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ملخص

طريقة العرض العملي لترقية أنشطة تعلم اللغة لية استخدامفعا":) 2016(ديجي ميويتا، 
العربية لدى الطالب في المدرسة الثانوية بمعهد جبل النور  

"كانديس
العرض العملي، أنشطة التعلم.، طريقة: فعاليةالكلمات األساسية

طريقة العرض العملي لرتقية أنشطة استخداميهدف إىل معرفة فعالية هذا البحث حبث جترييب و 
تعلم اللغة العربية لدى الطالب يف املدرسة الثانوية مبعهد جبل النور كانديس.

أنشطة تعلم اللغة لرتقية فعااليكونطريقة العرض العملياستخدامالبحث " هل وأسئلة
"؟مبعهد جبل النور كانديس.العربية لدى الطالب يف املدرسة الثانوية 

) تصميم خطة التعليم،  1الذي يرتكب من (تجرييب، البحث المن نوعهذا البحثومنهج 
يتكون من طالب الصف الثاين ) اإلستبيان، و جمتمع البحث 4و() املالحظة،3) التطبيق، و (2و(

. و عينته طالب 2016\2015، العام الدراسي مبعهد جبل النور كانديسيف املدرسة الثانوية
ةمدرسيوأما أفراد البحث فه. مبعهد جبل النور كانديسالصف الثاين "أ" و "ب" يف املدرسة الثانوية

من أدوات و . مبعهد جبل النور كانديساملدرسة الثانويةب" ب" و "أ"ينالصف الثايفاللغة العربية
.ستبيان) اإل2) املالحظة، و (1جلمع البيانات : (

يكونطريقة العرض العملياستخدامنتائج هذا البحث فيمكن أن تتلخص الباحثة أن أما 
كما . لرتقية أنشطة تعلم اللغة العربية لدى الطالب يف املدرسة الثانوية مبعهد جبل النور كانديسفعاال

= Toنتيجة  = 1و من درجة داللة %2.02= 5يف درجة داللة %Ttمن اجلدول أكبار من 8 .11
يكونطريقة العرض العملياستخدام. و هذه تدل على أّن مقبولة	ومردودة ، يعىن 72.2
.لرتقية أنشطة تعلم اللغة العربية لدى الطالب يف املدرسة الثانوية مبعهد جبل النور كانديسفعاال
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ABSTRAK

Deci Mewita, (2016)      : Efektivitas Penggunaan Metode Demonstrasi untuk
Meningkatkan Aktivitas Belajar Bahasa Arab Siswa
Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Jabal-
Nur Kandis.

Kata Kunci : Efektivitas, Metode Demonstrasi, Aktivitas Belajar

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui
efektivitas penggunaan metode demonstrasi untuk meningkatkan aktivitas belajar
bahasa Arab siswa Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Jabal-Nur Kandis.

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah Penggunaan
Metode Demonstrasi Efektif Untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar Bahasa Arab
Siswa Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Jabal-Nur Kandis?”.

Penelitian ini dimulai dari merancang langkah pembelajaran, pelaksanaan,
observasi, kemudian angket. Populasi penelitian adalah siswa Madrasah Tsanawiyah
Pondok Pesantren Jabal-Nur Kandis tahun ajaran 2015/2016, dengan sampel siswa
kelas 2 A dan 2 B Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Jabal-Nur Kandis.
Subjek penelitian adalah guru bahasa Arab Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren
Jabal-Nur Kandis. Instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam
penelitian ini terdiri dari observasi dan angket.

Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa penggunaan
metode  demonstrasi efektif untuk meningkatkan aktivitas belajar bahasa Arab siswa
Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Jabal-Nur Kandis. Karena nilai To = 11.8
lebih besar dari Tt pada taraf signifikansi 1% = 2.72 dan taraf signifikansi 5% = 2.02.
ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain Penggunaan Metode
Demonstrasi Efektif Untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar Bahasa Arab Siswa
Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Jabal-Nur Kandis.
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ABSTRACT

Deci Mewita, (2016) :The Effectiveness of the use Demonstration
Method to Increase the Learning Activity for
Students at Junior High School in Boarding School
Jabal-Nur Kandis.

Keyword :Effectiveness, Method Demonstration, Learning
Activity

This research is experimental research which purpose to determine The
Effectiveness Of The Use Demonstration Method To Increase The Learning Activity
For  Students At Junior High School In Boarding School Jabal-Nur Kandis.

