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ملخص

ارتباط بين إتقان قواعد النحو ومهارة القراءة عند تالميذ :) 2014ليسا فورنماساري، (
.الصف الثانى فى المدرسة العالية دينية فترى باكن بارو

.
(هذا البحث هو البحث الدور. توجد املتغريتان ىف هذا البحث و مها متغري x إتقان قواعد

العالية تالميذ الصف الثاىن ىف املدرسة (مهارة القراءة). أما أفراد هذا البحث Yو متغري )النحو
.لقراءةومهارة اإتقان قواعد النحوو موضعه باكنبارودينية فرتى

تستعمل الباحثة اإلختبار إتقان قواعد النحوتستقدم هذا البحث ادوات اإلختبار، ىف 
لباحثة الكالم غري الكامل باستمرار أربع اختيارات الكتاىب على وجه متعدد االختبار، تستقدم ا

لتكمل الكالم. مث ملهارة القراءة يستقدم الكاتب إختبار الشفوى يعىن تطلب التالميذ أن يقرأ 
املوضوعني.

تمع ىف هذا البحث  تالميذ. مث ىف تأخذ العينة  تستقدم الباحثة طريقة جمموعة 35ا
SPSSىف product momentالعينة. باستقدم الرمز  rجتد الباحثة 17.00 null0.567 وr

tabel0.4296 فعلى ذلك 1ىف دراحة 0.3338% و 5ىف دراحة .%r null أكرب منr

tabel 1% و 5ىف دراحة%)Hoو مردودHaعلى هذا املفهم هناك ارتباط هام بني مقبول .(
تؤثر مهارة القراءة إتقان قواعد النحوو مهارة القراءة. مث جتد الباحثة أن إتقان قواعد النحو

الصف الثاىن على مهارة القراءة التالميذ إتقان قواعد النحو%. فاخلالصة من ذالك تؤثر 32.14
%  تؤثرها عوامل األخرى.  67.86% مث 32.14باكنباروالعالية دينية فرتىىف املدرسة 



ABSTRACT

Lisa Purnamasari, (2014): The correlation between Arabic Language
Grammar and Reading Ability of the Second
Year Students of MA Diniyyah Putri Pekanbaru.

This research is a correlational research. There are two variables used in
this research. The first variable is X variable (students’ Arabic language grammar)
and the second variable is Y variable (Students’ reading ability). The subject of
this research is the second year students of MA Diniyyah Putri Pekanbaru , while
the object of this research is the Arabic language grammar and reading ability.

The instruments used in this research are tests. For Arabic language
grammar, the writer used written test in the form of multiple choices. In multiple
choices, the writer provided the students with incomplete sentences followed by
four choices to complete the sentence. Then, for reading ability, the writer
employed reading test, the writer asked the student to read test provided.

The population of this research is 35 students. Furthermore, in taking the
samples, the writer used total sampling technique.

By using the product moment formula through SPSS 17.00 in analyzing
the data, the writer obtained r null is 0,567 and r table is 0,3338 at the level of 1%
and 0,4296 at the level of 5%. In other words, the r null is higher than the r table
whether at the level of 5% or 1%. (H0 is rejected and Ha is accepted). It means that
there is a significant correlation between students’ Arabic language grammar and
reading ability. Then, the writer also found that the Arabic language grammar’s
influence in reading ability is 32.14%. In conclusion, the reading ability of the
second year students of MA Diniyyah Putri Pekanbaru was determined by their
Arabic language grammar. It was 32.14%. Then, the other 67.87 % was
influenced by other factors.



ABSTRAK

Lisa Purnamasari, (2014): Korelasi antara Qowaid nahwu dan kemahiran
Membaca Siswa Kelas Dua di Madrasah Aliyah
Diniyyah Putri Pekanbaru.

Penelitian ini merupakan penelitian korelasional. Ada dua variabel yang
digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama adalah variabel X (penguasaan
qowaid nahwu) dan yang kedua adalah variabel Y (keterampilan membaca siswa).
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas dua MA Diniyyah Putri Pekanbaru.
Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah penguasaan qowaid nahwu dan
keterampilan membaca.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes. Untuk
penguasaan qowaid nahwu, penulis menggunakan tes tertulis dalam bentuk
pilihan ganda. Dalam tes pilihan ganda, penulis menyediakan siswa kalimat tidak
lengkap yang diikuti dengan empat pilihan ganda untuk melengkapi kalimat
tersebut. Kemudian, untuk keterampilan membaca, penulis menggunakan tes
membaca yaitu dengan menyediakan dua judul tertentu dan siswa diminta satu
persatu untuk membaca dua judul yang telah disediakan.

