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 .ةالعلمي
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ABSTRAK 

Akhmad Ridhani Faisal,  2019. Kemampuan Siswa dalam Keterampilan Menulis 

Siswa Kelas 8 MTsN 4 Tabalong Kalimantan Selatan. Skripsi, Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing I : 

Dr. Ahmad Muradi, M.Ag., Pembimbing II: Ahmad Arifin, S.Pd.I, M.Pd 

 

Kata Kunci: Kemampuan.  Siswa, Keterampilan, Menulis 

Skripsi ini menyajikan tentang kemampuan siswa dalam keterampilan menulis 

siswa kelas 8 MTsN 4 Tabalong Kalimantan Selatan. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kemampuan siswa 

dalam keterampilan menulis siswa kelas 8 MTsN 4 Tabalong Kalimantan Selatan? 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan siswa 

dalam keterampilan menulis siswa kelas 8 MTsN 4 Tabalong Kalimantan Selatan. 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Subjek dari penelitian ini adalah 

siswa kelas 8 MTsN 4 Tabalong Kalimantan Selatan. Sedangkan objek pada 

penelitian ini adalah kemampuan siswa dalam keterampilan menulis siswa kelas 8 

MTsN 4 Tabalong Kalimantan Selatan. Adapun instrumen penelitian adalah Tes dan 

dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan menulis Siswa Kelas 8 

MTsN 4 Tabalong Kalimantan Selatan tergolong cukup dan dapat diterima. Hal ini 

berdasarkan dengan memperhatikan hasil tes nilai rata-rata siswa yang mencapai 

67,75. Meskipun kemampuan siswa hanya mencapai derajat diterima namun 

kemampuan siswa tersebut tergolong baik sehingga perlu adanya penelitian lebih 

mendalam khususnya dalam keterampilan menulis. 
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 ملخص البحث
 املتىسطت املدزست مه اىثامه ىيصف اىنتابت مهازة عيى اىطيبت قدزة. 1029، رضاين فيصلأمحد 

. قسم اىتعيٍم اىبحث اىعيمً .اجلىىبٍت ميٍمىتان بتباىىوج 4 احلنىمٍت اإلسالمٍت
، اىدمتىز أمحد مسادياىيغت اىعسبٍت ميٍت اىتسبٍت واىتعيٍم. املشسف األوه: 

 ، املاجستري.أمحد عازفنياملاجستري. املشسف اىثاىن: 
 .الكتابت مهارة، الطلبت،  قدرة الكلماث الرئيسيت:

 مه اىثامه ىيصف اىنتابت مهازة عيى اىطيبت قدزةعه  ا اىبحث اىعيمً حبثهر       
 .اجلىىبٍت ميٍمىتان بتباىىوج 4 احلنىمٍت اإلسالمٍت املتىسطت املدزست

 مه اىثامه ىيصف اىنتابت مهازة عيى اىطيبت قدزة مٍفومشنيت هرا اىبحث هً:  
 ؟.اجلىىبٍت ميٍمىتان بتباىىوج 4 احلنىمٍت اإلسالمٍت املتىسطت املدزست

 مه اىثامه ىيصف اىنتابت مهازة عيى اىطيبت قدزة ملعسفتف هرا اىبحث هى وهد 
 .اجلىىبٍت ميٍمىتان بتباىىوج 4 احلنىمٍت اإلسالمٍت املتىسطت املدزست

 مه اىثامه ىصفا طيبت هى، وذاتى اىبحث ٍدايومىهج هرا اىبحث هى اىبحث امل 
ومىضىع اىبحث يف هرا  .اجلىىبٍت ميٍمىتان بتباىىوج 4 احلنىمٍت اإلسالمٍت املتىسطت املدزست

 اإلسالمٍت املتىسطت املدزست مه اىثامه ىيصف اىنتابت مهازة عيى اىطيبت قدزةاىبحث هى 
 .اىتىثٍقاالختباز، وهً  اىبٍاواث مجع أساىٍب. واجلىىبٍت ميٍمىتان بتباىىوج 4 احلنىمٍت

 املدزست مه اىثامه ىيصف اىنتابت مهازة عيى اىطيبت قدزة أن أما وتائج اىبحث فتىجد
املقبىه، بىاء عيى  مبعده دزجت اجلىىبٍت ميٍمىتان بتباىىوج 4 احلنىمٍت اإلسالمٍت املتىسطت
 4 احلنىمٍت اإلسالمٍت املتىسطت املدزست. وىرىل مع أن 57،76اختباز اىطيبت عيىحاصو 
املقبىه وىنه قدزة اىطيبت تنىن جٍدة حىت البد أن  مبعده دزجت اجلىىبٍت ميٍمىتان بتباىىوج

 خاصت يف مهازة اىنتابت. ٌبحث حبثا عمٍقا
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