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ABSTRAK

Nur’Afifah, (2013): Pengaruh Penguasaan Qowaid terhadap Kemahiran
Membaca Siswa Kelas II Aliyah di Pondok Pesantren
Darel Hikmah Pekanbaru.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian
korelasi, yaitu penelitian yang berusaha mencari pengaruh antara dua variabel atau
lebih. Adapun teknik korelasi dalam penelitian ini adalah teknik Korelasi
Koefisien Kontingensi (Contingensi Coefficient Correlation). Teknik ini
digunakan apabila dua buah variabel berbentuk kategori atau merupakan gejala
ordinal.

Dalam penelitian ini, ada dua variabel yang telah dikorelasikan yaitu
variabel X (Penguasaan Qowaid) dan variabel Y (Kemahiran Membaca) dengan
rumusan masalah: “Berapa Besar Pengaruh Penguasaan Qowaid Tehadap
Kemahiran Membaca Siswa Kelas II Aliyah di Pondok Pesantren Darel Hikmah
Pekanbaru ?”

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas II Aliyah Pondok
Pesantren Darel Hikmah Pekanbaru, yang berjumlah sebanyak 128 orang Karena
populasi lebih dari 100, maka penulis mengaambil sampel antara 20-25% yaitu
sebanyak 32 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam
penelitian ini adalah angket. Data dalam penelitian ini dianalisis menggunakan
rumus secara manual.

Hasil akhir dari penelitian ini adalah, ada pengaruh positif dan signifikan
antara penguasaan qowaid dan kemahiran membaca siswa kelas II Aliyah di
Pondok Pesantren Darel Hikmah Pekanbaru. Hal ini dibuktikan dengan hasil
analisis data yaitu sebesar 0,63 lebih besar dari harga r , baik pada taraf
signifikan 1% (0,349) maupun pada taraf 5% (0,449). Ini berarti H 	diterima danH ditolak.



ذ

ملخص

القواعد على مهارة القراءة لدي طالب الصف الثانى ): تأثير إستيعاب 2013نور عفيفة (
مدرسة العالية فى المعهد دار الحكمة بباكنبارو. الب

هذا البحث يسمى حبث الكمي أي حبث االرتباط وهو البحث الذى يبحث التأثري 
احملاولة للبحث عن التغريين أو زادمنه. وطريقة العالقة يف هذا البحث هو طريقة االرتباط  الطوارئ. 

يستخدم هذا الطريقة إن كان املتغريين على شكل تر تييب.

(مهارة Y(إستيعاب القواعد) و املتغري Xيتكون هذا البحث من املتغريين مها املتغري 
إستيعاب القواعد على مهارة القراءة اتأثري مالقراءة) وكانت تكوين املشكلة يف هذ البحث هو " ك

لدي الطالب الصف الثاىن مبدرسة العالية دار احلكمة بباكنبارو؟

لطالب للفصل الثاىن ىف املدرسة العالية مبعهد داراحلكمة إن جمتمع هذا البحث مجيع ا
باكنبارو. وعددهم مائة وثامنة وعشرون طالبا. ولسبب جمتمع البحث أكثر من املائة فتؤخذ العينة 

% أي إثنان وثالثون طالبا. وأما الطريقة مجع البيانات يعىن اإلختبار. مث حتليل 25- 20بني 
ام الرمز يدويا.البيانات ىف هذا البحث باستحد

إن احلاصل األخري من هذا البحث أن هناك ارتباطا هاما بني إستيعاب القواعد و مهارة 
القراءة لدي الطالب الصف الثاىن مبدرسة العالية دار احلكمة بباكنبارو  وهذا مقررة باحلا صل حتليل 

يف 5) أو 0,349(يف املائة 1أكرب من ر اجلدوال يف مستوى الداللة 0,63البيانات يعين. 
) إذن إن الفر ضية البديلة مقبولة و الفر ضية الصفرية مر دود.0,449املائة (
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ABSTRACT

Nur’Afifah, (2013): The Correlation between Mastery of Grammar and
Reading Ability of  the Second Year Students of
Islamic Boarding Senior High School Darel Hikmah of
Pekanbaru.

This research is a quantitative research with the correlative research
design. It is a research that is used to find the correlation between two variables or
more. The correlative technique in this research is Contingensi Coefficient
Correlation. This technique is used if two variables were in category form or are
in ordinal tendency.

There were two variables in this research that were correlated, they were X
variable (Mastery of Gramar) and Y variable (Reading Ability) with the
formulation of the problem: “How there any positive and significant correlation
between Mastery of Grammar and Reading Ability of  the Second Year Students
of Islamic Boarding senior High School Darel Hikmah of Pekanbaru?

