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 ملخص
 يفرتقية مهارة احملادثة  ل  (Komik)تعبري الصور بوسيلة الرسوم اهلزلية استخدام طريقة:    املوضوع

  "منبع العلوم" اإلبتدائية اإلسالمية كرجنجاوين دمكالصف اخلامس مبدرسة 
  امحد مناجي :    االسم

  083211005 :   رقم الطّالب
هذه الرسالة دف جناحا ىف أهداف التعليم الذين يعينون كثرة العوامل ومنها :عامل املدرس ىف 

ؤثري،يشرف، و يرفع الذكاء مع مهارة عمل  التعليم و التعلم، الن املدرس مباشرة يستطيع أن ي
التالميذ. حلل املشكالت السابقات ويستخدم إللقاء الرتبية التامة، دور املعلم أهم ويريد املعلم 

 ميلك الطريقة احلسنة ويستطيع أن خيتار الطريقة املناسبة و مالئمة بنظرية املادة الىت ستلقى.
ىف  )komikالرسوم اهلزلية (تطبيق وسيلة . كيف 1املشكالت  املدروسة ىف هذا البحث هى:
. "منبع العلوم" اإلبتدائية اإلسالمية كرجنجاوين دمكدراسة اللغة العربية ىف الصف اخلامس مبدرسة 

. كيف ترقية إجناز التالميذ وبتطبيق وسيلة الرسوم اهلزلية ىف التعليم. وأهداف األخرى:أ. يريد 2
ىف التعليم. يستخدم هذا  )komik(بيق وسيلة الرسوم اهلزلية الباحث ترقية إجناز التالميذ  بعد تط

بكثرة مرتني ىف كل مرة تتكون من أربع املراحل( مناهج،  (action research)البحث ببحث جترييب
ختطيط وتنفيذ ومشاهدة وصورة العاكسة. واما بؤرة البحث فهى التالميذ ىف الصف اخلامس مبدرسة 

.البيانات احملصولة هى نتيجة اختبار نشاط  إلسالمية كرجنجاوين دمك"منبع العلوم" اإلبتدائية ا
ىف دراسة اللغة العربية  الرسوم اهلزلية: تنفيذ استخدام وسيلة 1التعليم و التعلم. تدل نتيجة التحليل 

كماعمل الباحث   "منبع العلوم" اإلبتدائية اإلسالمية كرجنجاوين دمكىف الصف اخلامس مبدرسة 
: انتاج استخدام وسيلة 2أربعة املراحل: ختطيط وتنفيذ ومشاهدة وصورة العاكسة. اى مناسبة ب
ىف دراسة اللغة العربية ىف الصف اخلامس حمصولة ترقية من الدورة األوىل حىت الدورة  الرسوم اهلزلية

نجحون الثانية. ترقية مهارة احملادثة تستطيع أن تنظر من مشاهدة أوىل قبل الدورة، التالميذ الذين ي
% ألن عدد التالميذ 71،79%، مث تنفذ الدورة األوىل: 43،56هى  (KKM)معايري جناح األدىن
%، فلذلك حمتاج عملية إحلاقية هى الدورة 85مل حيصلوا . معايري جناح األدىنالذين ينجحون 

ررت . الىت قد قمعايري جناح األدىن%. أكثر من إجناز تعلم التالميذ قد حصلوا 74، 89الثانية. 
  . فلذلك تطبيق استخدام وسيلة الرسوم هلزلية ىف تعلم قد جنح.60مدرسة هى 
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Skripsi ini dilatarbelakangi oleh: Berhasilnya tujuan pembelajaran 
ditentukan oleh banyak faktor diantaranya adalah faktor guru dalam melaksanakan 
proses belajar mengajar, karena guru secara langsung dapat mempengaruhi, 
membina dan meningkatkan kecerdasan serta keterampilan siswa. Untuk 
mengatasi permasalahan di atas dan guna mencapai tujuan pendidikan secara 
maksimal, peran guru sangat penting dan diharapkan guru memiliki cara/model 
mengajar yang baik dan mampu memilih model pembelajaran yang tepat dan 
sesuai dengan konsep-konsep mata pelajaran yang akan disampaikan.  

Permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah:1) Bagaimana 
penerapan Media Komik pada mata pelajaran Bahasa Arab kelas V di Madrasah 
Ibtidaiyah Manbaul Ulum karangawen Demak? 2) Bagaimanakah peningkatan 
prestasi belajar siswa dengan diterapkannya Media Komik dalam pembelajaran? 
Tujuan dari penelitian tindakan ini adalah: (a) Ingin mengetahui peningkatan 
prestasi belajar siswa setelah diterapkannya Media Komik dalam pembelajaran. 
Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan (action research) sebanyak dua 
putaran. Setiap putaran terdiri dari empat tahap yaitu: rancangan kegiatan, 
pengamatan, dan refleksi. Sasaran penelitian ini adalah siswa kelas Kelas V 
Madrasah Ibtidaiyah Manbaul Ulum karangawen Demak. Data yang diperoleh 
berupa hasil tes kegiatan belajar mengajar. Hasil Penelitian Menunjukkan 1) 
Pelaksanaan penggunaan media komik dalam meningkatkan kemampuan 
percakapan siswa mata pelajaran bahasa arab kelas V MI Manbaul Ulum 
Karangawen Demak sebagaimana yang telah peneliti lakukan adalah sesuai 
dengan empat tahapan,perencanaan, pelaksanaan,observasi dan refleksi. 2) 
Penilaian penggunaan media komik dalam meningkatkan kemampuan percakapan 
siswa mata pelajaran bahasa arab kelas V MI Manbaul Ulum Karangawen Demak 
mengalami peningkatan dari awal pra siklus sampai siklus II. Peningkatan 
kemampuan percakapan tersebut dapat dilihat dari observasi awal pada tahap pra 
tindakan, siswa yang tuntas KKM adalah 43,56%, Kemudian dilakukan siklus I : 
71,79%, karena jumlah yang mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) belum 
mencapai 85% maka dibutuhkan suatu tindakan lanjutan yaitu siklus II: 89,74%. 
Sebagian besar hasil belajar siswa sudah mencapai kriteria ketuntasan minimal 
(KKM) yang ditentukan sekolah yaitu 60. Maka penerapan media komik dalam 
pembelajaran dapat dikatakan berhasil. 

