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و

ABSTRAK

FITRIANINGSIH, (2014): Pembelajaran Dhoma ir pada Pelajaran Bahasa
Arab untuk Siswa di Madrasah Nurul Hidayah Siak
Hulu Kabupaten Kampar.

Subjek penelitian ini proses pembelajaran dhoma ir pada pelajaran Bahasa
Arab. Sedangkan yang menjadi responden adalah guru bahasa arab.

Untuk mengetahui hasil proses belajar mengajar oleh guru Bahasa Arab
digunakan 1 metode yaitu Observasi . Observasi digunakan untuk memperoleh
data Kuantitatif dan di analisa menggunakan rumus:

100x
N

F
P 

Keterangan : P = Persentase Rata-Rata Kualitatif

F = Frekuensi

N = Number Of Cace ( Jumlah Keseluruhan)
Untuk menetapkan tingkat kemampuan guru melaksanakan pembelajaran

mengacu kepada ukuran standar yang telah di tetapkan yaitu dengan kata
memuaskan, baik sekali, baik, cukup, dan lemah.

Setelah dilakukan analisis terhadap data observasi diperoleh angka
persentase 75 % angka ini menunjukan bahwa proses belajar mengajar pada
pembelajaran dhoma ir pada pelajaran Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah
Nurul Hidayah Siak Hulu Kabupaten Kampar adalah dalam kategori 70-79% (
baik).

Penelitian ini di latar belakangi oleh rendahnya kemampuan siswa dalam
menguasai dhomir dan aplikasinya dalam menyusun kalimat pendek yang terdiri
dari dhomir. Asumsi penulis hal ini terkait dengan pembelajaran karena itulah
peneliti mengadakan penelitian dengan judul Pembelajaran Dhoma ir Pada
Pelajaran Bahasa Arab Untuk Siswa di Madrasah Nurul Hidayah Siak Hulu
Kabupaten Kampar. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang
pembelajaran dhoma ir yang dilakukan oleh guru bahasa arab.



و

ملخص

االولاللغة العربية لدى طالب في الصف تعليم الضمائر في مادة:)2014(،فطريا نينعسيه
.بالمدرسة الثانوية نورالهداية سياك حولو بمنطقة كمبار

. و جمتمع هذا البحث اللغة العربيةالضمائر يف مادةميعملية تعلوموضوع هذا البحث 
دف اىل معرفة البيانات الكمية وحتلل باستخدام الرمز  مدرس اللغة العربية.  املالحظة املستخدمة 

اآلتى.

%100x
N

F
P 

يضاح:اإل
Pاملئوية :
F :رتددال

Nجمموعة النتائج :
ملعرفة القدرة مدرس باستخدام تعليمه باإلستعمال ممتاز، جيد جدا، جيد، مقبولو ضعيف. 

. وهذه احلاصلة تدل على أن استخدام  75وبعد أن حللت بيانات املراقبة فأخذت املئوية %
-70مدرس اللغة العربية ىف املدرسة الثانوية "نوراهلداية" سياك حولو مبنطقة كمبار تقع ىف درجة 

جيدة).استعماله يف تركيب الكلمة قصرية كما يأتى ضمري . الفقرة الباحثة عن عملية % (79
تعليم الضمائر يف مادة اللغة التعليم . اما يف هذا البحث الباحثة تستحدم البحث عن املوضوع  

هذا البحث املقدمة قصري عملية التعليم يف القدرة عن الضمري إلستخدام ب. العربية لدى طل
غة العربية.مدرس الل



و

ABSTRACT

FITRIANINGSIH, (2014):The Process of Dhoma ir at Arabic at Study
Arabic for Junior High School Nurul Hidayah
Siak Hulu Kampar

The this is subject dhoma ir in the study arabic languange, the Responden
is teacher arabic languange.

