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ملخص

ستيعاب الوسيلة المصغرة لترقية الطريقة المباشرة باستخدامافعالية ):2014(،ح اهللاا محمد فت
"محمدية ثانوية العامةالمفردات العربية لدى الطالب فى المدرسة ال

" باكنبارو.1

املصغرة بالوسيلة الطريقة املباشرة ستخدامفعالية املعرفة غرضب،هذا البحث هو البحث التجريب
." باكنبارو1"حممدية الب ىف املدرسة الثانوية العامةستيعاب املفردات العربية لدى الطلرتقية ا

لقسم العلم2العاشر و لقسم العلم االجتماعي 1العاشر الفصل يف طالبافراد البحث هو
الطريقة ستخدامفعالية اهو واما موضوعه" باكنبارو. 1"حممدية الثانوية العامةىف املدرسة االجتماعي
الب ىف املدرسة الثانوية العامةستيعاب املفردات العربية لدى الطلوسيلة املصغرة لرتقية ااملباشرة با
." باكنبارو1"حممدية 

الطريقةستخدام االختبار قبل االباحثنفذستخدم الباحث االختبار واملالحظة، جلمع البيانات ا
يستخدم ولتحليل البيانات عملية التعلمية.عند ينفذ املالحظةبعدها، و و املصغرةالوسيلةو املباشرة

:زالرمو الباحث 
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الطريقة املباشرة باستخدام الوسيلة أنحتليل البيانات، ان اخلالصة يف عملية التدريسمن و 
=، الن العربية لدى الطالبلرتقية استيعاب املفردات فعالاملصغرة يف درجة داللة مناكرب 3,87

مالحظة نيل مردودة. و Hoو ةمقبولHaباحلاصل2,72: 1%درجة داللةومن 2,03: %5
.%56- % 85) ألن يف درجة جيد(83,33%
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ABSTRACT

Muhammad Fatahillah, (2014): The Effectiveness Using of Direct Method Using
Miniature Media to Improve The Student’s Mastery in
Arabic Vocabulary at Senior High School
Muhammadiyah 1 Pekanbaru.

This research is experimental research, with the aim to determine The
Effectiveness Using of Direct Method Using Miniature Media to Improve The
Student’s Mastery in Arabic Vocabulary at Senior High School Muhammadiyah 1
Pekanbaru.

The subject’s were students of class X IPS1 and X IPS2 in SMA
Muhammadiyah 1 Pekanbaru, and the object was The Effectiveness Using of Direct
Method Using Miniature Media to Improve The Student’s Mastery in Arabic
Vocabulary at Senior High School Muhammadiyah 1 Pekanbaru.

For data collection in this study researcher used Test and Observation. Test
carried out before and after using the direct method and media of this miniature,
while the observations carried out when the learning proces take’s place. As the data
analysis the researchers used the formula:
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From the analysis of the data obtained, it can be concluded that the Direct
Method by using Miniature Media is Effective to Improve The Student’s Mastery in
Arabic vocabulary. Because the value of To = 3,87 which means greater than "Tt" a
significant level of 5% = 2,03 and 1% significance level = 2,72. This means that Ho
is rejected and Ha accepted. Observation data and results obtained 83,33% (good)
due to the level of 56% - 85%.
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ABSTRAK

Muhammad Fatahillah, (2014): Efektifitas Penggunaan Metode Mubasyirah
dengan Media Miniatur untuk Meningkatkan
Penguasaan Kosakata Bahasa Arab Siswa SMA
Muhammadiyah 1 Pekanbaru.

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen, dengan tujuan untuk mengetahui
Efektifitas Penggunaan Metode Mubasyirah dengan Media Miniatur untuk
Meningkatkan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab Siswa SMA Muhammadiyah 1
Pekanbaru.

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X IPS1 dan X IPS2 di SMA
Muhammadiyah 1 Pekanbaru, dan Objeknya adalah Efektifitas Penggunaan Metode
Mubasyirah dengan Media Miniatur untuk Meningkatkan Penguasaan Kosakata
Bahasa Arab Siswa SMA Muhammadiyah 1 Pekanbaru.

Untuk pengumpulan data  dalam penelitian ini peneliti menggunakan Test dan
Observasi. Test dilaksanakan sebelum dan sesudah menggunakan metode mubasyirah
dan media miniatur ini, sedangkan observasi dilaksanakan ketika proses pembelajaran
berlangsung. Sedangkan untuk analisis data peneliti menggunakan rumus:

%100



f

22

11 


















SDySDx

yx
to

Dan dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan dalam proses
pembelajaran bahwa Metode Mubasyirah dengan Media Miniatur Efektif untuk
Meningkatkan Penguasaan Kosakata Bahasa Arab Siswa. Karena nilai = 3,87 yang
berarti lebih besar dari “Tt” pada taraf signifikan 5% = 2,03 dan taraf signifikan 1% =
2,72. Ini berarti diterima dan ditolak. Dan data observasi di peroleh hasil
83,33 %  (baik) karena pada taraf 56% – 85%.



ج

التقديرالشكر و 

ّدر، فلك احلمد ربنا كما حتّب  قأعان و وّفق و احلمد والشكر هللا أوال وأخريا على ما يسّر و 

امتنانك.  وترضى ولك الشكر والثناء احلسن على توفيقك و 

. اإرشادهو ةجل مع توجيهات من فضيلة املشرفالباحث هذا البحث بإذن اهللا عز و أّمت و 

كذالك يقدم الباحث شكرا جزيال وفائق االحرتام إىل الذين قد بذلوا جهدهم ىف توجيه الباحث و 

لكتابة هذا البحث: 

املدير جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية منذير حيتامى املاجستري الدكتوراألستاذ.1

احلكومية رياو.

والتعليم.العميد لكلية الرتبية كتور احلاج مسعود زين املاجستري الد .2

الرئيس لقسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم.الدكتورندوس ذو الكفل املاجستري .3

.الكاتب لقسم تدريس اللغة العربيةألويزار املاجستري .4

ين كثرية تين ىف كتابة هذا البحث. فقد نفعتشرفيتالزليانا املاجستريةالدكتورندا احلاجة.5

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

اجلزاء.

ين يف أداء الواجبات تين وأرشدتوجهيتالاألكادمكى ةاملشرفاملاجستريةورجهايان.6

األكادمكية.

هىن وأرشدىن فيما ينفعىن. جاملرىب الذي و املرشد و وس أمحد شاه املاجستري الدكتورند.7

علموين علوما نافعة يف قسم تدريس اللغة العربية.األساتيذة الذين .8



د

تهما ىل على تربيتهما ورعايوالدّي احملبوبان اللذان مل يفتئا يدعوان ىل بالتوفيق والسداد و .9

ما را فجزامها اهللا عين خريا وأعلى درجتهما عنده وأمد ىف عمرمها ىف طاعته وجعلين ب

ما، و  وإياهم يف محاية اهللاىجلميع أسريت لعلعطوفا عليهما رحيما 

جلميع إخواىن وأخوايت وزمالئى وأصدقائى ىف قسم تدريس اللغة العربية جبامعة سلطان .10

م املادية واملعنوية خالل استكمال  شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو على مساعدا

هذه الرسالة

خرة واهللا ال يضيع أجرا وبارك اهللا فيكم يف الدنيا واآلجزاهم اهللا عىن كل اخلري و اإلحسان 

من أحسن عمال.

ه1435شعبان19
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