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حتتالعنواف"تطبيقطريقةاخلريطةالذىنيةلًتقيةمحاسةالتعلميفمهارةسالةادلاجسترير
الكتابة)دراسةمتعددةادلواقعيفمدرسةعانًتكادلتوسطةاإلسالميةاحلكوميةبعانًتكتولونجأجونج

ع بعونوتتولونجأجونجمالذمكتبو احلكومية اإلسالمية ادلتوسطة بولوسار الواىبكمدرسة بد
 كيدكدكحتتإشراؼأ.د.احلاجإماـفوادم،ادلاجستري،كد.احلاجخازف،ادلاجستري


محاسةالتعلم،مهارةالكتابة، األساسية:طريقةاخلريطةالذىنيةالكللمة


 يف الرسالةالبحث ىذه أف الظاىر خلفية ادلدرسةعلى مستول على التالميذ كأكثر

  اإلسالمية ادلتوسطة عن مهارةيرغبوف كىي ادلهاراتاللغوية أربعة فيو الذم العربية درساللغة
الكالـك القراءةكمهارة الكتابةاإلستلماعكمهارة .كمنادلهاراتاللغويةاألربعةتكوفمهارةمهارة
ىميعتربكفافكليسذلمإىتلماـكمحاسةإىلتل.ادلهارة،الكتابةأكثرمكركهمنقبلالتالميذ.

إبداعمه بقلة احلاؿ حدثىذا رمبا األخرل، كأصعبمنادلهارتاللغوية غريشلتعة الكتابة ارة
ادلدرسنييفطريقةالتدريسخاصةىفمهارةالكتابة.ينبغيعلىادلدرسأفخيتارطريقةالدريس

يفمهارةادلناسبةمعإعتبارخصائصادلوادالدراسيةكخصائصالتالميذلتكوفمحاسةتعلمالتالميذ
الكتابةجيدة.إسناداإيلىذااحلاؿ،يريدالباحثأفيبحثيفتطبيقطريقةاخلريطةالذىنيةلًتقية

محاسةالتعلميفمهارةالكتابة
البحثىو تطبيقطريقةاخلريطةالذىنيةخطوات كيف(1أمامسائلالبحثيفىذا

  تولونجًتكادلتوسطةاإلسالميةاحلكوميةبعانًتكدرسةعانمبرةالكتابةاىفمهلًتقيةمحاسةالتعلم
(كيفإستجابةالتالميذ6،تولونجأجونجادلتوسطةاإلسالميةاحلكوميةبعونوتبولوسارم أجونج

دي الكتابة يفمهارة الذىنية اخلريطة احلكوميةعلىتطبيقطريقة اإلسالمية ادلتوسطة عانًتك درسة
(0،تولونجأجونجادلتوسطةاإلسالميةاحلكوميةبعونوتبولوسارممدرسةك تولونجأجونجبعانًتك

درسةعانًتكادلتوسطةاإلسالميةاحلكوميةمبيفمهارةالكتابةطريقةاخلريطةالذىنيةماإسهاـتطبيق
(4،تولونجأجونجادلتوسطةاإلسالميةاحلكوميةبعونوتمدرسةبولوسارمك تولونجأجونجبعانًتك

مشكالت ىفما الذىنية اخلريطة طريقة مبتطبيق الكتابة اإلسالميةمهارة ادلتوسطة عانًتك درسة
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بعانًتك بولوسارمك تولونجأجونجاحلكومية بعونوتمدرسة احلكومية اإلسالمية تولونجادلتوسطة
كحلها أجونج

البحثالكيفي كنوعو البحثادليداين الباحثادلدخل يسخدـ البحث، ىذا تنفيذ يف
الباحثادلراقبة فاستخدـ البيانات، جتلميع كيف كادلنعكس. كادلراقبة كاإلجراء التخطيط فيو الذم

كادلقابلةكالتوثيق
 الكتابة1دلتنتائجالبحثإيلأف يفمهارة الذىنية اخلريطة خطواتتطبيقطريقة )

