
 ملخص البحث
راسة )د تركيب اللغة العربية والقياسية يف تعليم االستقرائية الطريقة استخدام 9102، دمحم شهباان

 جناي لولةةوتو سةةيف اإلسةةيّي ة الثانوي ةةة  روضةةة الّةةب انالعاشةةر ردرسةةة  الصةة  لةةدط بلبةةة جتريبيةةة
ةةةةاوا  : األوىل ةالرسةةةةالة العل يةةةةةت ليةةةةم التعلةةةةيم اللغةةةةة العربيةةةةة  ادلّةةةةر  .(رنطقةةةةة بن ةةةةار رضةةةةم دّر

 عارف الرمحن حكيم ادلاجيتري  ت وادلّرف الثاين:ادلاجيتري
 الرتكيب والقياسية، تعليم االستقرائية الطريقةاستخدام،  الكلمة الرئيسية:

 والقياسية يف تعليم االستقرائية الطريقة استخدام حتت ادلوضوعالرسالة العل ية  ىذه
الثانوي ة  روضة الّب انالعاشر ردرسة  الص  لدط بلبة جتريبيةراسة )د ركيب اللغة العربيةت

يف  هم  ونحائر وجد الباحث ّّكلة أن الطلبة   (رنطقة بن ار جناي لولوتو سيف اإلسيّي ة 
إحدط بريقة   و خاصة يف تعليم الرتكيب العريب لليلة  يها الّرح وأّثلة أكثرألن  لغويةادلادة ال

   مها الطريقة االستقرائية والقياسيةّناسبة يف تعليم الرتكيب 
ق ىذه الطريقة يف الباحث يطب  توجب النظرايت حول الطريقة االستقرائية والقياسية  
وىدف ىذا  .يهل الطلبة لفهم تعليم الرتكيبتيتطيع أن الباحث يتولع ىذه الطريقة تادلدرسة  
 نتائج تعليم الرتكيب ابستخدم الطريقة االستقرائية والطريقة القياسية   ّعر ة ّقارنةالبحث 

 ادلدخل الك ي بطريقة شبو الت ريبية ه الرسالة العل يةالباحث يف ىذ خدماست

تيتخدم ذلم ( ىي اجمل وعة الىت IISالعاشر    أي اجمل وعة الت ريبية )الفصلابألسلوب الت ريبية
تيتخدم الىت  ( ىي اجمل وعةMIAالعاشر   وعة البابطة )الفصلت وأّا اجملالطريقة االستقرائية
  ذلم الطريقة القياسية

 ىو sig. (2 tailed)توجد لي ة  IBM SPSS Statistics v.22بناء علم حياب بربانّج 
ّردودة حىت ميكن أن خيلص  H0ّقبولة و  Haإذن  10ت1ّن  صغرأ 110ت1  ألن 110ت1

 )اجمل وعة البابطة( والص  MIAعاشر بني بلبة الص  ال  رق لي ة االختبار البعدي توجدأنو 
الطريقة االستقرائية استخدام )اجمل وعة الت ريبية(  واخليصة ّن ىذا احلياب أن  IISعاشر ال
  رتكيبيف تعليم الالطريقة القياسية  رفع منأ
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 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. 


