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ملخص 
) Flash Card( وسيلة البطاقة الومضيةبطريقة القراءةفعالية استخدام) : 2016(،بنت دمريأسيانور

لترقية مهارة القراءة لدى الطالب في المدرسة المتوسطة اإلسالمية مؤسسة 
. تنمية  األمة اإلسالمية تراتق رومبيو جايا

.القراءة، مهارة وسيلةطريقة،استخدام،: فعالية،الكلمات األساسية
Flash(وسيلة البطاقة الومضيةبطريقة القراءةفعالية استخدامهذا البحث حبث جترييب و يهدف إىل معرفة 

Card ( لرتقية مهارة القراءة لدى الطالب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية مؤسسة تنمية  األمة اإلسالمية تراتق
.رومبيو جايا

يكون فعاال لرتقية )Flash Card(وسيلة البطاقة الومضيةبطريقة القراءةاستخدامو أسئلة البحث " هل
؟"القراءة لدى الطالب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية مؤسسة تنمية  األمة اإلسالمية تراتق رومبيو جايامهارة

يف املدرسةالصف الثاين ومنهج هذا البحث من نوع البحث التجرييب، و جمتمع البحث فيتكون من طالب 
و عينته . 2016\2015، العام الدراسي األمة اإلسالمية تراتق رومبيو جايااملتوسطة اإلسالمية مؤسسة تنمية

. يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية مؤسسة تنمية  األمة اإلسالمية تراتق رومبيو جايا" طالب الصف الثاين "أ" و "ب
اإلسالمية مؤسسة تنمية  " باملدرسة املتوسطة ب" و "أ"الصف الثاينلغة العربية يفوأما أفراد البحث فهي مدرسة ال

)Flash Card( وسيلة البطاقة الومضيةبطريقة القراءةاستخداموموضوعه األمة اإلسالمية تراتق رومبيو جايا 
االختبار.) 2) املالحظة، و (1. و من أدوات جلمع البيانات : (لرتقية مهارة القراءة

( وسيلة البطاقة الومضيةبطريقة القراءةاستخدامأما نتائج هذا البحث فيمكن أن تتلخص الباحثة أن 
Flash Card( القراءة لدى الطالب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية مؤسسة تنمية  األمة مهارة تكون فعاال لرتقية

و من درجة داللة 5يف درجةداللة %Ttمن اجلدول أكبار من 	. كما دل عليه أن اإلسالمية تراتق رومبيو جايا
( وسيلة البطاقة الومضيةبطريقة القراءةاستخداممقبولة. و هذه تدل على أّن 	مردودة  و ، يعىن %1

Flash Card( تنمية  األمة القراءة لدى الطالب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية مؤسسة تكون فعاال لرتقية مهارة
. اإلسالمية تراتق رومبيو جايا
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ABSTRAK

Nur Asia Binti Damri, (2016) : Efektifitas Penggunaan Metode Qira’ah dengan
Media Flash Card Untuk Meningkatkan
Kemahiran Membaca Siswa Madrasah
Tsanawiyah Yayasan Pembangunan Umat Islam
Teratak Rumbio Jaya.

Kata Kunci : Efektifitas, Penggunaan, Metode, Media, Kemahiran
Membaca

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui
efektifitas penggunaan metode qira’ah dengan media flash card untuk meningkatkan
kemahiran membaca siswa MTs Yayasan Pembangunan Umat Islam Teratak Rumbio
Jaya.

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah Penggunaan
metode qira’ah dengan Media Flash Card Efektif Untuk Meningkatkan Kemahiran
Membaca Siswa MTs Yayasan Pembangunan Umat Islam Teratak Rumbio Jaya?”.

Penelitian ini dimulai dari merancang langkah pembelajaran, pelaksanaan,
observasi, kemudian test. Populasi penelitian adalah siswa MTs Yayasan
Pembangunan Umat Islam tahun ajaran 2015/2016, dengan sampel siswa kelas II A
dan II B MTs Yayasan Pembangunan Umat Islam Teratak Rumbio Jaya.Subjek
penelitian adalah guru bahasa Arab MTs Yayasan Pembangunan Umat Islam Teratak
Rumbio Jaya. Instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam
penelitian ini terdiri dari observasi dan test.

Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa penggunaan
metode qira’ah dengan media flash card efektif untuk meningkatkan kemahiran
membaca siswa MTs Yayasan Pembangunan Umat Islam Teratak Rumbio Jaya.
Karena nilai To = 5,21 lebih besar dari Tt pada taraf signifikansi 1% = 2.69 dan taraf
signifikansi 5% = 2.02. ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima Dengan kata
lain penggunaan metode qira’ah dengan media flash card efektif untuk meningkatkan
kemahiran membaca siswa MTs Yayasan Pembangunan Umat Islam Teratak Rumbio
Jaya.
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ABSTRACT

Nur Asia Binti Damri, (2016) : The Effectiveness of The Use Reading Method
and Flash Card Media to Increase Student’s
Ability to Reading Arabic Language at Junior
High School Muslim Development Foundation
Teratak in Rumbio Jaya districts, Kampar
Regency.

Keyword : Effectiveness, Method, Media, Ability to Read

It is an experimental research that the aim of this research is to prove The
Effectiveness of the use Reading Method and Flash Card Media To Increase
Student’s Ability to Reading Arabic Language.

