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ملخص

تنفيذ طريقة السمعية و الشفوية باستخدام األناشيد فعالية ): (2014مة ,ينور حل
لترقية مهارة االستماع لدى التالميذ في المدرسة العالية 

اإلسالمية التكنولوجية كمفر مدان بانجكينانج 

تنفيذ طريقة السمعية و فعاليةهذا البحث هو البحث التجريب، وأغراضه ملعرفة
الشفوية باستخدام األناشيد لرتقية مهارة االستماع لدى التالميذ يف املدرسة العالية اإلسالمية 

التكنولوجية كمفر مدان باجنكينانج.
أفراد البحث هو التالميذ يف الفصل عشر "ألف" و عشر "باء" باملدرسة العالية 

تنفيذ طريقة فعالية ، وأما موضوع البحث هو ينانجالتكنولوجية كمفر مدان باجنكاإلسالمية
السمعية و الشفوية باستخدام األناشيد لرتقية مهارة االستماع لدى التالميذ يف املدرسة 

وجلمع البيانات، تستخدم الباحثة العالية اإلسالمية التكنولوجية كمفر مدان باجنكينانج.
رة اإلستماع لدى التالميذ يف تعليم اللغة العربية املراقبة. أما اإلحتبار ملعرفة مهااإلحتبار و

وبعده. و قام املراقبة هو عند عملية التعليم باستخدام األناشيد.قبل إستخدام األناشيد
اخلالصة من حتليل البيانات هي تنفيذ طريقة السمعية و الشفوية باستخدام األلعاب 

يف املدرسة العالية اإلسالمية التكنولوجية  لرتقية مهارة االستماع لدى التالميذ فعالاألناشيد
و درجة 5يف درجة داللة %“T“أكرب من جدوال ”To”كمفر مدان باجنكينانج ، ألن 

, و 2,68=1و من درجة %2,01=5أكرب من درجة To =,2635%، يعىن %1
(جّيدة/ %80-61وهو جيدة ألن يف درجة  %64,74بنظر إىل جدول املراقبة نيل 

مردودة.HOمقبولة وHaفّعال). وبذلك 



ABSTRACT

Nurhalimah, (2014): The Implementation of Listening and Speaking
Method Using Song Media to Improve the Student’s
Mastery in Listening at Senior High School Islamic
Kampar Madani Bangkinang.

This research is an experimental research. The purpose of this research is to
know The Implementation of Listening and Speaking Methode Using Song Media to
Improve the Student’s Mastery in Listening at Senior High School Islamic Kampar
Madani Bangkinang. The subject of this research is the second year students in class
A and  second year B in Senior High Scool IT  Bangkinang. The object of this
research is The Implementation of Listening and Speaking Methode Using Song
Media Learning Arabic Language. The writer used the obsevasion and test to collect
the data. Test was conducted before used Listening Song and after used Listening
Song, and observation was conducted along the learning process. The result of this
research is The Use Of Listening Method By Using Listening Game Song At
Learning Arabic Language In Senior High Scool IT  Bangkinang. Because the Score
of To = 5,263 is bigger than T in the significant 5% = 2,01 and in the significant 1%
= 2,68. Based on the observation data is know by the number 64,74 % is categories
good because at it is pleased in 61-80%. It shows that Ha (hypotheses alternative) is
accepted and Ho (hypotheses nihil) is rejected.



