الرسالة العلمية
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إعداد الطالبة
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كليّة الوربية وعلوم التدريس
شعبة تعليم اللغة العربية
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أ
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الرسالة العلمية

مق ّدمة ألجل احلصول على الدرجة اجلامعية األوىل ُب قسم تعليم اللغة العربية

إعداد الطالبة
ىنا أرسيتا

ٕٔ٘ٓٔٓٓٓٓٚ
رقم التسجيل :
كلية الوربية وعلوم التدريس
شعبة تعليم اللغة العربية
ادلشرفة األوىل  :الدكتوراندة ختيجة  ،ادلاجستًنة
ادلشرف الثاين  : :البارى سربٌن  ،ادلاجستًن
جامعة ميترو اإلسالمية الحكومية المبونج
1028ﻡ 2110/ﻫ

ب

شعار
)ٔٗ :(اإلسراء٤4ِِحسيبِا
َ اِ ۡق َرِۡأِك َٰتَبَ َكِ َكفَ َٰىِبنَ ۡفس َكِ ۡٱليَ ۡو َِمِ َعلَ ۡي َك
"Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai
penghisab terhadapmu" (Q.S. Al-Isra`: 14)

اإلﻫداء
محدا وشكرا اللّة تعاىل أىديت ىذا الرسالة العلمية إىل :
ٔ.

األولٌن ومها أيب و ّأمي اللذين ال يزاالن حيثّين ويدعواين
ادلعلّمٌن ّ
ويعاضداين معاضدة كاملة ُب إهناء ىذا الرسالة العلمية.

ٕ.

مساحة األستاذة الدكتوراندة ختيجة  ،ادلاجستًنة ىي ادلشرفة األوىل،
ومساح األستاذ البارى سربٌن ،ادلاجستًن ىو ادلشرف الثاين.

ٖ.

أساتذي الذين يقومون بالوربية وعلوم التدريس ُب قسم تعليم اللغة
العربية جبامعة ميورو اإلسالمية احلكومية .فقد قدموا للباحثة كل
العون وتشجيع طوال فورة إعداد ىذه الرسالة العلمية فلم يبخلو
بعلمهم ومل يضقوا صدرىم يوما عن مساعدة الباحثة وتوجههم،

ٗ.

ومن اللّة العظيم الثواب واجلزاء.
فلهم مين الشكر اخلالصّ ،

مجع أصحاين جبامعة ميورو اإلسالمية احلكومية.

ب

كلمة شكر وتقدير
احلمد هلل الذي ىدانا إىل سبيل اذلددى والددين األقدوم ،الدذي ضدعع عدن
وص ددع جالل ددو وعظمت ددو الق ددول والك ددالم ،والص ددالة والس ددالم عل ددى الن ددا أض دداء
نفوسنا وعقولنا بنور اإلسالم ،وعلى ألو وأصحابو الذين سلكوا سبل السالم.
وبعددد ،كددان وضددع ىددذه الرسددالة العلميددة شددرطا مددن شددروط تكددوين البحد
للحصول علدى الدرجدة اجلامعيدة األوىل ُب شدعبة تعلديم اللغدة العربيدة جبامعدة ميدورو
اإلس ددالمية احلكومي ددة ،وق ددد أس ددعدين ُب إدت ددام ى ددذه الرس ددالة العلمي ددة ادلس دداعدات
الكثددًنة ،ولددذلي يلي د ق أن أق دددم ب ددبالن االمت ددنان ،وجزيد ددل العرفددان إىل كددل مددن
وجهين ،وعلمين ،وأخذ بيدي ُب سبيل إدتام ىذه الرسالة العلمية  ،وأخص ذلي
إىل:
ٔ .األس د ددتاذة ال د دددكتورة احلاج د ددة إيني د دزار ،ادلاجس د ددتًنة ،ر يس د ددة اجلامع د ددة اإلس د ددالمية
احلكومية مبيورو.
ٕ .الدكتوراندة ختيجة  ،ادلاجسدتًنة ادلشدرفة األوىل ،الد أسدعدتين نسدن إرشدادىا
وتوجيهاهتا حىت أستطيع إدتام ىذه الرسالة العلمية ،فلها من اهلل حسن الثواب
والرعاية.
ٖ .البددارى س دربٌن ،ادلاجسددتًن ادلشددرف الثدداين ،الددذي أشددرفين نسددن توجيهاتددو ُب
وحتقي ىذه الرسالة العلمية ،فلو مين خالص الشكر والتقدير ،وفقو اهلل.
وُب النهايددة يسددرين أن أقدددم جبزيددل الشددكر إىل كددل مددن مد ّد ق يددد العددون ُب
مسًنٌب البح العلمي ،أشكرىم مجيعاً وأدتىن من اهلل عدز وجدل أن جيعدل ذلدي
ُب موازين حسناهتم.
ج

ومع ذلي ،أ ّن ُب تقدمي الرسالة العلمية ،ال يستغين من اخدتالط اخلطداء
والتقصددًن ،فلددذلي أرجددو االنتقددادات واالقوراحددات إلصددالح ىددذه الرسددالة العلميددة
ُب العصدر القدادم ،وأخدًنا ،وعسدى أن تنفددع ىدذه الرسدالة العلميدة ُب رلدال التعلدديم
عاما.
ق خاصا ،وللقار ٌن ّ
ميوروٕٜٓٔ ......… ،
الباحثة
ىنا أرسيتا
رقم التسجيل ٕٔ٘ٓٔٓٓٓٓٚ:

د

تقرير المشرفين
 :مقارنة حتصيل الدراسة مهاراة القراءة بٌن خرجيي ادلدرسة
ادلوضوع
العالية اإلسالمية وخرجيي ادلدرسة العالية احلكومية شعبة
تعليم اللغة العربية للمستوى اخلامس جبامعة ميورو
اإلسالمية احلكومية للعام الدراسي ٕٜٓٔ/ٕٓٔٛم
 :ىنا أرسيتا
الواضع
رقم التسجيل ٕٔ٘ٓٔٓٓٓٓٚ :
 :الوربيّة
كلية
 :تعليم اللغة العربيّة
شعبة
بعد اإلطالع واإلصالح ،واف ادلشرفان على تقدديو إىل ادلناقشة العلمية
لدى شعبة تعليم اللغة العربيّة باجلامعة اإلسالمية احلكومية ميورو.


ه

وزارة الشؤون الدينية اإلندونسية
جامعة ميترو اإلسالمية الحكومية المبونج

العنوان :الشارع كي حجر ديوانتوىو ٘ٔ أ إيرينج موليا مبدينة مورو

االعتماد من طرف لجنة المناقشة
رقم:
دتّت ادلناقشة على الرسالة العلمية بادلوضوع :مقارنة حتصيل الدراسة مهاراة
القراءة بٌن خرجيي ادلدرسة العالية اإلسالمية وخرجيي ادلدرسة العالية احلكومية
شعبة تعليم اللغة العربية للمستوى اخلامس جبامعة ميورو اإلسالمية احلكومية
للعام الدراسي  ٕٜٓٔ/ٕٓٔٛم ،ال كتبة ىنا أرسيتا ،رقم التسجيل:
 ،ٕٔ٘ٓٔٓٓٓٓٚكلية الوربية وعلوم التدريس ،شعبة تعليم اللغة العربية ،اليوم
 ---- :تاريخ--- ---
لجنة المناقشة

ر يسة اللجنة ------------- :
السكرتًنة ------------- :
ادلناقش األول ------------- :
ادلناقش الثاين ------------- :

()................................
()................................
()................................
()................................

عميدة كلية الوربية وعلوم التدريس

الدكتورة احلاجة أعلى ،ادلاجستًنة
رقم القيدٜٜٕٖٕٔٙٔٓٓٛٓٓٓٓٓٓ٘ :

و

إقرار الطالبة
ادلوقع أدناه
 :ىنا أرسيتا
اسم
رقم التسجيل ٕٔ٘ٓٔٓٓٓٓٚ :
 :الوربية وعلوم التدريس
كلية
 :تعليم اللغة العربية
شعبة
تشهد على أن ىذه الرسالة العلميّة كلها أصلية من إبداع فكرة الباحثة إال ُب
األقسام ادلعينة ال يكتبها الباحثة ُب ادلراجع
ميوروٕٜٓٔ .......…. ،
الباحثة
ىنا أرسيتا
رقم التسجيل ٕٔ٘ٓٔٓٓٓٓٚ:

ز

مقارنة تحصيل الدراسة مهاراة القراءة بين خريجي المدرسة العالية

اإلسالمية وخريجي المدرسة العالية الحكومية شعبة تعليم اللغة العربية
للمستوى الخامس بجامعة ميترو اإلسالمية الحكومية للعام الدراسي
1022/1028م

الملخص
ىنا أرسيتا
رقم التسجيل ٕٔ٘ٓٔٓٓٓٓٚ :
ديكن مالحظة صلاح الطلبة ُب عملية التعلم من القيمة ال ًب احلصول
عليها خالل ىذه الفورة  ،وىي فورة معينة قدمها ادلعلم من خالل ترمجة زلددة
مسب ًقا .معلمة واحدة ديكن رؤيتها دلعرفة مدى صلاح الطلبة ُب أنشطة التعلم ال
ًب تنفيذىا .أحد العوامل ال تؤثر على قدرة الطلبة على التعلم ىي اخللفية
التعليمية السابقة .بناءً على األناث األولية  ،ىناك فتتان أساسيتان الطلبة
شعبة تعليم اللغة العربية للمستوى اخلامس جبامعة ميورو اإلسالمية احلكومية.
أيضا وخرجيي ادلدرسة العالية
ىناك خرجيي ادلدرسة العالية اإلسالمية ،وىناك ً
احلكومية .بناءً على اخللفية ،فإن صياغة ادلشكلة ُب ىذه البح ىي ما إذا
كانت ىناك مقارنة معنوية بٌن حتصيل الدراسة مهاراة القراءة بٌن خرجيي
ادلدرسة العالية اإلسالمية وخرجيي ادلدرسة العالية احلكومية شعبة تعليم اللغة
العربية للمستوى اخلامس جبامعة ميورو اإلسالمية احلكومية للعام الدراسي
ٕٜٓٔ/ٕٓٔٛم.
العينة ُب ىذه البح كانت ٖ٘ الطلبة  ،الذين قدموا من ادلدرسة
العالية اإلسالمية ٖٔ الطلبة وأولتي من ٕٕ ادلدرسة العالية احلكومية .كانت
ح

تقنيات مجع البيانات ادلستخدمة ىي ادلراقبة والوثا وادلقابالت وحتليل البيانات
ادلستخدمة  ،وكانت تقنيات حتليل البيانات الوصفية الكمية  ،أي من خالل
حتليل نتا ج الطلبة التعلم النها ي اختبار القراءة جبامعة ميورو اإلسالمية
احلكومية مع صيغة  .chi kudratبناءً على نتا ج معاجلة وحتليل البيانات ال ًب
مجعها ُب ىذه البح ٍ ،ب االستنتاج الذي ديكن للباحثة أن يستخلصة ىو أن
"ىناك مقارنة معنوية مقارنة حتصيل الدراسة مهاراة القراءة بٌن خرجيي ادلدرسة
العالية اإلسالمية وخرجيي ادلدرسة العالية احلكومية شعبة تعليم اللغة العربية
للمستوى اخلامس" .يأخذ ىذا بناءً على استنتاجات إحصا ية تشًن إىل أن
chi kudrat hitungأكرب من ِ chi kuadrat tabel
أوٕٓٔ ٘,ٜٜٔ< ٖٔ,ٖٙٛ>ٜ,لذلي الفرضية ادلقورحة ُب ىذه البح
مقبولة .لذلي  ،ديكن اختاذ قرار بأن ىناك اختالفات ُب حتصيل الدراسي
مهاراة القراءة بٌن الطلبة اخلرجيي ادلدرسة العالية اإلسالمية وخرجيي ادلدرسة
العالية احلكومية وفرضية البح ال تقرأ " ىناك مقارنة معنوية حتصيل الدراسة
مهاراة القراءة بٌن خرجيي ادلدرسة العالية اإلسالمية وخرجيي ادلدرسة العالية
احلكومية شعبة تعليم اللغة العربية للمستوى اخلامس جبامعة ميورو اإلسالمية
احلكومية للعام الدراسي ٕٜٓٔ/ٕٓٔٛم مقبولة".

ط

PERBANDINGAN HASIL BELAJAR MAHAROH QIROAH
ANTARA ALUMNI MADRASAH ALIYAH DENGAN ALUMNI
SEKOLAH MENENGAH ATAS PADA MAHASISWA SEMESTER V
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA ARAB INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI METRO TAHUN AKADEMIK 2018/2019

ABSTRAK

HANA ARSITA
NPM. 1501020007

Keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar dapat dilihat dari nilai
yang diperolehnya selama kurun waktu tertentu yang diberikan oleh guru melalui
mekanisme penilaian yang telah ditetapkan. Kemampuan tersebut merupakan
salah satu parameter yang dapat dilihat untuk mengetahui seberapa berhasilnya
siswa dalam kegiatan proses pembelajaran yang telah dilakukan. Salah satu faktor
yang mempengaruhi kemampuan belajar siswa adalah latar belakang pendidikan
sebelumnya. Berdasarkan penelitian pendahuluan terdapat dua kategori latar
belakang mahasiswa Pedidikan Bahasa Arab IAIN Metro. Ada yang alumni
Madrasah Aliyah dan ada pula alumni Sekolah Menengah Atas. Berdasarkan latar
belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada
perbandingan yang signifikan hasil belajar maharoh qiroah antara mahasiswa
alumni Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Atas Jurusan Pendidikan Bahasa
Arab semester V. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya
perbedaan kemahiran membaca Bahasa Arab antara alumni Madrasah Aliyah dan
Sekolah Menengah Atas pada mahasiswa semester V Pendidikan Bahasa Arab
IAIN Metro T.A 2018/2019.
Sampel pada penelitian ini adalah 53 orang mahasiswa, yang berasal dari
Madrasah aliyah 31 mahasiswa dan yang berasal dari Sekolah Menengah Atas 22
mahasiswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,
dokumentasi, interview dan teknik analisis data yang digunakan adalah teknik
analisis data kuantitatif deskriptif yaitu dengan menganalisis data hasil belajar
ujian akhir qiroah mahasiswa PBA IAIN Metro dengan rumus chi kuadrat.
Berdasarkan hasil pengolahan dan analisa terhadap data yang berhasil
dikumpulkan dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat peneliti ambil
bahwa “Ada perbandingan yang signifikan antara hasil belajar maharoh qiroah
mahasiswa alumni Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Atas Jurusan
Pendidikan Bahasa Arab semester V". Hal ini diambil berdasarkan kesimpulan
statistik yang menyebutkan bahwa Chi Kuadrat hitung adalah lebih besar dariِ
pada harga Chi Kuadrat tabel atau 9,210  13,368  5,991 sehingga Hipotesis
yang diajukan dalam penelitian ini dapat diterima. Oleh karena itu dapat diambil
ketetapan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar maharoh qiroah antara
mahasiswa alumni Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Atas dan hipotesis

