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 ملخص البحث
( يف Dubbingفعالية استخدام استراتيجية الدبلجة )فعالية استخدام .1621222662.وايتنور 

مهارة الكالم لطلبة الصف الثامن مبدرسة املتوسطة اإلسالمية زين العزيز 
، واملشرف يف اللغة ةإنا مطمئنة املاجستريالدكتور.املشرفةيف احملتوى واملضمون: بتامبان

، بقسم تعليم اللغة العربية وكلية رمي أنصار، املاجستريحممد كامل وأسلوب الكتابة: 
 ه1111م/2222التربية والتعليمبجامعة أنتساري االسالمبة واحلكومية بنجرماسني . 

 (يف مهارة الكالمDubbingاستراتيجية الدبلجة)،فعالية: الكلمات الرئيسية 
استراتيجية الدبلجة يف مهارة الكالم  بحث عن فعالية استخدام تهذه الرسالة العلمية 

وجدت الباحثة مشكلة تتعلق .لطلبة الصف الثامن مبدرسة املتوسطة اإلسالمية زين العزيز بتامبان
. ووجدت مهارة الكالم من باللغة العربية الكالمواحملادثةبالطالب الذين وجدوا صعوبة يف 

: ملعرفة فعالية أما اهلدف يف هذا فهو .جانب النطق واملفردات وقواعدها اليفهم الطالب جبيد
لطلبة الصف الثامن مبدرسة املتوسطة اإلسالمية زين كالمالمهارة  يفاستراتيجية الدبلجة استخدام 

وهذا البحث التجرييب يعين . (Experiment)العزيز بتامبان. هذا البحث مدخله هو التجرييب 
 Nonequivalentةغري مكافئ الضابطةوعة جمم. وتصميمه (Quasi Experimental)شبه التجريبية

Control Group Designمبدرسة املتوسطة اإلسالمية الصف الثامن  ةطلب.وجمتمع البحث هو ال
إىل جمموعتني مها اجملموعة تقنية مجع بيانات العينةهو عينة البحثوأسلوب  زين العزيز بتامبان

 التجريبية واجملموعة الضابطة. 
وللمجموعة التجريبية  9،65ونتائج يف اإلختبار البعدي للمجموعة الضابطة  مبعّدل = 

. بانظر إىل املعدل فتوجد الفروق بني اجملموعتني. فاستخدامت الباحثة اختبار 59،56مبعّدل = 
U واحاصل يف حتليلها أن ،sig(2-tailed( ، يف اختبارU125،2  ف  2،29أكرب من

HaاملردودةHo القبولة أي غري توجد فروق ذات داللة أحصائية بني نتائج اجملموعة الضابطة
.غري فّعال كالمالمهارة  يفاستراتيجية الدبلجة واجملموعة التجريبية. ولذلك استخدام 
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ABSTRAK 
Noor Wati, 1601230660. Efektivitas Penggunaan Strategi Dubbing pada 

Maharah Kalam untuk Siswa Kelas VIII Mts Zainul Aziz di Tamban, dan 

Pembimbing Bidang Konten dan Metodologi: Dra. Inna Muthmainnah, 

MA, Ph.D., dan Pembimbing Bidang Bahasa dan Teknik Penulisan: M. 

Kamil Ramma Oensyar, M.Pd., pada Progam Studi Pendidikan Bahasa 

Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. 2022. 

 

Kata Kunci: Efektivitas,Strategi Dubbing pada Maharah Kalam. 
Skripsi ini menyajikan tentang Efektivitas Penggunakan startegi 

Dubbing  pada pembelajaran kalam siswa kelas VIII di Sekolah Madrasah 

Tsanawiyah Zainul Aziz di Tamban. Peneliti menemukan masalah mengenai 

siswa yang merasa sulit dalam berbicara dan bercakap-cakap dengan Bahasa 

Arab. Disana peneliti menemukan bahwa kemampuan keterampilan kalam 

dari aspek pengucapan, kosakata dan tata bahasanya sangat kurang 

memahami. Bahkan di temui hampir semua siswa tidak mengerti tatkala guru 

menanyakan nama dan alamat. Hal ini di karenakan pembelajaran Bahasa 

Arab di sana tidak menggunakan metode atau startegi dan media 

pembelajaran yang memudahkan para siswa agar bisa lancar berbicara dengan 

berbahasa arab dan pembelajaran hanya menggunakan metode ceramah saja.  

