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ملخص

أخبر أحوالك لترقية مهارة جية اللعبة عني:فعالية استخدام إسترات) 2014(.رينيغأنجا غإي
العامةالمتوسطةفي المدرسة بيي(بحث تجر الكالم لدي الطالب

.)محمدية بنجكيننج بمنطقة كمبار

أخرب جية اللعبة عنييهدف إىل معرفة فعالية استخدام إسرتاتيب و يهذا البحث حبث جتر 
حممدية بنجكيننج مبنطقة كمبار.العامةاملتوسطةأحوالك لرتقية مهارة الكالم لدي الطالب يف املدرسة 

لرتقية مهارة فعاالكونيأخِرب أحوالكجية اللعبة عنيالبحث " هل استخدام إسرتاتسؤالو 
"؟مبنطقةكمبارحممدية بنجكيننج  العامةاملتوسطةطالب يف املدرسة الالكالم لدي 

) تصميم خطة التعليم،  1الذي يرتكب من (تجرييب، البحث المن نوعهذا البحثومنهج 
الصف الثالث ) اإلختبار، و جمتمع البحث فيتكون من طالب 4) املالحظة، و(3) التطبيق، و (2و(

طالب و عينته. 2015\2014حممدية بنجكيننج، العام الدراسي العامةيف املدرسة املتوسطة
يوأما أفراد البحث فهحممدية بنجكيننج.العامةالصف الثالث "ب" و "ج" يف املدرسة املتوسطة

حممدية بنجكيننجالعامةاملتوسطةاملدرسة ب" ج" و "بالصف الثالث "يفاللغة العربيةةمدرس
) 1يانات : (البو من أدوات جلمع استخدام اللعبة عن أخرب أحوالك لرتقية مهارة الكالم.هوموضوع

.) االختبار2املالحظة، و (
أخرب أحوالكجية اللعبة عنيإسرتاتأن أما نتائج هذا البحث فيمكن أن تتلخص الباحثة

حممدية بنجكيننج مبنطقة  العامةاملتوسطةلرتقية مهارة الكالم لدي الطالب يف املدرسة فعاالكونت
، 1و من درجة داللة %5يف درجة داللة %Ttمن اجلدول من أكبار	أن كما دل عليه.كمبار
فعاالتكونأخرب أحوالكجية اللعبة عنيإسرتاتأّن على. و هذه تدلمقبولة	ومردودةيعىن 

.حممدية بنجكيننج مبنطقة كمبارالعامةاملتوسطةلرتقية مهارة الكالم لدي الطالب يف املدرسة

: فعالية، إستراتيجية، اللعبة، مهارة الكالم.الكلمات األساسية
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ABSTRAK

Ega Anggraini. (2014) : Efektifitas Strategi Permainan Kabarkan Beritamu
untuk Meningkatkan Kemahiran Berbicara Bahasa
Arab Siswa (Penelitian Eksperimen di SMP
Muhammadiyah Bangkinang Kabupaten Kampar).

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui
efektifitas permainan kabarkan beritamu untuk meningkatkan kemahiran berbicara
bahasa Arab siswa SMP Muhammadiyah Bangkinang Kabupaten Kampar.

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah Strategi
Permainan Kabarkan Beritamu Efektif untuk Meningkatkan Kemahiran Berbicara
Bahasa Arab Siswa SMP Muhammadiyah Bangkinang Kabupaten Kampar?”.

Penelitian ini dimulai dari merancang langkah pembelajaran, pelaksanaan,
observasi, kemudian test. Populasi penelitian adalah siswa SMP Muhammadiyah
Bangkinang tahun ajaran 2014/2015, dengan sampel siswa kelas 3 B dan 3 C SMP
Muhammadiyah Bangkinang. Subjek penelitian adalah guru bahasa Arab SMP
Muhammadiyah Bangkinang. Instrument yang digunakan untuk mengumpulkan data
dalam penelitian ini terdiri dari observasi dan test.

Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa strategi
permainan kabarkan beritamu efektif untuk meningkatkan kemahiran berbicara
bahasa Arab siswa SMP Muhammadiyah Bangkinang Kabupaten Kampar. Karena
nilai To = 3.73 lebih besar dari Tt pada taraf signifikansi 1% = 2.72 dan taraf
signifikansi 5% = 2.02. ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan kata
lain strategi permainan kabarkan beritamu efektif untuk meningkatkan kemahiran
berbicara siswa SMP Muhammadiyah Bangkinang Kabupaten Kampar.

Kata Kunci : Efektifitas, Strategi, Permainan, Kemahiran Berbicara
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تقديرالشكر و ال

احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا، والصالة و السالم 
له وصحبه أمجعني، وبعد.آعلى حبيب اهللا حممد ص.م. و على 

الباحثة من كتابة هذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل شهادة تقد مت
املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية و التعليم جامعة السلطان الشريف 

رياو.بقاسم اإلسالمية احلكومية 

أبو مها احملبوبانالوالدانجزيل الشكر و العرفان إىلتقدم الباحثة و يف هذه املناسبة 
:صاحب الفضيلةو تأديبا وربياىن تربية حسنةااىن احسنيالذان رببكر و أوغسمار 

اسم اإلسالمية احلكومية قشريف السلطان المدير جامعة منذر حتاميالدكتوراألستاذ .1
.رياوب

اسم قشريف السلطان العميد كلية الرتبية والتعليم جامعة  احلاج مسعود زينالدكتور .2
.رياوباإلسالمية احلكومية 

اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة  عليمرئيس قسم تأفرجيون أفنديالدكتور .3
.رياوبسم اإلسالمية احلكومية قاشريف السلطان ال

املشرفان يف كتابة هذا البحث.أمحد شاه املاجستريوالدكتور فرومادي.4

وأرشدتين يف أداء الواجبات األكادمكية اليت وجهتينةاملشرفة املاجستري مينذار.5
.كادمكيةاأل



د

شريف السلطان الكلية الرتبية والتعليم جامعة  مجيع احملاضرين و أعضاء املوظفني يف  .6
.رياوباسم اإلسالمية احلكومية ق

املتوسطة حممدية بننجكيننج.مدير املدرسة الدكتور أرمني .7

يف املدرسة املتوسطة حممدية بننجكيننج.مدرس اللغة العربيةدمحيزار .8

املوظفني و الطالب يف املدرسة املتوسطة حممدية بننجكيننجو أعضاء نيمجيع املعلم.9

ريا كرتيكا و دوين فربيياندا و حكما الفحرزق و زسكيا غسري رهايوا و أجن:مجيع أسريت.10
دافعوىن إلمتام  الذين ساعدوىن وأديا كرنيال و مفتاح الصديق و حممد عيد األضحى 

.كتابة هذا البحث

احملبوبة : خريية و لطيفة نور جنة و حياة الرمحة و يوليانا رتنا ساري و روكمين يتقايصد.11
.خسمة و إندري و مريينورةأفريال ساري و أخيت الكبري 

حسنة و أسرى نورفريا و أرياين رشيدة و يونيتا و نوراويرا و نور:ةباحملبو رفيقة احلجرة.12
.ساعدوىن ودافعوىن إلمتام كتابة هذا البحثالئيالحيلدا 

اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة عليمقسم تيف احتاد طالب األعزاءحايبصأ.13
.رياوباسم اإلسالمية احلكومية قشريف السلطان ال

سلطان الجامعةة كلية الرتبية والتعليم اللغة العربيعليمىف قسم تصدقائي األعزاءأ.14
.رياوباسم اإلسالمية احلكومية قشريف ال

ه1436صفر17،بكنبارو
م2014ديسمرب10
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