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أ

اللستها

َزْلَناُه اْلُقْرآًن ( )َعَربِيَّا َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلْونَ ِإنَّا َأنـْ

)٢: يوسف (

َاِحبـُّْوا اْلَعَرُب : " ول اهللا صلى اهللا وسلم قال عن إبن عباس رضي اهللا عنه أن رس
"ِألَينِّ اْلَعَرِيبُّ َواْلُقْرآَن اْلَعَرِيبُّ وَكَالَُم َأْهِل اْجلَنَِّة اْلَعَرِيبُّ لَِثَالثٍ 

)رواه الطرباين (

:بن اخلطاب قال أمري املؤمنني عمر ا

"مْ كُ نِ يْ دِ نْ مِ ءٌ زْ ا جُ هَ نـَّ أِ فَ ةِ يَّ بِ رَ عَ الْ ةِ غَ ِإْحِرُصْوا َعَلى تـََعلُِّم اللُّ " 



ب

إهداء

لدي ووالدتياإلى و 

املعلم األول الذي تقليت على يديه الكرميتني أول مبدئ الصدق والوفاء

مة الطوية ونقاءالضمريعرفت يف نفسه السمحة الطيبة وسالو 

الذين يؤمنون بأن النحو العريب مل حيرتق والذين مل يؤمنوا إىل الذين إىل 

األمة وبقائها رسل حيرصون على اللغة العربية حرصهم على وجود

حضارة اسهمت وتسمهم ىف خدمة اإلنسان



ج

شكر وتقدير

وجعـل اللغـة العربيـة لغـة القـران هـدى . هللا الذى خلق اإلنسان علمه البياناحلمد
والصــالة والســالم علــى ســيدنا حممــد . للنــاس ىف كــل وقــت وبينــات مــن اهلــدى والفرقــان

.صـــلى اهللا عليـــه وســـلم وعلـــى ألـــه وصـــحبه الـــذين جاهـــدوا ىف ســـبيل اهللا بالـــدعوة واللغـــة
:أمابعد

ثناء فلك احلمد حلمد والافلهاد هذا البحثاهللا علي باالنتهاء من إعدوقد مّن 
على جزيل نعمائك وعظيم عطائك ويشرفين بعد محد اهللا تعاىل  أن يا ريب حىت ترضى

أتقدم بالشكر والتقدير والعرفان إىل الذين كان هلم فضل يف خروج هذا البحث إىل حيز
ومنهم هم إال العمل اجلاد املخلصحيدو ومل يكنالوجود ومل يبخل أحدهم بشئ طلبت

 :
جامعة زاوية جوت كاال  مدير ،املاجستريالقرننيذو الدكتور احلاج األستاذ مساحة

.اإلسالمية احلكومية لنجسا
جامعة زاوية النائب األول ملدير ،بصري إبراهيم املاجستريالدكتوراألستاذمساحة

.جوت كاال  اإلسالمية احلكومية لنجسا
جامعة كليةالرتبيةاللغة العربية  شعبة، رئيس املاجستريفضلى حممد األستاذمساحة

.زاوية جوت كاال  اإلسالمية احلكومية لنجسا
األستاذمساحة الذي أفاد الباحث علميا،ألولا، املشرف املاجستريفوزىمحد أالدكتور 

هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حىت الكتابةووجه خطواته ىف كل مراحل اوعملي
.اإلنتهاء منه، فله من اهللا خري اجلزاء ومن الباحث عظيم الشكر والتقدير



يعجز لساىن عن ، فحقالثاىناملشرف ا، حممد فضلى املاجسترياألستاذمساحة
لم شكره وتقديره فقد قدم للباحث كل العون والتشجيع طوال فرتة إعداد هذا البحث ف

عن مساعدة الباحث وتوجيهه، وكان لتفضله مبناقشة بعلمه ومل يضق صدره يومايبخل 
هذا البحث أكرب األثر ىف نفس الباحث فله مين خالص الشكر والتقدير ومن اهللا عظيم 

