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تعبرياملسألة اليت قدمها الباحث يف هذا البحث هي كيف اجراءات استراتيجية 
لعالية احلكومية الثانية لدى الطالب يف الصف األول باملدرسة ايف تعليم مهارة الكتابة الصور 
العاليةباملدرسةاألولالصفيفالكتابةمهارةتعليميفالتالميذتعلماجناز؟ وكيف مسارانج

الصور؟تعبرياستراتيجيةباستخداممسارانجالثانيةاحلكومية
تعبريباستراجتيةالكتابةمهارةتعليماجراءاتملعرفة) ١: هوالرسالةهذهودف

) ٢. ونتائجهامسارانجالثانيةاحلكوميةالعاليةباملدرسةاألولالصفيفللتالميذالصور
احلكوميةالعاليةباملدرسةاألولالصفيفالكتابةمهارةتعليميفالتالميذتعلماجنازملعرفة
. الصورتعبرياستراجتيةباستخداممسارانجالثانية

هي طريقة املقابلة، أما الطريقة اليت قام ا الباحث جلمع البيانات يف هذا البحث ف
ويف حتليل البيانات، اجته الباحث يف حتليل البايانات إىل . وطريقة املشاهدة، وطريقة التوثيق

.التحليل النوعي، وهو التحليل الذي يستخدم الكلمات املركبة يف اجلملة املوسعة
يف تعليم مهارة تطبيق استراتيجية تعبري الصور أن فهوالبحثهذامنالنتيجةوأما

لدى الطالب يف الصف األول باملدرسة العالية احلكومية الثانية مسارانج ناجح الكتابة 
يف تعليم مهارة الكتابةوالدليل الذي يدل عليه أن تطبيق استراتيجية  تعبري الصور . وكامل

مثل يف استمر يف الصف األول استمرارا حسنا، باملدرسة العالية احلكومية الثانية مساراج 
يفالكتابةمهارةتعليميفالتالميذتعلمإجنازأماو. اإلعداد، ويف عملية التعليم، ويف التقييم

الصورتعبرياستراتيجيةباستخداممسارانجالثانيةاحلكوميةالعاليةباملدرسةاألولالصف
وإضافة إىل ذلك، . املقرر(KKM)للنجاحاألدىناحلدمناألحسناإلجنازنالوالتالميذفا

أا تؤثر التالميذ يف الكتابة اجلميلة والصحيحة، وجعل اجلمل من املفردات إىل الفقرات، مث 
من الفقرات إىل القراءة اجليدة واملفيدة، وجعل تعليم الكتابة مرحية وجذابة متيل إىل اهتمام 
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العربية عامة، وترقة رغبة التالميذ، وترقية حتصيل تعلم التالميذ يف مادة الكتابة خاصة واللغة 
.تعلم التالميذ يف مادة الكتابة العربية
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ABSTRAK

Judul : Penerapan Strategi Mendeskripsikan Gambar Dalam Pembelajaran
Kitabah Bagi Siswa Kelas 1 MAN 2 Semarang

Nama : M. Shofa Abdillah
NIM : 063211029

Latar belakang masalah yang diajukan dalam skripsi ini adalah bagaimana

penerapan strartegi mendeskripsikan gambar dalam pembelajaran kitabah bagi

siswa kelas 1 MAN 2 Semarang? Dan bagaimana hasil belajar siswa dalam

pembelajaran kitabah di MAN 2 Semarang dengan menggunakan strategi

mendeskripsikan gambar?

Skripsi ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui penerapan strategi

mendeskripsikan gambar dalam pembelajaran kitabah bagi siswa kelas 1 MAN 2

Semarang. 2) untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas 1 MAN 2 Semarang

dengan penerapan strategi mendeskripsikan gambar.

Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pada skripsi

ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan untuk

menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Adapun hasil darip penelitian ini, bahwa pembelajaran kitabah pada siswa

kelas 1 MAN 2 Semarang dengan menggunkan srtategi mendeskripsikan gambar

berlangsung sukses dan senpurna. Adapun hal yang menunjukkan demikian

adalah bahwa penerapan strategi mendeskripsikan gambar pada siswa kelas 1

MAN 2 Semarang berjalan lancar, seperti dalam persiapan, penerapan, dan

penilaian
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