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ِ
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 إهداء

 أهدي هذا البحث العلمي

 إىل أيب وأمي ،أقول شكرا لكما على كل  

 دعائكما ونصيحتكما وجهادكما 

 لنجاح ابنكما

 وإىل أخي الكبري الذي أعطاين الدوافع إلمتام هذا البحث العلمي

 بقسم تعليم اللغة العربية، الذين أعطوين  مجيع احملاضرينوإىل ومشرفاي و  

 أستخدم اللغة العربية اآلنإرشادا حسنا وربوين تربية جيدة حيت أستطيع أن 

 ،2012اللغة العربية الصف أ سنة  وإىل أصحايب احملبوبني بقسم تعليم 

أقول شكرا لكم على كل املساعدة والدوافع حىت نستكمل ست سنوات 
 ونصف

 للدارسة يف هذه اجلامعة  

 بنجرماسني 19ملدرسة املتوسطة احلكومية املدّرسني والطلبة اب وإىل

 إهداء أمجل وأحسن غري الشكر اجلزيلليس يل كلمة  

 ابرك هللا يل ولكم
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 الشكر والتقدير

 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني وبه نستعني على أمور الدنيا والدين والصالة والسالم على 
 أشرف األنبياء واملرسلني سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني. أما بعد...

 أقدم خبالص الشكر والتقدير إىل:  أن وابدئ ذي بدء يسعدين

اجة جويرية، املاجستري كعميدة كلية الرتبية احلمساحة املكرمة األستاذة الدكتورة  -1
 والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

املاجستري كرئيس قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية  ،مساحة املكرم حسب هللا -2
 أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسنيوالتعليم جامعة 

خملص كاملشرف األول و الدكتور أمحد مرادي، املاجستري   نيم  مساحة املكر   -3
على إرشادمها يف كتابة هذا البحث الثاين  كاملشرفأنصاري، املاجستري  

 العلمي.
 بكلية الرتبية والتعليممساحة املكرمني مجيع احملاضرين يف قسم تعليم اللغة العربية  -4

 املعلومات النافعة يل. ينالذين يعطون
اجة مريان هراتيت الين، املاجستري ومدر سة دين احلمساحة املكرمة رئيسة املدرسة  -5

، فلكم مين الشكر بنجرماسني 19اإلسالم والطلبة ابملدرسة املتوسطة احلكومية 
 اجلزيل.

وجيه والشكر اجلزيل جلميع األصحاب والزمالء الذين قاموا ابملساعدة والت -6
 والتسهيل يل لكتابة هذا البحث العلمي.
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وأرجو أن أكون قد وفيت بعض العرفان ابجلميل للغة العربية وقراءة القرآن، 
وأسهم إبرساء لبنة متواضعة يف تطويرها هبدف الوصول إىل جيل قادر على 
حب لغته والدفاع عنها وتواصله مع التكنولوجيا احلديث خدمة هلا. )وأسأل 

 (الكرمي أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه هللا تعاىل
 

 وهللا ويل التوفيق
 م2018نوفيمبري  12بنجرماسني 

 الباحث 
 

 حممد موالان عبدان
1201230671 
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 بعد االطالع على البحث العلمي الذي أعده الطالب: 
 تقدميه إىل جملس املناقشة.، وافق املشرفان على 1201230671حممد موالان عبدان/

 
 2018دسيمبري  12بنجرماسني 

 ،املشرف األول
 

 الدكتور أمحد مرادي، املاجستري
 197808082005011006رقم التوظيف: 

 ،املشرف الثاين
 

 خملص أنصاري، املاجستري
 2111088301رقم التوظيف: 

 عميدة
 ابسم عميد كلية الرتبية والتعليم،

 العربيةرئيس قسم تعليم اللغة 
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 االعتماد من طرف جلنة املناقشة

يف تعليم أصوات  (Beatboxبيت بوكس) اسرتاتيجيةاستخدام  البحث العلمي بعنوان فعالية
بنجرماسني، الذي كتبه: حممد موالان  19العربية ابملدرسة املتوسطة احلكومية  األحرف

الطالب عن هذا البحث العلمي أمام جلنة  قد دافع 1201230671رقم القيد  ن،عبدا
 :املناقشة وتقرر قبوله شرطا لنيل درجة السرجاان يف تعليم اللغة العربية، وذلك يف

  الثالاثء:   اليوم 

 م2019-يناير-29:   التاريخ 

  A( 82،6: ) وتكون مقبولة بدرجة 

 

 ،عميدة  كلية الرتبية والتعليم

 

