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ملخص

LKMDيف املدرسة الثانويةلرتقية مهارة الكالم مبادة اللغة العربيةCognateفعالية طريقة ) :2014(مشرفة 

مبارفونج هولو مبنطقة كاتابقرية "كاسيكان" مبركز 
مبادة اللغة العربية لدى لرتقية مهارة الكالمCognateهذا البحث حبث جترييب يهدف إىل معرفة فعالية طريقة 

كاسيكان مبنطقة كمبار.LKMDالطالب الفصل الثامن ىف املدرسة الثانوية 
هذا البحث يهدف إىل معرفةفعالية طريقة لرتقية مهارة الكالم مبادة اللغة العربيةلدى الطالب الفصل الثامن ىف 

Cognateالطالب الفصل الثامن بطريقة كاسيكان مبنطقة كمبار. وأما فرد البحث فهوLKMDاملدرسة الثانوية 

كاسيكان مبنطقة كمبارLKMDلرتقية مهارة الكالمبمادة اللغة العربية لدى الطالب الفصل الثامن ىف املدرسة الثانوية 
. Cognateوطريقة مجع البيانات املستخدمة اختبار ومدخل. وذلك االختبار مستخدم قبل تنفيذ طريقة 

خل عملية التعلم وتعليم اللغة العربية. والرمز املستخدم لتحليل البياناتواملالحظة مستخدمة ملد
%100




f

22

11 


















SDySDx

yx
to

Cognateبناء على حاصلة حتليل البيانات يوجد الفرق اهلام عن مهارة الكالم بني الطالب املعلمون بطريقة 

to، والنتيجة املأخوذة من حاصلة cognateواحلفظ بتمرين االتصال القبلي والطالب املعلمون بطريقة  وتلك 2.31=
%5ىف الدرجة اهلامة Ttالنتيجة أعلى من %1والدرجة اهلامة 2,00 = Hoمقبولة و Ha. فلذا أن 66 ,2 =

) .75مردودة ألن حاصلة املدخل جيدة (



ABSTRACT

Masrifah, (2014): The effectiveness of Using Cognate Method to improve Arabic Speaking
Ability of the Students of MTs LKMD Kasikan Regency TapungHulu in
District of Kampar.

This is an experimental study and its objective is to find speaking ability taugh using
cognate method to improve speaking ability of Arabic of the students of MTs LKMD Kasikan in
district of Kampar.

The objective of the study is to find out the effectiveness of cognate method to improve
speaking ability of Arabic of the students of MTs LKMD Kasikan in district of Kampar

The writer uses test and observation in collecting the data. The test is done before
implementing the experimental method and after it and observation is conducted in the process
of study. In analyzing the data the writer uses the following formula:
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Based on data analysis the writer concludes that there is a significant difference of
students’ speaking ability taught using cognate method and without using it with the value
To=2.31 higher than Tt at significant level of 5%=2.00 and 1% =2.66. This means that
alternative hypothesis is accepted and null hypothesis is rejected, and observation data reaches
75 (good).



ABSTRAK

Masrifah (2014) : Efektifitas PenggunaanMetode (Cognate) Untuk Meningkatkan (Maharatul
Kalam) pada Pelajaran Bahasa Arab Siswa MTs LKMD Kasikan Kec.
Tapung Hulu Kab. Kampar.

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen dengan tujuan untuk mengetahui kemahiran
berbicara yang diajar kan  dengan menggunakan metode cognate untuk meningkatkan
(maharatulkalam) pada pelajaran bahasa Arab siswa kelas VIII MTs LKMD KasikanKab.
Kampar.

Tujuan dari penelitian  ini adalah untuk mengetahui efektifitas Penggunaan metode
cognate untuk meningkatkan (maharatulkalam) padapelajaran bahasa Arab siswa  kelas VIII
MTs LKMD Kasikan Kab. Kampar. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII dengan
meggunakaan metode cognate untuk meningkatkan maharatul kalam pada pelajaran bahasa Arab
di MTs LKMD KasikanKab. Kampar.

