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  ملخص                

 MACRO FLASH برامج وسيلة استخدام فعالية ) "073211037( على مزكى فهمى

"،   2012مسارانج  ٤لتالميذ الفصل السابع ىف مدرسة حممدية املتوسطة   تعلم اللغة العربية تشجيع يف

   .مسارانج احلكومية اإلسالمية سوجنو وايل جامعة العربية اللغة تعليم قسم يف الرتبية كلية

 macro flash برامج تعّلم لتالميذ الذين يستخدمون وسيلةال تشجيعملعرفة  )1 أهداف البحث

 يستخدمون وسيلةالتعّلم لتالميذ الذين ال تشجيعملعرفة ) 2مسارانج ،  ٤ىف مدرسة حممدية املتوسطة 

 برامج ملعرفة فّعالية استخدام وسيلة) 3،  مسارانج ٤ىف مدرسة حممدية املتوسطة   macro flash برامج

macro flash  ٤لتالميذ الفصل السابع ىف مدرسة حممدية املتوسطة  تعلم اللغة العربية تشجيعيف 

  مسارانج.

كان اتمع اإلحصائي يف هذا البحث . التجريبية الطريقة يستخدم الباحث البحث هذا يف

م وعددهم  2012\2011 مسارانج ٤مدرسة حممدية املتوسطة من  بعمجيع التالميذ يف الفصل السا

الفصل  ،أخذ الباحث الفصلني عينة .ول وهو أ، ب، ج، دهم ينقسمون على الفصو تلميذا،  132

 macro برامج وسيلةباستخدام  اللغة العربية، أى هم يتعلمون 33وعددهم  "أ" كمجوعة جتربة بعالسا

flash دون ب اللغة العربية، أى هم يتعلمون 33وعددهم  "ب" كمجوعة ظابطة بعوالفصل السا

 cluster random مة ىف اختيار العينة هىوالطريقة املستخد macro flash برامج وسيلةستخدام إ

sampling،  مث ،إلستبيانأما الطرق املستخدمة جلمع البيانات فهي طريقة املشاهدة، التوثيق، واو 

  .البيانات لتحليل (t-test)  ت االختبار الصيغة استخدمت

  macro flashبرامجوسيلة  استخدامبتعليم اللغة العربية  أنالبحث دلت على  نتيجة هذا وأّما

تعليمها بدون ذلك أكثر فعال من مسارانج  ٤ىف مدرسة حممدية املتوسطة  سابعال صلفال لتالميذ

 احلالة تعلم التالميذ. هذه رغبة ىفأو باستخدام الطريقة التقليديّة أو اخلطابة من حيث ترقية  وسيلةال
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 الفرض فيقبل 5,911  <2,00أي   thitung > ttabel:هي والنتيجة (t-test) ت اختبار نتيجة من دلت

ىف حني أن متوسطة االدرجات للفصل  84,33ومتوسطة الدرجات للفصل التجرييي هي (Ha) البديلى

  .74,06الظابط هي 
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ABSTRAK 

 

Nama : Ali Muzakki Fahmi 

NIM : 073211037 

Judul  : Efektifitas Penggunaan Program Media Macro Flash terhadap Motivasi 
Belajar Bahasa Arab   untuk Siswa Kelas VII SMP Muhammadiyah 4 
Semarang 

 

Tujuan penelitian adalah 1). untuk mengetahui motivasi belajar siswa pada 
mapel bahasa arab yang menggunakan Program Media Macro Flash di SMP 
Muhammadiyah 4 Semarang, 2). Untuk mengetahui motivasi belajar siswa pada 
mapel bahasa arab yang tidak menggunakan Program Media Macro Flash di SMP 
Muhammadiyah 4 Semarang, 3). mengetahui efektifitas Penggunaan Program Media 
Macro Flash terhadap Motivasi Belajar Bahasa Arab untuk Siswa Kelas VII SMP 
Muhammadiyah 4 Semarang. 

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 7 SMP 
Muhammadiyah 4 Semarang 2011/2012 berjumlah 132 yang terbagi menjadi 4 kelas. 
Kelas 7A sebagai kelas eksperimen, yaitu pembelajaran bahasa arab yang  
menggunakan Media Macro Flash, dan kelas 7B sebagai kelas control yaitu 
pembelajaran bahasa arab yang  tidak menggunakan Media Macro Flash. 