اخل طريقة تطبيق إيل كاألدكاتادلدافعة ادلواد ادلدرس يهيئ ادلوادبادلدرستني: كحيلل الذىنية ريطة
التدريسكيشرح مقادمة كيقدـ التالميذ مع كيدعو الدراسي الفصل يف يعللمها أف قبل الدراسة
خطواتإنشاءاخلريطةالذىنيةكينقسمالتالميذإيلعدةاجمللموعاتإلنشاءاخلريطةالذىنيةمثيقدـ

 الفصل. أماـ الذىنية اخلريطة 6نتيجة التالميذ( يفإستجابة الذىنية اخلريطة علىتطبيقطريقة
يكوفالتالميذفارحنيألهنميستطيعوفأفيبتكركاعلىبادلدرستني:درسةعانًتكمهارةالكتابةمب

مايشاؤكفيفتسجيلادلادةالدراسيةكتلخيصهاكيكوفالتالميذيفتدريسمهارةالكتابةبطريقة
ف التالميذ كيكوف شلتعني الذىنية علمليةاخلريطة يف التالميذ كيكوف شللني يكونو ال عالينيحىت
فعالنيكمبتكرين. الكتابة الكتابة0تدريسمهارة يفمهارة الذىنية اخلريطة تطبيقطريقة إسهاـ )

  ديكنكالكتابةمهارةتدريسعلمليةيسهلأفالذىنيةاخلريطةطريقةتطبيقديكن بادلدريستني:
جذابةالطريقةىذهتكوفألفالكتابةمهارةيفالتعلممحاسةيرقيفأالذىنيةاخلريطةطريقةتطبق

(مشكالت4.التالميذبنيالعاليةالتعاكنيةادلواقفيشكلأفالذىنيةاخلريطةطريقةتطبيقديكنك
اليكوفكلمنالتالميذافتطبيقطريقةاخلريطةالذىنيةيفمهارةالكتابةكحلهايفادلدرستني:

األ األدكاتحيلملوا حللمل منببطني ليكونوا التالميذ تشجيع ىو كحلها ، التدريسية داكات
التدريسية،إحتياجإيلكقتمعنيإلنشاءاخلريطةالذىنيةكحلهاىوإستخداـالوقتجيدا،ليس
كلمنالتالميذيتعللموفدائلمايفالبيتكليسكلمنهميستعدكفاألدكاتالتدريسيةيفالبيت

فرادلدرسةالوسائلادلدافعةعلىتطيقاخلريطةالذىنية.كحلهاىوتو
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 Background: The research of this thesis is motivated by a phenomenon in 

which most students of Islamic Junior High School Ngantru and Islamic Junior 

High School Pulosari are less interested in Arabic Lesson which has four language 

skills. They are listening skill, reading skill, speaking skill, and writing skill. And 

much portion for learning is not desirable. It may caused by the uninteresting 

methods were applied. The teachers should choose some methods which are 

appropriate to all types of subject matter and the students' characters. It aims to 

make the students' learning interest  and their achievements become better. So 

that, the researcher is interested to hold a research about the implementation of 

Mind Map Method Method for Encreasing the Learning Interest on Writing Skill. 

 Research Question: 1) How are the steps of implementation Mind Map 

Method for Encreasing the Learning Interest on Writing Skill? 2)How is students' 

response to the implementation Mind Map Method for Encreasing the Learning 

Interest on Writing Skill? 3)What is the contribution of Mind Map Method on 

writing skill? 4) what is the problem of implementation Mind Map Method for 

Encreasing the Learning Interest on Writing Skill and what is the solution? 

 Research Methodology: At this research the researcher uses field reseach 

as the approach, and the kind of this research is qualitative-descriptive study. It 

consists by planning, action, observation, and reflection. And for collecting 

information and data the researcher uses the observation method and 

documentation. 

