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صملخ
اإلسالميةمتوسطة ال"نؤمباي"فعالية تعليم اللغة العربية فى المدرسة) :2014ريسي ديفينا ليستارى (

الحكومية  بمنطقة كمبار
هذا البحث يهدف ملعرفة فعالية تعليم اللغة العربية وملعرفة حماولة املدرس لفعالية تعليم اللغة العربية ىف املدرسة

اإلسالميةتوسطة امل"نؤمباي"فهو ىف املدرسةه احلكومية  مبنطقة كمبار. وأما مكاناإلسالميةتوسطة امل"نؤمباي"
احلكومية  مبنطقة كمبار.

.فهو فعالية تعليم اللغة العربية ه. وموضوع, رئيس املدرسة و الطالباللغة العربيةانفهو مدرسالبحثوفرد 
مجع البيانات هذا البحث فهي املقابلة واملالحظة دواتوأما أ.دراسة وصفية كيفيةيأما نوع البحث ه

والوثائق الرمسية. املالحظة املستخدمة ألخذ البيانات فعالية تعليم اللغة العربية يف داخل الفصل مث حتليلها بإستخدام 
الرمز:
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اإليضاح
Pمتوسط املئوية :
Fالرتدد :
Nالرقم الثابت :

لفعالية تعليم اللغة العربية ىف خارج الفصل. املدرساملقابلة املستخدمة إلجياد البيانات املوجودة على حماولة
ذا البحث. وكذلك الوثائق املستخدمة لتكميل البيانات املتعلقة 

هذا العدد. %55بنتائج املأخوذة املالحظة و املقابلة والوثائق الرمسيةمنالبياناتت الباحثةبعد أن حلل
مبنطقة كمبار. وهذه احلكوميةاإلسالميةتوسطة امل"نؤمباي"فعالية تعليم اللغة العربية ىف ىف املدرسةأنتدل على

. كايف% أي ىف درجة  55- % 40النتائج تقع بني 

:فهي فيما يلىلفعالية تعليم اللغة العربيةانوأما حماولة املدرس
.خطة الدرس قبل التعليمانيصنع املدرس.1
هدف التعلم يف بداية الدرس.انيلقي املدرس.2
.التدريب الواقعي الذى يورط مجيع الطالبانيعطى املدرس.3
خمتصر الدرس قبل بداية الدرس اجلديد.انيعطى املدرس.4



.أن خيرع جو التعلم املريح عند التعليمانيستطيع املدرس.5
.الباملعرفة الواقعية للطانيعطى املدرس.6
.الطرق املتنوعة عند التعليمانيستخدم املدرس.7
.الدافعية إىل  الطالب عند التعليمانيعطى املدرس.8
.نتيجة الطالب غري الناجحنيانيصلح املدرس.9

املراجعة يف كل أخر األسبوع متتابعا.انيعطى املدرس.10



ABSTRACT

Resi Devina Lestari (2014) : The Effectiveness of Learning Arabic in  Madrasah Tsanawiyah
“Na’umbai” in Kampar distric

The purpose of this research is to examine the effectiveness of learning Arabic and the
efforts of techers to make an effective learning process of Arabic in Madrasah Tsanawiyah
“Na’umbai” in Kampar distric. The location this research is in Madrasah Tsanawiyah
“Na’umbai” in Kampar distric.

The subject of this research is Arabic teachers, headmaster and students as complementary
data. And the object this research is the effectiveness of learning Arabic.

The type of the research is a qualitative descriptive study. While The research instrument
used are observations, interview, and official dokumentation. Observations used to obtain data
on the effectiveness of learning Arabic in the classroom and the analys using the formula:

%100x
N

F
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Description:

P = Percentage Average Qualitative

F = Frequency

N = Number of Cace ( Total Overall)

The interviews are used to obtain existing data to make an effective learning process of
Arabic outside of the classroom. Documentations were taken to  support of observation and
interview data.

The results of the research reveales that the percentages 55%. This Value shows that the
effectiveness of learning Arabic in Madrasah Tsanawiyah “Na’umbai” in Kampar distric is in
category 40% - 55% (exactly).

The teachers efforts to make an effective learning process of Arabic in  Madrasah
Tsanawiyah “Na’umbai” Country Kampar distric as :

1. Teachers make lesson plan before teaching.
2. Teachers suggest learning objectives at the beginning of the lessons.
3. Teachers provides practical exercises that enable all students to study.
4. Teachers give an overview of past lessons before starting a new lesson.
5. Teachers create a classroom atmosphere in the sense that students are intersted and think

seriously about a given topic.
6. Teachers provide actual knowledge to students.
7. Teachers use a variety of teaching methods.
8. Teachers motivates students to follow the learning process.
9. Teachers provide remediation for students who have not succeded in learning.
10. Teachers conduct a review eacweek on a regular basis.



