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 المتوسطة اإلسالمية بنجرماسين"
  :اإلعداد 
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 االعتماد من طرف لجنة المناقشة

يف  (Scramble Word)الرسالة العلمية بعنوان: فعالية استخدام وسيلة لعبة كلمة التدافع 
احلامد بلس املتوسطة اإلسالمية  مبدرسةتعليم مهارة الكتابة لطلبة الصف الثامن 

. قد دافع الباحثة 170102021039، اليت كتبتها: حي نبيال، رقم القيد:بنجرماسني
عن هذه الرسالة العلمية أمام جلنة املناقشة وتقرر قبوهلا شرطا لنيل درجة السرجانا يف 

 وذلك يف:تعليم اللغة العربية، 
 الثالثاء:    اليوم

 م2021يونيو  29:    التاريخ
 (+A) 90،8 : بدرجة ةكون مقبولتو 

 عميد كلية الرتبية والتعليم
 جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية

 
 

 األستاذة الدكتورة احلاجة جويرية املاجستري
 196001061986032004رقم التوظيف: 
 األساتيذ:وتتكون جلنة املناقشة من السادات 

 التوقيع االسم
  الدكتوراة  احلاجة نور ليلى، املاجستري

 )مشرفة ورئيسة(
 

 حممد نادر, املاجستري
 )مناقشا(

 

 حممد كامل رمي أنصار، املاجستري
 )مشرفا مناقشا(
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 ملخص البحث

يف  (Scramble Word). فعالية استخدام وسيلة لعبة كلمة التدافع 2021، حي نبيال
احلامد بلس املتوسطة اإلسالمية  مبدرسة تعليم مهارة الكتابة لطلبة الصف الثامن

. الرسالة العلمية، قسم تعليم اللغة العربية. املشرفة األول: الدكتوراة  بنجرماسني
الثاين: حممد كامل رمي أنصار، احلاجة نور ليلى، املاجستري، واملشرف 

 املاجستري. 

مهارة ،  (Scramble Word)لعبة كلمة التدافع وسيلة الكلمات الرئيسية: 
 الكتابة

أثارت الباحثة هذا البحث ألهنا وجدت عدة مشاكل يف تعلم اللغة العربية خاصة 
ما يكون تعليم غياب التعليم اخلاص لـمهارة الكتابة، عادة يف تعليم مهارة الكتابة وهي 

مهارة الكتابة قلياًل فقط يف تعليم القواعد  أو غريها من املهارات، وهذا أيًضا جمرد كتابة 
عادية للممارسة. باإلضافة إىل ذلك، يقوم املدرس بفحص وتقييم كتاباهتم فقط من 
خالل االختبارات اليومية وامتحانات الفصل الدراسي. ميكن أن يؤثر ذلك على الطالب 

هاراهتم الكتابة. لذالك ُتظهر نتائج التعليم يف كتابة اللغة العربية أهنم ليسوا معتادين يف م
على كتابة احلروف العربية وال يزالون غري قادرين على ربط احلروف اهلجائية بشكل 

 صحيح.
فعالية استخدام وسيلة لعبة كلمة التدافع هذا البحث العلمي حتدث عن 

(Scramble Word)  احلامد بلس  مبدرسة مهارة الكتابة لطلبة الصف الثامنيف تعليم
. وأهداف هذا البحث هو ملعرفة فعالية استخدام وسيلة املتوسطة اإلسالمية بنجرماسني

 يف تعليم مهارة الكتابة لطلبة الصف الثامن (Scramble Word)لعبة كلمة التدافع 
 .احلامد بلس املتوسطة اإلسالمية بنجرماسني مبدرسة



  

 ز
 

استخدمت الباحثة يف هذا البحث املدخل الكمي باألسلوب شبه التجرييب. ذايت 
. احلامد بلس املتوسطة اإلسالمية بنجرماسني مبدرسة طلبة الصف الثامنالبحث هي 

موضوع البحث يف هذا البحث قدرة طلبة يف الكتابة خاصة على ربط احلروف اهلجائية 
يف تعليم اللغة العربية. ومجع  (Scramble Word)باستخدام وسيلة لعبة كلمة التدافع 

 .واملالحظة  البيانات البحث هي االختبار )االختبار القبلي واالختبار البعدي( والوثائق
أما نتائج البحث فوجدت املختلفة بني نتيجة الطلبة االختبار القبلي واالختبار 

يف الكتابة لطلبة   (Scramble Word)البعدي باستخدام وسيلة لعبة كلمة التدافع 
بناء على حساب  .احلامد بلس املتوسطة اإلسالمية بنجرماسني مبدرسة الصف الثامن