 Reseacrh Results:1) The steps of implementation mind map method in in 

Islamic Junior High School Ngantru and Islamic Junior High School Pulosari are; 

Preparing the subject matter and the aids which can help the implementation of 

Mind Map Method for increasing the students' learning interest on writing skill 

and also analyzing the subject matter before applied in the class; Praying together 

before the lesson is started, and after that the students recap that and the teacher 

explains the steps of making the mind map and devides the students into some 

small groups, after that teacher asks them to make the mind map and points some 

groups for presenting their work in front of class  2)Students' response on Mind 

Map method is very good, as the evidence is they look very happy and feel so 

comfortable, and they become more active and creative at the writing skill lesson. 

3)The contribution of Mind Map Methode is very big, as the evidences are the 

class condition is very condusive and the learning atmosphere becames very fun 

and it's not be boring. It also makes students more active and creative on writing 

the subject matter.4)while the problems in implementation of Mind Map Method 

on the writing skill lesson are; there are some students have not complete tools for 

makig mind map, it caused by so many reasons such as their lives baground, the 

economic factor and the students' discipline factor. Not all students learn and 
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prepare school supplies at home before. Implementation of Mind Map Method 

also needs some cost and time. But there are some solutions which can solve these 

problems. They are; providing the mind map tools at school such as papers, 

colorfull spidols; Motivating and Reminding students to always be discipline, not 

only in the learning process but also in the preparing the school tools; Asking 

students to manage their time as good as they can, the students should be clever in 

time management, such as preparing the school tools and subject matter before the 

class. 

 And from some datas above, it can be concluded that the implementation 

of Mind Map Method can increase the students' learning interest on writing skill 

lesson in Islamic Junior High School Ngantru and Islamic Junior High School 

Pulosari. 
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ABSTRAK 

 

 

 Tesis dengan judul “ Penerapan Metode Mind Map Untuk Meningkatkan 

Minat Belajar Pada Ketrampilan Menulis (Studi Multi Situs di MTsN Ngantru 

Tulungagung dan MTsN Pulosari Tulungagung) ini ditulis Abdul Wahib Widodo 

dengan dibimbing oleh  Prof. Dr. H. Imam Fuadi, M.Ag dan  Dr. H. Kojin, M.Ag  

 

Kata Kunci : Metode Mind Map, Minat Belajar, Ketrampilan Menulis. 

 

 Penelitian dalam tesis ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena di mana 

kebanyakan siswa tingkat MTs kurang berminat terhadap pelajaran bahasa Arab 

yang memiliki 4 empat ketrampilan bahasa, yaitu ketrampilan mendengar, 

ketrampilan membaca, ketrampilan berbicara dan ketrampilan menulis. Dan 

diantara keempat ketrampilan bahasa tersebut ketrampilan menulis jauh lebih 

banyak porsinya untuk tidak diminati pembelajarannya, hal ini kemungkinan 

disebabkan karena kurang menariknya metode pembelajaran yang diterapkan. 

Guru seharusnya memilih metode yang sesuai dengan memperhatikan jenis materi 

dan karakteristik siswa. agar minat belajar dan prestasi siswa menjadi baik. 

Dengan hal ini, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai 

penerapan metode Mind Map untuk meningkatkan minat belajar pada ketrampilan 

menulis 

 Adapun fokus/pertanyaan penelitian ini adalah 1) bagaimana langkah-

langkah penerapan metode Mind Map untuk meningkatkan minat belajar pada 

ketrampilan menulis. 2) Bagaimana respon siswa terhadap penerapan metode 

Mind Map pada ketrampilan menulis. 3) Apa kontribusi penarapan metode Mind 

Map pada ketrampilan menulis. 4) Bagaimana problematika penerapan metode 

Mind Map pada ketrampilan menulis dan bagaimana solusinya. 

