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ABSTRAK

HUSNUL HAYATI, ( 2014 ) : Efektifitas Metode Praktik Theory
(Practice Theory Method ) dengan
Menggunakan Media Flip Chart
untuk Meningkatkan Kemampuan
Berbicara Siswa di MTsN Padang
Mutung Kampar.

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen, dengan tujuan untuk
mengetahui efektivitas metode praktik teori dengan menggunakan media flip chart
untuk meningkatkan kemampuan  berbicara bahasa arab siswa kelas II MTsN
Padang Mutung Kampar.

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas II MTsN Padang Mutung
Kabupaten Kampar, dan objeknya adalah efektivitas metode praktik teori dengan
menggunakan media flip chart untuk meningkatkan kemampuan  berbicara
bahasa arab siswa kelas II MTsN Padang Mutung Kampar.

Peneliti menggunakan Test dan observasi dalam mengumpulkan data. Test
tersebut dilaksanakan sebelum pelaksanaan metode eksperiment metode Praktik
teori) dan setelah pelaksanaan metode praktik teori. Metode praktik teori 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 metode praktik teori dan siswa yang diajarkan tanpa pelaksanaan
metode praktik teori karena nilai To = 2,83 besar dari Tt pada taraf 5% = 2,02 dan
taraf 1% = 2,77, ini berarti hipotesis alternative diterima dan hipotesis nihil
ditolak, dan data Observasi mencapai 70 ( baik ) karena pada tingkatan 60-79 %
baik.



ABSTRACT

HUSNUL HAYATI, (2014) : The Effectiveness of Practical Theory
Method with Flip Chart Media to
Increase Studens’ Speaking Ability at
Madrasah Tsanawiyah Padang Mutung
Kampar.

ental research is to know the effectivity of practical theory method by
using the flip chart media to raise up the studens’ Arabic speaking ability at
second gradeof MtsN Padang Mutung Kampar.

The subjects of this research are all second grade studens’ of MTsN
Padang Mutung Kampar which consist of clasIIa and IIb and te subject of the
research s using flip chart media to echance the studens’ Arabic speaking ability at
second grade of MTsN Padang Mutung Kampar.

The writer uses the test and opservation in collecting data. The test was
carried out before performing the practical theory method and also after
performing the practical theory method used. The practical theory method and
observasion are carrying out at the moment of teaching learning activity,
meanwhile in analyzing the data, the writer the following formula :
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The analyzed data which obtained can be concluded that there is a
significant difference between the studens’ speaking fluency that was taught by
practical theory method by using the flip chart media and non practical theory
method by using the flip chart media. Now that the value of to equal 2,83 is higher
than Tt at level 5 % = 2.02 and the level 1% = 2,72 it means that an alternative
hypothesis is accepted and null hypothesis is denied and the observasion data
reaches 70 (good) because at the level 60-79 % is excellent.



ملخص

Practice Theory)النظرية فعالية الطريقة التطبيقية :)2014( حسن الحياتى،

Method) باستخدام وسيلةFlip Chart لترقية
المدرسة الثانوية لدى الطالب في الكالم رةمها

.""فادنج موتونج  كامبارالحكومية

باستخدام وسيلة التطبيقية النظريةهذا البحث حبث جترييب يهدف إىل معرفة فعالية الطريقة
Flip Chartلرتقية مهارة الكالم لدى الطالب الفصل الثاىن يف املدرسة الثانوية احلكومية "فادنخ ا

فادنجفى املدرسة الثانوية احلكومية الفصل الثانىطالب الوأما فرد البحث فهو .ونج كامبار"منوت
Flipوسيلةباستخدامالتطبيقية النظريةموتونج. وأما موضوع البحث فهو فعالية الطريقة

Chart موتونجفادنج"املدرسة الثانوية احلكوميةيف طالب الفصل الثاىن اللرتقية مهارة الكالم لدى
.كامبار"

وطريقة مجع البيانات املستخدمة ىف هذا البحث مراقبة واالختبار. وهذا االختبار 
التطبيقية وبعد تنفيذ الطريقةالتطبيقية النظريةيتكون من االختبار القبلي قبل تنفيذ الطريقة

. وطريقة حتليل البيانات املستخدمة ىف هذا البحث باستخدام الرمز التاىلالنظرية
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بناء على حتليل البيانات فخالصة البحث يوجد الفرق اهلام عن مهارة الكالم بني الطالب 
باستخدام بدون والطالب Flip Chartوسيلةباستخدامالتطبيقية النظريةاملعلمون باستخدام الطريقة 

ىف Ttأكرب من ل= 83,2Toألن نتيجةFlip Chartسيلةو استخدامالتطبيقية النظريةالطريقة 
مقبولة. وبيانات Ha. فلذا أن %=72,2وىف الدرجة اهلامة% 5=02,2الدرجة اهلامة

%.79- % 60) أو جيد ، وهذه النتيجة تقع بني %70املراقبة وصلت إىل الثمانني ىف املائة (



شكر و تقدير

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 

حممدا عبده و من أفصح الناس كالما، أشهد أن ال إله إالّ اهللا وحده ال شريك له و أشهد أنّ 

رسوله، اهلادي إىل صراط مستقيم، و الداعي إىل دين قّيم، و على آله و أصحابه أمجعني.

من واجبة الباحثة كتابة البحث الستكمال شرط من الشروط املقررة لنيل الشهادة اجلامعية 

يف قاسم للدرجة األوىل يف قسم تدريس اللغة العربية كلية الرتبية و التعليم جامعة سلطان شر 

اإلسالمية احلكومية برياو.

أّمت الباحثة هذه الرسالة بإذن اهللا عز وجل مع توجيهات من فضيلة املشرف وإرشاداته. 

وكذلك تقدم الباحثة شكرا جزيال وفائق االحرتام إىل الذين قد بذلوا جهدهم يف توجيه الباحثة 

لكتابة هذه الرسالة: 

امعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية جلمدير اجستري بروفسور الدكتور مونزير هيتامي امل.1

احلكومية رياو.

مسعود زين املاجستري عميد كلية الرتبية والتعليم.احلاج الدكتور .2

الدكتور نصر الدين املاجستري نائب العميد األول لكلية الرتبية والتعليم..3

نائبة العميد الثالث لكلية الرتبية والتعليم.الدكتور كسنادي املاجستري .4

املاجستري رئيس قسم تدريس اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم.احلاج أفرجيون أفنديالدكتور.5

كاتب قسم تدريس اللغة العربيةاملاجستري نندانج شريف هداية .6



فقد نفعتين  الذي قام باإلشراف على هذه البحث.املاجستريفضيلة نندانج شريف هداية .7

ما كثرية و نصائحه الغالية وتوجيهاته السديدة وخباصة يف هذه الرسالة. فأسال اهللا أن جيزيه و عل

خري اجلزاء.

ما. واليزاالن .8 والدّي احملبوبني الذين قاما برتبييت وتزويدي ودفعاين بكل صربمها ولطفهما ومود

أكون ناجحا يف التعلم، و جلميع يدعوان اهللا لنجاحي، وإخواين وإخوايت الذين يرجون أن

أسريت لعلي وإياهم يف محاية اهللا.

األساتذة الذين علموين علوما نافعة يف قسم تدريس اللغة العربية..9

جلميع إخواين وأخوايت وزمالئي وأصدقائي يف قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم .10

م املادية املعنوية جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية  رياو على مساعدا

الستكمال هذا البحث.

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

رب العاملني.

1435ه رجب باكنبارو،12

م2014مايو12
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