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ملخص

عالية طريقة المعادلة لترقية نتائج تعلم النحو ف) :2013( رمايانا
طالب الصف الحادي عشر فى المدرسةلدى 

ركن هيليرمنطقملينتاع المعهد المحسنين ريمباالعالية ب

لدى النحو تعّلمنتائجفعالية الطريقة املعادلة لرتقية غرضه ملعرفةهذا البحث هو البحث التجريب وأ
املعهد احملسنني رميبا ملينتاع منطقة ركن هيلريباملدرسة العالية ىف عشر احلاديطالب صفّ 

احلديةعشر باملدرسة العالية من املعهد احملسنني رميبا ملينتاع منطقة صفّ طالب د البحث هوافر أ
طالب لدى النحوتعّلمنتائجفعالية طريقة املعادلة لرتقية ملعرفة", واما موضوعه هوركن هيلري

املعهد احملسنني رميبا ملينتاع منطقة ركن هيلريىف املدرسة العالية بعشر ادياحلصفّ ال

االختبار قبل استعمال املالحظة. وأدت الباحثة ختبار و اإلجلمع البيانات, تستخدم الباحثة 
البيانات تستخدم فيه الباحثة الرموز :حتليليف وبعدها. ةاملعادلةطريقال
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الذين يعلمون  تعّلم الطالب نتائجوجدت الباحثة أن هناك فرق كبري  بينحتليل البيانات,من 
باملدرسة العالية من املعهد احملسنني رميبا ملينتاع املعادلة طريقة بدون يعلمون الوالذينادلةالطريقة املع

Tobservasiنأل,منطقة ركن هيلري . 2,76ا% :او 2,05% :٥ىف دراجة Ttabelمن صغرأ0,79
.مردودة مقبولة و الفرضية الصغرية مقبولةلةئمبعىن الفرضية البداهذا 



ABSTRAK

Ramayana (2013) : EfektifitasMetodeMu’adalahDalamMeningkatkan
Hasil Belajar Siswa Kelas XIPada Mata Pelajaran
Nahwudi Madrasah Aliyah Pondok Pesantren
Rimba Melintang Al- Muhsinin Kabupaten Rokan
Hilir.

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen, dengan tujuan untuk mengetahui
Efektifitas  metode Mu’adalah dalam meningkatkan hasil belajar siswa kelas XI pada mata
pelajaran Nahwu di Madrasah Aliyah pondok Pesantren Rimba Melintang Al- Muhsinin
Kabupaten Rokan Hilir.

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI MA AL- Muhsinin Rimba
Melintang Kabupaten Rokan HIlir yakni kelas XI A dan kelas XI B, dan objeknya adalah
efektifitas pelaksanaan metode Mu’adalah dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada
pelajaran Nahwu di Madrasah Aliyah pondok Pesantren Al- Muhsinin Rimba Melintang
Kabupaten Rokan Hilir..

Peneliti menggunakan Test dalam mengumpulkan data. Test tersebut dilaksanakan
sebelum pelaksanaan metode eksperiment( Metode Mu’adalah) dan setelah pelaksanaan
metode Mu’adalah saat proses pembelajaran berlangsung, sedangkan untuk menganalisa data,
peneliti menggunakan rumus:
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Data analisa yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwaterdapa tperbedaan yang
sicnifikan antara hasil belajar siswa yang diajarkan dengan pelaksanaan metode Mu’adalah
dan siswa yang diajarkan tanpa pelaksanaan metode Mu’adalah, karena nilai To = 0,79 kecil
dari Tt pada taraf 5% = 2,05dan taraf 1% = 2,76, ini berarti hipotesis alternative ditolak dan
hipotesis nihil diterima.



ABSTRACT

Ramayana(2013 ) : The EffectivenessMethode Mu’adalah TowardIn Nahwu class
XI MA Pondok  Pesantren Al- Muhsinin Rimba Melintang
Regency Rokan Hilir

This is an experimental research. The purpose of this research is to know The
EffectivenessMethode Mu’adalah Toward In Nahwu class XIMA Pondok  Pesantren Al-
Muhsinin Rimba Melintang Regency RokanHilir.

