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املاجستري خري األمر : الثاىنةاملشرفحممد فضلي املاجستري : املشرف األول

Group Investigationفعالية استخدام طريقة  :الكلمات األساسية

Groupيهدف هذا البحث ملعرفة استخدام طريقة  Investigation لرتقية قدرة
وملعرفة فعالية استخدام . Lhoksukonالطلبة على مهارة الكالم مبدرسة عالية املسلمون 

Groupطريقة  Investigationلرتقية قدرة الطلبة على مهارة الكالم.

وجمتمع البحث هو . منهج البحث املستخدم هو مدخل كمي ببحث جترييب
، وهي طلبة Lhoksukonاملسلمون العصري مبعهدمبدرسة عالية فصول٣فصلني من 
كمجموعة ) ب(٢طالبا، وفصل ٣٢كمجموعة ضابطة بعدد طلبة ) أ(٢من فصل 

ة الحظوأما اساليب جلمع البيانات املختارة هي امل.طالبا٣٢التجربية بعدد طلبة 
.واملقابلة واإلختبار

رتقية لتؤثرGroup Investigationطريقةإستخدام إن :اما نتائج هذا البحث
حساب اعتمادا على و .الكالممهارةاللغة العربية اخلصوص يفتعلم رغبة الطلبة يف

فعرفت . ختبار البعدياالختبار القبلي واالفيها اإلختالف بني نتيجة النتيجة األخرية 
لذا و . 2,000<4,787املوجودة يف اجلدول بقيمة tمن قيمة اكربtoالباحثة أن قيمة

مهارة الكالم يف الطلبة علىقدرةقيةلرت ةيفعالGroup Investigationبإستخدام طريقة 
.Lhoksukonاملسلمونالعصريمبعهدالعاليةاملدرسة 



ح

ولعل هذا البحث يساعد الطلبة واملدرسني يف التعليم والتعلم مواد مهارة الكالم 
حىت جيعلهم ممن يرغب يف تعّلم مهارة الكالم Lhoksukonاملسلمونالعصريمبعهد
.جيدا
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ABSTRAK

Faiza Misluha, 2016, Efektivitas Penggunaan Metode Group Investigation Untuk
Meningkatkan Kemampuan siswa pada Maharah Kalam di Pesantren Terpadu Al-
Muslimun Lhoksukon

Pembimbing I : M.Fadli, M.Pd, Pembimbing II : Khairul Amri, M.Pd,I

Kata Dasar : Efektivitas Penggunaan Metode Group Investigation

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan metode Group
Investigation untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam maharah kalam.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan penelitian
eksperimen. Dan Populasi dalam penelitian ini adalah 2 kelas dari 3 kelas di MA
Al-muslimun Lhoksukon,  dan ia adalah siswa dari kelas 2-a sebagai kelas kontrol
dengan jumlah 32 siswa, dan kelas 2-b sebagai kelas Eksperimen dengan jumlah
siswa 32 siswa. Dan adapun tehnik pengumpulan data yang dipilih adalah
observasi, wawancara, dan tes.

Adapun hasil dalam penelitian ini adalah: Penggunaan metode Group
Investigation berpengaruh dalam meningkatkan minat siswa dalam belajar bahasa
arab khususnya dalam Maharah Kalam. Dan berdasarkan atas perhitungan hasil
akhir terdapat perbedaan antara hasil pre-test dan post-test. Maka dapat diketahui
bahwa nilai t lebih besar dari nilai t yang ada di tabel dengan nilai 4,787>2000 .
dan demikian dengan menggunakan metode Group Investigation efektif untuk
meningkatkan kemampuan siswa dalam maharah kalam di MA Al-Muslimun
Lhoksukon.

Dan semoga dengan penelitian ini dapat membantu siswa dan guru dalam
mempelajari materi maharah kalam di ma'had terpadu Al-Muslimun Lhoksukon
dan mereka dapat belajar maharah kalam dengan baik.
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الفصل األول
اإلطار العام

مقدمة-أ
وقد وصلت . 

و حفظها لنا القرآن الكرمي و األحديث الشريفة، وما رواه . إلينا من طريق النقل

١.الثقات من منثور العرب و منظومهم

للدين اإلسالم وجبانبها حد األهداف من تعلم اللغة العربية التفهم وكان ا

ايضا اإلستطاعة على التكلم والتحدث باللغة العربية وعلى قرائة الكتبات العربية 

الظاهر والذي حدث يف هذا الزمن ولكن ٢.وعلى التأليف والتصنيف باللغة العربية

إما يف املدرسة . مع ان التدريس اللغة العربية وجدنا كثريا. على خالف ذالك

باللغة العربية فصيحا بتدائية واملتوسطة واجلامعة وهم اليستطيعون ان يتكلموا اإل

.وجيدا

املعىن : األصوات املفيدة، وعند املتكلمني هو: والكالم يف أصل اللغة عبارة عن

: القائم بالنفس الذي يعرب عنه بألفظ، يقال يف نفسي كالم، ويف اصطالح النحاة

.جاء الشتاء: اجلملة املركبة املفيدة حنو

۷. ، ص)۲۰۰۷دار الفكر، : لبنان-بريوت(، جامع الدروس العربيةمصطفى الغالييين، ١
2 Tayar Yusuf, Saiful Anwar, Metodelogi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, (Jakarta:

Rajawali Pers, 14, h. 190)
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ذلك الكالم املنطوق الذي يعرب به : أما التعريف االصطالحي للكالم فهو

هاجسه، أو خاطره، وما جيول خباطره من مشاعر : املتكلم عما يف نفسه من

رأى أو فكر، وما يريد أن يزود به غريه من : وإحساسات، ومايزخربه عقلة من

حة يف التعبري وسالمة يف معلومات، أو حنو ذلك، يف طالقة وانسياب، مع ص

٣.األداء

وجدنا املشكلة يف اجلامعة يعين ليس للطالب متام القدرة على التكلم 

ليس هلم : من بني ذلك. دث باللغة العربية ألن هلم مشكلة كثرية يف اإلبتدائيةوالتح

على الطالب وليس هلم وسائط احلماسة يف التكلم، والتدريس باملشاهدة وسئم 

وهي احد الطريقة لتدريس اللغة العربية Group Investigationاسبة التدريس املن

نفهم ان اسطاعة الطلبة يف الطبقة اإلبتدائية وعلى هذه التقريريات . حلصول الكمال

واملتوسيطة يف الدراسة اللغة العربية تتأثر على استطاعتهم يف الطبقة العالية يعىن 

خطيأات لتالميذ للداسة اللغة العربية يف حصلنا. اجلامعة ولكن الواقع هذا الزمان

.ئية واملتوسطةاإلبتدا

املفضلة يف معهد العصرى املسلمون Group Investigationوكانت 

Lhoksukonملدرسة العالية.

٨٦، ص،)دار املشرف العرىب: بريوت(، إىل اللغة العربيةاملدخل بدر الدين ابو صاحل، ٣
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. وتعلم عصر العوملة بتقدم العلوم وتكنولوجيا وال سيما تكنولوجيا معلومات

تشيه الشمالية اليت قد تقدمون من جهة. سلبيات

ورأيت ان البحث عن طريقة المؤثرة يف جتريب التعليم اللغة العربية يف هذا 

Group Investigationاملعهد، بل املناسبة إلستخدام طريقة اجلديدة يف املعهد وهي 

ألن هذه الطريقة التستعمل اال الفرقة الغليلة املؤثرة على الطالب يف تدريس اللغة 

الطالب ليجتهدوا اىل املهارة اجلديدة واحملادثة او وهي الطريقة اليت تطلب . العربية

املهارة املؤثرة لكل الفرقة ونظرت ايضا املشكلة يف جتريبة هذه الطريقة يف معهد 

.العصرى املسلمون

وهلذه اريد ان أأيت البحث ملعرفة املشكلة اليت حصلت يف التدريس اللغة 

حلة الثانية للمدرسة العالية يف معهد العربية بطريقة واملادة اللغة اىل الطالب من املر 

.Lhoksukonالعصرى املسلمون

Groupفعالية استخدام الطريقة : ووضعت الباحثة املوضوع

Investigation حبث جترييب مبدرسة العالية (لرتقية قدرة الطلبة على مهارة الكالم

.Lhoksukonاملسلمون 
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أسئلة البحث-ب

:أما أسئلة البحث كمايلى

Groupكيف استخدام طريقة - ١ Investigation لرتقية قدرة الطلبة على مهارة

؟Lhoksukonالكالم مبدرسة عالية املسلمون 

Groupاستخدام طريقة كيف فعالية- ٢ Investigation لرتقية قدرة الطلبة على

؟Lhoksukonمهارة الكالم مبدرسة عالية املسلمون 

أهداف البحث-ج

:هلذه الرسالة فهي أما األهداف البحث 

Groupملعرفة استخدام طريقة - ١ Investigation لرتقية قدرة الطلبة على مهارة

.Lhoksukonالكالم مبدرسة عالية املسلمون 

Groupملعرفة فعالية استخدام طريقة - ٢ Investigation لرتقية قدرة الطلبة على

.Lhoksukonمهارة الكالم مبدرسة عالية املسلمون 

بحثفروض ال-د

:أما الفروض اليت افرتضتها الباحثة يف هذه الرسالة فهى 
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Groupإن استخدام طريقة - ١ Investigation لرتقية قدرة الطلبة على مهارة

.تكون على جيدLhoksukonالكالم مبدرسة عالية املسلمون 

الطريقة املستخدمة يف تعليم مهارة الكالم مبدرسة عالية املسلمون إن - ٢

Lhoksukonفعالية.

