipahami 

kepada tutor dan 

anggota 

kelompoknya.( 

Menanya) 

 

 

5. Guru menjelaskan  

bacaan dan bentuk 

struktur jumlah 

Mubtada dan 

khabar yang 

terdapat dalam 

4. Siswa bertanya 

mengenai bacaan 

dan  bentuk 

struktur jumlah 

Mubtada dan 

khabar yang 

belum dipahamai 

kepada tutor dan 

guru.(Menanya) 

 

 

 

 

 

5. Siswa 

mendengarkan 

penjelasan dari 

guru mengenai 

bacaan dan 

bentuk struktur 



 
 

 

teks. 

 

 

 

6. Guru membagikan 

LKPD kepada 

siswa. 

 

 

 

7. Guru memberikan 

waktu kepada 

siswa untuk 

mendiskusikan 

mengenai bacaan, 

makna perkata atau 

perkalimat serta 

bentuk struktur 

jumlah Mubtada 

dan khabar yang 

terdapat dalam 

jumlah Mubtada 

dan khabar yang 

terdapat dalam 

teks. 

6. Siswa 

memperhatikan 

LKPD yang di 

bagikan oleh 

guru. 

 

7. Siswa 

mendiskusikan 

bacaan dan 

makna serta 

bentuk struktur 

jumlah Mubtada 

dan khabar yang 

terdapat dalam 

teks. (Mencoba) 

 

 



 
 

 

teks. (Mencoba) 

 

8. Guru memberikan 

kesempatan untuk 

bertanya mengenai 

bacaan, makna dan 

bentuk struktur 

jumlah Mubtada 

dan khabar yang 

terdapat dalam 

teks. 

 

 

 

9. Guru memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk 

menganalisis  

bentuk struktur 

jumlah Mubtada 

dan khabar yang 

 

 

 

8. Siswa bertanya 

mengenai bacaan, 

makna dan 

bentuk struktur 

jumlah Mubtada 

dan khabar yang 

terdapat dalam 

teks. 

 

 

9. Siswa 

menganalisis 

bentuk struktur 

jumlah Mubtada 

dan khabar yang 

terdapat dalam 

teks 

bacaan.(Menalar) 



 
 

 

terdapat dalam 

teks. (menalar)  

 

10. Guru memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk 

menganalisis 

terjemahan teks 

yang sesuai dengan 

kaidah terjemahan. 

 

11. Guru memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk 

menyajikan 

laporan atau hasil 

diskusi dlam 

bentuk tulisan. 

 

12. Guru meminta 

perwakilan 

 

 

10. Siswa 

menganalisis 

terjemahan teks 

bacaan sesuai 

dengan kaidah 

terjemahan. 

 

 

11. Siswa 

menyajikan 

laporan atau hasil 

diskusi dalam 

bentuk tulisan. 

 

 

 

12. Setiap perwakilan 

kelompok 

mempresentasika



 
 

 

kelompok selain 

tutor kelompok 

untuk 

mempresentasikan 

hasil diskusi 

mengenai materi 

yang dipelajari. 

(Mengkomunikasik

an) 

 

 

 

 

 

 

 

13. Guru memberikan 

kesempatan kepada 

siswa  untuk 

mengoreksi hasil 

diskusi mengenai 

n hasil diskusi 

mereka mengenai 

materi yang 

dipelajari, baik 

itu bacaan teks, 

makna dan 

bentuk struktur 

jumlah Mubtada 

dan khabar yang 

terdapat dalam 

teks. 

(Mengkomunikas

ikan)   

 

 

13. Siswa 

mengoreksi hasil 

diskusi mengenai 

materi yang 

dipelajari. 

 



 
 

 

materi yang 

dipelajari. 

 

14. Guru mengoreksi 

dan memberikan 

penguatan dari 

hasil diskusi 

mengenai materi 

yang dipelajari. 

