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: العلميبحثالاهذدىنأاملوقع
رامضاينساسيدانانج: االسم
٠٦٣٢١١٠٠٦: الرقم

العربيةاللغةتعليم: القسم

منراءاآلناليتضمالليسانسالبحثاهذأنّواألمانةبالصدقيصرح
تكونأنإالالباحثونأوكتبهاالناشرنشرهااليتاملادةأواملتخصصني

.العلميبحثالاهلذومصادرامرجعا

٢٠١١ويوني٧مسارنج،
املصرح

ساسي
 :٠٦٣٢١١٠٠٦
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قال اهللا تعاىل
﴾ه قُرآنا عربِيا لَعلَّكُم تعقلُونَ إِنا جعلْٰن﴿

)٣: سورة الزخرف(



د

املعاىل
التربيةكليةعميد

احلكوميةاإلسالميةسوجنوواىلاجلامعة
وبركاتهاهللاورمحةعليكمالسالم

.وبعدبةطيحتية
البحثاهذنسخةنرسلاحلاجةحسبعلىوالتعديالتبالتصحيحاتاملالحظةبعد

: لطالب
رامضاينساسيدانانج: االسم

٠٦٣٢١١٠٠٦: البالطّقيدرقم
يف إجناز ترمجة (Group Investigation)التحقيقجمموعةفعالية: املوضوع

يف الصف الثامن مبدرسة إىل اللغة اإلندونيسية العربية اللغة 
,Wonogiri.اإلسالمية احلكومية الثانوية  Nguntoronadi

شكراممكن،وقتبأسرعالعلميالبحثاهذاقشتنأناملناقشةجلنةمنونرجو
. باهتمامكم

وبركاتهاهللاورمحةعليكموالسالم

٢٠١١ويوني٨مسارانج،
األولاملشرف

١٩٦٠٠٥٢٤١٩٩٢٠٣١٠٠١:رقم التوظيف
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املعاىل
التربيةكليةعميد

احلكوميةاإلسالميةسوجنوواىلاجلامعة
وبركاتهاهللاورمحةعليكمالسالم

.وبعدطيبةحتية
البحثهذانسخةنرسلاحلاجةحسبعلىوالتعديالتبالتصحيحاتاملالحظةبعد

: لطالب
رامضاينساسيدانانج: االسم

٠٦٣٢١١٠٠٦: الطّالبقيدرقم
يف إجناز ترمجة (Group Investigation)التحقيقجمموعةفعالية: املوضوع

يف الصف الثامن مبدرسة إىل اللغة اإلندونيسيةالعربيةاللغة 
,Wonogiri.اإلسالمية احلكومية الثانوية  Nguntoronadi

شكراممكن،وقتبأسرعالعلميالبحثهذاتناقشأناملناقشةجلنةمنونرجو
. باهتمامكم

وبركاتهاهللاورمحةعليكموالسالم

٢٠١١يونيو٨مسارانج،
الثايناملشرف

١٩٦٩٠٧٠٧١٩٩٧٠٣٢٠٠١:رقم التوظيف
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جلنةتصحيح

:لطالبالليسانسالبحثاهذإن
رامضاينساسيدانانج: االسم

٠٦٣٢١١٠٠٦: الطّالبقيدرقم
يف إجناز ترمجة (Group Investigation)التحقيقجمموعةفعالية: املوضوع

العربية إىل اللغة اإلندونيسية يف الصف الثامن مبدرسة اللغة 
Wonogiri, Nguntoronadi.اإلسالمية احلكومية الثانوية 

كبعضوتقبلاحلكوميةاإلسالمية" سوجنوواىل"جامعةالتربيةلكليةاملناقشةجلنةناقشته
الدراسيالعامالعربية،اللغةتعليميفالليسانسدرجةعلىللحصولالشروط
. م٢٠١٠/٢٠١١

