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ABSTRAK

Tutik Ulwiyah, (2014):Efektifitas Metode Bimbingan Belajar untuk Meningkatkan

kemampuan  Berbicara Bahasa Arab pada  Siswa Kelas II

Mts Anwarul Ulum Kec. Keritang Kab.Indragiri Hilir

Jenis Penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Tujuan dari penelitian
ini adalah  untuk mengetahuiapakah EfektifMetode Bimbingan Belajar untuk
Meningkatkan kemampuan  Berbicara Bahasa Arabbagi siswi Kelas II A dan B di Mts
Anwarul Ulum Kec. Keritang Kab.Indragiri Hilir

Subjek penelitian ini adalah guru (peneliti) dan  siswa kelas II A dan kelas
II BMts Anwarul Ulum Kec. Keritang Kab.Indragiri Hilir., dan objeknya adalah
Efektifitas Metode Bimbingan Belajar untuk Meningkatkan kemampuan  Berbicara
Bahasa Arab.

Peneliti menggunakan observasi dan test untuk mengumpulkan data.
Observasi dilaksanakan setiap kali pertemuan atau proses pembelajaran
eksperimen (menggunakan dan tanpa menggunakan Metode Bimbingan Belajar
untuk Meningkatkan kemampuan  Berbicara Bahasa Arab). Sedangkan untuk
menganalisis data, peneliti menggunakan rumus:= 	 −

√ + 	 √
Dari analisis data, diperoleh data observasi mencapai 83,33 ( bagus) karena

pada tingkat 65%- 85%. Karena nilai TO= 3,45 lebih besar dari” T” pada taraf 5%= 2,01

dan taraf 1%= 2,68 ini berarti hipotesis alternatif diterima dan hipotesis nihil ditolak,
dapat disimpulkan bahwa dalam proses pembelajaran terdapat perbedaan yang
signifikan antara penggunaan Metode Bimbingan Belajar dengan tanpa
menggunakan Metode Bimbingan Belajar dan dalam arti kata Metode Bimbingan
Belajar efektif untuk Meningkatkan kemampuan  Berbicara Bahasa Arab pada  Siswa
Kelas II Mts Anwarul Ulum Kec. Keritang Kab.Indragiri Hilir.



ABSTRACTION

Tutik Ulwiyah, (2014): The Effectiveness of Counseling Learning
Methodeto improve speaking ability toward the
second year students  of Anwarul Ulum Islamic
Junior High School Indragiri Hilir Regency

This reasearch is an experimental. The purpose of this reaserch is to know
effectiveness of counseling learning methodeto improve speaking ability toward
the second year students  of anwarul ulum islamic junior high school indragiri
hilir regency

The subject of this reasearch is the teacher and second year students in class
A andsecond year B at Anwarul Ulum Islamic Junior High School Indragiri Hilir
Regency and the object is The Effectiveness of Counseling Learning Methodeto
improve speaking ability toward the second year students  of Anwarul Ulum
Islamic Junior High School Indragiri Hilir Regency.

The writer used the observation and test to collect the data. The observation
was conducted every teaching process the experimental (usedCounseling Learning
Methode  and withoutCounseling Learning Methode). To analysis data the writer
used the following formula: = 	 −

√ + 	 √
From analyzing data, it was found the data observation achieve 83,33 (good)

Because it was in 65%-85 level and the score To= 3,45 was bigger than Tt in
stage 5%= 2,01 and in stage 1%= 2,68  it meant that the Ha was received and H0
was rejected. From data above, it was found the significant the counseling
learning method to improve speaking ability toward the second year students  of
Anwarul Ulum Islamic Junior High School Indragiri Hilir Regency. It’s mean the
the counseling learning methodis effective to improve speaking ability toward the
second year students  of Anwarul Ulum Islamic Junior High School Indragiri Hilir
Regency.



