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  العملية فائقة:     االسم
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ىف إجناز  (Galeri Belajar)اثر استخدام منط معرض التعلم  هدف البحث هو ملعرفة

العالية اإلسالمية  5ضة العلماء تعّلم مهارة الكتابة لطالب الصف احلادى عشر يف مدرسة 

  غموه كندال.

  :هى هلذاالبحث املسائل
كيف إجناز تعّلم مهارة الكتابة لدى طالب الصف احلادى عشر الذين يستخدمون  )1

 غموهالعالية اإلسالمية  5معرض التعلم يف تعليم الكتابة " يف مدرسة ضة العلماء 

 كندال"؟

بة لدى طالب الصف احلادى عشر الذين ال يستخدمون كيف إجناز تعّلم مهارة الكتا )2

 غموهالعالية اإلسالمية  5معرض التعلم يف تعليم الكتابة " يف مدرسة ضة العلماء 

 كندال"؟

هل استخدام منط معرض التعلم له أثر يف إجناز تعّلم مهارة الكتابة لدى الطالب للصف  )3

 كندال"؟ غموهة اإلسالمية العالي 5احلادى عشر "يف مدرسة ضة العلماء 

 املقابلة طريقة فهى البيانات جلمع الباحثة استخدمت الىت الطريقة أما و

 اإلحصاء بطريقة الباحثة وقامت.االختبار وطريقة التوثيق وطريقة املشاهدة وطريقة

  املستقلة مبعادلة الباحثة استخدمت وفيها االستداليل واإلحصاء الوصفى

independen t-tes  حليلهالت.  
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 احلـــادى الفصـــل ىف التالميـــذ مـــن فـــرد فكـــل البحـــث هـــذا ىف اإلحصـــائي اتمـــع أمـــا

 -2012 الدراسـي العـام ىف كنـدال غمـوه اإلسـالمية العاليـة 5 العلمـاء ضـة مبدرسـة عشـر

  م. 2013

مجيـع التالميـذ ىف الفصـل  الباحثـة وأخذت .تلميذا وسبعون ستة هو التالميذ وعدد 

 Experiment( جتريبيــة كمجموعــة" أ" فصــل يف التالميـذ إحصــائي. احلـادى عشــر كمجتمــع

Group(، ضـابطة كمجموعـة "ب" وفصـل )Control Group( .هـذا ىف الباحثـة اسـتعملت 

 لتحليل (t-test)  ت االختبار الصيغة واستخدمت البحث الكمّية التجريبية،  طريقة البحث

  .البيانات

 قيمـة الباحثـة وتقـارن 3,82 هي" ot"  ةقيم أن على دلت البحث نتيجة هذا وأّما

 "tabelt "درجــة أمــا. 99،1% = 5  داللــة مســتوى علــى اجلــدول مــن بالقيمــة احملاســبة مــن 

 يف والفرضــية داللــة، ذو الفــرق أن واحلاصــل". tabelt"  مــن أكــرب" ot"  إذن. 74 هــي احلريــة

 .مقبولة البحث هذا

 يف الـتعلم معـرض منـط اسـتخدام اثر يوجد على تدل البحث هذا ىف الباحثة وختلص

 العاليـــة 5 العلمـــاء ضـــة مبدرســـة عشـــر احلـــادى الصـــف البلطـــ الكتابـــة مهـــارة تعلـــم إجنـــاز

 منـــطســتخدام با يتعّلمـــون الــذين التالميـــذ إجنــاز, اخـــرى وبكلمــات. كنـــدال غمــوه اإلســالمية

  .  بدوا يتعّلمون الذين التالميذ إجناز من أعلى التعلم معرض
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ABSTRAKSI 
 

Judul: 

ىف إجناز تعّلم مهارة الكتابة لطالب الصف  (Galeri Belajar)اثر استخدام منط معرض التعلم 

 العالية االسالمية غموه كندال. 5احلادى عشر يف مدرسة ضة العلماء 
Nama : Faiqotul Amalia 
Nim :083211015 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan Model 
gallery belajar dalam prestasi belajar ketrampilan menulis siswa kelas 11 di Madrasah  
Aliyah NU 05 Gemuh Kendal. 

Permasalahan dalam Skripsi in adalah: 
1. Bagaimana prestasi belajar menulis siswa kelas 11 yang menggunakan 

Model Gallery Belajar di Madrasah  Aliyah NU 05 Gemuh Kendal.? 
2. Bagaimana prestasi belajar menulis siswa kelas 11 yang  tidak 

menggunakan Model Gallery Belajar di Madrasah  Aliyah NU 05 Gemuh 
Kendal.? 

