أتثريإ ستارتيجيج إ تدلاقشة إ تجلمقعج إ تلصغريةإ لتحسنيإ شدرة تلقرتءةإ لدىإ 
كومج إ ۵إ إ 
طالبإ يفإ يعلم تللغ تلعربج إ تدلدرت إ تلثقنوي إ تإلتالمج إ تحل إ 
مديا إ جقميب إ 
رتقل إ علمج إ 

مقدمة لتكميل شرط من الشروط الالزمة لنيل الدرجة اجلامعية ()S1
يف تعليم اللغة العربية

إعداد الطالبة:

ىلدى قرينة بيهقي (ت.أ)ٔ٦ٔ٦٦١ .

إ 

شسمإ يعلجمإ إ تللغ إ تلعربج إ 
كلج إ تلاربج إ وتلتعلجم إ 

جقمع إ تلطقنإ طهإ تجفإ تلدينإ تإلتالمج إ تحلكومج إ جقميب إ 
 ٠٢٠٢إ 
أ

ادلشرف األوىل  :الدكتورندوس مرشيد ادلاجستَت
ادلشرف الثاين  :الدكتورندوس أحتيار دمان ادلاجستَت
إىل حضرة عميد كلية الًتبية والتعليم
جامعة سلطان طو سيف الدين اإلسالمية احلكومية جاميب
يقريرإ تدلةرفني إ 

السالم عليكم ورمحة هللا وبركاتو إ 
بسمميحرلا نمحرلا هللا  احلمد هلل رب العادلُت والصالة والسالم على أشرف األنبياء
وادلرسلُت وعلى آلو وأصحابو أمجعُت .إن البحث التكميلي الذي حضرتو الباحثة:
 :ىلدى قرينة بيهقي
اسم
رقم القيد

 :ت.أٔ٦ٔ٦٦١ .

 :تعليم اللغة العربية
القسم
:أتثَت إسًتاتييية ادلناقشة اجلماعية الصغَتة لتحسُت قدرة القراءة
العنوان
لدى طالب يف تعلم اللغة العربية ادلدرسة الثانوية اإلسالمية
احلكومية  ۵مدينة جاميب
قد طالعناىا وأدخلنا فيها التعديالت واإلصالحات ما جيعلو كامال لوفاء شروط
اإلمتحان للحصول على الدرجة اجلامعية يف كلية الًتبية والتعليم ونرجو من فضيلتكم إبجراء
ادلناقشة الالزمة يف وقت قريب.ىذا وتفضلوا بقبول وفائق اإلحًتام.
والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاتو.
حتريرا جباميب ،مايوٕٕٓٓ
ادلشرف األوىل

ادلشرف الثاين

الدكتورندوس مرشيد ادلاجستَت
رقم التوظيف١٧٤٢١٠١٤٧٧٣٩١١٩٩١:

الدكتورندوس أحتيار دمان ادلاجستَت
رقمالتوظيف١٧٤٦٩٣٠٦١٧٧٢٩١١٩٩١:
ب

يصديقإ جلا إ تدلاقشة إ 
:
رقم الرسالة
أجرأت جلنة االمتحان للحصول على الدرجة اجلامعية يف قسم تدريس اللغة العربية كلية الًتبية
والتعليم جامعة سلطان طو سيف الدين اإلسالمية احلكومية جامىب ادلناقشة ىف:
 :اخلميس ٢ ،يونيو ٠٩٠٩
اليوم والتاريخ
:جامعة سلطان طو سيف الدين اإلسالمية احلكومية جامىب
ادلكان
وقررت أ ّن الطالبة :
ّ

 :ىلدى قرينة بيهقي

االسم

رقم القيد

 :ت.أٔ٦ٔ٦٦١ .

