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 فى املستوى السابع فى السنة الدراسة  يوكياكرتا 6املتوسطة محمدية 
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غة العربّية
ّ
 هذا البحث مقّدم إلى قسم تعليم الل

غات كل 
ّ
 ّية تعليم الل

 بجامعة محّمدّية يوكياكرتا 

 إلتمام أحد الشروط للحصول على الدرجة العلمية فى تعليم اللغة العربية

 

 : ةالباحث

 ى ل الذكر ز اثالث ن

01021801102  

 

غة العربّية 
ّ
 قسم تعليم الل

 كلّية تعليم اللغات 

 يوكياكرتا بجامعة محّمدّية 

7102 



 بةإقرار الطال

 :أنا املواقعة أدناها

 ى ل الذكر از ثالث ن :  إلاسم 

 01021801102:  رقم القيد 

املدرسة  طالبلفى تعلم القراءة  ة صور كتاب قصة امل وسيلة استخدام : العنوان 

:  م0108 -م0102فى املستوى السابع فى السنة الدراسة    يوكياكرتا 6املتوسطة محمدية 

  .دراسة تجريبية قبلية و بعدية

فى  شرط من شروط النجاح لنيل درجة سرجانةلتوفير أقرر بأّن هذه الرسالة حضرتها 

 :و عنوانها, كلية تعليم اللغات فى قسم تعليم اللغة العربية بجامعة محّمدية يوكياكرتا

  يوكياكرتا 6املدرسة املتوسطة محمدية  طلبلفى تعلم القراءة  ة صور قصة امل كتاب وسيلة استخدام

 .و بعدية دراسة تجريبية قبلية:  7102 -7102فى املستوى السابع فى السنة الدراسة   

أشهد أن كتابة هذه ألاطروحة على أساس نتائج البحث وألافكار والعرض التقديمي 

 النص وأنشطة البرمجة مدرجة كجزء من هذه ألاطروحةألاصلي، سواء بالنسبة للتقرار 

إذا  أدعى أحد مستقيال أّنها من تأليفه و هناك عمل آخرين فأنا أتحّمل املسؤولية  .

محّمدية على املشرفة أو مسؤولّي كلية تعليم اللغات في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة 

 .حررت هذا إلاقرار بناء على رغبتي الخاصة وال يجيرني أحدا على ذلك.  يوكياكرتا

 0108 أكتوبر 0, يوكياكرتا 

 

  ازلد الذكرى ثالث ن 

71081271178 

   



 موافقة املشرف

 

ه وبركاته 
ّ
 الّسالم عليكم ورحمة الل

ذي قّدم
ّ
الب تهاإّن هذا البحث العلمّي ال

ّ
 :ةالط

 ى لد الذكر از ثالث ن:    الاسم

 71081271178:   القّيدرقم 

 طلبلفى تعلم القراءة  ة صور كتاب قصة امل وسيلة استخدام:  املوضوع

فى املستوى السابع فى   يوكياكرتا 6املدرسة املتوسطة محمدية 

 .دراسة تجريبية قبلية و بعدية:  7102 -7102السنة الدراسة  

 فيه بعض التعديالت و الاصالحات حّتى  تإلى البحث و أدخل ةفةبعد أن نظر املشر 

غات للمناقشة و  إتمام الّدراسة هال مانع لتقديم
ّ
ّية تعليم الل

ّ
غة العربية كل

ّ
 إلى قسم تعليم الل

 .(S1)و الحصول على درجة سرجانة  

 

ه وبركاته
ّ
 والّسالم عليكم ورحمة الل

 

  0108 أكتوبر 0, يوكياكرتا

 

 

  

 

 البحث مشرف

 

 املاجستير اتياديايت ه

00271200710218002180  



 ةشتقرير  لجنة املناق

 :ة لهذا البحث العلمي الذي قّدمتها الطالبةشلقد تّمت املناق

  ازل الذكرى ثالث ن  :  الاسم

 01021801102 : رقم القيد

املدرسة املتوسطة  طالبلفى تعلم القراءة  ة صور كتاب قصة املاستخدام "  : املوضوع

دراسة تجريبية :  0108 -0102فى املستوى السابع فى السنة الدراسة    يوكياكرتا 6محمدية 

قد قّررت  اللجنة بنجاحها واستحقاقها على درجة سرجانة في قسم تعليم .  "قبلية و بعدية

