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Artinya : Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis, berkat nikmat
Tuhanmu kamu (Muhammad) sekali-kali bukan orang gila. dan Sesungguhnya
bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya.dan
Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.1

1

Q.S Al-Qalaam : 1-4

إﻫد ء
الرسالة العلميّة إىل:
أهديت هذه ّ
تلقيت على يديهما مبادئ
 .1أيب سوفردي و ّأمي سيت زليخي اللذان ُ
الصدق والوفاء وعرفت يف نفسهما السمحة الطيبة وسالمة الطوية
ونقاء الضمري تقدمت إجالال واحرتاما هلما.
ااول
 .2مساحة السيد الدكتور خري الرجال املاجستري وه و املشرف ّ
املشرفالثاينة.
والسيدة داين إيكاوايت املاجسترية وه ي ة

 .3أساتذيت الذين يقومون يف شعبة تعليم اللغة العربية اجلامعة اإلسالمية
احلكومية ميترو .فقد قدموا للباحث كـل العون وتشجيع الطوال فرتة
الرسالة العلمية فلم يبخلوا بعلمهم ومل يضيقوا صدر ہم يوماً
إعداد هذه ّ

ومن
عن مساعدة الباحث وتوجيهـهم فلهم مين خالص الشكـر والتقدير ّ
ﷲ عظيم الثواب واجلزاء.

كلمة شكل وتقديل

احلمد والشكر هلل الذى أعطى الباحث الرمحة و التوفيق واهلداية والعناية ،أمتّ
الباحث هذ ه الرسالة العلمية ابملوضوع " :أتثري طريقة التدريبات () Metode Drill
على مهارة الكتابة لدى تالميذ الفصل احلادى عشر مبدرسة روضة اجلنّة العالية
المبونج الوسطى للعام الدراسي .2018/2017
جزيل ُّ
التشكر قيّدم الباحث إىل:
ير  ،املاجسترية رئيسة اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة مبيترو.
 .1السيدة احلاجة اينز
ااول.
 .2السيد الدكتور خري الرجال ،املاجستري املشرف ّ
املشرفالثاينة.
ة
 .3السيدة داين إيكاوايت ،املاجسترية
 .4ااب واام وااهل الذين الينف ّكون بدعائهم على الباحث.
 .5احملاضرين واحملاضرات جبامعة اإلسالميّة احلكوميّة وااصحاب الذين ينصرون
الرساالة العلمية.
الباحثة ىف انتهاء هذه ّ
الرسالة العلم ية ببقآء ُوج ود النقآئص
واعرتف الباحث ىف كتابة هذ ه ّ
والغلطات .ولذالك ،رجى الباحث ج ّدا النقدات واالقرتاحات املبنيّـتَني إلصالح
العلمي.
ة
هذهالرساالة
ميرتو ،يناير 2018
الباحث
سوفرمان
رقم التسجيل 13101182:

ملخص ابحث ابالغة اعلبية
ّر
أتثري طليقة اتدريبات ( ) Metode Drillعلى مهارة اكتبة ادى تالميذ افصل
حلادى عشل مبدرسة روضة جلنّرة اعااية المبونج اوسطى العام ادر سي
2018 /2017
ملخص ابحث
ّر
إعد د اطااب :سوفلمان
التح ّدايت يف عملية تعلم اللغة العربية الفصل احلادى عشر مبدرسة روضة
اجلنّة العالية المبونج ا لوسطى ،يرى الباحث عدة امل شكالت على تعليم اللغة
العربية خصوصا يف كتابة النص العربية وهي نقصان الدافع تعليم التالميذ يف
كتابة النص العربية واتقان قواعد اللغة العربية وال يقدروا التالميذ أن يكتب
يعّب الفكرة املكتوبة يف
الكلمات بعالمات املناسبة وال يقدروا التالميذ أن ّ
الكلمات ابستعمال اجلملة املناسبة حىت نتائج قدرة الكتابة تالميذ رديئة ،ان
يف عملية تعليم املتنوعية ولكن تستخدم املدرس طريقة التقلدية وال تطبيق طريقة
املبتكرة ملساعدة تسهيل فهم التالميذ حىت ممل التالميذ يف اانشطة التعليمية.
وسؤال هذا البحث يف هذه الرسالة العلمية ه و "هل توجد أتثري طريقة
التدريبات على مهارة الكتابة لدى تالميذ الفصل احلادى عشر مبدرسة روضة
اجلنّة العالية المبونج الوسطى للعام الدراسي 2018/2017م ؟"ّ .أما الغرض
من هذا البحث فهو  .ملعرفة أتثري طريقة التدريبات يؤثر على مهارة كتابة لدى
تالميذ الفصل احلادى عشر مبدرسة روضة اجلنّة العالية المبونج الوسطى للعام
الدراسي 2018/2017م.

وتصميم البحث البحث الكمي وجنس البحث هو البحث التجرييب.
ومجع البياانت ىف هذا البحث ابستخدام طريقة االختبار والوثيقة.
من نتائج هذا البحث توجد أتثري طريقة التدريبات على مهارة الكتابة
لدى تالميذ الفصل احلادى عشر مبدرسة روضة اجلنّة العالية المبونج الوسطى
للعام الدراسي 2018/2017م و بعد حتليل البياانت من حاصلة البحث
املؤدية ابستعمال الرموز Uji t,ابلنتيجة احلساب tأكثر 12،579وبعد املنشورة
جبدوال  )1،725(tونتيجة احلسابtاكّب من اجلدوال  tوفيه املؤثرة.
hitung

ملخص ابحث ابالغة إلندونيسية
ّر

PENGARUH PENGGUNAAN METODE DRILL SISWA KELAS XI MA
ROUDHATUL JANNAH LAMPUNG TENGAH TAHUN AJARAN
2017/2018
ABSTRAK
Oleh :
SUPARMAN

Masalah yang sering dihadapi dalam proses pembelajaran bahasa
Arab khususnya tentang pembelajaran menulis bahasa Arab siswa kelas XI
MA Roudhatul Jannah Lampung Tengah latar belakang masalah diatas
dapat diidentifikasi bahwa faktor yang menyebabkan rendahnya
kemampuan menulis teks ada beberapa masalah yang berkenaan dengan
topik penelitian ini dapat di identifikasi, yaitu faktor dari siswa terdapat
permasalahan antara lain minat belajar menulis siswa masih rendah,
kemampuan kaidah bahasa arab siswa sehingga siswa belum mampu
menulis sesuai tanda baca yang tepat, siswa belum mampu
mengungkapkan pemikiran secara tertulis dengan membuat kalimat yang
sesuai serta dari kurangnya metode yang digunakan dalam proses
pembelajaran menulis sehingga siswa mersa kesulitan dan bosan dalam
proses pembelajaran.
Pertanyaan penelitian dalam sekripsi ini adalah: Apakah ada pengaruh
dengan penerapan Penggunaan Metode Drill Siswa Kelas XI MA
Roudhatul Jannah Lampung Tengah Tahun Ajaran 2017/2018?.
Desain penelitian ini adalah kuantitatif dan Jenis penelitian ini adalah
Penelitan eksperimen. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis tes
yaitupre test dan post tes. Pengumpulan data dalam penggunaan dalam
menerapkan metode drill ini menggunakan metode tes, dokumentasi.
Demikian penelitian Adanya Pengaruh penerapan Penggunaan
Metode Drill Siswa Kelas XI MA Roudhatul Jannah Lampung Tengah
Tahun Pelajaran 2017/2018. Hal ini terlihat dari hasil analisis data dengan
menggunakan rumus Uji t, dengan hasil perhitungan t hitung sebesar 12,579.
Setelah dikonsultasikan dengan t tabel (1,725), ternyata t hitung lebih besar
dari t tabel, yang berarti ada pengaruh yang cukup kuat.
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ألول
افصل ّر
مقدمة
ّر

ادو فع إىل ابحث
أّ .ر

إ ّن تعلّم اللّغة العربية حيتوي على عناصر اللغة و املهارا ت اللغويّةّ .أما
عناصر اللغة فهي تشمل على ااصوات واملفردات والقواعد  .واملهارات
اللغويّة على تشمل مهارة االستماع ومهارة الكالم ومهارة القرا ءة ،ومهارة
الكتابة.
تعليم اللغة العربية عنده اربع فنون هي اإلستماع والكالم والقراءة
والكتابة ومن تلك فنون حبثة ستحقيقها مهارة الكتابة ،ان الكتابة هو
إحدى مهارات الىت توجب أن ميلكها التالميذ يف جنب وهي مهارات أخر.
قال

Bisri Mustofa

و

Abdul Hamid

:

“Keterampilan menulis dianggap sebagai keterampilan yang paling sulit
sebab melibatkan kemampuan atau penguasaan tata bahasa, kosa kata, dan
ejaan. Selain itu, diperlukan kemampuan cara berfikir atau logika serta
keterampilan meramu kata menjadi kalimat yang bermakna. Selain susunan
kalimat yang runtut dan isi yang jelas, tanda baca juga penting dalam Bahasa
Arab.”2

والكتابة وسيلة من وسائل التواصل اإلنساين الىت بوساطنها الوقوف
على أفكار اآلخ رين ،والتعبري عما لديهم من معان ومشاعر ،وتسجيل
احلوادث والقائع ،فهي تعبري مفخرة العقل اإلنساين ،بل أهنا أعظم ما أنتجه
2

Bisri Mustofa & Abdul Hamid, Metode & Strategi Pembelajaran Bahasa Arab,
(Malang: UIN-Malang, Press, 2012), h. 98.

