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 ْكثَ اُر اْلِعْلمِ َلَضاَع أَ 
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 إهداء

 

 أھدي ھذا انبحث انعهًٍ

 

تربية حسنة و يراعياني رعاية  الذين يربياني انًحبىباٌ ألبٍ وأيٍ

أقىل شكزا كثُزا نكًا عهً كم دعائكًا وَصُحتكًا  صحيحة  

انذٍَ  اٌانًحبىب انكبُزة وأختٍ انصغُز وجهادكًا نُجاح بُتكًا وألخٍ

  أعطُا

 اندوافع إلكًال ھذا انبحث انعهًٍ

انًكزيٍُ انذٍَ اعطىًَ انعهىو انُافعت ٌوإنً أساتُذ  

انًحبىبٍُونجًُع أعضاء عائهتٍ   

 و جًُع األصدقاء انًحبىبٍُ 

 نُس نٍ كهًت إھداء أجًم وأحسٍ غُز انشكز انجزَم

بارك هللا نٍ ونكى
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 الشكر و التقدير

احلمدهللربالعادلُتالصالةوالسالمعلىأشرفاألنبياءوادلرسلُتسيدناوموالنا
زلمدوعلىآلووصحبوأمجعُت.أمابعد.

ستطعأكثَتةصغَتىاوكبَتىاحىتامانعةهللعزوجلالذيأعطىالباحثاحلمدوالشكرف
 الًتبيةأأن يف السرجانا درجة لنيل الشروط بعضالوظائفو الستيفاء العلمية الرسالة مت

هذا “فعالية استخدام لعبة  اإلسالميةجبامعةأنتسارياإلسالميةاحلكوميةحتتادلوضوع"
الهدى المتوسطة  داربمدرسة تابة لدى طلبة الصف التاسع فى تعليم الك ”حرف أّول
 ".فى تينجيران بارواإلسالمية 

ويفىذهادلناسبةالنفيسةتقدمالباحثةشكراجزيالإىل:
1-  مساحة الدكتوراألستاذة جويريةااحلة عميدجة والتعليمجامعةةادلاجستَت، الًتبية كلية

 أنتسارياإلسالميةاحلكوميةبنجرماسُت.
ادلكرممساحة -2 أستاذو اهلليادلشرف اللغةادلاجستَتحسب تعليم قسم رئيس ،

 العربيةكليةالًتبيةوالتعليمجامعةأنتسارياإلسالميةاحلكوميةبنجرماسُت.
علىإرشادىاجةجويريةادلاجستَتااحلادلشرفةاألوىلاألستاذةالدكتورةومساحةادلكرمة -3

 العلمي،فلهامٍتالشكروالتقديرللباحثةىفكتابةىذاالبحث
ادلكرممساحة -4 للباحثةىفكتابةادلاجستَتحسباهلليادلشرفأستاذو علىإرشاده

 فلومٍتالشكروالتقدير.ىذاالبحثالعلمي،



 و
 

يفقسمتعليماللغةالعربيةكليةالًتبيةوالتعليمجامعةمساحةادلكرمُتمجيعاحملاضرين -5
كلالشكروالتقديرعلىمااحلكوميةبنجرماسُتفلهممنالباحثةأنتسارياإلسالمية

 العلوموادلعارفوالتشجيع.وجزاىماهللعٍتخَتاجلزاء.قدموا
والتعليم -6 الًتبية كلية ورئيسادلكتبة احلكومية اإلسالمية أنتساري جامعة رئيسادلكتبة

أنتسارياإلسالم العربيةجامعة قسمتعليماللغة بنجرماسُتالذييومكتبة احلكومية ة
 الباحثةلعملتالبحثالعلمي.رفقا

اذلدىمدرسةداروالتالميذيفأمحدزيٍتومدّرساللغةالعربيةأمحدروزيٍترئيسادلدرسة -7
 اإلسالمية باروادلتوسطة تينجَتان ساعدوىنىف لعملتقد للباحثة وادلكان الوقت
 البحثالعلمي.

ال -8 جلميع اجلزيل والتسهيلوالشكر والتوجية بادلساعدة قاموا الذين واألصدقاء زمالء
 للكاتبةلكتابةىذاالبحثالعلمي.

واخلطاءىفكتابةىذاالبحثالعلمي،فماأحسنللقارئُتواليفوتالباحثةمنالنقص
اهللتعاىلأنجيعلىذاالعملأسئلواآلخرين،أنيقًتحواللباحثةباقًتاحاتإصالحية.