 اللغة العربية

 ةشلجنة املناق

  التوقع   الوظيفة        إلاسم 

 ...............................  شاملناق رئيس  املاجستير ياتاديايات ه .0

 ...............................  ألاّول  شاملناق مجيد محمد نعيمكتور دال .0

 ..............................  ةالثانيشة املناق  املاجستير واتي انا تقوى  .3

 

 0108 منوفمبير  3 , يوكياكرتا

 رئيس كلية تعليم اللغات                  

 

 

 الدكتورسوريانتو

0023160010101003110 

 



 الشعار

ُعْسِر ُيْسًرا
ْ
ِإنَّ َمَع ال

َ
ُعْسِر ُيْسًرا. ف

ْ
 ( 6 – 5 :رشنشرة إلا)   ِإنَّ َمَع ال

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnhnya 

sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” (QS:Al- Insyiroh : 5-6) 

 

ْهِلِه 
َ
ِم َوأ

َ
 الَعَرِبي ِشَعاُر إلِاْسل

ُ
َسان ِ

ّ
 (إبن تيمية) الل

“Bahasa Arab adalah syi’ar Islam dan syi’ar kaum muslimin.”(Ibnu 

Taymiah) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ءإلاهدا

 

 سوجاتا راهيماملحبوب الفاضل  بيأل  

  سيتي مريمالفاضلة   ّميأل 

 رحماواتيايكا يولي  ةاملحبوب كبيرةال تيألخ 

 الفيان رحمان الثنياملحبوب الكبير  يألخ 

  احمد نوفال هدى  املحبوب صغيرالألخي 

  ة ديستا خمس فردانا املحبوبة صغير الألختي 

 لجميع أسرتي املحبوبين 

  محّمدية قسم تعليم اللغة العربية بجامعة لجميع أساتيذي الكرام الفضالء في

  يوكياكرتا

  يوكياكرتا مدرسة املتوشطة محّمدّيةبلجميع أساتذ و ألاستاذات  

  0102محّمدية يوكياكرتا ملرحلة قسم تعليم اللغة العربية بجامعة لجميع أصدقاء في 

 قسم تعليم اللغة العربية لجميع أصدقاء في 

  محّمدية يوكياكرتاجامعة لجميع أصدقاء في 

 محّمدية يوكياكرتاقسم تعليم اللغة العربية بجامعة ل 

 

 



 التجريد

 الزدياد املصورة القصة  وسيلة مااستخد ،م 01108-م 01102 ازلد الذكرى ثالث ن 

-م0102  يوجياكارتا 6 املحمدية املتوسطة درسةاملب  A السابع املستوى  من الطلبة قراءة 

  . كياكرتايو  محمدية جامعة ، اللغوية التربية كلية ، العربية اللغة تعليم ، م0108

 ألاولوية تمنح التي املدارس من واحدة يوجياكارتا في املحمدية توسطةم مدرسة تعد 

 الطالب من الكثير هناك يزال ال أنه هي الحقيقة لكن. العربي التعليم خاصة ، الديني للتعليم

 متحمسين غير الطالب يسببها التي والنتيجة ، العربية اللغة قراءة في صعوبة يجدون  الذين

 .والتعلم التعليم عملية ملتابعة

 في السابع الصف طالب لدى التعلم نتائج على التعرف هي الدراسة هذه من ومن أهداف   

 وارتفاع .و بعده صورةامل ةالقص وسيلة استخدام قبل يوكياكرتا املحمدية املتوسطة درسةامل

 العربية اللغة تعلم عملية ومعرفة ,و اهتمامهم بها العربيةالنصوص  قراءةفي  الطالب قدرة

 .التعلم عملية خاللمن  صورةامل ةلقص وسيلة باستخدام

 هذه نتائج و من أهم. أن وسيلة كتاب القصة املصرورة للطالب مفيدة فعالية مؤثرة 

بمعاجلة : بتفاصيل  زيادة مع. العربية القراءة مهارات على الطالب قدرة تحسين هي الدراسة

ثم يتم ,  1010 <قيمة السيق siq  .0.00= يالحظ أن ,  SPSS 15.0مع برتامج   T -testبيانات 

قراءتهم العربية  فبهذه الوسيلة قد ساعدت الطالب في ازدياد. (Ho)ويتم رفض (Ha)   قبول 

 .وفهمهم بسهولة

 



ABSTRAK 

 

 Tsalis Nazilud Dzikro 2017-2018, Ekperimentasi Media Buku Cerita 

Bergambar untuk Meningkatkan Maharoh qiro’ah bagi Siswa kelas VII A di SMP 

Muhammdiyah 6 Yogyakarta Tahun ajaran 2017-2018, Pendidikan Bahas Arab, 

Fakultas Pendidikan Bahasa, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.  

