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ABSTRAK

Suryanik Sugiono, (2014) :Efektifitas Media Strip Story dalam meningkatkan
kemahiran berbicara Pada Pelajaran Bahasa Arab
siswa kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Darel Hikmah
Pekanbaru.

Penelitian ini adalah penelitian Eksperimen, dengan tujuan untuk mengetahui
bagaimana efektifitas penggunaan media Strip Story dalam pengajaran bahasa arab untuk
meningkatkan kemahiran berbicara ikalangan siswa kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah
Darel Hikmah Pekanbaru.

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah
Darel Hikmah, dan objek nya adalah  Efektifitas penggunaan media Strip Story dalam
pembelajaran bahasa arab untuk meningkatkan kemahiran berbicara dikalangan siswa
kelas VIII di Madrasah Tsanawiyah Darel Hikmah.

Peneliti menggunakan Test dan Observasi dalam mengumpulkan data, tes
dilaksanakan sebelum penerapan eksperimen ( media Strip Story) dan setelah penerapan
media Strip Story, observasi di laksanakan saat proses pembelajaran berlangsung.
Sedangkan untuk menganalisa data, peneliti menggunakan rumus := 	 	100%

To=
	

√ 	 √
Data analisa yang di peroleh, dapat di simpulkan bahwa terdapat perbedaan yang

signifikan antara kemahiran berbicara siswa yang diajarkan sebelum menggunakan media
Strip Story dengan diajarkan setelah menggunakan media Strip Story, karena nilai To =
2,41 besar dari Tt pada taraf 5% , ini berarti hipotesis alternatif di terima dan hipotesis
nihil di tolak, dan data observasi mencapai 81,25(baik Sekali ) karena pada tingkatan 81-
100% ( baik sekali)
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ملخص
ترقية لفى تعليم اللغة العربيةاستخدام وسيلة حكاية مسلسلةفعالية ) :  2014سوريانيك سوجيونو (

ارالكمة درسة الثانوية "دفى المثاني التالميذ الصفمهارة الكالم لدى 
بكنبارو.

فعالية استخدام وسيلة حكاية مسلسلة ىف تغليم اللغة العربيةهذا البحث حبث التجريىب والغرض ملعرفة مدى
يف املدرسة الثانوية "داراحلكمة" باكنبارو.تالميذ الصف الثاينلدىمهارة الكالم لرتقية

فرد البحث تالميذ الصف الثاين يف املدرسة الثانوية دارالكمة. و موضوعه فعالية استخدام وسلية حكاية 
لرتقية مهارة الكالم لدى تالميذ الصف الثاين يف املدرسة الثانوية "داراحلكمة"للغة العربيةمسلسلة ىف تعليم ا

وجلمع البانات تستخدم الباحثة إختبارا و مالحظة, وقت قامت الباحثة بإلختبار ومالظة قبل القيام 
=بالتعليم و بعدالقيام به, . و لتحليل البيانات استخدمت الباحثه الرموز : 	 	100%

To = 	
√ 	 √

قبلى القيام بالتعليم التجريىب و اخلالصة أن هناك الفرق ىف مهارة الكالم لدى تالميذ بني املهارة
Toاملهارة بعد القيام بالتعليم التجريىب باستخدام وسيلة حكاية مسلسلة, كما تدل على هذه اخلالصة أن

فالنتيجة أن الفرضية البدائلة مقبولة و الفرضية الصغرية مردودة كما أشارت ,%5أكرب من درجة=2,41
%100-81و الدرجة ىف املالظة (جيد جدا) 81,25اهليا بيان املالحظة يعين 
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ABSTRACT

Suryanik Sugiono (2014): The Effectiveness of Using Strip Story Media to Increasing
the Student Speaking Ability in Arabic at the Two Year
Student of Mts Darel Hikmah

This research is an experimental research. The purpose of this research is to know
the student ability in speaking arabic using the Strip Story in two year Student of Mts
Darel Hikmah Pekanbaru.

The subject of this research is the two years student of MTs Darel Hikmah
Pekanbaru,. And The objec is The Effectiveness of Strip Story in to Increasing the
Student Speaking Ability in Arabic at the two year Student of Mts Darel Hikmah
Pekanbaru.

