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ABSTRAK

Baginda Mulia H (2014): Efektifitas Metode Sam’iyah Syafawiyah Yadawiyah
untuk Meningkatkan Kemampuan Siswi pada
pelajaran Imla di Pondok Pesantren
Syahruddiniyah Sungai Pagar Kampar Kiri Hilir

Jenis Penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Tujuan dari penelitian ini
adalah  untuk mengetahui efektivitas Metode Sam’iyah Syafawiyah Yadawiyah
pada pelajaran Imla bagi siswi kelas VIII D dan E di Pondok Pesantren
Syahruddiniyah Sungai Pagar Kampar Kiri Hilir.

Subjek penelitian ini adalah guru (peneliti) dan siswa kelas VIII D dan
kelas VIII E Pondok Pesantren Syahruddiniyah Sungai Pagar Kecamatan Kampar
Kiri Hilir, dan objeknya adalah Efektivitas Metode Sam’iyah Syafawiyah
Yadawiyah untuk meningkatkan kemampuan siswi pada pelajaran Imla.

Peneliti menggunakan observasi dan test untuk mengumpulkan data.
Observasi dilaksanakan setiap kali pertemuan atau proses pembelajaran
eksperimen (menggunakan dan tanpa menggunakan Metode Sam’iyah Syafawiyah
Yadawiyah ) sedangkan untuk menganalisis data, peneliti menggunkan rumus:= 	 −

√ + 	 √
Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa dalam proses

pembelajaran terdapat perbedaan yang signifikan antara menggunakan Metode
Sam’iyah Syafawiyah Yadawiyah dengan tanpa menggunakan Metode Sam’iyah
Syafawiyah Yadawiyah. Karena nilai = 4,42 yang berarti lebih besar dari " "
tabel pada taraf signifikan 1% = 2,72 dan taraf signifikan 5% = 2,02. Ini berarti
diterima dan ditolak. Dalam arti kata Metode Sam’iyah Syafawiyah
Yadawiyah efektif untuk meningkatkan kemampuan siswi pada pelajaran Imla di
Pondok Syahruddiniyah Sungai Pagar Kampar Kiri Hilir.
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ABSTRACT

Baginda Mulia H (2014) :The Effectiveness of  Sam’iyah Syafawiyah
Yadawiyah Methode Increas Writing Ability
Students at Imla Lesson in Syahruddiniyah
Boarding School Sungai Pagar Kampar Kiri
Hilir.

This reasearch is an experimental. The purpose of this reaserch is to know
Effectiveness of Sam’iyah Syafawiyah Yadawiyah Methode at Imla lesson in
Syahruddiniyah Boarding School Sungai Pagar Kampar Kiri Hilir.

The subject of this reasearch is the teacher and second year students in class
D and second year E at Syahruddiniyah Boarding School Sungai Pagar Kampar
Kiri Hilir, and the object is Effectiveness of Sam’iyah Syafawiyah Yadawiyah
Methode Increas Writing Ability Students at Imla Lesson.

The writer used the observation and test to collect the data. The observation
was conducted every teaching process the experimental ( used Sam’iyah
Syafawiyah Yadawiyah Methode  and without Sam’iyah Syafawiyah Yadawiyah
Methode ). To analysis data the writer used the following formula:= 	 −

√ + 	 √
Based on the data analysis, it can be concluded that Sam’iyah Syafawiyah

Yadawiyah Methode is Effective to Increasing Writing Ability for the Students at
Syahruddiniyah Boarding School Sungai Pagar Kampar Kiri Hilir.Because the
scor = 4,42 is bigger than " " table on standard 1% = 2,72 and 5% = 2,02. It
mean is accepted and is rejected. It’s mean the Sam’iyah Syafawiyah
Yadawiyah Methode is effective to increasing Writing Ability Students at
Syahruddiniyah Boarding School Sungai Pagar Kampar Kiri Hilir.

