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ABSTRAK

Nasliza, (2014) : Efektifitas Metode Qira’ah dengan Permainan Membaca
Kreatif untuk Meningkatkan Kemampuan Siswa dalam
Membaca Buku Bahasa Arab di Madrasah Aliyah Negeri
Kuok Kabupaten Kampar

Jenis Penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Tujuan dari penelitian
ini adalah  untuk mengetahui efektivitas Metode Qira’ah dengan menggunakan
permainan Membaca Kreatif pada pelajaran Bahasa Arab bagi siswa kelas X di
Madrasah Aliyah Negeri Kuok, Kabupaten Kampar.

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X Madrasah Aliyah Negeri Kuok,
Kabupaten Kampar, dan objeknya adalah Efektivitas Metode Qira’ah dengan
menggunakan permainan Membaca Kreatif untuk meningkatkan kemampuan
siswa dalam membaca buku bahasa Arab.

Peneliti menggunakan observasi dan test untuk mengumpulkan data.
Observasi dilaksanakan setiap kali pertemuan pada proses pembelajaran
eksperimen. Dan test dilaksanakan sebelum dan sesudah menggunakan metode
Qira’ah dengan permainan membaca kreatif. Sedangkan untuk menganalisis data,
peneliti menggunakan rumus:

P = 100%
= 	 −

√ − 1 + 	 √ − 1
Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa dalam proses

pembelajaran terdapat perbedaan yang signifikan antara menggunakan Metode
Qira’ah dengan permainan Membaca Kreatif dengan tanpa menggunakan Metode
Qira’ah dengan permainan Membaca Kreatif. Karena dari hasil observasi
diperoleh persentase 86,66% dengan kategori “Baik Sekali” karena terletak  pada
interval 76% - 100%. Dan dari hasil t-test diperoleh nilai = 3,11 yang berarti
lebih besar dari " " tabel pada taraf signifikan 1% = 2,72 dan taraf signifikan 5%
= 2,02. Ini berarti Ha diterima dan Ho ditolak. Berdasarkan hasil obssevasi dan t-
test (To), ini berarti bahwa Metode Qira’ah dengan menggunakan permainan
Membaca Kreatif efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa kelas X dalam
membaca buku bahasa Arab di Madrasah Aliyah Negeri Kuok, Kabupaten
Kampar.
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ABSTRACT

Nasliza, (2014) : The Effectiveness of Reading Method through Creative
Reading Game to Increase Students’ Ability in Reading
Arabic Book at State Islamic Senior High School Kuok
Kampar Regency

This is an experimental research. The purpose of this research is to
examine the effectiveness of reading method through creative reading game in
Arabic for the first year students at State Islamic Senior High School Kuok
Kampar Regency.

The subject of this research is the first year students at State Islamic Senior
High School Kuok Kampar Regency, and it object is the Effectiveness of Reading
Method through Creative Reading Game to Increase Students’ Ability in Reading
Arabic Book.

The writer uses the observation and test to collect the data. Observation was
conducted in every experimental learning process. The test was given before and
after of using learning Reading Method through Creative Reading Game. To
analize the data, the writer uses the following formula:

P = 100%
= 	 −

√ − 1 + 	 √ − 1
Based on the data analize, it can be concluded that there is a significant

difference the using Reading Method through Creative Reading Game and
without using treatment. Because the percentage of the observation result is
86,66% and it is categorized into “Very Good”, because the interval is 76% -
100%. Based on the t-test result of scor = 3,11 is bigger than " " table on
standard 1% = 2,72 and 5% = 2,02. It’s mean that Ha is accepted and Ho is
rejected. Based on the result of the observation and t-test (To), reveals that the
Reading Method through Creative Reading Game is effective to increase
Students’ Ability for the first year students in reading Arabic book at State Islamic
Senior High School Kuok, Kampar Regency.
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ملخص

قدرة الطالب فى قراءة فعالية طريقة القراءة بلعبة القراءة اإلبتكارية لترقية ) : 2014(نسليزا،
رباكمبمنطقة  كؤكمدرسة العالية الحكومية  البالكتب العربية 

فعالية طريقة القراءة بلعبة القراءة عرفة ميستهدف اىليب، و يث هو حبث جتر هذا البح
مبنطقة  كؤكدرسة العالية احلكومية  املباألول الصفدرس اللغة العربية لدى الطالب ىف اإلبتكارية 

. باركم
بار. و أما كممبنطقة  كؤكدرسة العالية احلكومية  املبأفراد البحث هو الطالب الصف األول 

العربية.قدرة الطالب ىف قراءة الكتب فعالية طريقة القراءة بلعبة القراءة اإلبتكارية لرتقية موضوعه
وجلمع البيانات، استخدمت الباحثة املالحظة واالختبار. و قامت الباحثة باملالحظات ىف  

القراءة بلعبة طريقة كل لقاء عند عملية التعليم التجرييب. واإلختبار يقام به قبل و بعد استخدام 
القراءة اإلبتكارية. و أما لتحليل البيانات فتستخدم الباحثة بالرموز :

P = 100%
= 	 −

√ − 1 + 	 √ − 1
وبعد أن حّللت البيانات، فاخلالصة أن هناك فرق هام ىف عملية التعليم بني استخدام 

