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ABSTRAK

Nuri Gusniati, (2014) : Efektivitas Metode Qawaid Terjemah dengan Media
Papan Kantong untuk Meningkatkan Kemahiran
Mengarang Madrasah Tsanawiyah Pondok
Pesantren Darel Hikmah Pekanbaru.

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk
mengetahui kemahiran mengarang yang diajarkan dengan menggunakan
metode qawaid terjemah dengan media papan kantong dan siswa yang
diajarkan tanpa menggunakan metode qawaid terjemah dengan media
papan kantong dalam pembelajaran bahasa Arab bagi siswa kelas II MTs
pondok pesantren darel hikmah.

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas II A dan II B di Madrasah
Tsanawiyah Pondok Pesantren Darel Hikmah Pekanbaru, dan objeknya
adalah penggunaan metode qawaid terjemah dengan media papan kantong
untuk meningkatkan kemahiran mengarang siswa kelas II diMadrasah
Tsanawiyah Pondok Pesantren Darel Hikmah Pekanbaru.

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti
menggunakan Test dan Observasi. Test dilaksanakan sebelum dan sesudah
menggunakan metode ini, sedangkan observasi dilaksanakan ketika proses
pembelajaran berlangsung. Sedangkan untuk analisis data peneliti
menggunkan rumus:
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Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan
yang signifikan antara menggunakan Metode qawaid terjemah dengan media
papan kantong dan tanpa menggunakan Metode qawaid terjemah dengan media
papan kantong. Karena nilai = 11,10 yang berarti lebih besar dari “Tt” pada
taraf signifikan5% =2,02dan taraf signifikan1% =2,72. Ini berarti diterima
dan ditolak. Data observasi di peroleh hasil 81,84 %  (baik sekali) karena pada
taraf 56- 90 %.
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ABSTRACT

Nuri Gusniati, (2014) :The effectiveness of Grammer Translation Method
by Pocked Board Media to Improve Composing
Ability of MTs Pondok Pesantren Darel Hikmah
Pekanbaru.

The design of this research was experimental research. The purpose of
this research is to know the ability student’s composing of Grammer Translation
Method with at the second year  student of Pondok Pesantren Darel Hikmah
Pekanbaru.

The subject of this research is students  in class II A and II B at the second
year student of MTs Pondok Pesantren Darel Hikmahand object of this research is
the effectiveness of Grammer Translation Method By Pocked Board Media to
Improve  Composing Ability of MTs Pondok Pesantren Darel Hikmah Pekanbaru.

The writer used the Test and observation to collect the data. The Test was
conducted before use Grammer Translation Method and after used this method,
and the observation is done during the learning process. To analysis data the
writer used the following formula:
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Based on the data analysis, it can be concluded that teaching
process was a significant difference between the used ofSuggestopedia
Method and without used Suggestopedia Method, because the scor	 =
11,10 is bigger than “T” table on standard5%=2,02   and 1% =2,72  . it
mean is a accepted and is rejected. The observation data is know
by the number 81,84 % ( very good) because it is in 56 % - 90%.
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ملخص

"االنشاء"لرتقية مهارة"القواعد والرتمجة بلوحة الصرة") :فعالية طريقة4201(،نوري غوسنيايت
باملدرسة الثانوية  مبعهد دار احلكمة باكنبارو

الذين يعّلمون  بطريقة االنشاءهذا البحث هو البحث التجريب و اغرضه ملعرفة ترقية مهارة 
ىف القواعد والرتمجة بلوحة الصرةبطريقة والذين بدون يعّلمونالقواعد والرتمجة بلوحة الصرة

باكنبارو.الفصل الثاىن باملدرسة الثانوية  مبعهد دار احلكمة
مبدرسة الثانوية  معهد دار احلكمة (ا) و الثاىن (ب) افراد البحث هو الطاللفي الفصل الثاين
االنشاءرة مها" لرتقيةالقواعد والرتمجة بلوحة الصرةباكنبارو.واما موضوعههو "فعالية 

