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ABSTRAK  

(Nama Penulis), Siti Sarah  2014,Penggunaan gambar dengan metode langsung dalam 

kemahiran bercakap-cakap(penelitian PTK dipesantren syukroniyyah).Pembimbing: 

1),Mohd.Nasir,MA, 2) Fadhli,MA. 

Kata kunci: Penggunaan gambar dengan metode langsung dalam kemahiran bercakap-

cakap(penelitian PTK dipesantren syukroniyyah). 

 Adapun populasi dalam penelitian ialah siswa dan siswa tingkat tsanawiyah,maka 

peneliti mengambil sampel dalam penelitian ini ialah para siwa dan siswi kelas 

delapan,jumlahnya 20 siswa.Dan adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui 

efektivitas penerapan gambar dengan metode langsung dalam kemahiran bercaka-cakap dan 

untuk mengetahui peningkatan siswa dan siswi dalam kemahiran bercakap-cakap.Didalam 

penelitian ini peneliti menggunakan  alat penelitian seperti wawancara,observasi serta test. 

 Adapun metode yang digunakan peneliti didalam penelitian ini yaitu metode 

PTK(penelitian tindakan kelas) dengan penyajian data kualitatif dipesantren syukroniyah. 

 Nilai yang dihasilkan pada  test  kedua lebih tinggi dari hasil test yang pertama,hal ini 

dapat dibuktikan pada tabel 5.pada tabel pertama didapatkan hasil test pada pertemuan kedua 

dalam gelombang pertama yaitu73,35.pada test kedua nilai yang didapatkan  lebih tinggi dari 

hasil nilai test ertama yaitu82,5.Ini termasuk nilai yang sangat baik. 
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أل   لبا 

لعا   إلطا 

  مقدمة. 

لكال     

لكتابة بعة بعد . لقر  أل للغو  التصا  لثا من عناصر  لعنصر  لكال  يعت 

لقر  إلستما   إلنسا عن طريق  للسا عما تعلمه  ة   إلستما  هو تر

للغة. 1كتابةل خلاصة بني فر  لته  لغاية من كل فر ,  كا للكال م نه 

الستما.للغة بعة بعد  أل للغة  لث من فنو  لفن  لكال  للسا , يعت  ة  هو تر

لكتابة لقر   الستما  النسا عن طريق  ملميز , عما تعلمه  لعالما  هو من 

إلفا,لإلنسا فليس كل صو كالما للفظ  لكال هو  لصو , أل  للفظ هو 

حلر إلفا هي كما, ملشتمل على بعض  ملعا:   لت على مع من  على , ما

ملتكلم هن  لكال هو .2ألقل   لك   ألبنا على  إلنتاجهية  ملها , ملها 

للغة ال ما حتت . لرئيسية  تعليم  لكال ح  قع تعليم مها  لو لكن  

لطلبة ليشتركو لفرصة لد   ال يتيح  ملعلم  ألنشطة سيطر  نشا   هد   
                                                             

يسه هيتهما  طرئقللغوية ما ملها ,حد فؤ عليا  1 بعة ,اتد لر ملسلم (لطبعية    :1431  – 2010 (.68  
2
ملسلم ( . . . ملها,حد فؤ عليا     :1431  – 2010 (.85  
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لعربية    سني  يستطيعو  يتكلمو باللغة  لد يبا ح   لتد لتعلمية 

