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الطريقة السمعية الشفوية بوسيلة نص تنفيذ فعالية : ( ٧١٠٢) ٬فطري يولينتي
لترقية مهارة الكالم لدى التلميذات في المدرسة  ةراءالق

 .كمبارأير تيرس   المتوسطة اإلسالمية بمعهد انصار السنة
الشفوية بوسيلة الطريقة السمعية تنفيذ فعالية يهدف إىل معرفة ىذا البحث حبث جترييب و 

 ة لرتقية مهارة الكالم لدى التلميذات يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد انصار السنةراءنص الق
 فعاال تكونة راءالسمعية الشفوية بوسيلة نص القالطريقة  البحث " ىل سؤالو . كمبارأير تريس  

أير تريس   اإلسالمية مبعهد انصار السنةلدى التلميذات يف املدرسة املتوسطة لرتقية مهارة الكالم 
( تصميم خطة ۱(الذي يرتكب من تجرييب، البحث من نوع ال ىذا البحثومنهج  "؟كمبار

 تلميذات( اإلختبار، و جمتمع البحث فيتكون من ٤( املالحظة، و)٣( التطبيق، و )٢التعليم،  و)
، العام الدراسي كمبارأير تريس   السنةاملدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد انصار الصف الثاين يف 

املدرسة املتوسطة اإلسالمية " يف ٢" و "ب۱. و عينتو تلميذات الصف الثاين "ب٢٢۱٩\٢٢۱۱
 ينالصف الثا يفاللغة العربية مدرس  يوأما أفراد البحث فه. كمبارأير تريس   مبعهد انصار السنة

و فعالية وموضوع كمبارأير تريس   انصار السنةاملدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد ب" ٢ب" و "۱ب"
و من أدوات جلمع البيانات  لرتقية مهارة الكالم.ة راءوسيلة نص القب السمعية الشفويةتنفيذ الطريقة 

وسيلة نص ( االختبار.أما نتائج ىذا البحث فيمكن أن تتلخص الباحثة أن ٢( املالحظة، و )۱: )
املتوسطة اإلسالمية مبعهد انصار يف املدرسة  تلميذاتلرتقية مهارة الكالم لدي ال تكون فعالة راءالق

 يف درجة داللةTtمن اجلدول أكبار من    ۱٦ ٤. كما دل عليو أن كمبارأير تريس   السنة
. و ىذه تدل على مقبولة   و مردودة   ، يعىن ۱%= ٢, ٦۱و من درجة داللة ٥%  =٢٠,٢
املتوسطة  يف املدرسة تلميذاتلرتقية مهارة الكالم لدي التكون فعال ة راءنص القوسيلة أّن 

 .كمبارأير تريس   اإلسالمية مبعهد انصار السنة

 
 ٬ وسيلة٬ مهارة الكالم.السمعية الشفويةطريقة ال : فعالية٬  الكلمات األساسية
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 ABSTRACT 

Fitri Yulianti, (): The Effectiveness of Audiolingual Method with Story 

Text Media in Increasing Student Speaking Skill at 

Islamic Junior High School of Ansor Al-sunnah Air 

Tiris Kapar 

This research was an experiment aiming at knowing the effect of using 

Story Text media to increase student speaking skill at Islamic Junior High School 

of Ansor Al-sunnah.  The formulation of the problem was “was Story Text media 

effective to increase student speaking skill at Islamic Junior High School of Ansor 

Al-sunnah?”.  This research was started from planning the lesson plan, 

conducting, observing and testing.  The population of this research was the 

students in the Academic Year of 2018/2019, and the samples were the eighth 
grade students of classes B

1
 and B

2
.  The subject of this research was the Arabic 

language teacher.  Observation and test were the instruments of collecting the 

data.  Based on the data analysis obtained, it could be concluded that Story Text 

media was effective to increase student speaking skill at Islamic Junior High 

School of Ansor Al-sunnah because to 4.16 was higher than ttable 2.68 at 1% 

significant level and 2.01 at 5% significant level.  It revealed that Ho was rejected 

and Ha was accepted.  In other words, Story Text media was effective to increase 

student speaking skill at Islamic Junior High School of Ansor Al-sunnah. 

Keywords: Effectiveness, Audiolingual Method, Media, Speaking Skill 
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ABSTRAK 

 

Fitri Yulianti, (2017) : Efektivitas Penerapan Metode Audio lingual dengan 

Media Teks Bacaan Untuk Meningkatkan 

Kemahiran Berbicara Siswi di Madrasah 

Tsanawiyah Anshor Al-sunnah Air Tiris Kampar. 

 

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 

mengetahui efektifitas penerapan Media Teks Bacaan Untuk Meningkatkan 

Kemahiran Berbicara Siswa di Madrasah Tsanawiyah Anshor Al-sunnah Air Tiris 

Kampar. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah Media 

Teks Bacaan Efektif untuk Meningkatkan Kemahiran Berbicara Siswi di 

Madrasah Tsanawiyah Anshor Al-sunnah?”. Penelitian ini dimulai dari merancang 

langkah pembelajaran, pelaksanaan, observasi, kemudian test. Populasi penelitian 

adalah siswa Madrasah Tsanawiyah Anshor Al-sunnah Air Tiris Kampar tahun 

ajaran 2018/2019, dengan sampel siswa kelas 2B
1
 dan 2B

2
 Madrasah Tsanawiyah 

Anshor Al-sunnah Air Tiris Kampar. Subjek penelitian adalah guru bahasa Arab 

Madrasah Tsanawiyah Anshor Al-sunnah Air Tiris Kampar. Instrument yang 

digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi 

dan test. Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa media teks 

bacaan efektif untuk meningkatkan Kemahiran Berbicara siswi di Madrasah 

Tsanawiyah Anshor Al-sunnah Air Tiris Kampar. Karena nilai To = 4.16 lebih 

besar dari Tt pada taraf signifikansi 1% = 2.68 dan taraf signifikansi 5% = 2.01. 

ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain Media Teks 

Bacaan efektif untuk meningkatkan Kemahiran Berbicara siswa di Madrasah 

Tsanawiyah Anshor Al-sunnah Air Tiris Kampar. 

Kata Kunci : Efektivitas, Metode Sam’iyah Syafawiyah, Media, Kemahiran 

Berbicara 

 

 

  
 

 


