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 ستهاللا
 

 

ُقل لَّْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداداً لَِِكِلَماِت َرّبِِ لََنِفَد اْلَبْحُر قَ ْبَل َأن تَنَفَد َكِلَماُت َرّبِِ َوَلْو 
َنا ِبِْثِلِه َمَدداً   ِجئ ْ

(Q.S Al-Kahfi: 109) 
Katakanlah: "Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-

kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-

kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanya kitu (pula). 

 

 

 هُ دُ يْ ق َ  ةُ ابَ تَ كِ الْ وَ  د  يْ صَ  مُ لْ عِ الْ 
 هْ قَ اثِ وَ الْ  الِ بَ الِْ بِ  كَ دَ وْ ي ُ صُ  دْ يِِ ق َ  
 ةً الَ زَ غَ دَ يْ صِ تَ  نْ أَ  ةِ اقَ مَ الَْ  نَ مِ فَ 
 هْ قَ الِ طَ  قِ ئِ َل الَْ  ْيَ ا ب َ هَ كَ ُر ت ْ ت َ وَ 

 )إمام الشافعي(
Ilmu adalah buruan dan tulisan adalah ikatannya, 

Ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat, 

Termasuk kebodohan kalau kamu mendapatkan buruan kijang, 

Setelah itu kamu meninggalkannya terlepas begitu saja. 
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 إهداء
 

 إىل والدي احملرتمني
 ،سومارليةأِمي الكرمية و موهادي سوفرييانطو أّب الكرمي 

 لوالدي وارمحهما كما ربِياين صغريارب اغفريل و  
 أخيت إىل

 ين دائما لطلب العلمشِجعت اليت ،ح اهلنيئةا مفت
 األستاذاتإىل األساتيذ و 

جبامعة موالنا مالك إبراهيم  كلية علوم الرتبية والتعليميف قسم تعليم اللغة العربية  
 اإلسلمية الكومية ماالنج
 إىل أصدقائي األحباء

 املساعدة يف إهناء هذا البحث اجلامعي، التشجيع و ينعطونيالذين مجيع أصدقاء 
 جزاهم هللا أحسن اجلزاء



 ه
 

 

 التقديركلمة الّشكر و 
السلم على النيب العرّب أنزل القرآن بلسان عرّب مبي. والصلة و  الذيالمد هلل 

األمي. ومن اهتدى بسِنته ودعا بدعوته إىل يوم الدين. وعلى آله وصحبة أمجعي. أما 
 .بعد

فعالية استخدام شكرا هلل بعونه متت كتابة هذا البحث اجلامعي ِبوضوع "محدا و 
مدرسة كانيغورو املتوسطة اإلسلمية  لتلمذة الكتابةاألفلم الكرتونية يف ترقية مهارة 

 تقدير إىل:التقدم الباحثة أمجل الشكر و ". و الكومية كاديرى

املاجستري، مدير جامعة موالنا  ورجافضيلة األستاذ الدكتور الاج موجيا راه -1
 مالك إبراهيم اإلسلمية الكومية ِباالنج

 والتعليممساحة الدكتور الاج نور علي املاجستري، عميد كلية علوم الرتبية  -2
 جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسلمية الكومية ِباالنج

مملوءة السنة املاجستري، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية  ةالدكتور  مساحة -3
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 دِرسين يف كل مراحليرشدين و ي

كانيغورو املتوسطة الطلب يف مدرسة  ستاذات و األو  ساتيذاألمساحة  -5
 اإلسلمية الكومية كاديرى

يف قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم  درسياملمجيع  -6
 اإلسلمية الكومية ِباالنج

الكومية ِباالنج الذين  الطلب يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسلمية -7
 ين يف كتابة حبثي.نو شجعي
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، دسي تري ولندري، ميمونةألصدقاء ثريا فاطن هجرية، أم فتيحة الصالة،  -8
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أقرر بأن هذا البحث الذي حضرته لتوفري شروط النجاح لنيل درجة سرجانا يف قسم 
تعليم اللغة العربية بكلية علوم الرتبية والتعليم جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 