ت ىف املائة نيلالنتيجة املالحظةطريقة القراءة بلعبة القراءة اإلبتكارية وبدون استخدامها. ألن 
3,11نيلTo. و بالنتيجة%100- % 76" ألن يقع يف درجة جدا% مبعىن "جيد86,66

To =من اجلدول مبعىن أكرب"T"% 1و من درجة داللة %2,02= 5يف درجة داللة =
طريقة مبعىن هذه تدل أنّ Toالنتيجة املالحظة و بناء على مردودة.HoومقبولةHa. يعىن 2,72

قدرة الطالب الصف األول ىف قراءة الكتب العربية لرتقيةفعالةالقراءة بلعبة القراءة اإلبتكارية
.باركممبنطقة  كؤكدرسة العالية احلكومية  املب
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الشكر و التقديركلمة 
بسم اهللا الرحمن الرحيم

فلك احلمد كما ربنا قّدر، احلمد و الشكر هللا أوال و أخريا على ما يسّر و وّفق و أعان و
وحبمده صلى اهللا عليه وسلم امتنانك.لك الشكر و الثناء احلسن على توفيقك و حتّب و ترضى و 

رسوله.شريك له و أشهد أن حمّمدا عبده و يشفع املخلوق. أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال 
قررة لنيل الشهادة اجلامعية املشروط الشرط من كمالمن واجبة الباحثة كتابة البحث إل 

والتعليم جلامعة سلطان شريف قاسم للدرجة األوىل يف قسم تدريس اللغة العربية بكّلية الرتبية
قدرة طريقة القراءة بلعبة القراءة اإلبتكارية لرتقية فعاليةاإلسالمية احلكومية رياو حتت املوضوع

الباحثة هذا تأمتو .نطقة كمبارمبباملدرسة العالية احلكومية كؤك الطالب ىف قراءة الكتب العربية
تصل إىل . وهذه الكتابة الةن فضيلة املشرفرشادات ماإلتوجيهات و الالبحث بإذن اهللا تعاىل مع 

، تقدم الباحثة وكذلكالكرماء، و األصدقاء األحباء. ةالصورة بدون مساعدة األساتذهذهمثل
لذين قد بذلوا جهدهم يف توجيه الباحثة لكتابة هذا لفوائق اإلحرتام وخالص الثناءشكرا جزيال و 

البحث:
دير جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية ممونزير هيتامي املاجستريالدكتوربروفسور.1

احلكومية رياو.
عميد لكلية الرتبية والتعليم.مسعود زين املاجستري الدكتور احلاج.2
قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم.املاجستري رئيس الدكتورندوس ذو الكفل .3
.قسم تدريس اللغة العربيةلويزار املاجستري كاتب أ.4
ىف كتابة هذا البحث. فقد نفعين كثرية شرفيتىتالمشرفة الرسالة ةاملاجستري سيت عائشة.5

السديدة وخباصة يف هذه الدراسة. فأسال اهللا أن جيزيها خري انصائحها الغالية وتوجيها
اجلزاء.

يف أداء الواجبات األكادمكية.وجهت وأرشدتىتالة األكادمكيةشرفماجسترية نورجاهايا امل.6
يف حفظ اجلزء الثالثني من القرآن الكرمي، و الذي قد أعطاىن شرفمذو الكفل املاجستري.7

اهللا خري اجلزاء.ه. جزاىن فيما ينفعىنتوأرشدالنصائح 
األساتيذة الذين علموين علوما نافعة يف قسم تدريس اللغة العربية..8
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لذين مل يفتئا يدعوان ىل بالتوفيق و السداد و على تربيتهما احملبوبني الو املكرمنيوالدّي .9
ورعايتهما ىل فجزامها اهللا عين خريا و أعلى درجتهما عنده و أمد ىف عمرمها ىف طاعته و 

ما، و جلميع أسريت لعلي وإياهم يف محاية اهللا ما عطوفا عليهما رحيما  .جعلين بارا 
ريدا هيلياين، خلة فهرية و خلة فرواة و خلة خودراة.اخيت كبرية نور أفرينا و اخيت صغرية .10
، مرمي فاوزية، يسي نوفرينيت، نور حليمة،فربي وهيويناألصدقاء و الصادقات األحباء،.11

مجيع األصحاب و ديسي رتناساري، يانيت كوماال ديوي، كاميدارليس، موهارمي أسييت،  
أستطيع أن أكتب أمساءهم هنا واحدا والصاحبات يف قسم تدريس اللغة العربية الذين ال 

فواحدا. شكرا كثريا على تشجيعكم و مساعدتكم املادية و املعنوية إلستكمال هذا البحث.  
جزاكم اهللا.

، خاصة من رياوميع إخواين و أخوايت يف جامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكوميةجل.12
م املادية ألخطرق الباب يف املناقشة العلمية على إمتام وظيفيت ا رة. شكرا على مساعد

. جزاكم اهللا.خالل استكمال هذه الرسالةاملعنويةو 
واهللا ال يضيع أجرا جزاهم اهللا عىن كل اخلري و اإلحسان  وبارك اهللا فيكم يف الدنيا واآلخرة 

.و احلمد هللا رب العاملنيمن أحسن عمال، 

ه1435رجب21 باكنبارو،
م2014مايو21

انسليز 
11012200094رقم القيد. 
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