
طالبالىلدكتابةالمهارة لترقيةوسيلة الملصقستخدام افعالية 
بمعهد دار الحكمة بكنباروسالميةالمدرسة الثانوية اإلفي 

التكميليالبحث
ةيرحلة اجلامعمقدم لنيل شهادة امل

إعداد :
مريا اريسىت

11212200247رقم القيد: 

اللغة العربية كلية التربية و التعليمعليمقسم ت
شريف قاسم اإلسالمية الحكومية برياوالسلطان الجامعة 

ه1437\م2016





ز

ملخص

ىلدتابةكالمهارة لترقيةيلة الملصقساستخدام و فعالية :) 2016(.ميرا أريستي
بمعهد دار الحكمة سالميةالمدرسة الثانوية اإلفي طالب 
.بكنبارو

مهارة لرتقيةيلة امللصقساستخدام و فعالية ::يهدف إىل معرفة هذا البحث حبث جترييب و 
مبعهد دار احلكمة بكنبارو.سالميةالثانوية اإلاملدرسة يف طالب ىلدتابةكال

يف طالبىلدتابةكالمهارة لرتقيةفعااليلة امللصقساستخدام و البحث " هلسؤالو 
"؟مبعهد دار احلكمة بكنباروسالميةاملدرسة الثانوية اإل
الذي يرتكب من تصميم خطة التعليم،  و تجرييب، البحث المن نوعهذا البحثومنهج 

يف املدرسة األولو جمتمع البحث فيتكون من طالب الصف .التطبيق، و  املالحظة، و اإلختبار
. و عينته طالب الصف 2015\2016العام الدراسي مبعهد دار احلكمة بكنباروسالميةالثانوية اإل

يالبحث فهوأما أفراد . مبعهد دار احلكمة بكنباروسالميةالثانوية اإل" يف املدرسة ب" و "أ"األول
مبعهد دار احلكمة بكنباروسالميةالثانوية اإلاملدرسة ب" ب" و "أ"األولالصف يفاللغة العربيةةمدرس

و من أدوات جلمع البيانات : املالحظة، .تابةكالمهارة لرتقيةاستخدام وصيلة امللصقهوموضوع
و  االختبار.

تكون فعااليلة امللصقساستخدام و أما نتائج هذا البحث فيمكن أن تتلخص الباحثة أن 
. كما دل مبعهد دار احلكمة بكنباروسالميةالثانوية اإلالطالب يف املدرسة ىلدتابةكالمهارة لرتقية

و من درجة داللة 2،02= 5يف درجة داللة %Ttمن اجلدول أكبار من 3,57=	عليه أن 
تكون يلة امللصقسو استخدام. و هذه تدل على أّن مقبولة	ومردودة ، يعىن 2,72= %1

.مبعهد دار احلكمة بكنباروسالميةالثانوية اإلاملدرسة الطالب يف ىلدتابةلرتقية مهارة الكفعاال 
.تابة، مهارة الكيلةسو : فعالية،الكلمات األساسية
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ABSTRAK

Mira Aristy, (2015) :Efektifitas Penggunaan Media Poster untuk Meningkatkan
Kemahiran Menulis Santri (Penelitian Eksperimen di
Ponpes MA Darul Hikmah Pekanbaru).

Penelitian ini adalah penelitian eksperimen yang bertujuan untuk mengetahui
Efektifitas Penggunaan Media Poster untuk Meningkatkan Kemahiran Menuis santri Ponpes
MA Darul Hikmah Pekanbaru.

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah Media Poster dapat
Meningkatkan Kemahiran Menuis santri Ponpes MA Darul Hikmah Pekanbaru?”.

Penelitian ini dimulai dari merancang langkah pembelajaran, pelaksanaan, observasi,
kemudian test. Populasi penelitian adalah santri Ponpes MA Darul Hikmah Pekanbaru tahun
ajaran 2015/2016, dengan sampel siswa kelas 1 A dan 1 B MA Darul Hikmah Pekanbaru.
Subjek penelitian adalah guru bahasa Arab MA Darul Hikmah Pekanbaru. Instrument yang
digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terdiri dari observasi dan test.

Dari analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa Efektifitas Penggunaan
Media Poster Untuk Meningkatkan Kemahiran Menulis santri Ponpes MA Darul Hikmah
Pekanbaru. Karena nilai To = 3.57 lebih besar dari Tt pada taraf signifikansi 1% = 2.72 dan
taraf signifikansi 5% = 2.02. ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain
Apakah Penggunaan Media Poster untuk meningkatkan kemahiran Menulis terhadap santri
Ponpes MA Darul Hikmah Pekanbaru.

Kata Kunci : Efektifitas, Media, Kemahiran Menulis
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تقديرالشكر و ال

احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا، والصالة و السالم 
على حبيب اهللا حممد ص.م. و على اله وصحبه أمجعني، وبعد.

قد متت الباحثة من كتابة هذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل شهادة 
اللغة العربية كلية الرتبية و التعليم جامعة السلطان الشريف املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم 
قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.

