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ABSTRAK

ROBIK ATUN, (2014) : Kesulitan Siswa dalam Belajar pada Mata Pelajaran
Nahwu di Madrasah Tsanawiyah Pon-Pes Darul
Huda Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang kesulitan belajar
pada mata pelajaran Nahwu kelas VIII Madrasah Tsanawiyah Pon-Pes Darul
Huda Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Adapun rumusan masalahnya
adalah “ Apa yang menjadi faktor penyebab kesulitan belajar Nahwu siswa kelas
VIII MTs Pon-Pes Darul Huda di tinjau dari faktor internal pembelajaran dan
faktor eksternal pembelajaran.

Penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif kuantitatif. Subjek
dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII MTs Darul Huda kecamatan Tapung
Kabupaten Kampar yang berjumlah 20 orang. Instrumen yang digunakan dalam
penelitian ini adalah berupa soal tertulis atau angket yang peneliti berikan
langsung kepada siswa, dan wawancara yang peneliti lakukan kepada guru bidang
studi Nahwu di kelas VIII MTs Darul Huda. Dan dokumentasi, dilakukan untuk
mengetahui keadaan sekolah, guru dan siswa.

Tekhnik analisis data  yang digunakan adalah analisis statistik deskripstif.
Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan angket dan wawancara dengan
guru bidang studi Nahwu. Peneliti memberikan pertanyaan tertulis mengenai
kesulitan belajar beserta alternatif jawaban. Dan peneliti mewawancarai guru
bidang studi nahwu untuk mendukung hasil angket siswa,  setelah diperoleh data,
peneiti manganalisa hasil data dari angket dan hasil wawancara guru tersebut.

Berdasarkan hasil analisis data yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan
bahwa dua faktor penyebab kesulitan beajar Nahwu siswa kelas VIII MTs darul
huda yaitu faktor internal pembelajaran dan faktor eksternal pembelajaran. Namun
dari hasil analisis data baik dari angket siswa maupun hasil wawancara guru
bidang studi Nahwu, faktor yang paling dominan menjadi penyebab kesulitan
belajar pada mata pelajaran Nahwu kelas VIII MTs Darul huda adalah faktor
eksternal pembelajaran.
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ABSTRACT

ROBIK ATUN, (2014) : Learning Difficulties Student of the Subject Nahwu
in Madrasah Tsanawiyah Pon-Pes Darul Huda
District Tapung Kampar Regency

This study aimed to describe the difficulty of learning nahwu at the class
VIII grade madrasah tsanawiyah Pon-Pes darul huda Tapung Kampar Regency.
The formulation of the problem was Pon-Pes Darul Huda in the review of internal
factors and external factors.

Reseach was a, quantitative analysis descriptif reseach. Subjects in this
study were students of slass VIII MTs Darul Huda wich consisted of 20 people.
Instrument used in this study was in the form of written questions or
questionnaires that reseacher  provide direct to student, and interview that did the
reseachers toward teachers of nahwu at darul huda. And also documentation,
conducted to determine the situation of the school teachers and students.

The data analiysis technique used is descriptive statistical analysisi. Data
were collected by using a questionnaire and interviews with the teachers.
reseachers  gave a written question regarding learning difficulties along with
alternative answer. And reseachers interview that teachers to support the
questionnaires from students, having acquired the data, reseachers analyzed the
result of data from questionnaires and interviews of the teacher.

Based on the result of a data analyst that reseacher did, it could be
concluded that the two factors that cause learning difficulties nahwu class VIII
MTs Darul Huda there were internal and external learning.factrs. However, from
the analysis of the data both student the questionnaire from the student, the most
dominant factor that causes learning difficulties in nahwu VIII at MTs Darul Huda
learning was an external factor.
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ملخص
الهدى لمدرسة الثانوية معهد دارباو مادة النحالطالب في تعلمصعوبة ) :2014(ربيعة

بمركز تافونج بمنطقة كامبار

مادة النحو يف املدرسة الطالب يف تعلم حتليل عن صعوبة وصفى أهداف هذا البحث ل
ما هي صعوبة . تكوين املشكالت هذا البحث تافونج مبنطقة كامباراهلدى مبركزدارالثانوية مبعهد

ما و ودى مبركز تافونج مبنطقة كامباراملدرسة الثانوية مبعهد دار اهلطالب يف تعلم مادة النحو يف ال
.  املدرسةتلك هي العوامل الداخلية و اخلارجية الىت تتعلق بصعوبة الطالب يف تعلم مادة النحو يف 

يف املدرسة الثانوية مبعهدالصف الثاينطالبي,و عينته هذا البحث حبث وصفي حتليل
وأما العملية املستخدمة يف حتليل صعوبة تعلم الطالب ملادة . طالبارون وعددهم عش, اهلدىدار

