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تعليم الكتابة للمرحلة املتوسطة يف الصف الثالث مبعهد منبع العلوم  يقدم العلمىالبحث  هذايف  
قدرة اليت ميتلكها الطلبة  هياإلسالمي للبنات مبنطقة بنجر كاملنتان اجلنوبية، واملشكلة يف هذا البحث 

يف مهارة الكتابة يف معهد منبع العلوم للبنات مبنطقة بنجر كاملنتان اجلنوبية وتصنف ضمن املعاهد 
الباحثة أبن قدرة الطلبة يف مهارة الكتابة جيدة، ألن تنفيذ تعليم الكتابة هناك مير بثالث ترى السلفية، و 

حتويل أسيلة وأجوبة املفردات إىل أسئلة وأجوبة، اثلثا وبعدها  ويلحتمراحل وهو: أوال تعليم املفردات اثنيا 
 إىل اإلنشاء حىت أن يفهم الطلبة يف تعليم الكتابة.

يف تعليم الكتابة  وخاصة ملعرفة كفائة مهنية ملدرسة اللغة العربية يف هذا البحث العلميواألهداف  
عن  للبنات مبنطقة بنجر كاملنتان اجلنوبةاإلسالمي  للمرحلة املتوسطة يف الصف الثالث مبعهد منبع العلوم

 والتنفيذ مث التقومي. أنشطتها التعليمية من حيث التخطيط

نوع هذا البحث هو البحث امليداين، وأما املنهج الذي استخدمتها الباحثة يف هذا البحث هو 
ظة، املقابلة، والتوثيق. منهجا وصفيا ابملدخل الكيفي واألساليب املستخدمة جلمع البياانت هي املالح

تعليم الكتابة للمرحلة املتوسطة يف الصف الثالث مبعهد منبع العلوم واملوضوع يف هذا البحث هو 
 اإلسالمي للبنات مبنطقة بنجر كاملنتان اجلنوبية.

للمرحلة املتوسطة يف الصف الثالث مبعهد استنادا إىل نتائج البحث، أوال أبن تنفيذ تعليم الكتابة 
. جيد، ألن التنفيذ الذي أجري يف تعليم للبنات مبنطقة بنجر كاملنتان اجلنوبةاإلسالمي  ع العلوممنب



اثنيا من خالل مدرسة اللغة العربية يف معهد منبع العلوم اإلسالمي الكتابة بثالث مراحل التنفيذ فية 
 مبنطقة بنجر كاليمنتان اجلنوبية أهنا مت تلك كفاءة مهنية جيدة.
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 Skripsi ini menyajikan tentang pembelajaran kitabah tingkat madrasah tsanawiyah kelas 

tiga di pondok pesantren manbaul'ulum puteri kab. Banjar kalimantan selatan. Masalah dalam 

penelitian ini adalah kemampuan menulis yang dimiliki santriwati pondok pesantren manbaul 

ulum puteri kab. Banjar kalimantan selatan yang tergolong pondok pesantren salafi yang mana 

kemampuan menulis mereka terlihat baik. Dikarenakan dalam pelaksanaan pembelajaran di sana 

melalui tiga tahapan yang pertama mempelajari mufradat, kedua merubah mufradat menjadi soal 

dan jawaban ketiga merubah soal dan jawaban menjadi sebuah karangan. Sehingga membuat 

santriwati mudah untuk memahami pembelajaran kitabah.  

 Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana professional guru bahasa arab 

yang lebih khususnya pada pembelajaran kitabah tingkat madrasah tsanawiyah kelas tiga di 

pondok pesantren manbaul ulum puteri kab. Banjar kalimantan selatan, dalam kegiatan 

pembelajarannya baik dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. 

 Adapun penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kualitatif, dengan mengambil 

tempat di Pondok pesantren Manbaul ulum puteri kab. Banjar kalimantan selatan. Pengumpulan 

data dilakukan dengan metode observasi, Wawancara, dan dokumentasi. 

 Berdasarkan hasil peneliti dan analisis data yang telah disajikan (1) bahwa pelaksanaan 

pembelajaran kitabah tingkat madrasah  tsanawiyah kelas tiga di pondok pesantren manbaul 

ulum puteri kab. Banjar kalimantan selatan terlaksana dengan baik. Dari segi pelaksanaan yang 

dibuat sebelum pelaksanaan pembelajaran, dengan proses pelaksanaan pembelajaran 

menggunakan tiga langkah penyajian pembelajaran (2) dengan melihat pembelajaran kitabah 

guru bahasa arab di Pondok pesantren Manbaul ulum kab. Banjar Kalimantan selatan, maka 

terlihat bahwa guru bahasa arab di Pondok pesantren Manbaul ulum mempunyai  kemampuan 

professional yang baik.   