٢٠١١يونيو٢٠مسارانج،
ةالكاتبالرئيس

،عاشقني
١٩٦٩٠٧٢٤١٩٩٩٠٣١٠٠٢١٩٦٩٠٧٠٧١٩٩٧٠٣٢٠٠١

الثانيةاملمتحنةاألوىلاملمتحن

،،صديق
١٥٠٣١٣١٢٧٠٠٠٠٠١٠٠٠١٩٧٦١٢٠٧٢٠٠٥٠١٢٠٠٢

الثانيةاملشرفةاألولاملشرف

١٩٦٠٠٥٢٤١٩٩٢٠٣١٠٠١١٩٦٩٠٧٠٧١٩٩٧٠٣٢٠٠١
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ملخص

رامضاينساسيدانانج: االسم
٠٦٣٢١١٠٠٦: الطّالبقيدرقم

يف إجناز ترمجة (Group Investigation)التحقيقجمموعةفعالية: املوضوع
يف الصف الثامن مبدرسة إىل اللغة اإلندونيسيةالعربيةاللغة 

,Wonogiri.اإلسالمية احلكومية الثانوية  Nguntoronadi

جمموعةبفعاليةواملسائل الرئيسية اليت سيكشفها يف هذا البحث ما يتعلق 
:العربية، وهي كما يلييف إجناز ترمجة اللغة التحقيق

يف ترمجة ) املهنة(مبادة (Group Investigation)التحقيقجمموعةتأثري كم كمية .١
؟اإلسالمية احلكومية جنونطاراناديالثانويةالثامن مبدرسة اللغة العربية للصف 

Group)التحقيقجمموعةفعاليةإىل أي مدى .٢ Investigation) يف إجناز ترمجة اللغة
اإلسالمية الثانويةالثامن مبدرسة يف تعليم اللغة العربية للصف ) املهنة(مبادة العربية 

؟احلكومية جنونطارانادي
، فمنه يستخدم الباحث جتربييةبطريقةايكماحبثالباحثيستخدمالبحثهذا

البحثهذاىفاالحصائجمتمعكانو. البياناتاملشاهدة واالختبار جلمع الطريقة 
جنونطارانادياحلكوميةاإلسالميةالثانويةاملدرسةبالثامنالصفالتالميذمجيع

متاليتجتريبيةكمجموعةب-الثامنلفصلا:الفصالناملأخوذالعينةوأما. وانوجريي
الفصل،التحقيقجمموعةباستخداموهىفيهااملهنةمادةعناللغةترمجةتعليمهم

جربو.اخلطابةالطريقةباستخدامتعليمهممتاليتظابطةكمجموعةأ - الثامن
وصعوبتهاوثباااألسئلةصدقمستوىملعرفةالتحريريبشكلاألسئلةالباحث
وفصلالظابطةفصلحسببعديالواالختبارقبليالاالختبارقدم.متييزهاوقدرة
يعىنغريمهاالتالميذإىلالتجربةاألسئلةوقدم،بوأالثامنالفصليعىنةالتجريب
.البياناتلتحليل(t-test)تاالختبارالصيغةدمتاستخمث.X Cالفصل



ح

فصل التجريبةمن البعدي االختبار البياناتأنعلىتدلالبحثهذانتيجةو
بأن أعلى القيمة لفصل التجريبة للطالب الذين يتعلمون باستخدام جمموعة عرف

وتدل على أا ٥٣وتدل على أا بتقدير ممتاز، وأما أدناها فهي ٩٨التحقيق هي 
بأن أعلى عرففصل الظابطةمن البعدي االختبار البياناتمن وأما . بتقدير ناقصة

وتدل على ٩٠هي تلك الوسيلة لمون بدون القيمة لفصل الظابطة للتالميذ الذين يتع
دلت نتيجة مث .وتدل على أا بتقدير ناقصة٥٠أا بتقدير ممتاز، وأما أدناها فهي 

فصل(التحقيقجمموعةاليت حصلت على استخدام لطالب البحث أن درجة متوسط ل
:) ةالتجريب VIII Bا أو علّمواالذين لطالب يف حني، أن درجة متوسط ل٧٤,٧٩بدو

من هذه النتيجة، قد . ٦٩,٧٠:VIII A) فصل الظابطة(اخلطابة الطريقةباستخدام
اليتالبحثنتيجةمنولذلك،. وفصل الظابطةالتجريبةفصلوجد االختالفات بني