ي

penelitian yang berbunyi “Ada perbandingan yang signifikan antara hasil belajar
maharoh qiroah mahasiswa alumni Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Atas
Jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester V IAIN Metro T.A 2018/2019
diterima”.
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الفصل األول
مق ّدمة

 ال ّدوافع إلى البحث.أ
ِْ َ َي الَّ ِذي َخلَ (ٔ) َخل
)ٕ( َاإلنْ َسا َن ِم ْن َعل
َ ِّاس ِم َرب
ْ ِاقْدَرأْ ب
ٔ
ِْ ي ْاألَ ْكرُم (ٖ) الَّ ِذي َعلَّم بِالْ َقلَ ِم (ٗ) َعلَّم
)٘( اإلنْ َسا َن َما َملْ يَد ْعلَ ْم
َ
َ
َ َ ُّاقْدَرأْ َوَرب
 كما قال.تناسب بااليات السابقة يأمر اهلل الناس القراءة كشكل َب طلب العلم
: خبارى عمر َب كتابة
“Allah memerintahkan agar manusia membaca sebelum melakukan pekerjaan
dan ibadah yang lain. Ayat ini juga menunjukkan karunia Allah SWT kepada
manusia, sebab ia dapat menemukan kemampuan belajar bahasa. Manusia juga
dapat mempelajari baca-tulis, ilmu pengetahuan, keterampilan yang beragam,
petunjuk dan keimanan, serta hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia sebelum
diajarkan kepadanya".2

 ألنو يتطلب الكثًن من األشياء ُب، إن العثور على ادلعرفة نشاط جيب إعداده
 التعلم حيدث بسبب. التعلم ىو عملية.شكل التكلفة والوقت والصحة والذكاء
.الدافع لتلبية االحتياجات واألىداف ادلراد حتقيقها
: قال عينوالرمحن
"Belajar merupakan kegiatan penting setiap orang, termasuk di dalamnya
bagaimana seharusnya belajar.3ِ Belajar merupakan interaksi individu dengan
lingkungannya. Lingkungan dalam hal ini dapat berupa manusia atau obyekobyek lain yang memungkinkan individu memperoleh pengalaman-pengalaman
atau pengetahuan, baik pengalaman atau pengetahuan baru maupun sesuatu yang
1

QS. Al-„Alaq (96): 1-5.
Bukhari Umar, Hadis Tarbawi (Pendidikan dalam Perspektif Hadis), (Jakarta:
AMZAH, 2014), h. 8.
3
Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.33.
2

2

pernah diperoleh sebelumnya akan tetapi menimbulkan perhatian kembali bagi
individu tersebut sehingga memungkinkan terjadinya interaksi".4

صلى عليو وسلم يقول من سلي
عن أيب ال ّدرداء قل مسعت رسول اهلل ّ
طريقا يبتغي فيو علما سلي اهلل بو طريقا إىل اجلنّة وإ ّن ادلال كة لتضع أجنحتها
حىت
السموات ومن ُب األرض ّ
رضاء لطالب العلم وإ ّن العامل ليستغفر لو من ُب ّ
احليتان ُب ادلاء و فضل العامل على العابد كفضل القمر على سا ر الكواكب إ ّن
ورثوا العلم فمن أخذ
يورثوا دينرا وال درمها إّّنا ّ
العلماء ورثة األنبياء إ ّن األنبياء مل ّ
الورميذي ،امحد ،البيهقي ،ابو داودّ ،ادارديي)
بو أخذ ن ّ
ظ وافر( .حدث رواه ّ
و َب االراء األخر ،يقال أن التعلم ىو :
“Proses memberikan ilmu pengetahuan kepada orang yang belum tahu.
Hasilnya, orang yang belajar itu memiliki ilmu pengetahuan dan dapat
dimanfaatkan dalam menjalankan hidup.5 Mengajar biasanya dilakukan oleh guru
untuk menyampaikan atau mengajarkan suatu kebaikan kepada muridnya.
Mengajar adalah merupakan salah satu komponen dari kompetensi-kompetensi
guru. Dan setiap guru harus menguasainya serta terampil melaksanakan mengajar
itu”.6

التدريس الفعال ىو التدريس الذي ديكن أن حيق التعلم الفعال
للطلبة .عندما يكون من ادلمكن دترير عملية التعليم والتعلم بشكل صحيح
وصحيح سيتم حتقي أقصى قدر من حتصيل الدراسي .تتميز حتصيل الدراسة
بالتغًنات ُب السلوك .حتصيل الدراسة ىي التغًنات ال حتدث ُب الطلبة  ،وىي
القدرات ال يتمتعون هبا بعد حضور عملية التعليم والتعلم.
4

Ibid., h. 36.
Bukhari Umar, Hadis Tarbawi., h. 20-21.
6
Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta,
2013), h. 29.
5
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مؤسسة التعليم اإلسالمية اإلندونيسية ال ّنت
ادلدرسة ىي واحدة من ّ
وتطورت منذ أوال القرن العشرون .ادلدرسة ىي تطوير نظام تعليمي من ادلساجد
إىل ادلساجد ال تدرس بعض الفقو .إن مقدار االىتمام بتعلم ادلسلمٌن جيعل
ادلساجد شللوءة مبجموعات التعلم  ،ني حيتاجون إىل مكان جديد ٍ
كاف
لذلي .ادلدرسة ُب إندونيسيا ىي جتديد التعليم اإلسالمي اإلندونيسي من
مصلى وادلعهد وغًنىم إىل ادلدرسة ذات النظم
التعليم التقليدي مثل ّ
الكالسيكية واإلدارة األكثر تنظيمية والتسوية .ادلدرسة ادلبكرة ُب إندونيسيا ىي
مزيج من نظام التعليم ُب ادلدرسة (الغربية) ونظام التعليم اإلسالمي اإلندونيسي
التقليدي.
ادلدرسة العالية اإلسالمية ىي مستوى من التعليم الثانوي ُب التعليم
الرمسي ُب إندونيسيا وىي ما يعادل ادلدرسة العالية احلكومية ال تقوم بإدارهتا
وزارة الدين .وقد ًب تعليم ادلدرسة العالية اإلسالمية ُب غضون ثالث سنوات ،
بدءا من الصع العاشر إىل الصع الثاين عشر.
ادلدرسة العالية احلكومية ىي مستوى التعليم الثانوي ُب التعليم الرمسي
ُب إندونيسيا بعد خترجة من ادلدرسة الثانوية (أو ما يعادذلا) .تؤخذ ادلدرسة
العالية احلكومية ُب ثالث سنوات  ،بدءا من الصع العاشر إىل الصع الثاين
عشرُ .ب العام الدراسي ٗ ٜٜٔ٘/ٜٜٔإىل العام ٖٕٓٓ ، ٕٓٓٗ/مسيت
ىذه ادلدرسة مبدرسة متوسطة عامة.
تدرس بالتأكيد ادلواد العربية ُب مدرسة العالية اإلسالمية بينما ُب
ادلدرسة العالية احلكومية أو ادلدرسة العامة ليست ىناك بالضرورة ىذه
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ادلوضوعات .فيما يتعل بالبح الذي أجراتو الباحثة مل يدرس إال من خرجيي
الطلبة الذين أتوا منوُ .ب ىذه البح مقارنة باالتحصيل الدراسة اللغة العربية
وخاصة ُب مهاراة القراءة من خرجيي ادلدرسة العالية اإلسالمية مع خرجيي
ادلدرسة العالية احلكومية جبامعة ميورو اإلسالمية احلكومية .ىل ىناك اختالفات
كبًنة أم ال ؟
حاصلة البح ادلدخلى الىت أجراتو الباحثة ُب ٘ٔ أكتوبر ُ ٕٓٔٛب
جامعة اإلسالمية احلكومية مورو ديكن احلصول على البيان التالية.
اجلدول االول
البيان من اإلختبار َب البح ادلدخلى عند طلبة َب ادلستوى اخلامس
الرقم

خرجيي مدرسة العالية
اإلسالميو

نتيجة

الرقم

خرجيي ادلدارس العالية
احلكومية

نتيجة

٤

أغوس

78

٤

أرين أغسطن

87

2

إندري إيكا

72

2

أجلانيا

78

3

الرحم الدين

86

3

أيورسكا

7٤

4

لطفي معرفة

84

4

ديوي جورى

7٤

5

زلمود

88

5

دياة س

87

6

مسهودي

7٤

6

فطرية

78

8

إرفان

7٤

8

إندة لستاري

74

7

نورل

87

7

خليفة

82

7

فطري

7٤

7

لسدى ج

7٤

٤8

رتنا واٌب

87

٤8

مهاراين

72

5

٤٤

ريين

73

٤٤

ريا مًني

82

٤2

سيع اإلمران

86

٤2

تيارى

78

٤3

صافٌن

86

٤3

ولدان

84

٤4

س نور لطيفة

78

٤4

أفريدى فتاٌب

7٤

٤5

س نور مغفرة

58

٤5

بدروس

84

٤6

سي ر

78

٤6

دوي لستاري

75

٤8

أسوة

62

٤8

إيكا

87

٤7

يوليتا

85

٤7

نيال

73

٤7

مجرة

85

٤7

نوفينا ريا

68

28

ألفينا

87

28

رزقي

7٤

2٤

دوي لستاري

85

2٤

نديا

72

22

فطري م

75

22

جيورى

78

23

غاالنج

7٤

24

إندة رزقي

86

25

لؤلؤ أ

86

26

زلمد أري

7٤

28

زلمد س

85

27

نيماس

7٤

27

راىايو

85

38

سافًنى

86

3٤

سي ف

7٤
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من اجلدول االول ُب البح ادلدخلى ىناك فجوة بٌن ادلمارسة
والنظرية .لذا فإن الباحثة مهتمة بدراسة حتصيل الدراسي الطلبة اللغة العربية
وخاصة َب مهارة القرءاة من خرجيي مدرسة العالية اإلسالمية مع خرجيي ادلدرسة
العالية احلكومية جبامعة ميورو اإلسالمية احلكومية .من خالل تقدمي الرسالة
العلمية بعنوان " مقارنة حتصيل الدراسة مهاراة القراءة بٌن خرجيي ادلدرسة العالية
اإلسالمية وخرجيي ادلدرسة العالية احلكومية شعبة تعليم اللغة العربية للمستوى
اخلامس جبامعة ميورو اإلسالمية احلكومية للعام الدراسي ٕٜٓٔ/ٕٓٔٛم ".
ب.

تحقيق المشكلة

إضافو إىل الدوافع إىل البح ال وصفها الباحثة فإن ادلشكلة ال
دتكن حتقيقها ىي االختالف ُب اخللفية التعليمية ال تؤثر على حتصيل الدراسة
مهارة القراءة للطلبة ُب ادلستوى اخلامس.

ج .تحديد المشكلة
إضافو إىل حتقي ادلشكلة ني ال تكون ادلشكالت ال
منتشرة واسع يناقش الباحثة فقط مقارنة حتصيل الدراة الطلبة خاصة
القراءة بٌن خرجيي مدرسة العالية اإلسالمية وخرجيي ادلدرسة العالية
شعبة تعليم اللغة العربية للمستوى اخلامس جبامعة ميورو اإلسالمية
للعام الدراسي ٕٜٓٔ/ٕٓٔٛم.

نوقشت
َب مهارة
احلكومية
احلكومية
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د .سؤال البحث
إضافو إىل حتديد السابقة فتقدمت الباحثو رموز ادلسألة التالية :
كيع مقارنة حتصيل الدراسة مهاراة القراءة بٌن خرجيي ادلدرسة العالية اإلسالمية
وخرجيي ادلدرسة العالية احلكومية شعبة تعليم اللغة العربية للمستوى اخلامس
جبامعة ميورو اإلسالمية احلكومية للعام الدراسي ٕٜٓٔ/ٕٓٔٛم ؟
ه .أغراض البحث و منافعه
ٔ .أغراض البح
معرفة مقارنة حتصيل الدراسة مهاراة القراءة بٌن خرجيي ادلدرسة العالية
اإلسالمية وخرجيي ادلدرسة العالية احلكومية شعبة تعليم اللغة العربية
للمستوى اخلامس جبامعة ميورو اإلسالمية احلكومية للعام الدراسي
ٕٜٓٔ/ٕٓٔٛم.
ٕ .منافعو البح
مفيدا:
من ادلتوقع أن يكون ىذا البح
ً
أ.نظريا  ،توفًن تطوير العلوم  ،وخاصة ُب عامل التعليم العريب .من ادلتوقع
توسيع وإثراء ادلعرفة حول حتصيل الدراسة طلبة مدرسة العالية
اإلسالمية وطلبة ادلدرسة العالية احلكومية.

ب .من الناحية العملية ديكن أن تكون فعالة ُب حتسٌن تصوير تعلم تعليم
اللغة العربية وخاصة للمحاضرين ُب زيادة حافز الطلبة شلا سيؤثر على
حتصيل الدراسة الطلبة.

