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ملخص
موضوع البحث

فعالية طريقة المراقبة اللغوية لترقية القدرة على استخدام المفردات العربية لدى طالب في "
"مية بانكننجمتكاملة اإلسالالالمدرسة المتوسطة األولى الحكومية 

الكلمات األساسية : الطريقة، المراقبة اللغوية، ترقية، استخدام المفردات 

لرتقية القدرة طريقة املراقبة اللغويةفعالية لمعرفة ذا البحث هو البحث التجريب وأغراضهه
على استخدام املفردات العربية لدى طالب يف املدرسة املتوسطة األوىل احلكومية املتكاملة اإلسالمية 

يف املدرسة بسابع طالب يف الصف الوأسابع طالب يف الصف الأفراد البحث .بانكننج
لرتقية طريقة املراقبة اللغويةفعالية . وموضوعها املتوسطة األوىل احلكومية املتكاملة اإلسالمية بانكننج

مالحظة, ارا و إختبمع البيانات تستخدم الباحث. جلالعربيةالقدرة على استخدام املفردات
, طريقة املراقبة اللغويةماوبعد إستخدطريقة املراقبة اللغويةمااالختبار قبل إستخدتستعمل الباحث

الرموز :ليل البيانات تستخدم فيه الباحثحتتخدم عند العملية التعليمية. و ما املالحظة تسوأ

= × 100%
= −

√ + √
لرتقية القدرة على فّعال طريقة املراقبة اللغويةأن أن حّللت البيانات, توجد اخلالصةبعدو 

في املدرسة املتوسطة األوىل احلكومية بع بيف الفصل الساطالبلدى استخدام املفردات العربية
و درجة 5يف درجة داللة %“T“أكرب من جدوال”To”. هذه بظهوراملتكاملة اإلسالمية بانكننج

نظر إىل الو ٢،٦٧=1و من درجة %٢،٠٠=5أكرب من درجة To=07،4%، يعىن %1
/ فّعال). وبذلك ة(جّيد%٨٩-٨٠يف درجة  نأليدةوهو ج%66,76نيلراقبةجدول امل

Haمقبولة وHO.مردودة
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ABSTRACT

Research tittle:

The Effectiveness of “Language Control Method” to improve the ability to
use vocabulary students at Islamic Junior High School Islamic Unified
Bangkinang.

Key Word: Method, Control Language, Improve, the Ability to use
vocabulary

This research is Experiment Research, in aiming for recognizing the
Effectiveness of “Language Control Method” to improve the ability to use
vocabulary student at Islamic Junior High School Islamic Unified Bangkinang.
The subject in this research are the VIIthA grade and VIIthB grade at Islamic
Junior High School Bangkinang. While the object in this research are the
Effectiveness of “Language Control Method” to improve the ability to use
vocabulary students. The data accumulation’s technique the researcher using are
test and observation technique. Test applied before and after using “Language
Control Method”, while observasion applied when learning process ongoing. For
analyzing data, researcher using the following formulas :

= × 100%
= −

√ + √
From the analyzed data have processed, it can be concluded that

“Language Control Method” to improve the ability to use vocabulary subject to
student of VIIthB grade Islamic High School Bangkinang. It can be proofed from
the result of TO bigger than T. Where TO = 4,07 and T 54 = (5% = 2,01 and 1% =
2,68). So 2,01<3,44>2,68. While the observing result have a score about 76,66%,
this result showing that the strategy making the language control method are
effective rather than the standard of procedural given with the 80-89% score ere in
good state. From the description above so it can be concluded that Ha got
accepted and Ho got rejected.



ح

ABSTRAK

Judul Penelitian:

Efektifitas Metode Pengontrolan Bahasa Untuk Meningkatkan Kemampuan
Siswa dalam Menggunakan Mufradat di SMP Islam Terpadu Bangkinang

Kata kunci: Metode, Pengopntrolan bahasa, Meningkatkan, Kemampuan
menggunakan mufradat.