The population of the research is the all of the second year students of
Islamic Boarding Senior High School Darel Hikmah Pekanbaru, Itb was 128
students. Because the population was more than 100 students, the writer took
sample between 20-25% It was 32 students only. The technique of collecting data
used by the writer was questionnaire only. The data was analyzed by using the
formula manually.

The final result of this research was there is positive and significant
correlation between Mastery of Grammar and Reading Ability of the Second
Year Students of Islamic Boarding senior High School Darel Hikmah of
Pekanbaru. It was proved by the result of data analysis by using formula
manually, it was 0,63 that was havhen than r value of 1% (0,349) and 5%
(0,449) significan level. It means that the alternative hypothesis (Ha) is accepted,
meanwhile null hypothesis (Ho) is rejected.



ت

الشكر والتقدير

إن احلمد هللا الذى أنزل القرآن عربيا وجعل اللغة العربية أفضل اللغات ىف العامل وبعث 
رسوله من العربيني. والصالة والسالم على من ال يفرق بني العربيني واألعجميني ىف كل أحوال 

تابعون. أما بعد.وواجبات سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم وعلى أله وصحبه أمجعني وحنن له 

كتابة الرسالة إلستكمال شرط من الشروط املقررة  لنيل الشهادة اجلامعية ةمن واجبة الباحث
للدرجة األوىل يف قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة سلطان شريف قاسم 

مهارة القراءة لدي طالب إستيعاب القواعد على تأثري "حتت املوضوعاإلسالمية احلكومية رياو
."درسة العالية ىف معهد دار احلكمة باكنبارواملالصف الثاىن ب

أن له احلدود ىف كتابة هذه الرسالة فوجد الصعوبة كثرية وخمتلفة فيها لقلة ةإعرتف الباحث
أن العلوم وإدراكه. وأيقن أن فيها األخطاء الكثرية. ولذلك يرجو الباحث من مساحة  مجيع القرّاء 

يقدموا اإلصالح واإلقرتاحات لتكميل هذه الرسالة.

كتابة هذه الرسالة بإذن اهللا عز وجل مع التوجيهات من مساحة املشرف ةأمت الباحث
لكتابة ةشكرا جزيال إىل الذين قد بذلوا جهودهم ىف توجيه الباحثةوإرشاداته. وكذلك يقدم الباحث

البحث:هذه

سلطان شريف قاسم األستاذ الدكتور احلاج حممد نذير كرمي املدير جلامعة .1
.اإلسالمية احلكومية رياو

.كلية الرتبية والتعليملتور احلاج مسعود زين املاجستري العميد كالد .2
.كلية الرتبية والتعليملالدكتور احلاج نصر الدين املاجستري نائب العميد األول .3
.كلية الرتبية والتعليملنائب العميد الثانية سري مرحيايت املاجسترية .4
.كلية الرتبية والتعليملنائب العميد الثالث الدكتور كسنادي املاجستري .5



ث

الدكتورندوس ذو الكفل املاجستري كرئيس قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية .6
والتعليم.

.قسم تدريس اللغة العربيةالويزار الكاتب .7
مسبوحني املاجستري الذى شرفىن باإلشراف على هذا البحث على الدكتورندوس .8

فقد نفعين كثريا بنصائحه الغالية وتوجيهاته وخباصة يف هذه رغم من ضيق وقته.
.الدراسة

احلاج أمحد شاه املاجستريكاملشرف األكادميي األول والدكتور يثمر الدين .9
دىن ىف أداء الواجبات املاجستري كاملشرف األكادميي الثاىن الذى وجهىن وأرش

األكادميية.
لوالدى احملبوبني الذين ربياين صغريا وال يزاالن يدعوان اهللا لنجاحي، .10

وإخواىن وأخواتى الذين يرجون أن أكون ناجحا ىف التعّلم، و جلميع أسرتى لعلي 
وإياهم ىف محاية اهللا.

ىف الدنيا واآلخرة. وأدعو اهللا تعاىل وأخريا، جزاهم اهللا وإيانا مجيعا خري اجلزاء وبارك اهللا فينا 
عسى أن يساعدين وإياهم ىف احلياة وجيمعىن وإياهم ىف اآلخرة مع سيد املصطفى صلى اهللا عليه 

وسلم. واهللا اليضيع أجر من أحسن عمال.

2013نوفمربمن 08باكنبارو،

نور عفيفة

10912007347رقم القيد:  
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