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ABSTRAKSI 

Wirdatul Tifla, 2015, Kemampuan Siswa dalam Belajar Bahasa Arab di SMAS 

Unggul Cut Nyak Dhien dan SMAS Cut Nyak Dhien Langsa.(Studi Perbandingan) 

Pembimbing I : Dr. Ahmad Fauzi, M.Pd, Pembimbing II : Nur Balqis, M.Pd.I 

Kata Dasar : Kemampuan Siswa dalam Belajar Bahasa Arab 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan siswa 

dalam belajar Bahasa Arab antara SMAS Unggul Cut Nyak Dhien dan SMAS Cut 

nyak Dhien Langsa dan perbedaan kemampuan belajar siswa di antara antara 

SMA S Unggul Cut Nyak Dhien dan SMA S Cut nyak Dhien Langsa. 

Adapun metodologi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan  

kuantitatif dengan menggunakan penelitian perbandingan.  Populasi dalam 

penelitian ini adalah Semua siswa kelas 11 di SMAS Unggul Cut Nyak Dhien dan 

sebagian siswa 12 di SMAS Cut Nyak Dhien pada tahun 2015/2016, dan 

menggunakan purposive sampling sebagai sampelnya. adapun instrument 

pengumpulan data adalah wawancara, observasi, tes, dan angket. 

Adapun Hasil dalam Penelitian ini berdasarkan perhitungan hasil akhir  

antara hasil pre-test dan post-test sangat berbeda. Dalam hal ini SMA S Unggul 

Cut Nyak Dhien mendapatkan nilai rata-rata 475 sedangkan SMA S Cut Nyak 

Dhien mendapatkan nilai rata-rata  846. Dan perhitungan dari t-test lebih besar 

dari t-tabel dengan nilai 2,595 > 2,056. Dengan demikian  Kemampuan siswa 

dalam belajar bahasa Arab di SMAS Cut Nyak Dhien Langsa lebih bagus di 

bandingkan SMAS Unggul Cut Nyak Dhien Langsa. 

Semoga dengan penelitian ini guru harus lebih memotivasi siswa dalam 

proses belajar mengajar berlangsung dan siswa bersungguh-sungguh dalam 

belajar bahasa Arab untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

 

 

 

 

 

 



  
 

Judul Skripsi ini adalah Kemampuan Siswa dalam belajar Bahasa Arab di 

SMAS Unggul Cut Nyak Dhien dan SMAS Cut Nyak Dhien Langsa.(Studi 

Perbandingan).  SMAS Unggul Cut Nyak Dhien dan SMAS Cut Nyak Dhien 

Langsa berdiri dalam naungan satu yayasan. Dimana peneliti ingin mengukur 

kemampuan siswa di dua sekolah ini. Sekolah mana yang kemampuan siswanya 

lebih baik.  Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah: 1) Bagaimana 

kemampuan siswa dalam belajar bahasa arab antara SMAS Unggul Cut Nyak 

Dhien dan SMAS Cut Nyak Dhien Langsa, 2) Bagaimana perbandingan 

kemampuan siswa dalam belajar bahasa arab SMAS Unggul Cut Nyak Dhien dan 

SMAS Cut Nyak Dhien Langsa.  

Dan tujuan pembahasan dalam skripsi ini yaitu untuk mengetahui 

kemampuan siswa dalam belajar bahasa Arab antara SMAS Unggul Cut Nyak 

Dhien dan SMAS Cut Nyak Dhien Langsa, dan untuk membandingkan  

kemampuan siswa dalam belajar bahasa Arab antara SMAS Unggul Cut Nyak 

Dhien dan SMAS Cut Nyak Dhien Langsa. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian 

kuantitatif dengan pendekatan eksperimen, populasi dalam penelitian ini ialah 

semua siswa kelas 11 di SMAS Unggul Cut Nyak Dhien Langsa dan sebagian 

siswa kelas 12 di SMAS Cut Nyak Dhien Langsa dan analisi teknik pengumpulan 

datanya  dengan observasi, wawancara, tes dan angket.  

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa perbandingan antara SMAS 

Unggul Cut Nyak Dhien dan SMAS Cut Nyak Dhien Langsa,  

 

 

  



  

 