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen, dengan tujuan untuk
mengetahui efektifitas metode pengontrolan bahasa untuk meningkatkan
kemampuan siswa dalam menggunakan mufradat di SMP Islam Terpadu
Bangkinang. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIIA dan kelas VIIB
SMP Islam Terpadu Bangkinang. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah
efektifitas metode pengontrolan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam
menggunakan mufradat. Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan Test dan Observasi. Test dilaksanakan sebelum dan sesudah
menggunakan metode pengontrolan bahasa, sedangkan observasi dilaksanakan
ketika proses pembelajaran berlangsung. Sedangkan untuk menganalisa data,
peneliti menggunakan rumus :

= × 100%
= −

√ + √
Data analisa yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa metode

pengontrolan bahasa efektif untuk meningkatkan kemampuan menggunakan
mufradat siswa kelas VIIB SMP Islam Terpadu Bangkinang. Hal ini dapat dilihat
dari hasil To lebih besar dari T. Dimana To = 4,07 dan T 54= ( 5% = 2,00 dan 1%
= 2,67). Jadi 2,01 < 3,44 > 2,68. Sedangkan dari hasil pengamatan diperoleh skor
76,66% hal ini menunjukkan bahwa metode pengontrolan bahasa efektif dengan
angka persentase 76,66 %. Pernyataan tersebut dapat dilihat dari standar yang
telah ditetapkan bahwa perolehan 80-89% adalah baik. Dari keterangan diatas
maka dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan Ho ditolak.
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الشكر والتقدير
بسم اهللا الرحمن الرحيم

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته


,









قسم تعليم ىف للدرجة األوىلاجلامعيةالشهادةشرط من الشروط املقررة لنيلالبحثهذا
حتت اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية برياو

املتوسطة فعالية أسلوب القراءة العشوائية ىف تعليم اللغة العربية لتعلم القراءة ىف املدرسة املوضوع
.األوىل اإلسالمية النموذجية بانكننج

جل مع التوجهات من فضيلة املشرف بإذن اهللا  عز و البحثأمتت الباحثة كتابة هذا
وا ىف توجيه الباحثة لكتابة هذا. وكذلك تقدم الباحثة شكرا جزيال إىل الذين جهده وإرشادات
, أخص الشكر إىل :البحث

مدير جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية االستاذ الدكتور منذر حتامي.1
رياو.
كلية الرتبية و التعليم جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية الدكتور مسعود زين كعميد.2

احلكومية رياو.
الدكتور أفرجيون أفندي املاجستري رئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة .3

يف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.السلطان الشر 



ي

. فقد نفعىن كثريا شرفىن ىف هذا البحثكاملشرف الذيرياملاجستأبو أنوارالدكتورندوس.4
.بحثالهذايف كتابةة وتوجيهات السعيدة وخاصة نصائحها الغالي

قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم الذين علموىن علوما نافعة ىفمجيع االساتيذ.5
.جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو

وال يزاالن يدعوا اهللا لنجاحي, دي احملبوبني اللذين ربياين صغريةوأخصص هذا التقدير لوال.6
.ولوالدي وارمحهما كماربياين صغريةاللهم اغفرىل ذنوىب 

ىف واملعلماتاملعلمنيطري و عائلتها, بوندا ديلويتا و عائلتها , و شكرا جزيال اىل أمي ف.7
ين يف الدراسة.و قد ساعداملدرسة املتوسطة األوىل اإلسالمية النموذجية بانكننج

ين و أسرايت قد أعطومجيع مجيع احملبوبني, أخى و أخىت أمحد فوزان, نورة الفاءزة, زرية حسنه,.8
.الدوافع إىل التعلم

ينسيه, سىت رحاين, سيت عائشة, سيت يف اهللا نور حليمة, فطريان, ارما نىتأخاتواحملبوب.9
و الدوافع إىل التعلمين ينقد أعطالاليترمحنةسربينا حنيفحسنه, سري نندا ساري, 

.باحواىلمن اهتم

ان و أدعو اذا وجدوا اخلطائات والنقصالبحثا أرجو من القارئني أن يصححوا هذاوأخري 
داية والرضا والعناية, وهل. وباهللا التوفيق واقارئيهىل و جلميعنافعاالبحثتعاىل أن جيعل هذااهللا 

السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.

ه1437ربيع األول12باكنبارو, 
2015ديسمرب23
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