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ملخص

رة لترقية مهارة وسيلة الصو ب(Natural Method)طريقة الطبيعية ): فعالية2014دا حياتى (ريل
فى المدرسة الثانوية "الهدى" دوماىلدى الطالب لغة العربيةلالكالم 

مهارة وسيلة الصورة لرتقية بطريقة الطبيعية يب يهدف إىل معرفة فعاليةهذا البحث حبث جتري
طالب الصف السابع ىف املدرسة الثانوية "اهلدى" دوماى.الللغة العربية لدى الكالم 

"ب" ىف املدرسة الثانوية "اهلدى" الصف السابع "أ" و وأما فرد البحث فهو طالب 
طريقة الطبيعية بوسيلة الصورة لرتقية مهارة الكالم ىف تعلم اللغة العربية فعالية هدوماى. وموضوع

."اهلدى" دوماىبع ىف املدرسة الثانوية لدى طالب الصف السا
. وذلك االختبار مستخدم قبل تنفيذ لبيانات املستخدمة اختبار ومراقبةوطريقة مجع ا
مستخدمة ملراقبة عملية التعلم وتعليم اللغة ة الصورة وبعد تنفيذها. واملراقبةالطريقة الطبيعية بوسيل

.العربية. والرمز املستخدم لتحليل البيانات
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ني الطالب الذى بناء على حاصلة حتليل البيانات يوجد الفرق اهلام عن مهارة الكالم ب
، والنتيجة املأخوذة من علموا طريقة الطبيعيةطريقة الطبيعية بوسيلة الصورة والطالب الذين تتعلموا 
والدرجة اهلامة 2,02 = %5ىف الدرجة اهلامة Ttوتلك النتيجة أعلى من to = 1,85حاصلة 

% أى 77صلة املراقبة جيدة (مردودة ألن حاHoمقبولة و Ha. فلذا أن 66 ,2 = 1%
56 %-850.%



ABSTRACT

Rilda Hayati, (2014) : The effectiveness of Natural Method by using picture
to improve Arabic Speaking Ability l of the students
at MTs Al-Huda Dumai.

This research is an experimental research with the objectives is to examine
the speaking ability which taught by natural method by using picture to improve s
Arabic speaking ability  of the first grade students at MTs Al- Huda Dumai.

The objective of this research is to identify the effectiveness of the use of
natural method by using picture to improve Arabic speaking ability of the first
grade students at MTs Al- Huda Dumai.The subject of this research is the first
grade students at MTs Al-Huda dumai;  VII A and VII B and the its object is the
effectiveness of the use of natural method by using picture of the first grade at
MTs Al- Huda Dumai.

The researcher uses test and observation in collecting the data. The test is
held before the treatment by  natural method by picture  and after given the
treatment. Natural method and observation were conducted  at every learning
process. While to analyze the data the researcher uses the formula:
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Based on the data analysis, it can be concluded that there is a significant
difference between students’ speaking acqutition taught by  natural method with
the picture and without it because the result To = 1,85 is higher than Tt at the
significance level  of 5 % = 2.02 and at the significance level of 1 % = 2.66. It
means that the alternative hypothesis is accepted and the null hypothesis is
rejected, and observation data active 77 ( good) at the level of 56-85 %.



ABSTRAK

RILDA HAYATI (2014) : Efektifitas Metode Alami (Natural Method)
dengan menggunakan media gambar untuk
meningkatkan kemahiran berbicara bahasa Arab
siswa di Madrasah Tsanawiyah ( MTS ) Al-Huda
Dumai.

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen, dengan tujuan untuk
mengetahui efektifitas Metode Alami (Natural Method) dengan menggunakan
media gambar untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Arab pada
siswa kelas VII MTs Al-Huda Dumai.

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII MTs Al-Huda Dumai,
yakni kelas VII. A dan kelas VII.B dan objeknya adalah efektivitas penggunaan
natural method dengan menggunakan media gambar untuk meningkatkan
maharatul kalam pada pelajaran bahasa Arab di MTs Al-Huda Dumai.