ملخص

الكالممهارةفىالطالبقدرةلترقيةاإلرشاديالتعلمطريقة):فعالية2014(،علويةتوتى
بمركزأنوارالعلومالثانويةبالمدرسةالطالبلدىالعربيةباللغة
هيليرإندراجيريبمنطقةكيريتانج

قدرةلرتقيةاإلرشاديالتعلمطريقةفعاليةالبجث هو حبث جترييب، و هدفه ملعرفة هذا
" أنوارالعلوم"الثانويةباملدرسةالثامنالفصليفالطالبلدىالعربيةباللغةالكالممهارةىفالطالب

.هيلريإندراجرييمبنطقةكرييتانجمبركز
الثامن (ا) و الفصل  الثامن (ب) أفراد البحث هى املعلم و التلميذات ىف الفصل  

طريقةو أما موضوعه فعالية.هيلريإندراجرييمبنطقةكرييتانجمبركز" أنوارالعلوم"باملدرسةالثانوية
باللغةالعربية.الكالممهارةىفالطالبقدرةلرتقيةاإلرشاديالتعلم

اجثة املالحظات وجلمع البيانات، استخدمت الباحثة املالحظة واالختبار. و قامت الب
عند عملية التعليم باستخدام طريقةالتعلماإلرشاديو بدون استخدام هذه الطريقة. و أما لتحليل 

=البيانات استخدمت الباحثة بالرموز: 	 −
√ + 	 √

45, ألن%85- %56(جيد) ألن ىف درجة %	83,33من املالحظة توجد احلاصل  
,3 :Toمنكرب أT tabel  معين هذا : ان الفرضية 2,68%1و 2,01:%5ىف درجة :

البدائلة مقبولة والفرضية الصفرية مردودة. ومن البيانات السابقة توجد الفرق بني مهارة الكالم لدى 
الطالب الذين يتبعون عملية التعليم بطريقة التعلم اإلرشادي والذين يتبعون عملية التعليم بدون 

لرتقية قدرة الطالب ىف مهارةفعاليةاإلرشاديالتعلمأّن طريقةتدلم اإلرشادي. وهذهطريقة التعل
مبنطقةكرييتانجمبركز" أنوارالعلوم"الثانويةباملدرسةالثاىنالفصليفالطالبلدىالكالم

هيلري.إندراجريي



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

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

والتعليم.
.أستاذ ألويزار املاجستري كالكاتب لقسم تدريس اللغة العربية.4
الىت شرفين ىف كتابة هذا البحث. فقد نفعين كثرية نصائحها الغالية اجستريةأفريزا املأستاذة.5

وتوجيهاته السديدة وخباصة يف هذه الدراسة. فأسال اهللا أن جيزيها خري اجلزاء.
أستاذ الدكتورندوس برومادى املاجستري كاملشرف األكادمكى الذي وجهين وأرشدين يف .6

أداء الواجبات األكادمكية.
ويزار املاجستري كاملشرف ىف حفظ اجلزء الثالثني. أستاذ أل.7
أستاذ الدكتورندوس أمحد شاه املاجستري كاملرشد و املرىب الذي وحهىن وأرشدىن فيما .8

ينفعىن. 
األساتيذ الذين علموين علوما نافعة يف قسم تدريس اللغة العربية..9
السداد و على تربيتهما ورعايتهما ىل والدّي احملبوبني اللذين مل يفتئا يدعوان ىل بالتوفيق و .10

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

الرحيم ، إخويت األحباء: داراملعروف و زوجته, حسن اهلدى وزوجته, فائد حسنني, و عبد.11
الذين يدعون اهللا دائما لنجاحي خاصة طوال تعلمي يف برنامج الدراسات العليا، برك اهللا 

م يف الدنيا و يف اآلخرة. حيا



و األصدقاء احملبوبون :أسري أنرتا، دينا رزايل، فطرى ياين، هندراوايت، أيرميل ينيت، رئيس .12
اىن وأخوايت وزمالئى وأصدقائى ىف الفصل : خيدير، حممد نزردن، وسرَوايدي.و جلميع إخو 

قسم تدريس اللغة العربية جبامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو على 
م املادية واملعنوية خالل استكمال هذه الرسالة .مساعدا

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

ه1435رمضان 4
م2014يويل 2باكنبارو،

توتى علوية
11012201022
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