 SMP Mumammadiyah Yogyakarta adalah salah satu sekolah yang 

mengedepankan pendidikan pendidikan agama terutama pendidikan Bahas Arab. 

Namun faktanya disana masih banyak sebagian dari siswa yang kesulitan dalam 

membaca Bahasa Arab, akibat yang ditimbukan siswa tidak semangat dalam 

mengikuti proses belajar mengajar.  

 Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hasil pembelajaran pada siswa kelas 

VII A di SMP Muhammdiyah Yogkarta sebeelum dan sesudah menggunakann media 

buku cerita bergambar. dan untuk meningkatkan kemmapuaan dan minat siwa dalam 

membaca bahasa arab. serta untuk mengetahui proses pembelajaran Bahasa Arab 

dengan menggunakan media buku cerita bergambar selama proses belajar mengajar 

berlangsung.  

 Desaign yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

Eksperimentasi dengan jenis One Grup Pretest Posttest. dan hasil penelitian ini adalah 

meningkatkan kemampuan siswa dalam ketrampilan membaca Bahasa Arab. dengan 

meningkatnya kemampuan siswa akan mempermudah dalam proses pembelajaran 

Bahasa Arab lebih mudah dari segi membaca yang diberikan oleh guru. hasil dari 

eksperimentasi media buku cerita bergambar untuk kelas VII A di SMP 

muhammdiyah Yogyakarta ini untuk mmeperbaiki kemampuan siswa dalam 

pembelajaran qiro’ah.  

 

Kata kunci: Eksperimentasi, Meningkatkan, Media Buku Cerita Bergambar, 

Ketrampilan Membaca 



 كلمة الشكر و التقدير
 

الشكر هلل غّز و جل الذي فتح لي أبواب , هالحمد هلل حمدا كثيرا على نعمه و توفيق

م البشرية و على آله وصحبه . العلم بالصبر و إلارادة
ّ
الصالة و السالم على حبيب الرحمن و معل

فإني أشكر هللا تعالى على فضله حيث أتاح لي إنجاز هذا . تبعهم بإحسان إلى يوم الدينومن 

 .العزيزمل بفضله، الع

قد انتهت الباحثة من كتابة البحث العلمية التمام أحد الشروط للنجاح , بإذن هللا

قسم تعليم اللغة العربية بجامعة من الدراسة املرحلة الجامعة كلية تعليم اللغات في 

 .محّمدية يوكياكرتا

من أهتمام كامل  (و أبي  أّمي) في هذه الفرصة سأقّدم شكري العظيم خاصة لوالدّي 

الذي ال يسأم على سماعة التأّوه  و ال يستسلم على أن , و يرحمني و يوافي كل الاحتياجات

شعرت و ينصحني كل ما . و الحزن , الضحر,يدافعني و يشّجعني و يرشدني كل ما أشعر السآمة 

 .و الذي يؤتيني قدوة الحسنة طوال حياتي .  بالتعب و الغضب

ني  يَد املساعدة، خالل هذه أعطت تيأشكر شكرا الى أستاذة إرما فبرياني املاجستير ال

 في مساعدتي، كما هي عادتها مع كل طلبة العلم، وكنت أجلس 
ً
خر جهدا الفترة، و الذي لم يتَّ

بني فيه، ويقّوي عزيمتي عليهمعها الساعات الطوال البحث ، وك ِّ
ّ
ني على البحث، ويرغ

ّ
,  ان يحث

 .فله من هللا ألاجر ومني كل تقدير حفظها هللا ومّتعها بالصحة والعافية ونفع بعلومها



، رئيس كلية سورينتو املاجستير محّمدية يوكياكرتاكذلك أشكر الى القائمين في جامعة 

املاجستير حفظهما هللا ووفقهما  اريف همينة  م اللغة العربيو رئيس قس, وسعادة العمداء

 لكل خير ملا يبذالنه من اهتمام بطالب كلية الشريعة بصفة
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