The problem setting of this research is “ Did The Use Demonstration Method
effective To Increase The Learning Activity For  Students At Junior High School In
Boarding School Jabal-Nur Kandis ?”

This experimental research that The subject of this research is Arabic
language’s teacher at Junior High School In Boarding School Jabal-Nur Kandis, and
the object is the effectiveness of the use demonstration method to increase the
learning activity for students at junior high school in boarding school Jabal-Nur
Kandis. The population of this research is the student of two grade at Junior High
School in boarding school Jabal-Nur Kandis those are in first semester on the
academic year 2015/2016 and the sample is class 2A and 2B. Instrument used to
collect the data of this research are following observation, and questionnaire.

Based on the data analysis, it can be concluded that of the use demonstration
method effective to increase the learning activity for students at junior high school
in boarding school Jabal-Nur Kandis. Because the score of To = 11.8 is high than Tt
on standart 1% = 2.72 and 5% = 2.02. it’s mean Ho is Rejected and Ha accepted. It’s
mean The Use Demonstration Method Effective To Increase The Learning Activity
For Students At Junior High School In Boarding School Jabal-Nur Kandis.
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تقديرالشكر و ال

رب العاملني، وبه نستعني على أمور الدنيا و الدين. أشهد أن ال إله إال هللا واشهد أن احلمد هللا 
حممد درسول اهللا.

كتابة هذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل شهادة املرحلة ةالباحثتقد مت
امعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية جلالتعليم و بكلية الرتبية اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية 

احلكومية برياو.

، لن أورومسيتوأمي دروانتو، أيب والدي احملبوبنييا ا جزيالشكر أقدمو يف هذه املناسبة 
:اهللا خريامث أقول: جزاكمما جنان األخرة، آمني. فاهللا جيزيك،فيكما شكر كّفيكما

.رياوباسم اإلسالمية احلكومية قشريف السلطان المدير جامعة منذر هتاميالدكتوراألستاذ .1

اسم اإلسالمية قشريف السلطان الميد كلية الرتبية والتعليم جامعةعاحلاج مسعود زينالدكتور .2
.رياوباحلكومية 

شريفالسلطان الامعة  جلاللغة العربية كلية الرتبية والتعليم عليمرئيس قسم تأفرجيون أفنديالدكتور .3
.رياوبسم اإلسالمية احلكومية قا

.الذي أرشدين ودافعين كل الوقتيف كتابة هذا البحثمشرفيتةكسميايت املاجستري .4

.الذي أرشدين ودافعين كل الوقتيف كتابة هذا البحثأمحد شاه املاجستري مشريف .5

الذي وجهين وأرشدين يف أداء الواجبات األكادمكية.املشرف األكادمكيابو انوار .6



ي

اسم اإلسالمية قشريف السلطان الامعة جلكلية الرتبية والتعليم املوظفني يف  مجيع احملاضرين و .7
.رياوباحلكومية 

ديفيكا ميالين، ديفري رمحة اهللا، دندي حممد ريضا، فارنو فورونتو، سوفريادي، :أسريت األحباء.8
.الذين ساعدوىن ودافعوىن إلمتام كتابة هذا البحثسفري ماردي 

وأعضاء الفصل الدراسي ألف: رينا، أمندا، ،ابن ذوالقرننيرئيس الفصل: اء احملبوبوناألصدق.9
فريا،نيل،نويف، نورول،، ديف، دوي، راسا، ليندا، أوجا، نيال، عيدا، أسيا،اصراطأثىن، جوت، 

، قاسم، رمحت، فائت، وحي، أرض.تيسا، أميأيو، تيكا ن، تيكا ر، عائش، رزكا، 

نور اسيا بنت دامري،حسىن نور جنة:اتباحملبو احلجرةاترفيق.10

سلطان الامعة جلكلية الرتبية والتعليم باللغة العربية عليمقسم تأصحايب األعزاء يف احتاد طالب .11
، لينا،  ألفة، اصراط اجلنة، عائشة: فضل، أنوار، رياوباسم اإلسالمية احلكومية قشريف ال

.وغريهمريسكا،

اسم قشريف السلطان الامعة جلكلية الرتبية والتعليم باللغة العربية عليمتىف قسمأصدقائي األعزاء.12
.رياوباإلسالمية احلكومية 

ه7431ربيع األول 27بكنبارو،
م  2016يناير7
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