باستخداماملهنةمادةعناللغةترمجةعلِّمواالذينالطالبأنفنعرفبهالقياممت
.الوسيلةبدون تلك علِّمواالذينالطالبمنفعاليةأكثرالتحقيقجمموعة

ترمجةيفالتحقيقجمموعةتنفيذأنالباحثإستنتجالبحثنتيجةعلىبناء
احلكوميةاإلسالميةالثانويةاملدرسةبالثامنالصفيفالطالبلدياللغة

تعلمالنتيجةترقيةحيثمنالوسيلةتلكبدونتعليمهممنفعالأكثرجنونطارانادي
العربيةاللغةعلّمواالذينالتالميذاملتوسطدرجةاملئويةالنسبةمندلهذا.التالميذ

دلتأيضااحلالةهذه. الوسيلةتلكبدونعلّمواالذينالتالميذمنأعلىباستخدامها
ttabel:هيوالنتيجة)t-test(تاختبارنتيجةمن < thitung١,٦٧>١,٧٢٦أي

أنحنيىف٧٤,٧٩هيةالتجرييفصلمتوسطوقيمة. (Ha)البديليالفرضفيقبل
.٦٩,٧٠هيالظابطةفصلاملتوسطقيمة
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ABSTRAKSI

Nama : Danangsasi Ramdhani
NIM : 063211006
Judul : Efektifitas Gruop Investigation terhadap Hasil Terjemah Bahasa

Arab ke Bahasa Indonesia pada Kelas VIII di Madrasah
Tsanawiyah Negeri Nguntoronadi, Wonogiri

Masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:
1. Seberapa besarkah pengaruh Group Investigation pada materi “al-Mihnah”

(Profesi) terhadap terjemah bahasa Arab untuk kelas 8 MTsN Nguntoronadi?
2. Seberapa efektifkah Group Investigation terhadap hasil tarjamah bahasa Arab

pada materi “al-Mihnah” (Profesi) dalam pembelajaran bahasa Arab untuk
kelas 8 MTsn Nguntoronadi?

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan
metode eksperimental, oleh karenanya peneliti menggunakan metode observasi
dan tes untuk mengumpulkan data. Populasi dalam skripsi ini adalah seluruh
murid kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Negeri Nguntoronadi, Wonogiri.
Sedangkan sampel yang diambil adalah dua kelas, yaitu kelas VIII B sebagai
kelompok eksperimen yang telah diajar terjemah bahasa tentang materi “al-
Mihnah” (Profesi) dengan menggunakan metode Group Investigation dan kelas
VIII A sebagai kelompok kontrol yang telah diajar terjemah bahasa tentang materi
“al-Mihnah” (Profesi) dengan menggunakan metode ceramah. Try-out diberikan
untuk mengetahui tingkat validitas, reliabilitas, kesukaran dan daya beda soal.
Kemudian pre-tes dan pos-tes diberikan kepada kelas eksperimen dan kontrol
(VIII B dan VIII A), sedangkan untuk menganalisa data diguanakan T-tes.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan data pre-test kelas eskperiment
diketahui bahwa memiliki nilai tertinggi bagi siswa yang belajar menggunakan
Group Investigation yaitu 98 menunjukkan kemampuan istimewa, sedangkan nilai
terendah 53 menunjukkan kemampuan kurang. Sedangkan data pre-test kelas
kontrol diketahui bahwa memiliki nilai tertinggi bagi siswa yang belajar tanpa
menggunakan metode tersebut yaitu 90 menunjukkan kemampuan istimewa,
sedangkan nilai terendah 50 menunjukkan kemampuan kurang. Kemudian nilai
MEAN bagi siswa yang  menggunakan Group Investigation (kelas eksperiment)
VIII B = 74,79 sedangkan bagi siswa yang belajar tanpa menggunakannya, atau
menggunakan metode ceramah (kelas kontrol) VIII A = 69,70. Dari hasil ini,
berarti terdapat perbedaan antara kelas eksperiment dan kelas kontrol. Oleh karena
itu, dari hasil peneltian yang telah terlaksana diketahui bahwa siswa yang belajar
terjemah bahasa tentang materi “al-Mihnah” (Profesi) dengan menggunakan
Group Investigation lebih efektif daripada siswa yang belajar tanpa menggunakan
metode tersebut.

