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ملخص

الم لترقية مهارة الكالمباشرة بلعبة اإلشارة الجسدية و التكلمطريقةفعالية:(2014)،أوتارىألفية
.فى المدرسة الثانوية الحكومية كووكاللغة العربية

املباشرة بلعبة اإلشارة اجلسدية و التكلمطريقةفعاليةهذا البحث هو حبث جترييب، و أهدفه ملعرفة 
.ىف املدرسة الثانوية احلكومية كووكالم اللغة العربيةلكلرتقية مهارة ا

أفراد هذا البحث هي املعلم و الطالب يف الفصل  الثاين (أ) و الفصل  الثاين (ب) يف املدرسة 
لرتقية مهارة املباشرة بلعبة اإلشارة اجلسدية و التكلمطريقةفعاليةاحلكومية كووك. و أما موضوعه الثانوية

.ىف املدرسة الثانوية احلكومية كووكة العربيةالم اللغالك

وجلمع البيانات، استخدمت الباحثة املالحظة واإلختبار. و قامت الباحثة املالحظات عند عملية 
بلعبة قة املباشرة يو بدون استخدام طر بلعبة اإلشارة اجلسدية و التكلمالتعليم باستخدام طريقة املباشرة 

و لتحليل البيانات استخدمت الباحثة بالرموز:.اإلشارة اجلسدية و التكلم

لرتقية مهارة املباشرة بلعبة اإلشارة اجلسدية و التكلمطريقةومن حتليل البينات فاخلالصة أن
يف درجة "T"من اجلدول أكربTo= 4,29ن، أىف املدرسة الثانوية احلكومية كووكالم اللغة العربيةالك

ل اجدو علىاءوبنمردودة. مقبولة ومبعىن 2, 72%= 1جة داللة و من در 2,02%=5داللة 
املباشرة بلعبة طريقةو هذه تدل أنّ .%85-56ألن يقع يف درجة مبعىن جيد81,48%املالحظة نيل 

.ثانوية احلكومية كووكىف املدرسة الالم اللغة العربيةلرتقية مهارة الكاليةفعّ اإلشارة اجلسدية و التكلم



ABSTRACT

Alfiah Utari, (2014) :The Effectiveness of the Direct Method by using Sign Body be in
Motion and Speak to Increas Speaking Ability Students in Islamic
Yunior High School Kuok.

This reasearch is an experimental. The purpose of this reaserch is to know Effectiveness of
the Direct Method by using Sign Body be in Motion and Speak to Increas Speaking Ability
Students in Islamic Yunior High School Kuok.

The subject of this reasearch is the teacher and second year students in class A and second
year B at Islamic Yunior High School Kuok and the object is Effectiveness of the Direct Method
by using Sign Body be in Motion and Speak to Increas Speaking Ability Students in Islamic
Yunior High School Kuok.

The writer used the observation and test to collect the data. The observation was conducted
every teaching process the experimental used Direct Method with Sign Body be in Motion and
Speak and without used Direct Method with Sign Body be in Motion and Speak. To analysis data
the writer used the following formula:

Based on the data analysis, it can be concluded that the Direct Method with Sign Body be
in Motion and Speak is Effective to Increasing Speaking Ability for the Students at Islamic
Yunior High School Kuok. Because the score = 4,29 is bigger than table on standard 1%
= 2,72 and 5% = 2,02. It mean is accepted and is rejected and data observation is%81,48
it mean is Best because the score 56-85.% . It’s mean the Direct Method with Sign Body be in
Motion and Speak is Effective to Increasing Speaking Ability  for the Students at Islamic Yunior
High School Kuok.



ABSTRAK

Alfiah Utari, (2014): Efektifitas Metode Mubasyaroh Dengan Isyarat Tubuh Bergerak dan
Berbicara Untuk Meningkatkan Kemahiran Berbicara Siswa
Madrasah Tsanawiyah Negeri Kuok.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian eksperimen.Tujuan dari penelitian ini adalah  untuk
mengetahui efektifitas metode mubasyaroh dengan isyarat tubuh bergerak dan berbicara untuk
meningkatkan kemahiran berbicara bagi siswa kelas II A dan B di Mts Negeri Kuok.

Subjek penelitian ini adalah guru (peneliti) dan  siswa kelas II A dan kelas II B Mts Negeri
Kuok, dan objeknya adalah Efektifitas Metode Mubasyaroh Dengan Isyarat Tubuh Bergerak dan
Berbicara Untuk Meningkatkan Kemahiran Berbicara Siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri
Kuok.