الكليّة/القسم
العنوان

 :الًتبية والتعليم  /تدريس للغة العربية
 :أتثَت إسًتاتييية ادلناقشة اجلماعية الصغَتة لتحسُت قدرة القراءة لدى طالب يف تعلم اللغة
العربية ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  ۵مدينة جاميب 
جلا إ تالماقشة إ 

رئيس االمناقشة

السكريتَت

ادلكتور بودي س نجااي املاجس تري
رقم التوظيف١٧٦١٩٠٠١٠٩٩٧٩١١٩٩٧:
ادلمتحُت األول

الدكتور دمحم قدري ادلاجستَت
رقم التوظيف١٧٦١١٠٠٠٠٩٩٧٩١١٩٩٢ :
ادلمتحُت الثاين

الدكتورندوس علي موسى لوبيس ادلاجستَت
رقم التوظيف١٧٤٥٩٣١٩١٧٧١٩٠١٩٩١ :
ادلشرف األوىل

عرفان ادلاجستَت
رقم التوظيف١٧٥٤٩٥٩٠٠٩٩٤٩٢١٩٩٠ :
ادلشرف الثاين

الدكتورندوس مرشيد ادلاجستَت

الدكتورندوس أحتيار دمان ادلاجستَت
رقم التوظيف١٧٤٦٩٣٠٦١٧٧٢٩١١٩٩١ :

رقم التوظيف١٧٤٢١٠١٤٧٧٣٩١١٩٩١ :

حتريرا جباميب ،يونيو ٕٕٓٓ
عميدكلية الًتبية والتعليم
الدكتورة فضيلة ادلاجستَتة
رقمالتوظيفة١٧٤٥٩٥١١١٧٧٠٩١٠٩٩٢:

ج

سشرترإ تلطقلب إ 
أان ادلوقع أدانه ،وبياانيت كاآليت:
اسم
رقم القيد

 :ىلدى قرينة بيهقي

 :ت.أٔ٦ٔ٦٦١ .

 :تعليم اللغة العربية
القسم
:أتثَت إسًتاتييية ادلناقشة اجلماعية الصغَتة لتحسُت قدرة القراءة
العنوان
لدى طالب يف تعلم اللغة العربية ادلدرسة الثانوية اإلسالمية
احلكومية  ۵مدينة جاميب
أقرر أبن ىذه الرسالة اليت حضرهتا لتوفَت شرط لنيل الدرجة اجلامعية يف كلية الًتبية
والتعليم جامعة سلطان طو سيف الدين اإلسالمية احلكومية جاميب حتت العنوان :أتثَت
إسًتاتييية ادلناقشة اجلماعية الصغَتة لتحسُت قدرة القراءة لدى طالب يف تعلم اللغة العربية
ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  ۵مدينة جاميب.
حضرهتا وكتبتها بنفسي ومازورهتا من إبداع غَتي أو أتليف االخر .وإذا ادعى
أحد استقباال أهنا من أتليفو وتبُت أهنا فعال ليست من حبثي فإين أحتمل ادلسؤولية على
ذلك ،ولن تكون ادلسؤولية على ادلشرف أو على كلية الًتبية والتعليم جامعة سلطان طو
سيف الدين اإلسالمية احلكومية جاميب .ىذا ،وحررت اإلقرار بناء على رغبيت وال جيربين
أحد على ذلك.

جاميب ،مايو ٕٕٓٓ إ 

ىلدى قرينة بيهقي
ت.أٔ٦ٔ٦٦١ .

د

سهدتء
إ 

أىدى ىذه الرسالة  ،أود أوالً أن أشكرك على هللا سبحانو وتعاىل دلنحو الكثَت من ادلتعة
واجلمال يف تنفيذ ىذه الرسالة أو القيام هبا
اثنياً  ،أقول بركة النيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص
اثلثًا  ،كال والداي  ،والدي الراحل.إرات حيسان بيهقي) (Irta Haesan Baehakiووالديت
حكماواة ) ،(Hikmawatiاليت قدمت احلماس والصالة وادلعرفة وكل شيء الحتياجايت
التعليمية إبخالص وحب.
( Muhammad Zam-Zam Sulthon

الرابع ألشقائي األصغر أي دمحم جم -زم صلطان بيهقي
)Baehakiالذي لديو مثل ىذا الشعور الكبَت ابدلسؤولية جتاىي من خالل احملاولة اجلادة
دلواصلة متابعة حلم أخيو ،وإىل كنيا أوليا زىر بيهقي ()Kania Aulia Azzahra Baehaki
الذي يشيعو دائما.

