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لشكر   كلمة 

لرحيم ن  لر هللا    بسم 

علمه ما  يعلم   حسن تقومي  إلنسا   لذ خلق  حلمد هللا 

ملطهرين ألنبيا  على سائر  لنبيني  سوله خامت    .لسال على 

لتربية  ل تقدمها لكلية قسم  لرسالة  لباحثة  تأليف هذ  نتهت  بعد، فقد 

حلصو على  سة فيها  لد جبا ملكتوبة على لطلبة إل�ا  لو متاما من لشر 

غبة لطلبة JIGSAWطريقة تأث باملوضو S.Pd.I شها  للغة  فىتنمية  تعليم 

  . sMA Negeri 2 LANGSAبـ  لعربية

آلخر    ل يعطينا علو  شية  ح ) علو حلا خصوص�ا(تعظيمى  علما 

جلنة، مني يآ � لعاملني شية   لد . ين  شكر لو لوجب باحثة   فمن 

هللا  يبا عليهما  هدباها �ديبا نافعا، لعل  بياها تربية حسنة  حملبوبني للذين قد 

هما  آلخرير سعة  حيا لدنيا    .ة 

ا ألستا م   رشيدين  هذ لفرصة تقد شكر عميقا للمشرفني لكرميني 

ألستا  ملاجست للذ قد فضال بإشر كتابة هذ لرسالة  م�د فضلىملاجست 

يتها  �ايتها   .من بد



 د 
 

ئيس شعبة للغة   كالئه  ألساتيذ لذين  تشكر يضا ملدير جلامعة  لعربية 

حسن عمال،   جر من  نه ال يضيع   ، خل م  هللا  تسأ  لنافعة  لعلو  علموها 

متاما   لكتب فيها  ا إلستعا  ح  لذ قد  يضا لرئيس مكتبة جامعة جو كاال 

يع صدقائالذين �م�سني لد كذلك   لرسالة،    .كتابة هذ 

ئني نقد بنائي�ا ، تدعو خ   ترجو من لقا ر نافعة  عل هذ لعمل  هللا  

عسى  تكو نافعة  لنسيا  لتكميل هذ لرسالة أل إلنسا يفو من خلطآ 

ئني كلهم لقا   .للباحثة 

  

  ٢٠١٥ يناير٢٩لنجسا، 

  لباحثة

  

شفي   نيتاانو
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لبحث   ملخص 

لطلب غبة   )(JIGSAWجكسوسم  تنمية 

لعربية  لطلبة للغة  لثانية لنجسا تعليم  حلكومية  لعالية  سة   sMA Negeri 2(باملد

LANGSA( ملاجست: أل  ملشر لثا , مرشيدين  م�د فضلى : ملشر 

  .ملاجست

غبة  )(JIGSAWجكسو تأث طريقة:ألساسية لكلما  لطلبة  تعليم  تنمية 

لعربية لثانية لنجسا للغة  حلكومية  لعالية  سة    )sMA Negeri � LANGSA(باملد

حد نشا عقد لذ  غ لغر يغي�ر معرفة , مركبطريقة لتعليم هي 

غبة لتالميذ. لتالميذ لك ملد ينبغي حو  حد يعطي تنمية  , لكن بعد 

لك علم, فر س� على  ليم للغة خصوصا تع. بأمل مناسبلتعليم  عمليةحت�ى .  

فإ البد� شر لتعليم لذ يفر ليعمل . sMAلتالميذ  لعربية ل كفى مشكال

  . )(Jigsawجكسو حد بتطبيق لطريقة لتعليم تعا طريقة, غبة لتالميذ تنمية

لبحث غبة  )(JIGSAWجكسو كيف تأث طريقةهي  سئلة  هذ   تنمية 

سة لعالية حلكومية لثانية لنجسالطلبة  تعليم للغة لعربية   sMA Negeri 2( باملد

LANGSA( جكسو تطبيق طريقة مشكلة ما؟JIGSAW)(   غبة لطلبة  تنمية 



 ح 
 

سة لعالية حلكومية لثانية لنجساتعليم للغة لعربية   sMA Negeri 2(باملد

LANGSA(؟  

لبحث   لبحث  ما منهج  لكمى باستخد ستستخد هذ  لبحث   طريقة 

تم.طريقة جتربية ل عما  لصف  لطلبة   سى ) (IPA ثالثلبحث هي  لد لعا 

لبيانا . ٢٠١٥- ٢٠١٤ أل جلمع  ) ٣(ملقابلة ) ٢(ملالحظة ) ١: (من 

  .إلختبا

لبحث  لباحثما نتائج هذ  لطال  تعليم تلخص  ةفيمكن    كفائة 

لعربية بطريقة غبة  )(jigsawجكسو للغة  تؤثر  تنمية  نتيجتهم جيد  تفعت  قد 

ملشكلةلطلبة  لطريقة  ما  جها  هذ  لثانية لنجسا ل تو حلكومية  لعالية  سة  باملد

sMA Negeri 2 LANGSA)( لعربية للغة  لطريقة ,  تعليم  . غ مشهوأل  هذ 

ملا  نفسه. لطلبة مرتبك بتطبيقه,  لطلبة لتعليم عن  لطريقة ينبغى   .  هذ 

لطريقة  لباحثة  طويال اقت حتتايضا أل هذ    .املتقص ح ينبغى على 
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نيسية إلند   ملخص باللغة 