ABSTRAK

Nurhalimah, (2014): Efektivitas Penerapan Metode Sam’iyah  Safawiyah
dengan Menggunakan Media Lagu untuk Meningkatkan
Kemampuan Menyimak di SMA IT Kampar Madani
Bangkinang

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui penerapan metode sam’iyah safawiyah dengan
menggunakan media lagu efektiv untuk meningkatkan kemahiran menyimak untuk
anak SMA IT Kampar Madani Bangkinang. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa
SMA ( 10 a dan 10 b) IT bangkinang dan objeknya adalah efektivitas penerapan
metode sam’iyah safawiyah dengan menggunakan media lagu untuk meningkatkan
kemahiran menyimak untuk anak SMA IT Kampar Madani Bangkinang pada
pembelajaran bahasa Arab. Peneliti menggunakan tes dan observasi untuk
mengumpulkan data. Tes tersebut dilaksanakan sebelum menggunakan lagu dan
sesudah menggunakan lagu, sedangkan pengamatan dilaksanakan saat proses
pembelajaran berlangsung oleh guru bahasa Arab. Adapun hasil penelitian ini adalah
penerapan metode sam’iyah safawiyah dengan menggunakan lagu efektiv untuk
meningkatkan kemahiran menyimak untuk anak SMA IT Kampar Madani
Bangkinang, karena Nilai To = 5,263 lebih besar dari T pada taraf signifikan 5% =
2,01 dan pada taraf signifikan 1% = 2,68. Sedangkan dari hasil pengamatan
diperoleh skor 64,74% hal ini menunjukkan bahwa penggunaan lagu dalam
meningkatkan kemahiran mendengar dengan angka persentase 64,74 %. Pernyataan
tersebut dapat dilihat dari standar yang telah ditetapkan bahwa perolehan 61-80%
adalah baik. Dari keterangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Ha diterima dan
Ho ditolak.



تقديرشكر و
بسم اهللا الرمحن الرحيم

الصالة و .احلمد هللا الذى جعل اللغة العربية أفضل اللغات وأنزل اهللا قراَنا عربية
له وأصحابه أجعمعني.آاهللا عليه وسلم وعلى ىحممد صلونبينا والسالم على سيدنا 

رحلةكتابة هذه الرسالة شرط من الشروط للحصول على شهادة املؤهل ىف امل
جامعة سلطان شريف قاسم والتعليم األوىل ىف قسم تدريس اللغة العربية كلية الرتبية

طريقة السمعية الشفوية باستخدام التنفيذ "اإلسالمية احلكومية رياو حتت املوضوع 
مهارة االستماع لدى التالميذ يف املدرسة العالية اإلسالمية تعليم األناشيد لرتقية 

."جننايبنك
كتابة هذه الرسالة بإذن اهللا عز وجل مع توجيهات من املشرف ةاحثالبتأمت
هذه الرسالة،كتابة ىف  ةالباحثتأن أشكر شكرا كثريا ملن ساعدى نسأالو . وإرشاداته

وأخص الشكر إىل :
مدير جامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية األستاذ الدكتور احلاج حممد نذير كرمي .1

احلكومية رياو.
كلية الرتبية والتعليم جامعة سلطان شريف عميدالدكتور مسعود زين املاجستري .2

قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.
تدريس اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم قسم الدكتوراندوس ذوالكفل املاجستري رئيس .3

جامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو. 
.تري حيث يكون مشرفا الذى ساعدىن ىف كتابة هذه الرسالةاملاجسرشـــــديالدكتور .4



إخواىن وأخواتى الذين يساعدونين ويصاحبونين حسن الصحابة ىف قسم تدريس .5
اللغة العربية الذين مل يكن أن أذكر هم واحدا فواحدا.

ما قد ربياىن تربية حسنة منذ صغريى، أدعو " رب اغفريل .6 والدي املكرمني أل
ي وارمحهما كما ربياين صغريا".ولوالد
املعلمون واملعلمات الذين علموىن علوما متنوعة ىف قسم تدريس اللغة العربية. .7

ىف هذه الرسالة. ناخلطأت والنقصاواوأخريا أرجو من القارئني التصحيح إذا وجد
واهلداية يق فوباهللا تو ا.الباحثني ومجيع اىل أن جيعل هذه الرسالة نافعة يلأدعو اهللا تع

مني يارب العاملني.آ،والرضا واملعرفة
والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.

م1420ابريل15باكنبارو، 
ه1435مجادى األخري   15

نور حليمة
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