خامسا لعمي فير راينتو ()Fajar Riantoمع العائلة و فهروروزي ( )Fahrurrojiمع العائلة
ً
والعائلة كلها.
سادساً ألخيت ليا روزايان ( )Lia Rosiyanahاليت شيعتها.
أخَتا دلعلمي الذين قدموا ادلعرفة وادلشورة اليت حتفزين حىت اآلن.
و ً

ه

شعقر

الرِحي ِم
الر ْمح ِن َّ
بِ ْس ِم هللاِ َّ

ال لَوُ ُم ْو ٰس ه َْل َات َّ ِب ُع َك عَ ٰ ٓل َا ْن تُ َع ِل ّ َم ِن ِم َّما عُ ِل ّ ْم َت ُر ْشدً
قَ َ
( سورةُ الْ َك ْه ِ
ف )٤٤ : ١٦
ُ َْ

و

كلم إ تلةكرإ وتلتقدير إ 
الرِحي ِم
الر ْمح ِن َّ
بِ ْس ِم هللاِ َّ
احلمدهلل الذي ارسل رسولو ابذلدى ودين احلق ليظهره على الدين كل وكفى ابهلل
شهيدا أشهد أن ال إلو إال هللا وأشهد أن دمحما عبده ورسولو اللهم صلى وسلم على سيدان
دمحم وعلى ال سيدان دمحم وأصحابو وسلم تسليما كثَتا .أما بعد.
ىذه الرسالة العلمية اليت تقدم الباحثة لتكميل إحدى شروط لنيل دراجة اجلامعية
بكلية علوم الًتبية وتعليم جامعة سلطان طو سيف الدين اإلسالمية احلكومية جاميب.
ووجدت الباحثة ادلساعدة يف حبث ىذه الرسالة العلمية .الباحثة تقول شكرا كثَتا إلخوة
التاليُت:
 .١االستاذ سعيدى ادلاجستَت  ،الذي يكون مدير جامعة سلطان طو سيف الدين
اإلسالمية احلكومية جاميب.
 .٠ادلكتورهدوس بودي س نجااي املاجس تري  ،الذي يكون رئيس قسم تعليم اللغة العربية بكلية
علوم الًتبية والتعليم جامعة سلطان طو سيف الدين اإلسالمية احلكومية جاميب.
 .١الدكتورندوس مرشيد ادلاجستَت ،الذي يكون ادلشرف األول والذي قد أشرفٍت ابجليد يف
البحث عن ىذه الرسالة العلمية.
 .٢الدكتورندوس أحتيار دمان ادلاجستَت ،الذي يكون ادلشرف الثاىن والذي قد أشرفٍت
ابجليد يف البحث عن ىذه الرسالة العلمية.
 .٣أمحد فيصل )( Ahmad Faisol S.Pdاليت تكون رئيس ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية
احلكومية ٣مدينة جاميب .
مدرس اللغة العربية اليت ساعدين يف البحث ىذه
 .٤نورعصراينة ) ّ (Nur Asriati S.Pd
الرسالة العلمية ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  ٣مدينة جاميب.
 .٥ادلوظفُت ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  ٣مدينة جاميب.

ز

 .٦كل التالميذ الفصل الثامنية اللتُت ساعدين يف البحث ىذه الرسالة العلمية ابدلدرسة
الثانوية اإلسالمية احلكومية ٣مدينة جاميب.
 .٧مجع زمالء قسم تعليم اللغة العربية وخاصة ب٠٩١٤
جزاكم هللا خَتا وترجو الباحثة ىذه الرسالة العلمية تنفع الرتفاع تعليم اللغة العربية
ابدلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  ٣مدينة جاميب.

