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 ملخص البحث 
علي الدين  تعل.180101020827.برهان  يف اإلمالء طريقة استخدام العربيةيفعالية اللغة م

طلبة لدى الكتابة مهارة احلكوميةلرتقية اإلسالمية الثانوية ابملدرسة عشر احلادي الصف
اجلنوبية. بباطوالكاليمنتان احملتوىاملشرفاألوىل مرادي،واملضمونيف أمحد الدكتور :

قسمتعليماللغةالعربية،ب:عارفرمحنحاكماملاجسترييفاللغةوأسلوبالكتابةواملشرف
ه1444م/2022.جبامعةأنتسارياالسالمبةواحلكوميةبنجرماسنيكليةالرتبيةوالتعليمو

فعالية،طريقةاإلمالء،تعليممهارةالكتابةالكلماتالرئيسية:
اليتتكان لغوية مهارات هلا العربية مهارةاللغة وهي فيها، يتمّكنوا أن للطلبة ينبغي

درسةالثانويةاإلسالميةاحلكوميةاألوىلبباطوالملفمشكالتاباالستماعوالكالموالقراءةوالكتابة.
نقصانبسببفهمأنّ الكتابة تعليممهارة احلاديعشريف الصف فهمطلبة الطلبةوقليلقليل

استخدامأّنيبحثعنتذكريهموقليلقدرةكتاهبمبشموليةوجيدةوصحيحة.ولذلكأرادالباحث 
لرتقيةنتائجالطلبةوتكونعمليةالتعليمسهولة.ممهارةالكتابةيطريقةاإلمالءيفتعل

الصفطلبةلرتقيةمهارةالكتابةلدىفّعالاستخدامطريقةاإلمالءفأسئلةالبحثهيهل
وأهداف اجلنوبية؟. بباطوالكاليمنتان األوىل احلكومية اإلسالمية الثانوية ابملدرسة عشر احلادي

ملعرفة تعلالبحثهي يف اإلمالء طريقة استخدام لدىيفعالية الكتابة مهارة لرتقية العربية اللغة م
ىلبباطوالكاليمنتاناجلنوبية.الصفاحلاديعشرابملدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكوميةاألوطلبة

التجرييب البحث ابستخدام الكّمي املدخل هو ومدخله امليداين البحث هو البحث نوع
التجرييب الشبه هو البحث تصميم مث التجرييب، الشبه واإلختبارين.ويسمى اجملموعتني ابستخدام

ا الثانوية ابملدرسة عشر احلادي الصف طلبة مجيع هو البحث األوىلوجمتمع احلكومية إلسالمية
"كاجملموعةالضابطة1بباطوالوأماعينتههيطلبةالصفاحلاديعشربقسمالعلوماإلجتماعية"

"كاجملموعةالتجريبية.2والصفطلبةالصفاحلاديعشربقسمالعلوماإلجتماعية"
ماللغةالعربيةلرتقيةمهارةالكتابةلدىياستخدامطريقةاإلمالءيفتعلأنونتائجالبحثهي

الصفاحلاديعشرابملدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكوميةاألوىلبباطوالكاليمنتاناجلنوبيةهوطلبة
aHف0.05أكربمن0.153تيفاالختبارالبعديهي–غريفّعال،ألنبياانتاالختبار

(أعلىمن79.25ختبارالبعديللمجموعةالتجريبية)مقبول،ونتائجاملعّدليفاال0Hمردودو
 (.76.18نتائجاملعّدلللمجموعةالضابطة)
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ABSTRAK 
Burhannudin Ali.180101020827. Efektivitas Penerapan Metode Imla’ dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis pada 

Siswa Kelas IX di MAN 1 Batola Kalimantan Selatan, dan Pembimbing 

Bidang Konten dan Metodologi: Dr. Ahmad Muradi, M.Ag., Pembimbing 

Bidang Bahasa dan Teknik Penulisan: Arif Rahman Hakim, S.Hum. M.Pd, 

pada Progam Studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Antasari Banjarmasin. 2022. 