. الثواب واجلزاء
تعليم شعبة كما يتقدم الباحث بكل الشكر والتقدير إىل األساتذ املعلمني يف 

فلهم من . امعة زاوية جوت كاال  اإلسالمية احلكومية لنجساالرتبية جببقسم اللغة العربية 
الباحث كل الشكر والتقدير على ما قدموه من العلوم واملعارف والتشجيع  وجزاهم اهللا 

.عىن خري اجلزاء
كان له بعد اهللا تعاىل فضل إمتام هذا يأما أسرتى وعلى رأسها والدي الكرمي الذ

من حب للعلم واملعرفة واالخالص ىف العمل، ووالديتيالبحث مبا غرسه ىف نفس
.يطوق فضلها عنقي وكان دعائها املستمر خري معني يل ىف حياتىاحلبيبة اليت

وألشقائي وزمالئي وأصدقائي وكل من ساهم ىف إخراج هذا العمل املتواضع إىل 
.خالص الشكر وعظيم التقدير واالمتنانوجود ولو بكلمة تشجيع، هلم مجيعاخري ال

التوفيقواهللا ويل

م ٢٠١٥-ديسمبري- ١١، لنجسا
الباحث 

حمد حبيبىم
١٠٢٢٠١١٠٤٠: رقم التسجيل 
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ه

إقرار الطالب

: أنا املوقع أدناه، وبيانايت كاآليت

حممد حبيب: سمالا
١٠٢٢٠١١٠٤٠: لقيدرقم ا

أشية الشماليةSimpang Ulim:العنوان

ا لتوفري شرط  يف شعبة اللسانيسلنيل درجةأقرر بأن هذه الرسالة اليت حضر
: عنوانجامعة زاوية جوت كاال  اإلسالمية احلكومية لنجسا حتت تعليم اللغة العربية

-MTsS Alبــ بحث تجريبي (ستخدام وسائل اللوحة الوبرية فى تعليم اإلنشاء ا" 

Muslimun"

ا من إبداع غـريي أو.تها بنفسيا وكتبحضر  دعـى وإذا أ. تـأليف اآلخـروما زور
ــا مــن تأليفــهأحــد  ــا فعــالاســتقباال  أ لية  ليســت مــن حبثــي فأنــا أحتمــل املســؤو وتبــني أ

جامعـة شـعبة تعلـيم اللغـة العربيـةلية على املشـرف أو علـى ، ولن تكون املسؤو على ذلك
.زاوية جوت كاال  اإلسالمية احلكومية لنجسا

. ربين أحد على ذلكقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيحررت هذا اإلهذا، و 

م ٢٠١٥-بريديسم١٢لنجسا، 
توقيع صاحب اإلقرار 

ىمحمد حبيب
١٠٢٢٠١١٠٤٠:رقم التسجيل
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ندونيسيةإلباص البحثستخلم

Muhammad Habibi,2015. Penggunaan Media Papan Flannel dalam Pembelajaran

Insya' (Penelitian Eksperimen di MTsS Al-Muslimun Lhoksukon) Pembimbing

1 : Dr. Ahmad Fauzi, M.Ag. Pembimbing 2 : M. Fadhli, M.Pd.

Kata Kunci: Media papan Flannel, Pembelajaran Insya'

Besarnya upaya Guru dalam pembelajaran insya dengan mengujicoba
berbagai media pendukung yang penting dalam belajar mengajar, sehingga
seharusnya bagi mereka untuk memperhatikan media-media dalam belajar. Dan
sebenarnya mereka telah menghadapi berbagai masalah-masalah dalam
pembelajaran, dan saat itulah guru mencoba mengajarkan pelajaran Insya' dengan
beberapa media diantaranya media papan flannel, yaitu salah satu media yang
diterapkan pada pembelajaran bahasa dengan adanya pengaruh-pengaruh
didalamnya.

