
في استخدام طريقة القراءة بلعبة تكوين الجمل لترقية مهارة القراءةفعالية
تعليم اللغة العربية لدى طالب الفصل الثانى بالمدرسة العالية هداية

المبتدئين اإلسالمية سموكوت بمركز بوالو
مرباو بمنطقة كبوالوان مرانتى

الباحثة:
تاتى أريانى

10912006031رقم القيد: 

كلية التربية و التعليم
سلطان شريف قاسم اإلسالمية الحكومية رياوجامعةل

باكنبارو
م2014هـ/1435



في القراءة بلعبة تكوين الجمل لترقية مهارة القراءةاستخدام طريقةفعالية
ايةلمدرسة العالية هدبالدى طالب الفصل الثانىتعليم اللغة العربية

سموكوت بمركز بوالوالمبتدئين اإلسالمية 
باو بمنطقة كبوالوان مرانتىمر 

ة:الباحث
تاتى أريانى

10912006031رقم القيد: 

العربية الّلغةقسم تدريس رسالة مقدمة لنيل الشهادة الجامعية للدرجة األولى في 
سلطان شريف قاسم اإلسالمية الحكومية رياوجامعةلكلية التربية و التعليمب

روباكنبا
م2014هـ/1435



ب



ح

ملخص
طريقة القراءة بلعبة تكوين الجمل لترقية مهارة فعالية استخدام: )2014(،تاتى أر يانى

لدى طالب الفصل الثانى بالمدرسة القراءة فى تعليم اللغة العربية
العالية هداية المبتدئين اإلسالمية سموكوت بمركز بوالو مرباو 

بمنطقة كبوالوان مرانتى
وس حَىت من أغسط2التاريخ هذا البحث هو البحث التجريىب الذى قامت به الباحثة ىف 

لرتقية مهارة لتكوين اجلماستخدام طريقة القراءة بلعبة غرضه ملعرفةم. وأ2013رأكتوبمن 30
اإلسالمية ملدرسة العالية هداية املبتدئينلدى طالب الفصل الثاىن بام اللغة العربيةيىف تعلالقراءة

مسوكوت مبركز بوالو مرباو مبنطقة كبوالوان مرانىت.
الثاىن ىف املدرسة العالية هداية املبتدئني اإلسالميةلفصلطال ب اهو أفرادالبحث

ن وهو فصل "أ" ا هناك فصالبطال30عددهم مبركز بوالو مرباو مبنطقة كبوالوان مرانىت.مسوكوت
فعالية واما موضوع البحث هو طالبا).15"ب" للفصل القريىن (فصل و طالبا)15(للفصل التجريىب 

استخدام طريقة القراءة بلعبة تكوين اجلمل لرتقية مهارة القراءة ىف تعليم اللغة العربية لدى طالب 
الفصل الثاىن باملدرسة العالية هداية املبتدئني اإلسالمية مسوكوت مبركز بوالو مرباو مبنطقة كبوالوان 

مرانىت.
ملعرفة قامت الباحثة باإلختبارواملالحظة. البيانات ، تستخدم الباحثة اإلختبارجلمع
الثاىن ىف املدرسة العالية هداية املبتدئني الفصلطالبلدى م اللغة العربية يل ىف تعلالتكوين اجلم

ا الباحثة فهيالىتما املالحظة، أمسوكوتاإلسالمية التعليمية. ولكن حتليل ملعرفة العمليةقامت 
البيانات تستخدم الباحثة بالرمز :
P =

N

F X 100 %
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لعبة تكوين يعلمونأن هناك فرق هام بني الطالب الذين اخلالصة من حتليل البيانات ، 
ا (الفصل القريىن =و الذين ال ) 78(الفصل التجريىب = اجلمل أكرب من Toألن) .69يعلمون 

Tt=4,27وبنظر إىل جدول املالحظة .2,76: % 1و من درجة 2,05:% 5رجة ىف د
بولة والفرضية )مقHaهذا مبعىن الفرضية البدائلة (.%80- %61ألن يف درجة % جيد 7،77نيل

) مردودة.Hoالصغرية (
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ABSTRACT

Tati Ariyani, (2014) : The Effectiviness of Reading Method Using Game
Sentences toward Students Reading Ability in Learning
The Arabic Language at Madrasah Aliyah Hidayatul
Mubtadiin Semukut District of Pulau Merbau Regency
of Meranti

This study is a research experiment, which began on 2 August to 30
October 2013 with the objective of identifying of learning Game Sentences
between student who are taught by using  a media game sentences and student
who are taught without using a media game sentences inMadrasah Aliyah
Hidayatul Mubtadiin Semukut District of PulauMerbau Regency of Meranti.