لبحث   مستخلص 

لتفال،  لعربية بــ ٢٠١٥  للغة  لطلبة على تعلم   SMAS Unggul Cut، قد 

Nyak Dhien  SMAS Cut Nyak Dhien)نة    )سة مقا

أل ملشرف: ملشر  د فو                 نو بلقيس : لثا ةلدكتو 

    ملاجست 

ألساسية لطلبة على  :لكلما  لعربية قد  للغة    تعلم 

لبحث    لعربية بني يلتعريهد هذ  للغة  لطلبة على تعلم   SMASف قد 

Unggul Cut Nyak Dhien  SMAS Cut Nyak Dhienلطلبة على  فر لتعريف قد 

لعربية للغة    .SMAS Unggul Cut Nyak Dhien  SMAS Cut Nyak Dhienبني  تعلم 

لب ملستخد منهجو   ث  حث هو هذ  لكمي باستخد  نةملدخل  . ملقا

لصف  لطلبة   لبحث هي   SMAS Unggul Cut Nyak  بــــألتمج 

Dhien  SMAS Cut Nyak Dhien  سى لد لعا  مستخد .٢٠١٥/ ٢٠١٦ 

لقصدية  لغرضية   لبيانا  )Purposive sampling(لعينة  : أل جلمع 

إلستبانة ملقابلة، ،الحظةمل   .إلختبا 

لبحث    ألخ  تعتمد على هوما نتائج هذ  لنتيجة  بني نتيجة  فرحسا 

إلإل لقبلي  لبعدختبا  حلا  .ختبا   SMAS Unggul Cut Nyak Dhien هذ 

ملتوسط  ملتوسط  SMAS Cut Nyak Dhien  ٤٧٥صل على قيمة  صل على قيمة 

لباحثة  قيمة. ٨٤٦ جلد tمن قيمة  ك  toفعرفت   ملوجو  

لعربية بــ  لذ. 2,056<2,595بقيمة للغة  لطلبة على تعلم   SMAS Cut Nyakقد 

Dhien حسن من SMAS Unggul Cut Nyak Dhien .  



  

 

لبحث   تستفيد. لتعليمعملية تشجيع  لطلبة يتم   ينبغى ملعلملعل �ذ 

 .ما تستهد حتقيقة لطلبة  تعلم للغة لعربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

ال   لفصل 

لعا  إلطا 

  : مقدمة - 

 للغا كث. ل قو عن مقاصدهمللغة لفا يع �ا ك  

 ، ملع حد: تلفة من حيث  لنا  ا ضمائر  لذ  حد  لو ملع   . 

آلخرين للغة لعربية هي لغة ۱.لكن� كل قو يع عنه بلفظ غ لفظ 

لكرمي، كما قا هللا تعا. مشهو  لعا لقر  نا  :هى لغة  نزلنا قر نا 

 2.عربيا لعلكم تعقلو

ل لقلم عربية هي لعلو ل يتوصل �ا لعلو   عصمة للسا 

إلعر : ثالثة عشر علماهي . عن خلطإ  ، لنحو(لصر سم  ، )معهما 

لشعر، . لرسم قر   ، لقو  ، لعر لبديع،   ، لبيا  ، ملعنا

للغة منت   ، أل يخ  تا خلطابة،   ، لصر . إلنشا لعلو  هم هذ 

لعم. إلعر ساسية   كيز  لعربية  للغة  لتربويةلميثل معلم  فر ية  تو  ،

فعالية  لعربية يبشر بنجا  للغة  جليد من معلمى  لنوعيا  لكافية من  ألعد 

                                                        
۱  ، لغاليي لعربية مصطفى  لد  لفكر: ب(، جامع   ، ٧ .، )٢٠٠٧ 
لكرمي، سو يوسف ٢   ٢: لقر 
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من  ما لتعليمى،  بنائه لغويا  لنظا  يتوقعه �تمع من تقد نتيجة لتربية 

