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  ملخص البحث
 فعالية استراتيجية التعليم االبتكاري بنموذج البحث اجلماعى.٢٠١٦ )١١٢٥٩٠(قري عينا 

"GroupInvestigation"  العالية التابعة جلمعية " املعلمات" باملدرسةعلى ترقية مهارة الكتابة
  )دراسة جتريبية(م ٢٠١٦/٢٠١٧ضة العلماء بقدس للعام الدراسى 

بنموذج البحث اجلماعى،مهارة ،استراتيجية التعليم االبتكاري تطبيق:األساسية لكلماتا
 .الكتابة

ملعرفة تطبيق استراتيجية التعليم االبتكاري بنموذج البحث ) ١يهدف هذا البحث 
ملعرفة مهارة كتابة ) ٢العالية التابعة جلمعية ضة العلماء قدس " املعلمات"درسة باملاجلماعى 

 بنموذج البحث اجلماعى التعليم االبتكارياملعلم  الالئي مل يستخدم  باملدرسةالتلميذات 
استراتيجية التعليم االبتكاري املعلم  الالئي يستخدم التلميذات ملعرفة مهارة كتابة ) ٣ باملدرسة

ملعرفة فعالية استراتيجية التعليم االبتكاري بنموذج البحث ) ٤درسة بنموذج البحث اجلماعى بامل
  .درسةباملاجلماعى 

على  يركزيستخدم مدخل البحث الكمي الذي  شبه جتريبية، و هو البحث هذا نوع
البيانات يف هذا البحث  وأما طريقة مجع. األساليب اإلحصائيةمع  الرقميةحتليل ومعاجلة البيانات 

  .ي طريقة التوثيق واملالحظة واإلختبارفه
تطبيق استراتيجية التعليم االبتكاري بنموذج ) ١: تدل على أنوأما نتائج هذا البحث 

الطالب يف  يربز ابتكاراتو  املقررة اخلطواتو ، يةجرى مناسبا بالنظرالبحث اجلماعى باملدرسة 
الدرجات املكتسبة من التلميذات يف مهارة الكتابة الالئي مل يستخدم   أن) ٢اللغة العربية، تعلم 

املعايري  إىل درجة تصلوهذه مل  ٧٠،٣٦ مبعدل املعلم التعليم االبتكاري بنموذج البحث اجلماعى
املكتسبة من التلميذات يف مهارة الكتابة الالئي الدرجات  أن) ٣، ٧٧) KKM(األدىن 

وهذه أعلى من  ٨٢،٩٥ مبعدليستخدم  املعلم التعليم االبتكاري بنموذج البحث اجلماعى 
التلميذات الالئي يستخدم بنموذج ان  جينستنت بذلك ) ٤، ٧٧) KKM(املعايري األدىن  درجة

و . يستخدم بنموذج البحث اجلماعىي مل التلميذات الالئ منالبحث اجلماعى أكثر فعالية 
  .فمقبولة ٢،٨٨هو % ٥أكرب من اجلدول ٢،١٠١ t-tesقيمة من احلاصل املكتسب 
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ABSTRAK 

Qorry ‘Aina (112590). Strategi Creative Learning Model Group Investigation 
Terhadap Peningkatan Keterampilan Menulis  di MA NU Mu’Allimat Kudus 
Tahun Ajaran 2016/2017.(Studi Eksperimen) 
Pembimbing : Hj. Zaimatus Sa’diyah, Lc., MA 
 
Kata Kunci :Penerapan Strategi Pembelajaran, Model Group Investigation, 
Keterampilan Menulis 

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui penerapan Strategi 
Creative Learning model group investigation di MA NU Mu’allimat Kudus, 2) 
untuk mengetahui keterampilan menulis siswi di madrasah yang tidak digunakan 
guru strategi creative learning model group investigation, 3) untuk mengetahui 
keterampilan menulis yang digunakan guru strategi creative learning model group 
investigation di madrasah, 4) untuk mengetahui efektivitas strategi creative 
learning model group investigation di madrasah. 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian eksperimen dan menggunakan 
pendekatan kuantitatif, dikarenakan data penelitian berupa angka-angka dan 
analisisnya menggunkan statistik. Adapun teknik pengumpulan data yang 
digunakan melalui metode: dokumentasi, observasi, dan tes. 

Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penerapan Strategi 
Creative learning model group investigation di madrasah sudah berjalan sesuai 
dengan teori dan langkah-langkah yang sudah ditetapkan  dan memunculkan 
kreativitas siswa dalam pembelajaran bahasa Arab,  2) Bahwa nilai rata-rata dari 
siswi dalam maharah kitabah  yang tidak digunakan guru strategi creative learning 
model group investigation dengan rata-rata  70,36 dan ini  tidak mencapai  nilai 
KKM 77, 3) Bahwa nilai rata-rata dari siswi dalam maharah kitabah  yang 
digunakan guru strategi creative learning model group investigation dengan rata-
rata 82,95 dan ini lebih tinggi  dari nilai KKM 77,  4) Dengan demikian dapat kita 
simpulkan bahwa siswi yang menggunakan model group investigation  lebih 
efektif  dari siswi yang tidak menggunakan model group investigation. Hal ini 
terbukti dari hasil yang diperoleh nilai t-tes sebesar 2,101 artinya lebih tinggi dari 
nilai t table dengan taraf 5% (2,88). 

 

 

 