Adapun masalah pada penelitian ini : Bagaimana kemampuan siswa dalam
belajar Insya' sebelum penerapan media papan flannel di MTsS Al-Muslimun
Lhoksukon, dan bagaimana penerapan media papan flannel dalam pembelajaran
Insya', serta bagaimana kemampuan siswa dalam belajar Insya' setelah penerapan
media papan flannel.

Untuk membuktikan tujuan ini maka peneliti menggunakan metode
Eksperimen melalui pembahasan lapangan yang terdiri dari pada Angket,
Interview/wawancara dengan guru yang mengajarkan Mata pelajaran tersebut dan
Observasi langsung di lapangan. Peneliti menyempurnakan akan pembahasan
dengan metode pembahasan Pustaka yaitu menelaah pada segala buku-buku
ilmiah yang bermacam-macam yang berhubungan dengan pembahasan,
persamaan buku-buku arab atau buku-buku indonesia.

[

Peneliti mendapat kesimpulan bahwa kemampuan siswa sebelum
penerapan media tersebut sangat minim kemampuannya dalam pelajaran insya'
karena merena hanya sekedar mengarang sesuai dengan judul yang diberikan
tanpa adanya suatu media, dan pada penerapan media mempunyai pengaruh pada
pembelajaran karena sandaran karangan santri sangat besar dengan hadirnya
media tersebut, dan kemampuan mereka dalam insya sebagian mereka mampu
dalam memahami gambar dengan media tersebut
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نتائج اإلختبار البعدي ىف تعليم اإلنشاء الفصل التجربة: ١٤اجلدول

يةتقدير نتيجة االختبار البعدي يف الفصل التجريبـ: ١٥اجلدول

موعة الضابطة والتجريبةالبعدياملقارنة بني نتيجة االختبار : ١٦اجلدول

)القبلي والبعدي(نتائج الطلبة يف االختبارين : ١٧اجلدول

االحنراف بني الفصلني: ١٧اجلدول



١

األولالفصل
اإلطار العام

:مقّدمة- أ

املدرسة :مثل،ىف املدارس اإلسالميةمهمّ اللغة العربية الوسائل ىف تعليم إن 

كما أن .١جيداما تعلّ ا واالبد للطالبة أن يتعلم،ذلكل،ويةثانطة والسااإلبتدائية واملتو 

: تية سباب اآلإىل األتهامهيأعصرنا احلاضر وترجع أمهية هذه اللغة تزيد يوما بعد يوم ىف

وذلك ، ٢اعدد املتكلمنيحييث يكثرديث الشريف،األحاو قرآن الكرمي، الصالة،لغة ال

ن اللغة ية و تعليمها فرض على الكفاية و إم العربان تعل: قال ابن تيميةمناسب ملا

ا نمن الدين جزءالعربّية العبادة من صالة ف، فهم الكتاب والسنةومعرفتها فرض واجب 

.اها إال ري تدبوايتمتؤدى و كثري من شعائر اإلسالم الن الكرمي و ودعاء وتالوة القرآ

اإلستماع والكالم والقراءة :مهارات األربعمها ىف الوسائل تعلّ ىف تعليم اللغة، 

علم يعرف به  إلنشاء فا،اإلمالء واإلنشاء: نوعانإىل تنقسمة الكتابة هار املو . والكتابة

قدرة على يعرب الفكرة ىف ذهنه بداية على ناحية بسيطة  لتأسيسكيفية استـنـباط املعاىن 

ككتابة املفردات 

٧٨. ص) ٢٠٠٣: القاهرة (،انبالمراجع فى التعليم اللغة الألج،فو مد عبد الرؤ ـبونس وحمىفىت عل١
٢٩.ص) ٢٠٠٠دار النشربريوت(،اساليب تدريس اللغة العربية، مد على اخلوىلـحم۲