 ، املاجسترياجة جويريةاحلالدكتورة 
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 :األساتذ وتتكون جلنة املناقشة من السادات

 التوقيع املمتحني االسم الرقم
  ا ومناقشاومشرف ارئيس الدكتور أمحد مرادي، املاجستري   1
  مشرفا ومناقشا خملص أنصاري، املاجستري 2
  مناقشا املاجستريفتح هللا منادي،  3
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 إقرار الطالب
 أان املوق ع أدانه، وبياانيت كاآليت:

 : حممد موالان عبدان  االسم
 1201230671:  رقم قيد الطالب

 : تعليم اللغة العربية  القسم
 : الرتبية والتعليم  الكلية

ط لنيل درجة السرجاان يف تعليم و حضرته لتوفري شر أأقرر أبن هذا البحث  الذي  
اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني حتت 

 عنوان :
العربية  األحرفيف تعليم أصوات  (Beatboxبيت بوكس) اسرتاتيجيةفعالية استخدام 

 بنجرماسني. 19ابملدرسة املتوسطة احلكومية 
أتليف اآلخر. وإذا ادعى من إبداع غريي أو  ابنفسي وما زورهت احضرته وكتبتهأ 

أحد استقباال أنه من أتليفه وتبني أنه فعل ليس من حبثي فأان أحتمل املسؤولية على ذلك، 
ولن تكون املسؤولية على املشرف أو على كلية الرتبية والتعليم جامعة أنتسارى اإلسالمية 

 احلكومية بنجرماسني.
 ال جيربين أحد على ذلك.هذا، وحررت هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة و  

2018ديسمرب  29بنجرماسني،   
 توقيع صاحب اإلقرار

 
 حممد موالان عبدان
1201230671 
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 ملخص البحث

( يف تعليم األصوات Beatboxبيت بوكس) اسرتاتيجيةفعالية استخدام  م.2019. حممد موالان عبدان
قسم  ،كلية الرتبية والتعليمالبحث العلمي،   بنجرماسني. 19العربية ابملدرسة املتوسطة احلكومية  األحرف

 الدكتور أمحد مرادي، املاجستري وخملص أنصاري، املاجستري األستاذ. املشرف: تعليم اللغة العربية

 األصوات(، Beatboxبيت بوكس)الكلمات الرئيسية : 

أن النطق نص  ونستطيعيتتمك ن األصوات الكثرية وال  صعوبة الطلبة ىف تعليم اللغة العربية، ألن  الطلبة ال
للوصول إىل الغرض  اد ة.املناسبة ابمل التعليمية اسرتاتيجيةتستخدم  بسبب املدر س ال هذه حالة العربية، األحرف

املناسبة  سرتاتيجية. احدى من االالتعليمية املناسبة ابملاد ة اسرتاتيجية ستخدميطلب املدر س إل ،التعليمي الفعال
 .(Beatboxبيت بوكس ) اسرتاتيجيةيعين  األصواتبتعليم 

( يف ترقية كفاءة الطلبة Beatboxبيت بوكس ) اسرتاتيجيةما مدى فعالية استخدام هي:  أسئلة يف البحث
( يف ترقية رغبة الطلبة يف Beatboxبيت بوكس ) اسرتاتيجيةما مدى فعالية استخدام  العربية؟ األحرفيف نطق 

( يف Beatboxبيت بوكس ) اسرتاتيجيةملعرفة مدى فعالية استخدام هداف البحث هو أو  العربية؟ األحرفنطق 
 العربية. األحرفترقية كفاءة الطلبة و ترقية رغبة الطلبة يف نطق 

 الثامن أ لبة الصف الطريقة املستخدمة يف هذا البحث هي الطريقة التجريبية. عي نة هذا البحث هي ط
كاجملموعة التجريبية الذين تعليمهم ابستخدام   طالبا 30بنجرماسني بعدد  19ابملدرسة املتوسطة العامة احلكومية 

بنجرماسني  19ابملدرسة املتوسطة العامة احلكومية  الثامن ب. وطلبة الصف (Beatboxبيت بوكس ) اسرتاتيجية
(. أما البياانت Beatboxبيت بوكس ) اسرتاتيجيةكاجملموعة الضابطة الذين تعليمهم بدون استخدام   طالبا 27

 .IBM SPSS versi 25األساسية يف هذا البحث هي نتائج من االختبار القبلي والبعدي ستحلل  بـ 

