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 ملخص البحث

لطلبة." م 9102نور مجيدينا،  الكالم اليديفمهارة دمية وسيلة استخدام فعالية
الصفالسابعيفمدرسة"مفتاحاخلَتية"جبمفاكابنجاربارو".الرسالةالعلمية،قسم
التعليماللغةالعربية.ادلشرفاالول:الدكتورنورليلى،ادلاجستَت.ادلشرفالثاىن:حلاج

زلمدكاملرمىانشار،ادلاجستَت.

فعالية،وسيلةدميةاليد،مهارةالكالم.:  الكلمات الرئيسية

 العلمية الرسالة تعرضىذه مهارةعن يف اليد دمية وسيلة استخدام فعالية
بارو بنجار جبمفاكا اخلَتية" "مفتاح مدرسة يف الصفالسابع  لطلبة .توجدالكالم

عنصعوب ادلسئلة يفالباضثة اليتتستخدمها ألنطريقة الكالم، يفمهارة اتالطلبة
.رؤيةالباضثةوسيلةادلناسبةيفمهارةالكالمجذابةوالتستخدمالوسيلةيفالتدريس

اللغةالعربيةيعٌت"دميةاليد".

اليدّف دمية الطريقة ضول النظريات تجتاب يفالباضثة الطريقة ىذه طبق
 ادلدرسة. لفهم الطلبة تسهل وسيلة وىدفالباضثةىذه العربية. اللغة الكالم مهارة

.دميةاليدّنتائجمهارةالكالمبإستخداموسيلةمعرفةمقارنة

العلميةيفىذتستخدمةالباضث الرسالة ه أيادلدخلالكميبطريقة التجريبية.
،وأماتستخدموسيلةدميةاليدّال(ىياجملموعةالىتالسابعأاجملموعةالرابطة)الفصل

.تستخدموسيلةدميةاليدّالىت(ىياجملموعةالسابعبالتجريبية)الفصلاجملموعة
 sig. (2 tailed)توجدقيمةIBM SPSS Statistics v.22بناءعلىضساببربنامج

مردودةضىتميكنH0مقبولةوHaإذن4،47منصغرأ4،442.ألن4،442ىو
 خيلصأنو البعديتوجدأن االختبار قيمة الصفال فرق )اجملموعةأ سابعبُتطلبة

والصف با الرابطة( أنلسابع احلساب ىذا من واخلالصة التجريبية(. )اجملموعة
.بدونوسيلةدميةاليدّرفع منأوسيلةدميةاليّداستخدام
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ABSTRAK 

Normajidina, 2019. Efektivitas Menggunakan Media Boneka Tangan dalam 

Keterampilan Berbicara untuk Kelas 7 MTS Miftahul Khoiriyyah di 

Cempaka Banjar Baru. Penelitian Ilmiah Jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab. Dosen Pembimbing Nurlaila, M. Ag., M.Pd dan M. Kamil 

Ramma Oensyar, S.Pd.I, M.Pd.I  

 

Kata Kunci: Efektivitas, Media Boneka Tangan, Keterampilan Berbicara. 

 Skripsi ini menyajikan tentang Efektivitas Menggunakan Media Boneka 

Tangan dalam Keterampilan Berbicara untuk Kelas 7 MTS Miftahul Khoiriyyah 

di Cempaka Banjar Baru. Peneliti menemukan masalah mengenai siswa yang 

merasa sulit dalam keterampilan berbicara Bahasa Arab, karena metode 

pembelajaran yang digunakan monoton tanpa ada media pembelajaran yang 

digunakan.  Menurut penulis media yang sesuai dengan keterampilan berbicara 

Bahasa Arab adalah media boneka tangan.  

Berdasarkan teori-teori yang ada mengenai media boneka tangan peneliti 

menerapkan media tersebut disekolah. Media ini dapat memudahkan siswa untuk 

keterampilan berbicara Bahasa Arab. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 

keterampilan berbicara dengan menggunakan media Boneka Tangan. 

