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ABSTRAK

Jamila Wati, (2014) : Efektivitas Media Flip Chart dengan Menggunakan
Metode Praktik Pola-Pola Kalimat untuk
Meningkatkan Kemampuan Berbicara Bahasa Arab
Siswa di Madrasah Tsanawiyah AL-Muttaqin
Tampan Pekanbaru.

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen, dengan tujuan untuk
mengetahui penggunaan media flip chart dapat meningkatkan kemampuan
berbicara Bahasa Arab dan siswa yang diajarkan tanpa menggunakan media flip
chart dalam pembelajaran bahasa Arab di MTs Al-Muttaqin Tampan Pekanbaru.

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII A dan VII Ddi Madrasah
Tsanawiyah Al-Muttaqin Tampan Pekanbaru, danObjeknya adalah Efektivitas
Penggunaan Media Flip Chart Dengan Menggunakan Metode Praktik Pola-Pola
Kalimat Untuk Meningkatkan Kemampuan Berbicara Bahasa Arab Siswa Di
Madrasah Tsanawiyah AL-Muttaqin Tampan Pekanbaru.

Untuk pengumpulan data  dalam penelitian ini peneliti menggunakan Test
dan Observasi. Test dilaksanakan sebelum dan sesudah menggunakan metode ini,
sedangkan observasi dilaksanakan ketika proses pembelajaran berlangsung.
Sedangkan untuk analisis data peneliti menggunkan rumus:
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Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa terdapat
perbedaan yang signifikan antara menggunakan media flash card dan tanpa
menggunakan Media flash card.Karena nilai = 4,30 yang berarti lebih besar dari
“Tt” pada taraf signifikan 5% =2,01 dan taraf signifikan 1% =2,68. Ini berarti
diterima dan ditolak. Dan data observasi di peroleh hasil 71,42 %  (baik )

karena pada taraf 56-85%
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ABSTRACT

Jamila Wati,  (2014) : The Effectiveness of Media Flip Chart with using
Pattern-Practice Method in Increasing of Speaking
Language Arabic Student of MTs Al-Muttaqin
Tampan Pekanbaru.

This research was an experimental research. The purpose of this research
was to know the Increasing of Speaking Language Arabic student’s of Media Flip
Chart and with out Using media flip chart at the Student’s of MTs Al-Muttaqin
Tampan Pekanbaru.

The subject of this research was student’s  in VII A and VII D class at the
student’sof MTs Al- Muttaqin Tampan Pekanbaru and object of this research was the
Effectiveness Of Using media flip chart  In Increasing of speaking language Arabic
Student At The Student’s Of Mts Al-Muttaqin Tampan Pekanbaru.

The writer used the Test and observation to collect the data. The Test was
given before using media flip chart and after using this media , and the
observation is done during the learning process. To analysis data the writer used
the following formula:
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Based on the data analysis, it can be concluded that teaching process there
was a significant difference between the using ofmedia flip chart and without
usingmedia flip  chart, because the scor	 = 4,30 was bigger than “T” table on
standard5%=2,01   and 1% =2,68 . it mean’s was a accepted and was
rejected. The observation data was know by the number 71,42 % ( very good)
because it is in 56 % - 85%
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ملخص

ممارسة أنماط طريقةباستخدام(Flip Chart)لوح القالبوسيلةفعالية : )4201(،جميلة واتى
-Praktik Pola)ةجملال Pola Kalimat) لترقية مهارة الكالم  فى

تعليم اللغة العربية لدى الطالب بالمدرسة الثانوية المّتقين تامفن باكن 
.بارو

)لوح القالبوسيلةفعاليةغرضه ملعرفة ييب و هذا البحث هو البحث التجر  FlipChart)
.لرتقية مهارة الكالم  ىف تعليم اللغة العربية لدى الطالب باملدرسة الثانوية املّتقني تامفن باكن بارو

