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Pembelajaran Qira’ah pada siswa kelas VIII MTsN Sungai Tabuk 

dihadapkan pada masalah-masalah diantaranya, siswa kesulitan membaca kata 

maupun jumlah dalam bahasa Arab, siswa kesulitan membaca dengan baik dan 

fasih, siswa kesulitan membaca dengan tekanan dan intonasi yang sesuai dalam 

membaca. Dan juga guru bahasa Arab disana tidak mengajarkan pembelajaran 

bahasa Arab menggunakan media-media pembelajaran. Nilai siswa rendah di 

pembelajaran qira’ah karena siswa tidak diajarkan menggunakan media-media 

yang dapat membantu mereka dalam qira’ah. Oleh karena itu peneliti ingin 

mengajarkan qira’ah dengan menggunakan media kartu mufradat untuk 

meningkatkan kemampuan siswa dalam membaca. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah nilai kelompok 

eksperimen dalam pembelajaran qira’ah dengan menggunakan media kartu 

mufradat lebih tinggi dari nilai kelompok kontrol dalam pembelajaran qira’ah 

dengan menggunakan buku lembar kerja siswa (LKS)? Dan tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui efektifitas penggunaan media kartu mufradat bagi siswa 

kelas VIII di MTsN Sungai Tabuk. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis semi 

eksperimen karena peneliti memilih sampel dengan teknik purposive sampling. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII MTsN Sungai Tabuk, dan 

sampel penelitian ini adalah siswa kelas VIII C sebagai kelas kontrol dan siswa 

kelas VIII D sebagai kelas eksperimen. Data penelitian ini meliputi nilai pre test 

siswa untuk mengetahui kemampuan awal siswa dan nilai post test sebagai hasil 

penelitian. 

Nilai pre test dari kedua kelas adalah rata-rata nilai kelas eksperimen 

adalah 53,89 dan rata-rata nilai kelas kontrol adalah 55,04. Dan rata-rata post test 

dari kelas Eksperimen adalah 84,79 dan rata-rata post test dari kelas Kontrol 

adalah 65,86. Ketika kita melihat nilai rata-rata maka terdapat perbedaan dari 

kedua kelas tersebut, tetapi untuk menganalisis hasil penelitian lebih lanjut maka 

peneliti menggunakan teknis analisis data dengan menggunakan program SPSS 

versi 22. Peneliti menggunakan uji normalitas dan uji homogenitas untuk 

mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal dan homogen, karena data 

kelas eksperimen dan kontrol tidak normal tetapi kedua kelompok tersebut 

homogen maka peneliti menggunakan uji Mann-Whitney U bahwasanya Sig. (2 

tailed) adalah 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 maka Ha diterima dan H0 ditolak. 

Dan hasil penelitian tentang efektifitas penggunaan media kartu mufradat dalam 

pembelajaran qira’ah untuk siswa kelas VIII MTsN Sungai Tabuk adalah efektif.      