٢

لدي الطلبة واملعلمني بذل جهد كبريم اإلنشاء فإن تعلّ ، وعلى ذلك،حىت ناحية كاملة

.ىف اللغة

MTsSىف تعليم اإلنشاء ىف بعض الوسائلاملدرس ستخدماا أم Al-Muslimun

Lhoksukonىف الطريقة التعليمتكانو .تعّلم اللغةعلىالطلبة وحة الوبرية، تدافعلكا

صة كما ىف بعض القصصمث يقوضوع اجلديداملرس خيتار املد: " حبيثاملاضي

اخلالصة يشرج املدرس ، وبعد ذلكإنشائها ىف كراستهمالطلبة باملدرسويأمر،املوضوع

سوف الوسائل التعليمية يةأمهّ ما أو .٣اإلعالم وسائل ليس هناك إستخدام إذا ".هلم

االلغة، وكيفيةاملدخل اىلبتراها  التعليمىفاثر الىت تؤ ،تطبيق الوسائل مزايها وعيو

.اإلنشاء

اما الوسائل الىت استخدمت املدرس ىف تعليم اإلنشاء منها اللوحة املغناطية، 

وحينما قبل استخدام وتطبيق . وللوحة اجليوب، وللوحة الوبرية وورقة الصوارية وغري ذلك

ا ومل يعلموا فوائد منها ىف التعليم،  الباحث الوسائل بل هلم الطلبة نفسهم قد عرفون 

م بعض الصور من تلك الوسائل ىف اجليالحظ الباحث لديهم .دار الفصلتضعو

٢٣.ص،نفس املراجع٣



٣

سهوالتعلم العربيةجتعل وسائل اإلعالمأنالتدريسىف وىف الواقع، رأى الباحث 

تعّلمعلىقدرة الطلبةةوسائل اللوحة الوبرية لرتقيأراد أن يستخدم ،ذلكوب.لطلبة

MTsSـبـــالطلبةفيهالباحثيبحثهي املسائل الىتو . نشاءاإل Al-Muslimun Lhoksukon.

:أسئلة البحث-ب

:األسئلة اآلتية الباحث يتظاهربالنسبة اىل البيانات السابقة 

؟ستخدام وسائل اللوحة الوبرية اقبل اإلنشاءمتعلّ على الطلبةقدرةماهي- ١

MTsSـىف تعليم اإلنشاء بـلوحة الوبريةالوسائل تستخدمكيف - ٢ Al-Muslimun

Lhoksukon؟

ستخدام وسائل اللوحة الوبرية ؟ابعداإلنشاءمتعلّ على قدرة الطلبةماهي- ٣

:ف البحثاأهد-ج

:إىلحثف البهدي

ستخدام وسائل اللوحة الوبريةاقبل م اإلنشاءتعلّ على قدرة الطلبةف علىالتعرّ - ١

MTsSـبـتعليم اإلنشاءىف ستخدام وسائل لوحة الوبرية إف على كيفيةالتعرّ - ٢

Muslimun Lhoksukon

ستخدام وسائل اللوحة الوبريةابعدنشاءم اإلتعلّ على قدرة الطلبةرف على لتعّ ا- ٣



٤

:ض البحثو فر - د

:فروض اليت أفرتضها الباحث من اإلعتبار األساس فهى الأما 

.ةوقدرهم ضعيفستخدام الوسائل اإلنشاء قبل اتعّلمالطلبة اليقدرون علىن إ- ١

MTsS Al-Muslimunىف اإلنشاء ر ىف تعّلميؤثّ وسائل لوحة الوبريةستخدام اإن- ٢

Lhoksukon

.ةونتيجتهم جيدوسائل اللوحة الوبرية ستخدام ابعدالطلبة عنر يؤثّ - ٣

:أهّمية البحث- ه

:من جانبنيالبحث أمهيةتتكون 

:انب النظرىاجل- ١

املراجع عن القواعد الىت تتعلق بللوحة الوبريةجع من كون مر يأن 

:انب التطبيقاجل- ٢

ىف تعليم اللغة العربيةلهأن يكون دافعاللباحث، : أوال 

.ستخدام اللوحة الوبريةاعاملني ىف أن يكون ني، مللمعل: ثانيا 



٥

:حدود البحث- و

وحة الوبريةلستخداماالبحثاد الباحث موضوع هذدحي: دود املوضوعية احل- ١

MTsSاإلنشاء بـ ىف تعليم Al-Muslimun Lhoksukon.

