
 ملخص البحث

الب لط الكالم مهارة طريقة القصة يف تعليم تطبيق .م2019. الديندحممو حممد 
البحث العملي،  .دار اهلجرة للبنني مرتافورااملتوسطة مبعهد للمرحلة منالثا لصفال

، جامعة أنتساري اإلسالمّية احلكومّية والتعليم قسم تعليم اللغة العربية، كلية الرتبية
اين : احلاج رشر  ال ، امل: الدكتور توفيق الرمحن املاجستري رشر  اوأو امل .بنجرماسني

 ر املاجسترياحممد كامل رما أنص
 الكالم. مهارةتعليم  طريقة القصة،تطبيق  الكلمات الرئيسية :

يف واقع تعليم  مناسب إن الكالم هو املهارة اإلنتاجية اوأوىل، واملهارة الرئيسية يف تعليم اللغة.
  العربية ةيف معهد دار اهلجرة للبنني دروس اللغب التعلم الطو . للبنني دار هجرةمهارة الكالم يف معهد 

 .تكلم العربية لترشجيع الطالب يف باستخدام طريقة القصة ك رية. منها درس املطالعة
 منال ا صلفالكالم لطالب ال مهارة طريقة القصة يف تعليم طبيقتأهدا  هذا البحث ملعرفة 

الباحث  ببحث امليدان ووأخذ البيانات جاء . قام الباحثدار اهلجرة للبننياملتوسطة مبعهد  للمرحلة
إىل ميدان البحث. أما ذات البحث هو مدرس اللغة العربية والطالب الفصل ال امن للمرحلة املتوسطة 

 طريقة القصة يف تعليم طبيقت طالبا. أما موضوع البحث هو 33مبعهد دار اهلجرة للبنني عددهم 
دام الباحث مبدخل وصف النوع ووجد الباحث البيانات  ومهارة الكالم الطالب. استخ الكالم مهارة

 كما يلي:
تطبيق طريقة القصة يف تعليم مهارة الكالم لطالب الفصل ال امن للمرحلة املتوسطة أوال: 

مبعهد دار اهلجرة للبنني مرتافورا يقع على شكل جيد، وأن خطوات تنفيذ طريقة القصة وأساليب 
 مهارة الكالم اللغة العربية بعرض ثانيا: .الذي أعده املدرسإلعداد التعليم عرض القصة مناسب 

 يقع على شكل جيد ولو كانت هناك املرشكلة عند عمليتها. م ال، لقصة لطالب الفصل ال امنا
ات غري ت واملصطلحاملفردا الطالب يستعملأحيانا و  ،ذكر بعض الكلمة العربيةل الطالب ةصعب

لطالب االتكون مجيلة وأّن  بعض الطالب الطالقةو  ،أحيانانحوية يف قواعد الأخطاء  مث ،الصحيحة
هم على متع ر ومتقطع. ومعظم الطالب يفحفظ النص وأحيانا يتكلم الطالب أحيانا سريعا كيتكلم 

 .قصة إذا كان بسرعة أبطأ من سرعة احلديث العادي مع التكرار
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Berbicara. 

Berbicara adalah kemampuan produktif pertama dan kemampuan utama 

dalam pembelajaran Bahasa. Sesuai dengan pembelajaran kemampuan berbicara di 

pondok Darul Hijrah Putra. Para siswa dipondok Darul Hijrah putra mempelajari 

pelajaran Bahasa arab yang banyak, diantaranya adalah pelajaran muthalaah dengan 

menggunakan metode bercerita untuk memberaniakan siswa dalam berbicara 

Bahasa arab. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan metode bercerita dalam 

pembelajaran kemampuan berbicara untuk santri kelas delapan MTs di pondok 

darul hijrah putra. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) untuk 

memperoleh data yang diperlukan penulis melakukan survei ke lapangan. Adapun 

subjek dari penelitian ini adalah 1 guru Bahasa Arab dan 33 orang siswa, objeknya 

adalah penerapan metode bercerita dalampembelajaran Bahasa Arab dan 

kemampuan berbicara Bahasa Arab siswa. Melalui teknik analisis deskriptif 

kualitatif, peneliti menemukan:  

Pertama: Penerapan metode bercerita dalam pembelajaran kemampuan 

berbicara untuk siswa kelas delapan MTs di pondok darul hijrah putra Martapura 

berjalan dengan baik karena telah sesuaI dengan RPP yang telah disusun oleh guru. 

Kedua: kemampuan siswa kelas delapan MTs dalam berbicara Bahasa arab dengan 

bercerita sudah cukup baik walaupun terdapat beberapa kesalahan dalam 

prakteknya seperti kesulitan dalam pengucapan beberapa kata bahasa arab dan 

terkadang siswa menggunakan kosakata atau istilah yang kurang tepat lalu 

terkadang terdapat juga kesalahan dalam hal kaidah nahwu dan sharaf dan sebagian 

siswa kurang baik dalam hal penyampaian Bahasa arab karena terlalu cepat dan 

terdengan seperti menghafal teks. 

 


