
ABSTRAK 

LATIFATU ZUHRIYAH   D02210029  “PENERAPAN KURIKULUM 2013 

UNTUK MENINGKATKAN KESUKSESAN BELAJAR DALAM 

PEMBELAJARAN BAHASA ARAB PADA SISWA KELAS  X  DI MADRASAH 

ALIYAH NEGERI BANGIL.” 

Terpilihnya judul tersebut didasarkan atas asumsi bahwa kurikulum 2013 merupakan 

pembelajaran kurikulum yang terbaru yang menuntut agar siswa aktif di dalam kelas 

dengan pengetahuan baru yang mereka dapat. Pembelajaran dengan kurikulum 2013 

sangat menyenangkan, dikarenakan dengan kurikulum  2013 merupakan sebuah 

kurikulum yang mengutamakan pemahaman, skill, dan pendidikan berkarakter, siswa 

dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam berdiskusi dan presentasi serta 

memiliki sopan santun disiplin yang tinggi. 

Dalam penelitian tersebut menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut : 1) 

Bagaimana penerapan kurikulum 2013 dalam pembelajaran bahasa arab pada kelas X  

di Madrasah Aliyah Negeri Bangil ? 2)  Bagaimana kesuksesan belajar siswa setelah 

menggunakan kurikulum 2013 pada kelas X Madrasah Aliyah Negeri Bangil ?  3) 

Bagaimana penerapan kurikulum 2013 untuk meningkatkan kesuksesan belajar dalam 

pembelajaran bahasa arab pada siswa kelas X di Madrasah  Aliyah Negeri Bangil? 

Metode penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini adalah kualitatif dan kuantitatif 

dengan menggunakan rumus ” uji t” untuk menganalisis datanya, karena jenis 

penelitian ini adalah penelitian jenis eksperimen. 

Penelitian ini untuk mengetahui signifikan perbedaan tingkat pencapaian keberhasilan 

siswa sebelum dan sesudah menggunakan kurikulum 2013 pada siswa sebanyak 320 

siswa yang terdiri dari 8 kelas, sedangkan sampel yang digunakan adalah random 

sampling, yakni pengumpulan data yang dilakukan karena anggota populasi dianggap 
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homogen. Sampel penelitian sebanyak 40 siswa dan pengumpulan data dilakukan 

dengan cara observasi, wawancara dan tes. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara kesuksesan 

belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan kurikulum 2013 ini dapat dilihat 

dari to lebih kuat dari tt 1,990 <2,078> 2,71 hasil tersebut menunjukkan Ho ditolak 

dan Ha diterima. 
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