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و

ملخص
المنظور باستخدام الطريقة المباشرة لدى ): تنفيذ تعليم اإلمالء2016قي المنّور، (يفر 

بمعهد دينية فوتري بكنبارو.اإلسالميةالمدرسة المتوسطةطالبات
استخدم الباحث ىف كتابة هذا البحث دراسة وصفية عن تعليم اإلمالء املنظور باستخدام 

مهارة الكتابة لدى طالبات املدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد دينية فوتري الطريقة املباشرة لرتقية 
ه. وأما 1437م/ 2015بكنبارو، بدأ هذا البحث من شهر سيبتيمبري إىل شهر دسيمبري سنة 

ميدان البحث ىف املدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد دينية فوتري بكنبارو، فرد هذا البحث هو 
تمع ىف هذا البحث مدرسة اإلمالء ولقلة وعه هو تعليم اإلمالءمدرسة اإلمالء، وموض املنظور ، وا

جمتمع البحث فال يأخذ الباحث العينه ىف هذا البحث مث ملعرفة تنفيذ تعليم اإلمالء املنطور لدىى 
طالبات الصف الثاين أ والثاين ب الذى نفذته املدرسة. استخدم الباحث طريقتني وهى املالحظة 

استخدم الباحث أيضا االستبيان لنيل البيانات الكمية مث حيللها الباحث باستخدام بلة.واملقا
الرموز.

P نسبة مئوية  :
Fالتكرار :
Nة: جمموع

ظور لرتقية مهارة الكتابةناإلمالء املتنفيذ تعليمستخدم الباحث أربعة معايري ملعرفة وكذلك ا
، منها:لدى طالبات املدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد دينية فوتري بكنبارو

: (جيد جدا)%86-%100 .1
: (جيد)%56-%85.2
: (مقبول)%40-%55.3
.)ضعيف: (%0 -%40.4

وأما املقابلة، استخدمها الباحث لنيل البيانات الكيفية وجعل الباحث املصدر مدرسة 
املقابلة كاملقارنة على البيانات املراقبة.اإلمالء والغرض ىف استخدام 

%. 74،33بعد أن حلل الباحث البيانات باملراقبة واملقابلة. ووجد عدد النسبة املئوية 
وهذا العدد يدل على أن تعليم اإلمالء املنظور ىف املدرسة املتوسطة اإلسالمية مبعهد دينية فوتري 

.د)(جي56%-85%بكنبارو وهو ىف النسبة املئوية 
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Abstract

Rafiqi Almunawar, (2016):The Application of Imla’ Manzur Learning Using
Direct Method of the Islamic Junior High School
of  Diniyah Putri Boarding School Pekanbaru

This research is descriptive rresearch, this research is applicated in islamic
boarding school MTs Diniyah Putri Pekanbaru, the subject of the research is the
teacher of Imla’ lesson and the object of the research is Imla’ learning. The
population of the research is the teacher of Imla’ lesson that consists of one person
and the research does not take any sample.

To find out the teacher’s Imla’ learning, the research used two methods
namely, Observation and interviewing, to get quantitative data, the research used
analyzing by using formula :
...
Which is : P=  percentage of qualitative average

F= frequency

N= Number of Case (amount)

Meanwhile, The research that used is consisted of four standards
assesment to find out the appication of Imla’ Manzur to increase the student’s
writing ability in Imla’ learning of Islamic boarding school in junior high school
Diniyah putri pekanbaru, that is :

1. 86%-100% : very good
2. 56%-85% : good
3. 41%-55% : enough
4. 0%-40% : low

While the interviewing is used to find the qualitative data by getting from
primer data source (the teacher of Imla’ lesson) the interviewing is used to be as
comparative matter purpose for observation data.

After analyzing for observation data and interviewing, is gotten 74,33% of
percentage number, this number shows that teaching of teacher’s Imla’ in Islamic
boarding school in junior high school Diniyah Putri is in category 56%-76%
(good).
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ABSTRAK

Rafiqi almunawwar, (2016):Pelaksanaan Pembelajaran Imla` manzur
dengan Menggunakan Metode Mubasyaroh
Siswa MTs Pondok Pesantren Diniyah Puteri
pekanbaru

Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif, penelitian ini di
laksanakan di MTs Diniyah Puteri Pekanbaru, Subjek Penelitian adalah Guru
Bidang Studi Imla` dan objek penelitian adalah pembelajaran Imla`. Populasi
dalam penelitian ini adalah Guru bidang studi Imla` yang berjumlah 1 orang, dan
penelitian ini tidak mengambil sampel.