 

 

 

14. Siswa 

mendengarkan 

penguatan dari 

guru mengenai 

materi yang 

dipelajari. 

3. Penutup  

 1. Guru memberikan 

soal kepada siswa 

mengenai materi 

yang dipelajari. 

 

 

2. Guru membimbing 

siswa pada saat 

memberikan 

kesimpulan. 

 

1. Siswa menjawab 

soal yang 

berkaitan dengan 

materi yang 

dipelajari. 

 

2. Siswa 

memberikan 

kesimpulan dan 

ringkasan materi 

pembelajaran. 



 
 

 

3. Guru memimpin 

do’a penutup 

3. Siswa membaca 

do’a penutup. 

 

I. PENILAIAN 

1. Penilaian Pengetahuan 

Indikator: Siswa mampu mengartikan teks bacaan  

 .األَْلَوانُ 

Soal: bacalah teks berikut ini, kemudian artikan kata 

atau kalimat yang digaris bawahi. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 َوناألَلْ                                           

َطة  أَنَا طَاِلٌب ىِف اْلَفْصِل األوَّلِ  ْدَرَسِة اْلُمتَ َوسِّ
َ

ِمَن امل
ْيٌل َوُمَنظَّمٌ . ماْلنج 1اإلْساَلِمَيِة  ُهَو َجاِنَب . َفْصِلى مجَِ

ُة َرئِْيِس تِْلَك ُصْورَ . اُْنظُْر ِإىَل الُصْوَرةِ  .َمْكَتَبِة اْلَمْدَرَسةِ 
 .احلَاِئُط َلْونُُه َأْصَفرٌ . َوِهَي َعَلى احلَاِئطِ . اجلُْْمُهرِيَّةِ 

ْوَرةٌ ! اُْنظُرْ  ْوَرٌة ىِف َفْصِل َلْونُ َها أَبْ َيضٌ . تِْلَك َسب ُّ ب ُّ  السَّ

. ِهَي َعَلى َمْكَتِب اْلُمَدرِّسِ . اُْنظُْر ِإىَل أَْقاَلم اجلَافِّ 
 (ْسَوُد َوأَْزَرُق َوَأمْحَُر َوَأْخَضرُ أَ )أَْلَونُ َها ُمتَ نَ وَِّعٌة 

َأْسَواُد )أَْلَونُ َها ُمتَ َنِوَعٌة أَْيًضا . اُْنظُْر ِإىَل أَْقاَلِم الّطالَّبِ 
وَكرميُِْي  َوَرَماِديُّ َوبَ نَ ْفَسِجٌي َوَأمْحَُر َوَوْرِديُّ َوبُ ْرتُ َقايلُّ َوأَْزَرُق 

 (.َوَأْخَضُر َوبُ ىنُِّّ 

 
 



 
 

 

Kunci jawaban:  

1. Saya siswa dikelas satu. 

2. Dinding itu warnanya kuning. 

3. Papan tulis dikelas warnanya putih. 

4. Hitam, biru, merah dan hijau. 

5. Abu-abu. 

Skor Penilaian: 

Nomor soal Skor maksimal 

1 20 

2 20 

3 20 

4 20 

5 20 

Total  100 

Aceh Besar, 16 September 2019 

    Mahasiswa Peneliti 

 

      Napila   

    NIM: 150202051  

       



 
 

 

  

 

 

 

 

  

 َأمْحَر

 َأْخَضر

 َأْصَفر



 
 

 

 

 

 

 

 

 َأْسَودُ 

 بَ نَ ْفَسِجيُّ 

 بُ ْرتُ َقايلٌ 



 
 

 

 َونُ اأَللْ  

َطة اإلْساَلِمَيِة  ْدَرَسِة اْلُمتَ َوسِّ
َ

 1أَنَا طَاِلٌب ىِف اْلَفْصِل األوَِّل ِمَن امل
ْيٌل َوُمَنظَّمٌ . ماْلنج  .ُهَو َجاِنَب َمْكَتَبِة اْلَمْدَرَسةِ . َفْصِلى مجَِ

