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 Bahasa merupakan salah satu media yang sangat penting yang digunakan 
manusia untuk mengungkapkan maksud tertentu dalam keseharian. Sehingga disisi 
lain khususnya di era sekarang ini dituntut untuk mempelajarinya, menguasainya dan 
membahasakannya. 

 Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa pembelajaran bahasa Arab yang tidak 
lepas dari yang namanya keterampilan berbahasa Arab sehingga dibutuhkan metode 
atau strategi yang tepat dalam pelaksanaannya. Metode Total Physical Response 
(TPR) merupakan metode pembelajaran bahasa diperuntukkan untuk anak atau siswa 
yang baru belajar bahasa  yang menekankan pada aktivitas fisik untuk membantu 
siswa dalam melancarkan keterampilan berbahasa siswa dengan melakukan respon 
fisik terhadap intruksi guru. 

 Adapun tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini adalah untuk 
mengetahui secara jelas  tentang penerapan metode  Total Physical Response (TPR) 
yang diterapkan pada pembelajaran keterampilan berbicara di Pondok Pesantren 
Modern Darul Istiqomah Barabai serta dapat mendiskripsikan dengan baik. 

 Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan 
pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini adalah 1 orang guru mata pelajaran 
bahasa arab kelas VII Pondok Pesantren Modern Darul Istiqomah Barabai. Adapun 
objek penelitian ini adalah Penerapan Metode Total Physical Response (TPR), dan 
untuk menggali data, maka peneliti menggunakan teknik: observasi, wawancara dan 
dokumentasi. 

 Berdsarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode  Total 
Physical Response (TPR) yang diterapkan pada pembelajaran keterampilan berbicara 
di Pondok Pesantren Modern Darul Istiqomah Barabai adalah dengan total hitungan 
88.078 dan masuk dalam kategori baik dan sesuai dengan langkah-langkah, serta 
tujuan dan evaluasi pada metode  Total Physical Response (TPR). 
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  ملخص البحث

 Total Physical(تطبيق طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة . "م ٢٠١٨. إيروين حبتيار

Response( الرسالة " يف تدريس مهارة الكالم يف الصف السابع مبعهد دار االستقامة بارايب
توفيق الرمحن  رو الدكت :املشرف األول. والتعليم قسم تعليم اللغة العربية، كلية الرتبية العلمية،

  .احلاج حممد كامل رمي أنصار املاجستري: ، املشرف الثايناملاجستري

  مهارة الكالم، )Total Physical Response(طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة : الكلمات الرئيسية

. ن يعرب عن أغراضهم اليوميةأليها الناس إ حيتاج يتوسائل اهلامة الالاللغة هي وسيلة من 

  .كلمهاتهذا العصر تطلب بتعليمها وإتقا�ا و وجانب آخر خصوصا يف 

اللغة العربية وبذالك بترتبط مبهارة الكالم ن تعليم اللغة العربية ااخللفية من هذا البحث هو 

الكاملة هي طريقة االستجابة اجلسدية . لتطبيقها ناسبةالصحيحة وامل سرتاجتيةالطريقة واال حتتاج

الىت أّكد على حركة طريقة التعليم الىت تستعمل لتعليم اللغة اجلديدة لطالب املستوي االبتدائي 

  .مر املدرسأاجلسم ويساعد الطالب لطلق مهارة الكالم بعملية االستجابة اجلسدية من 

االستجابة عن تطبيق طريقة ملعرفة الواضحة  تصل إليها البحث  هييوأما األهداف اليت س

يف تدريس مهارة الكالم يف الصف السابع مبعهد دار ) Total Physical Response(اجلسدية الكاملة 

إجرائه مبدخل  (field research)البحث امليدان  كاتبستخدم اليهذا البحث  .االستقامة بارايب

مبعهد الصف السابع طلبة ل العربية درس اللغةموذايت البحث يف هذا البحث هو . البحث الوصفي

 .وثيقتالباحث املالحظة، واملقابلة، وال يستخدممع البيانات جلوأما أسلوب . دار االستقامة بارايب

  .الوصفي وأما حتليل البيانات يكسب مبنهج

 Total Physical(تطبيق طريقة االستجابة اجلسدية الكاملة  هذا البحث عن من جةيأما نت

Response ( الكالم يف الصف السابع مبعهد دار االستقامة بارايب يسري حبسن يف تدريس مهارة

 األهداف حوالأبو  مهارة الكالم بطريقة االستجابة اجلسدية الكاملةالتعليم  مناسبا باخلطواتو 

و�ا مناسبا باملبادئ واخلصائص واإلجراءات تعليم  .جبّيدوتعترب  ٨٨.٠٧٨بالنتيجة  والتقومي التعليمية

  . مهارة الكالم بطريقة االستجابة اجلسدية الكاملة