لوجهو.واهللويلالتويفاخالص
2017دمسبَت22بنجرماسُت،

الباحثة
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لتوفَتشرطلنيلدرجةالسرجانايفتعليماللغةالعربيةكليةالذيحضرتوالعلميبأنىذاالبحثرتقر

الًتبيةوالتعليمجامعةأنتسارياإلسالميةاحلكوميةبنجرماسُتحتتعنوان:
 دار بمدرسةالكتابة لدى طلبة الصف التاسع  فى تعليم ”هذا حرف أّول“فعالية استخدام لعبة 

 .فى تينجيران باروالهدى المتوسطة اإلسالمية 
وكتبتوبنفسيومازورتومنإبداعغَتيأوتأليفاآلخر.وإذاادعىأحداستقباالأنومنتأليفوحضرتو

أوعلى،ولنتكونادلسؤوليةعلىادلشرفانوتبُتأنوفعالليسمنحبثيفأناأحتملادلسؤوليةعلىذلك
كليةالًتبيةوالتعليمجامعةأنتسارياإلسالميةاحلكوميةبنجرماسُت.

ىذا،وحررتىذااإلقراربناءعلىرغبيتاخلالصةوالجيربينأحدعلىذلك.
م3102دمسبَت33بنجرماسُت،

صاحبةاإلقرارةتوقيع



زلمودة
0210321111رقمالقيد:
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 ملخص البحث
 .2017زلمودة لعبة استخدام حرفأّول“فعالية الصفالتاسع”ىذا لدىطلبة الكتابة ىفتعليم

,قسمتعليماللغةالعربية,البحثالعلمى.ىفتينجَتانبارواذلدىادلتوسطةاإلسالميةدارمبدرسة
وادلشرفالثاين:.يرية،ادلاجستَتاجةجواحلاألستاذةالدكتورة:األوىلةادلشرفوالتعليم.كليةالًتبية

حسباهلل،ادلاجستَت

 . تعليم الكتابة, ”هذا حرف أوّل“لعبة الكلمات الرئيسية 4 
صعوبةالطلبةقدادتالباحثةاإلختبارالقبلىىفمدرسةداراذلدىادلتوسطةاإلسالميةورأيت

)اجلملةاالمسيةأوالفعلية(القواعدأوبناءاجلملةىفوادلفهومةمفيدةمجلةتركيبواتعلىكتابةالكلم
الكتابة، الصحيحة.ىفتعليم الكتابة طريقة يعرفوا مل الطلبة الفعالوأكثر للوصولإىلغرضالتعليم

يطلبادلدرسباستخدامألعابلغويةمناسبة.أقدمىفىذاالبحثإسًتاتيجيةتعُتعلىالطلبةىفترقية
حدىاللعبةادلناسبةىفتعليمالكتابةيعٌتلعبة"ىذاحرف.منإفهمتركيبالكلماتالعربيةالصحيحة

أّول".
الكتابةتعليمىفنتيجةترقيال”ىذاحرفأّول“لعبةاستخدامىلوذلذاالبحثأسئلة،ىي:

وأىدافالبحثىي؟ىفتينجَتانبارواذلدىادلتوسطةاإلسالميةداردرسةمبلدىطلبةالصفالتاسع
اذلدىدرسةدارمبالكتابةلدىطلبةالصفالتاسعتعليمىف”ىذاحرفأّول“لعبةمعرفةاستخدام
 .ىفتينجَتانباروادلتوسطةاإلسالمية

الصفةىيالطلبةالبحثلبحثىيالطريقةالتجريبية.عيناتىذهاالطريقةادلستخدمةيفىذا
،”ىذاحرفأّول“كاجملموعةالتجريبيةاليتتستخدملعبةطلبة11التاسعيفمدرسةداراذلدىبعدد

 لبةط17و لعبة استخدم بدون تعليم اليت الضابطة أّول“كاجملموعة حرف البيانات”ىذا أما .
IBM SPSS Versi 22بمناالختبارالقبليوالبعدي،مثّأحللتالبحثفهينتيجةاألساسيةيفىذا

ىفىذا نتيجة استخدأما االبحثأن لعبة حرفأّول“م لديطلبة ”ىذا الكتابة يفتعليم
دارمبدرسةالصفالتاسع ترقيىفتينجَتانبارواذلدىادلتوسطةاإلسالمية النتيجة يفاجملموعةطلبة