Pengambilan sampel dilakukan dengan Claster random Sampling, Adapun 
metode yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode observasi, 
dokumentasi dan angket.. Kemudian untuk menganalisis data digunakan rumus t-test. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi belajar bahasa arab 
untuk Siswa Kelas VII SMP Muhammadiyah 4 Semarang yang menggunakan 
Program Media Macro Flash lebih efektif daripada yang tidak menggunakannya. Hal 
ini diperoleh dari hasil uji t-test yang menunjukkan bahwa thitung > ttabel yaitu 5,911 > 
2,00 maka Ha diterima. Rata-rata untuk kelas eksperimen adalah 84,33 dan rata-rata 
untuk kelas control adalah 74,06. 
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 اإلهداء

  الباحث أهدى

  البسيط البحث هذا

  علية ّجةااحل أمي إىل

  احلاج درجو عبد اهلادى إىل أيب

   وأسريت عائليت يف احملبوبني وأخوايت إخواين إىل

   وأصدقائيت وأصدقائي أساتيذ كل إىل

  إىل حبيبىت ليلة املعارفة احملبوبة

  2007 سنة العربية اللغة تعليم قسم يف وزمياليت زمالئي إيل

  أمني. اجلزاء بأحسن جيزيهم أن اهللا أسأل
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  والتقدير الشكر كلمة

 واملسلمني، والصالة واإلسالم واحلديث القرآن لغة العربية اللغة جعل الذي العاملني رب هللا احلمد

  .العربية اللغة على حث الذي هللا رسول على والسالم

 بطاقة الصورة واحلركةاستخدام أسلويب  فعالية هذا البحث حتت املوضوع : كتابة الباحث أمت وقد

فهذا  .تعلم املفردات للتالميذ يف الصف السادس باملدرسة اإلبتدائية اإلسالمية الغزايل مراجنني على إجناز

يف قسم تعليم اللغة العربية   (S.1)الشروط املقررة للحصول على درجة الليسانس  إلكمالمقّدم  البحث

  احلكومية مسارانج. اإلسالمية سوجنو وايل جبامعة الرتبية كلية

  :  إىل والتقدير الشكر إلقاء ثالباح يريد لذا

 اإلسالمية سوجنو وايل جبامعة الرتبية كلية كعميد املاجستري شجاعي رالدكتو  السيد فضيلة .1

 بسمارنج احلكومية

 وايل جبامعة الرتبية بكلية العربية اللغة تعليم قسم كرئيس املاجستري عاشقني الليث السيد فضيلة .2

 .بسمارنج احلكومية اإلسالمية سوجنو

 وايل جبامعة الرتبية بكلية العربية اللغة تعليم قسم ككاتب املاجستري صديق حمفوظ السيد فضيلة .3

 .بسمارنج احلكومية اإلسالمية سوجنو

 كانا الذين كاملشرفني املاجستري يونيتا رمحاواتى سيدةال فضيلةو  املاجستري مشورى سيدةال فضيلة .4

 .البحث هذا كتابة يف للتوجيه شغلهما حالل والفكرة الوقت لواسعة وخملصني راضيني

 .والعرفان العلم سبيل إىل الباحث عّلموا قد الذين الرتبية بكلية املدرسني .5

 . فيها البحث إقامة يف للكاتب الفرصة أعطى اليت مسارانج ٤مدرسة حممدية املتوسطة  .6

 من واإلخوان البحث هذا وإمتام كتابة يف والدوافع واخلدمات املساعدات منحوا قد الذين الّزمالء .7

 يف احلكومية اإلسالمية سوجنو وايل جبامعة دراستهم يلتحقون الذين العربية اللغة تعليم لقسم الطلبة

 من جيزي فإنه اجلزاء أحسن اهللا وجزاهم الشكر جزيل الرسالة هذه كاتب من .م 2007 السنة

. عليها اطّلع ملن ومساعدة والّدنيا الّدين ىف نافعة الرسالة هذه جيعل أن وعسى. حساب بغري يشاء

 .العاملني رب هللا واحلمد
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