الفكر اإلنساين فعن طريقها امكن تسجيل الرتاث الثقايف ،وأمكن انتقاله من
جيل إىل أحداثه غريه من تطورات أثرت يف حياته ومن تغريات أثرت يف بناء
اجملتمعات.
الكتابة مهارة مهمة من مهارت اللغة وهي تشري إىل جمموعة اانشطة
الفكرية واجلسدية يف تعبري اافكار يف صورة اللغة املكتوبة بشكل منظم
وسهولة اإلفهام ،وهي تشري أيضا إىل انتباه ووعي الكاتب يف رسم احلرف
والكلمة وتركيبها حىت صارت أداة االتصال بني ا لكاتب وغريه أنواع اجملاالت
خاصة يف اجملال الرتبوي.
بناء على حاصل املالحظة القبلية نظر الباحث يف الفصل احلادى
عشر مب درسة روضة اجلنّة العالية المبونج ا لوسطى ،يرى الباحث عدة
املشكالت على تعليم اللغة العربية خصوصا يف كتابة النص العربية وهي
نقصان الدافع تعليم التالميذ يف كتابة النص العربية واتقان قواعد اللغة
العربية وال يقدروا التالميذ أن يكتب الكلمات بعالمات املناسبة وال يقدروا
يعّب الفكرة املكتوبة يف الكلمات ابستعمال اجلملة املناسبة حىت
التالميذ ان ّ
نتائج قدرة الكتابة تالميذ رديئة ،ان يف عملية ت عليم املتنوعية ولكن
تستخدم املدرس طريقة التقلدية وال تطبيق طريقة املبتكرة ملساعدة تسهيل
فهم التالميذ حىت ممل التالميذ يف اانشطة التعليمية.

جلدول ألول
نتائج اكتابة ادى تالميذ افصل حلادى عشل مبدرسة روضة جلنّرة اعااية
المبونج اوسطى العام ادر سي 2018/2017م
القم

ملسافة

عدد اتلميذ

انسبة ابملائة

ملعيار

.1

100-85

4

%10

عايل

.2

84-73

6

%25

معتدل

.3

72-0

11

%65

منخفض

21

%100

جمموع

املصدر :االختبار عن نتائج لدى تالميذ الفصل احلادى عشر مب درسة
روضة اجلنّة العالية المبونج الوسطى للعام الدراسي 2018/2017م.
من اجلدول السابق تعرف أن تالميذ الذي تنال نتيجة عايل  4تلميذا
وتالميذ الذي تنال نتيجة معتدل  6تلميذا وتالميذ الذي تنال نتيجة
منخفض  11تلميذا.
ري الباحث تبحث عن البحث
مادا إىل الدوافع البحث السابق ،ي د
اعت
التجريىب مع أتثري طريقة التدريبات على مهارة الكتابة لدى تالميذ الفصل
احلادى عشر مب درسة روضة اجلنّة العالية المبونج الوسطى للعام الدراسي
2018/2017م.

ب -حتقيق ملشكلة
االتية:

اعتمادا على الدوافع البحث السابق ،وحتقيق يف البحث املشكالت

ع التالميذ على تدريب الكتابة.
 )1قلّة داف
 )2نقصان القد رة على قواعد اللغة العربية ح تى التالميذ الصعوابت يف
كتابة كلمات بسيطة.
 )3ال يقدر التالميذ أن يكتب الكلمات بعالمات املناسبة.
درس املدرس ابلطريقة التقليدية يف كل املادة اللغة العربية وتشعر
ّ )4
التالميذ ابململ يف اانشطة التعليمية.

ج -حتديد ملشكلة

هو أتثري طريقة
يحّد د الابحث من املشكالت يف هذا البحث
التدريبات على مهارة الكتابة لدى تالميذ الفصل احلادى عشر مبدرسة روضة
اجلنّة العالية المبونج الوسطى للعام الدراسي 2018/2017م.

د -سؤ ل ابحث

اعتمادا على دوافع البحث السابق ،سؤال البحث يف هذا البحث
هو:هل توجد أتثري طريقة التدريبات على مهارة الكتابة لدى تالميذ الفصل
احلادى عشر مب درسة روضة اجلنّة العالية المبونج الوسطى للعام الدراسي
2018/2017م ؟

ه -غلض ابحث ومنافعه
 -1غلض ابحث

أما الغرض يف هذ ا البحث فهى:
ملعرفة أتثري طريقة التدريبات يؤثر على مه ارة كتابة لدى تالميذ
الفصل احلادى عشر مبدرسة روضة اجلنّة العالية المبونج الوسطى للعام
الدراسي 2018/2017م.
 -2منافع ابحث
أما املنافع البحث يف هذ ا البحث فهى:
يرتج ى أن ترقية مهارة الكتابة لديهم ابستخدام طريقة
أ .للتالميذّ ،
التدريبات.
ب .للمدرس ،زايذة علومهم يف استخدام طريقة التدريبات يف اداء
ي التالميذ.
ترقية مهارة ونتائج تعلم
ج .للرئيس املدرسة ،اإلصالح كمية عملية التعليم ونتائج تعليم اللغة
العربية.

افصل اثاين
إلطار انظلي
أ .ااوصف انظلي

 )1مهارة اكتابة

أ) مفهوم مهارة اكتابة
وقال رشدي أمحد طعيمة :
يضيق مفهوم الكتابة يف بعض الّبامج ليقتصر على النسخ أو
التهجئة .ويتسع يف بعضها االخر حىت يشتمل خمتلف العمليات العقلية
الالزمة للتعبري عن النفس إهنا حسب التصور ااخري نشاط ذهين يغتمد على
االختيار الواعي ملا يريد الفرد التعبري عنه .والقدرة على تنظيم ا خلّبات
وعرضها بشكل يتناسب مع غرض الكاتب.
Keterampilan menulis ( maharah alkitabah ) adalah kemampuan dalam
mendeskripsikan atau menungkapkan isi pikiran, mulai dari aspek yang dari
sederhana seperti menulis kata- kata sampai kepada aspek yang kompleks
yaitu mengarang.4

وقال احلسن شحاتة:
الكتابة وسيلة من وسائل اإلتصال اليت بواسطتها ميكن التلميد أن
يعّب عن أفكار وأن يعقف على أفكار غريه ،وأن يّبز مالديه من مفهومات

رشدي أمحد طعيمة ,تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأساليبه 1989 ,ص107 .
PT

4

Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandung:
Remaja Rosdakarya, 2011.h.151

ومشاعر ويسجل مايود يسجيله من حوادث ووقائع.
مث قال ااخر
Menulis
berarti
melukiskan
lambang-lambang grafis
yang
menggambarkan suatu bahasa yang dipahami seseorang untuk dibaca orang
lain. lambang- lambang grafis adalah kesatuan fonem yang membentuk
kata, dari kata membentuk kalimat, dari rangkaian kalimat membentuk
paragraf yang mengandung satu kesatuan pikiran serta maksud atau pesan
tertentu, untuk dipahami orang lain.6

يفضل عادة عند البداء يف تعليم الكتابة أن يكون الدراس قدوصل
إىل درجة مامن دراسته للغة متكنه من مساع أصواهتا ونطقها جهر ايعند
رؤيتها وأن تكون لديه حصيلة من املفردات  ،وقدرة على فهم بعض
الرتاكيب واجلمل  .كما يفضل أيضا أن خيطط برانمج تعليم الكتابة
ختطيطا تتابعيا ،يبدئ ابملهارات ا حلركية وينتهي ابملهارات الفكرية  ،ويتدرج
ابلدراس وأيخد بيده يف يسر حنو إتقان هذه املهارة وفيما يلي ميكننا أن
نتناول تعليم الكتابة من خالل اجملاالت التالية :
 .1اإلمالء
 .2اخلط
 .3التعابر
ويف كل جمال سنقدم املهارة بشكل تدرجيي ميهد سابقه لالحقهو
تتدرج من سهولة إىل الصعوبة  .إال أننا نود هنانلفت النظر إىل ضرورة أن
تناول اخلط من خالل اإلمالء إذأنه من الصعوبة أن نفصل تدريس اخلط
والتدريب عليه عن كتابة اإلمالء املنقول مثال أواملنظور  .ففي أي نوع من
315

حسن شحاتة ،تعليم اللغة العربية بني الظرية واتطبق ( القاهرة :الدرا مصرية البنانية  ، )2002ص.
6

Aziz. F/ Erta Mahyudin, Pembelajaran Bahasa Arab, Jakarta: Direktorat
Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2017.h. 308

أنواع الكتابة  ،جند أن اخلط جزء مهم ال ميكن إمهاله من هنا سنتعرض
للخط من خالل اإلمالء.
من الرأي السابق مفهوم مهارة الكتابة هي القدرة السخص يف
العملية شعار الرسومات اليت أصبحت الكلمات مث مفيدة لنقل ف كرة،
أوفكر والرأي اخلّبة واملوفق ومن أنواع الكتابة السابقة حيتار الباحث
الكتابة اإلمالم ابستخدام بطريقة التدريبات يف البحث .
ب) أمهية تعلم اكتابة
تعتّب الكتابة مهارة مهمة من مهارات اللغة  .كما تعتّب القدرة على
الكتابة هدفا أساساي من أهداف تعلم اللغة ااجنبية والكتابة كفن لغوي
التقل أمهية عن احلديث أو القراءة ،فإذاكان الديث وسيلة من وسائل
اتصال اإلنسان بغريه من أبناء اامم ااخرى ،به ينقل انفعاالته ومشاعره
وأفكاره ويقضي حاجاتوغاايته ،وإذاكانت القراءة أداة اإلنسان يف
الرتحال عّب املسافات البعيدة واازمنة العابرة والثقافات املختلفة  ،فإن
الكتابة تعتّب من مفاخر العقل اإلنساين ودليل على عظمته حيث ذكر
علماء اانثر بولوجي أن اإلنسان حني اخرتع الكتابة بدأ اترخيه احلقيق .
وبدوهنا قد التستطيع
فبالكاتبة سجل اترخيه وحافظ على بقائه،
اجلماعات أن تيقي يف بقاء ثقافاهتا وتراثها  ,وال أن تستفيد وتفيد من
نتاج العقل اإلنساين الذي البديل عن الكلمة امل كتوبة أداة حلفظه ونقله
محمو د كامل الناقة  ،تعليم اللغة العربية للناطقني بلغات أخرى  ( ،مكة املكرمة  :جامعة أم القري ،
 1405ه1985 -م) ،ص235 .