. َوِهَي َعَلى احلَاِئطِ . تِْلَك ُصْورَُة َرئِْيِس اجْلُْمُهرِيَّةِ  .اُْنظُْر ِإىَل الُصْوَرةِ 
 .احلَاِئُط َلْونُُه َأْصَفرٌ 

ب ُّْوَرٌة ىِف َفْصِل َلْونُ َها أَبْ َيضٌ . تِْلَك َسب ُّْوَرةٌ ! اُْنظُرْ   .السَّ

نَ وَِّعٌة أَْلَونُ َها ُمت َ . ِهَي َعَلى َمْكَتِب اْلُمَدرِّسِ . اُْنظُْر ِإىَل أَْقاَلم اجلَافِّ 
 (َأْسَوُد َوَأْزَرُق َوَأمْحَُر َوَأْخَضرُ )

َأْسَواُد َوبَ نَ ْفَسِجٌي )أَْلَونُ َها ُمتَ َنِوَعٌة أَْيًضا . اُْنظُْر ِإىَل أَْقاَلِم الّطالَّبِ 
 (.َوَأمْحَُر َوَوْرِديُّ َوبُ ْرتُ َقايلُّ َوَأْزَرُق َوَرَماِديُّ وَكرميُِْي َوَأْخَضُر َوبُ ىنُِّّ 

 

 

  



 
 

 

 

  

 

 

 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/ Semester : VII/ Ganjil 

Materi :  ُاألَْلَوان 
Sub Materi : qira’ah 

 

Kompetensi Dasar 

- Menemukan makna, atau gagasan dari kata, frase dan kalimat 

bahasa arab yang berkaitan dengan   َْلَوانُ األ   
Indikator 

-  Siswa mampu menjelaskan  teks bacaan  dengan baik  األَْلَوانُ 

dan benar. 

 

Lembar Kerja 

Peserta Didik 



 
 

 

Kelompok    :  

Anggota : 

Tanggal Kegiatan : 

Judul Kegiatan    :  ُاألَْلَوان   
Petunjuk Kegiatan :  

1. Bacalah teks bacaan berikut ini dengan baik dan benar. 

2. Identifikasikanlah kosakata-kosakata yang terdapat 

dalam teks bacaan berikut ini. 

3. Diskusikanlah teks bacaan, maknanya sarta  struktur 

kalimat mubtada dan khabar  bersama teman 

kelompokmu. 

4. Tulislah arti dari teks bacaan di kertas selembar. 

5. Presentasikanlah hasil kerja kelompokmu di depan 

kelas. 

 

 

 



 
 

 

 َونُ األَلْ       

َطة اإلْسالَِمَيِة  ْدَرَسِة اْلُمتَ َوسِّ
َ

أَنَا طَاِلٌب ىِف اْلَفْصِل األوَِّل ِمَن امل
ْيٌل َوُمَنظَّمٌ . ماْلنج 1  .ُهَو َجاِنَب َمْكَتَبِة اْلَمْدَرَسةِ . َفْصِلى مجَِ

َوِهَي َعَلى . تِْلَك ُصْوَرُة َرئِْيِس اجلُْْمُهرِيَّةِ . اُْنظُْر ِإىَل الُصْوَرةِ 
 .احلَاِئُط َلْونُُه َأْصَفرٌ . احلَاِئطِ 

ْوَرةٌ ! اُْنظُرْ  ْوَرٌة ىِف َفْصِل َلْونُ َها أَبْ َيضٌ . تِْلَك َسب ُّ ب ُّ  .السَّ

أَْلَونُ َها . ِهَي َعَلى َمْكَتِب اْلُمَدرِّسِ . اُْنظُْر ِإىَل أَْقاَلم اجلَافِّ 
 (َأْسَوُد َوأَْزَرُق َوَأمْحَُر َوَأْخَضرُ )نَ وَِّعٌة ُمت َ 