الثانوية  املّتقني تامفن درسةاملب(د) السابع (ا) و السابع الفصل افراد البحث هو طالب
)القالبلوح وسيلةفعالية .واما موضوعه روباباكن  Flip Chart ممارسة أمناط طريقةباستخدام(

-Praktik Pola)ةملاجل Pola Kalimat) لرتقية مهارة الكالم  ىف تعليم اللغة العربية لدى الطالب
.باملدرسة الثانوية املّتقني تامفن باكن بارو

قبل إستخدام جلمع البيانات تستخدم الباحثة االختبار واملالحظة، تستعمل الباحثة االختبار
عند العملية التعلمية.و حتليل البحثة تستخدمها فما املالحظة و بعدها، وأ"اللوح القالبوسيلة

:البيانات الىت تستخدم الباحثة الرموز
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استخدام بني تتخلف يف حتليل البيانات، ان اخلالصة يف عملية التدريس هناك 
T”table“كرب منأ,TO=4,30، الن"اللوح القالبوسيلةاستخداموبدون"اللوح القالبوسيلة

مردودة. و Hoمقبولة و Haباحلاصل682,=1% ومن درحة02,2= %5يف درجة
%85-56يف درجة ه(جيد) ألن%71,42مالحظة نيل 
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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.  

هذا البحث بإذن اهللا عز وجل مع توجيهات من فضيلة املشرف ةالباحثتو أمتّ 
شكرا جزيال وفائق االحرتام إىل الذين قد بذلوا جهدهم ةو إرشاده. و كذالك يقدم الباحث

لكتابة هذا البحث: ةىف توجيه الباحث
كاملدير جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية الدكتورمنزير هيتامي املاجستريربوفسورال.1

كومية رياو.احل
كالعميد لكلية الرتبية والتعليم.مسعود زين املاجستري ستاذ الدكتور احلاجاأل.2
كالرئيس لقسم تدريس اللغة العربية بكلية املاجستري الدكتور احلاج أفرجيون أفندي ستاذ األ.3

الرتبية والتعليم.
.كالكاتب لقسم تدريس اللغة العربيةاألستاذ نندانج سريفهداية املاجستري .4
ت الباحثةشرفين ىف كتابة هذا البحث. فقد نفعذىالحممد خليل اهللا املاجستري ستاذاأل.5

ديدة وخباصة يف هذه الدراسة. فأسأل اهللا أن جيزيهكثرية نصائحها الغالية وتوجيهاته الس
خري اجلزاء.

يف أداء الواجبات ىنتوأرشدىنتاألكادمكية اليت وجهةاملشرفةاملاجستري نلي يسرى.6
األكادمكية.

ىن تهجو يتالدكتورندوس ذو الكفل املاجستري كاملشرف ىف حفظ اجلزء الثالثني والاألستاذ  .7
ىن فيما ينفعىن. توأرشد

املرىب الذي وجهىن وأرشدىن فيما ستاذ الدكتورندوس أمحد شاه املاجستري كاملرشد واأل.8
ينفعىن. 

نافعة يف قسم تدريس اللغة العربية.األساتيذة الذين علموين علوما .9
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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 وإيا .هم يف محاية اهللاعطوفا عليهما رحيما 
إخويت األحباء: مع الصابرين، أفرزال، الذين يدعون اهللا دائما لنجاحي خاصة طوال .11

م يف الدنيا و يف اآلخرة. تعلمي يف برنامج الدراسات العليا، بارك اهللا حيا
جلميع إخواين وأخوايت وزمالئي وأصدقائي يف جامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية .12

م املادية احلكومية رياو عل املعنوية إلستكمال هذا البحث.و ى مساعدا
وبارك اهللا فيكم يف الدنيا واآلخرة واهللا ال يضيع أجرجزاهم اهللا عىن كل اخلري و اإلحسان 

من أحسن عمال.

ه1435ذواحلجة 8 باكنبارو،
م2014اكتوبر 3

مجيلة واتى
رقم القيد :11012200207
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