Peneliti menggunakan Test dan observasi dalam mengumpulkan data. Test tersebut
dilaksanakan sebelum pelaksanaan metode eksperiment (Metode cognate) dan setelah
pelaksanaan metode Metode cognate dan Observasi dilaksanakan saat proses pembelajaran
berlangsung, sedangkan untuk menganalisa data, peneliti menggunakan rumus:
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Data analisa yang diperoleh, dapatdisimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang siknifikan
antara kemahiran berbicara siswa yang diajarkan dengan pelaksanaan  metode cognate dan siswa
yang diajarkan tanpa pelaksanaan metode Metode cognate karena nilai To = 2.31 besar dari Tt
pada taraf 5% = 2,00dan taraf 1% = 2,66. Ini berarti hipotesis alternative diterima dan hipotesis n
nihil ditolak, dan data Observasi mencapai 75 ( baik ).



الشكر و التقدير

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 من أفصح الناس كالما، أشهد أن ال إله 

أشهد أّن حممدا عبده و رسوله، اهلادي إىل صراط مستقيم، و الداعي إىل دين قّيم، و إّال اهللا وحده ال شريك له و 
.على آله و سائر الصاحلني
كتابة الرسالة إلستكمال شرط من الشروط املقررة  لنيل الشهادة اجلامعية للدرجة األوىل يف ةمن واجبة الباحث

عة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو تدريس اللغة قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلام
طالب يف ملدرسة الثانوية اللغة العربية لدى لرتقية مهارة الكالم مبادةCognateفعالية طريقة"حتت املوضوعالعربية 

LKMDافونج هولو مبنطقة كامباركان" مبركز تيبقرية "كاس.
تقدمْت هذا البحث بإذن اهللا عز وجل مع توجيهات من فضيلة املشرف وإرشاداته. وكذلك ةو أّمت الباحث

:لكتابة هذا البحثةشكرا جزيال وفائق االحرتام إىل الذين قد بذلوا جهدهم يف توجيه الباحثالباحثة
ة برياو.حممد نذير كرمي املدير جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومياألستاذ الدكتور احلاج .1
ة الرتبية والتعليم.الدكتور احلاج مسعود زين املاجستري العميد لكلي.2
ة الرتبية والتعليم.لكلينصر الدين املاجستري نائب العميد األول الدكتور احلاج.3
ة الرتبية والتعليم.لكليسري مرحيايت املاجسترية نائبة العميدة الثانية .4
ة الرتبية والتعليم.لكليكتور كسنادى املاجستري نائب العميد الثالث الد .5
املاجستري الرئيس لقسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم.أفرجيون أفنديالدكتورندوس.6
املاجستري الكاتب لقسم تدريس اللغة العربية.نندانج شريف هداية.7
باإلشراف على هذا البحث. فقد نفعتين كثرية من نصائحه الدكتورندوس مسبوحني املاجستري الذي قام .8

.الغالية وتوجيهاته السديدة وخباصة يف هذه الدراسة. فأسال اهللا أن جيزيه خري اجلزاء
املاجسترية كاملشرفة األكادمكية الىت وجهتين وأرشدتين يف أداء الواجبات األكادمكية.الكفلالدكتورندوس ذو .9
ما. واليزاالن يدعوان اهللا والدّي احملبوبني اللذين.10 قاما برتبييت وتزويدي ودفعاين بكل صربمها ولطفهما ومود

لنجاحي، وإخواين وإخوايت الذين يرجون أن أكون ناجحا يف التعلم، و جلميع أسريت لعلي وإياهم يف محاية 
اهللا.

وجهين وأرشدين يف حفظ بعض أيات القرأن.ذوالكفل املاجستريالدكتورندوس.11
.ذ واألساتذات الذين قد علموىن علوما متنوعةياألسات.12



جلميع إخواين وأخوايت وزمالئي وأصدقائي يف جامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو على .13
م املادية و املعنوية إلستكمال هذا البحث. مساعدا

الدارين واحلمد هللا رب هذا ونسأل اهللا عز وجل أن يباركهم ويساعدهم ويوفقهم اجلزاء الوفري يف 
.العاملني

ه1435ذولقايدا4باكنبارو، 
م2014اغوستوس29
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