Nama Penulis), Nursyafianita ����. Pengaruh Metode Jigsaw Dalam 

Meningkatkan Minat Siswa Untuk Mempelajari Bahasa Arab Di SMA 

Negeri 2 Langsa ). Pembimbing 1) Mursyidin AR, S.Ag, MA 2) M. Fadhli, M.Pd 

 

Kata Kunci: Pengaruh Metode Jigsaw Dalam Meningkatkan Minat Siswa Untuk 

Mempelajari Bahasa Arab Di SMA Negeri 2 Langsa   

 Proses pembelajaran adalah satu rangkain kegiatan yang sangat kompleks, 

tidak hanya bertujuan untuk mentransfer pengetahuan kepada siswa. Akan tetapi 

sebelum itu guru harus menyiapkan banyak hal dan salah satunya adalah membuat 

siswa termotivasi, senang dan merasa butuh terhadap pelajaran tersebut. Sehingga 

proses pembelajaran sesuai dengan harapan, terutama dalam pembelajaran bahasa 

arab yang cukup sulit untuk siswa SMA. Oleh sebab itu perlu adanya kondisi 

belajar yang menyenangkan yang membuat siswa termotivasi, salah satunya 

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif learning teknik jigsaw. 

 Adapun Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana 

pengaruh metode jigsaw dalam meningkatkan minat siswa untuk mempelajari 

bahasa arab di SMA Negeri 2 Langsa ? dan apa kesulitan dalam penerapan 

metode jigsaw dalam meningkatkan minat siswa untuk mempelajari bahasa arab 

di SMA Negeri 2 Langsa ? 

Metodologi penilitian pada penelitian ini adalah menggunakan metode 

kuantitatif dengan menggunakan pendekatan eksperimen, adapun populasinya 

adalah seluruh kelas XII IPA, tahun ���� − ���� , instrument pengumpulan 

data adalah 1) wawancara 2) observasi �) tes 

 Kesimpulan penilitian ini adalah, bahwa kemampuan murid dalam 

pembelajaran bahasa arab dengan menggunakan metode jigsaw meningkat dan 



 ي 
 

hasilnya berpengaruh pada minat belajar siswa ,dan adapun kesulitan dalam 

penerapan metode ini karena metode ini tidak banyak diketahui, jadi murid 

bingung dalam penerapannya, kemudian pada metode ini mengharuskan murid 

untuk mempelajari materinya sendiri, dan juga karena metode ini membutuhkan 

banyak waktu, sehingga peneliti mempersingkat materi. 
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أل   لفصل 

لعا   إلطا 

  

  مقد�مة. 

لذ  حد نشا عقد  لتعليم هي  طريقة 

لتالميذ غبة  حد يعطي تنمية  حو   ملد ينبغي  لك  , لكن بعد 

لك علم, فر س� على  خصوصا تعليم للغة . بأمل مناسبلتعليم  عمليةحت�ى .  

سة لعالية حلكومية لعربية ل كفى مشكلة لتالميذ  لتعليم لذ بد� شرفإ ال.مد

غبة لتالميذ  تعا طريقة حد بتطبيق لطريقة لتعليم, يفر ليعمل تنمية 

  . )(Jigsawجكسو

يع حد تعا  يشكل حد بطريقة لتعليم )Jigsaw(جكسو  طريقة لتعليم

موعا يع حد طريقة لتعليم  )Jigsaw(جكسو  طريقة لتعليم. لذ موجو 

خر لطلبة اليتعلمو ملا ل لذ تصميم لتنمي�ة مسئولي�ة لتالميذ لتعلمهم  تعلم 

ب عد لتعليم  �موعة, تعطى   .لكنها يضا 

حد لطريقة لتعليم للغة  ب  يكو حقا يستطيع على ختا  ملد 

 طريقةتأث "ليبحث  كاتبلذلك حذبة  . لعربية ملناسبة لعملية لتعليم

غبة لط  )JIGSAW(جكسو لعالية ملاـب تعليم للغة لعربية  لبةتنمية  سة  د

لثانية لنجسا  " )sMA Negeri 2 LANGSA(حلكومية 
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  لة لبحث سئ .

