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  حتّية طيّبة و بعد.       
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  Kelas( لعاديقسم االاللغة العربية بني تالميذ  تعلم إجناز يفدراسة مقارنة :  املوضوع

Reguler ( قسم اإلعالم والتكنولوجيا ال وتالميذ)Kelas  IT( يف الصف الثامن 

  -منوذجا  يف املدرسة النشاطات مادة-  مسارنج الثانوية إسريايت احلاجة مبدرسة
  لطفي نوغراها :  االسم

  083211021 :   رقم الطّلبة

حتتوى على النحو والصرف واما النحو هو فرع من علوم اللغة العربية,  قواعدللغة العربية      

" والغاية من دراسة النحو هي فهم حتليل بناء اجلملة  Sintaksis ويسّمى ىف اللغة  اإلندونيسة با"

حتليال لغويا يكشف عن جزائها ويوضح عناصر تركيبها, وترابط هذه العناصر بعضها مع بعض 

األخر, حبيث تؤّدى معىن مفيدا, ويبّني عالئق هذه البناء, ووسائل الربط بينها, والعالمات الّلغويّة 

سائل. وعلم النحو الذى أّلفها أبو األسود الدؤاىل من بين كنانة هو اخلاّصة بكّل وسيلة من هذه الو 

العلم الذى يسهل ىف فهم أمناط اجلمل ىف الّلغة العربية. فعلم النحو شرط لفهم اللغة العربية 

  . خصوصا قواعد اللغة العربية مثال معرفة اجلمل اإلمسية والفعلية

  املسائل الىت قدمها الباحث فهي :

يف الصف  ) Kelas  Reguler( لعاديقسم االتالميذ ية لَدى إجناز تعّلم اللغة العربكيف   )1

  .-منوذجا يف املدرسة النشاطات مادة- مسارنج الثانوية إسريايت احلاجة مبدرسةالثامن 

يف الصف  )Kelas  IT(قسم اإلعالم والتكنولوجيا التالميذ كيف إجناز تعّلم اللغة العربية لَدى   )2

  -منوذجا يف املدرسة النشاطات مادة- مسارنج الثانوية إسريايت احلاجة مبدرسةالثامن 

قسم اإلعالم التالميذ  و لعاديقسم االتالميذ  بنيهل يوجد فرق بني إجناز تعّلم اللغة العربية   )3

يف  النشاطات مادة- مسارنج الثانوية إسريايت احلاجة مبدرسةيف الصف الثامن  والتكنولوجيا

  -منوذجا املدرسة

وطريقة املقابلة ىف مجع  واستخدم الباحث يف هذا البحث طريقة املشاهدة وطريقة التوثيق    

ويستطيع الباحث  ." Independent t Test "البيانات ولتحليل البيانات يستخدم الباحث طريقة 

هى  قسم اإلعالم والتكنولوجياالتالميذ على االستنباط وهو أن درجة إجناز تعّلم اللغة العربية لدى 

  .  70,96هى  لعاديقسم االتالميذ وإن درجة إجناز تعّلم اللغة العربية لدى  . 88,77



قسم اإلعالم التالميذ  و لعاديقسم االتالميذ الفرق ىف إجناز تعّلم اللغة العربية بني يوجد 

يعين ألن قيمة الفرق احملصولة  مسارنج الثانوية إسريايت احلاجة مبدرسةيف الصف الثامن  والتكنولوجيا

 1ملستوى الداللة  2,021% =  5ملستوى الداللة )  tt وقيمة اجلدول ( 5,227قيمة احملصولة: 

= %2,704 . 

Abstraksi 
 

Judul: Study Komparasi dalam Prestasi belajar Bahasa Arab antara Murid Kelas 
Reguler dan Murid Kelas IT di kelas VIII SMP Hj. Isriyati Semarang –
Materi Pokok Kegiatan di Madrasah- 

Nama: Lutfi Nugroho 
Nim   : 083211021 
 

Bahasa arab memiliki kaedah yang digunakan yaitu nahwu dan sharaf, 
adapun nahwu merupakan cabang dari ilmu bahasa arab. Dalam bahasa indonesia 
disebut dengan sintaksis. Pembahasan ilmu nahwu yaitu memahami jumlah dalam 
kalimat bahasa, menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain 
berdasarkan dengan tarkib atau kaedah nahwiyahnya sehingga memiliki makna 
yang berfaidah. Ilmu nahwu menurut abu aswad adduali dari bani kunanah, ilmu 
nahwu yaitu ilmu yang memudahkan dalam pemahaman penyusunan jumlah 
dalam bahasa arab. Maka ilmu nahwu itu sebagai syarat untuk memahami bahasa 
arab hususnya kaedah bahasa arab seperti jumlah ismiyah dan fi’liyah. 
Kajian yang disajikan oleh pembaha adalah:  
1. Bagaimana hasil belajar bahasa arab untuk siswa kelas reguler dikelas 8 dismp 

hj. Isriyati semarang –matreri pokok kegiatan dimadrasah- 
2. Bagaimana hasil belajar bahasa arab untuk siswa kelas IT dikelas 8 dismp hj. 