.وتطويره
من ااراء السابق تعرف أن أمهية تعليم الكتابة هي قدرة تالميذ على
الكتابة النص العربية ان تكون الوسيلة من وسائل اتصال اإلنسان بغريه
.من أبناء اامم ااخرى

ي اكتابة
ج) خطو ت تعلم

: عّب سيف املصطفي خطوات تعليم الكتابة هي
ّ

"Seperti halnya berbicara, keterampilan menulis mempunyai dua
aspek. Pertama, keterampilan membentuk huruf dan menguasai ejaan.
Kedua, keterampilan melahirkan pikiran dan perasaan dengan tulisan.
1)
Keterampilan membentuk huruf
Dalam kenyataan kita lihat, banyak orang yang dapat menulis Arab
dengan baik, tetapi tidak paham makna kalimat yang ditulisnya, apalagi
melahirkan maksud dan pikirannya sendiri dengan bahasa Arab. Oleh
karena itu, walaupun kemampuan menulis alphabet Arab telah dilatihkan
sejak dini, tetapi dalam tingkat-tingkat selanjutnya pembinaan harus tetap
dilakukan, paling tidak sebagai variasi kegiatan.
2) Keterampilan mengungkapkan pikiran dengan tulisan
Terdapat beberapa petunjuk umum berkaitan dengan pembelajaran
menulis, yaitu:
a) Memperjelas materi yang dipelajari siswa, maksudnya tidak menyuruh
siswa menulis sebelum siswa mendengarkan dan telah kenal bacaanya.
b) Memberitahukan tujuan pembelajarannya kepada siswa.
c) Mulai mengajarkan menulis dengan waktu yang cukup.
d) Asas bertahap, dari yang sederhana berlanjut ke rumit, contoh
pembelajaran dimulai dengan:
 Menyalin huruf dan angka
 Menulis kalimat sederhana
 Menulis sebagian kalimat yang ada dalam teks atau percakapan
 Menulis jawaban atas pertanyaan-pertanyaan
 Imla’
 Mengarang terarah
 Mengarang bebas
e) Kebebasan menulis.
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f) Pembelajaran khath.
g) Pembelajaran Imla’.”9

بناء على الرا ي السابق افرتض الباحث أن خطوات تعلمي الكتابة هي
املهارت أكثر صعوبة عالية املستوى مقارنة بغريها من املهارات الثالث .
الكتابة يتطلب القدرة على التفكري بشكل منتظم ومنطقي ،والقدرة التعبري
عن اافكار ابستخدام لغة واضحة وفعالة ،والقدرة على تطبيق قواع د الكتابة
جيدا وقبل الشروع يف مستوى القدرة على كتابة هذا ،ينبغي أن يبدأ الطالب
من البداية ،من ااخذ بكتابة الرموز وااصوات  .إذا كانت القاعدة أقل
جيدة أو ضعيفة ،مث نتائج التنمية املقدرة أصالً أقل جيدة أيضا  .فمن املهم
جداً أن تعرف تعلم كتابة منذ البداية وإىل احلصول على قدر كاف من
االهتمام.
د) مؤشل ت مهارة اكتابة
وأشار Syuja’i,مؤشرات قدرة الكتابة يف العبارة التالية:
Kompetensi Kitabah:
1. Mampu menulis huruf Arab.
2. Mengetahui tanda baca (alamat al-tarqim) dengan cepat.
3. Mampu mengungkapkan pemikiran dengan logis, dan runtut melalui
tulisan dengan memperhatikan aturan, kaidah penulis sesuai dipahami.
Kemampuan seseorang dalam menulis ini dapat dimulai dari persoalan
yang mudah kemudian secara bertahap menuju yang sulit dan dari yang
umum menuju yang khusus. 10

من ااراء السابق ،تعرف أن مؤشرات مهارة الكتابة هي قدرة تالميذ على
كتابة اخلروف العربية ،تعرف عالمات الرتقيم ،وقدرة على تعبري الكلمات
9

Syaiful Mustofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif , (Malang: UIN-Malik
Press: 2011) .h.186.
10
Syuja’i, Inovasi Pembelajaran Bahassa Arab, (Semarang: Walisongo Press, 2008),
h.21.

.املناسبة

( )طليقة اتدريبات2

) Metode Drill

أ)مفهوم اطليقة
: وعّبت داين إيكاوايت الطريقة هي
ّ

Metode secara harfiah berasal dari bahasa Yunani methodos, yang artinya
jalan/ cara. Dalam bahasa Arab, metode diartikan dengan thoriqoh dan dalam
bahasa Inggris diartikan dengan method.11

:  سوترجو ا ّن الطريقة هي،وعند ج

Secara bahasa, metodologi berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari
tentang cara- cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan
yang efektif dan efisien.12
Metode adalah cara mengajar yang digunakan oleh seorang pendidik dalam
sebuah proses pembelajaran bahasa. Metode dalam mengajar berperan sebagai
alat untuk menciptakan proses pembelajaran antara pendidik dengan peserta
didik dalam suatu pembelajaran.

ي الطريقة ايصال

 يستفهم أن الطريقة ه،بناء على الرأي السابق
.املعلومات إىل دهن التالميذ لتواصل ااهداف التعليم
( ب) مفهوم طليقة اتدريبات
: الطريقة التعليم هي

) Metode Drill

11

2013, h.
12

Dian Ekawati, Ragam Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, Bandar Lampung: AURA,

57.
J. Sutarjo, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Bandar Lampung: AURA, 2013), h. 54

Metode mengajar adalah cara guru memberikan pelajaran dan cara murid
menerima pelajaran pada waktu pelajaran berlangsung. Baik dalam bentuk
memberitahukan atau membangkitkan.13

من اآلراء السابق فاستخلص الباحث أن طريقة تعليم هي طريقة تعليم
.التالميذ يف اانشطة التدريبات لتملك التالميذ املهارة من التعلمه
:  طريقة التدريبات هيSyaiful Bahri dan Aswan Zain وعّب
ّ
Metode latihan yang disebut juga dengan metode training merupakan suatu
cara mengajar yang baik untuk menanamkan kebiasaan- kebiasaan tertentu.
Juga sebagai sarana untuk memelihara kebiasaan- kebiasaan yang baik. Selain
itu, metode ini juga dapat digunakan untuk memperoleh suatu ketangkasan,
ketepatan, kesempatan, dan keterampilan.14

: هي
 طريقة التدريبات فUsman Basyiruddin وعّب
ّ

Metode drill atau latihan dimaksudkan untuk memperoleh ketangkasan atau
keterampilan latihan terhadap apa yang dipelajari, karena hanya dengan
melakukannya secara praktis suatu pengetahuan dapat disempurnakan dan
disiap siagakan.15

من اآلراء السابق فا ستخلص الباحث أن طريقة التدريبات هي تدريب
 وقبله إعطاء التالميذ،ابحلرك متعددة لنيل املهارات عن املعرفة اليت ت علمه
.املادة ومترن ابملعلم ويتدرب ليكون ماهرا
( ج) أﻫد ف طليقة اتدريبات
: وأما أهداف ابستخدام طريقة التدريبات فهي
) Metode Drill

13

Abu Ahmad, Metode Khusus Pendidikan Agama, (Bandung: CV. Amrieo, 1986), h. 152.
Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. Rineka
Cipta, 2010), h. 95- 96.
15
Usman, Basyiruddin, Metodologi Pembelajaran Agama Islam, (Jakarta: Ciputat Pres,
2002), h. 55.
14

1) Memiliki kemampuan motoris/ gerak seperti menghafalkan kata- kata,
menulis, dan mempergunakan alat.
2) Mengembangkan kecakapan intelek, seperti mengalikan, membagi, dan
menjumlahkan.
3) Memiliki kemampuan menghubungkan antara sesuatu keadaan dengan
yang lain.16
4) Untuk memperoleh suatu ketanggkasan, keterampilan tentang suatu
yang dipelajari siswa dengan melakukannya secara praktis pengetahuan
yang telah dipelajari. Dan siap dipergunakan bila sewaktu- waktu
diperlukan.17

: وأحوال اليت أن هتتم املدرس ابستخدام طريقة التدريبات هي
1) Tujuan yang harus dijelaskan kepada siswa sehingga selesai latihan
mereka dapat mengerjakan dengan tepat sesuai apa yang diharapkan.
2) Tentukan dengan jelas kebiasaan yang dilatihkan sehingga siswa
mengetahui apa yang harus dikerjakan.
3) Lama latihan disesuaikan dengan kemampuan siswa.
4) Selingilah latihan agar tidak membosankan.
5) Perhatikan kesalahan umum yang dilakukan siswa untuk perbaikan.18

من اآلرء السابق فاستخلص الباحث أن أهداف ابستخدام طريقة
التريبات هي البد على املعلم أن هتتم أهداف ابستخدام طريقة التدريبات
د
.ان فيه أن ندافع التالميذ يف اانشطة التعليمية
( د) مز اي وعيوب طليقة اتدريبات
: هي
وأما مزااي طريقة التدريبات ف

) Metode Drill

1) Siswa akan memperoleh ketangkasan dan kemahiran dalam melakukan
sesuatu sesuai dengan apa yang dipelajarinya.
2) Pemanfaatan kebiasaan yang tidak memerlukan konsentrasi yang tinggi
dalam pelaksanannya serta dapat membentuk kebiasaan yang baik.19
3) Guru bisa lebih mudah mengontrol dan dapat membedakan mana siswa
yang disiplin dan yang tidak disiplin.
16

Roestiyah N.K, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), h. 125- 126.
Pasaribu dan Simandjuntak, Didaktik dan Metodik, (Bandung: Tarsito, 1986), h. 112.
18
Winarno Surakhmad, Pengantar Interaksi Belajar Mengajar, (Bandung: Tarsito, 1994),
17

h. 92.
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Ibid, h. 96.

