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ABSTRAK 

 

Fersa Radilla Ilham, 2019. Efektivitas Penggunaan Media Gambar Bersambug dalam 

Menulis Karangan Terpimpin untuk Santri Putri Kelas 4 di Pondok Pesantren Darul 

Ilmi Banjarbaru. Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan. Pembimbing I : Dr. Ahmad Muradi,M.Ag, M.Pd. Pembimbing II: 

Muhammad Iqbal Assyauqi, M.Pd.  

 

Kata Kunci: Media Gambar Bersambung, Mengarang Terpimpin (Insya Muwajjah) 

 Penelitian ini membahas tentang efektivitas penggunaan media gambar bersambung 

dalam menulis karangan terpimpin untuk santri putri kelas 4 di Pondok Pesantrean Darul Ilmi 

Banjarbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penggunaan media 

gambar bersambung dalam menulis karangan terpimpin untuk santri putri kelas 4 di Pondok 

Pesantrean Darul Ilmi Banjarbaru. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif 

dengan teknik eksperimen. Subjeknya adalah santri putri kelas 4 di Pondok Pesantren Darul 

Ilmi Banjarbaru. Sedangkan objeknya adalah kemampuan dalam membuat karangan bahasa 

Arab. Pengumpulan data penelitian dengan tes dan bukti dokumentasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara pre-test dan post-test dengan 

menggunakan media gambar bersambung dalam menulis karangan terpimpin untuk santri 

putri kelas 4 di Pondok Pesantrean Darul Ilmi Banjarbaru. Berdasarkan hasil perhitungan 

dengan aplikasi IBM SPSS v.22 terdapat nilai rata-rata pre-test 69,268 sedangkan nilai rata-

rata post-test 75,243. Dilihat juga dari hasil uji t pada post-test menunjukkan 0,000 lebih kecil 

dari 0,05 maka   diterima dan H0 ditolak. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

penggunaan Media Gambar Bersambung dalam menulis karangan terpimpin dapat 

meningkatkan hasil belajar santri putri pada pembelajaran bahasa Arab dikelas 4 Pondok 

Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru. 
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 اإلهداء
 والدي المحبوبين  إلى م هذا البحث العلميأقد

 تربية حسنة نييربيان الذين

 مشرفي وجميع أساتيذي إلىو  أخي وأختي إلىو 

 عليهم الرحمة والرضوان

 أصحابي المحبوبين إلىو 

 يعطونني الدافعة القويةالذين بارك اهلل لي ولهم 

 هذا البحث العلميكتابة   تمامإل

 ليس لى كلمة إهداء أجمل وأحسن غير الشكر الجزيل

 جزاكم اهلل خير الجزاء
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 والتقديرالشكر 
بسماهللالرمحنالرحيم

احلمدهللالذيجعلالعربيةلسانأىلاجلنان.وأشهدأنالإلوإالاهللوأشهدأنسيدنا
زلمداعبدهورسولوالذيمحلنامنالظلماتإىلالنور.

جامعة -1 والتعليم الًتبية كلية عميد ادلاجستري جويرية احلاجة الدكتوراة األستاذة ادلكرمة
 ماسني.أنتسارياإلسالميةاحلكوميةبنجر
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األستاذ -0 ادلاجستريالدّادلكرم مرادي، أمحد علىإرشاكتور ، يفىذا وتوجهيها البحثدىا
 مينخالصالشكروتقديرومناهللعظيماجلزاء.،العلمي

ىذا،علىإرشادىاوتوجيهاإيّليفكتابةوإمتامادلاجستريزلمدإقبالالشوقيادلكرماألستاذ -5
 .،مينخالصالشكروتقديرومناهللعظيماجلزاءالبحثالعلمي

وال -4 الًتبية كلية العربية اللغة تعليم قسم يف واحملاضرات احملاضرين جامعة أنتساريتعليم
ماسنيعلىعلومهمللباحثةعندمايتعلمالذينرفقواللباحثةلعملاإلسالميةاحلكوميةبنجر

 .البحثالعلمي
رفقوا -1 الذين العربية اللغة تعليم قسم ومكتبة والتعليم الكلية ومكتبة اجلامعة مكتبة رئيس

 .البحثالعلميللبحاثةلعمل
 .علمكرئيسةادلعهداإلسالميدارالعلمللبناتةاألستاذةألوسيوادلكرم -2
كمدرساللغةالعربيةوطالباتالفصلالرابعبادلعهداإلسالميدارادلكرماألستاذزلمدحيىي -3

 .البحثالعلميالعلمعلىالوقتوادلكانللباحثةلعمل
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