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ABSTRAK 

Muhammad Syahbana, 2019. Penggunaan Metode Induktif dan Deduktif pada 

Pembelajaran Tarkib Bahasa Arab (Studi Eksperimen bagi Siswa 

Madrasah Aliyah Raudhatusysyubban di Sungai Lulut Kabupaten 

Banjar. Penelitian Ilmiah Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Dosen 

Pembimbing Dr. Ridha Darmawati M.Pd dan Arif Rahman Hakim, 

S.Hum M.Pd 

 

Kata Kunci: Penggunaan, Metode Induktif dan Deduktif, Pembelajaran Tarkib. 

 Skripsi ini menyajikan tentang Penggunaan Metode Induktif dan Deduktif 

pada Pembelajran Tarkib Bahasa Arab (Studi Eksperimen bagi Siswa Kelas X 

Madrasah Aliyah Raudhatusysyubban Sungai Lulut Kabupaten Banjar. Peneliti 

menemukan masalah mengenai siswa yang merasa bingung dalam memahami 

materi pelajaran tarkib, karena metode pembelajaran yang hanya banyak 

penjelasan dan sedikit contoh yang diberikan. Menurut penulis metode yang 

sesuai dengan pembelajaran tarkib adalah metode induktif dan deduktif. 

Berdasarkan teori-teori yang ada mengenai metode induktif dan deduktif, peneliti 

menerapkan dua metode tersebut disekolah. Dua metode tersebut dapat 

memudahkan siswa untuk memahami pembelajaran tarkib. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui perbandingan diantara hasil pembelajaran tarkib 

dengan menggunakan Metode Induktif dan Metode Deduktif. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode quasi 

eksperimen dengan teknik eksperimen, yakni kelompok eksperimen (kelas X IIS) 

dengan menggunakan Metode Induktif dan kelompok kontrol (kelas X MIA) 

dengan menggunakan Metode Deduktif. 

 Berdasarkan hasil perhitungan dengan aplikasi IBM SPSS Statistics v.22, 

diperoleh nilai sig. (2-tailed) = 0,004. Karena 0,004 lebih kecil dari 0,05 maka Ha 

diterima dan H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan 

yang signifikan pada nilai Post Test antara kelas X IIS (kelas eksperimen) dan 

kelas X MIA (kelas kontrol). Kesimpulan dari perhitungan ini adalah penggunaan 

Metode Induktif lebih meningkat dari pada Metode Deduktif terhadap 

pembelajaran tarkib. 
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“Pohon itu memberikan buahnya pada Setiap 

musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat 

perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia 

supaya mereka selalu ingat” 

(QS. Ibrahim : 25) 
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 اإلهداء
 

 أ قدم هذه الرساةل العلمية

ىل   ا 

 أ يب وأ يم

 صغريالأ يخ 

 مجيع أ رسيت

 مجيع املعلمني

 احملبوبني أ حصاىبمجيع 

 ابرك هللا يل ولمك

 اذلين يعطوهين ادلافعة القوية

 النهتاء كتابة هذه الرساةل العلمية

 شكرا جزيال عىل حس ناتمك

 جزامك هللا خري اجلزاء أ مني
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 بسمهللالرمحنالرحيم

إلوإالاهللوحدهاحلمدهللالذيجعلالعربيةلسانأىلاجلنان.وأشهدأنال
منالظلمات الذيمحلنا عبدهورسولو وأشهدأنسيدنازلمدا النورىلإالشريكلو،

وفتحاهللبوآذاناصماوقلوبناغلفاوعيوناعمياجعلولكلالربية.

يفعلماهلل ما اهللعدد زلمدمفتاحبابرمحة اللهمصلوسلمعلىسيدنا
 بعد أما وااله. ومن وصحبو آلو ملكاهللوعلى دائمنيبدوام وسالما حمدافصالة

الرسالةالعلميةالذيأعطىالباحثنعماكثرياحىتيستطيعأنيتموجلّوشكراهللعزّ
اإلسالميةاحلكوميةحتتةاإلسالميةجبامعةأنتساريشرطالنيلدرجةالسرجانايفالًتبي

 تركيب اللغة العربية والقياسية في تعليم االستقرائية الطريقة استخدام" ادلوضوع
)د طلبةجتريبيةراسة الصفلدى مبدرسة الشّبانالعاشر روضة الثانويّة يفاإلسالمّية
 ".(مبنطقةبنجارجنايلولوتوس

 النفسيةيقدمالباحثشكراجزيالإىل:ويفىذهادلناسبة

كعميد -0 ادلاجستري جويرية الدكتورة األستاذة ادلكرمة والتعليمةفضيلة الًتبية كلية
جامعةأنتسارياإلسالميةاحلكوميةببنجرماسني.

سكرترياالدكتورتوفيقالرمحنادلاجستريفضيلةادلكرمحسباهللادلاجستريرئيساو -3
العربيةكليةالًتبيةوالتعليمجامعةأنتسارياإلسالميةاحلكوميةلقسمتعليماللغة

 ببنجرماسني.