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektivitas 

Penggunaan Strategi Dubbing pada Maharah Kalam siswa kelas VIII di 

Sekolah Madrasah Tsanawiyah Zainul Aziz di Tamban. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen. Subjek 

penelitian adalah siswa kelas VIII di Mts Zainul Aziz Banjarmasin. Desain 

yang digunakan pada penelitian ini adalah desain nonequivalent control 

group design dengan teknik pengambilan data sampel ini adalah purposive 

sampling dimana Kelas VIII dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Peneliti menggunakan  analisis statistik 

deskriptif dengan program IBM Statistics Versi 22 untuk analisis data dalam 

pengujian. 

Hasil dari penelitian ialah : Nilai rata-rata pre test siswa kelas kontrol 

= 37,5 dan kelas eksperimen = 31. Sedangkan nilai rata-rata post test siswa 

kelas kontrol = 69,5  dan kelas eksperimen = 76,75. Sehubungan dengan nilai 

rata-rata terdapat perbedaan dari kedua kelas tersebut artinya nilai rata-rata 

terdapat peningkatan. Kemudian peneliti menggunakan uji U, dan hasil dan 

hasil dari analisis uji U adalah sig.(2-tailed) 0,427 yang lebih besar dari 0,05, 

maka Ha ditolak dan Ho diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan yang 

signifikan antara hasil kelas kontrol dan eksperimen. Maka penggunaan 

strategi dubbing pada maharah kalam tidak efektif.
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 الشكر و التقدير

 ِبْسِم اهلِل الرَّْحَمِن الرَِّحْيِم
اْلَأْنِبَياِء َواْلُمْرَسِلْيَن َسيَِّدَنا َاْلَحْمُد هلل َربِّ اْلَعاَلِمْيَن َوالصَّاَلُة َوالسَّاَلُم َعلَى َأْشَرِف 
 َوَمْواَلَنا ُمَحمٍَّد َوَعلَى اِلِه َوَصْحِبِه َأْجَمِعْيَن، َأمَّا َبْعُد.

فإن اهلل الذي أعطي الباحثة نعمة عظيمة حىت يستطيع أن يتم الباحثة 
 البحث العلمي شرطا لنيل درجة السرجانا يف تعليم اللغة العربية حتت املوضوع

( يف مهارة الكالم لطلبة الصف Dubbingفعالية استخدام استراتيجية الدبلجة )"
 ".الثامن مبدرسة املتوسطة اإلسالمية زين العزيز بتامبان

 ويف هذه املناسبة يقدم الباحثة شكرا جزيال إىل:
املكرم فضيلة الدكتور احلاج محدان، املاجستري، كعميد كلية التربية والتعليم  .1

 اري اإلسالمية احلكومية.جامعة أنتس
املكرم حسب اهلل، املاجستري، كرئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية التربية جامعة  .2

 أنتساري اإلسالمية احلكومية.
املكرمعارف الرمحن حكيم، املاجستري، كسكرتري قسم تعليم اللغة العربية كلية  .2

 التربية جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية.
ة إنا مطمئنة، املاجستري، كاملشرفة األوىل واملكرم الدكتور األوىل ةاملشرفاملكرم .1

حممد كامل رمي أنصار، املاجستري، كاملشرف الثاين، على إرشادمها للباحثة يف 
 كتابة هذا البحث العلمي.

مجيع احلاضرين واحملاضرات قسم التعليم اللغة العربية بكلية التربية والتعليم الذين  .9
 ات النافعة للبحث.قد أعطوا املعلوم

 رئيس و مدرس اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية زين العزيز تامبان. .6
مجيع الطلبة الصف الثامن يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية زين العزيز تامبان. .5
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   البحث العلمي. مجيع الزمالء على املساعدة والتوجيه والتسهيل لكتابة هذا .8
وأخريا أن هذا البحث العلمي ال خيلو من األخطاء والنقائص، فلذلك 
أحث للقارئني أن يعطيين االفترحات والنقد. عسى اهلل أن يوفقنا ويهدينا إىل 

الصراط املستقيم وينعمنا النجاح والفهم والربكة يف طلب العلم. وعسى اهلل أن 
 لقارئني أمجعني. امني. ينفع هذا البحث العلمي للباحثة ول
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 حمتويات البحث

 صفحة املوضوع
 أ  ··············································· صفحة الغالف

 ب  ················································ صفحة العنوان

 ج  ·················································· إقرار الطالبة

 د  ···················································  املوافقة
 ه  ··································· االعتماد من طرف جلنة املناقشة

 و  ··············································· ملخص البحث
 ح  ································· ملخص البحث باللغة اإلندونيسية

 ط  ···················································  شعار

  ي  ···················································  إهداء
 ك  ··············································· الشكر والتقدير

 م  ··············································· حمتويات البحث

 ع  ················································ قائمة اجلدوال
 ف  ················································· قائمة املالحق