الفصل الثاني

اإلطار النظري

 الوصف النظري.أ

 تعريف المقارنة.2
ادلقارنة ىي تقارن سلتلفٌن من خالل البح عن االختالفات أو أوجو
 أجري ىذا البح. ُب حٌن أن البحوث ادلقارنة ىي البحوث ادلقارنة.التشابو
دلقارنة أوجو التشابو واالختالف بٌن حقيقتٌن أو أكثر وخصا ص األشياء ال
.ًب فحصها بناء على إطار معٌن من العقل
: قال نازر أن ن ادلقارنة ىي
"Sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar
tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya
ataupun munculnya suatu fenomena tertentu."1

: وقال عاريع رمحن
"Perbandingan di dalam pendidikan bertujuan untuk menggambarkan
suatu fakta-fakta pendidikan baik dalam satu negara maupun antar negara. Bisa
menyangkut sistem pendidikan secara umum maupun menyangkut bagian per
bagian dalam sistem pendidikan, misalnya: kurikulumnya, kondisi siswanya,
tenaga kependidikannya, pendanaanya, dan lain-lain."2

 ديكن فهم أن ادلقارنات ُب التعليم تُستخدم، بناء على الرأيٌن السابقة
 دلقارنة ُب ىذه احلالة جيدة جدا.دلعرفة نقاط القوة والضعع ُب نظام التعليم
.دلعرفة مدى جودة أو سوء مجيع العناصر ُب التعليم

1
2

Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 58.
Arif Rahman. Pendidikan Komparatif. (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2010), h. 100.
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 تحصيل الدراسة.1

فهم تحصيل الدراسة-أ

التعلم ىو نشاط يعاِب ويشكل عنصرا أساسيا للغاية ُب تنفيذ كل نوع
 وىذا يعين أن صلاح أو فشل حتقي األىداف التعليمية.ومستوى التعليم
يعتمد إىل حد كبًن على عملية التعلم ال دير هبا الطلبة سواءً ُب ادلدرسة
.أو ُب منازذلم أو أسرىم
: كما قال زلبٌن شاح
"Belajar adalah kunci yang paling vital dalam setiap usaha pendidikan,
sehingga tanpa belajar sesungguhnya tak pernah ada pendidikan. Sebagai
suatu proses, belajar hampir selalu mendapat tempat yang luas dalam
berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan upaya kependidikan, misalnya
psikologi pendidikan dan psikologi belajar. Karena demikian pentingnya arti
belajar, maka bagian terbesar upaya riset dan eksperimen psikologi belajar
pun diarahkan pada tercapainya pemahaman yang lebih luas dan mendalam
mengenai proses perubahan manusia itu."3

: يعين التعلم، ُب القاموس العام االندونيسي

“berusaha (berlatih, dsb) supaya mendapat suatu kepandaian”.4

ىذا التعريع يفهم أن التعلم نشاط لتحقي الذكاء أو ادلعرفة ىو زلاولة
إنسانية لتلبية احتياجاهتم الكتساب ادلعرفة أو الذكاء ال مل يكن لديهم
،  يفهمون،  يصبح الناس مدركٌن،  لذلي من خالل التعلم.من قبل
.ديكن أن ينجز ويأخذ شيتًا
: كما تقل عينو الرمحن َب كتاب مجس أو وتكر َب كتابو قال
“Belajar adalah suatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh
suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil

3

Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 59.
Poerwadarminta, ed. 3, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka,
2007), h. 121.
4
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pengalaman individu itu sendiri di dalam interaksi dengan lingkungannya.”5

من خالل تعلم الشخص ديكن تطوير ادلواىب وعند سلمتو أن التعلم ىو:
“suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu
perubahan tingakh laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil
pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.”6

عتقد بعض الناس أن التعلم ىو رلرد مجع أو حفظ احلقا ادلقدمة ُب
شكل معلومات أو مادة الدرس .لذا ديكن القول أن التعلم عملية تؤدي
إىل تغيًن أو جتديد ُب السلوك أو ادلهارات.
وفقا لقاموس االندونيسي الكبًن  ،اإلصلاز ىو :

“hasil yang telah dicapai (dari yang telah dilakukan, dikerjakan, dsb).”7

من تعريع حتصيل الدراسة الذي ًب ذكره أعاله  ،ديكن أن نستنتج
أن حتصيل الدراسة ىو النتيجة ال حصل عليها شخص من أعماذلم.
ديكن معرفة حتصيل الدراسة بعد حضور الطلبة لعملية التعلم.
حتصيل الدراسة ىي اذلدف النها ي لتنفيذ أنشطة التعلم ُب ادلدارس.
ديكن حتسٌن حتصيل الدراسة من خالل اجلهد الواعي الذي يؤدي بشكل
منهجي يؤدي إىل تغيًن إجيايب والذي يسمى بعد ذلي عملية التعلم .هناية
عملية التعلم ىي احلصول على حتصيل الدراسة الطالبة .يتم مجع حتصيل
الدراسي الطلبة ُب الصع ُب سلرجات التعلم الطبقي.

5

Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: ALFABETA,2011) h.35.
Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi, Jakarta: Rineka Cipta, 2013),

6

h. 2.
7

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, ed. 3, Kamus Besar bahasa Indonesia (Jakarta:
Balai Pustaka, 2002), h.895.
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كل أداء يقوم بو الطالب ُب ادلوضوعات ادلدرسة
اسي ّ
"حتصيل ال ّدر ّ
احملتلفة والذي ديكن إخصاعة للقياس عن طرق درجات إحتبار وتقديرات
ٛ
ادلدرسٌن أو كايهما".
اسي مستوى زلدد من اإلصلاز ،أو براعة ُب
"يعرفو جابلن بأن حتصيل ال ّدر ّ
ٜ
العمل ادلدرسي يقاس من قبل ادلعامٌن ،أو باإلختبارات ادلقررة".
كما قال دمياتى و موجيونو أن حتصيل الدراسة ىو :
"Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan
tindak mengajar. Dari sisi guru, tindak mengajar di akhiri dengan proses
evaluasi hasil belajar, sedangkan dari sisi siswa, hasil belajar merupakan
berakhirnya penggal dan puncak proses belajar."10

من ادلؤكد أن التحدث عن حتصيل الدراسة الطلبة ال ديكن فصلو عن
القيمة ألن مؤشر حتصيل الدراسة جيد أو سيئ .ديكن القول إن حتصيل
الدراسة جيد إذا كانت القيمة ال يتم احلصول عليها ُب التعلم عالية
ويقال إن حتصيل الدراسة سيئ إذا كانت القيمة ال يتم احلصول عليها
بعد التعلم غًن موجودة.
لذا فإن حتصيل الدراسة ىو سلوك كامل .لذلي  ،من أجل
قياس حتصيل الدراسة الطلبة ،يتم إجراء اختبار حتصيل الدراسي .حتصيل
الدراسة ىي اإلجراءات السلوكية للطلبة وال ديكن قياسها ُب شكل

8ىادي شعالن ربيع و امساعيل زلمد الغول ،ادلرشد الوربوي و دوره الفاعل ُب حل مشا كل الطبة،
(عمان :دار عامل الثقافة) ،ص ٛٗ.
9عبد الرمحن العيسوى و آحرون ،القدرات العقلية وعالقتها اجلدلية باالتحصياللعلمى،
(عمان:متسوراتتوو زارة الوربية و التعليم ،)ٕٓٓٙ،ص ٖٔ.
Dimyati dan Mudjiono. Belajar dan Pembelajaran. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h.
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اختبارات طويلة نسبياً وحتدث بسبب األعمال  ،وىي عملية التدريس
والتعلم.
ب -العوامل المؤثرة في تحصيل الدراسة
يعترب حتصيل الدراسة دليال على النجاح الذي حتق بعد أن حتدث
عملية التعليم والتعلم ُب حتقي حتصيل جيد ُب التعليم والتعلم  ،ويتأثر
الطالبة بالعديد من العوامل ال حتدث حول حياتنا سواء ُب ادلنزل أو ُب
اجملتمع .تعترب العوامل ال تؤثر على نتا ج التعلم مهمة للغاية من أجل
مساعدة الطلبة على حتقي أفضل حتصيل الدراسي .العوامل ال تؤثر على
حتصيل الدراسي ما يلي:

 )2العوامل الداخلية للطلبة

وتشمل العوامل ال تأٌب من داخل الطلبة الثانية جوانب وىي:
ٔ) اجلوانب الفسيولوجية (البدنية) ٕ) اجلوانب النفسية (الروحية).
أ) اجلوانب الفسيولوجية (البدنية)
تتعل اجلوانب الفيزيولوجية ال تؤثر على التعلم باحلالة البدنية
للشخص واحلالة العامة  ،على سبيل ادلثال فيما يتعل بالصحة أو
حالة اجلسم مثل ادلرض أو التدخل ُب وظا ع اجلسم .سيعاين جسم
نقص الوزن من صعوبات ُب التعلم .ذلذا السبب  ،يُنصح باحلفاظ
على جسم صحي وتنظيم ّنط جيد للراحة وإدارة نظامي الغذا ي أو
استهالك األطعمة ادلغذية والصحية.

03

فيما يتعل هبذا العامل  ،أظهر سلمتو من ذلي :
“kesehatan dan cacat tubuh juga berpengaruh terhadap belajar siswa.
Proses belajar seseorang akan terganggu apabila kesehatan seseorang
terganggu.”11

ب) اجلوانب النفسية
ُب الواقع ىناك عدد كبًن من العوامل مبا ُب ذلي اجلوانب النفسية
ال ديكن أن تؤثر على كمية ونوعية اكتساب تعلم الطلبة.
“Diantara faktor-faktor psikologi yang dipandang esensial adalah : 1.
Tingkat kecerdasan 2. Sikap dewasa 3. Bakat siswa 4. Minat siswa 5.
Motivasi siswa.”12

 )1عوامل الطالب الخارجية
مثل العوامل الداخلية للطلبة  ،قال زلبٌن شاح :
“faktor eksternal siswa terdiri atas dua macam, yaitu: faktor lingkungan
sosial dan faktor lingkungan non sosial.”13

أ) البيتة االجتماعية
مكن أن تؤثر البيتة االجتماعية للمدرسة مثل ادلدرسٌن وادلوظفٌن
اإلداريٌن وزمالء الدراسة على روح التعلم لدى الطالبة .ديكن
للمدرسٌن الذين يظهرون دا ًما مواقع وسلوكيات متعاطفة ويظهرون
جيدا ومثابرة  ،وخاصة ُب التعلم  ،مثل القراءة والنقاش الدؤوب  ،أن
ً
يكونوا قوة دافعة إجيابية ألنشطة تعلم الطلبة.
بناء على الرأي السابقة  ،مبا ُب ذلي البيتة االجتماعية للطلبة ىو
اجملتمع  ،اجلًنان واألصدقاء حول القرية الطالبة .إن حالة اجملتمع ُب
11

Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya (Jakarta: Rineka Cipta,
2013), hlm. 54.
12
Muhibin Syah, Psikologi Beajar., hal. 148
13
Ibid, hlm. 154.
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بيتة زلرومة من األطفال احملرومٌن والعاطلٌن عن العمل على سبيل
ادلثال تؤثر بشكل كبًن على أنشطة التعلم .سيواجو ىؤالء الطلبة على
األقل صعوبات عندما حيتاجون إىل أصدقاء للدراسة.
البيتة االجتماعية ال تؤثر بشكل كبًن على أنشطة التعلم ىي اآلباء
وعا الت الطلبة أنفسهم .ديكن أن تكون خلصا ص الوالدين
وشلارسات إدارة األسرة والتوتر األسري والدديوغرافيات العا لية (موقع
ادلنزل) آثار جيدة وسيتة على أنشطة التعلم و حتصيل الدراسة.
ب)البيتة غًن االجتماعية
لعوامل ال تشمل البيتة غًن االجتماعية ىي مبىن ادلدرسة
وموقعها وادلنزل الذي تعيش فيو عا لة الطالبة وموقعو وأدوات التعلم
وظروف الطقس و وقت الدراسة الذي يستخدمو الطلبة .وينظر إىل
ىذه العوامل على أهنا تساىم ُب حتصيل الدراسة الطلبة.
 .3مهاراة القراءة
ُب األطروحة ج .سوتارجو كلوكر جيادل بأن:
وعلى حد فكرة كولكر القراءة ىي عملية االتصال بٌن القارئ والكاتب
باللغة الكتابة و عنده تكون ُب حقيقة القراءة ثالث احوال يعىن
ادلوقع واالدراك واللغة ويهدد ادلوقع اىل العاطفة يهدد االءدراك اىل الفكرة
ٗٔ
وهتدد اللغة اىل اللغة الطلبة
14

J. Sutarjo, Tarqiyatu Maharotil Qiro’ah Al-Fahmiyah At-Tafsiriyah Fil Lughoh Al‘Arobiyah Bi Tatbiqi Istirojiyah (SQ3R), UIN Malang, Tesis, 2007, h. 12.
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قال تاركان القراءة :
“suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh pesan yang
hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis.”15

قال زكريا إمساعيل ُب كتبو :
فالقراءة بناء على ىذا ادلفهوم عملية حتويل الرموز ادلكتوبة إىل ماتدل عليو
من معان وأفكار عن طري النط  ،وليس بالضرورة أن يكوف النط
مسموعا ،بل رمبا يكون مهموسا ُب حالة القراءة الصامتو  ،ولكن ُب كلتا
احلالتٌن يستخدم القارئ أسلوب حتليل ىذه الرموز اىل معانيها الذىنية لذلي
فان عناصر القراءة األساسية ىي :
أ -الرمز ادلكتب
ب -ادلعىن ادلكتب
ج -اللفظ َب حالة القراءة اجلهرية والوصول اىل ادلعىن مباشرة َب
ٔٙ
حالة القراءة الصامتة.
وقال أيضا حسٌن راضي عبد الرمحن عبًن ُب كتابو :
القراءة مفتاح للمعرفة وأساس لكل عملية تعليمية بل ىي حاجة الزمة
حلياة الفرد النامي واجملتمع الراقي فهي تروي ظمأ القارئ وتنمي خربتو وتزيد
متعتو وتطلعو على أفكار االخرين وإنتاجهم الفكري إضافة إىل أهنا تنهض
ٔٚ
باَجملتمع وتعمل على تنظيمو.
15

http://fahcriguru.blogspot.com. Peningkatan Kemampuan Membaca Pemahaman,
diunduh pada 20 Oktober 2018.

06زكريا إمساعيل ،طرق التدريس اللغة العربية( ،دار ادلعرفة اجلامعية ،)ٜٜٔٓ ،ص،.
 07حسٌن راضي عبد الرمحن عبًن ،طروق تدريس اللغة العربية( ،مكتبة اخلب الثقافة ٕٓٓٓ ،م)،
 .ٔٓٚ

ص٘٘ ،.
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“Membaca merupakan kegiatan penting, dan semakin menjadi penting pada
zaman modern ini, pada saat perkembangan dalam berbagai segi kehidupan
terjadi amat cepat.”18

 تعتقد الباحثة أن القراءة ىي مهارة، استناداً إىل تعريع القراءة السابقة
لغوية ُب فهم وقبول رسالة احملتوى ادلقدمة من قبل ادلؤلع من خالل اللغة
.ادلكتوبة
Informasi terulis untuk dibaca dan dipahami dapat diungkapkan
dalam berbagai bentuk penggunaan bahasa, mulai dari ungkapan pendek
seperti kalimat, sampai ungkapan yang lebih lengkap dan lebih panjang seperti
paragraph, esai, sampai buku. Semuanya merupakan pesan tertulis yang isi dan
maknanya hanya dapat dipahami dengan membaca, dengan mengandalkan
kemampuan membaca.19

 ال ديكن الشي ُب،  مبا ُب ذلي اللغة العربية، ُب تعلم اللغة العام
 لذا فإن تعليم القراءة ىو أحد األنشطة ادلطلقة ال، إحلاح مهارات القراءة
.جيب أخذىا بعٌن االعتبار
 مؤشرات مهاراة القراءة-أ
ىناك العديد من القدرات ال جيب امتالكها لتطوير مهاراة القراءة
ٕٓ
: مبا ُب ذلي ما يلي، باللغة العربية
 القدرة على التمييز بٌن احلروف والقدرة على معرفة العالقة بٌن الرمز.ٔ
.وصوتو
. سواء ُب مجلة أم ال. القدرة على معرفة الكلمات.ٕ
. فهم معىن الكلمة وف ًقا للسياق.ٖ
18

Abdul Wahad Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN-Malang
Press, 2009), h. 70.
19
Ibid., h. 71.

