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 صخلم
  

 الذين والتالميذ املعهد داخل نونيسك الذين التالميذ بني الكتابة مهارة إجناز يف فرقال  :    املوضوع

 سالميةاإل الثانوية " األمانة دار " مبدرسة السابع للصف مقارنة دراسة( خارجه يسكنون

  ).كيندال سوكارجيا

  ريالواتى إينا  :   سمإلا

  083211064  :   الّطلبة رقم

 :   هي الباحثة قدمتها الىت املسائل

 انويةالث"  األمانة دار"  مدرسة ىف املعهد داخل يسكنون الذين للتالميذ الكتابة مهارة إجناز كيف .1

 .كيندال سوكارجيا اإلسالمية

 اإلسالمية انويةالث"  األمانة دار"  مدرسة ىف خارجه يسكنون الذين ميذللتال الكتابة مهارة إجناز كيف .2

 .كيندال سوكارجيا

 الذين لتالميذوا املعهد داخل يسكنون الذين لتالميذا بني الكتابة مهارة إجناز يف رقالف يوجد هل .3

 .كيندال سوكارجيا اإلسالمية انويةالث"  األمانة دار"  مدرسة ىف خارجه يسكنون

 الطريقة الباحثة وإستعملت ,A,C,D) ( صفوف ثالثة من الباحثة تأخذها الىت العينة البحث هذا ىفو 

 ,املقارنة حتليل بتقنيقيات املسحية الطريقة الباحثة إستعملت. (Purposive sampling)  اهلادفة العينة

 ةالباحث ستخدمت اتالبيان ولتحليل, البيانات معجل اإلختبار وطريقة التوثيق طريقةب الباحثة خدمتوإست

   ." independent t test"  طريقة
 دار مبدرسة السابع للصف املعهد داخل للتالميذ الكتابة مهارة إجناز أن هي البحث هذا ونتائج

 خارج للتالميذ الكتابة مهارة إجناز أن. 65,62 املتوسط بالقيمة كيندال سوكارجيا اإلسالمية األمانة

 وكان. 62,14 املتوسط بالقيمة كيندال سوكارجيا اإلسالمية األمانة دار مبدرسة السابع للصف املعهد

   = t0 القيمة ألن داللة ذو الفرق وهذا وخارجه املعهد داخل للتالميذ الكتابة مهارة إجناز بني الفرق

 tt من أكرب t0 ف 1,980% =5 الداللة وىف2,617 % =1 الداللة وىف. tt  القيمة من كربأ5,158

 .مقبولة غري) H0( الصفرية والفرضية مقبولة) Ha( جرائيةاإل الفرضية أن يضا،أ فهذا. لةدال فتكون

 اللغة متعلمي يسّهل أن اهللا فعسى والتالميذ، املدّرسني من القراء البحث هذا ينفع أن اهللا نسأل

  .الوسيلة ذه وتعليمهم تدريسهم أثناء باإلندونيسية الّناطقني العربية
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Skripsi ini membahas “Perbedaan Hasil Belajar Keterampilan Menulis Antara 
Siswa Yang Tinggal Di Pesantren Dan Siswa Yang Tinggal Di Luar Pesantren (Studi 
Komperatif Kelas VII Mts Darul Amanah Sukorejo Kendal)” 
Di buat oleh penulis: Ina Relawati dengan NIM: 083211064 
kajian yang disajikan oleh peneliti adalah: 1) Bagaimana hasil belajar Keterampilan 
Menulis siswa yang tinggal di pesantren Mts Darul Amanah Sukorejo Kendal? 2) 
Bagaimana hasil belajar Keterampilan Menulis siswa yang tinggal di luar pesantren Mts 
Darul Amanah Sukorejo Kendal? 3) Apakah ada perbedaan antara hasil belajar 
keterampilan menulis siswa yang tinggal di pesantren dan siswa yang tinggal di luar 
pesantren Mts Darul Amanah Sukorejo Kendal? 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi dalam 
pengumpulan data penelitian. Dalam analisis data peneliti menggunakan Metode 
analisis "uji independen t". Peneliti dapat menyimpulkan  bahwa tingkat hasil belajar 
keterampilan menulis antara siswa yang tinggal di pesantren adalah 65,62. Dan hasil 
belajar keterampilan menulis siswa yang tinggal di luar pesantren adalah 62,14. Ada 
perbedaan dalam hasil belajar keterampilan menulis siswa yang tinggal di pesantren dan 
siswa yang tinggal di luar pesantren Mts Darul Amanah Sukorejo Kendal. karena nilai 
perbedaan yang di capai (to) = 5.158 dan nilai dari tabel "t" (tt) dengan tingkat 
signifikansi 5% = 1,980-1% tingkat signifikansi = 2,617. 