مها احملبوبانالوالدانجزيل الشكر و العرفان إىلتقدم الباحثة و يف هذه املناسبة 
:صاحب الفضيلةو اىن احسن تأديبا وربياىن تربية حسنةيالذان ربسرييو اومني

.اسم اإلسالمية احلكومية رياوقشريف السلطان المدير جامعة منذر حتاميالدكتور.1

اسم قشريف السلطان الميد كلية الرتبية والتعليم جامعةعاحلاج مسعود زينالدكتور .2
.اإلسالمية احلكومية رياو

اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة عليمرئيس قسم تأفرجيون أفندياحلاجالدكتور.3
.سم اإلسالمية احلكومية رياوقاشريف السلطان ال

املشرف يف كتابة هذا البحث.حمي الدين شكري املاجستري.4

املشرف األكادمكية اليت وجهتين وأرشدتين يف أداء املاجستريجون فاملاحلاجالدكتور.5
الواجبات األكادمكية.

شريف السلطان الكلية الرتبية والتعليم جامعة  مجيع احملاضرين و أعضاء املوظفني يف  .6
.اسم اإلسالمية احلكومية رياوق
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.دار احلكمةمدير املدرسة املاجستريحكمة اهللا.7

املدرسة الثانوية الدينية مبعهد دار احلكمة بكنبارويف اللغة العربية ةمدرسجوليس جورينيت.8

الثانوية الدينية مبعهد دار احلكمة املدرسةيف مجيع املعلمني و أعضاء املوظفني و الطالب .9
بكنبارو

راند وجّدتىورمحضان أريسيتوديكي سيسواندوديدي سيسواند:مجيع أسريت.10
و خصوصا فرمونو.ورافينغىوغيان نيناوراىن

طسراإالثانية وسوجي وعبدالغانوهلوموانو ميجا وميزيك : وناحملبوبأصدقأى .11
إميا و مرمي و إمياي و مريدا و أنوار و و دينةوفطماوتىويومسانتاو فدريواجلنة

.سبحا و ملًك و فجر و شريعة و سوجى األوىل و فوتري

اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة عليمقسم تأصحايب األعزاء يف احتاد طالب .12
.رياوباسم اإلسالمية احلكومية قشريف السلطان ال

اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة عليمىف قسم تصديقايت األعزاءأصدقائي و .13
.اسم اإلسالمية احلكومية رياوقشريف السلطان ال

م جزاء وافقا و بارك ه على  إليشكرأتوكل و أخريا إىل اهللا أاهللا هلم ولعل اهللا أن جيز
بحث.نعمة ىف كتابة هذه الكل 

ه7143ربيع األول11،كنباروب
م  2015ديسمرب23



ك

محتويات البحث
.................................................................  أإقرار الباحثة

ب...............................................................موافقة املشرف
ج.............................................................تقرير جلنة املناقشة

ه...................................................................االستهالل
و.......................................................................اإلهداء

ز................................................................ملخص البحث
ح...............................................................الشكر والتقدير

ك..............................................................بحثحمتويات ال
ل................................................................ولااجلدقائمة

األول : أساسية البحث الفصل
1.......................................................البحثخلفية .أ

5...................................................البحثشكالتامل.ب
5.......................................................حدود البحث.ج
5........................................................البحثسؤال.د
5.......................................................ف البحثهد.ه
6........................................................أمهية البحث.و
6..................................................مصطلحات البحث.ز



ك

اإلطار النظريالفصل الثانى : 
8.........................................................املفهوم النظري.أ

8.................................................تعريف الفعالية- 1
9...................................................وسيلة التعليم- 2
11......................................................امللصق- 3
14.................................................مهارة الكتابة- 4

19.....................................................املفهوم اإلجرائي.ب
20......................................................الدراسة السابقة.ج
20.......................................................فروض البحث.د

منهجية البحثالفصل الثالث: 
21......................................................تصميم البحث.أ

21...............................................زمان البحث و مكانه.ب
21..............................................أفراد البحث و موضوعه.ج
22................................................جمتمع البحث و عينته.د
22......................................................أدوات البحث.ه
24..................................................مجع البياناتطريقة .و
24.......................................................حتليل البيانات.ز



ك

عرض البيانات وتحليلهاالفصل الرابع : 
27.................................................وصف ميدان البحث.أ

30......................................................عرض البيانات.ب
44.......................................................حتليل البيانات.ج

الفصل الخامس : الخاتمة
55........................................................نتائج البحث.أ

56.....................................................توصيات البحث.ب
المراجع

العربية.أ
يةنباألج.ب

المالحق


	A. Cover depan.pdf (p.1)
	D. LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.pdf (p.2)
	H. ABSTRAK BAHASA ARAB.pdf (p.3-5)
	E. TERIMAKASIH DAN PENGHARGAAN.pdf (p.6-7)
	J. DAFTAR ISI.pdf (p.8-10)