Populasi penelitian berjumlah 35 orang siswa. Kemudian, dalam
pengambilan sampel, penulis menggunakan teknik total sampling.

Dengan menggunakan rumus product moment melalui SPSS 17.00 untuk
menganalisis data, penulis menemukan bahwa r null adalah 0,567 dan r tabel
adalah 0,3338 pada tingkat 1% dan 0,4296 pada tingkat 5%. Dengan kata lain, r
null lebih besar daripada r tabel baik pada tingkat 5% atau 1%. (H0 ditolak dan Ha

diterima). Ini berarti bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara penguasaan
qowaid nahwu dan keterampilan membaca siswa. Selanjutnya, penulis
menemukan bahwa besarnya pengaruh penguasaan qowaid nahwu dalam
kemahiran membaca adalah 32,14%. Dapat disimpulkan bahwa, keterampilan
membaca siswa kelas dua MA Diniyyah Putri Pekanbaru ditentukan oleh
penguasaan qowaid nahwu mereka. Besar pengaruhnya adalah 32,14%.
Kemudian, 65.86% lainnya adalah pengaruh dari faktor faktor yang lain.



الشكر و التقدير

م والصالة  احلمدهللا الذي أنزل السكينة يف قلوب املؤمنني ليزدادوا إميانا مع إميا
والسالم على خامت املرسلني حممد الصادق األمني إمام اهلداة املعلمني. و بعد 

من واجب الباحثة كتابة الرسالة الستكمال شرط من الشروط املقررة لنيل الشهادة 
رحة األوىل يف قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة سلطان اجلامعية للد

شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.
اوز صعوبة كثرية و  اعرتف الباحثة أن يف كتابة هذه الرسالة البد بقوة عزم 

مساحة خمتلفة. و أيقن أن فيها األخطاء لقلة علوم و إدراكه. و لذلك ترجو الباحثة من 
مجيع القراء أن يقدموا اإلصالح و اإلقرتاحات لتكميل هذه الرسالة.

و أمت الباحثة هذه الرسالة بإذن اهللا عز و جل مع توجيهات من فضيلة املشرف و 
إرشاداته. و كذلك يقدم الباحثة شكرا جزيال إىل الذين قد بذلوا جهدهم يف توجيه 

الكاتب لكتابة هذه الرسالة : 
كاملدير جلامعة سلطان شريف قاسم محمد نذير كريمالدكتور احلاج . األستاذ1

اإلسالمية احلكومية رياو.
املاجسترية كالعميد لكلية الرتبية و التعليم.مسعود زين. الدكتور 2
املاجستري كالرئيس لقسم تدريس اللغة العربية.ذوالكفل. األستاذ3
الىت شرفين يف كتابة هذه املاجستريجون بامل. فضيلة األستاذ الدكتور 4

الرسالة. فقد نفعين كثريا نصائحه الغالبة و توجيهاته السديدة و خاصة هذه 
الدراسة. فأسأل اهللا أن جيزيها خري اجلزاء.

. والذى احملبني الذين شرفىن و ربياين من صغريي و دائما يدعواىن لنجاحى يف 5
الذين يعللوين أن أكون . و إخواين و أمي يوسنىجوليرأبى احلياة و مها 

ناجحا يف التعلم و جلميع أسريت لعلي و إياهم يف محاية اهللا.



املاجستري كاملشرف األكادمي الذي وجهين و أرشدين ذوالكفل. ا األستاذ6
يف أداء الواجبات األكادمية.

الذين علموين علوما نافعة يف قسم تدريس اللغة العربية.األساتيذة. 7
وغريمها  الذين زوجي ذوالخير و بنت بلقس نخيشاني : . والذى احملب8

م املادية و املعنوية الستكمال هذه الرسالة.  ساعدوين و على مساعد
. و ال أنسى أن أقدم شكرا جلميع إخواىن و زمالئى و أصدقائى يف جامعة 9

سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو و خاصة لقسم تدريس اللغة 
العربية.

أخريا جزاهم اهللا مجيعا خري اجلزاء و برك اهللا فيهم يف الدنيا و األخرة. و أدعو و
اهللا عز وجل عسى أن يرمحىن و إياهم يف احلياة و جيمعىن و إياهم يف األخرة مع سيد 

الشفاعة حممد صلى اهللا عليه و سلم. و اهللا جيزى من يشاء.    

هـ1435مجاداالخري 28باكنبارو، 
م2014، أفريل 28

ليسا فورنماساري
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