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و

ملخص

ال لترقية ) : فعالية الطريقة الحوار باستخدام اللعبة نعم أو2015(فروباهن رمبى
لبات فى المدرسة الثانوية مهارة الكالم لدى الطا

"دينية فوتري" بكنبارواإلسالمية
اللغة العربية يف الصف التجريب و الصف دور الباحث كمدرسالبحث حبث جترييب، و هذا
فعالية الطريقة احلوارية باستخدام اللعبة نعم أم ال لرتقية هذا البحث يهدف إىل معرفة فعالية الضبطي. 

وأما تكوين مشكلة مهارة الكالم لدى الطالبات ىف املدرسة الثانوية األهلية "دينية فوتري" بكنبارو. 
الكالم لدى الطالبات ىف الطريقة احلوارية باستخدام اللعبة "نعم أم ال" فعال لرتقية مهارةهلالبحث " 

"؟املدرسة الثانوية األهلية "دينية فوتري" بكنبارو
املدرسة الثانوية  " يفب" و "أ"الثامن صف يف مدرس اللغة العربيةيوأما أفراد البحث فه

فعالية الطريقة الحوارية باستخدام اللعبة نعم أم ال لترقية ه وموضوع.دينية فوتري بكنبارواإلسالمية
وجمتمع البحث .مهارة الكالم لدى الطالبات فى المدرسة الثانوية األهلية "دينية فوتري" بكنبارو

الصف عينته طالباتو باكنبارواألخلية "دينية فوتري"املدرسة الثانوية فى الثامنالصف الباتط
يف حتليل و . اختبار". وطريقة مجع البيانات املستخدمة مالحظة وب"لثامنالصف ا" و أالثامن"

البيانات تستخدم فيه الباحثة الرموز :
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احلوارية باستخدامة خلالصة أن استخدام الطريقة البيانات، فوجد او بعد أن حلل الباحث
األهلية "دينية فوتري"يف املدرسة الثانوية طالباتفعال  لرتقية مهارة الكالم لدى الاللعبة "نعم أم ال" 

	باكنبارو كما دل عليه أن  = و من 5%5"يف درجة داللة Ttمن اجلدول "من أكرب3,38
احلوارية استخدام الطريقة مقبولة. و هذه تدل على أّن 	مردودة  و ،يعىن 1درجة داللة %

"دينية فوتري يف املدرسة الثانوية الطالباتفعال لرتقية مهارة الكالم لدى باستخدمة اللعبة نعم أم ال
.بكنبارو
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ABSTRACT

PARUBAHAN RAMBE (2016): The  Effectivity of Using Communicative
Method Yes or NoStrategy toward Students
Speaking Ablity in Learning Arabic of MTs
Diniyah Puteri PekanbaruPekanbaru.

This research is an experimental research, that of the researcher directly
teaches and applies the method and strategy in the process learning. The objective of
the research is to know whether there is significant effect of using communicative
MethodYes or No Strategy toward Students Speaking Ablity in learning Arabic and
whether there is significant difference on students’ Arabic speaking ability or not.

The formulation of the research is “Is there any significant effect of using
Communicative MethodYes or No Strategy toward Students Speaking Ablity of MTs
Diniyah PutriPekanbaru?” The teacher of Arabic is the subject of the research while
the object is the effectiveness of using communicative MethodYes or No Strategy on
Students Speaking Ablity of MTs Diniyah PuteriPekanbaru. The population in this
research is the whole eight grade and samples are “eight(A) and eight (B) class. In
addition, the technique of collecting data is observation and test. In order to analyze
the data, the researcher uses this formula, as follow :
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Based on the data analyses, it can be concluded that there is significant effect
of using Communicative MethodHappily vending Strategy on Students’ Speaking
ability of the eight of MTs DarulHikmahPekanbaru. It is because To= 3.38>Tt on the
significant at 1% = 2.65 5% = 2.00. This means that Ho is rejected and Ha is
accepted or in other words the Methodstrategy is effective on students’ speaking
ability of the eight grade of MTs Diniyah PuteriPekanbaru.
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ABSTRAK

PARUBAHANRAMBE,(2016): Efektifitas Penggunaan Metode Dialog
dengan menggunakan Permainan Ya atau
Tidak untuk Meningkatkan Maharatul
Kalam Siswa di Madrasah Tsanawiyah
“Diniyah Puteri” Pekanbaru

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen, yaitu peneliti berperan langsung
sebagai guru dalam proses pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
efektifitas penggunaan metode Dialog dengan menggunakan Permainan Ya atau
Tidak untuk meningkatkan maharatul kalam dalam pembelajaran bahasa arab.
Dengan melihat ada tidaknya perbedaan kemahiran berbicara bahasa Arab siswa
kelas eksperimen dan kontrol. Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah
“Apakah metode Dialog dengan permainan Ya atau Tidak Efektif Untuk
Meningkatkan maharatul kalam siswa di MTs Diniyah PuteriPekanbaru ?