 

  

  
 



  والتقدير الشكر كلمة

 مهارة إجناز فرق: املوضوع حتت البحث هذا كتابة من الباحثة متتأ قد. العاملني رب هللا احلمد

 للصف مقارنة دراسة( خارجه يسكنون الذين التالميذ و املعهد داخل يسكنون الذين التالميذ بني الكتابة

  ).كيندال سوكارجيا اإلسالمية الثانوية " األمانة دار " مبدرسة السابع

  :إىل والتقدير الشكر إلقاء الباحثة وتريد

 سالميةاإل سوجنو وايل امعةجب الرتبية كلية يف كعميد املاجستري الشجاعي الدكتور السيد فضيلة .1

 .مسارانج احلكومية

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

 .مسارانج احلكومية اإلسالمية سوجنو

 رياجستامل رمحوايت يونيتا ةالسيد فضيلة, األول كمشرف املاجستري معني محداين الدكتور السيد فضيلة .3

 .الثانية ةكمشرف

 سبيل إىل الباحثة عّلموا قد الذين احلكومية اإلسالمية سوجنو وايل جبامعة الرتبية كلية يف املدرسني .4

 .واملعرفة العلم

 و, كيندال سوكارجيا اإلسالمية الثانوية األمانة دار املدرسة كرئيس ,اجلالل عبد جنيدى السيد فضيلة .5

 .البحث إنتهاء ىف يساعدوا كانوا الذين نةاألما دار املدرسة ىف أساتيذ

 الدين ىف النافع العلم لطلب نصيحة أعطىو  دائما دعاىن كان احملبوبني ةأسأم أمي و مجادي أيب .6

 .ستياوايت وحي الصغرية أخىتو , األخرة إىل والدنيا

  )    مّلة وافئ, إستيقامة ويود, مياسرى رينا( عاليان ىف أصدقائ .7

 الطلبة من اإلخوان وخاصة احلكومية، اإلسالمية سوجنو وايل جبامعة الرتبية كلية يف أصحايب مجيع .8

 .البحث هذا إمتام يف واملساعدة النصائح أعطوا الذين 2008 سنة العربية اللغة تعليم لقسم

 لنا اومفيد نافعا البحث هذا يكون نوأ اجلزاء خري جيزيهم نأ وتعاىل اهللا سبحان اهللا الباحثة تسأل

 .العاملني يارب منيأ. الدرين يف دينناو  وأهلنا

 



 

هداءاإل  

  :إىل البحث هذا أهدي

   أسأمة وأمي مجادي أيب احملبوبني احملرتمني والدي

  والنصائح اإلرشادات القيام يف اجلهد ويبذل والرتبية االهتمام حبسن صغريا ربياين اللذان 

  الكلية هذه يف الدراسة إلمتام وتشجعين تدافعين اليت ستياوايت وحي الصغرية وأخيت

  واملعارف بالعلوم روحي يربون الذين ناالَ  حىت الصغار من أساتيذي مجيع

  .2008 سنة العربية اللغة تعليم قسم يف خاصة الرتبية كلية يف وزمياليت وزمالئي

  .اجلزاء بأحسن اهللا جزاكم

  منيأ
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