توجد نتيجة الوسط احلسايب االختبار القبلي  IBM SPSS Statistic V.22برنامج 
. وتتحصل من االختبار 82،31.   و نتيجة الوسط احلسايب االختبار البعدي 60،00

U ف 0،05أصغر من  0،027بار البعدي يف االخت مان ويتين Ha مقبولةHo  .مردودة
يف  Scramble Word))فرضية هذا البحث يعين استخدام وسيلة لعبة كلمة التدافع 

 مبدرسة الكتابة تستطيع أن يرقي نتيجة الطلبة يف تعلم اللغة العربية يف الصف الثامن
 .احلامد بلس املتوسطة اإلسالمية بنجرماسني
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ABSTRAK 

 
Haya Nabila, 2021. Efektifitas Penggunaan Media Permainan Scramble Word 

dalam Pembelajaran Maharah Kitabah untuk Siswa Kelas 8 di Mts Plus 

Al-Hamid Banjarmasin. Pembimbing. Dr Hj. Norlaila, M. Ag, M. Pd, dan 

H. Muhammad Kamil Ramma Oensyar, M. Pd. 

Kata Kunci: Media Permainan Scramble Word , Maharah Kitabah 

Peneliti mengangkat judul ini karena menemukan beberapa masalah didalam 

pembelajaran bahasa arab khususnya dalam maharah kitabah, tidak adanya 

pembelajaran khusus untuk maharah kitabah, biasanya pembelajaran maharah 

kitabah hanya diselipkan sedikit dalam pembelajaran qawaid atau maharah lain 

dan itu pun hanya sekedar menulis biasa untuk latihan. Selain itu, guru hanya 

memeriksa dan menilai tulisan mereka lewat ulangan harian maupun ujian 

semester. Hal ini mempengaruhi siswa dalam keterampilan menulis mereka. Oleh 

karena itu mereka belum terbiasa dalam  menulis huruf Arab dan juga masih 

belum bisa dalam menyambung huruf hijaiyah dengan baik dan benar. 

Penelitian ini membahas tentang efektifitas penggunaan Media Permainan 

Scramble Word dalam Pembelajaran Maharah Kitabah untuk Siswa Kelas 8 di 

Mts Plus Al-Hamid Banjarmasin. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui  

efektifitas penggunaan Media Permainan Scramble Word dalam Pembelajaran 

Maharah Kitabah untuk Siswa Kelas 8 di Mts Plus Al-Hamid Banjarmasin. 

Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif  dengan teknik 

eksperimen. Subjeknya adalah siswa kelas 8 di Mts Plus Al-Hamid Banjarmasin. 

sedangkan objeknya adalah kemampuan menulis Bahasa Arab terutama dalam 

menyambung huruf hijaiyah. Pengumpulan data penelitian dengan tes, bukti 

dokumentasi dan observasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

antara pre-test dan post-test dengan menggunakan media permainan scramble 

word dalam menulis untuk siswa kelas 8 di Mts Plus Al-Hamid Banjarmasin. 

Berdasarkan hasil perhitungan dengan aplikasi IBM SPSS v.22 terdapat nilai rata-

rata pre-test 60,00 sedangkan nilai rata-rata post-test 82,31. Dilihat juga dari hasil 

uji U Mann Whitney pada post-test menunjukkan 0,027 lebih kecil dari 0,05 maka 

Ha diterima dan Ho ditolak. Jadi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

penggunaan Media Permainan Scramble word dalam pembelajaran bahasa Arab 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran bahasa Arab dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran bahasa Arab dikelas 8 Mts 

Plus Al-Hamid Banjarmasin. 
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 شعار
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

َزْلَنآ ِاَلْيَك الذِّكَر لُِتبَـيَِّن للنَّاِس َما نـُزَِّل ِاَلْيِهمْ   ...َواَنـْ
ُرْونَ  (44)النحل:. َوَلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَّ  

 

 *المحفوظات*
 قَاَل ْاإِلمَاُم الشَّاِفِعي َرِضَي اهللُ َعْنهُ  :

 #  اْلِكَتابَُة قَـْيُدهُ الِعْلُم َصْيٌد َو 
 قَـيِّْد ُصيُـْوَدَك بِاْلِحَباِل اْلَواثَِقةِ 

 #  َفِمَن اْلَحَماَقِة َأْن َتِصْيَد َغَزاَلة  
رَُكَها بـَْيَن اْلَخالَِئِق طَاِلَقة    َوتـَتـْ

 