ملخص
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قدرة التلميذات فى لترقيةفعالية طريقة السمعية الشفوية ":2014،باغندا موليا هاراهف
سوعي باجر كمبار  ةسالمية االمعهد شهر الّدينيباإلمالء

“كيري هيلير

لرتقيةالشفوية اليدوية فعالية طريقة السمعية ملعرفة هدفهو ،حبث جتريبالبجث هوهذا 
. سوعي باجر كمبار كريي هيلريةعهد شهر الّدينية اإلسالميمبإلمالءقدرة التلميذات ىف ا

عهد مب) ه(الثامنالفصل ) ودالثامن (الفصل ىفلميذاتتالاملعلم وىالبحث هفرادأ
فعالية طريقة السمعية " عهو هيلري. و أما موضار كرييباجر كمبي عسو االسالمية نية يشهر الد

.اإلمالءقدرة التلميذات ىف الشفوية اليدوية لرتقية 
عند اتاملالحظالباجثو قام.واالختبارة الباحث املالحظستخدم، امع البياناتجلو 

ماأو.و بدون استخدام هذه الطريقةاليدويةطريقة السمعية الشفوية ام ستخدباعملية التعليم
=بالرموز:تحليل البيانات استخدم الباحثل 	 −

√ + 	 √
قدرة رتقيةلاليةفعّ طريقة السمعية الشفوية اليدويةأناخلالصة فالبيانات،بعد أن حّللتو 

	ألن ، ةعهد شهر الّدينية اإلسالميمبالتلميذات ىف اإلمالء = 4, من اجلدول أكرب من 42
"T"% مقبولة و،يعىن 1و من درجة داللة %5يف درجة داللة	و هذه تدل أنّ مردودة.

عهد شهر الّدينية قدرة التلميذات ىف الكتابة مبلرتقيةاليةفعّ طريقة السمعية الشفوية اليدوية
هيلري.ار كرييبجر كمباي عسو ة اإلسالمي
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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 أّمت الباحث هذا البحث بإذن اهللا عز و جل مع توجيهات من فضيلة املشرف و إرشاده. 
و كذالك يقدم الباحث شكرا جزيال وفائق االحرتام إىل الذين قد بذلوا جهدهم ىف توجيه الباحث 

لكتابة هذا البحث: 
احلكومية حممد نذير كرمي كاملدير جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالميةالدكتوربروفسور.1

رياو.
كالعميد لكلية الرتبية والتعليم.مسعود زين املاجستري أستاذ الدكتور احلاج.2
أستاذ الدكتورندوس ذو الكفل املاجستري كالرئيس لقسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية .3

والتعليم.
.لويزار املاجستري كالكاتب لقسم تدريس اللغة العربيةأستاذ أ.4
شرفين ىف كتابة هذا البحث. فقد نفعين  ذىالاملاجسترييثمر الدين بردنشاهالدكتورستاذ أ.5

كثرية نصائحها الغالية وتوجيهاته السديدة وخباصة يف هذه الدراسة. فأسال اهللا أن جيزيها 
خري اجلزاء.

ي وجهين وأرشدين يف أداء ذالاألكادمكىكاملشرفاجستري  نندانج شريف هداية املأستاذ .6
األكادمكية.الواجبات 

ىن تىن وأرشدتهجو يتىف حفظ اجلزء الثالثني والةكاملشرفرندا زليانا املاجستريةو أستاذة الدكت.7
فيما ينفعىن. 

املرىب الذي وحهىن وأرشدىن فيما أستاذ الدكتورندوس أمحد شاه املاجستري كاملرشد و.8
ينفعىن. 

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



ب

واىن وأخوايت وزمالئى وأصدقائى ىف قسم تدريس اللغة العربية جبامعة سلطان جلميع إخ.11
م املادية واملعنوية خالل استكمال  شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو على مساعدا

و خباصة ألف زركشى حسيىن هاراهف و سفر الدين و حممد كرمي هسبوان هذه الرسالة
S.Pd.Iو نفيس حممود 

خرة واهللا ال يضيع أجرا وبارك اهللا فيكم يف الدنيا واآلجزاهم اهللا عىن كل اخلري و اإلحسان 
من أحسن عمال.

ه1435ثاىنربيع ال12
م2014فرباير 12باكنبارو،

باغندا موليا هاراهف
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