To find out the using of study process used by a teacher of Arabic used
methods that’s observation. Observation are used to obtain quantitative and
analyzed the data using the formula :

100x
N

F
P 

Description:
P = Percentage Average Qualitative
F = Frequency
N = Number Of Cace (Total Overall)

For fixed the layer ability teacher like procces reference to size fixed. As
line: satisfy, very good, good, enough, and weak.

After the analysis of observation data obtained by the percentage of 75%.
This shows that the using of study process of Arabic at MTs Nurul Hidayah Siak
Hulu Kabupaten Kampar is number 70-79% (good).

This research is background by low ability student in the dhomir. The
participate  Writer this is good with procces  because the writer research with title:
the procces dhomir. This research is for information about study dhomir for
teacher arabic languange.



د

الشكر و التقدير

احلمد هللا بذكره تعاىل تطمئن القلوب و برمحته تغفر الذنوب، و صلى اهللا على حمّمد 

بده و رسوله يشفع املخلوق. أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له و أشهد أن حمّمدا ع

الذى قد أخرجنا من ظلمات اجلهل إىل نور العلم.

وتقديري إىل فضيلة السيد مدير جامعة سلطان فيسرين أن أتقدم خبالص شكرى 

شريف قاسم اإلسالمية احلكومية بروفسور الدكتور حممد نذير كرمي وفضيلة السيدة عميدة كلية 

الرتبية والتعليم الدكتور مسعود زين املاجستري ملا أعطياين من فرصة لالحتاق مبرحلة اجلامعة 

وأحسنا معاملتهما ىل يف هذه اجلامعة.

دم جزيل شكري وتقديري إىل رئيس قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية كما أق
ومجيع األساتذة األجالء يف الكلية الذين ساعدوين الدكتورندوس ذو الكفل املاجستريوالتعليم 

لقسم تدريس اللغة كاتبالأستاذ الويزار املاجستري كوزودوين مبختلف العلوم واملعارف. و 
وجلميع املوظفني الذين أحسنوا املوظفلقسم تدريس اللغة العربية كان  زمأستاذ العربية و 

معاملتهم يل يف اجلامعة.

كما ال يفوتين أن أقدم شكري إىل أستاذي اجلليل املشرف على هذا البحث، فضيلة 

الذي شرفين باإلشراف على هذا البحث على رغم من املاجسترياألستاذة الدكتورندا مينيذار

أستاذةد نفعين كثريا بنصائحه الغالية وتوجيهاته وخباصة يف هذه الدراسة. ضيق وقته. فق

ين يف أداء الواجبات كاملشرفة األكادميي اّلذي وجهين وأرشداملاجستريةالدكتورندامينيذار



د

الدكتورندوس أمحد شاة املاجستري كاملرشد و املرىب الذي وجهىن وأرشدىن أستاذو .مييةاألكاد

ص هذا التقدير لوالدي (ايب و امي) و احملبوبني اللذين ربياين صغريا وال يزاالن فيما ينفعنىوأخ

يدعوان اهللا لنجاحي، وإخواين وأخوايت الذين يرجون أن أكون ناجحا يف التعّلم، وخصوصا 

أسريت لعمي رشيدين ، ميكي شافطري، يودي منداال فوطرا ، أم ريفا سلسابيل النجوا و جلميع 

وأقدم شكري إىل األصدقائى األحبائى، ذوىل اوكتافيا، .إياهم يف محاية اهللاأم فانيا لعلي و 

روكمانا، ليسا فورمنا ساري، افين دوي، جانوار امرينا، فيفي و مجيع األصحاب و الصاحبات 

يف قسم تدريس اللغة العربية الذين ال أستطيع أن أكتب أمساءهم مجيعا هنا واحدا فواحدا. 

م املادية و املعنوية الستكمال هذا البحث. شكرا كثريا على تشجي عهم و مساعد

جزاهم اهللا مجيعا خري اجلزاء وبارك اهللا فيكم يف الدنيا واألخرة واهللا ال يضيع أجر 

من أحسن عمال.

2014ابريلمن 28باكنبارو،

فطريانينعسية
10712000144رقم القيد:  
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