َأْسَواُد )أَْلَونُ َها ُمتَ َنِوَعٌة أَْيًضا . اُْنظُْر ِإىَل أَْقاَلِم الّطالَّبِ 
َوبَ نَ ْفَسِجٌي َوَأمْحَُر َوَوْرِديُّ َوبُ ْرتُ َقايلُّ َوأَْزَرُق َوَرَماِديُّ وَكرميُِْي 

 (.َوَأْخَضُر َوبُ ىنُِّّ 



 
 

 

LAMPIRAN 6 

 

 

ْدَرِسيَّة
َ

َراِفُق واأَلَدَواُت امل
ُ

 امل

ى َسْلَمانُ   .أَنَا طَاِلبٌ . ِإْسِْ

 !أُْنظُْر ِإىَل هِذِه الُصْورَِة 

َلةٌ .  هِذِه َمْدَرَسيِت  ي ْ َرٌة َوُمَنظََّمٌة َومجَِ . وِهَي أَماَم اْلَمْسِجِد اْلَكِبرْيِ . ِهَي َكِبي ْ
ْيٌل، . َوهَذا اْلَفْصِلى. 7َشارِِع ُسوَكْرنُو َرْقُم اْلَمْدَرَسُة يف  اْلَفْصُل َواِسٌع َومجَِ

 .الَفْصُل ُمَنظَّمٌ 

َلةٌ . َوهِذِه َساَعةٌ . الَسب ُّْوَرُة َعَلى احلَاِئطِ . هِذِه َسب ُّْوَرةُ ! أُْنظُرْ  ي ْ اَعٌة مجَِ الَساَعُة . السَّ
 .فَ ْوَق الَسب ُّْوَرةِ 

. هِذَه َمْكَتَبُة اْلَمْدَرَسةِ . ِة، ُهَو بَ نْيَ اْلَمْكَتَبِة َواْلَفْصلِ َوَهَذا ُمَصّلى اْلَمْدَرسَ 
َرٌة، َوِهَي َجاِنَب اْلُمَصلَّى  . اْلَمْكَتَبُة َكِبي ْ

SOAL PRE TEST 



 
 

 

. هَذا ِمْرَحاضٌ . ُهَو َواِسعٌ . ُهَو َوَراءُ اْلَمْدَرَسةِ . ِإىَل هَذا اْلَمْلَعبْ ! أُْنظُرْ 
 .اْلمَصلَّى املِْرَحُض َنِظْيٌف، ُهَو َورَاءَ 

ًقا ِلَنصِّ الِقَراَءةِ  . أ  !َأِجْب َوفـْ
 َما اْسُم الطَّاِلُب؟ .1
َرٌة؟ .2  َهْل َمْدَرَسيِت َصِغي ْ
 أَْيَن اْلِمْرحاُض؟ .3
 َهْل ُمَصلَّى اْلَمْدَرَسِة أََماَم اْلَمْكَتَبِة؟ .4
اَعُة؟ .5  أَْيَن السَّ

َإَذا َكاَنْت  (خ)ِإَذا َكاَنِت اْلِعَبارَُة َصِحْيَحًة، َواْختـَْر ( ص)ِاْختـَْر   . ب
ًقا ِلَنصِّ الِقَراَءةِ   !َخاِطَئًة َوفـْ

ْلَعُب َواِسعٌ ( خ/ص) .1
َ

 امل
ْدَرَسُة َجاِنَب اْلَمْسِجدِ ( خ/ص) .2

َ
 امل

َلةٌ ( خ/ص) .3 ي ْ  َحِقْيَبٌة َسْلَماُن مجَِ
َرٌة َوُمَنظََّمةٌ ( خ/ص) .4 ْكَتَبُة َكِبي ْ

َ
 امل

َصلَّى( خ/ص) .5
ُ

 املِْرحاُض َورَاَء امل



 
 