لطلبة الصف  ( على التعليم األصواتBeatboxبيت بوكس ) اسرتاتيجيةأما نتائج هذا البحث : استخدام 
املتوسط و معيار احنرايف فعال. فاملنظور يعين أن نتيجة  بنجرماسني هو 19الثامن ابملدرسة املتوسطة العامة احلكومية 

وبعد  2،448و  79،93الضابطة :  جمموعة و 4،143و 79،07 التجريبية : جمموعةمن االختبار القبلي يف 
 التجريبية: موعةالبياانت التالية: أن نتيجة املتوسط ومعيار احنرايف جملني، وجدت جمموعتعملت االختبار البعدي يف 

لتجانس فاستعملت الباحث . وألن البيانت العادية وا2،776و  82،37 :الضابطة موعةوجمل 3،746و  85،03
 0,05أصغر من درجة املغزى  0,013فاملعروف نتيجة ملحوظه تتحصل ، فوجدت البياانت التالية: ”t”االختبار

( =α ف )0H "و مردود "aH "اخلالصة من هذا البحث يوجد الفرق نتيجة االختبار البعدي بني مقبول ."
لطلبة  أصواتيف تعليم ( Beatboxبيت بوكس ) اسرتاتيجيةأن استخدام  .جمموعة التجريبية وجمموعة الضابطة

 فعال.هو بنجرماسني  19السابع ابملدرسة املتوسطة العامة احلكومية الصف 
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ABSTRAK 

Muhammad Maulana Abdan. 2019. Efektivitas Penggunaan Strategi Beatbox  

pada Pembelajaran ilmu Ashwat Huruf-huruf Arab di SMPN 19 Banjarmasin. 

Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. 

Pembimbing: Dr. Ahmad Muradi, M.A dan Mukhlis Anshori, M.A 

Kata Kunci: Beatbox. Ilmu Ashwat. 

Pemasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah tentang kesulitan siswa 

dalam belajar bahasa arab salah satunya karena siswa kurang dalam penguasaan 

makhraj dan menuturkan huruf-huruf bahasa arab. Hal ini di sebabkan antara lain 

karena guru tidak menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan materi. 

Untuk mewujudkan tujuan pembelajaran yang efektif, guru dituntut untuk 

menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan materi. Salah satu strategi 

yang ditawarkan dengan pembelajaran makhraj dan penuturan huruf Arab adalah 

Strategi Beatbox 

Penelitian ini menilai seberapa efektifkah pembelajaran penggunaan strategi 

beatbox dalam meningkatkan gairah siswa dalam penuturan huruf-huruf arab dan 

seberapa efektif strategi beatbox pada meningkatkan keefisienan siswa dalam 

penuturan huruf-huruf Arab untuk siswa kelas VII SMPN 19 Banjarmasin. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

eksperimen. Sampel penelitian dari penelitian ini adalah siswa kelas VII A SMPN 

19 Banjarmasin dengan jumlah 30 orang sebagai kelas eksperimen yang 

pembelajarannya menggunakan strategi Beatbox dan siswa kelas VII B SMPN 19 

Banjarmasin dengan jumlah 27 orang sebagai kelas kontrol pembelajarannya tanpa 

menggunakan strategi Beatbox. Data pokok yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah hasil belajar siswa dari pelaksanaan Pre-test dan Post-test, kemudian 

dianalisis dengan aplikasi IBM SPSS versi 25. 

Adapun hasil dari penggunaan strategi ini pada pembelajaran makhraj huruf 

Arab untuk siswa kelas VII SMPN 19 Banjarmasin adalah efektif. Hal ini terlihat 

dari rata-rata dan standar deviasi pada nilai kemampuan awal kelas eksperimen: 

79,07  dan 4,143 serta kelas kontrol: 79,93 dan 2,448. Setelah dilakukan post-test, 

maka didapatlah rata-rata dan standar deviasi kemampuan akhir kelas eksperimen: 

85,03 dan 3,746 serta kelas kontrol: 82,37 dan 2,776. Peneliti menggunakan uji T 

karena hasil dari kelas eksperimen normal dan kelas kontrol normal. Dari hasil 

penelitian tersebut maka didapatlah data berikut sig. (2-tailed) dari penelitian 

adalah:0,013 karena 0,013<0,05 sehingga H. ditolak dan Ha diterima, jadi 

kesimpulannya ada perbedaan nilai post-test siswa kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Kesimpulan penelitian ini terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil 

tes siswa yang menggunakan strategi Beatbox dengan hasil tes siswa yang tanpa 

menggunakan strategi Beatbox pada pembelajaran ilmu ashwat huruf-huruf Arab 

untuk siswa kelas VII SMPN 19 Banjarmasin. 
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