4) Mengkokohkan daya ingatan murid, karena seluruh pikiran, perasaan,
kemauan dikonsentrasikan pada pelajaran yang dilatihkan.
5) Adanya pengawasan, bimbingan dan koreksi yang segera serta
langsung dari guru.20

: وأما عيوب طريقة التدريبات فهي
1) Latihan yang selalu diberikan dibawah bimbingan guru, perintah guru
dapat melemahkan inisiatif maupun kreatifitas siswa.
2) Latihan yang dilakukan dibawah pengawasan yang ketat dan suasana
serius mudah sekali menimbulkan kebosanan.
3) Latihan yang dilaksanakan secara berulang- ulang merupakan
membentuk kebiasaan yang kaku.
4) Dalam pelaksanaannya metode ini memakan waktu atau proses yang
cukup lama.21

: هي
والطريقة يعدل عيوب طريقة تدريبات ف
1) Sebelum latihan dimulai, peserta didik hendaknya diberi pengertian
tentang apa yang akan dilatih dan kompetensi apa yang harus dikuasai.
2) Latihan itu harus menarik minat dan menyenangkan, bukan merupakan
hal yang bersifat keterpaksaan.22
3) Proses latihan disesuaikan dengan perbedaan individual.
4) Janganlah seorang guru menuntut dari murid suatu respons yang
sempurna.
5) Jika terdapat kesulitan pada murid pada saat merespon, hendaknya guru
segera meneliti penyebabnya.23

 فاستخلص الباحث أن م زااي التدريبات،بناء على اآلراء السابق
منو
ّ ،متنوعة هي متلك التالميذ على خفظ املفردات والكتابة وابستخدام االة
 ومتلك قدرة تالميذ لتواصل بني،قدرة التفكري التالميذ يف صناعة اجلملة
20

Ibid, h. 57.
Yusuf Tayar, Metodologi Pengajaran Agama dan Bahasa Arab, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 1997), h. 66.
22
Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), h. 350351.
23
Syaiful Sagala, Konsep dan Makna Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 2011),
h. 218.
21

ااحوال وغري ذلك ولنيل مهارة اليت متعلقة مبعرفة امل ابشرة وكلهم تسهل يف
.تدريب طريقة التدريبات يف تعليم اللغة العربية

ه) خطو ت يف ستخد م طليقة اتدريبات

: خطوات يف استخدام طريقة التدريبات هي

Dalam melaksanakan pembelajaran dengan metode drill, guru harus
mempertimbangkan kesiapan dari guru tersebut siswa dan segala fasilitas yang
mendukung. Langkah-langkah dalam penggunaan metode drill ini terdiri dari
beberapa tahap yaitu sebagai berikut :
1) Tahap persiapan
Pada tahap ini , ada beberapa hal yang dilakukan, antara lain:
a) Rumusan tujuan yang harus dicapai oleh siswa
b) Tentukan dengan jelas keterampilan secara spesifik dan
berurutan
c) Tentukan rangkaian gerakan atau langkah yang harus dikerjakan
untuk menghindari kesalahan.
d) Lakukan kegiatan pradrill sebelum menerapkan metode ini
secara penuh.
2) Tahap pelaksanaan
a) Langkah pembukaan
Dalam langkah pembukaan, beberapa hal yang perlu
dilaksanakan oleh guru diantaranya mengemukakan tujuan yang
harus dicapai, bentuk-bentuk latihan yanh akan dilakukan.
b) Langkah pelaksanaan
1. Memulai latihan dengan hal-hal yang sederhana dulu
2. Ciptakan suasana yang menyenangkan
3. Yakinkan bahwa semua siswa tertarik untuk ikut
4. Berikan kesempatan kepada siswa untuk terus berlatih
langkah mengakhiri
3) Tahap mengakhiri
Apabila latihan sudah selesai, maka guru harus terus memberikan
motivasi
untuk
siswa
terus
melakukan
latihan
secara
berkesinambungan sehingga latihan yang diberikan dapat semakin
melekat, terampil dan terbiasa.
c) Penutup
1. Melaksanakan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan
yang dilaksanakan oleh siswa.
2. Memberikan latihan penenangan.24
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بناء على ااراء السابق ،فاستخلص الباحث أن خطوات يف استخدام
طريقة التدريبات هي املراحل االستعداد ،املراحل التنفيذ ،واملراحل التقرير.
ب .ادر سات اسابقة ملناسبة
سبقت عدة البحوث والدراسات اليت حبثت عن مهارة الكتابة وكذا
البحوث اليت تبحث عن طريقة التعل مي التعاوين ،وفيما يلي بعض وجوه
التشابه واالختالف بني هذا البحث والبحوث السابقة ملعرفة مكانة هذا
البحث عنها.
 .1ترقية مهارة الكالم ابستخدام طريقة التدريبات (البحث اإلجرائي لدى
تالميذ الفصل السابع مبدرسة معارف  18روضة العلوم الثانوية
فاسريسكيت المبونج الشرقية للعام الدراسي  2016/2015م.اليت
كتبتها خري النعمة.
يناسب البحث السابق هبذا البحث من طريقة التدريبات ،لكن
مع وجود الفرق من جهة الطريقة املستخدمة ،ففي هذا البحث
تستخدم الباحث مهارة الكالم  ،أما البحث السابق يستخدم مهارة
الكتابة ،ولذلك يظهر وجود الفرق بني هذا البحث والبحث السابق.
 .2أتثري طريقة التدريبات بقدرة مهارة القراءة لدى تالميذ الفصل الثامن
للعام الدراسي
مبدرسة الثانوية احلكومية المبونج الشرقية
2018/2017م،اليت كتيتها أيكا فطراي.
يناسب البحث السابق هبذا البحث من جهة طريقة التدريبات
املستخدمة ،لكن مع و جود الفرق بينه وبني هذا البحث من جهة

الباحث طريقة التدريبات
ة
مهاةرة القراءة  ،ففي هذا البحث تستخدم
على مهارة القراءة  ،والبحث السابق يركز ترقية مهارة القراءة  ،ولذلك
ميكن أن يفرق بني البحث السابق.
 .3ترقية حتصيل الدراسي الدين اإلسالم ابستخدام طريقة التدريبات لد ى
التالميذ فصل الثاين مبدرسة اإلبتدائية الواحدة ميرتو للعام الدراسي
 .2013 /2012اليت كتبتها سيت فطانة.
حاول البحث السابق ترقية حتصيل الدراسي مثل الباحثة  ،لكن
مع وجود الفرق من جهة املهارة املستخدمة ،ففي هذا البحث
تستخدم الباحث مهارة الكتابة ،أما البحث السابق يستخدم حتصيل
الدراسي  ،ولذلك يظهر وجود الف رق بني هذا البحث والبحث
السابق.
يناسب البحث السابق هبذا البحث من جهة طريقة التدريبات
املستخدمة ،لكن مع وجود الفرق بينه وبني هذا البحث من جهة
الباحث طريقة التدريبات
ة
حتصيل الدراسي ،ففي هذا البحث تستخدم
على مهارة الكتابة  ،والبحث السابق يركز ترقية التحصيل الدراسي،
ولذلك ميكن أن يفرق بني البحث السابق وهذا البحث اليت كتبتها
سيت فطانة.

 .4وسبق البحث مبوضوع  ":تطبيق التعليم التعاوين بشكل لرتقية مهارة
الكتابة (البحث اإلجرائي لدى تالميذ الفصل اخلامس ابملدرسة
 2ميرتو للعام الدراسى
اإلبتدائية اإل سالمية احلكومية
2016/2015م".

يناسب البحث السابق هبذا البحث من جهة الكتابة،لكن مع
وجود الفرق من جهة الطريقة املستخدمة ،ففي هذا البحث تستخدم
الباحث طريق تطبيق التعليم التعاوين  ،أما البحث السابق يستخدم
طريقة التدريبات ،ولذلك يظهر وجود الفرق بني هذا البحث والبحث
السابق.
 .5وسبق البحث مبوضوع "أثر استخدام وسيلة الصور على مهارة الكتابة

لدى تالميذ الفصل الثامن مبدرسة هداية الطالبني املتوسطة االسالمية
موارا سونكي المبونج الشمالية" ،اليت كتبها سيف الرمحن فوزي.

يناسب البحث السابق هبذا البحث من جهة املفردات،ل كن
مع وجود الفرق من جهة الطريقة املستخدمة ،ففي هذا البحث
تستخدم الباحث طريقة التدريبات ،أما البحث السابق يستخدم
الصورة ،ولذلك يظهر وجود الفرق بني
الوسائل التعليمية ،وهي وسائل ّ
هذا البحث والبحث السابق.

ج -فلض ابحث

يقدم الباحث الفرض يف هذا البحث كما يلى:
 :وجود أتثري طريقة التدريبات (  ) Metode Drillعلى مهارة الكتابة لدى
تالميذ الفصل احلادى عشر مب درسة روضة اجلنّة العالية المبونج الوسطى
للعام الدراسي 2018/2017م.
 :عدم أتثري طريقة التدريبات (  ) Metode Drillعلى مهارة الكتابة لدى
تالميذ الفصل احلادى عشر مب درسة روضة اجلنّة العالية المبونج الوسطى
للعام الدراسي 2018/2017م.

افصل اثااث
منهج ابحث
أ .تصميم ابحث
ييد الباحث تصميم هذا البحث على نوع البحث التجرييب
ر
( ،)eksperimenوالبحث التجرييب كما يراه Arikuntoيعرف مبا يلي:
Eksperimen adalah suatu cara untuk mengetahui hubungan sebab akibat
(hubungan kausal) antara dua faktor yang sengaja ditimbulkan oleh peneliti
dengan mengeliminasi atau mengurangi atau menyisihkan faktor-faktor lain yang
mengganggu. Eksperimen dilakukan dengan maksud untuk melihat akibat suatu
perlakuan25.