 Pada pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan 

penelitian lapangan dengan jenis penelitian deskriptif kulaitatif yang didalamnya 

terdapat perencanaan, tindakan, observasi dan refleksi. Untuk pengumpulan data, 

penulis menggunakan observasi,wawancara dan dokumentasi 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) langkah-langkah penerapan 

metode Mind Map pada ketrampilan menulis di MTsN Ngantru Tulungagung dan 

MTsN Pulosari Tulungagung yaitu, guru menyiapkan materi dan alat-alat 

pendukung penerapan metode Mind Map juga menganalis materi sebelum 

mengajar di kelas, guru melakukan do’a bersama dengan siswa dan melakukan 

aperspesi kemudian menjelaskan langkah-langkah pembuatan Mind Map 

kemudian membagi siswa menjadi beberapa kelompok untuk membuat Mind 

Map, kemudian hasil materi Mind Map dipresentasikan. 2) Respon siswa terhadap 

penerapan metode Mind Map, sangatlah baik yaitu terbukti mereka merasa 

senang, dan nyaman serta aktif dan kreatif dalam pembelajaran ketrampilan 

menulis. 3) Kontribusi penerapan metode Mind Map pada ketrampilan menulis 

sangat besar terbukti kondisi kelas sangat kondusif, suasana belajar menjadi 

menyenangkan dan tidak membosankan, siswa menjadi lebih aktif dan kreatif 

dalam mencatat materi karena tidak monoton mencatatnya. 4) Sedangkan 



 

 ع
 

problematika penerapan metode Mind Map pada pembelajaran ketrampilan 

menulis yaitu, tidak semua siswa memiliki peralatan yang lengkap untuk 

membuat Mind Map, hal ini dikarenakan oleh beraneka macam latar belakang 

kehidupan mereka, baik dari segi materi maupun kedisiplinan. Tidak semua siswa 

itu belajar di rumah dan menyiapkan peralatan sekolah di rumah. Penerapan 

metode Mind Map membutuhkan biaya dan cukup memakan waktu. Tapi hal ini 

juga ada solusinya yaitu, madrasah menyediakan sarana dan perlengkapan yang 

mendukung penerapan metode Mind Map seperti, kertas, spidol warna-warni dsb. 

Guru senantiasa memotivasi dan mengingatkan siswa untuk lebih disiplin baik 

dalam belajar maupun dalam membawa peralatan sekolah. Untuk mengefektifkan 

waktu, maka harus benar-benar pandai dalam membagi waktu seperti menyiapkan 

materi dan perlengkapan sebelum mulai proses pembelajarn. 

 Dari beberapa data penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwasannya 

penerapan metode Mind Map bisa meningkatkan minat belajar pada pembelajaran 

ketrampilan menulis di MTsN Ngantru Tulungagung dan MTsN Pulosari 

Tulungagung. 

 



 

 ؼ
 

 
أ.........................................................العنوافصفحة

ب ................................................................ األصالةرإقرا
ج........................................................موافقةادلشرؼ

د...................................................موافقةرللسادلناقشة
ق...............................................................الشعار
ك...............................................................اإلىداء

ز..................................................كللمةالشكركالتكدير
ح..........................................................قائلمةاللوحة
ط..........................................................قائلمةالصورة

م.......................................................قائلمةادللحقات
ؽ..............................................................صادللخّ

ؿ..............................................................الفهرس
1.............................................ادلقدمة:الباباألكؿ

1..................................خلفيةالبحثأ.
0.................................مسائلالبحثب.
4.................................أغراضالبحثج.
0...................................فوائدالبحثد.
0............................توضيحادلصطلحاتق.

0...........................................النظريات:البابالثاين
0........................كصفيةالنظرياتكادلفاىمأ.

0...................العربيةاللغةتدريسطريقة.1
61......................الذىنيةاخلريطةطريقة.6
06.............................التعلممحاسة.0
47.............................مهارةالكتابة.4
41...............................البحوثالسابقةب.



