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 ملخص البحث
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 .املاجستريأنصاررّماكاملاحلاج :.املشرفالثايناملاجستريإهلامي
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ةاستخدمالباحثيفهذاالبحثاملدخلالكميابألسلوبالتجرييب.ذايتالبحثهيطلب

.موضوعالبحثيفهذاالبحثهوتنجوج2احلكوميةالثانويةاملدرسةيفاملشرتكةالفائدةبرانمج
ختبارالاالختبار)اهيالبحثبياانتومجعيفتعليماللغةالعربية.الصامتةالقراءةتعليميفةقدرةالطالب

.والواثئقالبعديواالختبارالقبلي
ابستخدامختبارالبعديالالقبليواختباراالةالبالطنتيجةبنياملختلفةفتوجدالبحثنتائجأما

املدرسةيفاملشرتكةالفائدةبرانمجطلبةلدىالقراءةمهارةتعليميف(Komik)اهلزليةرسوموسيلة
الوسطنتيجةتوجدIBM SPSS Statistics V.22حساببربانمجعلىبناء.تنجوج2احلكوميةالثانوية
منتحصليو.73،48.ونتيجةالوسطاحلسايباالختبارالبعدي56،21القبليختباراالاحلسايب
البحثهذافرضية.مردودة𝐻0مقبولةو𝐻𝑎ف0،05منأصغر،0،003البعدياختبارقبلياالختبار

يفةالطالبنتيجةترقيأنتستطيعالقراءةمهارةتعليميف( Komik)اهلزليةرسوموسيلةاستخداميعين
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ABSTRAK 

 

Muhammad Imam Adhari, 2020. Efektivitas Media Komik pada Pembelajaran 

Keterampilan Membaca Terhadap Murid Program Lintas Minat di SMAN 2 

Tanjung.Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan.Pembimbing I: Dr. Hamidi Ilhami ,M.Ag, M.Pd. Pembimbing II: M. Kamil 

Ramma Oensyar,S.Pd.I, M.Pd. 

 

Kata Kunci: Media Komik, Pembelajaran Keterampilan Membaca   

 Penelitian ini membahas tentang efektivitas penggunaan media komik pada 

pembelajaran keterampilan membaca terhadap murid program lintas minat di SMAN 2 

Tanjung. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan media komik 

pada pembelajaran keterampilan membaca  untuk murid program lintas minat di SMAN 2 

Tanjung. 

 Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik eksperimen. 

Subyeknya adalah murid program lintas minat pada kelas XI MIPA 1 di SMAN 2 Tanjung. 

Sedangkan objeknya adalah keterampilan membaca diam bahasa Arab. Pengumpulan data 

penelitian dengan tes dan bukti dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan antara pre-test dan post-test dengan menggunakan media komik pada pembelajaran  

keterampilan membaca untuk murid program lintas minat di SMAN 2 Tanjung. 

 Berdasarkan hasil perhitungan dengan aplikasi IBM SPSS v.22 terdapat nilai rata-rata 

pre-test 56,21 sedangkan nilai rata-rata post-test 73,48. Dilihat juga dari hasil uji t pada post-

test menunjukkan 0,003 lebih kecil dari 0,05 maka 𝐻𝑎diterima dan H0 ditolak. Jadi hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Media Komik dalam keterampilan membaca 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa-siswi pada pembelajaran bahasa Arab pada program 

lintas minat di SMAN 2 Tanjung. 
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 .البحثالعلميلعمل
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 لنجاحييفطلبالعلومالنافعة.ىلاهللاتعإىلصغاري،ودعوا
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.البحثالعلميحبسنالدافعةحىتاستطعتعلىإمتامكتابةهذا
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