وسيلة التوثيق, و درس الذى يدرس مادة النحواملمعملقابلةو اطالب لإلستبيان لبتوزيح االنحو
يف املدرسة الثانوية مبعهد دار املوجودة أحوال املدرس والطالب، والتسهيالتو عرفة سرية املدرسة،مل

.اهلدى

مع املدرس و املقابلة طالبللستبيان طريقة حتليل البيانات يف هذا البحث باستخدام اإل
ىل الطالب األسئلة املكتوبة عن صعوبة الطالب يف إ. وقد قدمت الباحثة الذى يدرس مادة النحو

مع أنواع األجوبة مث عملت الباحثة املقابلة مع املدرس. و حصلت الباحثة على مادة النحوتعلم 
الثاىن ىف الصفطالب الذي وزعته الباحثة إىلستبيانتيجة البيانات,و حتليل البيانات من اإلن

حتليل نتيجةبناء علىو نتيجة املقابلة مع مدرس مادة النحو. و املدرسة الثانوية دار اهلدى
الثانوية الثاىن ىف املدرسة الصفتعلم طالبعلىاليت تؤثرحصلت الباحثة على العوامل البيانات

يعين العوامل الداخلية و العوامل اخلارجية. وجدير بالذكر أن العوامل اخلارجية  أكثر دار اهلدى
.اهلدىتعلم مادة النحو يف املدرسة الثانوية مبعهد دارالطالب يف صعوبةتأثريا على 
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الشكر و التقدير
احلمد هللا رافع درجات العلم رفعة عالية، مساهل طّالب العلم إىل رضاه و اجلنة، 
هو الواحد القهار، العزيز الغفار، مكّور الليل على النهار، وهو الذي أنزل القرآن عربيا و 
بعث رسوله من أفصح الناس كالما، أشهد أن ال إله إالّ اهللا وحده ال شريك له و أشهد 

رسوله، اهلادي إىل صراط مستقيم، و الداعي إىل دين قّيم، و على آله أّن حممدا عبده و
.أصحابه أمجعنيو 

من واجبة الباحثة كتابة البحث الستكمال شرط من الشروط املقررة لنيل 
جامعة وىل يف قسم تدريس اللغة العربية كلية الرتبية و التعليم الشهادة اجلامعية للدرجة األ
مية احلكومية برياو.سلطان شريف قاسم اإلسال

بإذن اهللا عز وجل مع توجيهات من فضيلة املشرف هذه الرسالةالباحثة تأمتّ 
هدهم وإرشاداته. وكذلك تقدم الباحثة شكرا جزيال وفائق االحرتام إىل الذين قد بذلوا ج

: يف توجيه الباحثة لكتابة هذه الرسالة
سلطان شريف قاسم جامعةدير ممنذير هيتامي الدكتورفضيلة األستاذ .1

اإلسالمية احلكومية رياو.
كلية الرتبية والتعليم.عميد مسعود زين املاجستري الدكتور .2
ة العربية كلية قسم تدريس اللغرئيس املاجستري أفرجيون أفندي لدكتورندوس ا.3

ما كثرية و الذي قام باالشراف على هذه البحث. فقد نفعتين  علالرتبية والتعليم, 
الغالية وتوجيهاته السديدة وخباصة يف هذه الرسالة. فأسال اهللا أن و نصائحه 

جيزيه خري اجلزاء.
قسم تدريس اللغة العربية.كاتبنندانج شريف هداية.4
األكادمي الذي وجهين وأرشدين يف الدكتورندوس ذوالكفل املاجستري املشرف.5

ية.أداء الواجبات األكادم
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الذين قاما برتبييت وتزويدي ودفعاين بكل احملبوب أيب سرين وكذالك من أمى سنة .6
ما. واليزاالن يدعوان اهللا لنجاحي، وإخواين الكبري :  صربمها ولطفهما ومود
مسيعا سديق, مهيمن, عبداهللا سهل,  وأخيت الصغري هنيأ مرئا الذين يرجون أن 

أكون ناجحا يف التعلم، و جلميع أسريت لعلي وإياهم يف محاية اهللا.
الذين علموين علوما نافعة يف قسم تدريس اللغة العربية.األساتذة .7
جلميع إخواين وأخوايت وزمالئي وأصدقائي يف قسم تدريس اللغة العربية بكلية .8

على الرتبية والتعليم جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو 
م املادية املعنوية ال ستكمال هذا البحث.مساعدا

و نور حامسةأخيت كبري زهرينشرىفة هريىت,و سيت أمسة : يولتا,لصحابيت احملبوبة .9
ن والدعاءهن لنجاح عهد مسية شكرا جزيالاملو جلميع أخوايت ىف  على مساعدا

.ىف كلييت واألخرين وال ميكن أن أذكر أمسائهم واحدا فواحدا

لدارين هذا ونسأل اهللا عز وجل أن يباركهم ويساعدهم ويوفقهم اجلزاء الوفري يف ا
واحلمد هللا رب العاملني.
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