 

 ص
 

00.................................منوذجالبحثج.
00......................................البحثطريقة:البابالثالث

00...........................كنوعوالبحثمدخلأ.
02................................حبورالباحثب.
00.................................مكافالبحثج.
00...............................مصادرالبياناتد.
01............................طريقةمجعالبياناتق.
26...........................حتليلالبياناتطريقة.ك
24..........................تفتيشصحةالبيانات.ز
20...............................خطواتالبحث.ح

20...........................البيانتكإكتشاؼالبحث:البابالرابع
20................................كصفيةالبيانات .أ

11..................................نتائجالبحث .ب
 11.................................حتليلالبياناتج.

172..........................................البحث:البحثاخلامس
114...........................................اخلامتة:البابالسادس

114....................................اخلالصةأ.
112.......................................التأثريب.
167..................................اإلقًتاحاتج.

161.......................................................قائلمةادلراجع
حقاتمال



 

 ؽ
 

قائلمةادلراجع


ادلراجعالعربية


 حبر أالدين الكتابةكريل، علىمهارة تطبيقو ك العربية اللغة منهجتعليم مطبعة.تطوير ماالنق:
.6717جامعةموالنامال.إبراىيماإلسالميةاحلكومية،


 رشدل، أمحد طعيلمة العربية اللغة تعليم يف األكؿللناطقنيالدرجع اجلزء أخرل مكة.بلغات

.1102الدكرمة:جامعةاـالقرل


 القاىرة:دارغريبللطباعة.طرؽتدريساللغةالعريبةادلنعمعبدالعاؿعبد،

 

" زللمود، إمساعيل لغريصيين العربية اللغة تعليم كقائع اللغاتاألجنبية"، تعليم يفطرائق دراسة
 .ـ1100ىػ/1472ًتبيةلدكؿاخلليج،مكتبةال.6الناطقنيهبا،ج

 
 ، إدريسالديننصر للطالباإلندكنيسينيجوىر حبركؼاجلركتدريسها ،حبثاألفعاؿادلتعدية

الدكيلللغةالعربية.شورادلاجستريغريمن  .ـ6770السوداف،-معهداخلرطـو
 

مكة.طرؽتدريسو-مداخلو-تعليماللغةالعربيةللناطقنيبلغاتأخرلأسسزللمودكاملالناقة،
 .1100البحوثكادلناىج،ادلكرمة:جامعةأـالقرلمعهداللغةالعربيةكحدة

 

الرياض:.1يماللغةالعربيةللناطقنيبلغاتأخرل،ططرائقتعلالعصيليإبراىيمبنالعزيزعبد،
.ـ6776ـزللمدبنسعوداإلسالمية،اإلماجامعة


 طمفلحغازم، العاـ، يفمناىجالتعليم العربية الرشد،.1دليلتدريساللغة مكتبة الرياض:
.ـ6770





 

 ر
 

 Jurnal Jurusan سورابايا:.هاطريقةالقواعدكالًتمجةيفتعليماللغةالعربيةكتطبيقحنيفةأمي،

PBA Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Ampel،6716ـ. 

 

ثقفةكالنثرالقاىرة:دارال.تعليماللغةالعربيةكالًتيبةالدينيةمصطفىرسالفزللمود،رشدلخاطر
.6777كالتوزيع،


طبعةجامعةموالنامال.ماالنق:م.ادلوجهةلتعليمادلهاراتاللغويةلغريالناطفنيهباىادمنور،
 .6711ىيماإلسالميةاحلكومية،إبرا

 

 ـ(1110ادلبنية،–مسرية–)القاىرةتعليماللغةالعربيةبنيالنظريةكالتطبيقيةشحاتةحسن،

 

 صيينإمساعيلزللمود اهلل، علمرقالصديعبد العربية، اللغة يفتعليم الرياض.ادلعيناتالبصرية
.1104جامعةادلل.سعود،

 لغريالناطقنيهباالكاملعليزللمد، .لتعليمادلهاراتاللغوية ،UIN Maliki Malangمالنج:
6711.