Pada ini skripsi peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 

metode eksperimen. Kelas VII A sebagai kelas kontrol yang tidak menggunakan 

media Boneka Tangan dalam keterampilan berbicara arab, dan kelas VII B 

sebagai kelas eksperimen yang menggunakan media Boneka Tangan. 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan aplikasi IBM SPSS Statistics v.22, 

diperoleh nilai sig. (2-tailed) = 0,001. Karena 0,001 lebih kecil dari 0,05 maka Ha 

diterima dan H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

yang signifikan pada nilai Post Test antara kelas VII B (kelas eksperimen) dan 

kelas VII A (kelas kontrol). Kesimpulan dari perhitungan ini adalah penggunaan 

media Boneka Tangan lebih meningkat dari pada tidak menggunakan media 

Boneka Tangan terhadap keterampilan berbicara. 
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ّّنَ َأْنَزمْنَاُه 
ِ
َُُّكْ ثَْعِقلُْونَ ا امُقْرأًّٓن َعَرِبيًّا مََعل  

 1يوسف:سورة
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 إلهداء 

 ٔأقدم هذه امرساةل امعلمية ٕاىل:

 ٔأيب ؤأيم احملبوبني

 اذلين يربياين تربية حس نة ويراعياين رعاية حصيحة

ا" هَُما مََكَ َربََيايِن َصِغْْيً َّهُمَّ اْغِفْرمَهَُما َواْرمَحْ  "انل

 احملبوب وأٔخيت احملبوبةأٔيخ 

 وأٔحصاب احملبوبني ومجيع املعلمني

 واىل محمد هور اذلي يساعدين

 حىت انهتاء هذا امبحث امعلمي  

 ابرك هللا يل ومُك

 اذلين يعطوهين ادلافعة امقوية

 لنهتاء كتابة هذه امرساةل امعلمية

 وميست يل لكمة أٔهدهيم أمٔجل وأٔحسن

 غْي امشكر اجلزيل عىل حس ناتُك 

 زامك هللا خْي اجلزاء ج

 أٓمني
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 شكر وتقدير

 بسمهللالرمحنالرضيم

احلمدهللالذيجعلالعربيةلسانأىلاجلنان.وأشهدأنالإلوإالاهللوضده
منالظلمات عبدهورسولوالذيمحلنا النوراىلالشريكلو،وأشهدأنسيدنازلمدا

وفتحاهللبوآذاناصماوقلوبناغلفاوعيوناعمياجعلولكلالربية.

اهللصالة يفعلم ما اهللعدد مفتاحبابرمحة زلمد علىسيدنا اللهمصلوسلم
وسالمادائمُتبدوامملكاهللوعلىآلووصحبوومنوااله.أمابعدمحداوشكراهللعز

كثَتةوجلالذيأعطىالباضث ضىتنعما لنيلتستطيعأنتا تمالبحثالعلميشرطا
جبامعةأنتسارياإلسالميةاحلكوميةحتتادلوضوعتعليماللغةالعربيةدرجةالسرجانايف

ستخدام وسيلة دمية اليّد في مهارة الكالم لطلبلة الصف السابع في فعالية ا"
 بارو". " المتوسطة اإلسالمية بجمفاكا بنجارالمدرسة " مفتاح الخيريّة

 شكراجزيالإىل:ةقدمالباضثتةيسويفىذهادلناسبةالنف

الدكتور -2 األستاذة ادلكرمة والتعليمافريلة الًتبية كلية كعميد ادلاجستَت جويرية ة
جامعةأنتسارياإلسالميةاحلكوميةببنجرماسُت.

سكرتَتاالدكتورتوفيقالرمحنادلاجستَتفريلةادلكرمضسباهللادلاجستَترئيساو -1
لقسمتعليماللغةالعربيةكليةالًتبيةوالتعليمجامعةأنتسارياإلسالميةاحلكومية

 ببنجرماسُت.

