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خيرة الهداية، المشرف األول: عمر فارق الماجستير، المشرف الثّانى: احمد 

فى ترقيّة مهارة القراءة فى  إستعمال نّص القصةصالح الدّين الماجستير، 

 الحكوميّة  فاغو كديرىاإلسالمية  المدرسة المتوّسطة 

 

المدرسة المتوّسطة الكلمة األساسيّة: ترقية مهارة القراءة، إستعمال نّص القّصة، 

 فاغو كديريالحكوميّة  اإلسالمية  

فى المدرسة وفى البيانات األّول كثير من الّطالب فصل الثّانى )ب(  

قدرة القراءة النّص اللغة العربيّة  الحكوميّة  فاغو كديرىاإلسالمية  المتوّسطة 

الذى يوجد. هم ال تستطيعون ان تقرئوا نّص لنّقص كثيرا. وبين الحقيقة كان ا

اللغة العربيّة جيّدا وفاصحا.  وبعضهم تستطيعون أن تقرؤوا ولكن اليستطيعون 

أن تقرئوا جيّدا. وعن المشكالت الباحثة تجّرب إستعمال نّص القصة. وهدفه 

( كيف 1نّه البحث يرّكز لـ: لترقّى مهارة القراءة للطالّب ليقرئوا نّص القّصة أل

( هل نّص القّصة تستطيع أن 2إستعمال نّص القّصة فى ترقيّة مهارة القراءة، 

ترقّى مهارة القراءة. فى تطبقه يعرض البيانات يرّكزون كيف إستعمال نّص 

القّصة كى تستطيعون أن ترقّى المهارة فى تقرأ نّص اللغة العربيّة. والهدف هى 

لقراءة بإستعمال نّص القّصة. ونّص القّصة برهانه تستطيع أن لترقيّة مهارة ا

 ترقّى مهارة القراءة نّص اللغة العربية.

وهذا البحث تستخدم بحث اإلجرائى الّصفّى، وأّما الخطوات تستخدمها هى  

تصميم الخّطة التّعليميّة واإلجراء والمالحظة واإلنعكاس. واّما األدوات تستخدمها 

 األدوات: المقابلة والمالحظة والوثائق. الباحثة فى جميع

ونتائج هذا البحث تدّل على: أن إستعمال نّص القّصة تستطيع أن ترقى مهارة  

القراءة للّطالّب، تقرأ األستاذة نّص القّصة الجميلة. وثّم تتبعونه الّطالّب، والّسؤال 

القّصة وتفهمه. والجواب عن المفردات الّصعوبة. تأمر األستاذة أن تقرأ نّص 

وبعدها تُْؤمُر الّطالُّب أن تشرحوا عن نّص القّصة فيها. والعمليّة األخير 

( وإستعمال نّص القّصة فى هذا البحث يسّمى ينجح أن ترقّى مهارة 2اإلمتحان. )

% ترقيّة، 20،8وإستعمال هذه الوسائل فى الدّور األّول الّطالب  القراءة طالّب.

% مرتفعة حتّى بإستعمال  95،83رقيّة، والدّور الثّالث % ت72والدّور الثّانى 

 نّص القّصة قد نجحوا.

 

 

 
 ح



  اإلندونسية ملخص البحث
 

Khoirotul Hidayati, 2015. Pembimbing 1: Umar Faruq, MFiI.I. pembimbing 2: 

Ahmad Sholihuddin. M.Pd. Penggunaan Media Teks Cerita Untuk Meningkatkan 

Maharoh Qiro`Ah Siswa MTsN Pagu Kediri.  

 

Kata Kunci: Maharoh Al-Qira’ah, Teks Cerita, MTsN Pagu Kediri 

 Kemampuan membaca termasuk hal yang tidak mudah, terutama bagi siswa-

siswi MTsN Pagu Kediri. Berdasarkan data awal, banyak siswa-siswi kelas VIII B  

di MTsN Pagu Kediri kemapuannya dalam membaca teks Bahasa Arab masih 

banyak kekurangan. Di antara fakta yang ditemukan dapat dikategorikan sebagai 

berikut: (1) mereka yang kurang mampu membaca teks Arab dengan benar dan 

fasih, (2) mampu membaca dengan teliti tetapi sangat lambat, (3) sebagian lagi 

bisa membaca tetapi  kurang bisa memahami teks dengan baik. Berpijak pada 

permasalahan tersebut, peneliti mencoba mengatasinya dengan penggunaan teks 

cerita. Tujuannya untuk meningkatkan kemahiran mereka dalam membaca teks 

Arab. Karena itu penelitian difokuskan pada: (1) Bagaimana cara penggunaan teks 

cerita dalam meningkatkan kemahiran membaca siswa, (2) Apakah teks cerita 

mampu meningkatkan kemahiran membaca siswa. Tujuan yang ingin dicapai dari 

pemecahan permasalahan di atas adalah: untuk meningkatkan kemahiran 

membaca siswa dengan menggunakan teks cerita, dan teks cerita bisa dibuktikan 

mampu meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca teks Arab. 

 Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang meliputi pra siklus dan 

tiga siklus. Tahapan-tahapan yang ditempuh diawali dari planning, action, 

observation, dan kemudian reflection. Sampel penelitiannya sebanyak 24 siswa 

kelas VIII B. Sedangkan instrumen penggalian data memakai lembar  tes, 

wawancara, observasi dan pengamatan. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penggunaan media teks cerita Arab 

dilakukan sebagai berikut: Guru membacakan teks cerita yang bagus, singkat dan 

menarik, lalu siswa mengikutinya. Tanya jawab mufrodat yang sulit, guru 

memerintah siswa untuk membaca teks sambil memahami. Setelah itu siswa 

menjelaskan  isi cerita sesuai dengan pemahaman mereka, dilanjutkan dengan 

evaluasi. Setelah itu guru menentukan hasil penilaian. (2) penggunaan teks cerita 

Arab dinyatakan berhasil meningkatkan kemahiran siswa kelas VIII B MTsN 

Pagu Kediri dalam membaca teks Arab. Penggunaan media ini memberikan 

dampak yang baik yang semula pada siklus 1 ada 20,8% yang lulus, siklus 2 ada 

72% yang lulus, dan pada siklus 3 ada 95,83% yang lulus, sehingga penggunaan 

teks cerita ini dapat dinyatakan berhasil memuaskan. 
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 الّشعار
  

 

 

 

 ويَنبِغى أن يجتهدَ فِى الفْهمِ 

ِمن األستَاِذ أو بِالتَّأّمِل والتّفَّكِر َوكثَْرةِ التَّْكَراِر فإنّه  

 إذَا قَّل الّسبََق َوَكثُر التّْكَراُر والتّأّمُل 

 يدَرُك ويُفهُم 
 (57)تعليم المتعلّم: 

 
Seharusnya Siswa Itu Rajin  

Dalam Memahami Pelajaran Yang Diberikan Gurunya, 
Dengan Cara Berangan-Angan, Berfikir, Dan 

Memperbanyak Mengulang. 

 Karena, Meskipun Pelajaran Yang Diberikan Itu Hanya 
Sedikit, Tetapi Mau Mengulang Sampai Beberapa Kali, 

Sudah Tentu Pelajaran Tersebut Dapat Melekat  
1. Benar Faham-enarDan B 

 

 
 التّقرير صفحة

 ترقيّة مهارة القراءةة فى القص نصّ  إستعمال

 و كديرىغالحكوميّة  فا لمتوّسطة اإلسالميّةفى المدرسة ا
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 932502411:  القيد رقم
                                                             

1Asy-Syekh Az-Zarnuji, التّعليم المتعلم طريقة التعليم (Pedoman Belajar bagi Pelajar dan 

Santri  .hal 57 ,(Surabaya: Al-Hidayah) ,  تعليم المتعلّم)ترجمة 

 و



 

 البحث هذا كديري الحكومية اإلسالمية الجامعة مناقشة لجنة ناقشت قد

    بالنجاح وقررت العلمي

 

 المناقشة لجنة

 

  (ةسيااألس ةالمناقش) الماجستير نانىأستاذة نور الح
______________ 

 196203041998032001  :وظيفالتّ  رقم
 ______________  ( األّول المناقش)  الماجستيرأحمد صالح الذين 

 197201242008011008 :وظيفالتّ  رقم

 ______________       (ينالثّا المناقش)  الماجستير عمر فاروق

 19805112006041001 :وظيفالتّ  رقم
 

 2015 أُغسُطسْ  02 كديري،

 كديري الحكومية يةاإلسالم الجامعة رئيس

 

 
 الماجستير الدكتور نورحميد

196807141997031002:التوظيف رقم  

 اإلهداء
 

 أهدى هذا البحث العلمى الى:

 أ. المكّرمين ابى وأّمى الذان يشّجعان لطلب العلم 

 ب. اإلخوات المحبوب يستفدون فى إتمام هذا البحث العلمى

 ج. أصدقائى فى المعهد األمين اإلسالمى

بالجامعة اإلسالمية الحكومية  د. وأصدقائى فى الّشعبة اللغة العربيّة

 كديري

  
 

 

 

 

 ه



 التقديم
 

نحمد هللا الذى قد أعطى  التّوفيق والهداية  –الحمد هلل رّب العالمين  

على الباحثة لكتابة وترتيب على هذا البحث العلمى تحت الموضوع 

فى ترقيّة مهارة القراءة فى المدرسة المتوّسطة  إستعمال نّص القصة

فاغوكديري، أشهد أن ال اله اال هللا وأشهدج أن  الحكوميّة اإلسالمية

 ّمدا عبده ورسوله، أّما بعدمح

لنكفى هذه الفرصة الّشريفة أتقدّم بخالص الّشكر والتقدير بمناسبة  

 بإتمام كتابة هذا البث العلمى لمن قد شجعنى وساعدونى منهم:

. فضيلة أستاذ نور حميد الماجستير، رئيس الجامعة اإلسالمية 1

 الحكومية كديري الذى قد وافق على هذا البحث العلمى

ق الماجستير وأحمد صالح الدّين و. فضيلة األستاذ عمر فار2

 الماجستير

 اللغة ةاواتى سرجانا التّربيّة، مدّرس. فضيلة األستاذة نينين إسم3

  ّسطة اإلسالميّة الحكوميّة فاغو كديريوفى المدرسة المت العربيّة

، الذين كلّيّة التربيّة اللغة العربيّة تدريس . وأصحابى فى5

 تّدريسيّةالجامعة منذ إبتداء ال بهذه يةمفى عمليّة التعل ننىيصاحبو

 حتّى اإلنتهاء

تّم هذا البحث أوالمفهم حينما  صاحبوننىوإخوانى الذين ي ىوأب ى. أمّ 6

 العلمى

وقد أعطانى  ساعدنىالذى قد  صماد(الو )أغ المحبوب . وزوجى7

  اإلنتهاء حثهذه الب اإرتفاع تعليال

 يساعدنى فى إتمام هذا البحث العلمى.. كّل من الذى 8

 

فى الدّارين، وعسى أن يكون بأحسن الجزاء عسى هللا أن يجّزهم  

قّوة االّ باهلل العلّي  هذا البحث العلمى نافعا الى من يقرأ. ال حول وال

 العظيم.
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