The subject of this research student class II Aliyah 30 people. Class “A”
(experiment class 15 student) and “B” (control class 15 student). Object
Effectiviness of Game Sentences Using Reading Method in Learning The Arabic
Language In Madrasah Aliyah Hidayatul Mubtadiin Semukut District of Pulau
Merbau Regency of Meranti.

The writer use the Test and Observation to collect the data. The test for to
know improve sentences of student, and observation for teacher activity when
during the experiment (Game Sentences) and it was also conducted after
implementing it, and observasi was conducted during the learning process took
place, to analyze a data the writer used following formula:

P =
N

F X 100 %
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Based on the data analysis, it can be concluded that a significant difference
between the student studies by Game Sentences and without usingGame
Sentences of student class II In Madrasah Aliyah Hidayatul Mubtadiin Semukut
District of Pulau Merbau Regency of Meranti, because the score from (experiment
class) with mean = 78 and (control class) with mean =69. Seeing from the results
of the comparison between experiment classes and control classes the know
number of values TO = 4,27 which is greater than Tt at level 5%= 2,05 and at the
level of 1% =2,76 , as well senn from the observation  data is know by the number
of reached 77,7% (good) because at the rate of 61%-80%. So alternative
hypothesis is accepted and zero hypothesis is rejected.



ك

ABSTRAK

Tati Ariyani, (2014) : Efektifitas Metode Qiro’ah dengan menggunakan
Permainan Menyusun Kalimat untuk Meningkatkan
Keterampilan Membaca Siswa dalam Pembelajaran
Bahasa Arab di Madrasah Aliyah Swasta Hidayatul
Mubtadiin Desa Semukut Kecamatan Pulau Merbau
Kabupaten Kepulauan Meranti

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen, yang dimulai pada tanggal 2
agustus sampai 30 oktober 2013 dengan tujuan untuk mengetahui efektifitas
permainan menyusun kalimat dalam pembelajaran Bahasa Arab antara siswa yang
diajar dengan menggunakan media permainan menyusun kalimat dan siswa yang
diajar tanpa menggunakan media permainan menyusun kalimat di Madrasah
Aliyah Swasta Hidayatul Mubtadiin Desa Semukut KecamatanPulau Merbau
Kabupaten Kepulauan Meranti.

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas II Aliyah dengan jumlah
siswa 30 orang.yang dibagi menjadi 2 lokal, yakni lokal “A” sebagai ( kelas
eksperimen dengan jumlah 15 orang ) dan lokal “B” sebagai ( kelas kontrol
dengan jumlah 15 orang). adapun objeknya adalah Efektifitas Permainan
Menyusun Kalimat dalam Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah Swasta
Hidayatul Mubtadiin Desa Semukut Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten
Kepulauan Meranti.

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah menggunakan
Test dan Observasi, test digunakan untuk mengukur kemampuan menyusun
kalimat siswa, sedangkan Observasi digunakan untuk melihat kegiatan guru dalam
proses pembelajaran dengan menggunakan media permainan menyusun kalimat
pada pelajaran Bahasa Arab. Test tersebut dilaksanakan sebelum menggunakan
dan sesudah menggunakan media tersebut, sedangkan observasi dilaksanakan saat
proses pembelajaran berlangsung. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan
rumus :

P =
N

F X 100 %
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Data analisa yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan
yang signifikan antara siswa yang diajar dengan menggunakan media permainan
menyusun kalimat ( kelas eksperimen) dengan rata-rata = 78 dan siswa diajar
tanpa menggunakan media permainan menyusun kalimat ( kelas kontrol) dengan
rata-rata = 69. Melihat dari hasil perbandingan antara kelas eksperimen dan kelas
kontrol maka diketahui jumlah nilai To  = 4,27 yakni lebih besar dari Tt pada taraf
5% = 2,05 dan pada taraf 1% = 2,76 serta dilihat dari data observasi yang
diketahui hasilnya mencapai 77,7% (baik) karena pada tingkat 61% - 80%. Maka
ini berarti hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nihil ditolak.



