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 ملخص البحث

اإلسالميةالثانويةادلدرسةيفكتابةلطلبةالصفاحلادىعشرقدرةال ،م2222رمبلي، 
اذلدايةمب نور اجلنوبيةهعدد كاليمنتان بنجر منطقة تابوك البحثسنجاي .

 ادلشرفاألولالهعربيةكليةالهعلمي.قسمتهعليماللغة والتهعليم. :حسبالرتبية
.ادلاجستري،رفنيالثاين:أمحدعا.وادلشرفادلاجستري،اهلل

 . الطلبة ،قدرة الكتابةالكلمة الرئيسية : 

لبةعلىالكتابةيفتركيباإلضافةالصحيحهعرضقدرةالطيهذاالبحثالهعلمي
سنجايتابوكهعددنوراذلدايةمبالثانويةاإلسالميةادلدرسةيفلطلبةالصفاحلادىعشر

منطقةبنجركاليمنتاناجلنوبية
لطلبةالصفاحلادى كيفقدرةالكتابة(1 أسئلةالبحثيفهذاالبحثهي:

بنجر؟هعددنوراذلدايةسنجايمبالثانويةاإلسالميةيفادلدرسةعشر (2تابوكمنطقة
 ؟هاجيداليتالهعواملماهيو

الصفاحلادىعشرموضعالبحثهو لطلبة الكتابة قدرة الثانويةيفادلدرسة
والهعواملاليت،كاليمنتاناجلنوبيةتابوكمنطقةبنجرهعددنوراذلدايةسنجايمباإلسالمية

 .الصفاحلادىعشرهوالطلبة.وذايتالبحثهاجيد
فدي البحث هذا يف ادلستخدمة التقنيات وادلقابلةواالختبار وأّما ادلالحظة

يبانستواالثائقالوو الكوحتل. الوصفي البياناتباستخدام البحث،فيييل هذا ونتائج
هعددنورمبالثانويةاإلسالميةيفادلدرسةالكتابةلطلبةالصفاحلادىعشرقدرةهيأن

جيدهاالهعواملاليتا.وأمّضهعيفكاليمنتاناجلنوبيةابوكمنطقةبنجرتاذلدايةسنجاي
الطلبةهيالهعواملالداخليةواخلرجية.واماالهعواملالدخليةفتكونمنخلفيةادلدارسية

حضورالطلبةيفالصف.واماالهعواملاخلرجيةهي،رغبةالطلبة،شرحادلدرس،وةلبالط
عاملةادلدرسوعاملةاألجدزة.
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ABSTRAK 

Rambeli. 2022. Kempuan Menulis Siswa Kelas XI di Madrasah Aliyah Pondok 

Pesantren Nurul Hidayah Sungai Tabuk Kab Banjar Kalimantan Selatan. 

Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan.Pembimbing 1: Hasbullah, S. Ag, M. H.I. Pembimbing 2 : 

Ahmad Arifin, M. Pd.   

Kata kunci: Kemampuan menulis, Siswa 

Penelitian ini menyajikan tentang kemampuan siswa dalam menulis 

dengan memperhatikan aspek tarkib idhofah yang benar, untuk siswa kelas XI di 

Madrasah Aliyah Nurul Hidayah Sungai Tabuk Kab. Banjar. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1)  Bagaimana kemampuan 

menulis siswa kelas XI di Madrasah Aliyah Nurul Hidayah? 2) faktor apa saja 

yang mempengaruhinya? 

Subjek penelitian ini adalah kemampuan menulis siswa kelas XI Madrasah 

Aliyah Nurul Hidayah, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Objek 

penelitiannya adalah siswa kelas XI. 

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes, obsevasi, 

wawancara, dokumentasi, dan angket. Data dianalisis dengan menggunakan 

deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan menulis 

siswa kelas XI di Madrasah Aliyah Nurul Hidayah Sungai Tabuk Kab. Banjar 

Kalimantan Selatan Kurang, dan Faktor-faktor yang mempengaruhi siswa adalah 

faktor dari dalam dan dari luar. Adapun faktor dari dalam seperti latar belakang 

pendidika siswa, minat siswa, penjelasan Guru dan kehadiran siswa dikelas. 

Adapun faktor dari luar seperti faktor Guru dan faktor perlengkapan. 
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