
 ي

 ملخص البحث 

أسلوب اإلمالء املنظور يف تعليم الكتابة لطلبة الصّف السابع مبدرسة  فعالية استخدامم، 2016أمحد بيهقي، 
البحث العلمي، قسم التعليم اللغة . عناية املرزوقي املتوسطة اإلسالمية األىلية تاتو اليف منطقة بنجر

. العربية، كلية الًتبية و التعليم
.  توفيق الرمحن املاجستري: املشرف 
 . اإلمالء املنظور، تعليم الكتابة:الكلمات الرئيسية 

 أسلوب التعليم باعتباره الطريقة اليت يستخدمها  منشيئ مهم يف التعليم، واملقصود أسلوب التعليم ىو
املعلم يف تنفيذ طريقة التعليم، أسلوب التعليم احدىا من الذي ميكن أن ينشط الطلبة يف التعّلم وسيوجد حتسني 

.     لطلبة يف الكتابة ىو بأسلوب اإلمالء املنظورانتائج تعّلم 

ىل الطلبة الذين يتعلمون باستخدام أسلوب اإلمالء املنظور : أسئلة البحث يف ىذا البحث العلمي
فعالية   واهلدف يف ىذا البحث ىو ملعرفة ؟ جيدون أرقى نتيجة يف تعليم الكتابة من الطلبة الذين يتعلمون بدوهنا

أسلوب اإلمالء املنظور يف تعليم الكتابة لطلبة الصّف السابع مبدرسة عناية املرزوقي املتوسطة اإلسالمية  استخدام
 .األىلية تاتو اليف منطقة بنجر يف تعليم اللغة العربية

أي اجملموعة التجريبية ىي .  ىذا البحث العلمي املدخل الكمي باستخدام طريقة شبو التجريبيةاستعمال
. اجملموعة الىت جتري هبا السلوك اخلاص، أما اجملموعة الضابطة ىي اجملموعة ال جتري هبا السلوك اخلاص

السابع مبدرسة عناية املرزوقي املتوسطة اإلسالمية أما جمتمع البحث يف ىذا البحث ىى طلبة الصّف 
و .  شخصا34يسمى باجملموعة التجريبية، وعدد الطلبة فيو " أ"صف السابع . األىلية تاتو اليف منطقة بنجر

.   شخصا35يسمى باجملموعة الضابطة، وعدد الطلبة فيو " ب"صف السابع 

 و متوسط اجملموعة 58،24أما نتائج البحث يف االختبار القبلي ىي متوسط اجملموعة التجريبية 
 ومتوسط اجملموعة الضابطة  86،03ويف االختبار البعدي ىي متوسط اجملموعة التجريبية . 63،57الضابطة 
، ألن SPSS Versi 22 بربناميج و لتوضيح البيانات فعمل الباحث اختبار الطبيعية و اختبار التجانس. 76،29

 0،05أصغر من  Sig (2-tailed)  أن(u) و يف اختبار ؤ (.u)بيانتها غري الطبيعية فاستخدم الباحث باختبار ؤ 
  مردودة، لذلك استخدام أسلوب اإلمالء املنظور يف الكتابة (Ho) مقبولة و الفرضية الصفرية  (Ha)فالفرضية البديلة 

 .فعالة
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ABSTRAK 

 

Akhmad Baihaki, 2016. Efektivitas Penggunaan teknik Imla Al-manzhur pada 

pembalajaran kitabah di kelas VII madrasah Tsanawiyah swasta Inayatul Marzuki 

Tatah Layap Kabupaten Banjar. Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, 

Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan, Pembimbing : Taufiqurrahman, S. Ag., M. Ed. 

Kata kunci : Imla Al-manzhur, Pembelajaran Kitabah. 

Teknik pembelajaran merupakan salah satu hal yang penting dalam 

kegiatan pembelajaran. teknik pembelajaran yang dimaksud adalah sebagai suatu 

cara yang dilakukan oleh seorang guru dalam rangka mengimplementasikan suatu 

metode selama proses pembelajaran. Salah satu teknik pembelajaran yang 

memungkinkan siswa aktif dalam belajar dan dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa adalah teknik imla (dikte .) 

Rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini, yaitu : Apakah siswa 

yang belajar dengan menggunakan teknik Imla Al-manzhur efektif  meningkatkan  

nilai mereka dalam pembelajaran kitabah dari siswa yang belajar dengan teknik 

lainnya? Dan  tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas 

penggunaan  teknik Imla Al-manzhur dalam pembelajaran  kitabah untuk siswa 

kelas VII MTs. Inayatul Marzuki Tatah Layap Kab. Banjar pada pelajaran bahasa 

Arab. 

Penelitian  ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode quasi 

eksperimen. Yakni kelompok eksperimen dengan perlakuan khusus dan kelompok 

kontrol tanpa adanya perlakuan yang khusus 

Adapun populasi penelitian ialah siswa kelas VII MTs. Inayatul Marzuki 

Tatah Layap Kab. Banjar. Kelas VII A sebagai kelompok Eksperimen, dengan 

jumlah siswa 34 orang. Dan kelas VII B sebagai kelompok Kontrol, dengan 

jumlah siswa 35 orang. 

Adapun hasil penelitian ini di pretest adalah nilai rata-rata  kelas 

eksperiment 58,24 dan nilai rata-rata kelas kontrol 63,57. Dan pada posttest nilai 

rata-rata kelas eksperiment 86,03 dan nilai rata-rata kelas kontrol adalah 76,29. 

Untuk menjelaskan data peneliti melakukan uji normalitas dan uji homogenitas 

dengan SPSS versi 22, karena data tidak normal maka peneliti menggunakan uji 

U. Pada uji U diketahui nilai sig (2-tailed) lebih kecil dari 0,005 maka (ha) 

diterima dan (ho) ditolak. Oleh karena itu penggunaan teknik Imla Al-manzur 

dalam kitabah adalah efektif. 

 


