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ملخص

فعالية استخدام طريقة القراءة بلعبة ترتيب الحوار لترقية مهارة القراءة :) 2014(،نتىاا يرفيت
لدى طالب فى المدرسة الثانوية الحكومية فادنج موتونج

باستخدام نملعرفة مهارة قراءة الطالب الذين يتعلمو ث هو حبث جتريب، و هدفه هذا البح
استخدام طريقة بدون طريقة القراءة بلعبة ترتيب احلوار و ملعرفة مهارة قراءة الطالب الذين يتعلمون 

.القراءة بلعبة ترتيب احلوار
ىف املدرسة الثانوية احلكومية فادنج موتونج وأما جمتمع البحث فهو طالب الصف الثاىن

فعالية استخدام طريقة القراءة أما موضوعه . و ، وعددهم سبعة ومثانون طالبا2014/2015سنة 
بلعبة ترتيب احلوار لرتقية مهارة القراءة لدى طالب الصف الثاىن ىف املدرسة الثانوية احلكومية فادنج 

موتونج.
املالحظات عند ةثت الباحاملالحظة واالختبار. و قامةالباحثتوجلمع البيانات، استخدم

حتليل البيانات ريقة. و أما و بدون استخدام هذه الططريقة القراءة طريقة عملية التعليم باستخدام 
=الرموز:ة الباحثتاستخدم 	 −

√ − 1 + 	 √ − 1
مهارة القراءة لدى لرتقيةاليةفعّ طريقة القراءةوبعد أن حّللت البيانات، فاخلالصة أن 

	، ألن طالب الصف الثاىن ىف املدرسة الثانوية احلكومية فادنج موتونج  = من أكرب 3.10
و هذه مردودة.	مقبولة و،يعىن 1و من درجة داللة %5يف درجة داللة %"T"اجلدول 
الثاىن ىف املدرسة الثانوية مهارة القراءة لدى طالب الصف لرتقيةاليةفعّ القراءةطريقةتدل أنّ 

.احلكومية فادنج موتونج
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ABSTRAK

Repita Yanti, (2014) : Efektifitas Penggunaan Metode Qira’ah dengan
Menggunakan Permainan Mengurutkan Hiwar
untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca
Siswa Madrasah Tsanawiyah Padang Mutung

Jenis Penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Tujuan dari penelitian
ini adalah  untuk mengetahui efektivitas Metode Qira’ah dengan menggunakan
permainan mengurutkan hiwar pada pelajaran Bahasa Arab bagi siswa kelas VIII
A dan C di Madrasah Tsanawiyah Padang Mutung.

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah
Padang Mutung, dan objeknya adalah Efektivitas Metode Qira’ah dengan
menggunakan permainan Mengurutkan Hiwar pada pelajaran Bahasa Arab.

Peneliti menggunakan observasi dan test untuk mengumpulkan data.
Observasi dilaksanakan setiap kali pertemuan atau proses pembelajaran
eksperimen (menggunakan dan tanpa menggunakan Metode Qira’ah dengan
permainan Mengurutkan Hiwar). Sedangkan untuk menganalisis data, peneliti
menggunkan rumus: = 	 −

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

pembelajaran terdapat perbedaan yang signifikan antara menggunakan Metode
Qira’ah dengan permainan Mengurutkan Hiwar dengan tanpa menggunakannya.
Karena nilai = 3,10 yang berarti lebih besar dari " " tabel pada taraf
signifikan 1% = 2,72 dan taraf signifikan 5% = 2,02. Ini berarti diterima dan

ditolak. Dalam arti kata Metode Qira’ah dengan Permainan Mengurutkan
Hiwar efektif untuk meningkatkan  keterampilan Membaca siswa di Madrasah
Tsanawiyah Padang Mutung.
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ABSTRACT

Repita Yanti, (2014) : The Effectiveness of Using Reading Method through
Sequencing Conversation Game to Increase Students
Reading Skill at State Islamic Junior High School
Padang Mutung

The design of the research was experimental research, the objective of the
research was found the Effectiviness of Using Qira’ah Method through
sequencing conversation game on students arabic lesson of eighth grade A and C
class at State Islamic Junior High School Padang Mutung.