Subjek penelitian adalah guru bahasa Arab MTs DiniyahPuteri Pekanbaru
,sedangkan objeknya adalah efektifitas metode Dialog dengan permainanYa atau
Tidak Untuk Meningkatkan maharatul kalam siswa di MTs Diniyah Puteri
Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 8 MTs Diniyah
Puteri Pekanbaru tahun ajaran 2014/2015 dan sampelny aadalah siswa kelas 8 “أ”  dan
Instrument yang digunakan .”ب“ 8 untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini
terdiri dari observasi dan test. Data test menggunakan rumus :
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Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwadalam proses
pembelajaran terdapat perbedaan kemampuan berbicara bahasa Arab antara kelas
yang menggunakan metode Dialog dengan menggunakan permainan Ya atau Tidak
dengan yang tanpa menggunakan metode Dialog dengan permainan ya atau tidak.
Karena nilai To = 3.38 lebihbesar dari Tt pada taraf signifikansi 1% = 2.65 dantara f
signifikansi 5% = 2,00. Ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan kata
lain metode Dialog dengan permainan“Ya atau Tidak” Efektif Untuk Meningkatkan
maharatul kalam siswa dalam pembelajaran bahasa arab. di MTs Diniyah Puteri
Pekanbaru.
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تقديرالشكر و ال

احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا، والصالة و السالم 
له وصحبه أمجعني، وبعد.آعلى حبيب اهللا حممد ص.م. و على 

من كتابة هذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل قد مت الباحث
شهادة املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية و التعليم جامعة السلطان 

رياو.بالشريف قاسم اإلسالمية احلكومية 

مها احملبوبانالوالدانجزيل الشكر و العرفان إىلتقدم الباحثة و يف هذه املناسبة 
:صاحب الفضيلةو اىن احسن تأديبا وربياىن تربية حسنةيربمسدليلة و نورهن 

اسم اإلسالمية قشريف السلطان المدير جامعة منذر حتاميالدكتوراألستاذ .1
.احلكومية رياو

اسم قشريف السلطان العميد كلية الرتبية والتعليم جامعة  احلاج مسعود زينالدكتور .2
.رياواإلسالمية احلكومية

اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة  عليمرئيس قسم تأفرجيون أفنديالدكتور.3
.سم اإلسالمية احلكومية رياوقاشريف السلطان ال

يف كتابة هذا البحث.املشرفمشفيك هندري أملاجستري.4

ين يف أداء األكادمكية اليت وجهين وأرشداملشرفاملاجستريحممد ناصر نور.5
الواجبات األكادمكية.

شريف السلطان الكلية الرتبية والتعليم جامعة  مجيع احملاضرين و أعضاء املوظفني يف  .6
.. اسم اإلسالمية احلكومية رياوق

.األهلية "دينية فوتري" بكنباروالثانوية املدرسةرئيسأولوان هراهف أملاجستري.7



د

الثانوية األهلية "دينية فوتري" املدرسةمدرس اللغة العربية يف أغ,سفرفطا,س.8
.بكنبارو

الثانوية األهلية "دينية فوتري" املدرسةمجيع املعليمني و أعضاء املوظفني و الطالب .9
.بكنبارو

.إلمتام كتابة هذا البحثين يف اخلري و واالذي يدافعمجيع األصدقاء.10

لألخي كبري حممد يوسف وأختني كبريتني نور عني و مسواري أوال :ةمجيع األسر .11
الذين ساعدوىن وأخان صغريان مهزة و أمحد نواوي و أخيت صغرية جلمة حلمة. 

.ودافعوىن إلمتام كتابة هذا البحث

يف معهد اجلامعة : ميزيك سسرتى و نور خسيمة و نور أيت احملبوبةاألصدقاء.12
ة و أرتيك ويرين و نوفيان و سوجيانك.أنيسى و ميلى عزيزة و روضة احلسن

فطري أيو خرياىن.ماري تنجونجسييت خادجية وو األصدقاء احملبوبة : .13

اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم عليمىف قسم تأصدقائي و صديقايت األعزاء.14
.خصوصا للفصل السابع اسم اإلسالمية احلكومية رياوقشريف السلطان الجلامعة 

ه1437ربيع األخريبكنبارو،
م2015ينايري
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