 

 !َغِة اإلْنُدْونِْيِسيَِّة الَجيَِّدةِ تـَْرِجْم ِإَلى الُّل . ج
َلةٌ  .1 ي ْ َرٌة َوُمَنظََّمٌة َومجَِ  . َمْدَرَسيِت َكِبي ْ
َرةٌ  .2  .َوِهَي َعَلى احلَاِئط. الَسب ُّْوَرُة ىِف َفْصِلى َكِبي ْ
 . َفْصِلى بَ نْيَ اْلُمَصلَّى َوَمْكَتَبِة اْلَمْدَرَسةِ  .3
 . ُهَو َوَراَء اْلَمْدَرَسةِ . هَذا َمْلَعبٌ  .4
 . ْرَحاُض ىِف َمْدَرَسيِتْ َنِظْيفٌ املِ  .5

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

LAMPIRAN 7  
 

 َونُ األَلْ 

َطة اإلْساَلِمَيِة  ْدَرَسِة اْلُمتَ َوسِّ
َ

. ماْلنج 1أَنَا طَاِلٌب ىِف اْلَفْصِل األوَِّل ِمَن امل
ْيٌل َوُمَنظَّمٌ   .ُهَو َجاِنَب َمْكَتَبِة اْلَمْدَرَسةِ . َفْصِلى مجَِ

احلَاِئُط َلْونُُه . َوِهَي َعَلى احلَاِئطِ . تِْلَك ُصْورَُة َرئِْيِس اجْلُْمُهرِيَّةِ . اُْنظُْر ِإىَل الُصْوَرةِ 
 .َأْصَفرٌ 

ب ُّْوَرٌة ىِف َفْصِل َلْونُ َها أَبْ َيضٌ . تِْلَك َسب ُّْوَرةٌ ! اُْنظُرْ   .السَّ

َأْسَوُد )أَْلَونُ َها ُمتَ نَ وَِّعٌة . اْلُمَدرِّسِ ِهَي َعَلى َمْكَتِب . اُْنظُْر ِإىَل أَْقاَلم اجلَافِّ 
 (َوَأْزَرُق َوَأمْحَُر َوَأْخَضرُ 

َأْسَواُد َوبَ نَ ْفَسِجٌي َوَأمْحَُر َوَوْرِديُّ )أَْلَونُ َها ُمتَ َنِوَعٌة أَْيًضا . اُْنظُْر ِإىَل أَْقاَلِم الّطالَّبِ 
 (.َوَأْخَضُر َوبُ ىنُِّّ َوبُ ْرتُ َقايلُّ َوَأْزَرُق َوَرَماِديُّ وَكرميُِْي 

 

SOAL POST TEST 

 



 
 

 

ًقا ِلنَّصِ  . أ  !َأِجْب َوفـْ
 أَْيَن اْلَفْصُل األوَُّل؟ .1
 َما َلْوُن احْلَاِئِط؟ .2
؟ َماَلْونُُه؟ .3  أَْيَن اْلَقَلُم اجلَافُّ
 أَْيَن ُصْوَرُة َرئِْيِس اجْلُْمُهْورِيَِّة؟ .4
ب ُّْوَرُة؟ َما َلْونُ َها؟ .5  أَْيَن السَّ

ْر ِإَذا َكاَنِت اْلِعبَ ( ص)ِاْختـَْر   . ب َإَذا َكاَنْت ( خ)ارَُة َصِحْيَحًة، َواْختـَ
ًقا ِلَنصِّ الِقَراَءةِ   !َخاِطَئًة َوفـْ

 .أَنَا طَاِلٌب ىِف اْلَفْصِل األوَّلِ ( خ/ص) .1
 .َفْصِلى أََماَم َمْكَتَبِة اْلَمْدَرَسةِ ( خ/ص) .2
 .َلْوُن احلَاِئِط َأْسَوادُ ( خ/ص) .3
 .َلْوُن الصُّْوَرٍة ىِف َفْصِلى أَبْ َيضُ ( خ/ص) .4
ِب َعَلى َمْكَتَبِة اْلُمَدرِّسِ ( خ/ص) .5  .أَْقاَلُم الطُّالَّ