Isriyati semarang –matreri pokok kegiatan dimadrasah- 
3. Apakah  ada perbedaan antara hasil belajar bahasa arab antara siswa kelas 

reguler dan siswa kelas IT dikelas 8 dismp hj. Isriyati semarang –matreri 
pokok kegiatan dimadrasah. 

 
Dalam penelitian, peneliti menggunakan metode observasi, dokumentasi, 

dan  wawancara, dalam mengumpulkan data penelitian. Dalam analisis data 
peneliti menggunakan metode analisis uji independent- t. Peneliti dapat 
menyimpulkan bahwa tingkat hasil belajar bahasa arab antara siswa kelas regular 
dan siswa kelas IT di kelas 8 di SMP Hj. Isriyati semarang.Terdapat perbedaan 
dalam tingkat hasil belajar bahasa arab antara siswa kelas regular dan siswa kelas 
IT di kelas 8 di SMP Hj. Isriyati semarang. nilai perbedaan yaitu 5,227 dan data 
tabel 5% = 2,021 1%=2,7.4. 

 
 

 
 



TRANSLITERASI ARAB LATIN 
 

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman 
pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 
158/1987 dan Nomor: 0543b/Untuk1987. Penyimpangan penulisan kata sandang 
(al-) disengaja secara konsisten agar sesuai teks Arabnya.  
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Bacaan madd:     Bacaan diftong:  

a> = a panjang      ْاَو = au  

i> = I panjang      َْاي = a 

u>  = u panjang  
 



  كلمة الشكر والتقدير
دراسة  من كتابة هذا البحث حتت املوضوع: متت الباحثاحلمد هللا رب العاملني. قد 

قسم ال وتالميذ ) Kelas  Reguler( لعاديقسم االاللغة العربية بني تالميذ  تعلم إجناز يفمقارنة 

 مادة- مسارنج الثانوية إسريايت احلاجة مبدرسة يف الصف الثامن )Kelas  IT(اإلعالم والتكنولوجيا 

 (S1)وهذا مقدم لإلكمال بعض الشروط لنيل الدرجة الليسانس  .-منوذجا  يف املدرسة النشاطات

  يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج.

  

  إلقاء الشكر والتقدير إىل: يريد الباحثو 

سالمية فضيلة السيد الدكتور الشجاعي املاجستري كعميد يف كلية الرتبية جبامعة وايل سوجنو اإل .1

 احلكومية مسارانج.

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

 وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج.

 بكلية الرتبية جبامعة وايل العربية اللغة تعليم قسم املاجستري ككاتبفضيلة السيد حمفوظ صديق  .3

 بسمارنج. اإلسالمية احلكومية سوجنو

 الذين شرفنيمك واألستاذة مسواري املاجستري امحد مغفورين املاجسترياالستاذ  السيد فضيلة .4

 خري اجلزاء.جزامها اهللا .هذا البحث إلمتاموالفكرة  الوقت لواسعة وخملصني راضيني كانا

إىل  الباحث الذين قد عّلموا جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية كلية الرتبيةيف  املدرسني  .5

 . عرفةسبيل العلم وامل

اللذان ربياين صغريا حبسن االهتمام والرتبية  والدي الكرميني احملبوبني أيب سوراوي وأمي توفاحايت .6

 .امعةهذه اجلحىت يتم التعّلم ىف  ويبذل اجلهد يف القيام اإلرشادات والنصائح

  .الذان تشجعاين ىف إمتام ذه الكليةالنجيب أخي الكبري أديب ويباوا و أخي صغري عني  .7

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

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

 .البحث

اهللا سبحان اهللا وتعاىل ان جيزيهم خري اجلزاء وان يكون هذا البحث نافعا  يسأل الباحث

 .ومفيدا لنا وأهلنا وديننا يف الدرين. امني يارب العاملني



  الشعار
  

  قال اهللا تعاىل

 ﴾نًا َعَربِيا َلَعلُكْم تـَْعِقُلْوَن آُه قـُرْ ِإنا َجَعْلنٰ  ﴿

  )3(سورة الزخرف: 
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