Kata Kunci: Efektivitas, Metode Imla’, Pembelajaran Keterampilan Menulis 
Dalam pembelajaran bahasa Arab, terdapat empat keterampilan berbahasa 

yang semestinya dikuasi oleh siswa dan guru bahasa Arab, empat keterampilan ini 

adalah keterampilan menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Maka 

permasalahan di MAN 1 Batola adalah kurang pemahaman siswa kelas XI untuk 

belajar maharah kitabah terhadap teks bahasa Arab dan kurangnya kemampuan 

menulis mereka dengan teliti, baik dan benar. Oleh karena itu, peneliti ingin 

membahas penelitian dengan menggunakan penerapan metode Imla’ pada 

pembelajaran keterampilan menulis untuk meningkatkan nilai siswa dan membuat 

pembelajaran menjadi mudah.  
Rumusan Masalah pada penelitian ini adalah apakah penerapan metode Imla’ 

efektif untuk meningkatkan keterampilan menulis pada siswa kelas IX MAN 1 

Batola Kalimantan Selatan?. Dan tujuan peneliti ini adalah untuk mengetahui 

efektivitas penerapan Metode Imla’ pada pembelajaran keterampilan menulis pada 

siswa kelas IX MAN 1 Batola Kalimantan Selatan. 

Jenis peneliti ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian 

eksperimen menggunakan model eksperimen semu (Quasi Eksperimen), dan desain 

penelitinya menggunakan dua kelompok dan dua kali pengujian. Populasi dari 

penelitian ini adalah semua siswa kelas IX MAN 1 Batola, dan sampelnya adalah 

siswa kelas IX I IPS sebagai kelompok kontrol dan siswa kelas IX II IPS sebagai 

kelompok eksperimen. 

Hasil penelitian adalah bahwa penerapan Metode Imla’ pada pembelajaran 

keterampila menulis untuk siswa kelas IX di MAN Batola itu tidak efektif. Hal ini 

berdasarkan hasil uji-T pada Post-Test dengan nilai 0,153>0,05 maka H0 ditolak 

dan Ha diterima, selanjutnya pada nilai rata-rata siswa kelas ekperimen 79,25 lebih 

tinggi dari nilai rata-rata siswa kontrol 76,18.  
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 الشكر و التقدير

م ي ح الر ن مح مالر للا م س ب 
رمد م حل مام مم المعمال بّ هلل مف رمش أملىمعمم المالس ومة المالص ومني  مل سمر م ال وماء يمب ن األ  انمدميّ سمني  ومممو المانم

مع مج مأمه ب ح صمومه ال لىمعمومد م م م .د ع اب مم ،أمني 
فإنللاالذيأعطيالباحثنعمةعظيمةحىتيستطيعأنيتمالباحثالبحث

فعاليةاستخدامالعلميشرطالنيلدرجةالسرجاانيفتعليماللغةالعربيةحتتاملوضوع"
الصفاحلاديعشرماللغةالعربيةلرتقيةمهارةالكتابةلدىطلبةيطريقةاإلمالءيفتعل

ابملدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكوميةاألوىلبباطوالكاليمنتاناجلنوبية".
الباحثشكراجزيالإىل:ويفهذهاملناسبةيقدم

املااملكرم .1 محدان، احلاج الدكتور الرتبيةفضيلة جامعةوالتعليمجستري،كعميدكلية
 أنتاسارياإلسالميةاحلكومية.

جامعةاملكرم .2 الرتبية العربيةكلية اللغة تعليم قسم املاجستري،كرئيس للا، حسب
 أنتاسارياإلسالميةاحلكومية.

الرمحنحكيماملكرم .3 الرتبيةاملاجستريعارف العربيةكلية اللغة تعليم ،كسكرتريقسم
 جامعةأنتاسارياإلسالميةاحلكومية.

املاجسترياملكرم .4 مرادي، أمحد األولالدكتور الرمحن،كاملشرف عارف املكرم و
 ،علىإرشادمهاللباحثيفكتابةهذاالبحثالعلمي.حكيم،كاملشرفالثاين

الرتبية .5 بكلية العربية اللغة التعليم قسم واحملاضرات احلاضرين قدمجيع الذين والتعليم
 أعطوااملعلوماتالنافعةللبحث.
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ابريطو .6 األوىل اإلسالمية احلكومية الثانوية املدرسة يف العربية اللغة مدرس و رئيس
 كوال.

األوىل .7 اإلسالمية احلكومية الثانوية املدرسة يف عشر احلادي الصف الطلبة مجيع
 ابريطوكوال.

لكتابةهذاالبحثالعلمي.والتوجيهوالتسهيلمجيعالزمالءعلىاملساعدة .8

فلذلك والنقائص، األخطاء من خيلو ال العلمي البحث هذا أن أحثوأخريا
االفرتحاتوالنقد.عسىللاأنيوفقناويهديناإىلالصراطاملستقيمللقارئنيأنيعطيين

العلم.وعسىللاأنينف النجاحوالفهموالربكةيفطلب العلميوينعمنا عهذاالبحث
للباحثوللقارئنيأمجعني.اّمني.


م2022ربتمبس22بنجرماسني،

الباحث


برهانالدينعلي

180101020827
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