The writer use the” Test and Observation” to collect the data. The test is done
before applaying the Strip Story media and after applaying Strip Story. The observation is
done during the learning process. The writer used these following formula to analisis the
data . = 	 	100%

To = 	
√ 	 √

After analyzed the data. The concluded that there was an extreme significant
result of the student before used the Strip Story media and those after used the Strip
Story. Because To score = 2,41 that is bigger than Tt in rate 5%, it means that alternative
hypotesis is accepted and null hypotesis is refused. The Observation data get 81,25 ( Very
good) because it is in level 81-100% (Very Good)
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الشكر و التقدير
اجلنة، هو احلمد هللا رافع درجات العلم رفعة عالية، مساهل طّالب العلم إىل رضاه و

وهو الذي أنزل القرآن عربيا و بعث رسوله من أفصح الناس كالما، العزيز الغفار,الواحد القهار،
أشهد أن ال إله إّال اهللا وحده ال شريك له و أشهد أّن حممدا عبده و رسوله، اهلادي إىل صراط 

قّيم، و على آله وأصحابه أمجعني.مستقيم، و الداعي إىل دين 

وط املقررة لنيل الشهادة اجلامعية الستكمال شرط من الشر بحثالمن واجبة الباحثة كتابة 
ن شريف قاسم للدرجة األوىل يف قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية و التعليم جلامعة سلطا

رياو.اإلسالمية احلكومية 

من وأيقنت الباحثة أن يف هذا البحث خطأت ونقصان لقله علوم الباحثة. لذلك ترجو
. ح واإلقرتاحات لتكميل هذا البحثأن يقدموا اإلصالنمساحة مجيع القراء

شرف و أّمتت الباحثة هذا البحث بإذن اهللا عز وجل مع توجيهات من فضيلة امل
دهم يف توجيه و إىل الذين قد بذلوا جهوفائق االحرتامشكرا جزيال وإرشاداته. وكذلك قدمت

: ة لكتابة الباحث

ن شريف قاسم اإلسالمية احلكومية األستاذ الدكتور احلاج حممد نذيراملدير جلامعة سلطا.1
رياو.

. الدكتور احلاج مسعود زين املاجستري العميد لكلية الرتبية والتعليم. .2
الدكتور احلاج نصرالدين املاجستري نائب العميد األول لكلية الرتبية والتعليم. .3
سري مورحيايت املاجسترية نائب العميد الثانية لكلية الرتبية والتعليم. .4
ور كسنادي املاجستري نائب العميد الثالث لكلية الرتبية والتعليم.الدكت.5
ندوس ذوالكفل املاجستري الرئيس لقسم تدريس اللغة الغربية بكلية الرتبية والتعليم.الدكتور .6
الوزار املاجستري الكاتب لقسم تدريس اللغة العربية.7
. فقد نفعين كثرية نصائحه حالذي قام باإلشراف على كتابة هذا البالدكتور احلاج برومادي.8

اهللا أن جيزيه خري اجلزاء.جيهاته السديدة . فأسألالغالية وتو 
ندوس زركسيه املاجستري كاملشرف األكادمكية الذي وجهين وأرشدين ىف أداء الدكتور .9

الواجبات األكادمكية.
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.و اللطف واملؤدةوالدي  احملبوبني اللذين قاما برتبيىت ودفعاىن بكل الصرب.10

, و ن يرجون أن أكون ناجحة يف التعلم وال يزاالن يدعوان اهللا لنجاجي, وإخواين وإخوايت الذي
جلميع أسريت لعلي و إياهم يف محاية اهللا.

الشيخ الفاضل شعبان مبورك إبراهيم الذي وجهين و أرشدين يف حفظ بعض أيات القران..11
العربية.علوما نافعة يف قسم تدريس اللغةاألساتيذ الذين علموىن.12
خواين و أخوايت وزمالئي وأصدقائي يف جامعة سلطان شريف قاسم اإلسالميةجلميع إ.13

م ىف تكميل هذا البحث وأسأل  .احلكومية رياو على مساعدا
واحلمد هللا يوافقهم وجزيهم خري اجلزاء هذا ونسأل اهللا عز وجل أن يباركهم ويساعدهم و 

رب العاملني.  

ھ1435ربيع األول4باكنبارو،  
م3٢٠١من يناير7

سوريانيك سوجيونو
10812001831رقم القيد:
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