بناء على الرأي املذكور ،يفهم أن البحث التجرييب هو البحث الذي
يقصد به استخدام التجربة يف إثبات الفروض البحثية  ،عن طريق التجريب
ويف إطار هذا املفهوم ،يقصد ابلبحث التجرييب الفحص عن امكانية وجود
العالقة السببية بني املتغريين ،أو أكثر إبيقاع التجريبة للفصل التجريبية
(،)kelas eksperimenأي الفصل اليت جتري عملية التعلم ابستخدام طريقة
قارن حصوهلا ابلفصل الضابطة ( )kelas kontrolأي الفرقة اليت
التدريبات ،ويُ َ
ال جتري عملية التعلم ابستخدام طريقة التدريبات.
ويف ضوء التصور املذكور ،يسعى الباحث لتجريب طريقة التدريبات
اليت هي املتغري املستقل ،يف عملية تعليم اللغة العربية ملعرفة أثرها على قدرة
الكتابة ،ومدى أثرها لتحقيق فرض البحث.
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2010), h. 9
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الصورة ااوىل
تصميم البحث التجرييب
Pos-Test

Eskperimen

T2

Pre-Test
T1

X

T1

T2

البيان:
T

= االختبار القبلي

T

= االختبار البعدي

X

= التجريبة

1

2

إضافة إىل التصميم املذكور ،يعرف أثر التجريبة بوجود املسافةبني
نتيجة T -Tللفرقة التجريبية ،وبني نتيجة T -Tللفرقة الضابطة ،ويرجى أن تكون
تنيجة االختبار للفرقة التجريبة تزيد من احلالة قبل التجريبة ،بسبب أثر
التجريبة أي بسبب تطبيق طريقة التدريبات.
2

1

2

1

مع ابحث وعينته وأسلوب ختيارﻫا
ب .جمت

 .1جملتمع
مج وع اافراد أو ااشخاص الذين يقع عليهم
يراد ابجملتمع هنا م
البحث ،وميكن أن يقال أهنم اجملموعة الكلية من العناصر اليت يسعى الباحث
26

Sumadi Suryabrata, MetodologiPenelitian, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2008), h. 118

إىل أن تعم عليها النتائج ذات العالقة ابملشكلة الدراسية ،واجملتمع كما يراه
Sugiyonoهو :
“Wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas
dan karekteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian
ditarik kesimpulannya”.27

نظرا إىل الرأي السابق ،فإ ّن املجمتع يف هذا البحث  ،مجيع تالميذ
الفصل احلادى عشر مبدرسة روضة اجلنّة العالية المبونج الوسطى للعام
الدراسي 2018/2017م وهم ينقمسون على الفصلني ،ومها الفصل
احلادى عشر االف والفصل احلادى عشر الباء عددهم41تلميذا.
أما الفصل الذي يخاتره الباحث لتجريب هذا البحث هو الفصل
احلادى عشر االف الذي يتكون على  21طالبا ،أما الدافع الختيار ذالك
كون قدرة الكتابة لدى الطالب يف ذالك الفصل أقل ابلنسبة إىل
الفصل ،وت
الطالب يف الفصل ااخر ،ولذا كان الطالب يف الفصل احلادى عشر االف
عددهم  21تلميذا يخاترهم الباحث لفصل جتريبية ( ،)kelas eksperimenوالذين
يخاترهم الابحث للفرقة الضابطة ( ،)kelas kontrolهم الطالب يف الفصل
احلادى عشر الباء الذين عددهم  20طالبا أيضا.
 .2اعينة وأسلوب ختيارﻫا

“Sampel adalah “sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti’ .28

ومن الرأي السابق يفهم أن العينة هي جمموعة فرعية من السكان اليت
سيتم فحصها.
27

Sugiyono, MetodePenelitianKuantitaif dan Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2009),Cet ke-7 h., 80
28
Ibid., h. 80

Dasar pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah “apabila subyeknya
kurang dari seratus, lebih bauk diambil seluruhnya sehingga penelitianya
berupa penelitian populasi seluruhnya, sehingga penelitianya berupa penelitian
populasi. Selanjutnya jika subjeknya besar dapat diambil antara 10-15 % atau
20-25 % atau lebih”.29

 ا ّن العينة البحث وهي تالميذ الفصل احلادى عشر،من الرأي السابق
مبدرسة روضة اجلنّة العالية المبونج الوسطى لفصل الباء الفصل الضابط
. تلميذا21  تلميذا والفصول التج ريب الفصل االف عددهم20 عددهم
Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik
Cluster sampling adalah “penentuan sampel dilakukan berdasarkan pengelompokkan
atas populasi yang karakteritiknya sama”.30

المتغري ت
 اتعليف إلجل ئي.ج
ّر
للمتغريات أبنه حتويل املفهوم أو النطرية حول
يعرف التعريف اإلجرائي
ّ
أي قابل للقياس حبيث ميكن استخدامه يف ميدان،املتغري إىل متغري اإلجرائي
: وميكن تعريفه كما يف الرأي التايل،البحث
“Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada XI
variabel atau konstrak dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan
kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk
mengukur konstrak atau variabel tersebut.”31

 يرى الباحث أن تعريف إجراء املتغري هو عبارة،بناء على الرأي السابق
ِ عما يد ّل صورَة املتغري الذي ي
 يف فهم،قصد الباحث إىل حتقيقه أو مالحظته
ّ
:من ذالك أ ّن تعريف إجراء املتغري هلذا البحث هو كما يلي

29

SuharsimiArikunto,Prosedur Penelitian, (Jakarta:Rineka Cipta, 2006), h. 112
Edi Kusnadi, Metodologi Penelitian Aplikasi Praktis,(Jakarta: Ramayana Press, 2005), h.86
31
Muhammad Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), Cet .ke-7, h.,
30
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املتغري التابع هو مهارة الكتابة )(VariabelTerikat
ّ .1

ِ
بل املتغري ااخر أي املتغري
املتغري التابع هو الذي يتم التتثري عليه من ق َ
املستقل ،والبحث عن املتغري التابع يساعد على مجع البياانت ملعرفة مستوى
التتثري الذي يقبله املتغري التابع من املتغري املستقل .ومؤشرات هو:
XI variabel terikat adalah “XI variabel penelitian yang diukur untuk
mengetahui besarnya efek atau pengaruh XI variabel lain”.26

أ) قدرة التالميذ على الكتابة احلروف العربية.
ب) تعرف العالمات الرتقيم.
ج) قدرة على تعبري اافكار ابقواعد املناسبة.
 .2املتغري املستقل)(variabel bebas

املتغري املستقل هو املتغري الذي يؤثر يف متغري آخر أو أنه املتغري الذي
غري يف قيم متغري آخر ،ولذالك كان
يؤدي التغري يف قيمه إىل إحداث ت
املتغري املستقل يف هذا البحث هو طريقة التدريبات ،اليت يفرضها الباحث
قادرة على احداث التتثري للمتغري التابع (قدرة الكتابة).
املؤؤرات ( )indikatorاليت اعتمده الباحث ملعرفة ذالك املتغري
أما ّ
املستقل فهي كما يلي:
أ) اعطاء املادة ابلكلمات مث تكون اجلملة
ب) وبعد ذخول الفصل امر التالميذ على اعطاء املادة بطريقة التدريبات.

د .أدو ت مجع ابياانت

26

Ibid.

:طرق مجع البياانت اليت يستخدمه الباحث يف هذا البحث هي
 طليقة الختبار.1

:االختبار هو

Menurut Amirdaien Indra Kusuma dalam bukunya Suharsimi
Arikunto dengan judul Evaluasi Pendidikan mengatakan tes adalah suatu
alat prosedur yang sistematis dan objektif untuk memperoleh data-data
atau keterangan-keterangan yang di inginkan tentang seseorang dengan
cara yang boleh dikatakan tepat dan cepat.32

 فإن االختبار هو ااسئلة املستخدمة ملقياس،بناء على الرأيني السابق
نتيجة تعلم التالمبذ بعد التعليم االختبار املستخدم ىف هذا البحث هو
 االختبار البعدي تستخدم ملقياس حتصيل الدراسي قبل،االختبار البعدي
.ابستخدام طريقة التدريبات
يف هذا البحث يستخدم الباحث اختبار ملعرفة قدرة الكتابة لدى تالميذ
الفصل احلادى عشر مبدرسة روضة اجلنّة العالية المبونج الوسطى للعام
.2018/2017 الدراسي
 طليقة اوثيقة.2

) وهي شيئdokumen( ) متخوذة من كلمةDokumentasi( الوثيقة
:مكتوب
“Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang tertulis.
Didalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti dimungkinkan
memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen
yang ada pada responden atau tempat, dimana responden bertempat tinggal
atau melakukan kegiatan sehari-hari.”.33

 يرى الباحث أن طريقة الوثيقة هي طريقة،بناء على الرأى السابق
:مستخدمة حلصول على املعلومات من ااشياء املكتوبة منها
32

Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan Edisi 2, (Jakarta:Bumi Aksara
,2012),.h.46.
33
ibid.

أ -اتريخ أتسيس مدرسة روضة اجلنّة العالية المبونج الوسطى.
ب  -أحوال التالميذ يف مدرسة روضة اجلنّة العالية المبو نج
الوسطى.
ت  -عدد التالميذ و املدرسني و البياانت ااخرى املتعلقة هبذا
البحث كالبياانت الزائدة الكتمال هذا البحث.
ج) .صحة ألدو ت وثقتها
قبل استخدام اادة جلمع البياانت يف ميدان البحث ،إختّبه
الباحث على العينة خارج البحث ،وكان الغرض منه اجل معرفة
أي ِص ّحتها ومعرفة ثقتها ،لتكون تلك ااداة ضابطة
صالحية اادة ْ
ابلبياانت املقدرة يف امليدان وتستطيع على إجابة املستلة البحثية ،ولنيل
حتاج الباحثة إىل أداة البحث الصحيحة .وهذا كما
ت
البياانت املوثوقة ،ف
قالْته :Suharsimi Arikunto,
"Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari
variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya XI aliditas instrumen
menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari
gambaran tentang variabel yang dimaksud."34

اعتمادا على الرأي السابق ،فتعرف صالحية ااداة املستخدمة من
إمكانيتها عن كشف البياانت البحثية ،وإذا كان جمموع البياانت املقدرة
يف امليدان ال تنحرف عن صورة متغري البحث الذي عند الباحث فتعرف
تلك ااداة ذاة الصالحية العالية وكذالك عكسها.
.1

ألدو ت المتغري اتابع
34

Ibid. h. 212.