The subject of this research is the first years students of MAAl- Muhsinin Rimba
Melintang,especially class XIA and class XIB. And the object of this research is The
EffectivenessMethode Mu’adalah Toward In Nahwu class XIMA Pondok  Pesantren Al-
Muhsinin Rimba Melintang Regency RokanHilir.

The writer use the “Test” to collect the data. The test is done before applying the
Cognitive Code Methode and after applying this method. The observation is done during the
learning process.

The writer used these following formula to analisis the data.
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After analyzed the data. The writer concluded that there was an extreme significant
result of the student used Cognitive Code Methode and those did not, because To score =
0,79 that is bigger than Tt in rate 5% = 2,05 and 1 % = 2,76. it means that alternative
hypotesis is refused accepted and null hypotesis is accepted.



ت

يرالشكر و التقد

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

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

من واجبة الباحثة كتابة البحث الستكمال شرط من الشروط املقررة لنيل الشهادة اجلامعية 
ة سلطان شريف قاسم للدرجة األوىل يف قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية و التعليم جلامع

اإلسالمية احلكومية برياو.

اوز صعوبة كثرية و خمتلفة،  اعرتفت الباحثة أن يف كتابة هذا البحث البد من قوة عزم 
. و لذلك ترجو الباحثة من مساحة مجيع القرّاء أن اوأيقن أّن فيها األخطاء لقلة علوم و ادراكه

لبحث.ا او اإلقرتاحات لتكميل هذيقدموا اإلصالح 

فضيلة املشرف وإرشاداته. و أّمت الباحثة هذا البحث بإذن اهللا عز وجل مع توجيهات من
قدم الباحثة شكرا جزيال وفائق االحرتام إىل الذين قد بذلوا جهدهم يف توجيه الباحث توكذلك 

لكتابة هذا البحث:

حممد نذير كرمي املدير جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية األستاذ الدكتور احلاج.1
احلكومية برياو.

العميد لكلية الرتبية والتعليم.كاملاجستري  مسعود زين الدكتور احلاج.2
الدكتور احلاج نصرالدين املاجستري نائب العميد األول لكلية الرتبية والتعليم..3
ية لكلية الرتبية واتعليم.سري مورحيايت املاجسترية نائبة العاميد الثان.4
الدكتور كسنادي املاجستري نائب العميد الثالث لكلية الرتبية والتعليم..5



ث

رندوس ذوالكفل املاجستري كالرئيس لقسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية الدكتو .6
والتعليم.

الويزار املاجستري كالكاتب لقسم اللغة العربية..7
املاجستري الذي قام باإلشراف على هذا البحث. فقد نفعين  ومادير بالدكتورندوس .8

كثرية نصائحه الغالية وتوجيهاته السديدة وخباصة يف هذه الدرسة. فأسال اهللا أن 
جيزية خري اجلزاء.

لدكتورندوس أمحد شة املاجستري كاملشرف األكادمي األول الذي وجهين وأرشدىن ا.9
يف أداء الواجبات األكادميية. 

يثمرالدين املاجستري كاملشرف األكادمي الثان الذي وجهين وأرشدىن يف أداء لدكتورا.10
الواجبات األكادميية.

الشيخ الفاضيل شعبان مربوك إبراهيم الذي وجهين وأرشدين يف حفظ بعض ايات .11
القران.

األساتيذ الذين علموين علوما نافعة يف قسم تدريس اللغة العربية..12
ما. ن قايوالدّي احملبوبني الذ.13 ما برتبييت وتزويدي ودفعاين بكل صربمها ولطفهما ومود

واليزاالن يدعوان اهللا لنجاحي، وإخواين وإخوايت الذين يرجون أن أكون ناجحا يف 
التعلم، و جلميع أسريت لعلي وإياهم يف محاية اهللا.

مجيع إخواين وأخوايت وزمالئي وأصدقائي يف جامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية .14
م املادية احلك املعنوية إلستكمال هذا البحث.و ومية رياو على مساعدا

.و إىل كل حمب اللغة القرآن الكرمي.15
د فقهم اجلزاء الوفري يف الدارين واحلماهذا ونسأل اهللا عز وجل أن يباركهم ويساعدهم ويو 

.هللا رب العاملني
ه1435صفر 10و،باكنبار 
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