لعربية للغة    .يشعر بامللل  تعليم 

ملناسبة   لطر  ألجنبية حتتا  تطبيق  للغة  للوصو     تعليم 

سية لد لعنا لكلذ.الهد  حد  لطريقة هى  لتربية،    ا  ملهمة   صر 

ألجنبية للـغة  يس  ألجنبية قد عر .3هنا طر متنوعة  لتد للغة   تعليم 

تا ما يناسبه ملد   لكن على  لطر  لكن لكل طريقة من , للغويو بعض 

يا  عيوبا يس مز لتد ألجنبية عن طريق . طر  للغة  ملباشر هي تعليم  لطريقة  ما

لد    سيطة سو كانت لغة  ستعانة بلغة  ألجنبية نفسها   للغة  ستعما 

خر لرسالة , للـغة  لعـربية  تعلمها سهولة   لعل �ذ  للغة  يكو عملية تعليـم 

لوسائل هى كل ما  لتعليمية،  أل  لوسائل  ملد  يستعـمل  مسر فعـلى 

يصا  ملد على  لطالب يستعني به  ها  لقيم   ملعا  لتعلمية  سائر  ملا 

نـو  .4 توضيحها لتـعليمية  تطو ,متنوعة  لوسائل  لعلو  كـلما تقد 

جلديد سائل  بتكر  ملناسبة لـذ ,حليا  لتعلمية  سائل  تا  ملد   لك على 

هد مرجو لبصر. للحصو على  لتعلمية  لوسائل  ل من  لوسائل  ية صو هي 

                                                             
مد  3 لعربية,سالمى بنت  للغة  لسال(,ملدخل  تعليم  حلكومية :   إلسالمية  نر  لر   1.) 2004جامعة 
لسال طويلةعبد   4 يس, لوها عبد  لتد فن  السالمية  لسال: لقاهر (,لتربية    ,1429 -2008 (.161   
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تــعبـ ، كما  لنصـو  لـطلبة على فـهـم  حيث يـمكن  يساعد 

لدين .لكال  مها  م  يرتــقي كـفـا�ــميـكــن  : قا صال 

لصو" لكال هي  سائل مها  سائلة تعلمية ساكنة صامتة ,  من  لصو  ال 

ملتعلم ليتحد عنها  يبعث حليا فيهافإ�ا حتتا  جهد  على ملعلم  . يصفها 

سني على لتفك بعقله ألشخا لذ تبنهم لصو  يبذ جهد لكي يشجع لد

لك سينجيزنهيل ما ف يف , علو قبل  لك عليه  يبد بتع لكى يستطيع ملعلم 

سني باألشيا ملألوفة لديهم  لصو   ألمر يشر مع ألشا  , لد

لة  سني  بعد ترتيب شفهي على لنطق جلديد من ملفر   جلديد مع لد

لذ يهتم  هي معهد من ملعاهد  تشية شكرنية معهد ل ما .5تتعلق بسيا لصو

يب قد  يب لطلبة على ستخد للغة لعربية  تد لعربيـة، هو تد للغة  بتعليم 

سا متنوعة، مثل  لطلبة   اعية،  تتعلم فيه  قف  للغة   مو ستعما  لفر على 

ملطالعة لتعليمية ألنشا   ملا  ثة   حملا لأل لنحو  ا عالقة باللغة  خر 

لتعليمة  ترقية ما .لعربية سائل  ملعهد يستعمل  ملأسف  هذ   لكن من 

لتعلم لتعليم   فعا .لكال   عملية  لبحث  سالتها لباحثة   تكتب من هذ 

                                                             
5
لدين   إلبتدئية,مد صال  لعربية باملرحلة  للغة  يس  لقلم:لكويت(,تد  ,1980 (,.154-156  
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ملوضو  لصو " حتت  يسب ستخد  ملباشر  تد ة س( كال ل مها  الطريقة 

لشكرنية  جرئية مبع   )". sungai liputهد 

لبحث.   سئلة 

يس مها  ) 1 لتد ملباشر   لصو بالطريقة  ستخد  كيف يكو تطبيق 

؟   لكال

؟) 2 لكال يس مها  لتد لصو يرتقى كفا   ستخد    كيف 

لبحث.   هد 

ملباشر) 1 لصو بالطريقة  ستخد  لكال ملعرفة تطبيق  يس مها  لتد    

لكال) 2 يس مها  لتد لصو يرتقى كفا   ستخد    .ملعرفة 

لبحث.    فر 

لفر لباحثة  فهي   فترضته  لذ   :  