أ) .جنس ألدة
جنس ااداة الذي استخدمته الباحث جلمع البياانت املتعلقة ابملتغري
املستقل (قدرة الكتابة) هي االختبار ،واملراد ابالختبار هنا عبارة عن مراتب
تقييم املهارات واملعارف،
ااسئلة أو التدريبات من اادوات اليت يُ َ
قصد منها ُ
والذكاء ،والقدرة اليت ميلكها الطالب.
وسيجري االختبار قبل جتريب طريقة التدريبات( ،)Pre-Testوبعده
( ،)Pos-Testفيعرف مدى ترقية قدرة القراءة مبقارنة نتائج االختبار القبلي
بنتائج االختبار البعدي.
ب).عالمات ألدو ت
أما عالمات اادوات للمتغري التابع فهي كما يف اىجلدول التايل:
جلدول لاثين
عالمات اادوات للمتغري التابع (قدرة الكتابة )
منرة

املؤشرات ()Indikator

ؤقم ااسئلة

عدد
ااسئلة

.1

قدرة التالميذ على الكتابة احلروف العربية

3-1

3

.2

تعرف العالمات الرتقيم.

7-3

4

.3

قدرة على تعبري اافكار بقواعد املناسبة

3

10-8

اعدد ألسئلة

10

ه .أسلوب حتليل ابياانت

وبعد قايم التجريبة ابستخدام طريقة التدريبات يف عملية التعلم ،مث بعد
قيام االختبار ،فالعملية ااخرية هي حتليل وإعطاء التفسري عن كل البياانت
املتخوذة وتعليقها ابلنظرية مث تلخيصها ،وملعرفة مستوى أثر استخدام طريقة
التدريبات بقدرة الكتابة ،يقوم الباحث على حتليل اليباانت اجملموعة من
االختبار القبلي واالختبار البعدي ،ال َذيْ ِن أيخذمها الباحث من اجملموع
التجرييب واجملموع الضابط ،أما الرموز اإلحصائي الذي يستخدمه الباحث
هو رموز t-testيفما يلي :
عّبت  Hartonoأن  T-Testهو :
ّ
“T-Test adalah salah satu uji statistik yang digunakan untuk mengetahui ada
atau tidaknya perbedaan yang signifikan dari dua mean sampel dari dua
variabel yang dikomparatifkan”.35

يف اجراء حتليل البياانت استخدم الباحث رموز  t-testكما تلي:
= t hitung
Keterangan :
t hitung = uji t
= jumlah sampel

n
35

Hartono, Statistik untuk Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), h. 178.

= nilai rata-rata data
= varians sampel

S2

= simpangan baku gabungan”.36

ز .مل حل تنفيذ ابحث
ي ّد الباحث هذا البحث على ثالث مراحل وهي مرحلة االستعداد
ع
ومرحلة التنفيذ ومرحلة التقرير وتشتمل كل املرحلة كما اآلتية:
 .1مرحلة االستعداد تتكون من :
أ.مالحظة القبلية لتعيني املشكالت يف ميدان البحث
ب.حتديد املشكالت
ج .رمز أسئلة البحث
د .إعداد خطة البحث العلمي
 .2مرحلة التنفيذ تتكون من :
أ.ثبوت عدد العينة
ب.ترتيب اادوات
ج .انتشار االدوات إىل العينة
 .3مرحلة التقرير تتكون من:
أ.حتليل البياانت ومناقشتها
ب.كتابة خالصة الدراسة
ج .عرض البحث العلمي.

Handoko Riwidikdo, Statistik Kesehatan, (Yogyakarta: CV. Rohima Press,2013), h.125
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اعلرة
ملل جع
ّر

أمحد إبراهيم  ،املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها

الرايض ،دار

املسلم١٤١۳،
حسن شحاتة ،تعليم اللغة العربية بني الظرية واتط بق القاهرة :الدرا مصرية
البنانية 2002
خري النعمة ،ترقية قدرة الكالم ابستخدام الطريقة التدريبات،جامعة جوراي
سيوو اإلسالمية احلكومية مبرتو015 ،
رشدي أمحد طعيمة ,تعليم العربية لغري الناطقني هبا مناهجه وأساليبه1989 ,
سيت فطانة ،ترقية حتصيل الدراسي الدين اإلس الم ابستخدام طريقة التدريبات ،
جامعة جوراي سيوو اإلسالمية احلكومية مبرتو013 ،
حممود علهان ،املهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسها(الرايض ،دار املسلم،
١٤١۳
دمحم على اخلويل ،أسالب تدريس اللغة العربية ،اململكة العربية السعودية1982 ،
دمحم كامل الناقة ،تعليم اللغة العربية ،مكة املكرمة :اململكة السعودية1985 ،
دمحم هارفليس ،طريق تعليم اللغة العربية ،ميرتو :جامعة جوري سيوو٠٠٨ ،

افصل ال بع

علض ابياانت ابحث وحتليلها ومناقشتها
أ -حملة عن ميد ن ابحث
 )1اتاريخ ملختصل عن أتسيس ملدرسة روضة جلنّرة اعااية المبونج
اوسطى العام ادر سي ٢٠١8/٢٠١7

تقع مدرسة روضة اجلنّة العالية المبونج الوسطى يف املوقع اجلغريف يف
الشارع فيندووو ليمو بقرية بومي راتو نوابن سيدوكورتو المبونج الوسطى .
وتكون املدرسة روضة اجلنّة العالية المبونج الوسطى  ،وكان أول أتسيس
مدرسة روضة اجلنّة العالية المبونج الوسطى يف التاريخ  12نوفمبري
.2008
مدرسة روضة اجلنّة العالية المبونج الوسطى تبدأ العملية يف العام الدراسي
الرسالة التقرير يف التاريخ  22يناير 2013ويف التطور
 2009/2008من ّ
مدرسة روضة اجلنّة العالية المبونج الوسطى  ،نشتت حتت إدارة مدرسة على
رئيس املدرسة سيد سهر الدين ومتت املدرسة يف الدرجة اجلامعية ااوىل.
ويف التطور التايل ،نشتتتحت إدارة مدرسة روضة اجلنّة العالية
املدارس اإلسالمية املتنوعة ،مثل املدرسة الدينية ( ااوىل،
المبونج الوسطى
ُ
والوسطى ،والعليا ) واملدرسة املتوسطة والعايلة  .ورغم ذالك ،يتحمل املدرسة
على التالميذ الذين ال جيدون التكلفة واملؤنة للتعلم وتزويدهم ابملهارات
الباحث
ة
البياانت عن اتريخ اإلختصار ملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ااوىل المبونج الشرقية  ،ستجلها
يف اتريخ  11نوفمبري 2017

العملية واخلِ
الوَر َشة
و
اخلياطة
مثل
املستقبلة،
الوظائف
على
الداعمة
اخلاصة
ّبة
َ
والزراعة وتدريب املواشى.
 )2ﻫوية ملدرسة روضة جلنّرة اعااية المبونج اوسطى
1

االسم املدرسة

مدرسة روضة اجلنّة العالية المبونج
الوسطى

2

العنوان

الشارع بيندووو ليمو بقرية بومي راتو
نوابن سيدوكورتو المبونج الوسطى

3

االسم املؤسسة

4

عنوان املؤسسة

روضة اجلنّة
شارع فيندووو ليمو بقرية بومي راتو
نوابن سيدوكورتو المبونج الوسطى

5

منرة اهلاتف

6

اسم رئيس املدرسة

سهر الدين

7

ترتيب املدرسة

SSN

8

سنة املؤسسة

23009/2008

9

وضعية اارض

ملدرسة روضة اجلنّة العالية المبونج
الوسطى

085279834922

 )3شعار و ابعثات وأﻫد ف ملدرسة روضة جلنّرة اعااية المبونج اوسطى
وأما شعار املدرسة روضة اجلنّة العالية المبونج الوسطى فهي:
أ .شعار ملدرسة

 -1ااخالق الكرمية ،واملهارة ،والعمل ابلعلم.

ب .بعثة ملدرسة

 -1تعويد التالميذ املاهر والقدرة على اإلمتالك املعرفة إلستمرار إ ىل
الرتبية العالية.
- 2تقيم النشاط ااسرة إىل املدرسني والتالميذ واجملتمع.

ج .أﻫد ف ملدرسة روضة جلنّرة اعااية المبونج اوسطى
النمو
 .1ترقية معرفة التالميذ إىل اجلامعة العالية احلكومية وقدرة على ّ
العلم واملعرفة والتكنولوجيا والفنون.
 .2ترقية قدرة التالميذ وتكون ااعضاء اجملتمع والعالقة ابلبيئة
اإلجتماعي والثقافة والعامل.

)4أحو ل اتسهيالت و اوسائل لملدرسة روضة جلنّرة اعااية المبونج
اوسطى

أما أحوال التسهيالت والوسائل للم درسة روضة اجلنّة العالية المبونج
الوسطى وهي كما يلي :
جلدول اثااث

أحو ل اتسهيالت و اوسائل لملدرسة روضة جلنّرة اعااية المبونج اوسطى
سهيالت
أحو ل ات
اعدد
انملة جنس افصول
1

جيد فاسد اخلفيف فاسد املثقال

1

الفصول

3

3

-

-

2

ديوان رئيس املدرسة

1

1

-

-

3

ديوان املدرس

1

1

-

-

4

ديوان انئب املدرس

1

1

-

-

5

معمل احلاسوب

1

1

-

-

6
7

الصحة
غرفة ّ

1

1

-

-

املرحاض املدرس

2

2

-

-

8

مرحاض التالميذ

2

2

-

-

مصدر :وثيقة أحوال التسهيالت للمدرسة روضة اجلنّة العالية المبونج الوسطى
للعام الدراسي  2018/2017م

 )5وأحو ل ملدرسني المدرسة روضة جلنّرة اعااية المبونج اوسطى العام
ادر سي  2018/2017م
أ) -وأحوال التالميذ فيقدم الباحث اجلدول التاىل:
جلدول ال بع

أحو ل لتالميذ المدرسة روضة جلنّرة اعااية المبونج اوسطى العام ادر سي
 2018/2017م
افصل

عدد اتالميذ

الجل

ابنات

الفصل العاشر

28

15

13

الفصل احلادي عشر

41

20

21

الفصل الثاين عشر

39

20

19

جلملة

108

55

53

املصدر :الوثيقة لملدرسة روضة اجلنّة العالية المبونج ا لوسطى للعام الدراسى
.2018/2017