.م٢٠١٥ذا البحث ىف العام الدراسىالباحثيقوم: نيةاـدود الزماحل- ٢

MTsSىف A&Bاملكان هلذا البحث طلبة الفصل الثاىنحيديد: حدود املكانية - ٣

Al-Muslimun Lhoksukon

:حاتتحديد المصطل-ز

حيسن لوحة الوبرية ىف تعليم اإلنشاءستخدام وسائلاىفقبل أن يبحث الباحث 

نيفـــامهيكون القــــارئون كى ،يبــني بعض املصطلحـــات ملوضوع هذه الرسالةأن ا أوال

ا البــــاحث، أمـــا معاىن املصطلحـــات اليت حيتاج إىل حبثها،يعن معان هي  و ها اليت يقصد 

:يلى كما

:ستخداما- ١

آالتاستعمال هو وإصطالحـــاسَتخَدم،ا:أصل منلغةستخدام اكلمة 

.٤منهانفعالىت يالشيئ

٧٨٤. ، ص)١٩٦٩دار املعارف، : القاهرة (المعجم الوسيط،معجم اللغة العربية٤



٦

:وسائل لوحة الوبرية- ٢

رية ختدم اتعليـمية تعرض عليها وسائل بصإحدى الوسائللوحة الوبرية وسائل 

. التالميذ ىف صنعهاوميكن أن تصنع اللوحة الوبرية ويشرتك . أغراضا تعليمية متعددة

.٥و ىف أساسها عن لوح من حشب او الكرتون

:تعليم-٣

:      صطالحااالو تـَْعِلْيماً،–يـَُعلُِّم –غة َعلَّـَم لتعليمإن ال

Pembelajaran adalah suatu upaya membelajarkan siswa untuk belajar yang

mana guru bertindak sebagai fasilitator untuk pembelajaran siswa. Dalam

pembelajaran terjadi interaksi antara guru dan siswa, di satu sisi guru

melakukan sebuah aktivitas yang membawa siswa kearah tujuan67.٦

املعلم مسهال له ىف التعليم التوجيه الطالب لتعلم حبيث يكون حماولة : أي 

.ومثري نشاط الطالب للحصول على األهداف املوجوةاعل بينهمابالتف

:اإلنشاء- ٤

وتقابل اللغة اإلندونسية ، ٧اءً شَ نْ إِ –ئُ شِ نْ يُـ –اءَ شَ نْ مصدر من أَ اإلنشاء إن 

Mengarang وهي :

٢٧٧٥.ص) ١٩٩٧دار النحضة العربية، (الوسائل التعليمية والمنهجدكاظم،مخريى حمأمحد ٦٥
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٧

Insya' adalah kemampuan dalam mengekspresikan atau mengungkapkan isi

pikiran mulai dari aspek yang paling sederhana seperti menulis kata-kata

sampai kepada aspek yang kompleks yaitu mengarang.6٨

ناحية بسيطة  منيعرب الفكرة ىف ذهنه بداية أنعلىاملرءاإلنشاء هى قدرةإن :أى

.٧ناحية كاملة إىلككتابة املفردات 

:لىيهاألمدرسة الثانوية املسلمون- ٥

MTs Swasta(:لىيهاألمدرسة الثانوية املسلمونإن  Al-Muslimun( هي

ويتم تصميمها خصيصا لتعليم الطالب حتت مؤسسة تعليمية حتت إشراف احلكومة

Desaىفالثابتاإشراف املعلمني وعنوا Binjee Lhoksukon

٨ ٨٠٧. املراجع، صنفس ٧٨


