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ج

الشكر و التقدير

احلمد و الشكر هللا أوال و أخريا على ما يسّر و وّفق و أعان و قّدر، فلك احلمد ربنا كما 
حتّب  و ترضى و لك الشكر و الثناء احلسن على توفيقك و امتنانك.  

و أّمت الباحث هذا البحث بإذن اهللا عز و جل مع توجيهات من فضيلة املشرف و إرشاده. 
وفائق االحرتام إىل الذين قد بذلوا جهدهم ىف توجيه الباحث و كذالك يقدم الباحث شكرا جزيال

لكتابة هذا البحث: 
كرمي كاملدير جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.منذير ختامى  الدكتور.1
كالعميد لكلية الرتبية والتعليم.مسعود زين املاجستري أستاذ الدكتور احلاج.2
املاجستري كالرئيس لقسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية أستاذ الدكتورندوس ذو الكفل.3

والتعليم.
.لويزار املاجستري كالكاتب لقسم تدريس اللغة العربيةأستاذ أ.4
شرفين ىف كتابة هذا البحث. فقد نفعين كثرية ذىالاملاجستريمشفيك هندريستاذ أ.5

. فأسال اهللا أن جيزيها خري نصائحها الغالية وتوجيهاته السديدة وخباصة يف هذه الدراسة
اجلزاء.

ي وجهين وأرشدين يف أداء ذالاألكادمكىكاملشرفاجستري  نندانج شريف هداية املأستاذ .6
الواجبات األكادمكية.

ي وجهين وأرشدين يف أداء ذالاألكادمكىكاملشرفاجستري  نندانج شريف هداية املأستاذ .7
الواجبات األكادمكية

علموين علوما نافعة يف قسم تدريس اللغة العربية.األساتيذة الذين .8
والدّي احملبوبني اللذين مل يفتئا يدعوان ىل بالتوفيق و السداد و على تربيتهما ورعايتهما ىل .9

ما  فجزامها اهللا عين خريا و أعلى درجتهما عنده و أمد ىف عمرمها ىف طاعته و جعلين بارا 
ما، و جلميع أس ريت لعلي وإياهم يف محاية اهللاعطوفا عليهما رحيما 

جلميع إخواىن وأخوايت وزمالئى وأصدقائى ىف قسم تدريس اللغة العربية جبامعة سلطان .10
شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو 



د

وبارك اهللا فيكم يف الدنيا واآلخرة واهللا ال يضيع أجرا جزاهم اهللا عىن كل اخلري و اإلحسان 
عمال.من أحسن 
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ه

االستهالل

اِهللا الرَّْحَمِن الرَِّحْيمِ مِ سْ بِ 

إِ َجآَء َنْصُر اِهللا وَْالفَْتحُ 

َوراَْيَت النـَّاَس َيْدخُُلْوَن ِفى ِدْيِن اِهللا اَْفواًَجا

ابًـا  ُه إِنَُّه َكاَن َتوَّ ْح بَِحْمِد رُبَِّك وَاْسَتْغِفرْ فََسبِّ 



و

اإلهداء  

أمي وأبيشكرا لك

جميع الخدماتو لطفكلن أنسى أبدا

ما قمتم بهكلتقابلالبدا

حبيبتهلنظراوالدي ووالدتيكان

وأبيألميجميلةكهديةأعطني

بي أ
كل لیلة اشتقت لك 

رؤیة النجوم والقمر، نود أن نرى لك 
االستغاثة واستنفاد الحیاة 
كنت قد أعطیت بابتسامة 

مثل حل جمیع المشاكل التي تأتي 
والتوفیق بین قلوب أطفالك

....األميا عزيزتي ل

نموذجا يحتذى بهادائماالذي كانتانت

سقطتدائما عندماالذي شجعانت

من أجل مستقبل أفضلصلواتيفي أي مندائماانت تحمل

كاملالذي أحبنيإلى أختى الكبيرة 

مفيداإنساناأن يصبحلي دائماالدافعألخي الذين



ز

ملخص

ستيالء على الكلماتفي طريقة السمعية بإفعالية لعب االستماع :)2014(ارميال ينتي، 
مهارةاالستماع لدى التالميذ في المدرسة الثانوية  لترقيةالشفوية