ب) -وأحوال املدرسني واملوظفني
أما أحوال املدرسني واملوظفني للم درسة روضة اجلنّة العالية المبونج
الوسطى للعام الدراسى  2018/2017عددهم  13مدرسا.
جلدول خلامس

أحو ل ملدرسين و ملوظفني للمدرسة روضة جلنّرة اعااية المبونج اوسطى
العام ادر سى 2018 /2017
القم السم

جلنس درجة علمية

 1نور فضيلة أمحد الرجال الدرجة اجلامعية

ملادة

اوظيفة

الرايضية

رئيس

ااوىل
 2سوسي
سوسنتيالصديق
 3أمحدأسرايف
 4سرييونو

النساء الدرجة اجلامعية

املدرسة
الرايضية

ااوىل
الرجال الدرجة اجلامعية

انئب
التالميذ

العلم

انئب

ااوىل

اإلجتماعي

املنهج

الرجال الدرجة اجلامعية

غييوغرايف

مدرس

ااوىل
 5سومينريت

النساء الدرجة اجلامعية

اإلقتصاد

مدرسة

ااوىل
 6سوتيانينسيه

النساء الدرجة اجلامعية

سوسيولوجي مدرسة

ااوىل
 7ريتنو سيتيا
لستاري
 8سيت أمانة

النساء الدرجة اجلامعية
ااوىل
النساء الدرجة اجلامعية
ااوىل

 9سري ملياين

النساء الدرجة اجلامعية
ااوىل

 10نور خالص

الرجال الدرجة اجلامعية

التاريخ

مدرسة

اإلندونيسيا
اللغة

مدرسة

اإلندونيسيا
القرآن

مدرسة

واحلديث
الفقه

مدرس

ااوىل
 11أين مرايين
 12م،فوجي صاحل

النساء الدرجة اجلامعية

عقيدة

ااوىل

ااخالق

الرجال الدرجة اجلامعة

اللغة

الثانية

اإلجنليزية

مدرسة
مدرس

 13خري ااانم

الرجال الدرجة اجلامعية

الرايضية

مدرس

ااوىل
املصدر :الوثيقة لملدرسة روضة اجلنّة العالية المبونج الوسطى للعام الدراسى
2018/2017للعام الدراسى .2018/2017

 )6اشكل اتنظيمي لملدرسة روضة جلنّرة اعااية المبونج اوسطى العام
ادر سى 2018 /2017
ىف أتدية نشاطة التعليم والتعلم حتتاج إىل الشكل التنظيمي الذى ينظم
العمل لكل قسم تنظيما عادال وخمطوطا ،ملدرسة روضة اجلنّة العالية المبونج
الوسطى للعام الدراسى 2018/2017ولتوضيح الشكل:

رئيس املدرسة
نور فضيلة أمحد

انئب املدرسة
أمحد أسرايف

انئب املدرسة
ريتنو سيتيو لستاري

انئب التالميذ

سوسي سوسنيت

مدرسين
تالميذ

املصدر :الوثيقة ملدرسة روضة اجلنّة العالية المبونج الوسطى للعام الدراسى
.2018/2017

)7خليطة موقع ملدرسة روضة جلنّرة اعااية المبونج اوسطى العام ادر سى
2018 /2017
اصورة ألوىل
ّر
خليطة موقع مدرسة روضة جلنّرة اعااية المبونج اوسطى العام ادر سى
2018 /2017
المكتب
اإلداري
المطعم

غرفة
رئيس
المدرسة

المعمل

الفصول الدراسية

بواب
الباب

المكتبة

الشارع

الفصول الدراسية

شمالي

المسجد

جنوبي

ب -علض ايب انت ابحث ابياانت عن أتثري طليقة اتدريبات

( Metode

 )Drillعلى مهارة اكتابة ادى تالميذ افصل حلادى عشل مب درسة روضة
جلنّرة اعااية المبونج لوسطى العام ادر سي 2018/2017

ملعرفة البياانت عن أتثري طريقة التدريبات ( ) Metode Drillعلى مهارة
الكتابة لدى تالميذ الفصل احلادى عشر مبدرسة روضة اجلنّة العالية المبونج
الوسطى للعام الدراسي  2018/2017فاسيعمل الباحث طريقة التجرييب
يستخدم الباحث فصلني الفصل احلادي عشر االف تكون الفصل التجرييب
والفصل احلادي عشر الباء تكون فصل الضابط وهي إعطاء اافعال
كالطريقة يف املدرسة وبعد تطبيق طريقتني تعمل االختبار ملقي اس املهارة أ و
نتيجة من أتثري طريقة التدريبات ( ) Metode Drillعلى مهارة الكتابة لدى
تالميذ الفصل احلادى عشر مبدرسة روضة اجلنّة العالية المبونج الوسطى
للعام الدراسي  ، 2018/2017أما بياانت من اال ختبار املنشود فيدخلها
الباحث ىف اجلدول التاىل:

جلدول اسادس
ابياانت من حاصلة الختبار اقبلي افصل اتجلييب و افصل اضابط عن

أتثري طليقة اتدريبات ( ) Metode Drillعىل مهارة اكتابة ادى تالميذ افصل
حلادى عشل مبدرسة روضة جلنّرة اعااية المبونج اوسطى العام ادر سي
2018/2017
افصل اضابط
سم

القم

افصل اتجلييب

نتيجة

القم

سم

نتيجة

1

أجي فرااتما

68

1

ليلى نور الرمحة

72

2

ألفينا سنيت

55

2

عفان اإلحسان

70

3

أنغي النّاس واحد

65

3

دافظ فرمنساه

60

4

أنتيكا تري لستاري

68

4

ديستيا أماليا

62

5

ديفي نوفريكا

54

5

إيكا لومتا ساري

60

6

ديفي إندة

50

6

إيين ستيا نينسيه

60

7

إيلى فطراي

69

7

إميام برهاانلدين

70

8

فريي سونتارى

58

8

إيفان هاسم

56

9

زنيدي

60

9

خريية أمريي

66

 10لنتانج عينون

56

10

لطفي مسرورة

56

 11لطفي مزينة

55

11

م ،هاسم موسادي

58

60

 12ميغا أمي لطيفة

62

12

م ،خري اهلمام

 13نور الغزيزة

60

13

ملدى زرقي أدسكا 61

 14فرتى دار احلري

65

14

نندى سوكماان

59

 15ريين أيو بدرية

52

15

ريسا فضيلة

55

 16رمسا دماينيت

56

16

رجال هبرساه

52

 17سوسي أفرينيت

55

 17سعديتون

60

 18ترات ساري

60

 18ساين هداية الرمحة

70

 19فيين نيتا إيليسا

50

 19سيت أجنار الرمحة

62

 20يوغي رتنا وايت

58

 20سيت رهيين

64

 21سوسي لطيفة

63

1176

1296

Jumlah
=
= 58,8
Median = 58
Modus = 55
2

Jumlah
=
= 61,714
Median = 60
Modus = 60
1

من تيجة االختبار القبلي السابق ،تعرف النتيجة
 mean=median=modusمن الفرقتني ليس يف ه االختالف السابقة يف اخلطوات
بعد تطبيق طريقة التدريبات ( ) Metode Drillعلى مهارة الكتابة لدى تالميذ
الفصل احلادى عشر مب درسة روضة اجلنّة العالية المبونج الوسطى للعام
الدراسي  2018/2017يف الفصل التجرييب ،وأما الفصل الضابط مل
تستخدم وبعد تطبيق طريقة التدريبات ( Metode Drillطريقتني وإعطاء
nilai

االختبار البعدى ملقياس على مهارة الكتابة من نتيجة بعد تطبيق طريقة
التدريبات من نتيجة االختبار البعدي هي:
جلدول اسابع

بياانت نتيجة الختبار ابعدى بتطبيق طليقة اتدريبات ( ) Metode Drillعلى
مهارة اكتابة ادى تالميذ افصل حل دى عشل مبدرسة روضة جلنّرة اعااية
المبونج اوسطى العام ادر سي 2018/2017
افصل لضابط
سم

القم

افصل اتجلييب

سم

نتيجة

نتيجة

القم

78

1

أجي فرااتما

62

1

ليلى نور الرمحة

2

ألفينا سنيت

60

2

عفان اإلحسان

76

3

أنغي النّاس واحد

65

3

دافظ فرمنساه

81

4

أنتيكا تري لستاري

66

4

ديستيا أماليا

70

5

ديفي نوفريكا

58

5

إيكا لومتا ساري

76

6

ديفي إندة

54

6

إيين ستيا نينسيه

75

7

إيلى فطراي

65

7

إميام برهاانلدين

72

8

فريي سوناترى

60

8

إيفان هاسم

80

9

زنيدي

60

9

خريية أمريي

75

 10لنتانج عينون

55

 10لطفي مسرورة

78

 11لطفي مزينة

54

 11م ،هاسم موسادي

78

 12ميغا أمي لطيفة

60

 12م ،خري اهلمام

80

 13نور الغزيزة

56

 13ملدى زرقي أدسكا

68

 14فرتى دار احلري

68

 14نندى سوكماان

75

 15ريين أيو بدرية

56

 15ريسا فضيلة

74

 16رمسا دماينيت

56

 16رجال هبرساه

79

 17سوسي أفرينيت

52

 18سعديتون

78

 18ترات ساري

62

 19ساين هداية الرمحة

66

 19فيين نيتا إيليسا

56

 20سيت أجنار الرمحة

80

 20يوغي رتنا وايت

56

 21سيت رهيين

79

1181

76
1594

Jumlah
=
= 59,05
Median = 59
Modus = 56
2

76

سوسي لطيفة
Jumlah

=
= 75,905
Median = 76
Modus = 78
1

ج.حتليل وتفسري نتائج ادر سة
بعد معرفة بياانت من كل متغري (يباانت عن أتثري طريقة التدريبات
( ) Metode Drillعلى مهارة الكتابة لدى تالميذ الفصل احلادى عشر مبدرسة
روضة اجلنّة العالية المبونج الوسطى للعام الدراسي  )2018/2017فبهذا