The subject of the research was the eighth grade students at State Islamic
Junior High School Padang Mutung, and the object of the research the
Effectiviness of Using Qira’ah Method through sequencing conversation game on
students arabic lesson.

In collecting the data the research used observation and test. Obsevation
was done every meeting for experimental class (using and without using Qira’ah
Method through sequencing conversation) in analyzing the data, the research
adopted the formula: = 	 −

√ − 1 + 	 √ − 1
After analyzing the data, the writer found that, there was significant difference
between using and without using this method on students reading skill at State
Islamic Junior High School Padang Mutung, where tobserved shows 3.10 at
significant level of 1% T table shows 2,72, and at level of 5% T table shows 2,02.
So, alternative Hyphothesis (Ha) is Accepted, and null Hyphothesis (Ho) is
rejected. This there was significant effect of using Qira’ah Method through
sequencing conversation game on students reading skill at State Islamic Junior
High School Padang Mutung.
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الشكر و التقدير

احلمد 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.  

. و كذلك هذا البحث بإذن اهللا عز و جل مع توجيهات من فضيلة املشرف و إرشاده
لكتابة هذا ةشكرا جزيال وفائق االحرتام إىل الذين قد بذلوا جهدهم ىف توجيه الباحثةالباحثتقدم

البحث: 
جلامعة سلطان شريف قاسم مديرج منذر حيتامى املاجستري بصفتهاحلا الدكتورربوفسورال.1

اإلسالمية احلكومية رياو.
بية والتعليم.عميد لكلية الرت بصفته مسعود زين املاجستري ستاذ الدكتور احلاجاأل.2
رئيس لقسم تدريس اللغة العربية املاجستري بصفته األستاذ الدكتور حاج افرجيون افندي .3

بكلية الرتبية والتعليم.
.كاتب لقسم تدريس اللغة العربيةاملاجستري  بصفته  األستاذ نندانج شريف هداية.4
البحث. فقد نفعين  ا ىف كتابة هذيتشرفذيالاملاجستريالدكتورندوس احلاج ناصر نور.5

ذه الدراسة. فأسال اهللا أن جيزيهالغالية وتوجيهاته السديدة وخباصة يف هكثرية نصائحه
خري اجلزاء.

ي وجهين وأرشدين يف أداء ذالاألكادمكىكاملشرفاجستري  فنجاديلنج راميب املستاذ األ.6
الواجبات األكادمكية.

كاملشرف ىف اجستري  ديلنج راميب املو فنجاالدكتورندوس ذو الكفل املاجستري األستاذ .7
فيما ينفعىن. يتهجو ذىحفظ اجلزء الثالثني وال

األساتيذة الذين علموين علوما نافعة يف قسم تدريس اللغة العربية..8
يدعوان ىل بالتوفيق و السداد و اناللذين مل يفتئا(سيت مجيلة و م. اسا)والدّي احملبوبني.9

على تربيتهما ورعايتهما ىل فجزامها اهللا عين خريا و أعلى درجتهما عنده و أمد ىف عمرمها 
ما، و جلميع أسريت لعلي و رحيمةعليهما و عاطفة مطيعة هلماىف طاعته و جعلين
وإياهم يف محاية اهللا
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جلميع إخواىن وأخوايت وزمالئى وأصدقائى ىف قسم تدريس اللغة العربية جبامعة سلطان .10
م املادية واملعنوية خالل استكمال  شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو على مساعدا

، يسي نوفرينىت، رفيتا ينىت، فربي وهيوىن، رمسي ساري،S.Pd.Iنسليزا و خباصةهذا البحث
ا جوهرين، اريب يانيت سفطري، ربيعة األدوية، رمهيسة، وهيو ساسويكا، فربي سلمان، فطري

.ديلفيانا، نوفري وان، امري ادي ويناتا، حممودي، فتحلة، فضلي، رمضان
وبارك اهللا فيكم يف الدنيا واآلخرة واهللا ال كم اهللا عىن كل اخلري و اإلحسانجزا 

يضيع أجرا من أحسن عمال.

ه1435شوال12 باكنبارو،
م2014سبتمبري10

رفيتا يانيت
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