 

 



 
 

 

 !تـَْرِجْم ِإَلى الُّلَغِة اإلْنُدْونِْيِسيَِّة الَجيَِّدةِ  . ج
ْيٌل َوُمظَّمٌ  .1  .َفْصِلى مجَِ
 .احلَاِئُط َلْونُُه َأْصَفرٌ  .2
ب ُّْوَرُة ىِفْ َفْصِلى َلْونُ َهأ أَبْ َيضٌ  .3  .السَّ
 .ِهَي َعَلى َمْكَتِب الطُّاَلبِ . الطُّاَلبِ اُْنظُْر ِإىَل أَْقاَلِم  .4
 َأْسَواُد َوَأْزَرُق َوَأمْحَُر َوَأْخَضرُ  .5

 

 

 

 

 

 

 

 

        



 
 

 

 
 



 
 

 

LAMPIRAN 9 

ANGKET RESPON SISWA TERHADAP PEMBELAJARAN 

QIRA’AH DENGAN MENGGUNAKAN METODE PEER TEACHING 

Nama  : 

Kelas  : 

Petunjuk pengisian: 

a. Berilah tanda silang (x) pada kertas jawaban yang sesuai dengan 

pendapatmu sendiri tanpa dipengaruhi siapapun. Adapun 

keterangan jawabannya adalah sebagai berikut: 

SS: Sangat Setuju; S: Setuju; TS: Tidak Setuju; STS: Sangat Tidak 

Setuju. 

b. Jawaban tidak boleh lebih dari satu pilihan 

c. Apapun jawaban anda tidak mempengaruhi pelajaran bahasa arab, 

oleh karena itu hendaklah dijawab dengan sebenar-benarnya. 

 

NO PERTANYAAN 

RESPON SISWA 

SS S TS STS 

4 3 2 1 

1. Saya mampu memahami makna 

yang terdapat dalam teks qira’ah 

setelah belajar dengan teman 

sekelompok. 

    



 
 

 

2. Saya senang belajar qira’ah 

dengan menggunakan metode 

diskusi/berkelompok. 

    

3. Belajar qira’ah dengan metode 

diskusi/berkelompok membuat 

suasana belajar menjadi aktif. 

    

4. Belajar qira’ah dengan metode 

diskusi/berkelompok  

membosankan. 

    

5. Belajar qira’ah dengan 

menggunakan metode 

diskusi/berkelompok sangat 

membantu saya dalam 

memahami materi pelajaran 

qira’ah. 

    

6. Belajar qira’ah dengan 

menggunakan metode 

diskusi/berkelompok lebih 

menyenangkan daripada metode 

ceramah. 

    

7. 

 

Penerapan pembelajaran qira’ah 

menggunakan metode 

diskusi/berkelompok dapat 

membantu saya untuk lebih 

mudah berinteraksi dengan guru 

    



 
 

 

dan teman-teman belajar. 

8. Saya mampu menghafal 

kosakata dengan mudah setelah 

belajar dengan menggunakan 

metode diskusi/berkelompok. 

    

9. Saya sulit belajar qira’ah 

dengan menggunakan metode 

diskusi/berkelompok. 

    

10. kemamampuan menjawab soal 

saya lebih meningkat setelah 

menggunakan metode 

diskusi/berkelompok. 