البحث فيحللها الباحث ملعرفة صحيحة الفرض املقدم ،ولتسهيل التحليل
فيعطى الباحث وىف هذا التحليل هي:
 )1توجد أتثري طريقة التدريبات( ) Metode Drillعلى مهارة الكتابة لدى
تالميذ الفصل احلادى عشر مب درسة روضة اجلنّة العالية المبونج
الوسطى للعام الدراسي .2018/2017
 )2ال توجد أتثري طريقة التدريبات ( ) Metode Drillعلى مهارة الكتابة
لدى تالميذ الفصل احلادى عشر مب درسة روضة اجلنّة العالية
المبونج الوسطى للعام الدراسي .2018/2017
واما خطوات اليت يستخدم الباحث يف حتليل ومتحن فرض البحث
وهي تدخل بياانت يف اجلدول وتقسيم تفعل التجربة الفرضية وهي التجربة
املستقر.
ل النتيجة
من البياانت نتيجة االختبار يف الفصل التجرييب ،تنا
=  dimana meanمن ا الختبار السابق أين76modus75،905و78medianو
وتقال أن البياانت السابقة يف median = modus atau tidak jauh menyimpang
distribusi normal.اجلود
و ّأما اخلطوات الىت يعمل الباحث على البياانت النتيجة ا الختبار يف
الفصل الضابط ومن البايانت نتيجة االختبار يف الفصل الضابط تنال النتيجة
59،05،meanو 59medianو56modusومن ا الختبار أين = mean = median
ن البياانت يف اانواع distribusi normal.
modusاوليس البعيد الزاع ،أ ّن تقال أ ّ
وبعد تعمل االختبار السابق ،أن اخلطوات بعدى وهي حتليل البياانت
البحث أتثري طريقة التدريبات( ) Metode Drillعلى مهارة الكتابة لدى تالميذ

الفصل احلادى عشر مب درسة روضة اجلنّة العالية المبونج الوسطى للعام
الدراسي  ،2018/2017واخلطوات ااوىل وهي تعيني عدد العينة والفيئة
البياانت وأنواع العينة من كل الفصول.
الفصل الضابط (الفصل الباء) الفصل التجرييب (الفصل االف)
n2 = 20

= 59,05

=

2

n1 = 21

=

= 75,905

=S21

=S22

=

=

= 20,260

=

1

= 16,490

=
Keterangan :

n =jumlah sampel

= rata-rata nilai
S2=varians sampel

وبعد أن تعرف من كل اانواع العينة ،اخلطوات البعدى وهي تعييني
اانواع اجملم وع ابلرموز ااتية :
=

=
=
=

=

= 4,281

=

وبعد تعرف اانواع ا ملجم وع ،اخلطوات ا اخري وهي ا الختبار بايانت
اليب انت السابق يف الرموز .uji t
ابستخدام uji t,بطريقة إذخال ا
= t hitung

=

=
=

=12,579

=

=

وبعد تعرف الثمن  )12،579( thitungاخلطوات البعد ى وهي يفسر
الثمن  thitungبثمن df = n-1 = 21-1 = 20 ttabelومستوى امهيّة  %5ان قائمة
النتيجة .1,725=df= t table
من النتيجة احلساب السابقة تعرف12,579 > 1,725 (thitung> ttabel).
ولذالك أن Hoمرفوض و Haمقبولة وهي توجد أتثري طريقة التدريبات
( ) Metode Drillعلى مهارة الكتابة لدى تالميذ الفصل احلادى عشر مب درسة
روضة اجلنّة العالية المبونج الوسطى للعام الدراسي .2018/2017

افصل خلامس

أ.

خلالصة

خلالصة و إلقرت حات

إضافة إىل حتليل البياانت من حاصلة البحث الىت أدهتا الباحث ،فيقدم
الباحث أن أتثري طريقة التدريبات ( ) Metode Drillعلى مهارة الكتابة لدى
تالميذ الفصل احلادى عشر مب درسة روضة اجلنّة العالية المبونج الوسطى

للعام الدراسي .2018/2017
فاستحلص الباحث أ ّن :

 .1توجد أتثري طريقة التدريبات ( ) Metode Drillعلى مهارة الكتابة لدى
تالميذ الفصل احلادى عشر مبدرسة روضة اجلنّة العالية المبونج الوسطى
للعام الدراسي  2018/2017وبعد حتليل البياانت من حاصلة البحث
املؤدية ابستعمال الرمو ز Ujit,ابلنتيجة احلساب  t hitungأكثر12،579
وبعد املنشورة جبدوال  )1،725( tونتيجة ا حلساب  tاكّب من اجلدوال t
وفيه املؤثرة.
 .2من النتيجة احلساب السابقة تعرف )12,579 > 1,725 (thitung> ttabelولذالك
أن Hoمرفوض و  Haمقبولة وهي توج د أتثري طريقة التدريبات ( Metode
 )Drillعلى مهارة الكتابة لدى تالميذ الفصل احلادى عشر مبدرسة روضة
اجلنّة العالية المبونج الوسطى للعام الدراسي .2018/2017

ب .إلقرت حات
إضافة إىل اخلالصة السابقة فيقدم الباحث اإلقرتاحات اىل مجيع الىت
تصاهر يف عملية الرتبية والتعليم مبدرسة روضة اجلنّة العالية المبونج الوسطى
للعام الدراسي 2018/2017م ممالتالية :
 .1للمدرس وابخلصو ص إىل املدرس اللغة العربية مبدرسة روضة
اجلنّة العالية المبونج الوسطى للعام الدراسي 2018/2017م
لتعليم الكتابة تنشاط يف التعلم.
 .2للتالميذ الفصل احلادى عشر مب درسة روضة اجلنّة العالية
المبونج الوسطى للعام الدراسي  2018/2017أن جيتهدوا
ىف تعليم اللغة العربية على مهارة الكتابة.
 .3للمدرسة ترجى على تفهيم على إعطاء التسهيالت يف عملية
منو الطريقة التعليم.
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أتثريطليقة اتدريبات( ) Metode Drillعلى مهارة اكتابة ادى تالميذ

افصل حلادى عشل مبدرسة روضة جلنّرة اعااية المبونج اوسطى العام
ادر سي 2018/2017م
صفحة الغالف
ورقة فارغة
صفحة املوضوع
أ .شعار
ب .إهداء
ج .كلمة شكر وتقدير
ه.تقرير املشرفني
و .االعتماد من طرف جلنة املناقشني
ز.إقرار الطالبة
ملخص البحث ابللغة العربية
حّ .
ملخص البحث ابللغة اإلندونيسية
طّ .
ي .حمتوايت البحث
ك .قائمة اجلداول
ل .قائمة الرسوم البيانية
م .قائمة املالحق

مقدمة
ااولّ :
الفصل ّ

أ .ال ّدوافع إىل البحث
ب .حتقيق املشكلة
ج .حتديد املشكلة
د .أسئلة البحث
ه .أغراض البحث ومنافعه
الفصل الثاين :اإلطار النظري
أ .الوصف النظري
 .1مهارة الكتابة
أ .مفهوم مهارة الكتابة
ب .مفهوم تعليم الكتابة
ج .أمهية تعليم الكتابة
د .خطوات تعليم الكتابة
ه.مؤشرات مهارة الكتابة
 .۲طريقة التدريبات
أ .مفهوم الطريقة
ب .مفهوم طريقة التدريبات
ج .أهداف طريقة التدريبات

ممزات وعيوب طريقة التدريبات
د .ي
و .خطوات طريقة التدريبات
ب.الدراسات السابقة املناسبة
ج .فرض البحت

الفصل الثالث :منهج البحث
أ .تصميم البحث
ب .جمتمع البحث وعينة البحث وطريقة اختيارها
ج .التعريف اإلجرائي للمتغريات
د .أدوات مجع البياانت
 .1أدوات للمتغري التابع
أ.جنس اادوات
ب.عالمة اادوات
صحة اادوات وث ّقتها
جّ .
 .2أدوات للمتغري املستقل
أ .جنس اادوات
ب.عالمة اادوات
صحة اادوات وث ّقتها
جّ .
د .أسلوب حتليل البياانت
و .مراحل تنفيذ البحث
الرابع :عرض بياانت البحث وحتليلها ومناقشتها
الفصل ّ
أ .حملة عن ميدان البحث
ب .عرض بياانت البحث
ج .حتليل وتفسري نتائج الدراسة
الفصل اخلامس :اخلالصة واالقرتاحات
أ .اخلالصة
ب .االقرتاحات
املراجة العرابية

املراجة ااجنبية
جدول ،رقم
جدول ،رقم
الرسم ،رقم
الرسم ،رقم
أ) أوراق أدوات البحث مثل دليل املقابلة ،أسئلة االستبانة ،أسئلة االختبار،
جوانب املالحظة
ب) الكتابة امليدانية وصورها
ج) خطاب رئيسة اجلامعة اإلسالمية احلكومية ميرتو اىل مدرسة روضة اجلنّة
العالية المبونج الوسطى
د) خطاب رئيس املدرسة روضة اجلنّة العالية المبونج الوسطى اىل مديرة
اجلامعة اإلسالمية احلكومية ميرتو
ه) بطاقة اإلشراف
و) السرية الذاتية للباحث

اوثيقة
اصورة عن عملية اتعليم يف افصل اضابط

اصورة عن عملية اتعليم يف افصل
اتجلييب

اسرية اذ تية الباحث
ولد سوفرمان  3يناير ۱٩٩5بقرية فافان أسري
الديها السيد
وكان إبن ااول من ثالثة أخوات لو َ
سوفردي والسيدة سيت زليخا ويسكن الباحث يف سيدو
كريتو المبونج الوسطى.
وأما السرية الرتبوية ّأدته الباحث فهي:
 .١املدرسة اإلبتدائية ااوىل احلكومية فافان أسري
ومتت ابلشهادة ىف سنة ٠٠7
 .مثّ املدرسة املتوسطة احلكومية الثانية أبونج سيمويل ومتت ابلشهادة سنة
٠10
 .املدرسة العالية روضة اجلنّة المبوج الوسطى ومتت ابلشهادة سنة ۲۰13
 .٤مثّ اجلامعة اإلسالمية احلكومية مبيرتو بقسم الرتبية وشعبة تعليم اللغة العربية
للعام الدراسي .2014/2013