Untuk mengetahui pembelajaran guru Imla`, digunakan 2 metode yaitu,
Observasi dan wawancara. Untuk memperoleh data kuantitatif dan di analisa
menggunakan rumus :

Keterangan : P = Persentase Rata-rata Kualitatif
F = Frekuensi
N = Number of Case (Jumlah keseluruhan)

Sedangkan penelitian yang digunakan ada empat standar penilaian untuk
mengetahui pelaksanaan imla` manzhur untuk meningkatkan kemampuan menulis
pada pembelajaran imla` siswa MT.s pondok pesantren diniyah puteri pekanbaru,
yaitu :

1. 86%- 100 : sangat baik
2. 56%- 85% :Baik
3. 41%-55% : Cukup
4. 0%-40% : Kurang

Sedangkan wawancara digunakan untuk mendapatkan data kualitatif yang
diperoleh dari sumber data primer (Guru bidang Studi Imla`) wawancara
dilakukan dengan tujuan sebagai bahan perbandingan terhadap data observasi.

Setelah dilakukan analisis terhadap data observasi dan wawancara
diperoleh angka persentase 74,33% angka ini menunjukkan bahwa pengajaran
guru Imla` di MTs Pondok Pesantren Diniyah Puteri Pekanbaru adalah dalam
kategori 56%-76% (Baik).
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تقديرالشكر و ال
احلمد هللا الذي هدانا هلذا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا، والصالة و السالم 

به أمجعني، وبعد.اصحأعلى آله و لى اهللا عليه وسلم و على حبيب اهللا حممد ص

كتابة هذا البحث لتكميل شرط من الشروط املقررة لنيل الباحث ىفقد مت
امعة السلطان جلكلية الرتبية و التعليم بشهادة املرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية 

الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية برياو.

مهااحملبوبنينيالوالدجزيل الشكر و العرفان إىلقدم الباحثيو يف هذه املناسبة 
:صاحب الفضيلةو املرحم دحليوس و اسين وايت

اسم اإلسالمية قشريف السلطان المدير جامعة تامياحلاج منذر هالدكتوراألستاذ .1
.رياوباحلكومية 

اسم قشريف السلطان الامعة الدكتورة احلاجة حلميايت املاجسترية نائبة املدير األول جب.2
.رياوباإلسالمية احلكومية 

اسم قشريف السلطان الامعة خيار املاجستري نائب املدير الثاين جبالدكتور احلاج أ.3
.رياوباإلسالمية احلكومية 

اسم قشريف السلطان الامعة الدكتور طاهرين املاجستري نائب املدير الثالث جب.4
.رياوباإلسالمية احلكومية 

سلطان العميد كلية الرتبية والتعليم جامعة  املاجسترياحلاج مسعود زينالدكتور .5
.رياوباسم اإلسالمية احلكومية قشريف ال

كلية الرتبية والتعليم جامعة  األولعميدكوسنادي املاجستري نائب الاحلاج  الدكتور .6
.رياوباسم اإلسالمية احلكومية قشريف السلطان ال



ي

سلطان الكلية الرتبية والتعليم جامعة  الثانيةعميدة زيتون املاجسترية نائبة الالدكتور .7
.رياوباسم اإلسالمية احلكومية قريف شال

كلية الرتبية والتعليم جامعة  الثالث  عميد خريالناس املاجستري نائب الالدكتوراألستاذ .8
.رياوباسم اإلسالمية احلكومية قشريف السلطان ال

اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة  عليمرئيس قسم تأفرجيون أفنديالدكتور .9
.رياوبسم اإلسالمية احلكومية قاشريف السلطان ال

اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم عليمقسم تكاتبناندنج شريف هداية املاجستري.10
.رياوبسم اإلسالمية احلكومية قاشريف السلطان الجامعة  

يف  الذين قاموا باالشرافاملاجستريأمريزلو أمحد شاه املاجستريالدكتورندوسو .11
كتابة هذا البحث.

ين يف أداء الواجبات وارشدتينة املشرفة األكادمكي اليت وجهتاملاجستري كسميايت .12
األكادمكية.

شريف السلطان الكلية الرتبية والتعليم جامعة  مجيع احملاضرين و أعضاء املوظفني يف  .13
.رياوباسم اإلسالمية احلكومية ق

و وحيودى سفوترا زايين و ااين دهليةحبيب أديلحممدوفين أسرية:مجيع أسريت.14
.الذين ساعدوىن ودافعوىن إلمتام كتابة هذا البحثوحممد الفرس وحممد اقبال

ريكو أندريان و عبد الغين و ويندي موريذا فريتنتورواألصدقاء احملبوبني : مرهندري.15
وإسرة اجلنة هندرا جونوانووحدا فضلي فجر وأنوار جوناوان ووليندرا أريدي ورجب و 

.ساعدوىن ودافعوىن إلمتام كتابة هذا البحثمرلينا رمحوايتومرمحة ألفة و 
اللغة العربية كلية الرتبية عليمقسم ت2012الفصل "ب" أصحايب األعزاء يف .16

.رياوباسم اإلسالمية احلكومية قشريف السلطان الوالتعليم جامعة 



ك

سلطان الكلية الرتبية والتعليم جامعة اللغة العربية  عليمىف قسم تأصدقائي األعزاء.17
.رياوباسم اإلسالمية احلكومية قشريف ال
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