،. ص، )ٕٓٔٓ ،  مطبعة جامعة نيجري ادلالكي: (ماالنج،  قياس قدرة اللغة العربية، عبد احلميد20
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ٗ .فهم ادلعىن احلقيقي للكلمة.
٘ .معرفة العالقة ادلنطقية واستخدام االقوران ُب اجلملة.
 .ٙتلخيص زلتويات اخلطاب بسرعة.
 .ٚقراءة نقدية.
 .ٛفهم طريقة أسلوب ادلؤلع.
 .ٜان عن ادلعلومات ادلكتوبة أو الضمنية كما ىو متوقع من قبل ادلؤلع.
ٓٔ .قراءة سريعة.
ٔٔ .الدقة والقراءة السلسة.
ٕٔ .حتديد موضوع أو عنوان القراءة.
ٖٔ .العثور على األفكار الر يسية واألفكار الداعمة.
ُب حٌن أن مؤشر القراءة الوارد ُب جامعة مورو اإلسالمية احلكومية ىو كما
يلي:
ٔ .ديكن الطلبة فهم النص العاري النصية والسياقية
ٕ .انتقد ميكانيكيا واحملتوى
ٖ .البح عن السمات ال ختتلع من مصادر سلتلفة
ٗ .قادرة على إدارة كل كلمة
ب -اسلوب تدريس مهاراة القراءة
حتتوي مهاراة القراءة على جانبٌن أو فهم ومها تغيًن رمز الكتابة إىل
صوت وفهم معىن القراءة .لتدريب ىذين اجلانبٌن من الكفاءة ىناك عدة
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أنواع من أنشطة القراءة  ،مبا ُب ذلي )ٔ :القراءة الصعبة ٕ) القراءة بصمت
ٖ) القراءة السريعة ٗ) القراءة الورفيهية ٘) القراءة التحليلية.
Pada kemahiran membaca terdapat latihan yang perlu dilakukan oleh siswa
agar memiliki keterampilan membaca dan memahami teks bacaan Arab, yakni:
a) memperkaya kosa kata, b) mengenal isi bacaan, c) belajar mengenal pola
kalimat.21

تنقسم القرأة عدة تقسيمات ختتليع بإختالف الغرض منها (فهي من حي
اذلدف الذى يرمى إليو) القارئ تنقسم إىل :
أ -القراءة لتحصيل
ب -القراءة جلمع معلومات العلمية
ج -القراءة لورفية
د -القراءة للنقد
ه -القراءة الدرس
وتقسم من حي الشكل العام واألداء تقسيمٌن ر يسٌن :
أ -القراءة صامتة
ٕٕ
ب -القراءة اجلهرية.
وغًن ذلي أنواع القراءة عند سيد زكريا إمساعيل كتب َب كتابو  :من ىنا
نالحط أن القراءة ال حترج عن حالتٌن اثنٌن مها :القراءة الصامتة والقراءة
ٖٕ
اجلهرية.
21

Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat,
2009). Hlm, 161-166

ص.ٖٖٔ ،.

ٕٕ زلمد صالح الدين رلاور ،طروق تدريس اللغة العربية(،الفاىرة  :دار الفكر العرىب ٕٓٓٓ ،م)،
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ونوع أخر عند األخرين ،أنواع القراءة ىي كما ياىل :
ومن حي مراحل تعلمها إىل :
أ -تعرف رمزي صوٌب ،أي مرحلة السيطرة على ميكانيكيات القراءة
ب -الفهم أي مرحلة القراءة واالرتباط باامعىن
ج -ادلكثفة أي مرحلة القراءة للدرس والتحصيل
د -التحليلية الواسعة أي مرحلة االتصال بكل ما تعرب عنو اللغة من فكر
ٕٗ
وثقافة.
Untuk mengukur kemampuan memahami teks bacaan berbahasa Arab disebut
al-qiraahal-shamitah (membaca dalam hati), dan untuk mengukur kebenaran
dalam membaca disebut al-qiraah al-jahriyah (membaca dengan suara
keras).25

ٔ) القراءة صامتة
تُعرف القراءة الصامتة بفهم القراءة  ،وىي القراءة من خالل عدم
قراءة الرموز ادلكتوبة ُب شكل كلمات أو مجل تتم قراءهتا  ،ولكن تعتمد
فقط على دقة االستكشاف البصري.
“Dalam hubungannya dengan kegiatan membaca pemahaman, ada tiga
tingkatan kemampuan membaca yaitu kemampuan membaca literal, kritis dan
kreatif.”26

ُب حٌن أن ىناك العديد من االختبارات ال ديكن استخدامها ُب
قياس القدرة على فهم نصوص القراءة العربية  ،من بٌن أمور أخرى :اإلختيار
من ادلتعهد  ،والشواب وخطاء  ،وميلو الفاروق  ،وادلوزعة.
ٖٕ زكريا إمساعيل ،طرق التدريس اللغة العربية.................ص.ٔٔٗ ،.
ٕٗ زلمود كامل الناقة ، ،طرا تدريس اللغة العربية لغًن الناطقٌن هبا( ،مصر :إيسيسكو،

ٖٕٓٓ)،ص.ٖٔ٘ ،.

Abdul Hamid, Mengukur Kemampuan., h. 64.
Nur Hadi, Bagaimana Meningkatkan Membaca?, (Bandung: Sinar Baru Al-Gesindo,

25
26

2004), h. 26.

21

: سوتارجو األطروحة.ُب ج
قال شافعى أن الفهم ادلقروئ ىو الفهم على ما قالو أو قدمو ادلؤلع
 و معىن الفقرة، و معىن اجلملة، حتصل الفهم بفهم معىن الكلمة.على النص
 دتكن الطلبة أن يستخدوموا اآلستلة، و لبنية الفهم ادلقروئ.َب سياق النص
ٕٚ
. ودلاذا، وكيع، ومىت، ومن، ماذا: مثل
Menurut Burn, Reo dan Ross menyatakan bahwa : “Membaca pemahaman
literal adalah membaca teks bacaan dan memahami isi bacaan tentang apa yang
disebutkan dalam teks tersurat.”28

 يفورض البحثو أن قراءة الفهم ادلقرؤ، من وجهة النظر ادلذكورة السابقة
ىي نشاط لفهم القراءة يتطلب القدرة على فهم واستيعاب زلتويات القراءة
.ُب النص الصريح
لبناء يتم إعطاء الطلبة التوجيو بشأن أستلة اإلحالة كما ذكر من قبل
:بورن و ريو و روش ومها
“ (1) Siapa, untuk menanyakan orang / binatang atau tokoh di dalam wacana,
(2) apa, untuk menanyakan barang dan peristiwa, (3) dimana, untuk
menanyakan tempat, (4) kapan, untuk menanyakan waktu, (5) bagaimana,
untuk menanyakan proses jalannya suatu peristiwa alasan untuk sesuatu dan (6)
mengapa, untuk menanyakan sesuatu sebagaimana disebutkan di dalam
bacaan.”29

27

J. Sutarjo, Tarqiyatu Maharotil Qiro’ah Al-Fahmiyah At-Tafsiriyah Fil Lughoh Al‘Arobiyah Bi Tatbiqi Istirojiyah (SQ3R), UIN Malang, Tesis, 2007, h. 19.
28
http://dandea.blogspot.com. Membaca Pemahaman Literal, diunduh pada 20 Oktober
2018..
29
Ibid.
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ٕ) القراءة اجلهرية
القراءة بصوت ٍ
عال ىي القراءة عن طري قراءة أو كتابة الرموز
ادلكتوبة ُب شكل كلمات أو مجل تتم قراءهتا .دترين القراءة ىذا أكثر
مالءمة لطالب ادلستوى ادلبتد ٌن.
اذلدف الر يسي ىو أن يتمكن الطلبة من قراءة القراءة بشكل جيد
وف ًقا لنظام الصوت باللغة العربية .باإلضافة إىل ذلي  ،ىناك العديد من
مزايا التدريس للقراءة بصوت ٍ
عال  ،مثل )ٔ( :زيادة الثقة بالنفس ،
(ٕ) ديكن تصحيح األخطاء ُب النط على الفور من قبل ادلعلم )ٖ( ،
دورا نشطًا وال ينبغي
تعزيز االنضباط ُب الفصل  ،ألن الطالب يلعبون ً
عليهم تفوت القراءة ُب الوقت نفسو  )ٗ( ،إعطاء الطلبة الفرصة لربط
النط مع اذلجاء (الكتابة)  )٘( ،تدريب الطلبة على القراءة ُب
رلموعات.
 .1طلبة خريجي المدرسة العالية اإلسالمية وخريجي المدارس العالية
الحكومية
الطلبة ىم طلبة اجلامعة وُب ىيكل التعليم اإلندونيسي حتتل أعلى
مستوى من وحدات التعليم من بٌن آخرين.
وفقا لقاموس االندونيسي الكبًن والطلبة ىم :

“Orang yang belajar di perguruan tingggi.”30

ُب حٌن أن عنوان "اخلرجيي" يستهدف رلموعات من األشخاص
الذين أكملوا دراستهم على مستوى "ادلدرسة" وعلى مستوى "اجلامعة".
30

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai
Pustaka, 2002), h. 696.
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وفقا لقاموس االندونيسي الكبًن قال :
"alumni digunakan untuk memberikan sebutan pada orang-orang yang
telah mengikuti atau tamat dari sekolah atau perguruan tinggi.”31

مدرسة العالية اإلسالمية ىي مؤسسة تعليمية إسالمية تقع على
مستوى ادلدارس العالية احلكومية ذات الطابع اإلسالمي .ادلدارس العالية
احلكومية ىي مؤسسة تعليمية يوجد فيها منهج عام.
من بعض ما سب ديكن أن نستنتج أن طلبة خرجيي العالية اإلسالمية
ىم طلبة أكملوا دراستهم ُب العالية اإلسالميو .وبادلثل فإن طلبة خرجيي
ادلدارس العالية احلكومية ىم من الطلبة الذين أكملوا دراستهم من ادلدارس
العامة .وكالمها يواصالن اآلن دراستهما جبامعة ميورو اإلسالمية احلكومية.
ب .الدراسات السابقة المناسبة
ُب زلاولة لتجنب أوجو التشابة مع البحوث السابقة  ،أجرى الباح
مسحا للدراسات ادلوجودة .مل جيد الباحثون أطروحة أو أي ن آخر شلاثل
ً
دتاما للبح الذي يناقش "مقارنة إصلازات تعلم الطلبة بٌن خرجيي مدرسة العالية
ً
اإلسالميو وخرجيي ادلدارس العالية احلكومية ُب الفصل اخلامس طلبة قسم الوربية
العربية جامعة اإلسالميو احلكومية مورو العام الدراسي ٕٜٓٔ/ٕٓٔٛم ".
ُب ىذه احلالة  ،كان ىناك نوعان من الطلبة الذين ركزوا على موضوع
البح  ،وىم طلبة خرجيي ادلدارس العالية احلكومية وطلبة ادلدارس العالية
احلكومية .عندما ربط الباحثة بالعديد من الدراسات السابقة وجد الباحثو عدة

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Op. Cit., h. 33.
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كتابات أو أطروحات ذات صلة بادلوضوع الذي حتة الباحثو ُب احلجر
الصحي:
أوالً  ،بعنوان "األخت سومياين" األطروحة ( )ٕٓٔٙبعنوان "مقارنة
لتحصيل التعلم بٌن طلبة ادلدارس االبتدا ية اإلسالمية وخرجيي ادلدارس االبتدا ية
ُب مواد الوربية اإلسالمية" .تقارن ىذه األطروحة بٌن نوعٌن من الطلبة الذين
خترجوا من مدرسة ابتدا ية ومدرسة ابتدا ية وذكر أيضا أن ىناك فروقا بٌن ىذين
النوعٌن من الطلبة ني كان ذلا تأثًن على نتا ج التحصيل دلوضوعات الدين
اإلسالمي بٌن االثنٌن.
الثانية  ،أطروحة األخت ليندا إندرايان (ٕٗٓٓ) بعنوان "دراسة مقارنة
لتحصيل التعلم عقيدة أخلي ادلواد الدراسية بٌن الطلبة الذين ينتمون إىل
ادلدرسة االبتدا ية الطناوية ومدرسة من الدرجة األوىل مبدرسة علياء احملمدية".
ادلواضيع ال سيتم دراستها ىي أكثر حتديدا لدروس عقيدة أخالق ونطاق
البح ُب ادلواد ال ًب دراستها من مدرسة الطناوية وادلدارس العامة.
الثالثة ،أطروحة زلمد إقبال الرصيد ،طالبة قسم الوربية العربية  ،كلية
الوربية وتدريب ادلعلمٌن  ،جامعة ادللي عبدالعزيز سنن كاليجاغا ُب عام ٕٓٔٙ
مع اللقب"تعلم اإلصلاز ُب اللغة العربية لدى طلبة قسم اللغة العربية على أساس
اخللفية التعليمية ُب الفصل السادس" .تناقش ىذه الدراسة ما إذا كانت ىناك
فروق ُب التحصيل العلمي باللغة العربية  ،خاصة تلي ال هبا مدرسة داخلية
أيضا العوامل ال تؤثر ُب
وخلفية مدرسية غًن داخلية .يناقش البح
ً
االختالفات ُب حتصيل الطلبة.
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 نمط التفكيرو اإلفتران.ج
 نمط التفكير.2

وقد نقلت سوغيونو عن أوما سيكاران ُب كتابو

Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D
mengemukakakn bahwa, “kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang
bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi
sebagai masalah yang penting”.32

 الطلبة من حتصيل الدراسة ُب:لذا فإن إطار التفكًن ُب ىذه الدراسة ىو
.مدرسة الرياضيات ُب القًنة أفضل من طلبة ادلدارس العامة
 النموذج.1

 يتم تفسًن النموذج، وفقا لسوغيونو
“sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan
diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang
perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan
hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistic yang akan
digunakan.33

:ىذا الباحثة النموذج ُب ىذه البح على النحو التاق،بناء على الرأيٌن
خًن
فرضية

الطلبة خرجيي مدرسة العالية اإلسالمية
حتصيل الدراسة
مهاراة القراءة

ليس خًن
32

الطلبة خرجيي ادلدارس العالية احلكومية

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012) hal. 60.
33
Ibid., h. 42.
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د .فرض البحث
وفقال سوىارمسى اريكونتو ديكن تفسًن الفرضية بأهنا
“suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian,
sampai terbukti melalui data yang terkumpul.”34

يقال إنو مؤقت ،ألن اإلجابات ادلقدمة تستند إىل نظريات ذات صلة ،مل
تستند بعد على حقا جتريبية ًب احلصول عليها من خالل مجع البيانات.
وفقال أري دونالد نقال عن و .غولو ُب كتابو منهجية البح أن الفرضية
تعمل:
1. Memberikan perjelasan tentang gejala-gejala serta memudahkan
perluasan pengetahuan dalam satu bidang tertentu
2. Mengemukakan hubungan atau pernyataan tentang dua konsep yang
menjadi variabel-variabel yang dapat diuji dalam penelitian
3. Memberi arah pada penelitian
4. Memberi kerangka pada penyusunan penelitian35

صحيحا أو
وبالتاق  ،فإن الفرضية عبارة عن ختمٌن مؤقت قد يكون
ً
خاطتًا والذي سيتم إثباتو من خالل البيانات اجملمعة .الفرضية ُب ىذه الدراسة
ىي كما يلي:
 :Haىناك مقارنة ذات داللة إحصا ية حتصيل الدراسة مهاراة القراءة بٌن خرجيي
ادلدرسة العالية اإلسالمية وخرجيي ادلدرسة العالية احلكومية شعبة تعليم اللغة
العربية للمستوى اخلامس.
 :Hoال توجد مقارنة ذات داللة إحصا ية حتصيل الدراسة مهاراة القراءة بٌن
خرجيي ادلدرسة العالية اإلسالمية وخرجيي ادلدرسة العالية احلكومية شعبة تعليم
اللغة العربية للمستوى اخلامس.
34

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka
Cipta, 2010) hlm. 110.
35
W. Gulo, Metodologi Penelitian, (Jakarta: PT Grasindo, 2003), h. 57.

