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ملخص

باستخدام ورقة عمل الطالب لترقية السمعية الشفويةفعالية طريقة : )2014(علي عثمان
" 1"محمدية لدى الطالب بالمدرسة الثانويةمهارة الكالم

.بباكنبارو

باستخدام السمعية الشفوية طريقة الفعالية كيف واملشكالت يف هذا البحث هىي  
ملدرسة الثانوية بالدى طالب يف الفصل الثاينالكالممهارة لرتقية "ورقة عمل الطالب"

السمعية الشفوية طريقة الفعالية ملعرفة هي البحثأهدافأما ؟ باكنبارو" 1"حممدية 
ملدرسة بالدى الطالب يف الفصل الثاينمهارة الكالملرتقية "ورقة عمل الطالب"باستخدام 

.باكنبارو" 1الثانوية "حممدية 
، فاملراقبة والتوثيقواإلختبارهي املراقبة اليت استعملها الباحث طريقة مجع البانات و 

ا الباحثمستخدمة ملعرفة واإلختبار، عملية التعلم والتعليم يف الفصل التجرييب الذي قام 
، وأما التوثيق لظابطلدي الطالب يف الفصل التجرييب وامهارة الكالمنتيجة ملعرفة مستخدم

اليت مت . ومجيع البياناتخدم ملعرفة البيانات املتعلقة باملدرسة اليت هي ميدان هذا البحثمست
=:ستحلل بالرمز التاىلمجعها الباحث 	 	

√ 	 √ لك الرمز:ذوك 100x
N

F
P 

% 5إما يف املستوي t tabel) أكرب من نتيجة To)4،2نتيجة على أن لوالنتائج تد
ذه النتيجة  و.2،63> 4،2< 1،99) أي هي 2،63% (1) ويف املستوي 1،99(

إن استخدام لة مقبولة؛ ومعىن هذه النتيجة هييرية مردودة والفرضية البدفالفرضية الصكانت
مهارة الكالم لدي ) فعالية لرتقية LKSالطريقة السمعية الشفوية وورقة عمل الطالب (

." باكنبارو1باملدرسة الثانوية "حممدية الطالب يف الفصل الثاين 
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ABSTRACT

Ali Usman, (2014) : The Effectiveness of Audio Lingual Method Using LKS
to Increase the Students Speaking Skill on Arabic at
SMP  Muhammadiyah 1 Pekanbaru.

This is an experimental research to examine the effectiveness of Audio
Lingual method using LKS to increase the student’s speaking skill on Arabic at
second class of SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru. Based on the purpose of this
research, the problem is the effectiveness of Audio Lingual method using LKS to
increase the student speaking skill on Arabic at second class of SMP
Muhammadiyah 1 Pekanbaru.

The methods used to collect the data are observation, test, and
documentation. The observation is used to know the teacher activities at the
experimental group. The test is used to find out the student’s speaking skill that
scoring before and after experiment. And the documentation is used to find out the
school documentation; like teacher data, students data, history etc. All of the data
that have collected will be analyzed by the formula:

100x
N

F
P  And = 	 	

√ 	 √
In conclusion, the To score (4,2) is bigger than t table in the rank 5% (1,99)

and in the rank 1% (2,63). On the other hand we can said 1,99 < 4,2 > 2,63. Its
mean that the minor hypothesis is refused or on the other mean we can say that the
Audio Lingual method using LKS is effective to increase the student’s speaking
skill on Arabic at second class of SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru..
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ABSTRAK

Ali Usman, (2014) : Efektifitas Metode Aural-Oral dengan Menggunakan
Media LKS (Lembar Kerja Siswa) dalam
Meningkatkan Kemahiran Berbicara Bahasa Arab di
SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru .

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektifitas metode
Aural-Oral dengan menggunakan media LKS (Lembar Kerja Siswa) dalam
meningkatkan kemahiran berbicara Bahasa Arab siswa kelas II SMP
Muhammadiyah 1 Pekanbaru? Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui
efektifitas penggunaan metode Aural-Oral dengan media LKS (Lembar Kerja
Siswa) dalam meningkatkan kemahiran berbicara Bahasa Arab siswa kelas II
SMP Muhammadiyah 1 Pekanbaru.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
observasi, tes, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengukur
pelaksanaan pembelajaran Bahasa Arab yang peneliti laksanakan di kelas
eksperimen. Tes digunakan untuk mengukur kemahiran berbicara Bahasa Arab
siswa baik sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran dengan metode Aural-
Oral dan media LKS. Sedangkan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan
data pendukung yang berhubungan dengan sekolah, seperti keadaan guru, siswa,
sarana dan prasarana dan sebagainya. Seluruh data yang terkumpul selanjutnya
dianalisa menggunakan rumus berikut:

100x
N

F
P  dan = 	 	

√ 	 √
Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai To (4,2) lebih besar daripada

nilai t tabel baik pada taraf signifikan 5% (1,99) maupun pada taraf signifikan 1%
(2,63), atau dengan kata lain 1,99 < 4,2 > 2,63. Dengan demikian maka hipotesis
nihil (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) diterima. Artinya, metode Aural-
Oral dengan menggunakan media LKS (Lembar Kerja Siswa) effektif dalam
meningkatkan kemahiran berbicara Bahasa Arab siswa kelas II SMP
Muhammadiyah 1 Pekanbaru.
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الشكر والتقدير

بسم اهللا الرمحن الرحيم، وصلى اهللا على سيدنا حممد النيب الكرمي وسلم عونك اللهم 
وتيسريك، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل ونعوذ بك من التكلف ملا 
ال حنسن كما نعوذ بك من العجب مبا حنسن ونعوذ بك من السالطة واهلذر كما نعوذ بك من 

العي واحلصر وقدميا تعوذوا باهللا من شرمها وتضرعوا اىل اهللا يف السالمة منهما.
احلمد هللا رافع درجات العلم رفعة عالية، مساهل طّالب العلم إىل رضاه واجلنة، هو الواحد 

لغفار، مكّور الليل على النهار، وهو الذى أنزل القرآن عربيا وبعث رسوله من هو القهار، العزيز ا
أفصح كالما، أشهد أن ال إله إالّ اهللا وحده ال شريك له وأشهد أّن حممدا عبده ورسوله، اهلادي إىل 

ئر الصاحلني.القيم، وعلى آله وسآدين الصراط مستقيم، والداعى إىل 
حث الستكمال شرط من الشروط املقررة لنيل الشهادة اجلامعية من واجبة الباحث كتابة الب

للدرجة األوىل ىف قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة سلطان شريف قاسم 
اإلسالمية احلكومية رياو.

اوز صعوبة كثرية وخمتلفة، وأيقن أّن إ عرتف الباحث أن ىف كتابة هذا البحث البد بقوة عزم 
راء أن يقدموا اإلصالح من مساحة مجيع القلوم وادراكه. ولذالك يرجو يها األخطاء لقلة عف
اإلقرتاحات لتكميل هذه الرسالة.و 

يهات من فضيلة املشرف وإرشاده. هذا البحث بإذن اهللا عز وجل مع توجكتابةقد متتو 
هدهم ىف توجيه الباحث كذالك يقدم الباحث شكرا جزيال وفائق اإلحرتام إىل الذين قد بذلوا جو 

لكتابة هذا البحث: 
حممد نذير كرمي كاملدير جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية األستاذفضيلة .1

احلكومية رياو.
.كالعميد لكلية الرتبية والتعليماحلاج مسعود زين املاجستري  الدكتورفضيلة .2



د

الدكتورندوس ذو الكفل املاجستري كالرئيس لقسم تدريس اللغة العربية بكلية فضيلة.3
الرتبية والتعليم.

.الويزار املاجستري كالكاتب لقسم تدريس اللغة العربيةفضيلة.4
مان قاما برتبييت وتزويدي ودفعااذلالأيب وأمي.5 ين بكل صربمها ولطفهما ومود

.واآلخرةيف احلياةلنجاحيتعاىل واليزاالن يدعوان اهللا 
ين كثرية تين ىف كتابة هذا البحث. فقد نفعتقد شرفيتالةاملاجستري كسميايتفضيلة.6

االسديدة وخباصة يف هذه الدراسة. فأسال اهللا أن جيزيهاالغالية وتوجيهاانصائحه
خري اجلزاء.

وأرشدين يف وجهين قد ي ذاألكادمكّي الاملاجستري كاملشرفالدكتور رشدي فضيلة.7
أداء الواجبات األكادمكية.

زء الثالثني والذي كاملشرف ىف حفظ اجلالدكتورندوس ذو الكفل املاجستريفضيلة.8
. فيما ينفعينوأرشدينوجهين

فيما وأرشدينالذي وجهيناملاجستري كاملرشد واملرىبالدكتورندوس أمحد شاهفضيلة.9
. ينفعين

علوما نافعة يف قسم تدريس اللغة العربية.علموين قد الذين املعلمنيفضيلة.10

فقهم اجلزاء الوفري يف الدارين واحلمد هللا اسأل اهللا عز وجل أن يباركهم ويساعدهم ويو هذا ون
رب العاملني. واهللا املوفق إىل أقوم الطريق

الكاتب

علي عثمان
10912007258رقم القيد : 
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