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ABSTRAK

Febri Wahyuni, (2014) : Efektifitas Metode Qira’ah dengan Menggunakan
Permainan Mengharakati Kata untuk Meningkatkan
Maharatul Qira’ah Siswa Di MTs Darussakinah Batu
Bersurat Kab. Kampar

Jenis Penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Tujuan dari penelitian ini
adalah  untuk mengetahui Efektifitas Metode Qira’ah dengan Menggunakan
Permainan Mengharakati Kata untuk Meningkatkan Maharatul Qira’ah Siswa Di
MTs Darussakinah Batu Bersurat Kabupaten Kampar.

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII MTs Darussakinah Batu
Bersurat Kabupaten Kampar, dan objeknya adalah Efektifitas Metode Qira’ah
dengan Menggunakan Permainan Mengharakati Kata untuk Meningkatkan
Maharatul Qira’ah Siswa pada pelajaran Bahasa Arab.

Peneliti menggunakan observasi dan test untuk mengumpulkan data.
Observasi dilaksanakan setiap kali pertemuan pada proses pembelajaran
eksperimen. Dan test dilaksanakan sebelum dan sesudah menggunakan metode
Qira’ah dengan permainan mengharakati Kata, Sedangkan untuk menganalisis
data, peneliti menggunkan rumus:

P = 100%
= 	 −

√ − 1 + 	 √ − 1
Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa dalam proses

pembelajaran terdapat perbedaan yang signifikan antara menggunakan Metode
Qira’ah dengan permainan Mengharakati Kata dengan tanpa menggunakan Metode
Qira’ah dengan permainan mengharakati kata. Karena dari hasil observasi
diperoleh persentase 86,6% dengan kategori “Baik Sekali” karena terletak  pada
interval 76% - 100%. Dan dari hasil t-test diperoleh nilai = 3,59 yang berarti
lebih besar dari " " tabel pada taraf signifikan 1% = 2,72 dan taraf signifikan 5% =
2,02. Ini berarti Ha diterima dan Ho ditolak. Berdasarkan hasil observasi dan t-test
(To), ini berarti bahwa Metode Qira’ah dengan Menggunakan Permainan
Mengharakati Kata untuk Meningkatkan Maharatul Qira’ah Siswa Di MTs
Darussakinah Batu Bersurat, Kabupaten Kampar.
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ABSTRACT

Febri Wahyuni, (2014) : The Effectiveness of Reading Methode With to Drill
Word Game to Improve Students Reading Ability at
State Junior High School Batu Bersurat Kampar
Regency

This reasearch is an experimental. The purpose of this reaserch is to know
Effectiveness of Reading Methode With to Drill Word Game to Improve Students
Reading Ability at State Junior High School Batu Bersurat Kampar Regency.

The subject of this research is the Eigh year students at State Junior High
School Batu Bersurat Kampar Regency, and it object is the Effectiveness of
Reading Method With to Drill Word Game to Improve Students Reading Ability in
Arabic.

The writer uses the observation and test to collect the data. Observation was
conducted in every experimental learning process. The test was given before and
after of using learning Reading Method With to Drill Word Game. To analize the
data, the writer uses the following formula.

P = 100%
= 	 −

√ − 1 + 	 √ − 1
Based on the data analize, it can be concluded that there is a significant

difference the using Reading Method With to Drill Word Game and with out using
treatment. Because the percentage of the observation result is 86,6% and it is
categorized into “Very Good”, because the interval is 76% - 100%. Based on the t-
test result of scor = 3,59 is bigger than " " table on standard 1% = 2,72 and 5%
= 2,02. It’s mean that Ha is accepted and Ho is rejected. Based on the result of the
observation and t-test (To), reveals that the Reading Method With to Drill Word
Game is effective to Improve Students Reading Ability at State Junior High School
Batu Bersurat Kampar Regency.
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ملخص

القراءة ارةهلترقية مضبط الكلمةةام لعبطريقة القراءة باستخدفعالية :2014،فبري وحيوني
دارالسكينة باتو المتوسطة اإلسالميةلدى الطالب في المدرسة 

.كمباربمنطقةبرسورت

ةطريقة القراءة باستخدام لعبفعاليةمعرفةيستهدف اىلو هذا البجث هو حبث جتريب،
دارالسكينة باتو املتوسطة اإلسالميةارة القراءة لدى الطالب يف املدرسة هلرتقية مضبط الكلمةب

.كمبارمبنطقةبرسورت
دارالسكينة باتو املتوسطة اإلسالميةيف املدرسة الثامن الفصل الطالبأفراد البحث هو

ارة هلرتقية مضبط الكلمةةالطريقة القراءة باستخدام لعبفعاليةو أما موضوعهكمبارمبنطقةبرسورت
اللغة العربية.القراءة

ىف  املالحظات ةالباجثتاملالحظة واالختبار. و قامةالباحثتوجلمع البيانات، استخدم
ضبط ةالقراءة لعبطريقة واإلختبار يقام به قبل و بعد استخدام .التعليم التجريبكل لقاء عند عملية 

بالرموز:ةالباحثتو أما لتحليل البيانات استخدم.الكلمة
P = 100%

= 	 −
√ − 1 + 	 √ − 1

تبني استخدامعليم وبعد أن حّللت البيانات، فاخلالصة أن هناك فرق هام ىف عملية الت
ت ىف املائة نيلالنتيجة املالحظةوبدون استخدامها. ألن ضبط الكلمةةطريقة القراءة لعب

