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ABSTRAK

Wira Insani, (2014) : Efektivitas Pendekatan komunikasi Menggunakan
kegiatan kesenjangan informasi untuk
Meningkatkan Kemampuan Percakapan/ Dialog
Bahasa Arab Siswa MTs Al- Muttaqin Pekanbaru.

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen, dengan tujuan untuk
mengetahui kemahiran berbicara yang diajarkan dengan menggunakan
Pendekatan Komunikasi Menggunakan Informasi Gap Activity/ Kegiatan
Kesenjangan Informasi untuk Meningkatkan Kemampuan Percakapan / Dialog
Bahasa Arab Siswa kelas II MTs Al-Muttaqin Pekanbaru.

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas II MTs Al-Muttaqin
Pekanbaru, yaitu kelas II.A dan kelas II.B, dan objeknya adalah Efektivitas
Pendekatan komunikasi Menggunakan Informasion gap activity/ kegiatan
kesenjangan informasi untuk Meningkatkan Kemampuan Percakapan / Dialog
Bahasa Arab di MTs Al-Muttaqin Pekanbaru.

Peneliti menggunakan Test dan observasi dalam mengumpulkan data. Test
dilaksanakan sebelum pelaksanaan eksperiment (Pendekatan komunikasi
Menggunakan Informasion gap activity/ kegiatan kesenjangan informasi) dan
sesudah pelaksanaan Pendekatan komunikasi Menggunakan Informasion gap
activity/ kegiatan kesenjangan informasi, dan Observasi dilaksanakan saat proses
pembelajaran bahasa arab berlangsung, sedangkan untuk menganalisa data,
peneliti menggunakan rumus statistik:
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Data analisa yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan
yang signifikan antara kemampuan percakapan / dialog siswa yang diajarkan
dengan pelaksanaan Pendekatan komunikasi Menggunakan Informasion gap
activity/ kegiatan kesenjangan informasi dan siswa yang diajarkan tanpa
pelaksanaan Pendekatan komunikasi dengan tanpa Menggunakan Informasion
gap activity/ kegiatan kesenjangan informasi karena nilai To = 3,44 besar dari Tt
pada taraf 5% = 2,01 dan taraf 1% = 2,68, ini berarti hipotesis alternative diterima
dan hipotesis nihil ditolak, dan data Observasi mencapai 85,71 ( baik sekali )
karena pada tingkatan 81% -100%.
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ABSTRACT

Wira Insani, (2014 ): The Effectiveness of Using Communication Approach
with Information Gap Activity to Increasing The
Student Conversation Ability at MTs Al-Muttaqin
Pekanbaru.

This research is a experimental. The purpose of this research is to know
the ability student’s conversation of Using Communication Approach with
Information Gap Activity at The Second Year Student Of MTs Al-Muttaqin
Pekanbaru.

The subject of this research is students  in class II A and II B at the second
year student of MTs Al-Muttaqin Pekanbaru,object of this research is the
Effectiveness Of Using Communication Approach with Information Gap Activity
to Increasing The Student Conversation Ability at The Second Year Student Of
MTs Muttaqin Pekanbaru.

The writer used the Test and observation to collect the data. The Test was
conducted before use Communication Approach with Information Gap
Activity,and after used this method, and the observation is done during the
learning process. To analysis data the writer used the following formula:
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Based on the data analysis, it can be concluded that teaching process was a
significant difference between the used of Communication Approach with
Information Gap Activityand without used Communication Approach with
without Information Gap Activity, because the scor	 = 3,44 is bigger than “T”
table on standard5%=2,01 and 1% =2,68 . it mean is a accepted and is
rejected. The observation data is know by the number 85,71 % ( very good)
because it is in 81 % - 100%
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الشكر و التقدير

بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا رافع درجات العلم رفعة عالية، مساهل طّالب العلم إىل رضاه و اجلنة، هو 
الواحد القهار، العزيز الغفار، مكّور الليل على النهار، وهو الذي أنزل القرآن عربيا و بعث رسوله 

اهللا وحده ال شريك له و أشهد أّن حممدا عبده و من أفصح الناس كالما، أشهد أن ال إله إّال 
.رسوله، اهلادي إىل صراط مستقيم، و الداعي إىل دين قّيم، و على آله و سائر الصاحلني

كتابة الرسالة إلستكمال شرط من الشروط املقررة  لنيل الشهادة اجلامعية ةمن واجبة الباحث
للدرجة األوىل يف قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة سلطان شريف قاسم 

االتصايل باستخدام نشاط فجوة املعلومات ملدخلافعالية"حتت املوضوعاإلسالمية احلكومية رياو 
.املدرسة الثانوية "املتقني" بباكنباروالكالم لدى الطالب يفرةلرتقية مها

هات من فضيلة املشرف وإرشاداته. هذا البحث بإذن اهللا عز وجل مع توجيةالباحثتو أمت
لكتابة ةشكرا جزيال وفائق االحرتام إىل الذين قد بذلوا جهدهم يف توجيه الباحثالباحثةتقدملذلك

:هذا البحث

املدير جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية حتامىمنذيرالدكتور احلاج بروفسور.1
احلكومية برياو.

.ة الرتبية والتعليمالدكتور احلاج مسعود زين املاجستري العميد لكلي.2
.ة الرتبية والتعليملكلينصر الدين املاجستري نائب العميد األول الدكتور احلاج.3
.ة الرتبية والتعليملكليالثانية العميدحيايت املاجسترية نائبة رو مسري .4
.ة الرتبية والتعليملكليكتور كسنادى املاجستري نائب العميد الثالث الد .5
الدكتورندوس ذو الكفل املاجستري الرئيس لقسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم..6
الويزار املاجستري الكاتب لقسم تدريس اللغة العربية..7



ث

الذي قام باإلشراف على هذا البحث. فقد نفعتين كثرية من اجسترياملبرومادىالدكتور.8
نصائحه الغالية وتوجيهاته السديدة وخباصة يف هذه الدراسة. فأسال اهللا أن جيزيه خري 

.اجلزاء
املشرفة األكادمكية الىت وجهتين وأرشدتين يف أداء الواجبات احلاجة زليانا املاجسترية .9

األكادمكية.
ما.10 حىت .والدّي احملبوبني اللذين قاما برتبييت وتزويدي ودفعاين بكل صربمها ولطفهما ومود

وإخواين وإخوايت الذين .االن, ادعو "رب اغفريل ولوالدي وارمحهما كما ربياين صغريا
يرجون أن أكون ناجحا يف التعلم، و جلميع أسريت لعلي وإياهم يف محاية اهللا.

قد علموىن علوما متنوعةلذيااملاجستري امحد شاهالدكتورندس .11
وجهين وأرشدين يف حفظ بعض أيات القرأن.الويزار املاجستري.12
.ذ واألساتذات الذين قد علموىن علوما متنوعةياألسات.13
جلميع إخواين وأخوايت وزمالئي وأصدقائي يف جامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية .14

م املادية و  املعنوية إلستكمال هذا البحث.احلكومية رياو على مساعدا
اجلزاء الوفري يف الدارين وجيريهمهذا ونسأل اهللا عز وجل أن يباركهم ويساعدهم ويوفقهم

.واحلمد هللا رب العاملني

ھ1435شعبان20باكنبارو،
م2014يونيو19
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