  

 ي
 

 أقدم هذه الرسالة العلمية للمحبوبني الكرميني
 أيب وأمي الذين ربياين تربية حسنة

 وأحبكما يف اهللأرمحكما 
 وإىل أسريت احملبوبني

 وإىل مشريّف ومجيع أساتيذي

 عليهم الرمحة والرضوان

 وإىل أصحايب احملبوبني

 بارك اهلل يل وهلم يف مجيع األمور
 ما عندي كلمة اإلهداء احلسىن

 اجلزيل إال الشكر
 جزاهم اهلل خري اجلزاء

 
 


 

 

 اإلهداء  
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 الرحيمبسم هلل الرمحن 

احلمد هلل الذي جعل العربية لسان أهل اجلنان. وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده 
الشريك له، وأشهد أن سيدنا حممدا عبده ورسوله الذي محلنا من الظلمات إىل النور 

 وفتح اهلل به آذانا صما وقلوبنا غلفا وعيونا عميا جعله لكل الربية.

باب رمحة اهلل عدد ما يف علم اهلل صالة  اللهم صل وسلم على سيدنا حممد مفتاح
وسالما دائمني بدوام ملك اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله. أما بعد محدا وشكرا هلل عز 
وجل الذي أعطت الباحثة نعما كثرية حىت تستطيع أن تتم الرسالة العلمية شرطا لنيل 

احلكومية حتت املوضوع  درجة السرجانا يف الرتبية اإلسالمية جبامعة أنتساري اإلسالمية
في تعليم مهارة  (Scramble Word) فعالية استخدام وسيلة لعبة كلمة التدافع"

 .الحامد بلس المتوسطة اإلسالمية بنجرماسين بمدرسةالكتابة لطلبة الصف الثامن 

 ويف هذه املناسبة النفسية تقدم الباحثة شكرا جزيال إىل :

احلاجة جويرية املاجستري كعميد كلية الرتبية فضيلة املكرمة األستاذة الدكتورة  -1
 والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني.

فضيلة املكرم حسب اهلل، املاجستري رئيسا والدكتور توفيق الرمحن، املاجستري  -2
سكرتريا لقسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية 

 ببنجرماسني. احلكومية
فضيلة املكرمة املشرفة األول الدكتوراة  احلاجة نور ليلى، املاجستري واملشرف الثاين  -3

احلاج حممد كامل رامي أنصار، املاجستري على إرشادمها للباحثة يف كتابة هذه 
 الرسالة العلمية.

التعليم فضيلة املكرمني مجيع احملاضرين يف قسم التعليم اللغة العربية كلية الرتبية و  -4
جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني فلهم من الباحث أحسن شكرا 

 وتقديرا على ما قدموا من العلوم واملعارف والتشجع. وجزاهم اهلل خري اجلزاء.



  

 ل
 

املكرم األستاذ حممد رضوان كرئيس املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلامد  -5
 بنجرماسني.

اللغة العربية وطلبة الصف الثامن مبدرسة  املكرم األستاذ حممد شريف كمدرس -6
 املتوسطة اإلسالمية احلامد على الوقت واملكان للباحثة لعمل البحث العلمي.

الوالدين احملرتمني اللذين قد ربياين ورمحاين منذ صغاري، ودعوا إىل اهلل تعاىل  -7
 لنجاحي يف طلب العلوم النافعة.

ي ساعدين كثريا يف كل شيء خالل  شكرا كثريا ألخي حممد انفطار االحقاف الذ -8
 كتابيت للبحث العلمي من أوله إىل آخره

شكرا كثريا لصديقيت احملمبوبة إمسهاراين اليت رافقتين, وقدمت يل النصائح  -9
 واصبحت أيضا مكان لتبديل األفكار حالل اهنائي للبحث العلمي. 

والتوجيه والتسهيل والشكر اجلزيل جلميع الزمالء واألصدقاء الذين قاموا باملساعدة  -10
 للباحثة يف كتابة هذه اللرسالة العلمية.

وال يفوت الباحثة من النقصان واخلطإ يف كتابة هذه الرسالة العلمية، واألحسن 
للقارئني أن يقرتحوا للباحثة باقرتاحات إصالحية. عسى اهلل أن ينفع هذا البحث العلمي 

 للباحثة خاصة وللقارئني عامة. آمني 

 م 2021مايو  3 بنجرماسني،
 الباحثة

 
 

 حي نبيال
170102021039 
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