أهمية البحث-ه

:متعددةىتتكون أمهية البحث من نواح

:حية النظريةومن النا- ١

باحثة واالقرتاحات العلمية للعطاء األفهاريرجى من هذا البحث إ

فعالية عن م اللغة العربية، يعين املعلوماتيالذين يشتغلون يف تعلواملدرسني

لرتقية قدرة الطلبة على مهارة الكالم Group Investigationاستخدام الطريقة 

.Lhoksukonمبدرسة العالية املسلمون 

:قية هىيومن الناحية التطب- ٢

:ملعلم اللغة العربية )أ
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أما أمهية ملعلم اللغة العربية فهى ملعرفة فعالية استخدام الطريقة 

Group Investigation لرتقية قدرة الطلبة على مهارة الكالم مبدرسة العالية

.Lhoksukonاملسلمون 

:ملدير املدرسة )ب

Groupاستخدام الطريقة ملدخل أن يزيد قدرة املعلم اللغة العربية

Investigation لرتقية قدرة الطلبة على مهارة الكالم مبدرسة العالية املسلمون

Lhoksukon.

:للباحثة - ج

Groupفعالية استخدام الطريقة من املعرفة ما هيأن تزيد 

Investigationلرتقية قدرة الطلبة على مهارة الكالم.
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حدود البحث- و

:تتحدد الدراسة فيما يلى

قامت الباحثة هذا البحث عن فعالية استخدام الطريقة : احلدود املوضوعية - ١

Group Investigation لرتقية قدرة الطلبة على مهارة الكالم مبدرسة العالية

.Lhoksukonاملسلمون 

.Lhoksukonاملسلمون عهد العصريمب:احلدود املكانية - ٢

.ه٢٠١٦تعقد الباحثة البحث يف السنة : احلدود الزمانية - ٣

تحديد المصطلحات-ز

:حتت املوضوعقبل أن تبحث الباحثة عن األشياء املتعلقة هذا البحث 

لرتقية قدرة الطلبة على مهارة Group Investigationفعالية استخدام الطريقة "

أحسنت للباحثة أن تبني للقارئني ." Lhoksukonالكالم مبدرسة العالية املسلمون 

:كمايلى
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فعالية- ١

فعال على وزن –يفعل –لية هي صفة مبالغة للفظ فعل كلمة فعا

ويقال هلذا . فعال، تلحق اخره ياء النسبة والتاء التأنيث وصارت فعالية

عرفة ما "Efektivitas"وأما لفظ ". Efektivitas"للفظ يف اللغة اإلندونسية 

:يلى

" Menurut W.J.S Poerwadinata kata "Efektivitas" berasal dari kata dasar "Efektif"

yang berarti "akibat"(hasil daya pengaruh sesuatu) ada efeknya (pengaruhnya,

akibatnya, kesannya).4

استخدام- ٢

استخداما، وهو –يستخدم –اإلستخدام هي لفظ املصدر من استخدم 

.فعل الثالثى املزيد ومعناه اختذه خادما

Group Investigationطريقة - ٣

هى حلقة الصغرية لرتقية والتشجيع الطلبة يف Group Investigationطريقة 

هذه الطريقة تطلب الطلبة إلجياد مهارة اجليدة يف احملادثة أو يف . ٥الدراسة العربية

طرقا أو طريقا –يطرق –الطريقة لغة هي مصدر من طرق . مهارة تطبيق حلقة

واصطالحا هي . لسيئ والسبحة املستطيلةومعناه السرية واحلالة واملزاهب اخلط يف ا
4W.J.S Poerwadinata, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 266
5 Istarani, 58 Model Pembelajaran Inovatif, (Medan: Media Persada, 2012), h.86



٩

الوسيلة اليت يتبعها املدرس لفهم التالميذ أي درس من الدروس يف أية مادة من 

.املواد

ويف كتب اإلندونيسية الطريقة هي معرفة القواعد التعليمية اليت يستخدمها 

.املدرس

"Metode adalah suatu pengetahuan tentang cara – cara mengajar yang dipergunakan

oleh seorang guru ataupun instruktur".6

مهارة الكالم- ٤

مهارة الكالم هي مهارة إنتاجيه تطلب من املتعلم أو املكلم القدرة على 

استخدام األصوات بدقة والتمكن من الصيغ النحوية ونظام لرتتيب الكلمات الىت 

.احلديثتساعده على التعبري عما يريد أن يقوله يف مواقف

ولذلك تعليم مهارة الكالم هي عملية تعليم إليصال املعلومات إىل ذهن 

الطلبة من حيث الكالم العربية أو مهارة الكالم وليكون الطلبة قادرين وماهرين ألن 

٧.يتكلمون اللغة العربية

6 Bisri Mustafa, dkk, Metode dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Maliki
Press, 2012) h, 25

، ١٩٩٢دار املسلم، : الرياض(، مهارت اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاأمحد فؤاد حممد عليان، ٧
.)٩٣. ص
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