وإرشادتربيةفضيلةادلكرمالدكتورحامديإذلاميادلاجستريكمحاضردراسّيعل -2
 جبيفالتعليمحنيالباحثيتعلم العربية احلكوميةاللغة أنتسارياإلسالمية امعة

ببنجرماسني.
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بنجرماسنيفلهممن أنتسارياإلسالميةاحلكومية الباحثأحسنشكراجامعة

 وتقديرعلىماقدموىمالعلوموادلعارفوالتشجع.وجزاىماهللأحسناجلزاء.

1-  كلية يف رئيسادلكتبة ادلكرم الفضيلة واجلامعة والتعليم أنتسارياإلسالميةًتبية
.احلكوميةببنجرماسني

والشكراجلزيلجلميعالزمالءواألصدقاءالذينقاموابادلساعدةوالتوجيووالتسهيل -0
.هالرسالةالعلميةللباحثيفكتابةىذ

،وماأحسنهالرسالةالعلميةاخلطاءيفكتابةىذواليفوتالباحثمنالنقصانو
للقارئنيأنيقًتحواللباحثباقًتاحاتإصالحية.

للباحثخاصةوللقارئنيعامة.آمنيالرسالةالعلميةهعسىاهللأنينفعىذ
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21  ادلدرسة من األجهزة الشبّانأحوال روضة اإلسالمّيةالثانويّة
مبنطقةبنجارلولوتسوجناي

0.0

04 نتائجاالختبارالقبليللمجموعةالضابطة 0.2
03 تجريبيةللمجموعةالقبلينتائجاالختبارال 0.1

02 يفحتليلادلتوسطوادلعيار IBM SPSS Statistics v.22نتيجةبرنامج
االحنرايفعلىنتائجاالختبارالقبلي 0.0

02 يفاجملموعةالضابطةالًتكيبتنفيذتعليم 0.1
01 تنفيذالتعليميفاجملموعةالتجريبية 0.2
01 للمجموعةالضابطةبعدينتائجاالختبارال 0.04
24 تجريبيةللمجموعةالبعدينتائجاالختبارال 0.00

20 يفحتليلادلتوسطوادلعيار IBM SPSS Statistics v.22نتيجةبرنامج
االحنرايفعلىنتائجاالختبارالبعدي 0.03



 ع
 

22 توزيعالتكررنتائجاالختبارالقبلىالطلبةيفرلموعةالضابطة 0.02
20 تجريبيةالطلبةيفرلموعةالقبليتوزيعالتكررنتائجاالختبارال 0.00
22 نتيجةادلتوسطوادلعياراالحنرايفكلرلموعتني 0.02

22 يفحتليلاختبارالطبيعيةIBM SPSS Statistics v.22نتيجةبرنامج
علىنتائجاالختبارالقبلي 0.01

21 يفحتليلاختبارالتجانس IBM SPSS Statistics v.22نتيجةبرنامج
نتائجاالختبارالقبليعلى 0.00

20 علىu يفحتليلاختبارIBM SPSS Statistics v.22نتيجةبرنامج
نتائجاالختبارالقبلي 0.01

21 الطلبةيفرلموعةالضابطةبعديتوزيعالتكررنتائجاالختبارال 0.02
22 تجريبيةالطلبةيفرلموعةالبعديتوزيعالتكررنتائجاالختبارال 0.34
14 نتيجةادلتوسطوادلعياراالحنرايفكلرلموعتني 0.30

10 يفحتليلاختبارالطبيعيةIBM SPSS Statistics v.22نتيجةبرنامج
بعديعلىنتائجاالختبارال 0.33

13  برنامج اختبارIBM SPSS Statistics v.22نتيجة حتليل يف
بعديلتجانسعلىنتائجاالختبارالا
0.32

13 علىtيفحتليلاختبار IBM SPSS Statistics v.22نتيجةبرنامج
نتائجاالختبارالبعدي 0.30
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 قائمة المالحق
 رقم موضوع

 0 أسئلةالبحثيفاالختبارين
 3 مفتاحاألجوبةمنأسئلةالبحثيفاالختبارين

 2 التجريبيةخطةتنفيذالتعليميةللمجموعة
0 تنفيذالتعليميةللمجموعةالضابطةخطة

2 ادلوادالدراسي
نتائجاالختبارالقبليالطلبة 1
نتائجاالختبارالبعديالطلبة 0

1 ختبارالقبلياللاالحنرايفعيارادلخطواتحتليلادلتوسطو
2 ختبارالقبليالاختبارالطبيعيةلخطواتحتليل
04 ختبارالقبليالاختبارالتجانسلخطواتحتليل

00 ختبارالقبلياللuخطواتحتليلاالختبار
03 ختبارالبعدياللاالحنرايفخطواتحتليلادلتوسطوادلعيار

02 ختبارالبعديالاختبارالطبيعيةلخطواتحتليل
00 ختبارالبعديالختبارالتجانسلخطواتحتليلا

02 ختبارالبعدياللtخطواتحتليلاالختبار
 

    
 