األهلية  اإلسال مية أيك بادك سايور متينجى ,بتبانولى الجنوبية 
,سومطرا الشمالية

ستيالء على بإ" لعب االستماع فعاليةهذا البجث هو حبث جتريب، و هدفه ملعرفة 
يف املدرسة الثانوية  االستماع لدى التالميذمهارة لرتقيةالكلمات"يف طريقة السمعية الشفوية

.األهلية  اإلسال مية أيك بادك سايور متينجى ,بتبانوىل اجلنوبية سومطرا الشمالية
يف املدرسة أفراد البحث هى التلميذات ىف الفصل  السابع " أ " و الفصل  السابع  "ب" 

. و أما بتبانوىل اجلنوبية ,سومطرا الشماليةالثانوية  األهلية  اإلسال مية أيك بادك سايور متينجى ,
لعب االستماع استيالء على الكلمات يف طريقة السمعية الشفوية"فعاليةموضوعه " 

وجلمع البيانات، استخدمت الباحثة املالحظة واالختبار. و قامت الباحثة املالحظات عند 
و بدون يف طريقة السمعية الشفويةستيالء على الكلمات بإلعب االستماع عملية التعليم باستخدام 

=استخدام هذه العب. و أما التحليل البيانات استخدمت الباحثة بالرموز: 	 −
√ + 	 √

ستيالء على الكلمات يف طريقة بإلعب االستماع وبعد أن حّللت البيانات، فاخلالصة أن 
مهارة االستماع لدى التالميذ يف املدرسة الثانوية  األهلية  اإلسال فّعالية لرتقية السمعية الشفوية

	ألن فّعالية مية أيك بادك سايور متينجى, بتبانوىل اجلنوبية سومطرا الشمالية = 5.14
	مقبولة و،يعىن 1و من درجة داللة %5"يف درجة داللة %Tاجلدول"أكرب من 

ستيالء على الكلمات يف طريقة السمعية بإلعب االستماع مردودة. و هذه تدل الدرجة أنّ 
مهارة االستماع لدى التالميذ يف املدرسة الثانوية  األهلية  اإلسال مية أيك فّعالية لرتقية الشفوية

فّعالية"بادك سايور متينجى, بتبانوىل اجلنوبية ,سومطرا الشمالية " 
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ABSTRACT

Ermila Yanti, (2014) :The Effectiveness of Listening and Guessing Words
Games of Syafawiyah Sam'iyah Methods for
Improving Listening Skills of Students of
Tsanawiyah Al-Ahliyah Aek Badak  Sayur Matinggi,
South Tapanuli, North Sumatra.

This is an experimental research. The purpose of this reaserch is to examine
the effectiveness of listening and guessing words games of syafawiyah sam'iyah
methods for improving listening skills of students of Tsanawiyah Al-Ahliyah
Aek Badak  Sayur Matinggi, Southt Tapanuli, North Sumatra.

The subject of this reasearch is students of class ten “ A” and students of
class ten “B” of Tsanawiyah Al-Ahliyah Aek Badak  Sayur Matinggi, South
Tapanuli, North Sumatra, and it’s object is the effectiviness of syafawiyah
sam'iyah. The writer uses an observation and a test to collect the data.The
observation is conducted in every teaching process of experiment using listening
and Guessing Words Games of Syafawiyah Sam'iyah Methods for improving
listening skills of students. To analysis the data the writer applys the following
formula: = 	 −

√ + 	 √
Based on the data analysis, it can be concluded that Listening and

Guessing Words Games of Syafawiyah Sam'iyah Methods for improving
Listening Skills of students of Tsanawiyah Al-Ahliyah Aek Badak  Sayur
Matinggi, Southt Tapanuli, North Sumatra is effective because the scor = 5,14
is bigger than " " table on standard 1% = 2,72 and 5% = 2,02. It means that is
accepted and is rejected; which mean that Listening  and Guessing Words
Games of Syafawiyah Sam'iyah Methods for Improving Listening Skills of
Students of Tsanawiyah Al-Ahliyah Aek Badak Sayur Matinggi, South Tapanuli,
North Sumatra is”effective”.
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ABSTRAK

Ermila Yanti, (2014): Efektifitas Permainan Dengar dan Rebut Kata pada
Metode Sam’iyah Syafawiyah untuk Meningkatkan
Kemampuan Menyimak Siswa di Madrasah
Tsanawiyah Al-Ahliyah Al-Islamiyah Aek Badak
Sayur Matinggi, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Tujuannya adalah  untuk
mengetahui efektifitas permainan dengar dan rebut kata pada Metode Sam’iyah
Syafawiyah pada pelajaran Istima’ siswa di Madrasah Tsanawiyah Al-Ahliyah Al-
Islamiyah Aek Badak Sayur, Matinggi Tapanuli, Selatan Sumatra Utara.