    

 

        

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

Lampiran 8 

Output SPSS 

Tests of Normality 

 

POSTTEST 

Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

PRETEST PRETEST .120 30 .200
*
 .943 30 .110 

POSTTEST .137 30 .158 .955 30 .235 

 

 

 

Test of Homogeneity of Variances 

PRETEST 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.095 1 58 .153 



 
 

 

 

Paired Samples Statistics 

  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 

Pair 1 PRETEST 56.17 30 11.117 2.030 

POSTTEST 80.60 30 8.834 1.613 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 



 
 

 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

t df 

Sig. (2-

tailed) 

  

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Pair 1 PRET

EST - 

POST

TEST 

-24.433 7.745 1.414 -27.325 -21.541 -17.280 29 .000 

 

 

 



 
 

 

OUT PUT ANGKET 

 

Rata-Rata Keseluruhan Item Angket 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

soal1 30 3.00 4.00 3.7000 .46609 

soal2 30 1.00 4.00 3.2000 .92476 

soal3 30 1.00 4.00 3.4667 .86037 

soal4 30 1.00 4.00 1.9000 1.15520 

soal5 30 1.00 5.00 3.5000 .93772 

soal6 30 1.00 4.00 3.3667 .71840 

soal7 30 2.00 4.00 3.7000 .59596 

soal8 30 2.00 4.00 3.4333 .81720 

soal9 30 1.00 4.00 1.9333 1.04826 

soal10 30 1.00 4.00 3.2667 1.11211 



 
 

 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

soal1 30 3.00 4.00 3.7000 .46609 

soal2 30 1.00 4.00 3.2000 .92476 

soal3 30 1.00 4.00 3.4667 .86037 

soal4 30 1.00 4.00 1.9000 1.15520 

soal5 30 1.00 5.00 3.5000 .93772 

soal6 30 1.00 4.00 3.3667 .71840 

soal7 30 2.00 4.00 3.7000 .59596 

soal8 30 2.00 4.00 3.4333 .81720 

soal9 30 1.00 4.00 1.9333 1.04826 

soal10 30 1.00 4.00 3.2667 1.11211 

Valid N (listwise) 30     

Persentase Per Item Angket 



 
 

 

soal1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Setuju 9 30.0 30.0 30.0 

sangat setuju 21 70.0 70.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

soal2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 3 10.0 10.0 10.0 

tidak setuju 1 3.3 3.3 13.3 

Setuju 13 43.3 43.3 56.7 



 
 

 

sangat setuju 13 43.3 43.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

soal3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 2 6.7 6.7 6.7 

tidak setuju 1 3.3 3.3 10.0 

Setuju 8 26.7 26.7 36.7 

sangat setuju 19 63.3 63.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 
 



 
 

 

soal4 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 16 53.3 53.3 53.3 

tidak setuju 6 20.0 20.0 73.3 

Setuju 3 10.0 10.0 83.3 

sangat setuju 5 16.7 16.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

 
 

soal5 



 
 

 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 1 3.3 3.3 3.3 

tidak setuju 5 16.7 16.7 20.0 

Setuju 3 10.0 10.0 30.0 

sangat setuju 20 66.7 66.7 96.7 

5.00 1 3.3 3.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

soal6 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 1 3.3 3.3 3.3 



 
 

 

tidak setuju 1 3.3 3.3 6.7 

Setuju 14 46.7 46.7 53.3 

sangat setuju 14 46.7 46.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

soal7 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak setuju 2 6.7 6.7 6.7 

Setuju 5 16.7 16.7 23.3 

sangat setuju 23 76.7 76.7 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 



 
 

 

 

soal8 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid tidak setuju 6 20.0 20.0 20.0 

Setuju 5 16.7 16.7 36.7 

sangat setuju 19 63.3 63.3 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

soal9 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 14 46.7 46.7 46.7 

tidak setuju 7 23.3 23.3 70.0 



 
 

 

Setuju 6 20.0 20.0 90.0 

sangat setuju 3 10.0 10.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 

 

 

soal10 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid sangat tidak setuju 5 16.7 16.7 16.7 

Setuju 7 23.3 23.3 40.0 

sangat setuju 18 60.0 60.0 100.0 

Total 30 100.0 100.0  

 



 
 

 

 الصور الفوتوغرافية
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