 ك
 

1،134أنقيمةملحوظهايعٍتؤإختبار بدوناستخدامها،يعٍتمنحتصلطلبةالتجريبيةمننتيجة
""مقبول".هبذاتوجدالفرققيمةاإلختبارHa"مردود"وH0حىت0،05(αمندرجةادلغزى=)أصغر

 البعدى ىف ادلعّدل من حتصيل احلالة، ىذه التجريبية. ىي(mean)اجملموعة التجريبية اجملموعة من
من83،53 البعدىأرفع القبلىادلعدلىفيفاإلختبار الضاب70،88اإلختبار واجملموعة ىي. طة
البعدىمتساو78،82 اإلختبار القبلىىيف اإلختبار ىذا73،53من من اخلالصة البحثأن.

اذلدىادلتوسطةدارمبدرسةيفتعليمالكتابةلدىطلبةالصفالتاسع”ىذاحرفأّول“استخداملعبة
.فّعالىوىفتينجَتانبارواإلسالمية
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ABSTRAK 

Mahmudah, 2017. Efektivitas Penggunaan Permainan “Ini Huruf Awal” pada Pembelajaran 

Menulis Siswa Kelas IX di Madrasah Tsanawiyah Darul Huda Tinggiran Baru . Skripsi, 

Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing I: Prof. 

Dr. Hj. Juairiah, M,Pd Pembimbing II: Hasbullah S,Ag M.H.I 

Kata Kunci: Permainan ini huruf awal, Pembelajaran Menulis 

Saat melaksanakan pre-test di MTs Darul Huda peneliti melihat Siswa mengalami 

kesulitan dalam menulis kalimat yang benar dalam bahasa Arab, serta pemahaman tentang 

qaidah tata bahasa Arab (khususnya jumlah ismiyah dan fi’liyah), sehingga banyak dari siswa 

yang tidak mengetahui dengan baik tentang qaidah menulis yang benar. Untuk mewujudkan 

tujuan pembelajaran yang efektif, seorang guru dituntut untuk menggunakan   media permainan 

bahasa yang sesuai, di dalam penelitian ini peneliti mewarkan sebuah strategi yang dapat 

membantu siswa dalam meningkatkan pemahaman tarkib yang benar, salah satu permainan yang 

sesuai untuk pembelajaran menulis adalah permainan “Ini Huruf Awal” 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah penggunaan permainan “Ini 

Huruf Awal” dapat meningkatkan nilai siswa dalam pembelajaran menulis untuk kelas IX di 

MTs Darul Huda Tinggiran Baru? Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui efektivitas 

penggunaan permainan “Ini Huruf Awal” dalam pembelajaran menulis siswa kelas IX di MTs 

Darul Huda Tinggiran baru.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian eksperimen. 

Sampel penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas IX di Madrasah Tsanawiyah Darul 

Huda Tinggiran Baru dengan jumlah 17 orang sebagai kelas eksperimen yang pembelajarannya 

menggunakan Permainan “Ini Huruf Awal” dan 17 orang sebagai kelas kontrol yang 

pembelajarannya tanpa menggunakan Permainan “Ini Huruf Awal”. Adapun data pokok yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa dari pelaksanaan pre-test dan post-test, 

kemudian di analisis dengan aplikasi IBM SPSS Versi 22. 

   Adapun hasil penelitian ini adalah penggunaan Permainan “Ini Huruf Awal” pada 

pembelajaran menulis siswa kelas IX di Madrasah Tsanawiyah Darul Huda Tinggiran Baru dapat 

meningkatkan nilai siswa dikelas eksperimen daripada nilai siswa yang tidak menggunakan 

Permainan “Ini Huruf Awal”. Hal ini terlihat dari hasil Uji u adalah 0,029 ˂ 0,05 maka Ho ditolak  

Ha diterima. Nilai rata-rata pada kemampuan akhir (post-test) kelas eksperimen 83,53 lebih 

tinggi dari rata-rata kemampuan awal (pre-test)70,88, sedangkan kemampuan akhir (post-test) 

kelas kontrol 78,82 sama dengan kemampuan awal (pre-test)73,53. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan Permainan “Ini Huruf Awal” dalam pembelajaran menulis siswa 

kelas IX di MTs Darul Huda Tinggiran Baru  adalah efektif. 
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