لط JIGSAW) (جكسو كيف تأث طريقة - 1 غبة  للغة تنمية  لبة  تعليم 

سة ملاـب لعربية لثانية لنجساد حلكومية  sMA Negeri لعالية   2  

LANGSA)( ؟ 
لط  )JIGSAW( جكسو تطبيق طريقة مشكلة ما - 2 غبة  تعليم   لبةتنمية 

لعربية لثانية لنجساملابـ للغة  حلكومية  لعالية  سة  sMA Negeriد  2) 

LANGSA( ؟ 

  هد لبحث. 

لرسالة فهي  ذ  لبحث  هد    :ما 

لط  )JIGSAW(جكسو تأث طريقةمعرفة  - 1 غبة  للغة تنمية  لبة  تعليم 

لثانية لنجساملابلعربية  حلكومية  لعالية  سة   )(sMA Negeri2LANGSA د

لط )JIGSAW(جكسو تطبيق طريقة مشكلةمعرفة  - 2 غبة  لبة  تعليم تنمية 

لعربية  لثانية لنجساملاـبللغة  حلكومية  لعالية  سة   sMA Negeri 2(د

LANGSA(  

  فر لبحث. 

لباحثة هي  فترضتها  ل  لفر    :ما 

لعربية  تأث  )JIGSAW(جكسو طريقة للغة  لطلبة  تعليم  غبة  تنمية 

لثانية لنجسا ملاب حلكومية  لعالية  سة    .تأث جيد )(sMA Negeri 2 LANGSAد
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  ية لبحث. 

يا من هذ  أل   : لرسالة فهي كمايلىما 

للغة  )(Jigsawجكسو  يقد باستخد طريقة:   للمد  - 1  تعليم 

 .لعربية

لعربية باستخد طريقة:   للطلبة  - 2   يتعو� على تعلم 

 )(Jigsawجكسو

 يعر فعالية من للغة لعربية بإستخد طريقة :  للباحثة  - 3

  )(Jigsawجكسو

  حد لبحث. 

 طريقة تأثلباحثة ملوضو هذ لبحث حتديد : حلد ملوضوعية  - 1

غبة لط  )(Jigsawجكسو  .للغة لعربيةتعليم   لبةتنمية 

لثانية ـجتر هذ لبحث ب: حلد ملكانية  - 2 حلكومية  لعالية  سة  املد

لصف )(sMA Negeri 2 LANGSA لنجسا  لثلثاخصة  

لزمانية  - 3 لبحث: حلد  سى  شهرين جتر هذ  لد لعا   4١٠٢ 

/5١٠٢ 

  حتديد ملصطاحلا. 
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لرسالة هو غبة   (Jigsaw)جكسو طريقةتأث كا موضو هذ  تنمية 

لعربية   لبةلط للغة  لثانية لنجساـبتعليم  حلكومية  لعالية  سة   sMA Negeri2(املد

LANGSA(.  ملصطلحا كما يلى لباحثة  توضيح بعض حتيسن با   :معا 

  

 تأث - 1

ثرتأث خل1.تأث -يأث -من كلمة  لتأث هو تأث  طبة كا هذ 

لكال لطلبة على مها  ية  قد   .ملن

 )(Jigsaw جكسو طريقة - 2

ستعم طريقة هى) (Jigsawطريقة جكسو  لذ ل  سع  ا بالو

سلو  لفرقة  "ميلك سو  بشيئ ". لفرقة ألخرلت�با من 

 2.لكل لتالميذ  علم شيئ: تلف مهم� 

 تعليم للغة لعربية - 3

معنا - يعلم-تعليم مصد من علم عالمة،  لصنعة : " تعليما 

ها ماجعله يعلمها ملعرفة  :" صطالحا  3".غ لعلم  يصا 

ال لطريقة  هي  لسبل  بأيسر  لتالميذ بطرقية قومية  ل ها  ية  قتصا

حلصو على  توفر لكل جلهد  سبيل  لوقت  ملتعلم  ملعلم  من 

ملعرفة 4".لعلم 
  

                                                        
نيسى -عر:  قاموبن نو  عمر بكر ، عبد  1 ند نكر  نيسى    2..نكر  -عر -ند

2Http: //www.Hayardin.com/2013 /01 /pengertian-model-pembelajaran-jigsaw-
menurut-para-ahli.Html, diakses17Juli 2014. 

لكاثوليكية ، 3 ملشر  بعومؤسسة   أل لطبعة  إلعال ،  للغة  ملشر: ب (، ملنجد     ( ، .27  

لسما ، 4  لعربية مو علي  للغة  ملعا : ب (، لغ لناطقني �اتعليم     :1983( ، .12  
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