 

 ، زللمد أبراىيم العربيةاخلطيب اللغة تعليم .طرائق التوبة –)مكتبة العربية–الرياض ادللكة
 .6770شارعجرير،–السعودية


 .1116،ويةماىيتهاكطرائقتدريسهاادلهاراتاللغعليافزللمودفوأدأمحد،

 

 .6770مكتبةكىبة،قاىرة،(.ادلرجع،زللمدالرؤكؼعبديونسعليفتحي،ك

 

علمافاألردف:دارالفكر،.البحثالعللمي:مفهومو،كأدكاتو،كأساليبوعبيداتذكقاف،كاخركف،
1110. 



 

 ش
 

ادلراجعاألجنابية


Isjoni, Dilema Guru Ketika Pengabdian Menuai Kritik. Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 2007. 

 

Suyanto Kasihani, Model-model Pembelajaran. Malang: Universitas Negeri 

Malang Panitia Sertifikasi Guru Rayon 15, 2008. 

 

Buzan Tony, Buku Pintar Mind Map (terjemahan). Jakarta: Gramedia, 2007. 

 

Syah Muhibbin, Psikologi Pendidikan dengan pendekatan Baru.Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2001. 

 

Munir, Perencanaan Sistem Pembelajaran Bahasa Arab Teori dan Praktek. 

Yogyakarta: Idea Press, 2011. 
 
Hermawan Acep, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab. Bandung: PT Remaja 

Rosda Karya, 2011. 
 
Arsyad Azhar, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2010. 
 
Bakar Abu Muhammad. Metode Khusus Pengajaran Bahasa Arab. (Surabaya: 

Usaha Nasional, 1981. 

 

Tarigan Djago, Teknik Ketrampilan berbahasa. Bandung: Angkasa, 1986. 

 

Sumardi Mulyanto, Pengajaran Bahasa Asing Sebuah Tinjauan dari Segi 

Metodologi. Jakarta, Bulan Bintang, 1974. 
 
Effendi Fuad Ahmad, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. Malang, Misykat, 

2005. 
 
Ismail, Strategi Pembelajaran Agama Islam berbasis Paikem . Semarang: RaSail, 

2008. 

 

Hamid Abdul Muhammad Dkk., Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, 

Metode, Strategi, Materi dan Media.  Malang: UIN-Malang Press, 2008. 

 

Nuha Ulin, Metodologi Super Efektif Pembelajaran Bahasa Arab . Jogjakarta: 

Diva Press, 2012. 

 

Djajadisastra Yusuf  , Metode-Metode Mengajar. Bandung: Angkasa, 1982. 



 

 ت
 

 
Kartaswidjaja Soewardi Eddy, Pengukuran dan Hasil Evaluasi Belajar. Bandung: 

Sinar Baru,1987. 

 

Suyanto S., Dasar-dasar Pendidikan anak usia Dini. Yogyakarta: Hikayat 

Publishing, 2005. 

 
Buzan Tony dan Barry, Memahami Peta Pikiran. Bandung: Interaksara, 2008. 

 

Alamsyah Maurizal, Kiat Jitu Meningkatkan Prestasi dengan Mind Mapping. 

Jogjakarta: Mitra Pelajar, 2009. 

 

Ginting Abdurrakhman, Esensi Praktis: Belajar dan Pembalajaran Bandung: 

Humaniora. 2008. 

 

Nggermanto Agus, Quantum Quitient (Kecerdasan Quantum): Cara Cepat 

Melejitkan IQ, EQ dan SQ Secara Harmonis. Bandung: Nuansa,2003. 

 
DePorter Bobbi  , Quantum Learning (terjemahan). Bandung: Mizan, 2000. 

 

Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. Jakarta: Rineka 

Cipta, 1995. 

 

Sabri Alisuf M., Psikologi Pendidikan. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1995. 

 
Marimba D. Ahmad. Pengantar Filsafat Pendidikan Islam. Bandung: PT. 

Almaarif, 1980. 
 