الفصل الثالث
منهج البحث

أ .تصميم البحث
ًب إجراء ىذا البح ُب جامعة اإلسالميو احلكومية ميورو .إن نوع ىذا
البح ىو البح الكمي وىو البح الذي يستخدم األعداد ومعاجلة
البيانات اإلحصا ية ،حسب دليل الكتابة العلمية.
“Penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya
adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga
pembuatan desain penelitiannya. Definisi lain menyebutkan penelitian kuantitatif
adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari
pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari
hasilnya. Demikian pula pada tahap kesimpulan penelitian akan lebih baik bila
disertai dengan gambar, table, grafik, atau tampilan lain.”1

ادلنهج ادلستخدم ُب ىذه الدراسة ىو مقارن الباحثو حتاول الباحثو
حتديد سبب االختالف ُب سلوك أو حالة اجملموعات الفردية ال ُب ىذه
احلالة ىو حتصيل الدراسة مهاراة القراءة بٌن خرجيي ادلدرسة العالية اإلسالمية
وخرجيي ادلدرسة العالية احلكومية شعبة تعليم اللغة العربية للمستوى اخلامس.

ب .مجتمع البحث وعينته وأسلوب اختيارﻫا
 -2المجتمع

اجملتمع ىو موضوع البح الشاملُ .ب ىذه البح  ،بلن عدد الطلبة
ُب ادلستوى اخلامس من قسم اللغة العربية مع رلموع السكان الذين سيتم
دراستهم ٖ٘ الطلبة.

Zuhairi, Pedoman Penulisan Karya Ilmkiah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 24.
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 -1العينة وأسلوب اختيارﻫا
ُب حٌن أن العينة ىي جزء من السكان ادلراد دراستها.
ُب ىذه األثناء وفقال نازر :

“ sebuah sampel adalah bagian dari populasi.”2
“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi
tersebut”.3

إضافة إىل التعريع ادلذكور أعاله ديكن فهم أن العينة جزء من السكان
الذين جيب دراستهم شلا ديثل مجيعهم.
ُب حتديد عدد العينات ادلطلوبة لتقنيات معينة ،عادة ما تسمى ىذه التقنية
تقنية أخذ العينات .حتديد طريقة أخذ العينات بعد تنفيذ أحجام حجم العينة
ال ًب استخدامها كعينات ًب احلصول عليها.

Teknik sampling adalah merupakan teknik pengambilan sampel.4

كيفية حتديد العينة ُب ىذه البح أجريت بواسطة أخذ عينة
عشوا ية طبقية أو عشوا ية طبقية عشوا ية ألن السكان ليسوا متجانسٌن
يتألفون من طلبة خرجيي مدرسة الوربية وطلبة الثانوية العامة.
وأوضح نازر :
“populasi dibagi dalam kelompok yang homogen lebih dahulu, atau dalam
stratra. Anggota sampel ditarik dari setiap strata.”5

بناء على الرأيٌن ديكن الباحثة أن يفهم أن أسلوب أخذ العينات العشوا ية
الطبقية ىو رلموعة سكانية غًن متجانسة.
Moh Nazir, Metode Penelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 271.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung: Alfabeta

2
3

2012) h. 81.
4

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi. (Bandung:
Alfabeta 2014) h. 81.
5
Moh Nazir, Metode Penelitian., h. 277.
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حتديد حجم العينة حسب سوىارمسى اريكونتو :
“untuk sekedar ancer-ancer maka apabila subyeknya kurang dari 100 lebih baik
diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi, jika
subyeknya besar, dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%6.

وألن األشخاص الباح ُب اجملتمع بلغوا ٖ٘ أخذ الباحثة العدد
اإلمجاق طلبة ُب ادلستوى اخلامس أي ٖ٘ طالبة.
ج .تعريف اإلجرائي للمتغيرات

تعريع تعريع التشغيل ادلتغًن وفقال نازر ىو :
“Suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstrak dengan cara
memberikan arti, atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu
operasional yang diperlukan untuk mengukur konstrak atau variabel tersebut”.7

من ىذا الرأي ديكن أن نستنتج أن التعريع التشغيلي للمتغًن ىو نوع
من ادلؤشرات ال تقوم على كيفية قياس ادلتغًنات والسمات ما ىو زلدد ُب
عنوان ىذا البح ىو مقارنة حتصيل الدراسة مهاراة القراءة بٌن خرجيي ادلدرسة
العالية اإلسالمية وخرجيي ادلدرسة العالية احلكومية شعبة تعليم اللغة العربية
للمستوى اخلامس.
إضافة إىل العنوان الذي اقورحت الباحثة قامت الباحثة بصياغة
التعريع اإلجرا ي ادلتغًنة كما يلي:
ٔ .ادلتغًن مستقبل

“Variabel bebas adalah antecedent.”8

6

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian., h. 112.
Ibid., h. 126.
8
Ibid., h. 124.
7
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كانت ادلتغًنات ادلستقلة ُب ىذه الدراسة من طلبة خرجيي ادلدرسة
العالية اإلسالمية وخرجيي ادلدرسة العالية احلكومية شعبة تعليم اللغة
العربية للمستوى اخلامس جبامعة ميورو اإلسالمية احلكومية.
ٕ .ادلتغًن التابع

“Variabel terikat adalah variabel yang tergantung atas variabel lain.”9

ادلتغًن التابع ُب ىذه البح ىو حتصيل الدراسية مهاراة القراءة.
ِد .أدوات جمع البيانات
أدوات أو التقنية ادلستخدمة ُب مجع البيانات ُب ىذه البح ىي كما يلي:
.1

طريـقة الوثيقة

طريدقة الوثيقة ىذه ىي طريقة الر يسية ال سيتم استخدامها ُب مجع
البيانات ادلطلوبة ُب ىذه البح  .تتمثل أدوات التوثي ىذه ُب العثور
على بيانات حول األشياء أو ادلتغًنات ُب شكل مالحظات مكتوبة وما
إىل ذلي .التعريع ادلذكور أعاله يتف مع الرأي الذي عرب عنو
سوىارسيمي أريكونتو الذي أوضح ذلي :

“dokumentasi dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang
tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, penelitian
menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen,
peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya”.10

طريدقة الوثيقة ىي طريقة جلمع البيانات ادلطلوبة من خالل
السجالت ادلكتوبة .إن طريقة الوثي ىذه مطلوبة للحصول على
Ibid, h. 124.
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian ., h. 201.

9

10
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معطيات تتعل بالتحصيل الدراسة مهاراة القراءة بٌن خرجيي ادلدرسة
العالية اإلسالمية وخرجيي ادلدرسة العالية احلكومية شعبة تعليم اللغة
العربية للمستوى اخلامس جبامعة ميورو اإلسالمية احلكومية للعام الدراسي
ٕٜٓٔ/ٕٓٔٛم.
 .1طريـقة المراقبة
صرح عامل بوروانتو:
“Observasi ialah metode atau cara-cara menganalisa dan mengadakan pencatatan
secara sistematis mengenai tingkah laku, dengan melihat atau mengamati individu
atau kelompok secara langsung”.11

طريدقة ادلراقبة ىنا ىي ادلراقبة تستخدم ُب مجع البيانات من خالل
ادلالحظة وكذلي تسجيل منتظم وسلطط.
سيستخدم الباحثو أدوات ادلالحظة ىذه للحصول على
بيانات حول الوصع العام دلنطقة الدراسة  ،وتكون ادلالحظات ال
سيتم استخدامها ُب ىذه الدراسة على شكل مالحظة غًن مشارك .ألن
الباحثو تراقب األنشطة فقط وال تدخل إىل عامل األشخاص الذين تتم
مالحظتهم.

 .3أدوات المقابلة

أدوات ادلقابلة ىي :

“suatu proses tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam rangka
mengumpulkan informasi yang dibutuhkan”.12

11

Ngalim Purwanto, Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran, (Bandung:
Remaja Rosdakarya, 2012), h. 149.
12
Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid I, Andi Ofset, Jogyakarta, 2000, h. 67.
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وبالتاق فإن أدوات ادلقابلة ىي عملية سؤال وجواب يتم إجراؤىا
للحصول على معلومات من ادلستجيب أو الشخص الذي دتت مقابلتو.
يتم تضمٌن أدوات ادلقابلة ال الباحثة كطريقة مقابلة موجهة رلانية ألنو
إطارا من األستلة ليتم طرحها ني يكون
ُب ىذه احلالة أعد الباحثو ً
اجتاه ادلقابلة وإيقاعها بالكامل ُب يد ادلقابلة.
تستخدم أدوات ادلقابلة ىذه للحصول على بيانات عن أنشطة
التعليم والتعلم ُب ادلستوى اخلامس ُب القراءة وسيتم توجيو أدوات ادلقابلة
ىذه إىل ر يس شعبة تعليم اللغة العربية جبامعة مورو اإلسالمية احلكومية.
ُب حٌن أن مصادر البيانات من طريقة ادلقابلة ىذه ىي زلاضر اللغة
العربية و كاجور الوربية العربية جبامعة مورو اإلسالمية احلكومية الذي
عمل ُب ىذه الدراسة كمخربين.
ه .أدوات البحث

أداة ىذا البح ىي أداة أو وسيلة يستخدمها الباحثون ُب مجع
البيانات ني يكون عملهم أسهل وتكون النتا ج أفضل  ،مبعىن أن تكون أكثر
دقة وكاملة ومنهجية .أدوات البح ال سيستخدمها الباحثون ىي كما يلي:
ٔ) أداة طريقة ادلقابلة ىي دليل ادلقابلة.
ٕ) أداة طريقة ادلالحظة ىي تسجيل الظروف ادلراد دراستها.
ٖ) أدوات طريقة الوثا ىي ادلبادئ التوجيهية واإلطار ادلرجعي للتوثي .
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و .أسلوب تحليل البيانات
ُب حل ادلشكالت ادلوجودة ُب ىذه البح  ،فإن اخلطوة ادلهمة
األخًنة ال سيقوم هبا الباحثة ُب وقت الح ىي القيام بعملية حتليل البيانات.
حتليل البيانات الذي سيتم استخدامو ُب ىذه الدراسة ىو استخدام
صيغة  ،وىي:
∑= X2
X 2 = chi kuadrat,
fo = frekuensi yang diperoleh,
fh = frekuensi yang diharapkan.13

بعد معاجلة البيانات ال ًب احلصول عليها وحتليلها باستخدام صيغة
أعاله  ،فإن اخلطوة التالية ىي االطالع على نتا ج احلساب أو chi kuadrat
 hitungمع .chi kuadrat tabel
chi kuadrat

ز .مراحل تنفيذ البحث
تع ّد الباحثة ىذا البح على ثالث مراحل وىي مرحلة االستعداد
ومرحلة التنفيذ ومرحلة التقرير .وتشتمل كل ادلرحلة كما اآلتية:
ٔ .مرحلة االستعداد تتكون من:
أ -مالحظة القبلي لتعيٌن ادلشكالت ُب ميدان البح .
ب -حتديد ادلشكالت
Sugiyono, Statistika untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 214.

13
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ج -رمز أستلة البح
د -اعداد خطة البح العلمي
ٕ .مرحلة التنفيذ تتكون من:
أ.ثبوت عدد العينة
ب.ترتيب األدوات
ج.انتشار االدوات إىل العينة
ٖ .مرحلة التقرير تتكون من:
أ.حتليل البيانات ومناقشتها
ب.كتابة خالصة الدراسة
ج .عرض البح العلمي
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الفصل الرابع