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X A dan kelas X B Madrasah
Tsanawiyah Al-Ahliyah Al-Islamiyah Aek Badak Sayur Matinggi, Tapanuli
Selatan, Sumatra Utara dan objeknya adalah efektifitas permainan dengar dan rebut
kata pada metode sam’iyah syafawiyah pada pelajaran istima’.

Peneliti menggunakan observasi dan test untuk mengumpulkan data.
Observasi dilaksanakan setiap kali pertemuan atau proses pembelajaran
eksperimen (menggunakan dan tanpa menggunakan Permainan Dengar dan Rebut
Kata pada Metode Sam’iyah Syafawiyah) sedangkan untuk menganalisis data,
peneliti menggunkan rumus: = 	 −

√ + 	 √
Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa dalam proses

pembelajaran terdapat perbedaan yang signifikan antara menggunakan Permainan
Dengar dan Rebut Kata pada Metode Sam’iyah Syafawiyah dengan tanpa
menggunakan Permainan Dengar dan Rebut Kata pada Metode Sam’iyah
Syafawiyah karena nilai = 5,14 yang berarti lebih besar dari " " tabel pada
taraf signifikan 1% = 2,72 dan taraf signifikan 5% = 2,02. Ini berarti diterima
dan ditolak. Dalam arti kata Permainan Dengar dan Rebut Kata pada Metode
Sam’iyah Syafawiyah efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa pada
pelajaran Istima’ di Madrasah Tsanawiyah Al-Ahliyah Al-Islamiyah Aek Badak
Sayur Matinggi, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara.
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الشكر و التقدير

احلمد و الشكر هللا أوال و أخريا على ما يسّر و وّفق و أعان و قّدر، فلك احلمد ربنا كما حتّب  و 
ترضى و لك الشكر و الثناء احلسن على توفيقك و امتنانك.  

و أّمت الباحث هذا البحث بإذن اهللا عز و جل مع توجيهات من فضيلة املشرف و إرشاده. و كذالك 
يقدم الباحث شكرا جزيال وفائق االحرتام إىل الذين قد بذلوا جهدهم ىف توجيه الباحث لكتابة هذا البحث: 

مية رياو.كرمي كاملدير جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكو منذير ختامى  الدكتور.1
كالعميد لكلية الرتبية والتعليم.مسعود زين املاجستري أستاذ الدكتور احلاج.2
أستاذ الدكتورندوس ذو الكفل املاجستري كالرئيس لقسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم..3
.لويزار املاجستري كالكاتب لقسم تدريس اللغة العربيةأستاذ أ.4
شرفين ىف كتابة هذا البحث. فقد نفعين كثرية نصائحها الغالية ذىالاجسترياملمشفيك هندريستاذ أ.5

وتوجيهاته السديدة وخباصة يف هذه الدراسة. فأسال اهللا أن جيزيها خري اجلزاء.
ي وجهين وأرشدين يف أداء الواجبات ذالاألكادمكىكاملشرفاجستري  نندانج شريف هداية املأستاذ .6

األكادمكية.
ي وجهين وأرشدين يف أداء الواجبات ذالاألكادمكىكاملشرفاجستري  شريف هداية املنندانجأستاذ .7

األكادمكية
األساتيذة الذين علموين علوما نافعة يف قسم تدريس اللغة العربية..8
والدّي احملبوبني اللذين مل يفتئا يدعوان ىل بالتوفيق و السداد و على تربيتهما ورعايتهما ىل فجزامها اهللا عين.9

ما، و  ما عطوفا عليهما رحيما  خريا و أعلى درجتهما عنده و أمد ىف عمرمها ىف طاعته و جعلين بارا 
جلميع أسريت لعلي وإياهم يف محاية اهللا

جلميع إخواىن وأخوايت وزمالئى وأصدقائى ىف قسم تدريس اللغة العربية جبامعة سلطان شريف قاسم .10
اإلسالمية احلكومية رياو 

وبارك اهللا فيكم يف الدنيا واآلخرة واهللا ال يضيع أجرا من أحسن جزاهم اهللا عىن كل اخلري و اإلحسان 
عمال.
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