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ABSTRACT

Antok Arianto (2014) : Implementation Reading Method of Teaching Arbic Language in
Madrasah Tsanawiyah Darul Qur’an kampar.

From the results of previous studies that writer at Madrasah Tsanawiyah Darul Qur’an

the writer finding problems at school is about Arabic teaching, the Arabic Language teachers

used a good method of reading method. If the method is used properly and applied correctly,

the results of learning will also good, but the fact that teacher did not receive great score. It

can be seen from the ability and percentage students in learning Arabic.

Formulation of the problem in this study is how the application of the Reading

methood of teaching Arabic at Madrasah Tsanawiyah Darul Qur’an, and what are the factors

that influence the implementation. The purpose of this study was to determine how the

application of the Reading method of teaching Arabic at Madrasah Tsanawiyah Darul Qur’an

Kampar.

Data analysis in this research is descriptive quantitative data collection techniques

using observation and interview.

From observations and interview the author obtained the conclusion that the

application of the Reading method of teaching Arabic at Madrasah Tsanawiyah Darul Qur’an,

who carried out by teachers of Arabic language in the outcome of teaching process "good"

with the final results of the observation data 32 items have been done by the teacher with the

percentage of 76.1% and 10 items that have not been conducted with the percentage of

23.8%.



ABSTRAK

Antok Arianto (2014) : Penerapan Metode Qiro’ah Dalam Pengajaran Bahasa Arab Di

Madrasah Tsanawiyah Darul Qur’an kampar.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan metode

Qira,ah (Reading method) dan mengetahui apa faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan

metode Qira,ah (Reading method) dalam pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah

Darul Qur’an. Dari hasil studi pendahuluan yang peneliti lakukan di Madrasah Tsanawiyah

Darul Qur’an, peneliti menemukan permasalahan di sekolah tersebut tentang pembelajaran

bahasa Arab, bahwa guru bahasa Arab telah menggunakan metode yaitu metode Qira,ah

(Reading method). Jika metode yang di gunakan bagus dan di terapkan dengan benar maka

hasil pembelajaran yang diperoleh guru juga akan bagus, akan tetapi kenyataannya guru

belum memperoleh hasil yang bagus. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan dan persentase

siswa rendah dalam pembelajaran bahasa Arab.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan metode Qira,ah

(Reading method) dalam pembelajaran bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Darul Qur’an.

Analisa data dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dalam teknik

pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara.

Dari hasil observasi dan wawancara penulis memperoleh kesimpulan bahwa

penerapan metode Qira,ah (Reading method) dalam pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah

Tsanawiyah Darul Qur’an, yang dilakukan oleh guru Bahasa Arab dalam proses mengajar

hasilnya “ Baik” dengan hasil akhir dari data observasi 32 item telah dilakukan oleh guru

dengan persentase 76.1% dan 10 item yang belum dilakukan dengan persentase 23.8%.



خصمل

ن سة الثانویة دار القرأفي المدرتعلیم اللغة العربیةطریقة القراءة في تطبیق): 2013انطاء ارینطا (

كمبار

كمبار, وجد الباحث ن القرأسة الثانویة دارالتمھدیة التي قام الباحث بالمدرمن حاصل الدراسة 

طریقة الجیدة وھي طریقة القراءة الدم المدرس على رسة من تعلیم اللغة العربیة, یستخالمشكلة في تلك المد

دم المدرس بالجیدة وینفذھا بالصحیحة فال بد ان یحصل المدرس على الطریقة التي یستخاذا كانت 

ظواھر لم یحصل المدرس عال الحاصل الجیدة ویمكن ھذا الحال بالنظري الالحاصل الجیدة, ولكن في 

من حفضة في تعلم اللغة العربیة.على القدرة ونسبة مؤیة من الطالب ھم

واما تكوین المشكلة في ھذا البحث ھو كیف تنفیذ طریقة القراءة في التعلیم اللغة العربیة بالمدرسة 

الثانویة, والھدف في ھذا البحث لمعرفة تنفیذ طریقة القراءة والتحلیل البیانات في ھذا البحث ھي وصفیة 

ابلة.جمیع البیانات ھي المالحظة والمقكمیة واما طریقة

باحث البحث: ان تنفیذ طریقة القراءة في تعلیم اللغة العربیة نظر الى البیانات المحلیة وجد البال

كمبار. "جید" بیانات المالحظة التي قامھا الباحث تدل على ان المدرس قد نالقرأبالمدرسة الثانویة دار

االحتیارات او10ولم یقم المدرس بطریقة القراءة 76.1ات او % االحتیار32قام طریقة القراءة 
23.8%.