 الباب األول
 املقدمة

 1  ········································· خلفية البحث -أ

 9  ········································· أسئلة البحث -ب

 9  ······································ التحديد اإلجرائي -ج

 6  ········································ أهداف البحث -د

 
 



 

 ل  

 

 5  ·········································· البحثأمهية  .د

 5  ·········································حدود البحث .ه

 5  ····································· الدراسات السابقة .و

 12  ························ املسلمات األساسية وفرضية البحث .ز

 12  ········································· هيكل البحث -ه

 الباب الثاين
 الدراسة النظرية

 12  ····························· الفصل األول : مهارة الكالم -أ

 12  ··································· تعريف مهارة الكالم -ب

 12  ···································· أنواع مهارة الكالم -ج

 19  ·········································· الكالم أمهية -د

 16  ······························· أهداف تعليم مهارة الكالم -ه

 15  ······························ تعليم مهارة الكالمأساليب  -و

 22  ······························· وسائل تعليم مهارة الكالم -ز

 29  ···············  (Dubbingالفصل الثاين : استراتيجية الدبلجة ) -ح
 29  ····················· (Dubbingتعريف استراتيجية الدبلجة ) -ط

 28  ······················ (Dubbingاجراءة استراتيجية الدبلجة ) -ي

 الثالث الباب
 طريقة البحث

 22  ··································· نوع البحث ومدخله -أ

 22  ········································ تصميم البحث -ب

 22  ······································· موضوع البحث -ج
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 22  ····································جمتمع البحث وعينته -د

 22  ···································· البيانات ومصادرها -ه

 21  ··································· أسلوب مجع البيانات -و

 12  ······································ تصميم القياسات -ز

 11  ·································· أسلوب حتليل البيانات -ح

 الباب الرابع
 حتليل البيانات ومناقشتها

 12  ················ حملطة عن ميدان البحث وتعليم اللغة العربية فيه -أ

 15  ········································· تقدمي البيانات -ب

 96  ······································ حتليل البيانات-ج -ج
  الباب اخلامس

 اخلامتة
 61  ········································ خالصة البحث -أ

 61  ······································· توصيات البحث -ب

 
 69  ················································· قائمة املراجع

 69  ············································ العربيةقائمة املراجع 

 69  ······································· اإلندونيسية قائمة املراجع 
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 قائمة اجلدوال

 صفحة الرقم
 22  ····················· تصميم جمموعة الضابطة غري متكافئو 2.1

عّينة يف هذا البحث هي الطلبة الّصف الثامن مبدرسة املتوسطة      2.2
 29  ···················· 2222/2221اإلسالمية زين العزيز 

 28  ········· املصفوفة البيانات ومصادرها وأسلوب مجع البيانات  2.2

 92  ········ 2221/2222رئيس املدرسة و نائب رئيس املدرسة   1.1

 املتوسطة اإلسالمية زينأحوال املدرسني واملوالظفني يف املدرسة   1.2
 92  ·········································· العزيز     

 96  ·· حالة الطالب يف املدرسة زين العزيز الثانوية اإلسالمية بتمبان  1.2

 96  ···· أحوال املبين يف املدرسة زين العزيزالثانوية اإلسالمية بتمبان  1.1
 96  ························ تنفيذ التعليم يف اجملموعة الضابطة  1.9

 95  ······················· يبيةتنفيذ التعليم يف اجملموعة التجر  1.6

 95  ·· نتائج االختبار البعدي للمجموعة الضابظة واجملموعة التجريبية  1.5

يف حتليل اختبار الطبيعية  .IBM SPSS Statistics v 22نتيجة برنامج
 95  ····························· على نتائج االختبار القبلي

يف حتليل اختبار  .IBM SPSS Statistics v 22نتيجة برنامج   1.8
 98  ······················ التجانس على نتائج االختبار القبلي

يف حتليل اختبار مان  .IBM SPSS Statistics v 22نتيجة برنامج  1.5
 98  ··············· ( على نتائج االختبار القبلي Uويتين )اختبار 

يف حتليل املتوسط واملعيار  IBM SPSS Statistics v.22نتيجة برنامج  1.12
 95  ····················· االحنراف على نتائج االختبار البعدي
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يف حتليل اختبار الطبيعية على   .IBM SPSS Statistics v 22نتيجة برنامج
 95  ································ نتائج االختبار البعدي

يف حتليل اختبار  .IBM SPSS Statistics v 22نتيجة برنامج 1.12
 95  ······················ التجانس على نتائج االختبار القبلي

يف حتليل اختبار مان  .IBM SPSS Statistics v 22نتيجة برنامج 1.19
 95  ·············· ( على نتائج االختبار البعدي Uويتين )اختبار 
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