هم ثقافيا بالصو لصحيحة ملنشو  .تنو

تمعا لعصرية الهتما مبعلمى للغة لقومية يتمثل فيما تأخذ به �

فع مستو مج عد مبا يؤ   جتديد مستمر  بر من ما من تطوير   ،

عمق يترتب على  من  فاعلية  لتعليمية  .فضل  إلصالحا  أل كافة 

عد  لتعليم، كما  حسن  لعاملني مبهنة  شخصية  هن بإصال نوعية 

ته  لعربية يعت  حد  حلد من معلمني للغة  تيجية ميكن عن طريقها  ستر مبثابة 

ملتعلمني  لسنة  للغو على  لتلو  ملختلفة قالمهم مة  لتعليمية  حل  ملر  

لتعليمية ميكن حتديثها  – ملعلمني  –فالنظم  عد  يا  نظا  لنظر جذ بأ يعا 

يبهم  .تد

لباحثة    SMAS Cut Nyak Dhien  SMAS Unggul Cut 

Nyak Dhien Langsa  لتعليم   لنجسابـ للغة  مهمة  عملية  خاصة  تعليم 

لباحثة لعربية، عن ماسة لتالميذ حل  ملد يدفع  يث �ادما تقو 

فعهم للعمل لتلقائى يتشج توجيه لتالميذ   ، ملو لعمل  جنا  عهم على 

إلشر عليهم  قبتهم  مر  ، ا ألهد سة تقدمية إل ققو   .ملرجوح 



3 
 

ستني هذ لبحث ترغب  لباحثة عل ما ما سة ملد ملد  ال تز  أل 

ألجنبيةمن  دحولألسا  ملد  عليها تطبيقل يتم  للغا   غ كل من 

  .لعربية

لعربية " لباحثة  ختيا مت للغة  لطلبة على تعلم   SMAS ـــــبـ قد 

Unggul Cut Nyak Dhien   SMAS Unggul Cut Nyak Dhien لبحث ذ    .موضوعا 

ال -   : لبحث سؤ

الما    : همافلبحث  سؤ

لطلبة على تعل ما - ١ للغة قد   SMAS Unggul Cutـــني بـ لعربيةم 

Nyak Dhien   SMAS Cut Nyak Dhien  ؟ لنجساب  

لطلبة على تعل بني فر ما - ٢ لعربيةقد  للغة   SMAS Unggul Cut Nyak  م 

Dhien SMAS Cut Nyak  ؟ لنجساب  

  : لبحثهدفا   - 

لبحث  هدفاما    : ماهفمن هذ 
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لطلبة على تعل للتعر على - ١ لعربيةقد  للغة   SMAS Unggul Cut نيبـ م 

Nyak Dhien   SMAS Cut Nyak Dhien  لنجسا .  

لطلبة على تعلبني  فرللتعر  - ٢ لعربيةقد  للغة   SMAS Unggul بـني م 

Cut Nyak Dhien   SMAS Cut Nyak Dhien  لنجسا.  

  : لبحث ضافر-

لبحث  اما فرض   : اهذ 

لطلبة   - ١ لعربية  علىقد  للغة   لنجسا  SMAS Cut Nyak Dhienبـتعلم 

  .جيد

لطلبة على  - ٢ لعربية  قد  للغة    SMAS Unggul Cut Nyak Dhienـبتعلم 

  .جيد غ لنجسا

  : لبحث اي -

لبحث من نو متعد ية    :تتكو 

لنا - ١ لنظريةمن   :حية 
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لبحث   ألفهايرجى من هذ  لعلمية لل عطا  حا  باحثة القتر

سني ملعلوما عن قد يلذين يشتغلو  تعل ملد لعربية، يع  للغة  م 

لعربية  للغة   SMAS Unggul Cut Nyakبــــــ  لطلبة على تعلم 

Dhien   SMAS Cut Nyak Dhien  نة ( لنجسا   ).سة مقا

لناحية - ٢   :قية هىيلتطب من 

لعربية   )  للغة    : ملعلم 

لعربية  للغة  ية ملعلم  لطلبةهى تعريف فما  تعليم  على قد 

لعربية   .للغة 

سة   )  ملد   : ملدير 

لطلبة  اي  SMAS Unggul Cut Nyak Dhien   SMAS بنيقد 

Cut Nyak Dhien    لعربية علىلنجسا للغة    .تعلم 

  : باحثةلل - ٣

لعربيةلطلبة على تعلقد حتسني لتعر على  للغة   SMAS Cut ني ب م 

Nyak Dhien  SMAS Unggul Cut Nyak  لنجسا.  
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  : لبحث حد -

سة فيما يلى لد   : تتحد 

ملكانية  - ١  SMAS Unggul Cut Nyak Dhien   SMAS   :  حلد 

Cut Nyak Dhien   لنجسا.  

لزم - ٢   سبتملشهر  لبحث من لباحثة تعقد     :   نية     احلد 

سية كتوبر لد لسنة    ٢٠١٦ -٢٠١٥سبتم 

ملصطل -    :  حاحتديد 

لبحث ل صطلحا ملتوجد  تستحسن  يثتتعلق مبوضو هذ 

  :للباحثة  تشرحها فيما يلي

  : قدل  - ١

قد على  فعل  –يقد  –قد لغة مصد قد لكلمة   –قد 

لتمكن من فعله فعال، مبع –يفعل  لقو على شئ     3. تركه 
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   ، ألجند"لويس معلو ملشر،" ملنجد  لثانية     ٧٨٩، ) ١٩٨٦: ب( لطبعة 
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  : متعلل    - ٢

ل ها -يعلم  -تعلم لغة مصد من علم   غ لصيغة  جعله يعلمها ,تعليم�ا 

يصل لعلم  : صطالحا ٤.جعلها له ما يعرفها: علم له عالمة –

هن لتالميذ بطريقة منظمة ألسا لذ يرمى ليه غر ل. معرفة  

ها لتالميذم هو يصل لعللتعل للغة لعربية هى  ٥.م  ملعرفة  

ضهم صلت لينا من طريق . لكلما ل يع �ا لعر عن غر قد 

ما  لثقا من . لنقل لشريفة،  يث  ألحا لكرمي  لقر  حفظها لنا 

منظومهم لعر   .منثو 
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