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) سبعة( ٧الذي يتكون  ٢٠١١- ٢٠١٠ الدراسي العام يفبربس - سالمية بسيتانغالالثانوية اإل

 experimental( جتريبية كمجموعة "ب"الصف الثامن : و أما العينة املأخوذ الفصالن .فصول

group( والصف . استراتيجية النص العشوائي باستخدام "اهلواية"مهارة القراءة  تعليمهم اليت
 استخدم. ستراتيجيةاال تلك بدون تعليمهم اليت )control group( ظابطة كمجموعة" أ"الثامن 
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 الثامن صفلل التالميذ لدىتعليم مهارة القراءة باستخدام استراتيجية النص العشوائي إن 
. فعال من تعليمهم بدون تلك االستراتيجية بربس-بسيتانغال اإلسالمية الثانوية" السلفية" مبدرسة

 مهارة القراءة ألن حماصلة قيمة املتوسط لتالميذ الذين يتعلمون ،ة القيمة املتوسطمن ناحي
 هذه .ادوبتالميذ الذين يتعلمون أكرب من قيمة املتوسط لاستراتيجية النص العشوائي باستخدام 

  >١�٩٦ أيttabel < thitung  هي والنتيجة )T-Test( ت اختبار نتيجة من ايضا دلت احلالة
  .عىن ذو داللة، والفرضية يف هذا البحث مقبولةمب ١,٦٧

البحث أحد املصادر واملعلومات  يكونرجو الباحث أن يومن البيانات السابقة 
واالقتراحات للطالب اجلامعي و الباحثني وكل من حيتاج إليه يف كلية التربية جبامعة وايل سوجنو 

 .اإلسالمية احلكومية بسمارانج

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  
 



 

ABSTRAKSI 

 

Judul : Efektivitas Penggunaan Strategi Teks Acak dalam Meningkatkan  
  Hasil Belajar Kemampuan Membaca Terhadap Siswa Kelas VIII MTs 

Assalafiyah Sitanggal- Brebes 
Nama : Ahmad Sauqi 
NIM :  063211002 
 
 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) Untuk mengetahui hasil belajar siswa 
yang belajar Bahasa Arab dengan menggunakan strategi teks acak di kelas VIII 
MTs Assalafiyah Sitanggal Brebes. (2) Untuk mengetahui hasil belajar siswa yang 
belajar Bahasa Arab tanpa menggunakan strategi teks acak di kelas VIII MTs 
Assalafiyah Sitanggal Brebes. (3) Untuk mengetahui efektivitas penggunaan 
strategi teks acak dalam meningkatkan hasil belajar maharah qira’ah terhadap 
siswa kelas VIII MTs Assalafiyah Sitanggal Brebes. 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII MTs 
Assalafiyah Sitanggal Brebes tahun ajaran 2010-2011 yang terdiri dari tujuh kelas. 
Adapun sampel yang di ambil adalah dua kelas yaitu kelas VIII B sebagai 
kelompok Eksperimen yang telah di ajar Qira’ah pada bab al hiwayah dengan 
menggunakan strategi teks acak. Dan kelas VIII A sebagai kelompok kontrol yang 
telah di ajar Qira’ah pada bab al hiwayah tanpa menggunakan strategi teks acak. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode eksperimen, sedangkan 
metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode dokumentasi 
dan metode tes, sedangkan metode untuk menganalisa data penulis menggunakan 
rumus T-Test. 

Adapun hasil penelitian ini adalah: (1) nilai siswa yang belajar maharah 
qira’ah dengan menggunakan strategi teks acak kelas VIII MTs Assalafiyah 
Sitanggal nilai rata-ratanya adalah 75,62. (2) nilai siswa yang belajar maharah 
qira’ah tanpa menggunakan strategi teks acak kelas VIII MTs Assalafiyah 
Sitanggal nilai rata-ratanya adalah71,56. 

Bahwa pembelajaran maharah qira’ah dengan menggunakan strategi teks 
acak terhadap siswa kelas VIII MTs Assalafiyah Sitanggal lebih efektif 
dibandingkan tanpa menggunakan strategi tersebut. Dari segi nilai rata-rata, 
karena perolehan nilai rata-rata terhadap siswa yang belajar menggunakan strategi 
teks acak lebih besar dibandingkan nilai rata-rata siswa yang belajar tanpa 
menggunakan strategi tersebut. Hal ini juga di tunjukkan dari hasil T Test yaitu  
ttabel < thitung  =1,96 < 1,67 berarti signifikan dan hipotesis dalam penelitian ini 

diterima. 
 

 
 

 



  

  الشكر والتقديرة ملك
  

ا وشكرا هللا الرمحن الرحيم على نعمه وفضله العظيم والصالة والسالم على حممد دمح
  . رسول اهللا وآله وأصحابه أمجعني

 النص استراتيجية استخدام فعالية: حتت املوضوعانتهى الباحث كتابة البحث  دقل
 الثانوية" السلفية" مبدرسة نالثام لصف التالميذ لدى القراءة مهارة قدرة لترقية العشوائي
وهو إحدى اللوازم ىف االمتحان النهائي للحصول على درجة  .بربس- بسيتانغال اإلسالمية

 .الليسانيس يف قسم تعليم اللغة العربية يف كلية التربية جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية

  :إلقاء شكر وتقدير إىللذا يريد الكاتب 
مية السشجاعي املاجستري كعميد كلية التربية جامعة وايل سوجنو اإللة السيد الدكتور يضف .١

 .واملشرف األول يف هذا البحثاحلكومية 

 . كاملشرفة الثانية يف هذا البحثريفضيلة السيدة يونيتا رمحاوايت املاجست .٢

  . كرئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية املاجستري لة السيد الليث عاشقنيفضي .٣
 .اإلسالمية احلكومية مسارانج" وايل سوجنو"درسني واحملاضرين يف كلية التربية جبامعة مجيع امل .٤

-بسيتانغال اإلسالمية الثانوية" السلفية" مبدرسة التالميذ و األساتيذ وسائر املدرسة مدير .٥
 .بربس

  .هذاالبحث إمتام يف املساعدة أنواع من أعطوين قد الذين األصدقاء و اإلخوة ومجيع والدي .٦
  

سأله الباحث دائما أن جيزيهم خري اجلزاء وأن يكون هذا البحث ي واهللا سبحانه وتعاىل
  .آمني .القراء سائر ونافعا ومفيدا لنا وأهلنا وديننا يف الدارين 
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