عرض بيانات البحث وتحليلها ومناقشتها

أ .لمحة عن ميذان البحث

 .2نبذة عن مجال البحث

أ) تاريخ إنشاء بجامعة ميترو اإلسالمية الحكومية
ُب عام ٔ ، ٜٜٔٚ - ٜٔٙكان را د إنشاء جبامعة ميورو اإلسالمية
احلكومية ال ينفصل عن التاريخ التارخيي اجلامعة اإلسالمية احلكومية لرادين
إنتان ُب بندر المبونج .ىذا سلتلع ألن تأسيس جامعة اإلسالمية احلكومية
لرادين إنتان ُب بندر المبونج نفسو ىو نتيجة جلهود القادة الدينيٌن وقادة
اجملتمع الذين ىم أعضاء ُب مؤسسة المبونج اخلًنية اإلسالمية ال تأسست
ُب عام ٔ ٜٔٙبر اسة زلمد سيد.
من نتا ج ادلداوالت  ،تقرر إنشاء كليتٌن مها كلية الوربية وكلية الشريعة ،حي
كان مركزىا ُب تاصلونج كارانج حتت تعويض ادلؤسسة.
ُب عام ٗ ٜٔٙعلى وجو التحديد ُب ٖٔ أكتوبر ٗ ٜٔٙبناءً على
مرسوم وزير الدين رقم  ٜٔٙٗ/ٛٙبتغيًن وضع كلية الوربية مؤسسة المبونج
اخلًنية اإلسالمية من القطاع اخلاص إىل الدولة  ،ولكن ليس مبفردىا ولكن
فرع كلية الوربية جامعة اإلسالمية احلكومية رادين فتح باليمبانجُ .ب عام
 ٜٔٙٚبناءً على طلب من رلتمع ادلورو إىل مؤسسة المبونج اخلًنية
اإلسالمية الفتتاح كلية الوربية والكلية الشريعة ُب مورو مبوافقة عميد كلية
الوربية ُب جامعة اإلسالمية احلكومية رادين فتح باليمبانج.
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قبل عام ً٘ ، ٜٔٙب إنشاء كلية أوسهولدين ُب تاصلونج كارانج من
خالل االىتمام بادلرسوم الر اسي رقم  ٕٚلعام ٖ ٜٔٙألنو جيب أن يكون
دتهيدا لتوصيع التعليم العاق ادلستقل (اجلامعة)  ،وذلي
ىناك ثالث كليات ً
دتهيدا لتأسيس جامعة اإلسالمية احلكومية المبونج.
ً
باإلضافة إىل مؤسسة المبونج اخلًنية اإلسالمية ُب عام ً٘ ، ٜٔٙب
تأسيس مؤسسة المبونج اإلسالمية للتعليم العاق من قبل كياي حاجي زكريا
نواوي .على الرغم من أن ىذه ادلؤسسة تعمل منذ  ٕٚأغسطس ، ٜٔٙٙ
فإن ىذه ادلؤسسة لديها جهد قوي لدعم الكليات احلالية وتسعى لتغيًن وضع
كليات الساري اخلاصة لتصبح جديدة.
بعد افتتاح جامعة اإلسالمية احلكومية الرمسي لرادن إنتان المبونج ً ،ب
تصميم كلية الوربية  ،ال كانت ُب األصل خضعت جامعة اإلسالمية
احلكومية لرادين فتح باليمبانج  ،لتكون ىيتة تدريس مستقلة  ،بصفتو كلية
التبية التابعة دلعهد رادين إنتان المبونج ميورو اإلسالمية احلكومية  ،بناءً على
مرسوم وزير الدين جلمهورية إندونيسيا ٔٛٛ .لعام .ٜٔٙٙ
واستمر ًارا لذلي ُ ،ب الفورة من ٖٕ إىل ٕ٘ أبريل ً ، ٜٜٔٚب عقد
اجتماع عمل لرؤساء اجلامعات وعمداء الكليات خارج الوالد .وُب ىذه
أيضا أن يصبح تغيًن وتصدي الكليات خارج الوالدين الكلية
ادلناسبة  ،تقرر ً
اإلسالمية احلكومية بناءً على ادلرسوم الر اسي رقم ٔٔ لعام .ٜٜٔٚ
وكمتابعة للقرار الر اسي لعام  ٜٜٔٚأعاله ً ،ب تنصيب ٖٖ الكلية
اإلسالمية احلكومية ورؤوسهم ُب وقت واحد من قبل عمداء كل منهم كر يس
بالنيابة.
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ُب عام ً ، ٕٓٓٙ - ٜٜٔٚب حتسٌن ترتيبات الورتيبات ادلؤسسية ُب
الكلية اإلسالمية احلكومية جوراي سيو مورو .دتشيا مع ديناميات حياة احلرم
اجلامعي منذ عام  ، ٜٜٔٚقسم جديد ىو قسم الشريعة  ،وىو برنامج
دراسة واحد فقط  ،ىو أىوالس سيحسيو .كان ذلي ُب عام  ٜٜٜٔفقط.
كانت تعرف ىذه الفورة باخلروج ألن مورو الكلية اإلسالمية احلكومية منذ
عام  ٜٜٔٚمل يكن حتت جامعة اإلسالمية احلكومية رادين إنتان بعد اآلن.
ُب عام  ، ٕٓٔٓ - ٕٓٓٚحق حرم الكلية اإلسالمية احلكومية
جوراي سيو مورو تقدماً ملحوظاً .حرم الدولة الوحيد ُب مورو سي ىو حرم
إسالمي يهتم بالطلبة احملتملٌن من سلتلع ادلناط  ،من المبونج وخارجها.
ُب عام ٕٔٔٓ  ،مشل التطوير ادلادي للمبىن قاعات احملاضرات ،مباين
اجلامعة  ،إعادة تأىيل مباين ادلكتبات  ،اإلضافات احمللية ومعدات سلترب
الكمبيوتر  ،دروس الوسا ط ادلتعددة ُب برنامج الدراسات العليا والتخطيط
لتطوير احلرم اجلامعي اإللكوروين .إضافة إىل ذلي  ،من ادلتوقع أن يكون
قادرا على تعزيز البيانات الداعمة لعملية نقل
إنشاء برنامج الدراسات العليا ً
حالة الكلية اإلسالمية احلكومية مورو إىل مورو جامعة اإلسالمية احلكومية ،
ألنو ُب األحكام القانونية  ،جيب أن يكون لدى ادلدرسة الثانوية قسم احوراُب
واحد فقط .بينما ُب الوقت احلاق  ،يوجد لدى الكلية اإلسالمية احلكومية
مورو بالفعل قسمان مع  ٛبرامج دراسية وبرامج الدراسات العليا مع برنارلٌن
للدراسة.
حاليا يواصل الكلية اإلسالمية احلكومية مورو السعي ويأمل ُب
احلصول على مصادر دتويل من حكومة مقاطعة المبونج .ألن بناء احلرم
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اجلامعة الكلية اإلسالمية احلكومية مورو ٕ يكلع ميزانية قدرىا ٓ٘ ٚمليار
روبيةُ .ب الواقع  ،التقى الكلية اإلسالمية احلكومية مورو وحاكم مقاطعة
المبونج مع وزير الديانة ُب مجهورية إندونيسيا دلناقشة الفرص ادلتاحة لبناء
احلرم اجلامعي الثاين ونقل حالة الكلية اإلسالمية احلكومية جوراي سيو مورو
إىل مورو جامعة اإلسالمية احلكومية  ،مبورو.
ًب نقل حالة نقل الكلية اإلسالمية احلكومية جوراي سيو مورو إىل
جامعة اإلسالمية احلكومية جوراي سيو مورو منذ عام ٕٓٔٓ ومن ادلقرر أن
أيضا أحد
يتم تنفيذىا ُب عام ٕٕٔٓ العام ادلقبل .كان اجتماع اخلرجيٌن ً
ادلتطلبات اإلدارية حلالة الكلية اإلسالمية احلكومية لدي جامعة اإلسالمية
احلكومية .وقد ًب ذلي منذ فورة طويلة خالل قيادة الربوفيسور الدكتور
سياريبودين بدعوة مجيع اخلرجيٌن من مجيع الفصول ُب حدث مل الشمل
الكبًن يوم السبت  ٕٛيوليو ٕٓٔٓ.
أيضا
ستشجع التغيًنات ُب احلالة بالنسبة جامعة اإلسالمية احلكومية ً
على تشكيل كليات تدمج بٌن ختصصٌن ر يسيٌن مع  ٜبرامج دراسية.
ُب عام  - ٕٓٔٙاآلن  ٕٓٔٙ ،ىو عام انتقال الكلية اإلسالمية
احلكومية إىل جامعة اإلسالمية احلكوميةً .ب تضمٌن ىذا التغيًن ُب الوضع ُب
الال حة الر اسية رقم ٔ ٚبتاريخ ٔ أغسطس  ، ٕٓٔٙوف ًقا الال حة الر اسية
تغيًنا ُب ىيتة الكلية
 ،يعترب إنشاء جامعة اإلسالمية احلكومية مورو
ً
اإلسالمية احلكومية جوراي سيو مورو.
فيما يتعل بالتغيًنات  ،يتم نقل مجيع األصول وادلوظفٌن وحقوق
والتزامات كل الكلية اإلسالمية احلكومية إىل ثروة كل موظع جامعة
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اإلسالمية احلكومية وموظفيو وحقوقهم والتزاماهتم .وبادلثل  ،أصبح مجيع
طالب كلية الكلية اإلسالمية احلكومية طالب جامعة اإلسالمية احلكومية.
أيضا
سوف تشجع التغيًنات ُب الوضع ُب جامعة اإلسالمية احلكومية ً
على تشكيل كليات جديدة ستولد وف ًقا الحتياجات اجملتمع للتعليم ،
باإلضافة إىل بناء ادلزيد من ادلراف والبنية التحتية ادلناسبة لتحقي مورو جامعة
اإلسالمية احلكومية األفضل.
ب) رؤية ورسالة بجامعة مترو اإلسالمية الحكومية
الرؤية:

أن تصبح كلية دينية إسالمية تتفوق ُب تآزر ما بٌن التقاليد االجتماعية -
البيتية على أساس القيم اإلسالمية واإلندونيسية.

الرسالة

ٔ) تأسيس علماء لديهم معرفة إسالمية ُب تنفيذ التعليم والبح
اجملتمع ؛ و
ٕ) تطوير القيم اإلسالمية ُب تنفيذ التعليم والبح وخدمة اجملتمع .و
ٖ) تنفيذ نظام حوكمة إدارة ادلؤسسات اجلودة.

ج) التسهيالت الواردة بجامعة مترو اإلسالمية الحكومية

وخدمة

ٔ) سلترب الفصل القا م على الوسا ط ادلتعددة رلهز بالتلفزيون وبندريع  ،شلا
جيعل من األسهل على ادلعلمٌن تقدمي ادلواد التعليمية.
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ٕ) سلترب التدريس الصغًن
ٖ) سلترب اللغات
ٗ) سلترب احلاسوب
٘) سلتربات البني الصغًن
 )ٙاحملكمة الصورية
 )ٚسلترب فل للعلوم
 )ٛمنطقة نقطة ساخنة رلانية
د) نبذة عن شعبة تعليم اللغة العربية
يعد قسم تعليم اللغة العربية أحد أقسام الكلية التعليم وتدريب
ادلعلمٌن مبعهد مورو اإلسالمي .ال ديكن فصل كلية الوربية وادلدرسٌن
اإلسالميٌن ُب دول ادلورو عن معهد رادين إنتان اإلسالمي بندر المبونج.
ألن ادلؤسسة األوىل كانت كلية تربية من فرع رادين إنتان بندر المبونج
لإلسالم وكان لديها برنامج لدراسة الوربية اإلسالميةُ .ب عام ً٘ ٜٜٔب
إضافة قسم آخر  ،وىو تعليم اللغة العربية .باسم مجهورية إندونيسيا ادلرسوم
الر اسي رقم حتولت مؤرخة ٔٔ مارس  ٜٜٔٚادلؤرخة ٕٔ مارس ٜٜٔٚ
بشأن تعديل وتصدي الكليات خارج الوالدين إىل الكلية اإلسالمية احلكومية
 ،فرع كلية تربية إنتيت رادين إنتان بندر المبونج الدين اإلسالمي  ،إىل ستٌن
جوراي سيو مورو من خالل وجود برنارلٌن دراسيٌن مها برنامج دراسة الوربية
اإلسالمية وبرامج دراسة تعليم اللغة العربية.
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يسعى معهد مورو للدين اإلسالمي دا ًما إىل التطوير والتطور من أجل
زيادة القدرة التنافسية واالستجابة لرغبات شعب المبونج ُب إعداد ادلوارد
البشرية ال تتمتع مبعرفة علمية عالية وعم روحي .لذلي  ،جيب أن يكون
قسم تعليم اللغة العربية ُب كلية الوربية وتدريب ادلعلمٌن كجزء من معهد مورو
ستيت اإلسالمي .أصبح وجود كلية الوربية قسم اللغة العربية بكلية طربيو
ومعهد ادلورو اإلسالمي لتدريب ادلعلمٌن ُ ،ب زلاولة لالستجابة لتطور التعليم
ُب إندونيسيا  ،أمالً للشعب  ،واحلكومة  ،وىذا مدعوم بفرص الحتياجات
العمل دلختلع ادلؤسسات .لذا من ادلتوقع أن يصبح إنتيتوت مورو إسالم
رمزا للتعليم.
قادرا على أن يصبح ً
ً
يتضح من شرعية قسم تعليم اللغة العربية من قبل ادلدير العام للوربية
اإلسالمية ادلرسوم رقم E / 109/1995 :ادلؤرخ ٘ٔ ٜٜٔ٘/ٜٓ/بشأن تصريح
تنظيم ختصصات تعليم اللغة العربية ُب معهد مورو الدولة اإلسالمية ُ ،ب
التعليم العاق اإلسالمي واجمللس الوطين لالعتماد رقم التعليم العاق/ ٓٗٚ :
 BAN-PT / Ak-XIII / S1 / II / 2011فيما يتعل نالة برامج البكالوريوس ُب
التعليم العاق وترتيبها ونتا جها بقيمة ٗٓ( ٖ.ب) .ودتديد رقم الورخيص:
 Dj. I / 3056/2013 12نوفمرب ٖٕٔٓ.
ه) رؤية شعبة تعليم اللغة العربية
لدى قسم تعليم اللغة العربية جبامعة اإلسالمية احلكومية مورو رؤية:
"متفوقة وبارزة ُب إتقان مواد اللغة العربية ومنهجيات التعلم على ادلستوى
الوطين من خالل دمج كليات تراي دارما "
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و) مهمة شعبة تعليم اللغة العربية
من أجل حتقي ىذه الرؤية  ،سيقوم قسم تعليم اللغة العربية  ،كلية
الوربية وتدريب ادلعلمٌن ُب معهد مورو ستيت اإلسالمي باجملموعة التالية من
أنشطة ادلهمة:
ٔ .إنتاج مرشحي اللغة العربية زلورفٌن وتنافسية
ٕ .أنتج خرجيٌن قادرين على التحدث باللغة العربية بشكل نشط
ٖ .أنتج خرجيٌن قادرين على تصميم وتطوير تعلم اللغة العربية ُب ادلدارس
وادلدارس.
ٗ .إنتاج اخلرجيٌن الذين لديهم روح ادلبادرة وديكن أن تلعب دورا إجيابيا
على ادلستوى الوطين
ز)

حالة شعبة تعليم اللغة العربية للمستوى الخامس بجامعة ميترو

اإلسالمية الحكومية

الطلبة شعبة تعليم اللغة العربية للمستوى اخلامس جبامعة ميورو
اإلسالمية احلكومية للعام الدراسي ٕٜٓٔ/ٕٓٔٛم للموسم ٖ٘ الطلبة
مقيمٌن ُب فصلٌن دراسيٌن  ،أي الصفوف "أ" و "ب" .دلزيد من التفاصيل
حول حالة شعبة تعليم اللغة العربية للمستوى اخلامس جبامعة ميورو اإلسالمية
احلكومية ُب اجلدول التاق:
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اجلدول ٔٗ.
حالة ادلستوى اخلامس الطلبة شعبة تعليم اللغة العربية للعام الدراسي
ٕٜٓٔ/ٕٓٔٛ
فتة

عدد

عدد الطلبة
ذكر

أنثى

أ

ٛ

ٕ٘

ٖٖ

ب

ٗ

ٔٙ

ٕٓ

عدد

ٕٔ

ٔٗ

ٖ٘

ادلصدر :وثا مبورو جامعة اإلسالمية احلكومية ً ،ب نسخها ُب ٖٓ نوفمرب
ٕٓٔٛ
 .1البحوث متغير البيانات

أ)

بيانات حول خلفية التعليم شعبة تعليم اللغة العربية للمستوى
الخامس بجامعة ميترو اإلسالمية الحكومية للعام الدراسي

