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ABSTRAK

Rahma Mulyati, (2014) : Efektifitas Metode Mubasyiroh dengan
Menggunakan Media Poster untuk
Meningkatkan Maharatul Kalam Siswa MAN
Kampar Tanjung Rambutan.

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen, untuk mengetahui kemahiran
berbicara yang diajarkan dengan menggunakan metode mubasyirah dengan
menggunakan media poster untuk meningkatkan maharatul kalam di MAN
Kampar Tanjung Rambutan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Penggunaan
metode mubasyirah dengan menggunakan media poster untuk meningkatkan
maharatul kalam pada pelajaran bahasa arab di MAN Kampar Tanjung Rambutan.
Adapun subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X MAN Kampar Tanjung
Rambutan, yakni kelas X.3 dan kelas X.4, dan objeknya adalah efektivitas
penggunaan metode mubasyirah dengan menngunakan media poster untuk
meningkatkan maharatul kalam pada pelajaran bahasa Arab di MAN Kampar
Tanjung Rambutan.

Peneliti menggunakan Test dan observasi dalam mengumpulkan data. Test
tersebut dilaksanakan sebelum pelaksanaan metode eksperiment Metode
mubasyirah dengan menggunakan media poster dan setelah pelaksanaan Metode
mubasyirah dengan menngunakan media poster. Observasi dilaksanakan saat
proses pembelajaran berlangsung, sedangkan untuk menganalisa data, peneliti
menggunakan rumus:
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Data analisa yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan
yang siknifikan antara kemahiran berbicara siswa yang diajarkan dengan
pelaksanaan Metode mubasyirah dengan menggunakan media poster dan siswa
yang diajarkan tanpa pelaksanaan Metode mubasyirah dengan menggunakan
media poster karena nilai To = 3,06 besar dari Tt pada taraf 5% = 2,02 dan taraf
1% = 2,72, ini berarti hipotesis alternative diterima dan hipotesis nihil ditolak, dan
data Observasi mencapai 90 (sangat baik ) karena pada tingkatan 90 -100%.
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الشكر و التقدير
احلمد هللا رافع درجات العلم رفعة عالية، مساهل طّالب العلم إىل رضاه و اجلنة، هو 
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.

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

اإلسالمية احلكومية برياو.

اوز صعوبة كثرية و خمتلفة، بأن يف كتابة هذا البحث البد من قوة عزم ةالباحثتاعرتف
من مساحة مجيع القرّاء أن ةحثارجو البت. و لذلك اأّن فيها األخطاء لقلة علوم و ادراكهايقنتو 

.بحثالااإلصالح و اإلقرتاحات لتكميل هذيقدموا

هذا البحث بإذن اهللا عز وجل مع توجيهات من فضيلة املشرفة ةالباحثتو أمتّ 
ا. وكذلك  شكرا جزيال وفائق االحرتام إىل الذين قد بذلوا جهدهم يف توجيه ةحثاقدم البتوإرشادا

لكتابة هذا البحث: ةالباحث

شريف قاسم اإلسالمية دير جلامعة سلطان املمنذير حتاميربوفسور الدكتور حممد ال.1
احلكومية برياو.

املاجستري العميد لكلية الرتبية والتعليم.مسعود زينالدكتور احلاج.2
الرتبية والتعليم. الدكتور نصر الدين املاجستري نائب العميد األول لكلية.3
سري مورحاييت املاجسترية نائبة العميد الثاين لكلية الرتبية والتعليم. .4
الدكتور كسنادي املاجستري نائب العميد الثالث لكلية الرتبية والتعليم. .5
. املاجستري الرئيس لقسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليمأفرجيون أفنديالدكتور .6
املاجستري الكاتب لقسم تدريس اللغة العربية.ناندنج شريف هداية.7

باإلشراف على هذا البحث. فقد نفعتين كثرية من تالىت قامنيلى يسرا املاجستريةفضيلة.8
ا السديدة وخباصة يف هذه الدراسة.  فأسال اهللا أن جيزيها خري نصائحها الغالية وتوجيها

.اجلزاء
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علموين علوما نافعة يف قسم تدريس اللغة العربية. ناألساتذة الذي.9
فريل يودا فرامتاو نويف ايكا فوتري, و : رمضان, جلميع إخواين وأخوايت وزمالئ وأصدقائي.10

م اهللا وايانا مجيعا خري اجلامعة وآخري. جزاكيف ,و أخيت كبرية زرنيتا, و نيلول يسرى
اجلزاء وبارك اهللا فينا يف الدنيا واآلخرة. وأدعو اهللا تعاىل عسى أن يساعدين واياهم يف 

عليه وسلم. واهللا اليضيع هللا احلياة وجيمعىن واياهم يف اآلخر مع سيد املصطفى صلى ا
من أحسن عمال. أجر

هذا ونسأل اهللا عز وجل أن يباركهم ويساعدهم ويوفقهم اجلزاء الوفري يف الدارين واحلمد هللا 
رب العاملني.

1435ه رمضان باكنبارو، 12
م2014يويل10
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