 احلكومية ماالنج حتت العنوان:

مدرسة كانيغورو لتالمذة  الكرتونية يف ترقية مهارة الكتابةفعالية استخدام األفالم  "
 "املتوسطة اإلسالمية احلكومية كاديرى

حضرته وكتبته بنفسي وما زورته من إبداع غريي أو تأليف اآلخر. وإذا ادعى 
أحد استقباال أنه من تأليفه وتبني أنه فعال ليس من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على 

سؤولية على املشرف أو على مسؤو ي قسم تعليم اللغة العربية جبامعة ذلك، ولن تكون امل
موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق.حرر هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة 

 وال جيربين أحد على ذلك.

 1070 مايو 05ماالنج، 

 الطالبة
 

 

 ريسكا دوي أرومي

 77700010رقم القيد : 
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ABSTRACT 

Riska Dwi Arumi, 2015: effectiveness of using cartoon film to increase writing 

skill in Kanigoro State Islamic Junior High School. Education of Arabic 

Language Department. Faculty of Education. Maulana Malik Ibrahim State 

Islamic University Malang. Advisor: Dr. H. Zeid Bin Smeer, Lc. 
 

Keywords: Cartoon Film, Writing Skills 

 Writing skills is anyone’s ability to write something in his mind and felt in 

a written form. Writing skills is also can be interpreted as anyone’s ability to 

express the ideas which are in his mind and what are felt in the written form. In 

learning language skills, it is needed the various strategies and media to increase 

the students’ ability and to decrease the bores feeling in the learning activity.  

 There are some problems that experienced by the students at Kanigoro 

State Islamic Junior High School in the Arabic learning process are less of 

students’ writing skills. There are several mistakes in writing process and its 

structure. The students are also not able to create a good sentence before teacher 

gives the examples. So that, the researcher performs the research applying carton 

film media to increase the students’ writing skills. 

 The formulation of the research problem in this research is how is the 

applying process of cartoon film at learning of the writing skills in Kanigoro State 

Islamic Junior High School according to context, vocabulary, and structure. And 

what is effective the applying cartoon film media to increase the students’ writing 

skills according to context, vocabulary, and structure. 

 This research constitutes experiment research with quantitative approach. 

Consist of two classes that is controlled class and experiment class. The 

instrument of data collection is interview, observation, and test. In this case, the 

researcher only use post-test without pre-test in every class.  

The result of the research shows that t-test results is 4.16 larger than t-table 

with the level 1% = 2.65 and also larger than the level 5% = 2.00. So that, it can 

be concluded that the using cartoon film media is effective to increase the 

students’ writing ability. 
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مدرسة  لتالمذة  فعالية استخدام األفالم الكرتونية يف ترقية مهارة الكتابة 5102رومي: أريسكا دوي 
كانيغورو املتوسطة اإلسالمية احلكومية كاديرى. كلية علوم الرتبية والتعليم بقسم تعليم اللغة العربية 

 مباالنج. املشرف: الدكتور زيد بن مسري املاجستريجبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

 األفالم الكرتونية، مهارة الكتابةاالكلمات األساسية: 
مهارة الكتابة هي القدرة على نسخ الشخص ملا يكتب أمامه، وكتابة ما ميلى عليه، 

ة، حيتاج وكذلك القدرة على كتابة ما جيول يف خاطره ويعرب عما يف نفسه. يف تعلم املهارات اللغوي
 يف التعلم وتقليل امللل يف التعلم. ةذيجيات ووسائل لرتقية قدرة التالممتنوعة من االسرتات

كانيغورو املتوسطة اإلسالمية  هناك املشكلة يف عملية التعليم اللغة العربية يف مدرسة
ألخرى. هناك يف الكتابة مل تكن جيدا من املهارات اللغوية ا ةذكومية كاديرى يع ي مهارة التالماحل

يف صناعة اجلملة املفيدة قبل أن ميثل املدرس  ةذمالء والنحوى. ومل يستطيع التالماألخطاء يف اإل
تونية لرتقية مثاال إليهم. فلذلك، قدمت الباحثة احللول هلذه املشكلة باستخدام الوسائل األفالم الكر 