ABSTRAK

Resi Devina Lestari (2014) : Efektifitas Pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah
Tsanawiyah Negeri ”Na’umbai” Kabupaten Kampar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pembelajaran Bahasa Arab dan usaha
guru untuk mengefektifkan pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Negeri
“Na’umbai” Kabupaten Kampar. Lokasi  penelitian  ini di Madrasah Tsanawiyah Negeri
“Na’umbai” Kabupaten Kampar.

Subjek penelitian ini adalah Guru Bahasa Arab, Kepala Sekolah dan siswa sebagai data
pelengkap. Dan objek penelitian ini adalah efektifitas pembelajaran Bahasa Arab.

Jenis penelitian adalah studi deskriptif kualitatif. Sedangkan instrumen penelitian ini
menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi resmi. Observasi digunakan untuk
memperoleh data efektifitas pembelajaran Bahasa Arab didalam kelas dan dianalisa
menggunakan rumus :

%100x
N

F
P 

Keterangan :

P = Persentase Rata-Rata Kualitatif

F = Frekuensi

N = Number of Cace ( Jumlah Keseluruhan)

Wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang usaha guru untuk mengefektifkan
pembelajaran Bahasa Arab diluar kelas. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan tujuan
sebagai pendukung terhadap data observasi dan wawancara.

Hasil dari penelitian menyatakan bahwa angka persentase 55%. Angka ini menunjukan
bahwa efektifitas pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Negeri “Na’umbai”
Kabupaten Kampar adalah dalam Kategori  40% - 55% ( Cukup).

Adapun usaha guru untuk mengefektifkan pembelajaran Bahasa Arab Di Madrasah
Tsanawiyah Negeri “Na’umbai” Kabupaten Kampar sebagai berikut :

a) Guru membuat perencanaan sebelum mengajar.
b) Guru mengemukakan tujuan pelajaran pada permulaan pelajaran.
c) Guru memberi latihan praktis yang mengaktifkan semua siswa.
d) Guru memberi ikhtisar pelajaran lampau sebelum memulai pelajaran baru.
e) Guru membuat suasana kelas menjadi hidup
f) Guru memberikan pengetahuan yang aktual kepada siswa.
g) Guru menggunakan berbagai metode mengajar.
h) Guru memberi motivasi kepada siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar.
i) Guru memberi perbaikan bagi siswa yang belum berhasil belajarnya.
j) Guru mengadakan review tiap minggu secara teratur.



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 

رسوله، اهلادي إىل الناس كالما، أشهد أن ال إله إّال اهللا وحده ال شريك له و أشهد أّن حممدا عبده و
.أصحابه أمجعنيصراط مستقيم، و الداعي إىل دين قّيم، و على آله و 

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

احلكومية برياو.
بإذن اهللا عز وجل مع توجيهات من فضيلة املشرف وإرشاداته. هذه الرسالةالباحثة تأمتّ 

هدهم يف توجيه الباحثة لكتابة وكذلك تقدم الباحثة شكرا جزيال وفائق االحرتام إىل الذين قد بذلوا ج
: هذه الرسالة

عة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية جامدير محممد نذير كرمي الدكتورفضيلة األستاذ.1
رياو.

كلية الرتبية والتعليم.عميدمسعود زين املاجستري الدكتور .2
كلية الرتبية والتعليم.ة العربية  قسم تدريس اللغلدكتورندوس ذو الكفل املاجستري رئيس ا.3

وكثرية ما  و علالبحث. فقد نفعتين هشراف على هذالذي قام باالدي املاجستريالدكتور رش.4
. فأسال اهللا أن جيزيه خري اجلزاء.رسالةنصائحه الغالية وتوجيهاته السديدة وخباصة يف هذه ال

قسم تدريس اللغة العربية.كاتبألويزار املاجستري  .5
األكادمي الذي وجهين وأرشدين يف أداء الواجبات الدكتورندوس ذوالكفل املاجستري املشرف.6

ية.األكادم



ما. واليزاالن والدّي احملبوبني.7 الذين قاما برتبييت وتزويدي ودفعاين بكل صربمها ولطفهما ومود
يدعوان اهللا لنجاحي، وإخواين وإخوايت الذين يرجون أن أكون ناجحا يف التعلم، و جلميع أسريت 

لعلي وإياهم يف محاية اهللا.
الذين علموين علوما نافعة يف قسم تدريس اللغة العربية.ةذاألسات.8
جلميع إخواين وأخوايت وزمالئي وأصدقائي يف قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم .9

م املادية املعنوية الجلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو  ستكمال على مساعدا
هذا البحث.

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

1435ه مجادى ثانية 14 باكنبارو،
م   2014ابريل 14

ريسي ديفينا ليستاري
10912006409
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