جاميب ،مايو ٠٩٠٩

ىلدى قرينة بيهقي
ت.أٔ٦ٔ٦٦١ .

ح

ملخصإ تلبحث إ 
هلدى إ شريا إ بجهقي إ  ،إ .٠٩٠٩أتثَت إسًتاتييية ادلناقشة اجلماعية الصغَتة لتحسُت قدرة القراءة لدى

طالب يف تعلم اللغة العربية ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  ۵مدينة جاميب.

الثاين :الدكتورندوس أحتيار دمان ادلاجستَت

ادلشرف األوىل  :الدكتورندومسرشيد ادلاجستَت

الكلمة األساسية :اسًتاتيييات ادلناقشة اجملموعة الصغَتة  ،القدرة على قراءة اللغة العربية

تناقش ىذا البحث عن أتثَت إسًتاتييية ادلناقشة اجلماعية الصغَتة لتحسُت قدرة
القراءة لدى طالب يف تعلم اللغة العربية ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  ۵مدينة
جاميب .الغرضهو  :أ) دلعرفة نتائج مهارات القراءة ابستخدام اسًتاتييية ادلناقشة اجلموعة
الصغَتة .ب) معرفة نتائج القدرة على القراءة منخل العدم استخدام اسًتاتييية ادلناقشة
اجملموعة الصغَتة .ت) دلعرفة النتائج ادلهمة بُت استخدام إسًتاتييية مناقشة رلموعة صغَتة
الكمي ،نوع
وعدم استخدام إسًتاتييية مناقشة رلموعة صغَتة .ىذا البحث ىو حبث ّ
التيربة مبعٌت البحثتصميم جتري بيحقيقي ( ) Design True Experimentalابستخدام
تصميم اختبار التحكم فقط (.)PosstestOnly Control Designطرق مجع البياانت
ادلستخدمة ىي ادلالحظة واالختبار (األسئلة) والتوثيق و ادلقابلة .أجري تطرق حتليل
البياانت مع اختبار الطبيعية واختبار التيانس بينمال اختبار التأثَت ابستخدام اختبار يت
) .(T/T-Tesمواضيع ىذا البحث ىي طالب الفصل الثامن أ كصف جتري بييتكومنن
٢١طالبًا و الفصل الثامن بكفئةحتكم مكونة من  ١٧طالب.
من نتائج البحث الذي مت إجراؤه ،مت احلصول على عشرات من قدرة الطالب على
القراءة ابللغة العربية ابستخدام اسًتاتيييات ادلناقشة اجملموعة الصغَتة (فئةالتيربة)
أعلىقيمة  ،١٩٩أدىن قيمة، ٤٣االحنراف ادلعياري  .٧٢٠٢مث تسييل القدرة على القراءة
ابللغة العربية اليستخدم اسًتاتييية ادلناقشة اجملموعة الصغَتة (فئةالتحكم) مبعٌت أعلىقيمة
 ،١٩٩أدىن قيمة ،٤٩االحنراف ادلعياري  .١٢٠٠لذلك ثبتأن قيمة مهارات القراءة لدى
الطالب ابستخدام اسًتاتييية ادلناقشة اجملموعة الصغَتة أعلىم نعدم استخدام اسًتاتييية
ادلناقشة اجملموعة الصغَتة .بناء على نتائج حساابت اختبار يت Tالتيتم احلصول عليها
ط