ج

الشكر والتقدير
بسم اهللا الرحمن الرحيم

. أغىن اللغاتمن العربية وجعل اللغةهللا الذي جعل أمة اإلسالم خري األمماحلمد 
.أما بعدخامت النبيني واملرسلني.اهللاذي  جعلهوالصالة والسالم على نبيه الشريف ال

لنيل الشهادة من واجبة الباحث كتابة الرسالة لتكميل شرط من الشروط املقررة 
اجلامعية للدرجة األوىل ىف قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة سلطان 

شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو .
.منها صعوبة كثريةفيهاوجد، هذه الرسالة حيتاج إىل قوة وفحصعرتف الباحث أن ا

من، يرجو الباحث ترتيب املوضوع. إذنىف احملتوى أو ىف ىف الكتابة أواللغويةخطاءاأل
مجيع القراء أن يقدموا االصالحات واإلقرتاحات لتكميل هذه الرسالة خاصة من املشرف 

.
ةوأمت الباحث هذه الرسالة بإذن اهللا عز وجل مع التوجيهات من فضيلة املشرف

اعدهم . وكذلك يقدم الباحث شكرًا جزيًال إىل الذين قد بذلوا جهدهم ومساوإرشاد
ىف توجيه الباحث إلمتام هذه الرسالة :

قاسم مدير اجلامعة سلطان شريف رمي األستاذ الدكتور احلاج حممد نذير ك.1
، الذي أعطاين فرصة لطلب العلم يف هذه اجلامعة.اإلسالمية احلكومية رياو

، الذي أعطاين فرصة كلية الرتبية والرتبيةعميداملاجستريالدكتور احلاج مسعود ذين .2
لطلب العلم يف كلية الرتبية والتعليم.

،الذي أعطاين رئيس قسم تدريس اللغة العربيةالدكتورندوس ذوالكفل املاجستري .3
فرصة لطلب العلم يف قسم تدريس اللغة العربية. 

ىن خصوصا ىف كتابة هذه تىن وعلمتأرشدالذيحممد نصرنور املاجستريالدكتوراندوس.4
.جزاًء حسناً اوجيزيها. بارك اهللا هلالرسالة



د

، عسى أن يعطيهما الذين ربياين منذ صغريي حىت اآلنوإىل والدي ووالديت .5
.حسنا الذى أكثر وأحسن من أن يعطياىن

جزاهم اهللا ىل مجيع أصدقائي الذين يساعدونين، وإوإىل إخويت الذين يدافعونين.6
خري جزاء .

وعلمين ىف أداء مشرف األكادمي الذي وجهيناملاجستري ديكياألستاذ .7
الواجبات األكادمية .

ين علوما نافعة ىف قسم تدريس اللغة العربية .مجيع األساتيذ الذين قد علمو .8
.الذين يساعدونيننور اإلميانالشعب و مجاعة مسجد مجيع.9
وال أنسى أن أقدم شكرا جزيال جلميع زمالئي وزماليت ىف اجلامعة سلطان شريف .10

.قسم تدريس اللغة العربيةوخاصة يفقاسم اإلسالمية احلكومية 
أدعو اهللا تبارك وتعاىل أن تكون هذه الرسالة مفيدة يل وللقراء الكرام وأرجوأخريًا

خطاء والغلطات املوجودة يف هذه الرسالة وهللا ويل النصائح واإلنتقادات عن األمنكم
التوفيق واهلداية واحلمد هللا رب العاملني.

ھ1435ربيئول األول11بكنبارو،

م2014ينوئري17
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