1022/1028

للحصول على بيانات حول خلفية تعليم شعبة تعليم اللغة العربية
للمستوى اخلامس جبامعة ميورو اإلسالمية احلكومية للعام الدراسي
 ، ٕٜٓٔ/ٕٓٔٛأجرى الباح أناثًا باستخدام طريقة التوثي  .باستخدام
طريقة التوثي ىذه  ،ديكن للباحثٌن معرفة أصل ادلدرسة قبل دخول الطلبة إىل
جامعة مورو اإلسالمية احلكومية .جاء ادلستوى اخلامس الطلبة قسم الوربية
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العربية جبامعة مورو اإلسالمية احلكومية الذي جعل السكان ُب ىذه الدراسة
من خرجيي مدرسة العالية اإلسالمية العام واخلاص ُب منطقة مورو سي
وادلناط احمليطة هباٍ .ب يأٌب الباقي من ادلدارس الثانوية العامة واخلاصة ُب
منطقة مورو سي وادلناط احمليطة هبا .دلزيد من التفاصيل حول حالة اخللفية
ادلستوى اخلامس الطلبة قسم الوربية العربية ُب جامعة اإلسالمية احلكومية مورو
 ،ديكن للباح تقدديو ُب اجلدول التاق:
اجلدول ٕٗ.
بيانات أساسية عن التعليم اجلامعي ادلستوى اخلامس الطلبة شعبة تعليم اللغة
العربية جبامعة ميورو اإلسالمية احلكومية للعام الدراسي ٕٜٓٔ/ٕٓٔٛم
لرقم خرجيي
اإلسالمية

مدرسة

العالية

لرقم خرجيي
احلكومية

ادلدارس

ٔ

أغوس

ٔ

أرين أغسطن

ٕ

إندري إيكا

ٕ

أجلانيا

ٖ

الرحم الدين

ٖ

أيورسكا

ٗ

لطفي معرفة

ٗ

ديوي جورى

٘

زلمود

٘

دياة س

ٙ

مسهودي

ٙ

فطرية

ٚ

إرفان

ٚ

إندة لستاري

ٛ

نورل

ٛ

خليفة

ٜ

فطري

ٜ

لسدى ج

ٓٔ رتنا واٌب

ٓٔ مهاراين

العالية
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ٔٔ ريين

ٔٔ ريا مًني

ٕٔ سيع اإلمران

ٕٔ تيارى

ٖٔ صافٌن

ٖٔ ولدان

ٗٔ س نور لطيفة

ٗٔ أفريدى فتاٌب

٘ٔ س نور مغفرة

٘ٔ بدروس

 ٔٙسي ر

 ٔٙدوي لستاري

 ٔٚأسوة

 ٔٚإيكا

 ٔٛيوليتا

 ٔٛنيال

 ٜٔمجرة

 ٜٔنوفينا ريا

ٕٓ ألفينا

ٕٓ رزقي

ٕٔ دوي لستاري

ٕٔ نديا

ٕٕ فطري م

ٕٕ جيورى

ٖٕ غاالنج
ٕٗ إندة رزقي
ٕ٘ لؤلؤ أ
 ٕٙزلمد أري
 ٕٚزلمد س
 ٕٛنيماس
 ٕٜراىايو
ٖٓ سافًنى
ٖٔ سي ف
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بيانات عن تحصيل الدراس مهاراة القراءة شعبة تعليم اللغة العربية

ب)

للمستوى الخامس بجامعة ميترو اإلسالمية الحكومية للعام الدراسي

1022/1028م
للحصول على بيانات حول حتصيل الدراسي مهاراة القراءة الطلبة
ادلستوى اخلامس قسم الوربية العربية ُب جامعة اإلسالمية احلكومية ميورو العام
الدراسي ٕٜٓٔ/ٕٓٔٛم ً ،ب إجراء البح باستخدام طريقة التوثي .
باستخدام طريقة التوثي ىذه  ،ديكن للباحثٌن أن يعرفوا نوعيًا حتصيل
الدراسي مهاراة القراءة الطلبة ادلستوى اخلامس قسم الوربية العربية ُب جامعة
اإلسالمية احلكومية ميورو العام الدراسي ٕٜٓٔ/ٕٓٔٛم سواء خرجيي
مدرسة العالية اإلسالمية أو خرجيي ادلدرسة العالية احلكومية .دلزيد من
التفاصيل حول حتصيل الدراسي مهاراة القراءة الطلبة ادلستوى اخلامس قسم
الوربية العربية ُب جامعة اإلسالمية احلكومية ميورو العام الدراسي
ٕٜٓٔ/ٕٓٔٛم  ،ديكن للباح تقدديو ُب اجلدول التاق:
اجلدول ٖٗ.
حول حتصيل الدراسة مهاراة القراءة الطلبة ادلستوى اخلامس شعبة تعليم اللغة
العربية جبامعة ميورو اإلسالمية احلكومية للعام الدراسي ٕٜٓٔ/ٕٓٔٛ
مدرسة قيمة
لرقم خرجيي
العالية اإلسالمية

ادلدارس قيمة
لرقم خرجيي
العالية احلكومية

ٔ

أغوس

ٕٛ

ٔ

أرين أغسطن

ٓٛ

ٕ

أندري إيكا

ٗٛ

ٕ

أجلانيا

ٖٛ
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ٖ

الرحم الدين

٘ٛ

ٖ

أيورسكا

ٜٚ

ٗ

لطفي معرفة

ٓٛ

ٗ

ديوي جورى

ٔٚ

٘

زلمود

ٓ٘

٘

دياة س

ٓٛ

ٙ

مسهودي

٘ٛ

ٙ

فطرية

٘ٛ

ٚ

إرفان

ٔٛ

ٚ

إندة لستاري

ٖٛ

ٛ

نورل

ٖٛ

ٛ

ٜ

فطري

ٗٛ

ٜ

ٓٔ رتنا واٌب

٘ٛ

ٓٔ مهاراين

ٔٛ

ٔٔ ريين

٘ٛ

ٔٔ ريا مًني

ٓٛ

ٕٔ سيع اإلمران

ٗٛ

ٕٔ تيارى

ٓٛ

ٖٔ صافٌن

٘ٛ

ٖٔ ولدان

ٖٚ

ٗٔ س نور لطيفة

ٜٚ

ٗٔ أفريدى فتاٌب

ٖٛ

٘ٔ س نور مغفرة

ٖٛ

٘ٔ بدروس

ٓٛ

 ٔٙسي ر

ٕٛ

 ٔٙدوي لستاري

ٓٛ

 ٔٚأسوة

ٖٛ

 ٔٚإيكا

ٖٛ

 ٔٛيوليتا

ٖٛ

 ٔٛنيال

ٕٛ

 ٜٔمجرة

ٖٛ

 ٜٔنوفينا ريا

ٔٛ

ٕٓ ألفينا

ٛٙ

ٕٓ رزقي

ٜٙ

ٕٔ دوي لستاري

ٗٛ

ٕٔ نديا

ٓٛ

ٕٕ فطري م

٘ٛ

ٕٕ جيورى

ٜٚ

ٖٕ غاالنج

ٓ

خليفة ٓٛ
لسدى ج

ٕٛ
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ٕٗ إندة رزقي

ٖٛ

ٕ٘ لؤلؤ أ

ٛٙ

 ٕٙزلمد أري

ٔٛ

 ٕٚزلمد س

ٔٛ

 ٕٛنيماس

ٔٛ

 ٕٜراىايو

ٔٛ

ٖٓ سافًنى

ٖٛ

ٖٔ سي ف

ٛٙ

في المتوسط

3883

في المتوسط

8088

من اجلدول السابقة  ،ديكن مالحظة أن حتصيل الدراسة مهاراة القراءة
الطلبة ادلستوى اخلامس شعبة تعليم اللغة العربية جبامعة ميورو اإلسالمية
احلكومية خرجيي مدرسة العالية اإلسالمية يبلن متوسطها ُٖ .ٚٛ.ب حٌن أن
حتصيل الدراسة مهاراة القراءة ادلستوى اخلامس شعبة تعليم اللغة العربية
جبامعة ميورو اإلسالمية احلكومية خرجيي ادلدرسة العالية احلكومية يبلن
متوسطها ٍ٘ .ٛٓ.ب دلعرفة القيمة ونوعية القيمة ال سأدخلها ُب اجلدول
التاق:
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اجلدول ٗٗ.
توزيع حتصيل الدراسة ُب فريسكوينسي مهاراة القراءة الطلبة ادلستوى اخلامس
شعبة تعليم اللغة العربية جبامعة ميورو اإلسالمية احلكومية خرجيي ادلدرسة العالية
اإلسالمية للعام الدراسي ٕٜٓٔ/ٕٓٔٛم
تصنيع

فتة

تردد

نسبة متوية

ٔ ٛوما فوق

جيد جدا

ٕٙ

ٗٝٛ

ٔٛٓ-ٚ

كاف

ٖ

ٓٔٝ

ٓ ٚأسفل

أقل

ٕ

ٝٙ

ٖٔ

ٓٓٔٝ

عدد

من اجلدول السابقة  ،ديكن مالحظة أن حتصيل الدراسي مهاراة القراءة
الطلبة ادلستوى اخلامس شعبة تعليم اللغة العربية جبامعة ميورو اإلسالمية
احلكومية خرجيي مدرسة العالية اإلسالميية للعام الدراسي ٕٜٓٔ/ٕٓٔٛم
وال ًب تصنيفها على أهنا جيدة ىي  ٕٙالطلبة أو ٍٗ .ٝٛب ادلصنفون ىم
ٖ الطلبة أو ٓٔ  .ٝوأولتي الذين يصنفون أقل ىم ٕ الطلبة أو .ٝٙ
لذلي  ،ديكن أن نالحظ أن حتصيل الدراسي مهاراة القراءة الطلبة
ادلستوى اخلامس شعبة تعليم اللغة العربية جبامعة ميورو اإلسالمية احلكومية
خرجيي مدرسة العالية اإلسالمية للعام الدراسي  ٕٜٓٔ/ٕٓٔٛمصنفة على
أهنا جيدة.
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ُب حتصيل الدراسة مهاراة القراءة شعبة تعليم اللغة العربية للمستوى اخلامس
جبامعة ميورو اإلسالمية احلكومية خرجيي ادلدرسة العالية احلكومية إذا كانت
مدرجة ُب جدول توزيع الورددات ىي كما يلي:
اجلدول ٘ٗ.
توزيع حتصيل الدراسة ُب فريسكوينسي مهاراة القراءة الطلبة ادلستوى اخلامس
شعبة تعليم اللغة العربية جبامعة ميورو اإلسالمية احلكومية للعام الدراسي خرجيي
ادلدرسة العالية احلكومية للعام الدراسي ٕٜٓٔ/ٕٓٔٛم
تصنيع

فتة

تردد

نسبة متوية

ٔ ٛوما فوق

جيد جدا

ٓٔ

ٗٝٛ

ٔٛٓ-ٚ

كاف

ٕٔ

٘٘ٝ

ٓ ٚأسفل

أقل

ٓ

ٓٝ

ٕٕ

ٓٓٔٝ

عدد

من اجلدول السابقة  ،ديكن أن حتصيل الدراسة مهاراة القراءة شعبة
تعليم اللغة العربية للمستوى اخلامس جبامعة ميورو اإلسالمية احلكومية خرجيي
ادلدرسة العالية احلكومية للعام الدراسي ٕٜٓٔ/ٕٓٔٛم وال تصنع على
أهنا جيدة ىي ٓٔ الطلبة أو ٍ٘ٗ .ٝب أولتي الذين ًب تصنيفهم كفاية كانوا
ٕٔ الطلبة أو ٘٘ .ٝوتلي ال تصنع على أهنا أقل ىي ال شيء.
وبالتاق  ،ديكن حتصيل الدراسة مهاراة القراءة شعبة تعليم اللغة العربية
للمستوى اخلامس جبامعة ميورو اإلسالمية احلكومية خرجيي ادلدرسة العالية
احلكومية للعام الدراسي ٕٜٓٔ/ٕٓٔٛم كافية للغاية.
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ب .عرض بيانات البحث

قادرا على اختبار الفرضية ال اقورحها الباحثة ُب ىذه البح
لتكون ً
وال تنص على ما يلي" :ىناك مقارنة معنوية بٌن حتصيل الدراسة بٌن خرجيي
ادلدرسة العالية اإلسالمية وخرجيي ادلدرسة العالية احلكومية شعبة تعليم اللغة
العربية للمستوى اخلامس"  ،البيانات كما ىو موضح ُب اجلدول ٗ ٗ.واجلدول
٘ .ٗ.فيما حتصيل الدراسة مهاراة القراءة خرجيي ادلدرسة العالية اإلسالمية،
سواء من خرجيي ادلدرسة العالية احلكومية ال مجعها الباحثة ،سيتم معاجلتها
وحتليلها باستخدام صيغة  .chi kuadratاخلطوة األوىل ُب اختبار ىذه الفرضية
ىي أن يبدأ ادلؤلع بإدخال البيانات من جدول توزيع الوردد ُب اجلدول التاق:
اجلدول ٗ.ٙ
توزيع حتصيل الدراسة ُب فريسكوينسي مهاراة القراءة الطلبة ادلستوى اخلامس
شعبة تعليم اللغة العربية جبامعة ميورو اإلسالمية احلكومية خرجيي مدرسة العالية
اإلسالمية و خرجيي مدرسة العالية احلكومية للعام الدراسي ٕٜٓٔ/ٕٓٔٛم
كاف

أقل

عدد

ن متغًن

خرجيي مدرسة العالية ٕٙ
اإلسالمية

ٖ

ٕ

ٖٔ

خرجيي ادلدارس العالية ٓٔ
احلكومية

ٕٔ

ٓ

ٕٕ

ٖٙ

٘ٔ

ٕ

ٖ٘

عدد

جيد جدا
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ٍب من اجلدول السابقة سيتم إدراجها ُب جدول العمل على النحو التاق:
اجلدول ٗ.ٚ
جدول العمل دلعرفة ذلي chi kuadrat
∑= X2
X 2 = chi kuadrat,
fo = frekuensi yang diperoleh,
fh = frekuensi yang diharapkan

1,1605
3,7994
0,5892
1,6353
5,3537
0,8302
13,3683

(fo- fh)2

fo- fh

fh

fo

Sel

24,4372
33,3344
0,6892
24,4372
33,3344
0,6892
0

4,9434
-5,7736
0,8302
-4,9434
5,7736
-0,8302
0

21,0566
8,7736
1,1698
14,9434
6,2264
0,8302
53

26
3
2
10
12
0
53

1
2
3
4
5
6
Jumlah

من طاولة العمل  ،ديكن مالحظة أن قيمة احملسوبة  (Xhit)2ىي
 .ٖٔ,ٖٙٛجبانب معرفة كيفية مقارنة حتصيل الدراسة مهاراة القراءة بٌن خرجيي
ادلدرسة العالية اإلسالمية وخرجيي ادلدرسة العالية احلكومية شعبة تعليم اللغة
العربية للمستوى اخلامس جبامعة ميورو اإلسالمية احلكومية للعام الدراسي
ٕٜٓٔ/ٕٓٔٛم ،سيتم استشارة سعر تشي سكوير مع سعر جدول تشي
سكوير .أما بالنسبة دلعايًن الفرضيات ادلستخدمة ُب االختبار  ،فهي تستند إىل
األحكام ال تنص على ما يلي" :إذا كان عدد مربّع ) (2hitأكرب من جدول
مربّع ) ، (2tabديكن عند ٍذ قبول فرضية العمل ( )Haأو الفرضية ادلقورحة.
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وشرح البيانات احلالية  ،ديكن

على ذلي  ،بناءً على نتا ج البح
القول أن سعر تشي سكوير احملسوب )ُ (2hitب ىذه الدراسة بلن .ٖٔ,ٖٙٛ

ٍب من حتصيل العمليات احلسابية عند مستوى ىام من ٔ ٝو ٘ ، ٝمع db 2
 ،ديكن احلصول على طاولة ) (2tabدلستوى مهم قدره ٔ ٝعند ٕٜٓٔ.