٠٥٢١٤=thitungإىل درجة كبَتة % ٣مت احلصول عليها ،١٢٧٧=ttabelمستوى كبَت% ١
مت احلصول عليها٠٢٤٢=ttabelعلى ىذا النحو .١٢٧٧<٠٥٢١٤>٠٢٤٢ذلكل Haتلقى  ،وىذا
يعٍت أن كال ادلتغَتين ذلما اختالف كبَت يف نتائج حتليالل اختبار بُت قدرات القراءة
للطالب الذين يطبقون اسًتاتييية ادلناقشة اجملموعة الصغَتة يف مدرسة الثانوية احلكومية ٣
استنادا إىل احلساابتب استخدام اختبار حيمالتأثَت Uji Effect Size
مدنية جاميب.
ً
الذي مت احلصول عليو  ٔ٢٨ =dsيكمن يف النسبة ادلئوية  ٧٤٢٢مع معايَت كوىُت
cohen’s standarىذا ىو االرتفاع .وبعبارة أخرى  ،ىناك أتثَت كبَت بُت أتثَت استخدام
اسًتاتييية مناقشة اجملموعة الصغَتة يف الفصل التيرييب من خالل عدم استخدام
االسًتاتييية يف فئة التحكم.

ي

مستخلصإ ابللغ إ تإلندونسج
Hilda Qorina Baehaki.2020, pengaruh strategi small group discussion
dalam pelajaran bahasa arab untuk meningkatkan kemampuan
membaca siswa MTs N 5 Kota Jambi.
Dosen pembimbing :
1. Drs. Mursyid, M. Pd
2. Drs. Akhtiar Deman, M. Ag
Kata kunci : Strategi Small Group Discussion, Kemampuan Membaca Bahasa
Arab
Skripsi ini membahas tentang pengaruh strategi small group discussion dalam
pelajaran bahasa arab untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa MTs N 5
Kota Jambi. Adapun tujuannya adalah : a) untuk mengetahui hasil kemampuan
membaca dengan menggunakan strategi small group discussion, b) mengetahui hasil
kemampuan membaca dengan tidak menggunakan strategi small group discussion, c)
untuk mengetahui hasil signifikan antara menggunakan strategi small group
discussion dan tidak menggunakan strategi small group discussion. Penelitian ini
merupakan penelitian kuantitatif, jenis penelitian Eksperimen yaitu Design True
Experimental dengan menggunakan Posstest-Only Control Design. Metode
pengumpulan data yang dilakukan yaitu: Observasi, Tes (soal), Dokumentasi, dan
Wawancara. Metode Analisis Data yang dilakukan dengan Uji Normalitas dan Uji
Homogenitas sedangkan untuk Uji pengaruh menggunakan Uji T/T-Test. Adapun
subyek Penelitian ini adalah Siswa Kelas VIII A sebagai kelas Eksperimen yang
terdiri dari 43 siswa dan kelas VIII B sebagai kelas Control yang terdiri dari 39
siswa.
Dari hasil penelitian yang dilakukan maka diperoleh skor kemampuan
membaca bahasa arab siswa yang menggunakan strategi Small Group Discussion
(Kelas Eksperiment) Nilai Tertinggi 100, Nilai Terendah 65, Standar Deviasi 9, 24.
Kemudian Skor kemampuan membaca bahasa arab tidak menggunakan strategi
Small Group Discussion (kelas Control) yaitu Nilai Tertinggi 100, NilaiTerendah 60,
Standar Deviasi 1,22. Sehingga terbukti bahwa nilai kemampuan membaca siswa
menggunakan strategi Small Group Discussion lebih tinggi dibandingkan dengan
tidak menggunakan strategi Small Group Discussion. Berdasarkan hasil perhitungan
Uji T diperoleh thitung = 27,36 Pada taraf signifikan 5 % diperoleh t tabel = 1,99, taraf
signifikan 1 % dipeoleh ttabel = 2,64 dengan demikian 1,99 < 27,36 > 2,64. sehingga
Ha diterima, artinya kedua variabel terdapat perbedaan yang signifikan hasil analisis
tes antara kemampuan membaca siswa yang menerapkan strategi Small Group
Discussion di MTs N 5 Kota Jambi. Berdasarkan perhitungan menggunkan Uji Effect
Size diperoleh ds = 1,8terletak pada persentase 96,4 dengan cohen’s standar yaitu
tinggi. Dengan kata lain terdapat pengaruh signifikan diantara pengaruh
menggunakan stategi small group discussion pada kelas eksperimen dengan tidak
menggunakan strategi pada kelas kontrol.
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