 

  

  

  الشعار



 

  

������ ��	
������� 

���������֠ �������� 

������ִ�! "#$��%��'( )*+1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

                                                
 236)ص.1974التوزيع،و النشر و س: دارالطباعة دق، (، القرأن الكرميمااأكدفرمتني  1



 االهداء

  أهدي هذا البحث إىل:
  والدي احملرتمني احملبوبني أيب فطاىن إخوان وأمي رفعة

  صائحاإلرشادات والنبحبسن االهتمام والرتبية ويبذل اجلهد يف القيام اللذان ربياين صغريا  
  ومجيع أسريت الذين يدافعوين إلمتام الدراسة يف هذه الكلية

  مجيع أساتيذي من الصغار حىت االن الذين يربون روحي بالعلوم واملعارفو 
  .2008وزمالئي وزمياليت يف كلية الرتبية خاصة يف قسم تعليم اللغة العربية سنة 

  جزاكم اهللا بأحسن اجلزاء.
 امني 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 لشكر والتقديركلمة ا

حنمدك اللهم على ما وجهت حنونا من سوابغ النعم. ونشكرك على ما أظهرت لنا من مبهمات األسرار 
ومضمرات احلكم. ونشهد أن ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك الفاعل لكل مبتدأ ومبتدع، ونشهد أن 

ه وصحبه ما رفعت سيدنا حممدا عبدك ورسولك املفرد العلم واإلمام املتبع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آل
  منصب املنخفض جلاللك. وجربت بالسكون إليك كسر اجلازم بوحدتك ىف ذاتك وصفاتك وأفعالك.

احلمدهللا، محدا وشكرا حّيا نتسلّق اىل حضرة اهللا تعاىل على مجيع فيض الّنعمة والّتوفيق واهلداية حىت 
 ة.مازلنا أن نعطى الفرصة حلضور الس ان شاءاهللا ميألُ رمحة وبرك

تعبري الصور بوسيلة رسوم  استخدام طريقةقد أى الباحث كتابة هذا البحث العلمي حتت موضوع : 
"منبع العلوم" اإلبتدائية اإلسالمية  الصف اخلامس مبدرسة  يفرتقية مهارة احملادثة  ل  ( Komik)اهلزلية

الشروط املقررة للحصول  كمالإل مقّدم  فهذا البحثبعون اهللا ايد وحق اجلهد الشديد.   كرجنجاوين دمك
احلكومية  اإلسالمية سوجنو وايل جبامعة الرتبية كليةيف قسم تعليم اللغة العربية   (S.1)على درجة الليسانس 

  مسارانج.
  ويننبغى للباحث أن تلقى الشكر الكثري والتقدير الكبري إىل :

 احلكومية سوجنو اإلسالمية وايل جبامعة الرتبية كلية كعميد املاجستري شجاعي الدكتور فضيلة .1
  بسمارنج

 وايل بكلية الرتبية جبامعة العربية اللغة تعليم قسم كرئيس املاجستري عاشقنيالليث  السيد فضيلة .2
 بسمارنج. اإلسالمية احلكومية سوجنو

بكلية الرتبية  العربية اللغة تعليم قسم فضيلة السيد الدكتور احلاج محدين معني املاجستري ككاتب .3
 التاحة الوقت خملصة بسمارنج وكاملشرف الذى قد كان اإلسالمية احلكومية سوجنو وايل جبامعة

 هذا البحث. يف كتابة شغله لتوجيه الباحث والفكرة خالل

 والفكرة خالل التاحة الوقت خملصة الذى قد كان السيدة مسوري املاجسرت كاملشرف فضيلة .4
 .هذا البحث يف كتابة شغله لتوجيه الباحث

 إىل سبيل العلم والعرفان.  الباحث ني بكلية الرتبية الذين قد عّلموااملدرس .5

 والدي ومجيع العائلة الذين يساعدون يف كتابة هذا البحث، فلهما جزيل الشكر واالحرتام. .6

وإمتامه، وخاصة  هذا البحثزمالئي الذين قد منحوا املساعدات واخلدمات والدوافع يف كتابة  .7
  م. 2008م اللغة العربية سنة إخويت الطلبة يف قسم تعلي
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