3. Apakah penggunaan Model Gallery Belajar mempunyai penggaruh 
terhadap prestasi belajar menulis siswa kelas 11 di Madrasah  Aliyah NU 
05 Gemuh Kendal? 
Adapun Methode yang di gunakan untuk mengumpulkan data dalam 
penelitian ini adalah:Methode interviu,methode observasi,methode 
dokumentasi ,methode tes.Dan juga menggunakan method statistik  
diskriptif  dan infrensial yang menggunakan rumus Independen T-tes 
untuk menganalisisnya. 
Adapun populasi dalam peneliyian ini adalah seluruh siswa kelas 11 di Madrasah 

Aliyah NU 05 Gemuh Kendal tahun pelajaran 2012 2013. 
Dan jumlah siswa adalah tujuh puluh enam.peneliti mengambil seluruh siswa 

kelas 11. Siswa kelas 11A sebagai kelas Eksperiment, sedangkan siswa kelas 11B sebagai 
kelas Kontrol. Dan peneliti menggunakan Rumus t-test untuk menganalisis data. 

Dan adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai “to” adalah 
3,82,peneneliti membedakan dengan nilai “tt” dari perhitungan nilai  berdasarkan tabel 
sama dengan 5%= 1,99. Adapun df =74, jika “to” akbar min “tt”, maka hasil perbedaan 
itu tidak diduga, dan hipotesis dalam penelitian ini diterima. 

Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa dalam penelitian ini 
ditemukan adanya pengaruh penggunaan model Gallery Belajar dalam prestasi 
ketrampilan menulis siswa kelas 11 di Mdarasah Aliyah NU 05 Gemuh Kendal. Dengan 
kata lain bahwa prestasi belajar siswa yang menggunakan model Galleri belajar lebih 
tinggi dibandingkan dengan siswa yang tidak menggunakan Galleri Belajar 
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  :إىل هذاالبحث أهدى
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 أنفقاين وقد صغريا ربياين الذين خليفة وأمي  كرياز أيب احملبوبني احملرتمني والدي .2

 احلكومية اإلسالمية سوجنو واىل اجلامعة ىف تعلم أمت حىت يوم كل ودعواين وحيباين

  .مسارنج

   النظام مصباح حممد و العلوم حبر الصغرية ألخوان .3
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 فخرية نور لطفية أخوايت اخلاص العربية اللغة قسم من Greg-Greg أصدقائ .6

 علي ونيزر فطرينطى وحبب النظف رفخ وإخوان العاطس وفاطمة وضؤالنفسة

 حيايت يف مشكالت على ساعدوين الذي وأخواين عزيزاهللا نظيف وحممد وزوجته

 . مباشرة غري أو مياشرة
 

 .....الجزاء خيرا اهللا جزاهم
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  الشعار
 

  

  الاقعداجلنب عن اهليجاء #  ولوتولت زمراألعداء
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  والّتقدير الشكر كلمة

  

 سيدنا على والسالم والصالة. والدين الدنيا أمور على نستعني وبه العاملني، رب هللا احلمد

  .بعد أما. أمجعني وصحبه آله وعلى واملرسلني، األنبياء أشرف حممد

تأثري استخدام منط معرض التعلم : املوضوع حتت البحث كتابة من الباحثة أمتت قد

(Galeri Belajar)  ضة ىف إجناز تعّلم مهارة الكتابة لطالب الصف احلادى عشر يف مدرسة

 الرتبية كلية ىف األوىل اجلامعية الدرجة لنيل شرط وهوالعالية اإلسالمية غموه كندال.  5العلماء 

  .مسارانج احلكومية اإلسالمية سوجنو وايل جبامعة العربية اللغة تعليم لقسم

  :إىل وتقدير شكر إلقاء الباحثة تريد لذا

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

 . مسارانج احلكومية

 حمفوظ السيد و. العربية اللغة تعليم قسم كرئيس املاجستري عاشقني الليث السيد فضيلة .2

 .العربية اللغة تعليم قسم ككاتب املاجستري صديق

 كاملشريف املاجستري العني قرة تؤتى يدةالس وفضيلة املاجستري عاشقني الليث السيد فضيلة .3

  .البحث هذا كتابة متام حىت يشرفني الذين

 .مسارانج احلكومية اإلسالمية سوجنو وايل جبامعة الرتبية بكلية املدرسني مجيع .4

 أنفقاين وقد صغريا ربياين الذين خليفة وأمي زكريا أيب احملبوبني احملرتمني والدي .5

 اإلسالمية سوجنو واىل اجلامعة ىف تعلم أمت حىت ميو  كل ودعواين وحيباين

 .مسارنج احلكومية

 غموه اإلسالمية العالية 5 العلماء ضة مبدرسة والتالميذ األساتيذ وسائر املدرسة مدير .6

 .كندال

  

  ات البحثمحتوي....الجزاء خيرا اهللا جزاهم
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