Hurlock, Psikologi Perkembangan.Jakarta: Erlangga, 1990. 

 

Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1991. 

 

Djamarah Bahri Syaiful, Psikologi Belajar. Jakarta: Rineka Cipta, 2002. 


Singer Kurt, Membina Hasrat Belajar di Sekolah (Terj. Bergman Sitorus). 

Bandung: Remaja Rosda Karya, 1987. 

 
1
 Purwanto Ngalim M., Psikologi Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya, 

1998. 

 

Crow L. dan Crow A., Psikologi Pendidikan. Surabaya: Bina Ilmu, 1988. 

 

Dalyono M., Psikologi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta, 1997. 

 



 

 ث
 

Wahid Abdul, “Menumbuhkan Minat dan Bakat Anak” dalam Chabib Toha (eds), 

PBM- PAI di Sekolah Eksistensi dan Proses Belajar Mengajar Pendidikan 

Agama  Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998. 

 

Tarigan Guntur, Membaca Sebagai Ketrampilan Berbahasa. Bandung: Angkasa 

2008. 

 

Moleong Lexy. Metodologi Penelitian Kualitati., Bandung: PT. Remaja Rosda 

Karya, 2009. 

 

Zuhri Saifuddin, Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001. 

 

Surakhmat Winarto, Dasar dan Tekhnik Research. Bandung: Tarsito, 1987. 

 
Tanzeh Ahmad, Metodologi Penelitian Praktis. Yogyakarta: Teras, 2011. 

 

Tulungagung IAIN, Pedoman Penulisan Tesis dan Makalah Berbahasa Arab. 

Tulungagung: PPS IAIN Tulungagung, 2014. 

 

Ali Moh., Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi. Bandung: Angkasa, 

1985. 

 

Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: 

Rineka Cipta,1998. 

 

Bungin Burhan, Metodologi Penelitian Kuantitatif. jakarta: Kencana 2006. 

 

Nazir Muhamad, Metodologi Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998. 

 

Sugiono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R & D. Bandung: 

Alfabeta, 2013. 

 
Buzan Tony, Buku Pintar Mind Map (terjemahan). Jakarta: Gramedia, 2007. 
 



 

 خ
 

 حبر أالدين الكتابةكريل، علىمهارة تطبيقو ك العربية اللغة منهجتعليم تطوير مطبعة. ماالنق:
.6717ميةاحلكومية،جامعةموالنامال.إبراىيماإلسال


 أمحد طعيلمة رشدل، العربية اللغة تعليم يف األكؿللناطقنيالدرجع اجلزء أخرل مكة.بلغات

.1102الدكرمة:جامعةاـالقرل


 القاىرة:دارغريبللطباعة.طرؽتدريساللغةالعريبةعبد،العاؿعبدادلنعم

 

 إمساعيل "صيين الزللمود، تعليم يفطرائق لغريدراسة العربية اللغة تعليم كقائع لغاتاألجنبية"،
 .ـ1100ىػ/1472ًتبيةلدكؿاخلليج،مكتبةال.6الناطقنيهبا،ج

 
إدريسالدين للطالباإلندكنيسينينصر،جوىر حبركؼاجلركتدريسها ،حبثاألفعاؿادلتعدية

الدكيلللغةالعربية.ادلاجستريغريمنشور  .ـ6770السوداف،-معهداخلرطـو
 

مكة.طرؽتدريسو-مداخلو-تعليماللغةالعربيةللناطقنيبلغاتأخرلأسس،الناقةزللمودكامل
 .1100البحوثكادلناىج،ادلكرمة:جامعةأـالقرلمعهداللغةالعربيةكحدة

 

ياض:الر.1طرائقتعليماللغةالعربيةللناطقنيبلغاتأخرل،طعبد،العصيليإبراىيمبنالعزيز
.ـ6776ـزللمدبنسعوداإلسالمية،اإلماجامعة


مفلح طغازم، العاـ، يفمناىجالتعليم العربية الرشد،.1دليلتدريساللغة مكتبة الرياض:

.ـ6770


 Jurnal Jurusan سورابايا:.طريقةالقواعدكالًتمجةيفتعليماللغةالعربيةكتطبيقهاأمي،حنيفة

PBA Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Ampel،6716ـ. 