ودلستوى مهم ٘ ٝىو ٔ .٘.ٜٜوبالتاق فهذا يعين أن سعر تشي للمربع
احملسوب أكرب من سعر جدول مربعات تشي أو  ٘،ٜٜٔ  ٖ,ٖٙٛ
ٕٓٔ ٜ,لذلي الفرضية ادلقورحة ُب ىذه الدراسة مقبولة.
ج .تحليل البيانات ومناقشتها
ُب ىذه البح  ،فإن الفرضية ادلقورحة ىي "ىناك مقارنة كبًنة حتصيل
الدراسة مهاراة القراءة بٌن خرجيي ادلدرسة العالية اإلسالمية وخرجيي ادلدرسة
العالية احلكومية شعبة تعليم اللغة العربية للمستوى اخلامس" .مع قبول ىذه
الفرضية ادلقورحة  ،ىناك تأثًن خللفية التعلم الوربوي على مقارنة حتصيل الدراسة
مهاراة القراءة شعبة تعليم اللغة العربية للمستوى اخلامس جبامعة ميورو اإلسالمية
احلكومية للعام الدراسي ٕٜٓٔ/ٕٓٔٛم .وبالتاق فإن اخللفية التعليمية ىي
أحد العوامل ال ديكن من خالذلا حتقي صلاح التعليم اإلضاُبُ .ب العملية
التعليمية  ،من ادلعروف أن ىناك طبيعة مستمرة أو مستمرة ،ني إذا حصل
الطلبة ُب ادلستوى الساب من التعليم على أساسيات الدرس ،فلن يواجهوا
صعوبات بعد مواصلة تعليمهم ُب مستوى تعليمي أعلى.
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الفصل الخامس

الخالصة واالقتراحات
أ .الخالصة
استنادا إىل نتا ج معاجلة وحتليل البيانات ال ًب مجعها ُب ىذه الدراسة
ً
 ،فإن االستنتاجات ال ديكن للمؤلفٌن استخالصها ىي أن ىناك مقارنة
معنوية بٌن طلبة خروة مدرسة التحصيل العلمي دلدرسة عليا وخرجيٌن من
الفصل الدراسي اخلامس من ادلدرسة الثانوية لتعليم اللغة العربية ُب العام
الدراسي اخلامس .ٕٜٓٔ/ٕٓٔٛ
استنادا إىل استنتاجات إحصا ية توضح أن kuadrat
يتم أخذ ذلي
ً
 chiِhitungأعلى من ُ chiِkuadrat tabelب ادلستوى اذلام ٔ ٝو ٘ ٝأو 9,210 
ِ 13,368  5,991 .

نظرا ألن  chiِ kuadrat hitungأعلى من ُ chiِ kuadrat tabelب اجلدول  ،فإن
ً
الفرضية البديلة ( )Haال قدمها ادلؤلع ُب ىذه الدراسة مقبو.
ب .االقتراحات
بعد االنتهاء من إجراء الباحثٌن ىذا البح  ،ىناك بعض االقوراحات
ال يرغب الباحثون ُب إيصاذلا .االقوراحات ال يريد الباحثون إيصاذلا ىي كما
يلي:
ٔ .بالنسبة للوالدين إلحلاق أطفاذلم بادلدارس العليا  ،فإهنم ما زالوا
ينظرون ُب جوانب مواىب األطفال واىتماماهتم واستعدادىم
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وقدراهتم  ،واألىم من ذلي اجلوانب الدينية  ،حىت حيصل األطفال
على حكم ديين قوي ُب حياهتم.
ٕ .إىل حرم جبامعة مورو اإلسالمية احلكومية لزيادة حتسٌن نوعية التدريس
 ،وينبغي أال دتيز ُب العملية التعليمية أصل ادلدارس الطالبية  ،من
أجل أن تكون قادرة على متابعة عملية التعلم دون الشعور بالنقص
أو اإلمهال.
إىل الطلبة ادلستوى اخلامس قسم الوربية العربية  ،وخاصة خرجيي ادلدارس الثانوية
 ،أن يظلوا واثقٌن من أننا من خالل التعلم سنكون قادرين على ذلي  ،على
الرغم من أهنم مل يدرسوا اللغة العربية من قبل وال سيما اللغة القروية ولكنهم
جبد واجتهاد ودراسة نتا ج جيدة.

المراجع العربية
أمحد فؤاد زلمود علمان :ادلهارات اللغوية ،الرياض ،دار ادلسلم للنشر والتوزيع،
ٕٜٜٔ
ىادي شعالن ربيع و امساعيل زلمد الغول ،ادلرشد الوربوي و دوره الفاعل ُب
حل مشا كل الطبة( ،عمان :دار عامل الثقافة)
عبد احلميد  ،قياس قدرة اللغة العربية ( ،ماالنج :مطبعة جامعة نيجري ادلالكي،
ٕٓٔٓ) 
عبد الرمحن العيسوى و آحرون ،القدرات العقلية وعالقتها اجلدلية
باالتحصياللعلمى( ،عمان:متسوراتتوو زارة الوربية و التعليم)ٕٓٓٙ،
مجال الدين  ،مشاكل ُب تعلم اللغة العربية وآداهبا ،يوجياكارتا :أدي سيتا
كاريا:نوسإٖٓٓ،
حسٌن راضي عبد الرمحن عبًن ،طروق تدريس اللغة العربية( ،مكتبة اخلب
الثقافة ٕٓٓٓ ،م)
رشدي أمحد طعيمة :تعليم العربية لغًن الناطقٌن هبا مناىجو وأساليبو ،الرباط،
إيسيكسكؤٜٜٛ ،
زكريا إمساعيل ،طرق التدريس اللغة العربية( ،دار ادلعرفة اجلامعية)ٜٜٔٓ ،
زلمد صالح الدين رلاور ،طروق تدريس اللغة العربية(،الفاىرة  :دار الفكر
العرىب ٕٓٓٓ ،م)
زلمود كامل الناقة ، ،طرا تدريس اللغة العربية لغًن الناطقٌن هبا( ،مصر:
إيسيسكو)ٕٖٓٓ ،
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DAFTAR NILAI
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Kode Mata Kuliah
Semester

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Nama Mahasiswa

: Qira`ah 3
: PBA.2.06.3
:5

NPM

Dosen : J. Sutarjo
Prodi : PBA
TA
: 2018/2019

Nilai
Aktif Tugas UTS UAS Akhir Mutu Lambang Kelas

AGUS SUPRIADI

1601020022

100

78

80

78

82

4

A

A

ALZANIA ZAHRA

1601020066

100

76

78

76

80

3

B

A

ANDRI EKA SETIYAWAN

1601020001

100

80

80

82

84

4

A

A

ARNI AGUSTIN

1601020025

100

80

80

80

83

4

A

A

AYU RISKA DAMAYANTI

1601020048

100

76

76

75

79

3

B

A

Citra Mutiara Ayu

1601020002

100

75

75

75

79

3

B

A

DEWI CITRA DAHLIA

1601020067

100

70

65

65

71

3

B

A

DIAH SHONIA

1601020003

100

78

76

76

80

3

B

A

FITRIATUS SHOLIHAH

1601020028

100

82

82

83

85

4

A

A

INDAH LESTARI

1601020052

100

78

80

80

83

4

A

A

IRHAMUDIN ABDULLAH

1601020054

100

80

80

85

85

4

A

A

KHOLIFATUL MUSHOLLA

1601020031

100

78

76

76

80

3

B

A

LISDA CAHYANINGSIH

1601020056

100

78

78

80

82

4

A

A

LUTHFI MA`RIFAH

1601020007

100

78

76

76

80

3

B

A

MAHARANI

1601020068

100

78

78

78

81

4

A

A

MAHMUD RIFA`I

1601020034

100

78

78

0

50

1

D

A

MASHUDI

1601020059

100

80

80

85

85

4

A

A

MUHAMMAD IRVAN ROUF AUFA

1601020036

85

80

80

80

81

4

A

A

NADIA OKTAVIANA

1601020069

100

78

76

76

80

3

B

A

NURUL DAROENI

1601020038

100

78

80

80

83

4

A

A

PRASETIANINGTIAS

1501020048

0

0

0

0

0

0

E

A

R.A. Putri Rahmawati

1601020011

100

80

82

80

84

4

A

A

RATNA WATI

1601020040

100

82

82

83

85

4

A

A

RIA MERI FAJRIN

1601020041

100

76

76

76

80

3

B

A

RINI ASTUTI

1601020042

100

82

82

83

85

4

A

A

SAIFUL IMRON

1601020014

85

78

78

0

48

0

E

A

SHOFIN NADHIFAH

1601020015

100

82

82

82

85

4

A

A

SITI NURLATIFAH

1601020016

100

76

76

75

79

3

B

A

Siti Nurmahfira

1601020017

100

78

80

80

83

4

A

A

TIARA UNIKA SEPTIYANI

1601020046

100

78

76

76

80

3

B

A

USWATUL KHOIRIYAH

1601020018

100

78

80

80

83

4

A

A

WILDA NAILATUN NIKMAH

1601020047

60

75

75

76

73

3

B

A

YULITA RISKY ADIANTI

1601020065

100

78

80

80

83

4

A

A

Zumrotul Munawaroh

1601020019

100

78

80

82

83

4

A

A

AFRIDA FATATI

1601020020

100

78

80

80

83

4

A

B

ALFINA JAUHAROH

1601020023

100

82

82

85

86

4

A

B

BADRUZ ZAMAN MARFIANTORO

1601020049

100

78

76

76

80

3

B

B

DEWI LESTARI

1601020026

100

82

80

82

84

4

A

B

DEWI LESTARI

1601020050

100

78

76

75

80

3

B

B
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27
35
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

RINI ASTUTI

1601020042

100

82

82

83

85

4

A

A

SAIFUL IMRON

1601020014

85

78

78

0

48

0

E

A

SHOFIN NADHIFAH

1601020015

100

82

82

82

85

4

A

A

SITI NURLATIFAH

1601020016

100

76

76

75

79

3

B

A

Siti Nurmahfira

1601020017

100

78

80

80

83

4

A

A

TIARA UNIKA SEPTIYANI

1601020046

100

78

76

76

80

3

B

A

USWATUL KHOIRIYAH

1601020018

100

78

80

80

83

4

A

A

WILDA NAILATUN NIKMAH

1601020047

60

75

75

76

73

3

B

A

YULITA RISKY ADIANTI

1601020065

100

78

80

80

83

4

A

A

Zumrotul Munawaroh

1601020019

100

78

80

82

83

4

A

A

AFRIDA FATATI

1601020020

100

78

80

80

83

4

A

B

ALFINA JAUHAROH

1601020023

100

82

82

85

86

4

A

B

BADRUZ ZAMAN MARFIANTORO

1601020049

100

78

76

76

80

3

B

B

DEWI LESTARI

1601020026

100

82

80

82

84

4

A

B

DEWI LESTARI

1601020050

100

78

76

75

80

3

B

B

FITRI MUBAROKAH

1601020004

100

82

82

83

85

4

A

B

GALANG GUMELAR

1601020029

0

0

0

0

0

0

E

B

IKA KHOIRUNNISA

1601020005

100

80

80

80

83

4

A

B

INDAH RIZQI CHAERANI

1601020053

100

80

80

80

83

4

A

B

LULUK ATUNNIKMAH

1601020033

100

82

82

85

86

4

A

B

M. ARI SETIAWAN

1601020057

100

78

78

76

81

4

A

B

MUHAMAD SYAMSUL MUBAROK

1601020009

100

78

78

78

81

4

A

B

NELA IMROATUL FARIDAH

1601020061

100

78

78

80

82

4

A

B

NIMAS PRATIWI

1601020037

100

78

80

78

82

4

A

B

NOPINARIA

1601020070

100

78

78

78

81

4

A

B

RAHAYU LESTARI

1601020039

100

78

78

78

81

4

A

B

RIZKI NUR ISLAMIYATI

1601020012

100

82

82

85

86

4

A

B

SHAFIRA RIZKY FADHILLAH

1601020043

100

80

80

80

83

4

A

B

SITI FATIMAH

1601020063

100

82

82

85

86

4

A

B

SITI ROHMATUN NI`MAH

1601020044

100

78

78

80

82

4

A

B

Metro, 27 Desember 2018
Dosen yang Bersangkutan,

J. Sutarjo
NIP. 19760607 200312 1 002
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ALAT PENGUMPUL DATA
Perbandingan Hasil Belajar Maharoh Qiroah antara Alumni Madrasah
Aliyah dengan Alumni Sekolah Menengah Atas pada Mahasiswa Semester V
Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Institut Agama Islam Negeri Metro Tahun
Akademik 2018/2019
OBSERVASI
1. Melakukan pengamatan terhadap kegiatan pengajaran yang dilakukan
dosen Qiroah pada mahasiswa semester V Pendidikan Bahasa Arab IAIN
Metro TA. 2018/2019.
2. Mencatat keadaan mahasiswa semester V Pendidikan Bahasa Arab IAIN
Metro TA. 2018/2019.
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عملية التعلم العلم الطالبة فى الفصل
السيرة الذاتية للبحثة

ىنا أرسيتا بنت كاننج مسبا ولدت ُب التاريخ ٓٔ مارس  ٜٜٔٚبقرية براجا
ىرجوسري المبونج الشرقية ،وىي البنت الثالثة من السيّد كاننج مسبا بن
شسودين وأدتية بنت موريونو .وتربية الباحثة ىي:
خترجت من مدرسة اإلبتدا ية ٔ برجا ىارجو ساري ُب عام ٕٜٓٓ
ٔ.
ّ
خترجت من مدرسة الثانوية ابن سينا براجا ىرجوسري ُب عام
ٕ.
ّ
ٕٕٔٓ
خترجت من مدرسة العالية ابن سينا براجا ىرجوسري ُب عام ٕ٘ٔٓ
ٖ.
ّ
ٗ .واصلت دراسي إىل كليّة الوربية وعلوم التدريس ُب قسم تعليم اللغة
العربيّة جبامعة ميورو اإلسالمية احلكومية بالمبونج.