The problem setting of this research is “ Did The Reading Method and Flash
Card Media effective to increase Student’s Ability to Reading Arabic Language at
Sudent Junior High School Muslim Development Foundation Teratak in Rumbio Jaya
districts, Kampar Regency?”

It is an experimental research that The subject of this research is Arabic
language’s teacher at Junior High School Muslim Development Foundation Teratak
and the object is the effectiveness of the use Reading Method and Flash Card Media
to increase student’s ability to reading arabic language at student Junior High School
Muslim Development Foundation Teratak in Rumbio Jaya districts, Kampar
Regency.The population of this research is the student of second grade at Junior High
School Muslim Development Foundation Teratak those are in first semester on the
academic year 2015/2016 and the sample is class 2A and 2B. Instrument used in
colleting the data of this research are following observation, and test.

Based on the data analysis, it can be concluded that Reading Method and
Flash Card Media effective to increase student’s ability to reading arabic language at
Sudent Junior High School Muslim Development Foundation Teratak in Rumbio Jaya
districts, Kampar Regency. Because the score of To = 5.21 is high than Tt on standart
1% = 2.69 and 5% = 2.02. it’s mean Ho is Rejected and Ha accepted. It’s mean The
use Reading Method and Flash Card Media Effective To Increase Student’s Ability
To Reading Arabic Language At Sudent Junior High School Muslim Development
Foundation Teratak in Rumbio Jaya districts, Kampar Regency.
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تقديرالشكر و ال

احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا، والصالة و السالم على حبيب 
اهللا حممد ص.م. و على اله وصحبه أمجعني، وبعد.

قد متت الباحثة من كتابة هذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل شهادة املرحلة 
اللغة العربية كلية الرتبية و التعليم جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية اجلامعية يف قسم تعليم 

احلكومية رياو.

:جزيل الشكر و العرفان إىل صاحب الفضيلةتقدم الباحثة و يف هذه املناسبة 

.اىن احسن تأديبا وربياىن تربية حسنةيالذان ربو روسنيمر دمريمها احملبوبانالوالدان.1

.اسم اإلسالمية احلكومية رياوقشريف السلطان المدير جامعة منذر حتاميورالدكتاألستاذ .2

اسم اإلسالمية قشريف السلطان العميد كلية الرتبية والتعليم جامعة  احلاج مسعود زينالدكتور .3
.احلكومية رياو

شريف السلطان الاللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة  عليمرئيس قسم تأفرجيون أفنديالدكتور .4
.سم اإلسالمية احلكومية رياوقا

.الذي أرشدين ودافعين كل الوقتيف كتابة هذا البحثمشريفاملاجستريابو انواراحلاجالدكتور.5

.كتابة هذا البحثالذي أرشدين يف أداء  أمحد شاه املاجستري.6

األكادمكية اليت وجهتين وأرشدتين يف أداء الواجبات األكادمكية.ةة املشرفاملاجستري كسميايت .7

اسم قشريف السلطان الكلية الرتبية والتعليم جامعة  مجيع احملاضرين و أعضاء املوظفني يف  .8
.اإلسالمية احلكومية رياو

مدير املدرسة املتوسطة اإلسالمية مؤسسة تنمية األمة اإلسالمية تراتق رومبيو جايا. زوارا.9



ك

مدرسة اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية مؤسسة تنمية األمة اإلسالمية سري موليات.10
تراتق رومبيو جايا. 

مجيع املعلمني و أعضاء املوظفني و الطالب يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية مؤسسة تنمية األمة .11
اإلسالمية تراتق رومبيو جايا. 

و حممد هادةا شُ يسينيت و رومسيدا و ميسارا و أمريا ناتاسا و إنداه واردينا و برتيش:مجيع أسريت.12
.الذين ساعدوىن ودافعوىن إلمتام كتابة هذا البحثاحلافظ زين أوايس

. التكميليإلمتام كتابة هذا البحثكل الوقتالذي دافعىدمرياإلنسان احملبوب : .13

راسي ألف: رينا، أمندا، أثىن، جوت، دجي، ديف، دوي، األصدقاء احملبوبون : أعضاء الفصل الد.14
نيال، عيدا، نويف، نورول، نيل، فريا، رزكا، عائش، أيو، تيكا ن، تيكا أنا، ابن،راسا، ليندا، أوجا، 

ر، تيسا، أمي، قاسم، رمحت، فائت، وحي، أرض.

.ساعدونىإلمتام كتابة هذا البحثاليت دجيي مويتاصديقة احملبوبة : .15

ساعدوىن ودافعوىن إلمتام كتابة الئيالوأخيت كبرية حوسنة نورزنة دجيي مويتا :بةاحملبو احلجرةرفيقة .16
.هذا البحث

سلطان الاللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة عليمىف قسم تأصدقائي و صديقايت األعزاء.17
.اسم اإلسالمية احلكومية رياوقشريف ال

م جزاء وافقا و اهللا هلم ولعل اهللا أن بارك نعمة ىف  كل ه على  إليشكرأتوكل و أخريا إىل اهللا أجيز
بحث.كتابة هذه ال

ه1437ربيع األولبكنبارو,
م2016ينايري  
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