ادلشرفاألول -0 ادلكرم ليلىةلدكتورافريلة ادلاجستَتنور احلاجوادلشرفالثاين
 ادلاجستَت أنشار رمى كامل للباضثزلمد إرشادمها البحثةعلى ىذا كتابة يف

 العلمي.
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والتعليم -0 الًتبية كلية العربية ادلكرمُتمجيعاحملاضرينيفقسمالتعليماللغة فريلة
الباضث من بنجرماسُتفلهم احلكومية أنتسارياإلسالمية أضسنشكراةجامعة

 وتقديرعلىماقدموىمالعلوموادلعارفوالتشجع.وجزاىماهللأضسناجلزاء.

اءالذينقاموابادلساعدةوالتوجيووالتسهيلوالشكراجلزيلجلميعالزمالءواألصدق -7
يفكتابةىذاالبحثالعلمي.ةللباضث

منالنقصانواخلطاءيفكتابةىذاالبحثالعلمي،وماأضسنةفوتالباضثتوال
باقًتاضاتإصالضية.ةللقارئُتأنيقًتضواللباضث

مة.آمُتخاصةوللقارئُتعاةعسىاهللأنينفعىذاالبحثالعلميللباضث

 م1429سبتمرب2بنجرماسُت،
ةالباضث  
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52 رالطبيعيةيفحتليلاختباIBM SPSS Statistics v.21نتيجةبرنامج
ينتائجاالختبارالقبلعلى 0.27

51
ارختباليفحتليIBM SPSS Statistics v.21نتيجةبرنامج

ينتائجاالختبارالقبلعلىالتجانس 0.21

50 علىtيفحتليلاختبارIBM SPSS Statistics v.21نتيجةبرنامج
ينتائجاالختبارالقبل

0.25

50 عيارادليفحتليلادلتوسطو IBM SPSS Statistics v.21نتيجةبرنامج
ينتائجاالختبارالبعدعلىاالحنرايف 0.21

57 يفحتليلاختبارالطبيعيةIBM SPSS Statistics v.21نتيجةبرنامج
ينتائجاالختبارالبعدعلى

0.29

51 اختباريفحتليلIBM SPSS Statistics v.21نتيجةبرنامج
ينتائجاالختبارالبعدعلىالتجانس 0.14

55 علىtيفحتليلاختبارIBM SPSS Statistics v.21نتيجةبرنامج
ينتائجاالختبارالبعد 0.12
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 قائمة المالحق
 رقم موضوع

 .2 أسئلةالبحثيفاالختبارين
 .1 البحثيفاالختبارينمفتاحاألجوبةمنأسئلة

نتائجالطلبةاجملموعةاإلختبارالقبليواإلختبارالبعديلطلبةالصّفأ
والصّفب 0.

 .0 اللقاءاألولالتجريبيةخطةتنفيذالتعليميةللمجموعة
 .7 الثايناللقاءالتجريبيةخطةتنفيذالتعليميةللمجموعة

اللقاءاألولتنفيذالتعليميةللمجموعةالرابطةخطة 1.
للقاءالثايناتنفيذالتعليميةللمجموعةالرابطةخطة 5.

.1 ادلوادالدراسي
نتائجاالختبارالقبليالطلبة 91.
نتائجاالختبارالبعديالطلبة 24.

.22 ختبارالقبلياللاالحنرايفعيارادلخطواتحتليلادلتوسطو
.21 ختبارالقبليالاختبارالطبيعيةلخطواتحتليل
.20 ختبارالقبليالاختبارالتجانسلخطواتحتليل

.20 ختبارالقبلياللtخطواتحتليلاالختبار
.27 ختبارالبعدياللاالحنرايفخطواتحتليلادلتوسطوادلعيار

.21 ختبارالبعديالاختبارالطبيعيةلخطواتحتليل
.25 البعديختبارالختبارالتجانسلخطواتحتليلا

.21 ختبارالبعدياللtخطواتحتليلاالختبار
للمجموعةالتجريبيةواجملموعةالرابطة الصورتنفيذالتعليمية 29.

دليلادلقابلة 14.
 