= ToنيلTo. و بالنتيجة%100- % 76" ألن يقع يف درجة جدا% مبعىن "جيد86,6

= 1و من درجة داللة %2,02= 5يف درجة داللة %"T"من اجلدول مبعىن أكرب3,59
طريقة مبعىن هذه تدل أنّ Toالنتيجة املالحظة و بناء على مردودة.HoومقبولةHa. يعىن 2,72

درسة املبالثامنمهارة القراءة لدى الطالب الصف لرتقيةةيفعالضبط الكلمةةالقراءة باستخدام لعب
.باركممبنطقة  دارالسكينةسالميةاملتوسطة اإل
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كلمة الشكر و التقدير

بسم اهللا الرحمن الرحيم

احلمد هللا و الشكر هللا أوال و أخريا على ما يسّر و وّفق و أعان و قّدر، فلك احلمد ربنا  
كما حتّب  و ترضى و لك الشكر و الثناء احلسن على توفيقك و امتنانك.  

لنيل الشهادة اجلامعية قررة املشروط الشرط من كمالمن واجبة الباحثة كتابة البحث إل 
للدرجة األوىل يف قسم تدريس اللغة العربية بكّلية الرتبية والتعليم جلامعة سلطان شريف قاسم 

لرتقيةضبط الكلمةبلةفعالية طريقة القراءة باستخدام لعباحلكومية رياو حتت املوضوع "اإلسالمية
و بار"كممبنطقة  دارالسكينة باتو برسورت سالمية إلااملتوسطةاملدرسةىفارة القراءة لدى الطالب هم
. وهذه ةرشادات من فضيلة املشرفاإلتوجيهات و الالباحثة هذا البحث بإذن اهللا تعاىل مع تأمت

الكرماء، و األصدقاء األحباء. ةالصورة بدون مساعدة األساتذهذهتصل إىل مثلالكتابة ال
لذين قد بذلوا جهدهم يف لاإلحرتام وخالص الثناءفوائق شكرا جزيال و ، تقدم الباحثة وكذلك

توجيه الباحثة لكتابة هذا البحث:
بروفسور الدكتور منزير هيتامي املاجستري كاملدير جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية .1

احلكومية رياو.
الدكتور احلاج مسعود زين املاجستري كالعميد لكلية الرتبية والتعليم..2
جيون أفندي املاجستري كالرئيس لقسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية أفر احلاجالدكتور.3

والتعليم.
.نندنج شريف هداية املاجستري كالكاتب لقسم تدريس اللغة العربية.4
الىت شرفتىن ىف كتابة هذا البحث. فقد نفعين كثرية نصائحها الغالية كسميايت املاجسترية.5

دراسة. فأسال اهللا أن جيزيها خري اجلزاء.وتوجيهاته الشديدة وخباصة يف هذه ال
نندانج شريف هداية املاجستري كاملشرف األكادمكى الذي وجهين وأرشدين يف أداء .6

الواجبات األكادمكية.
يف حفظ اجلزء الثالثني من القرآن الكرمي، و الذي قد كاملشرف ذو الكفل املاجستري.7

خري اجلزاء.اهللاه. جزاوأرشدتىن فيما ينفعىنأعطاىن النصائح 
األساتيذة الذين علموين علوما نافعة يف قسم تدريس اللغة العربية..8
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والدّي املكرمني احملبوبني اللذين مل يفتئا يدعوان ىل بالتوفيق و السداد و على تربيتهما .9
ورعايتهما ىل فجزامها اهللا عين خريا و أعلى درجتهما عنده و أمد ىف عمرمها ىف طاعته و 

ما، و جلميع أسريت لعلي وإياهم يف محاية اهللا. ما عطوفا عليهما رحيما  جعلين بارا 
كبرية حسرية و أخيت صغيزة أفريدا وايت, مث حممد لطفي أريفني, بستانيل أريفني,  أخيت  .10

كزويين منري, أمليايت, سفريا تزكية, حممد شحرفكي هداية, أديلة أليا, فري داوايت, ليليل 
فطريا و غريها, خلة فهرية و حلة فرواة وخلة خودراة.

, ريين حستويت, يسي نفرينيت, حممد األصدقاء والصادقات األحباء, نسليزا, حمرمي أسييت.11
مجيع و دوين, ذواهلرمان, ميشارة, انده وينندا, ففيليا بستاري, عينول رمهة, رمسي ساري,  

األصحاب والصاحبات يف قسم تدريس اللغة العربية الذين ال أستطيع أن أكتب أمساءهم 
ملعنوية إلستكمال تشجيعكم و مساعدتكم املادية و اهنا واحدا فواحدا. شكرا كثريا على

.  هذا البحث.  جزاكم اهللا
جلميع إخواىن وأخوايت وزمالئى وأصدقائى ىف قسم تدريس اللغة العربية جبامعة سلطان .12

شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو خاصة من طرق الباب يف املناقسة العملية على 
م املادية واملعنوية خال ل استكمال هذه الرسالة. امسان وظيفيت األخرة. شكرا على مساعد

جزاكم اهللا.
جزاهم اهللا عىن كل اخلري و اإلحسان  وبارك اهللا فيكم يف الدنيا واآلخرة واهللا ال 

يضيع أجرا من أحسن عمال, واحلمد هللا رب العاملني. 

ه1435رمضان5
باكنبارو،

م2014يوليو  2

فربي وحيوين
11012202539رقم القيد. 
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