ت

الشكر و التقدير

حلمد هللا رافع درجات العلم رفعة عالية، مساهل طّالب العلم إىل رضاه و اجلنة، هو أ
رسوله الواحد القهار، العزيز الغفار، مكّور الليل على النهار، وهو الذي أنزل القرآن عربيا و بعث 

من أفصح الناس كالما، أشهد أن ال إله إّال اهللا وحده ال شريك له و أشهد أّن حممدا عبده و 
رسوله، اهلادي إىل صراط مستقيم، و الداعي إىل دين قّيم، و على آله و سائر الصاحلني.

كمال شرط من الشروط املقررة لنيل الشهادة اجلامعية من واجبة الباحثة كتابة البحث إل 
درجة األوىل يف قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية و التعليم جلامعة سلطان شريف قاسم لل

اإلسالمية احلكومية برياو.

و ادراكها. لذلك ها علوملقلةتابة هذا البحث األخطاء كثرية يف كوأيقنت الباحثة أنَ 
ت لتكميل هذه الرسالة. اء أن يقدموا اإلصالح واإلقرتاحاترجو الباحثة من مساحة مجيع القرَ 

و أّمتت الباحثة هذا البحث بإذن اهللا عز وجل مع توجيهات من فضيلة املشرف 
إىل الذين قد بذلوا جهدهم يف توجيه حرتاموفائق اإلشكرا جزيال ةوإرشاداته. وكذلك قدمت الباحث

الباحث لكتابة هذا البحث: 

سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية األستاذ الدكتور احلاج حممد نذيراملدير جلامعة .1
برياو.

كلية الرتبية والتعليم. املاجستري عميد  الدكتور احلاج مسعود زين.2
الدكتور احلاج نصرالدين املاجستري نائب العميد األول لكلية الرتبية والتعليم. .3
العميد الثانية لكلية الرتبية والتعليم. ةسري مورحيايت املاجسترية نائب.4
تور كسنادي املاجستري نائب العميد الثالث لكلية الرتبية والتعليم.الدك.5
قسم تدريس اللغة الغربية بكلية الرتبية والتعليم.الدكرتوندوس ذوالكفل املاجستري رئيس .6
قسم تدريس اللغة العربيةاملاجستري كاتب زاريالو .7



ث

نفعين كثرية نصائحه البحث. فقد الذي قام باإلشراف على هذاخليل اهللا املاجستريحممد .8
اهللا أن جيزيه خري اجلزاء.ديدة وخباصة يف هذه الدراسة. فأسألالغالية وتوجيهاته الس

ين ىف أداء تين وأرشدتوجهة األكادمكية اليتكاملشرفةاملاجستري الدكتورندا احلاجة زليانا.9
الواجبات األكادمكية.

ما.ودفعاين بكل صربمهبرتبييت وتزويدي ني الذين قاما احملبوبوالديَ .10 ا و لطفهما ومود
م،يرجون أن أكون ناجحة يف التعلوإخواين وإخوايت الذينوال يزاالن يدعوان اهللا لنجاحي،

و جلميع أسريت لعلي و إياهم يف محاية اهللا.
ن.الذي وجهين و أرشدين يف حفظ بعض آيات القرآك إبراهيم الشيخ الفاضل شعبان مربو .11
ين علوما نافعة يف قسم تدريس اللغة العربية.علمو األساتيذ الذين .12
إخواين و أخوايت وزمالئي وأصدقائي يف جامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية جلميع .13

م إلكمالاحلكومية رياو  هذا البحث.على مساعدا
فري يف الدارين واحلمد و هذا ونسأل اهللا عز وجل أن يباركهم ويساعدهم ويوافقهم اجلزاء ال

هللا رب العاملني.  
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