 .ةذمهارة كتابة التالم
هارة مكيف عملية استخدام األفالم الكرتونية يف تعليم وأما أسئلة هذا البحث هي: أوال،  

ه من ناحية مطابقة املضمون، وتنوّع املفردات، وقواعد اللغوية الىت تنحصر الكتابة يف اإلنشاء املوج
درسة كانيغورو املتوسطة اإلسالمية احلكومية  ميف  الفعل والفاعل، مذكر ومؤنث، مفرد ومجع يف

ه من يف اإلنشاء املوج ة استخدام األفالم الكرتونية يف ترقية مهارة الكتابة. والثاين، ما فعاليكاديرى
الفعل والفاعل، مذكر  ناحية مطابقة املضمون، وتنوّع املفردات، وقواعد اللغوية الىت تنحصر يف

 يف تلك املدرسة. ومؤنث، مفرد ومجع
ني جمموعتني من وأما منهج هذا البحث هو البحث التجرييب باملدخل الكمي. وتتكون هات

اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة. واألدوات املستخدمة يع ي املقابلة، املالحظة واالختبار. 
 واالختبار هنا االختبار البعدي بال استخدام االختبار القبلي. 

يف املستوى  t-tabelأكرب من  1،،0اإلحصائي  tونتائج هذا البحث تدل على أّن نتيجة 
، وذلك مبعىن 2،،5=  %0يف املستوى املعنوي  t-tabelوكذلك أكرب من   5،11=  %2املعنوي 

  أن استخدام األفالم الكرتونية فعاال لرتقية مهارة الكتابة.
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ABSTRAK 

Riska Dwi Arumi, 2015: Efektifitas Penggunaan Film Kartun dalam 

Meningkatkan Kemampuan Menulis Siswa Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Kanigoro. Penelitian Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab. Pembimbing: Dr. H. Zeid Bin Smeer, Lc. 

 

Kata Kunci: Media Film Kartun, Keterampilan Menulis 

 Keterampilan menulis adalah kemampuan seseorang dalam menuliskan 

sesuatu yang ada di benaknya dan yang dirasakannnya dalam sebuah tulisan. 

Keterampilan menulis juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam 

mengungkapkan ide yang ada difikirannya dan apa yang dirasakannya dalam 

bentuk tulisan. Dalam mempelajari keterampilan bahasa, diperlukan berbagai 

macam strategi dan media untuk meningkatkan kemampuan siswa dan 

mengurangi rasa bosan siswa dalam belajar. 

 Ada beberapa masalah yang dialami oleh siswa di MTsN Kanigoro dalam 

proses pembelajaran Bahasa Arab yaitu keterampilan menulis siswa yang kurang. 

Ada beberapa kesalahan dalam penulisan dan qowaidnya. Siswa juga belum 

mampu membuat sebuah kalimat yang baik sebelum guru memberikan contohnya. 

Oleh karena itu, penulis melaksanakan penelitian dengan menerapkan media film 

kartun untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis. 

 Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana 

proses penggunaan media film kartun dalam pembelajaran keterampilan menulis 

siswa dalam membuat karangan dari segi isi, kosa kata, dan struktur bahasanya di 

MTsN Kanigoro Kediri. 2. Bagaimana efektifitas penggunaan media film kartun 

dalam meningkatkan keterampilan menulis siswa dalam membuat karangan dari 

segi isi, kosa kata, dan struktur bahasanya di MTsN Kanigoro Kediri. 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan pendekatan 

kuantitatif. Terdiri dari dua kelas control dan kelas eksperimen. Adapun 

instrument pengumpulan data yang digunakan adalah interview, observasi dan tes. 

Dan disini peneliti hanya menggunakan post-test dan tanpa pre-test pada tiap 

kelas. 

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hasil t-test adalah 4.16 lebih 

besar daripada t-tabel dengan taraf 1%=2.65 dan juga lebih besar dari taraf 

5%=2.00. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media film kartun 

efektif dalam meningkatkan keterampilan siswa. 
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