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لرتقية مهارة كرة احلارة طريقة الصوتية بلعبةاستخدام الفعالية ) :2016(،عائشةرحمواتي
املدرسة املتوسطة يف(حبث جترييب الكالم لدى الطالب 

)مبعهد اإلحسان كامباراملتكاملةاإلسالمية

، اللعبة، مهارة الكالم.الطريقة: فعالية،الكلمات األساسية
كرة احلارةطريقة الصوتية بلعبة  استخدام الفعالية يهدف إىل معرفة يب و يهذا البحث حبث جتر 

.املدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد اإلحسان كامبارلرتقية مهارة الكالم لدى الطالب يف
لرتقية مهارة فعاالكونيكرة احلارةطريقة الصوتية بلعبة  الالبحث " هل استخدام أسئلةو 

"؟مبعهد اإلحسان كامباراملتكاملةاملدرسة املتوسطة اإلسالميةيفطالب الالكالم لدي 
) تصميم خطة التعليم،  1الذي يرتكب من (تجرييب، البحث المن نوعهذا البحثومنهج 

ينالصف الثا) اإلختبار، و جمتمع البحث فيتكون من طالب 4) املالحظة، و(3) التطبيق، و (2و(
و عينته . 2016\2015، العام الدراسي املدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد اإلحسان كامباريف

وأما .مبعهد اإلحسان كامباراملتكاملةاملدرسة املتوسطة اإلسالميةيف" ب" و "أ"اينطالب الصف الث
املتوسطة اإلسالميةاملدرسة ب" ب" و "أ"ينالصف الثايفاللغة العربيةةمدرسيأفراد البحث فه

لرتقية مهارة كرة احلارةطريقة الصوتية بلعبة  استخدام الهوموضوعمبعهد اإلحسان كامباراملتكاملة
.) االختبار2) املالحظة، و (1يانات : (البو من أدوات جلمع الكالم.

كرة احلارةطريقة الصوتية بلعبة  استخدام الأن أما نتائج هذا البحث فيمكن أن تتلخص الباحثة
.املدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد اإلحسان كامباريفلرتقية مهارة الكالم لدي الطالب فعاالكونت

يعىن ، 1و من درجة داللة %5يف درجة داللة %Ttمن اجلدول من أكبار	أن كما دل عليه
تكونكرة احلارةطريقة الصوتية بلعبة  استخدام الأن على. و هذه تدلمقبولة	ومردودة

مبعهد اإلحسان  املتكاملةاملدرسة املتوسطة اإلسالميةيفلرتقية مهارة الكالم لدي الطالب فعاال
.كامبار
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ABSTRAK

Rahmawati Aisyah, (2016): Efektifitas Penggunaan Metode Phonetik dengan
Permainan bola panas Untuk Meningkatkan
Keterampilan Berbicara Bahasa Arab Siswa
(Penelitian Eksperimen di SMP IT Al-Ihsan
Boarding School  Kabupaten Kampar).

Kata Kunci : Efektifitas, metode,, Permainan, Kemahiran Berbicara

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui
Efektifitas metode phonetik menggunakan Permainan bola panas untuk
meningkatkan kemahiran berbicara bahasa Arab siswa SMP IT Al-Ihsan Boarding
School  Kabupaten Kampar

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah metode
phonetik menggunakan Permainan bola panas efektif untuk meningkatkan kemahiran
berbicara bahasa Arab siswa SMP IT Al-Ihsan Boarding School  Kabupaten
Kampar?”.

Penelitian ini dimulai dari merancang langkah pembelajaran, pelaksanaan,
observasi, kemudian test. Populasi penelitian adalah siswa SMP IT Pondok Pesantren
Al-Ihsan Boarding School tahun ajaran 2015/2016, dengan sampel siswa kelas 2 A
dan 2B SMP IT Pondok Pesantren Al-Ihsan Boarding School. Subjek penelitian
adalah guru bahasa Arab SMP IT Pondok Pesantren Al-Ihsan Boarding School.
Instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri
dari observasi dan test.

Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa metode phonetik
menggunakan Permainan bola panas efektif untuk meningkatkan kemahiran
berbicara bahasa Arab siswa SMP IT Al-Ihsan Boarding School. Karena nilai To =
5.7 lebih besar dari Tt pada taraf signifikansi 1% = 2.69 dan taraf signifikansi 5% =
2.02. ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain metode
phonetik menggunakan Permainan bola panas efektif untuk meningkatkan kemahiran
berbicara bahasa Arab siswa SMP IT Pondok Pesantren Al-Ihsan Boarding School
Kabupaten Kampar.
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ABSTRACT

Rahmawati Aisyah, (2016) : The Effectiveness Of The Phonetic Method Using
Hot Ball Game To Increase Student’s Ability to
Speak Arabic Language (Experiment Research At
integrated Islamic junior high school in Kampar
Regency).

Keyword : Effectiveness, Method, Game, Ability to Speak

It is an experimental research that the aim of this research is to prove The
Effectiveness Of The Phonetic Method Using Hot Ball Game To Increase Student’s
Ability to Speak Arabic Language.

The problem setting of this research is “ Did The Phonetic Method Using Hot
Ball Game effective To Increase Student’s Ability to Speak Arabic Language At
integrated Islamic junior high school in Kampar Regency?”

It is an experimental research that The subject of this research is Arabic
language’s teacher at integrated Islamic junior high school in Kampar Regency and
the object is the The Effectiveness Of The Phonetic Method Using Hot Ball Game
To Increase Student’s Ability to Speak Arabic Language At integrated Islamic junior
high school in Kampar Regency. The population of this research is the student of
scond grade at At integrated Islamic junior high school in Kampar Regency those are
in first semester on the academic year 2015/2016 and the sample is class 2A and 2B.
Instrument used in colleting the data of this research are following observation, and
test.

Based on the data analysis, it can be concluded that Phonetic Method Using
Hot Ball Game effective To Increase Student’s Ability to Speak Arabic Language At
integrated Islamic junior high school in Kampar Regency. Because the score of To =
5.7 is high than Tt on standart 1% = 2.69 and 5% = 2.02. it’s mean Ho is Rejected
and Ha accepted. It’s mean The Phonetic Method Using Hot Ball Game effective To
Increase Student’s Ability to Speak Arabic Language At integrated Islamic junior
high school in Kampar Regency.
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تقديرالشكر و ال

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

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

قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.

:جزيل الشكر و العرفان إىل صاحب الفضيلةتقدم الباحثة و يف هذه املناسبة 

.تأديبا وربياىن تربية حسنةااحسنهارطونو و سويايتمهااحملبوبانالوالدان.1

اسم اإلسالمية احلكومية قشريف السلطان المدير جامعة تاميمنذر هالدكتوراألستاذ .2
.رياوب

اسم قشريف السلطان العميد كلية الرتبية والتعليم جامعة  احلاج مسعود زينالدكتور .3
.رياوباإلسالمية احلكومية 

اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة  عليمرئيس قسم تأفرجيون أفنديالدكتور .4
.رياوبسم اإلسالمية احلكومية قاشريف السلطان ال

التكميلياملشرف يف كتابة هذا البحثمشفيك هندري املاجستري.5

اللغة العربية كلية الرتبية عليمقسم تالذي أرشدين و دافعين يف أمحد شاه املاجستري.6
رياوبسم اإلسالمية احلكومية قاشريف السلطان الوالتعليم جامعة  



ي

ين يف أداء الواجبات تين وأرشدتوجهيتالةاألكادمكيةاملشرفةاملاجستري كسميايت.7
األكادمكية.

شريف السلطان الكلية الرتبية والتعليم جامعة  مجيع احملاضرين و أعضاء املوظفني يف  .8
.رياوباسم اإلسالمية احلكومية ق

ىن إلمتام كتابة هذا اىن ودافعان ساعدالذلاهندري نور رمحة و مشس احلنيف :مجيع أسريت.9
.البحث

فصل السابع أ.اللغة العربيةعليمقسم تاألصدقاء احملبوبون يف .10

والن ساري يتا سري ديوي، يويل مفتاح اجلنة، نينينك فتماوايت، نوف:بةاحملبو رفيقة احلجرة.11
.ساعدوىن ودافعوىن إلمتام كتابة هذا البحثنيلتالو ريسا إيكا فوتري

اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة عليمقسم تأصحايب األعزاء يف احتاد طالب .12
.رياوباسم اإلسالمية احلكومية قشريف السلطان ال

سلطان الاللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة عليمىف قسم تأصدقائي األعزاء.13
.رياوباسم اإلسالمية احلكومية قشريف ال

ه1437ربيع األول,بكنبارو
م2016يناير
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