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ABSTRAK 

 

Amalia Putri Utami, 2014 Pengaruh Metode Pembelajaran Make a Match 

Terhadap Peningkatan Kemampuan Berbicara Siswa di MTs. Islamiyah 

Ujungpangkah Gresik. 

Model pembelajaran Cooperative memang sangat menarik untuk 

dipraktekkan. Make a Match ini merupakan salah satu pembelajaran yang  kooperatif, 

dalam pembelajaran koopetratif. siswa belajar bersama dalam kelompok-kelompok 

kecil dan saling membantu satu sama lain. 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1). Bagaimana 

penerapan metode pembelajaran Make a Match di MTs Islamiyah ujungpangkah 

gresik? (2). Bagaimana upaya untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa di 

MTs Islamiyah Ujungpangkah Gresik? (3). Adakah pengaruh penerapan model 

pembelajaran Make a Match terhadap peningkatkan kemampuan berbicara siswa di 

MTs Islamiyah Ujungpangkah Gresik? (4). Jika ada, apa pengaruh penerapan metode 

pembelajaran Make a Match terhadap peningkatan kemampuan berbicara siswa di 

MTs Islamiyah. Dan Penelitian ini ditujukan untuk: (1) untuk mengetahui penerapan 

metode pembelajaran Make a Match di MTs Islamiyah, (2) untuk mengetahui upaya 

peningkatan kemampuan berbicara siswa di MTs Islamiyah, (3) Untuk mengetahui 

pengaruh penerapan metode pembelajaran Make a Match terhadap peningkatan 

kemampuan berbicara siswa, (4). Untuk mengetahui pengaruh penerapan metode 

pembelajaran Make a Match terhadap peningkatan kemampuan berbicara siswa, 

Penelitian ini dilakukan di MTs Islamiyah Ujungpangkah Gresik dengan 

menggunakan penelitian kuantitatif.  Dengan menggunakan metode pengumpulan 

data yaitu  uji coba, observasi, angket, dokumentasi, uji tes pada siswa kelas VII B 

sebagai sampelnya. Untuk dapat menyimpulkan hasil yang di kehendaki maka di 

gunakan rumus Product Moment dengan hasil hitung 0,333, dan ini lebih kecil dari r 

table yaitu 0,381, lalu pada tabel interpretasi 0,333 termasuk golongan kecil yaitu 

Antara 0,20-0,40. hal ini menunjukkan pengaruh metode pembelajaran Make a Match 

terhadap peningkatan kemampuan berbicara siswa pada kelas VII B di MTs 

Islamiyah Ujungpangkah Gresik itu kecil. 
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 تجريد
 "Make a Match)) "اإلزدواجية تعليم طريقة، تأثري 4102أمالييا فوتري اوتامي، 

 حنو ترقية مهارة الكالم للتالميذ مبدرسة املتوسطة إسالمية اوجونج فنجكاه كرسيك.
 هو التعليم  (Make a Match) جذب جدا. اإلزدواجية، Cooperatifطراز التعليم  

Cooperatif  .هذه طراز التعليم مستعملة جلميع املواد .  يدرس التالميذ ويتعاون يف الفرقة
 املدروسة. وجود لبحث وجبة املنزل اليت تتعلق باملفردات الصعبة و الكالم. 

 Make a Match)) اإلزدواجية تعليم طريقة( كيف تطبيق 0قضايا هذا البحث: ) 
( كيف احملاولة لرتقية مهارة الكالم 4) ؟مبدرسة املتوسطة إسالمية اوجونج فنجكاه كرسيك 

( هل وجد تأثري تطبيق 3للتالميذ مبدرسة املتوسطة إسالمية اوجونج فنجكاه كرسيك؟ )
حنو ترقية مهارة الكالم للتالميذ مبدرسة املتوسطة  Make a Match)) اإلزدواجية تعليم طريقة

 تعليم طريقة( إن وجد، اىل أى مدى تأثري تطبيق 2وجونج فنجكاه كرسيك ؟ )إسالمية ا

حنو ترقية مهارة الكالم للتالميذ مبدرسة املتوسطة إسالمية  Make a Match)) اإلزدواجية
 تعليم طريقة( لتعريف أن تطبيق 0اوجونج فنجكاه كرسيك ؟. و هذا البحث يهدف: )

( 4املتوسطة إسالمية اوجونج فنجكاه كرسيك. )مبدرسة  Make a Match)) اإلزدواجية
لتعريف احملاولة لرتقية مهارة الكالم للتالميذ مبدرسة املتوسطة إسالمية اوجونج فنجكاه  

حنو ترقية مهارة  Make a Match)) اإلزدواجية تعليم طريقة(لتعريف تأثري تطبيق 3كرسيك. )
( لتعريف تأثري 2الكالم للتالميذ مبدرسة املتوسطة إسالمية اوجونج فنجكاه كرسيك. )

حنو ترقية مهارة الكالم للتالميذ مبدرسة  Make a Match)) اإلزدواجية تعليم طريقةتطبيق 
 املتوسطة إسالمية اوجونج فنجكاه كرسيك.

بأسلوب البحث  جونج فنجكاه كرسيكمبدرسة املتوسطة إسالمية او جرى هذا البحث 
الكمي. الطريقط اليت تستخدم جلمع البيانات هي طريقة التجربية وطريقة املالحظة وطريقة 

. لتحليص النتيجة ما 42اإلستبيانات وطريقة اإلختبار. وعينة البحث يف هذا البحث هي 



 ز

 

)  rxyدليل أّن القيمة ب(product moment)يريد إستحدمت الباحثة برمز آثر املستوى األمهية 
( r tabelمن )  أصغر r hitung  )073333,0املستوى األمهية ( من حتليل اإلحصائي ) 

تدل على وجود  .0700 – 1،00%, تقع القيمة بني 0يف  1،2,2% و 5يف  1،3,0
حنو ترقية مهارة الكالم  Make a Match)) اإلزدواجية تعليماز طر تأثري  التأثري صغري او وجود

 .بتأثري صغرية للتالميذ مبدرسة املتوسطة إسالمية اوجونج فنجكاه كرسيك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