لصو  تطبيق) 1 ملباشر تبا ستخد  لطلبة لطريقة   كو فعالة لرفع  قد  

يس لكال  تد   .مها  

لكالستخد  ) 2 يس مها  لتد   .لصو يستطيع  يرتقي كفا  
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لبحث.  ية 

لبحث فهي كما يلى  ية    :ما 

  : للتالميذ . 1

لتـالميذ - لصو افهم  تـكــو  ستخد  لكــال  يس    تد

ملباشـر لعربية  بالـطريـقـة  للغة    عملية تعليم 

حني   - لتالميذ فا لكال تكو  يس   عن تد

  :للمد . 2

ملد من  - لصو  يستفيد  لكالب ستخد  يس  ملباشر عند تد  الطريقة 

  : للباحثة . 3

لـصو   - لكال  باستخد   يس  ملباشر    لـمعرفة فعالية تد لطريقة    

لقر لتالميذ على  تع    .فع قد  
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لبحث.    حد 

ل يتنو من  لبحث  لرسالة  حد  هي بعة هذ     .شيا 

ملوضوع -  ة يحلد 

لبحث ملوضو هذ  لباحثة  ملباشر   حد  لصو بالطريقة  ستخد 

لكال يس مها     ).sungai liputجرئية مبعهد شكرنية ( لتد

ملكانية -  حلد 

لثامن  sungai liputملعهد شكرنية   لفصل  لثانوية من    .لطبقة 

لزمانية -  حد 

لسنة  ل جر تعليم     سفتمبا–ستوغ شهر  2014لوقت 

لصو -  حد 

لثابتة لصو  لباحثة يستعملها يع  لصو    .ما 
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ملصطلحا.     حتديد 

لصو -  ستخد 

ما –يستخد  –ستخد " مصد من : الستخد     سأله  ،"ستخد ما  ذ خا

ما ستوهبة  خا دمه   ملر باستخد   هذ .6   كيفية :لرسالة  ما 

لتعليمية لصوستعما  لكال كالوسيلة  يس    . تد

لصو لصو  هي هيئة شكل  ما  ع من    . 7)صو بشرية(فهي 

ملباشر -  لطريقة 

لتـركـيب من كلمتـني هـما  "  طريقة   مباشر  "يتـكـو هذ 

ملذهب حلالة   لس   لطريقـة هي طريق،   : ملباشر مصد من .8كلمة

سا  –يفاعل  –على  فاعل " مباشر  –يباشر  –باشر " مفاعلة مبع فو 

                                                             
 
سكند حشيمة  6 لوسطى , كميل     238. ,. . .ملنجد 
سكند  7 لوسطى , حشيمة كميل     637 .,. . .ملنجد 
ألخر  8 نيس   هيم  لوسطى,بر لثا ,ملعظم  أل   ملعا: لقاهر (, جلز   ,1976 (.582   
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نقطا ألجنبية عن  .9بد فاصل   للـغة  ملباشر هي تـعلـيم  فالطريقة 

للـغة  ستعما  سيطة طـريق  ستـعانـة بلـغـة  ألجنبـية نـفسها  

خر لد  لغة     .سو كانت لغة  

يس  -  تد

يس مصد من     يسا –يد�  –� " تد  لكتا معنا جعله : تد

سه   .11من ملد  لطال  متعلم لد صطالحا هو نقل .10"يد

 لكال  -

،   صل للغة  مبع " كالما  -يكلم –كال " من   لكال سم ملصد    

ملفيد الصطال  . ألصو  ما   ملفيد:   ملركبة  لة     .12لكال هو 

 

                                                             
سكند حشيمة  9 ملعاصر,كميل  لعربية  لوسطى عن     821.) 2003,ملشر : لقاهر ( ,ملنجد 

للغة , لو معلو  10 إلعالملنجد قى  ملنقهة , لعربية  ملشتق: ب : (لطبعة جديد   ,2003 ( .162   
لتعليمية, مصطفى بد 11 إلجنلو: لفاهر ( ,لوسائل  لسنة, ملكتية    12. ) بد 
للغوية, د فؤ عليا  12    69. , . . . ,لنها 