Peneliti menggunakan observasi dan test untuk mengumpulkan data. Observasi
dilaksanakan setiap kali pertemuan atau proses pembelajaran eksperimen dan Test dilaksakan
sebelum dan sesudah menggunakan Efektifitas Metode Mubasyaroh Dengan Isyarat Tubuh
Bergerak dan Berbicara, 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 Mubasyaroh dengan
menggunakan Isyarat Tubuh Bergerak dan Berbicara dengan tanpa menggunakan Metode
Mubasyaroh dengan Isyarat Tubuh Bergerak dan Berbicara. Karena nilai = 4,29 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 Mubasyaroh dengan Menggunakan
Isyarat Tubuh Bergerak dan Berbicara efektif untuk  meningkatkan kemahiran berbicara Siswa
Mts Negeri Kuok.



الشكر و التقدير

كما احتب فلك احلمد ربنا،احلمد و الشكر اهللا أوال و أخريا على ما يسّر و وّفق و أعان وقّدر
و ترضى و لك الشكر و الثناء احلسن على توفيقك و امتنانك.

و أّمت الباحثة هذا البحث بإذن اهللا عز و جل مع توجيهات من فضيلة املشرف و إرشاده. و  
احثة شكرا جزيال و فائق االخرتام إىل الذين قد بذلوا جهدهم ىف توجيه الباحثة لكتابة كذالك تقدم الب

هذالبحث:
فضيلة السيد مدير جامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو الدكتور احلاج منذر .1

سرت. حيتامى ا
عليم.أستاذ الدكتور احلاج مسعود زين املاجستري  كالعميد لكلية الرتبية والت.2
أستاذ الدكتور أفرجيون إفندي املاجستري كالرئيس لقسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم..3
أستاذ نندانج شريف كالكاتب لقسم تدريس اللغة العربية..4
املاجستري الذى شرفين ىف كتابة هذا البحث. فقد نفعين  نورناصرحممدالدكتورندوسأستاذ.5

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

أستاذ الدكتور حممد نذير كرمي املاجستري كاملشرف األكادمكى الذي وجهين وأرشدين يف أداء .6
الواجبات األكادمكية.

فيما ينفعىن.يت وجهتىن وأرشدتىنأستاذ ألويزار املاجستري كاملشرف ىف حفظ اجلزء الثالثني وال.7
الذي وحهىن وأرشدىن فيما ينفعىن.أستاذ الدكتورندوس أمحد شاه املاجستري كاملرشد و املرىب .8
األساتيذة الذين علموين علوما نافعة يف قسم تدريس اللغة العربية..9



ان ىل بالتوفيق و السداد و على تربيتهما ورعايتهما ىل والدّي احملبوبني اللذين مل يفتئا يدعو .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 
م يف الدنيا و يف اآلخرة.إخواين األحباء: ألفيان أوتارا، ألفطرا، ألفضلى، برك اهللا.11 حيا
اخي كبري خملص، أشكرك شكرا على املساعدة و الدعاء. برك اهللا لك..12
، أسري أنرتا، توتى علوية، فطرى ياين، هندراوايت، أيرميل ينيت، دينا رزايلو األصدقاء احملبوب :.13

حممد نزردن، إندح، رحينة زكية، غيتا، نيل اليسرى، نور النساء، فاسية، فاطمة، خيدير، 
وسرَوايدي.و جلميع إخواىن وأخوايت وزمالئى وأصدقائى ىف قسم تدريس اللغة العربية جبامعة 

م املادية واملعنوية خالل استكمال  سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو على مساعدا
."ب"الفصلو خباصةهذه الرسالة

ا: نوفيانا، فاي روكميين، ليلي،  ينيت، معرفة، جلميع إخواين و إخوايت يف سكن الطالبة ناتون.14
حىلى فوترى، رمضىن، صافية، دوى أوكمرىتا، أمي، نييت، جنة، روين، فيفي، أويل. شكرا على 

تشجيعكم و مساعدتكم املادية و املعنوية إلساتكمال هذا البحث. جزاكم اهللا.
دنيا واآلخرة واهللا ال يضيع أجرا من جزاهم اهللا عىن كل اخلري و اإلحسان  وبارك اهللا لكم يف ال

أحسن عمال.

ه1435ذوالقعدة
باكنبارو،

م2014سبتمرب 

أوتارىألفية
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