Berdasarkan hal diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa penerapan
Group Investigation terhadap terjemah bahasa untuk siswa kelas VIII Madrasah
Tsanawiyah Negeri Nguntoronadi lebih efektif daripada tidak menggunakannya



ي

dalam hal peningkatan hasil belajar. Hal ini ditunjukkan oleh hasil t-tes yaitu ttabel
< thitung = 1,67 < 1,726. Ha diterima. Nilai rata-rata kelas eksperimen 74,79
sedangkan kelas control 69,70.
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:إىلالبحثذاالباحثأهدى
صغرياربيايننالذامرسوديايتسريوأميسوريطناأيب: احملترمنيوالدي.١

.بنصيحتهماهامادوراإياييلعبانكبرياوهذباين
.أوماالصغريوأخيرزقيالكبريأخي.٢
.اآلنحىتالصغريمنأساتيذي.٣
إىل هؤالء املدرسني يف قسم تعليم اللّغة العربية الّذين شجعوين إىل حبث هذا .٤

إىل أصدقائي الّذين يساعدون مباشرة أوغري مباشرة إىل إاء هذا و.املوضوع
.البحث

فأسأل اهللا سبحانه . البحثالّذين يساعدواين على إجناز هذا مجيع أصحايب .٥
.وتعاىل أن جيزيهم بأحسن ما يكون من اجلزاء



ل

كلمة

احلمد هللا الذي أمرنا خري العمل باألعمال الصاحلة، والذي أنعمنا بنعمه 
الكاملة، والصالة والسالم على سيدنا حممد صلى اهللا عليه وسلم صاحب أفصح 

.اللغة العربية الذي نرجو شفاعته يف يوم القيامةاللسان يف 
ؤدي إحدى يأن يستطيع الباحثقد مت هذا البحث العلمي بتوفيق اهللا حىت 

اللوازم املقررة يف االمتحان النهائي للحصول على درجة الليسانيس يف علوم التربية 
Group)التحقيقجمموعةفعالية: اللغة العربية حبثا علميا حتت املوضوع لتعليم 

Investigation) اإلسالمية الثانوية العربية يف الصف الثامن مبدرسة يف إجناز ترمجة اللغة
.Nguntoronadi, Wonogiriاحلكومية 

هذاإكمالعلىاملساعدةبأييساعدهمنإىلالشكرجزيلالباحثوشكر
:وهمالعلمي،البحث

كلية التربية جامعة وايل سوجنو اإلسالمية فضيلة الدكتور شجاعي املاجستري كعميد .١
.احلكومية مسارانج

ألستاذ الليث عاشقني املاجستري كرئيس قسم تعليم اللّغة العربية كلية التربيةافضيلة .٢
.وهو الذى أعطى الباحث اإلرشادات أثناء مشغوالته

املاجستري كاملشرفني الذين مفيدةةاملاجستري واألستاذصاحلنياألستاذ احلاج أمحد .٣
كانا راضيني وخملصني لوسعة الوقت والفكر يف خالل شغلهما للتوجيه يف كتابة 

.هذا البحث
املدرسني بكلّية التربية الّذين قد علموا الباحث وأرشدوا إىل سبيل العلم مجيع .٤

. والعرفان
ة يف كتابة هذا والدي ومجيع اإلخوة الذين يساعدوين بأنواع املساعدة واملعاون.٥

.البحث
.Nguntoronadi, Wonogiriاإلسالمية احلكومية الثانويةدرسة مدير امل.٦



م

,Nguntoronadiاإلسالمية احلكومية الثانوية املدرسة مجيع األساتيذ واألستاذات يف .٧

Wonogiri.
.األصدقاء األحباء الذين أعطوين محاسة يف تكميل كتابة هذا البحث.٨

وأنموأحسنهاجلزاءخريجيزيهمأندائماالباحثيسألهوتعاىلسبحانهواهللا
وموافقةالدارينيفالعلموأهلودينناوأهلنالناومفيدانافعاالبحثهذايكون

.العلموحمبنيالدراسنيألذهان
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