الطالب ىف الفصل الثاىن باملدرسة الثانوية  مبعهد دار احلكمة باكنبارو.
جلمع البيانات تستخدم الباحثة االختبار واملالحظة، تستعمل الباحثة االختبار 

و بعدها، واما املالحظة تستخدمها عند العملية اإلحيائيةقبل إستخدام طريقة 
:زىت تستخدمها فيه الباحثة الرمو التعلمية.ولكن حتليل البيانات ال
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يف حتليل البيانات، ان اخلالصة يف عملية التدريس هناك االختالف بني باستخدام طريقة 
T” table“اكرب منto=11,10اإلحيائيةوبدون طريقة اإلحيائية، الن  %: 5يف درجة 

باحلاصل2,72%: 1ومن درحة 2,02 Ha مقبول وHo . و مالحظة نيل مردودة
(جيد جدا) ألن يف درجة  % 81,84 56  %- 90% .
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الشكر و التقدير

عة عالية، مساهل طّالب العلم إىل رضاه و اجلنة، احلمد هللا رافع درجات العلم رف
هو الواحد القهار، العزيز الغفار، مكّور الليل على النهار، وهو الذي أنزل القرآن عربيا و 
بعث رسوله من أفصح الناس كالما، أشهد أن ال إله إالّ اهللا وحده ال شريك له و أشهد 

م، و الداعي إىل دين قّيم، و على آله أّن حممدا عبده و رسوله، اهلادي إىل صراط مستقي
.أصحابه أمجعنيو 

من واجبة الباحثة كتابة البحث الستكمال شرط من الشروط املقررة لنيل 
جامعة وىل يف قسم تدريس اللغة العربية كلية الرتبية و التعليم الشهادة اجلامعية للدرجة األ

سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية برياو.

املشرففضيلةمنتوجيهاتمعوجلعزاهللابإذنالرسالةهذهلباحثةاتأمتّ 
هدهمجبذلواقدالذينإىلاالحرتاموفائقجزيالشكراالباحثةتقدموكذلك. وإرشاداته

: الرسالةهذهلكتابةالباحثةتوجيهيف

قاسمشريفسلطانجامعةديرمكرمينذيرحممدالدكتوراألستاذفضيلة.1
.رياواحلكوميةةاإلسالمي

.والتعليمالرتبيةكليةعميد املاجستريزينمسعودالدكتور.2
كليةالعربيةةاللغتدريسقسمرئيساملاجستري أفرجيون أفندي لدكتورندوسا.3

.والتعليمالرتبية

فقد. البحثههذعلىشرافباالقامالذياملاجستريالدكتور مشفيك هندري.4
هذهيفوخباصةالسديدةوتوجيهاتهالغاليةنصائحهوكثريةعلومانفعتين

.اجلزاءخريجيزيهأناهللافأسال. رسالةال
.العربيةاللغةتدريسقسمكاتبنندانج شريف هداية.5
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يفوأرشدينوجهينالذياألكادمياملشرفاملاجستريذوالكفلالدكتورندوس.6
.يةاألكادمالواجباتأداء

ولطفهماصربمهابكلودفعاينوتزويديبرتبييتقاماينالذاحملبوبنيوالديّ .7
ما أنيرجونالذينوإخوايتوإخواينلنجاحي،اهللايدعوانواليزاالن. ومود

.اهللامحايةيفوإياهملعليأسريتجلميعوالتعلم،يفناجحاأكون
.العربيةاللغةتدريسقسميفنافعةعلوماعلموينالذينةذاألسات.8
بكليةالعربيةاللغةتدريسقسميفوأصدقائيوزمالئيوأخوايتإخواينيعجلم.9

علىرياواحلكوميةاإلسالميةقاسمشريفسلطانجلامعةوالتعليمالرتبية
م .البحثهذاستكمالالاملعنويةاملاديةمساعدا

نالدارييفالوفرياجلزاءويوفقهمويساعدهميباركهمأنوجلعزاهللاونسألهذا
.العاملنيربهللاواحلمد

هـ1435اخرمجادل20باكنبارو،
م4201ابريل28

نوري غوسنيايت

: القيدرقم

66991091200
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