 



 

 ذ
 

ثقفةكالنثرالقاىرة:دارال.تعليماللغةالعربيةكالًتيبةالدينيةمصطفىرسالفزللمود،رشدلخاطر
.6777كالتوزيع،


ماالنق:مطبعةجامعةموالنامال..ادلوجهةلتعليمادلهاراتاللغويةلغريالناطفنيهبانور،ىادم

 .6711مية،ىيماإلسالميةاحلكوإبرا

 

 ـ(1110ادلبنية،–مسرية–)القاىرةتعليماللغةالعربيةبنيالنظريةكالتطبيقيةحسن،شحاتة

 

 صيينإمساعيل زللمود اهلل، علمرقالصديعبد العربية، اللغة يفتعليم الرياض.ادلعيناتالبصرية
.1104جامعةادلل.سعود،

الكاملعلي لغريالناطقنيهبالتعليمادلهاراتاللغوزللمد، .ية ،UIN Maliki Malangمالنج:
6711.

 

 أبراىيم اخلطيب ، العربيةزللمد اللغة تعليم .طرائق التوبة –)مكتبة العربية–الرياض ادللكة
 .6770شارعجرير،–السعودية


 .1116،ادلهاراتاللغويةماىيتهاكطرائقتدريسهاأمحد،عليافزللمودفوأد

 

 .6770مكتبةكىبة،قاىرة،(.ادلرجع،زللمدالرؤكؼعبدحي،كفتيونسعلي

 

علمافاألردف:دارالفكر،.البحثالعللمي:مفهومو،كأدكاتو،كأساليبوذكقاف،كاخركف،عبيدات
1110. 

 





 

 ض
 

 
 
 


 

 
 

 األولالباب 



 

 غ
 

 لترقية حماسة التعلم في مهارة الكتابة (MIND MAP)تطبيق طريقة الخريطة الذهنية 
 المتوسطة اإلسالمية الحكومية NGANTRU اسة متعددة المواقع في مدرسة عانترو در )

 TULUNGAGUNGبعانترو تولونج أجونج  
 المتوسطة اإلسالمية الحكومية PULOSARI ومدرسة بولوساري 

 (تولونج أجونج NGUNUT بعونوت  
 

 ملخص رسالة الماجستير
جاإلسالميةاحلكوميةإيلالدراساتالعلياجبامعةتولونجأجونمقدـ  

 
 

 
 

 إعداد
 اإلسم:عبدالواىبكيدكدك

1004144771رقمالقيد:  
 

 قسم تدريس اللغة العربية
 الدراسات العلياكلية 

 جامعة تولونج أجونج اإلسالمية الحكومية
 م 6716 ويوني



 

 ظ
 

 ةلترقية حماسة التعلم في مهارة الكتاب (MIND MAP)تطبيق طريقة الخريطة الذهنية 
 المتوسطة اإلسالمية الحكومية NGANTRU )دراسة متعددة المواقع في مدرسة عانترو 

 TULUNGAGUNGبعانترو تولونج أجونج  
 المتوسطة اإلسالمية الحكومية PULOSARI ومدرسة بولوساري 

 تولونج أجونج( NGUNUT بعونوت  
 
 

 الماجستير  رسالة
 

 
 

 إعداد
 

 اإلسم : عبد الواهب ويدودو
1754144771القيد :  رقم  

 
 قسم تدريس اللغة العربية

 كلية الدراسات العليا
 جامعة تولونج أجونج اإلسالمية الحكومية

 م 6716يونيو 



 

 أأ
 

TESIS 

SUMMARY TESIS 

ABDUL WAHIB WIDODO 

NIM: 1754144001 