Peneliti menggunakan Test dan observasi dalam mengumpulkan data. Test
tersebut dilaksanakan sebelum pelaksanaan metode eksperiment (Natural method
dengan menggunakan media gambar) dan setelah pelaksanaan Natural method
dengan menggunakan media gambar. Natural method dan Observasi dilaksanakan
saat proses pembelajaran berlangsung, sedangkan untuk menganalisa data, peneliti
menggunakan rumus:
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Data analisa yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan
yang signifikan antara kemahiran berbicara siswa yang diajarkan dengan
pelaksanaan Natural method dengan menggunakan media gambar dengan siswa
yang diajarkan tanpa menggunakan metode dan media tersebut, karena nilai To =
1,85 besar dari Tt pada taraf 5% = 2,02 dan taraf 1% = 2,66. Ini berarti hipotesis
alternatif diterima dan hipotesis nihil ditolak, dan data Observasi mencapai 77
( baik ) karena pada tingkatan 56- 85%.
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الشكر و التقدير

هللا الذى أنزل القران عربيا وجعل اللغة العربية أفضل اللغات ىف العامل, احلمد

وبعث رسوله من العربيني. والصالة والسالم على غري الصابرين الشاكرين ومن ال يفرق 

حممد صلي اهللا عليه وسلم وعلى اله بني العربيني واألعجميني ىف كل االحوال سيدنا 

أمجعني والتابعني ومن تبعهم بأحسان اىل يوم الدين. أما بعد.واصحابه

الستكمال شرط من الشروط املقررة لنيل رسالةكتابة الةمن واجبة الباحث

الشهادة اجلامعية للدرجة األوىل يف قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية و التعليم 

حتت املوضوع " فعالية الطريقة رياو.ن شريف قاسم اإلسالمية احلكومية جلامعة سلطا

) باستخدام وسيلة الصورة لرتقية مهارة الكالم لللغة العربية Natural Methodالطبيعية (

" اهلدى " دوماينويةالدى الطالب ىف املدرسة الث

صعوبة كثرية و خمتلفة، أن هلا احلدود ىف كتابة هذه الرسالة فوجدةةاعرتف الباحث

من مساحة مجيع ةرجو الباحثت. و لذلك اعلوم و ادراكهالأّن فيها األخطاء لقلة توأيقن

القرّاء أن يقدموا اإلصالح و اإلقرتاحات لتكميل هذه الرسالة.



د

يهات من فضيلة بإذن اهللا عز وجل مع توجلةكتابة هذه الرساةالباحثتو أمت

ائق االحرتام إىل الذين قد بذلوا . وكذلك يقدم الباحث شكرا جزيال وفاملشرفة وإرشاداته

لكتابة هذا البحث: ةجهدهم يف توجيه الباحث

دير جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية كاملبروفسور الدكتور حممد نذير كرمي  .1

احلكومية برياو.

لكلية الرتبية والتعليم.لعميدكااملاجستريمسعود زينالدكتور احلاج.2

الرتبية والتعليم. نائب العميد األول لكليةالدكتور نصر الدين املاجستري .3

الثاين لكلية الرتبية والتعليم. ورحاييت املاجسترية نائبة العميدسري م.4

الدكتور كسنادي املاجستري نائب العميد الثالث لكلية الرتبية والتعليم. .5

املاجستري الرئيس لقسم تدريس اللغة العربية بكلية أفرجيون أفندي الدكتورندوس .6

. الرتبية والتعليم

املاجستري الكاتب لقسم تدريس اللغة العربية.نندانج شريف هداية.7

. فقد الذى شرفىن ىف كتابة هذه الرسالةترياملاجسنندانج شريف هدايةفضيلة.8

ا السديدة وخباصة يف هذه الدراسة.  نفعتين كثرية من نصائحها الغالية وتوجيها

اجلزاء.فأسال اهللا أن جيزيها خري 



ه

الدكتورندوس ذوالكفلي األكادمكية الذي وجهىن وأرشدىن يف أداء الواجبات .9

األكادمكية.

. األساتذة الذي علموين علوما نافعة يف قسم تدريس اللغة العربية. ١٠

. جلميع إخواين وأخوايت وزمالئ وأصدقائي يف جامعة وآخري. جثاهم اهللا وايانا ١١

مجيعا خري اجلزاء وبارك اهللا فينا يف الدنيا واآلخرة. وأدعو اهللا تعاىل عسى أن 

يساعدين واياهم يف احلياة وجيمعىن واياهم يف اآلخر مع سيد املصطفى صلى 

أحسن عمال. اهللا عليه وسلم. واهللا اليضيع أجرا من 

ونسأل اهللا عز وجل أن يباركهم ويساعدهم ويوفقهم اجلزاء الوفري يف أحريا

الدارين واحلمد هللا رب العاملني.
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