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ملخص

في المدرسة الثانويةفي الصف الثالث درس الصرفتعليم تنفيذ) : 2013(,فحريني 
.دار النهضة الطوالب بانكيننجمعهد

ىف سنة مايوحىت أبريلهذا البحث ىف شهر أبتدأدراسة وصفية، رسالةالههذ
دار النهضة الطوالب درسة الثانوية مبعهداملىف هو. وأما ميدان هذ البحث ه1434م/2013
ملدرسة يف ادرس الصرف تعليم :الصرف، وموضوعه هو، فرد هذا البحث هو مدرس بانكيننج

تمع ىف هذا البحث مدرس نطقة كمباردار النهضة الطوالب بانكيننج مبالثانوية مبعهد الصرف، وا
وهذا البحث بدون إستخدام العينة.واحدعدده 

م اواملقابلة. إستخداملراقبة إستخدم الباحث طريقتني وهي درس الصرفتعليم ملعررفة 
اإلستبيان لنيل البيانات الكمية مث حلل بإستخدام الرمز.

100x
N
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P 

Keterangan : P = Persentase Rata-Rata Kualitatif

F = Frekuensi

N = Number Of Cace ( Jumlah Keseluruhan)

و وجدت من املصدر األول لنيل البيانات الكيفية الباحثإستخدمهاوأما املقابلة ، 
املراقبة.املقارنة على البيانات (مدرس الصرف) الغرض ىف إستخدام املقابلة هو

العدد يدل هذا %. 8,74نسبة املئويةالواملقابلة وجد عدد باملراقبةالبيانات الباحثحللأن بعد 
نسبة الىف وهودار النهضة الطوالب بانكيننج مبعهدملدرسة الثانويةيف ادرس الصرف تعليم على أن 

كايف)./مقبول%(75-%56املئوية 
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ABSTRACT

Fahroini, (2013) : Sharaf Teaching in MTs of Daarun Nahdha Islamic Boarding
School Bangkinang

The type of this reseach is discriptive research. This reseach was begun in april
until mei 2013 M/ 1434 H, the location of this research is in Tsanawiyah Of Daarun
Nahdha Islamic Boarding School Bangkinang Regency Kampar Riau. The subject of this
research is the Sharaf’ teacher and the object of this reseach is Sharaf  teaching process.
The population in this reseach is the Sharaf’ teacher which the number is 1 person. And
this reseach did not take sample.

To know about Sharaf teaching process were used 2 methods namely observation
and interview. To get the kuantitative data the reseacher used the formula :

100x
N

F
P 

Description : P = Percentage Average Qualitative

F = Frequency

N = Number Of Cace ( Total Overall)

While the interview was used to get the qualitative data which was gotten

from the primary data sources (Sharaf ’ teacher ). The interview was conducted to

get the goal as contrast data of observation.

After the analyzing of observation and interview data the researcher was
gotten percentage 60,18% this number shows that pengajaran sharaf teaching
process in MTS of Daarun Nahdha is in category 56% - 75% ( enough/ middle ).
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ABSTRAK

Fahroini, (2013): Pelaksanaan Pengajaran Guru Sharaf  di MTs Pondok
Pesantren Daarun Nahdha Thawalib Bangkinang.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif, penelitian ini di mulai
Tsanawiyah Pondok Pesantren Daarun Nahdha Thawalib Bangkinang, sabjek
penelitian ini adalah Guru bidang studi sharaf ’ , dan objek penelitia ini adalah
Pengajaran Guru Sharaf. Populasi dalam penelitian ini adalah Guru bidang studi
Sharaf ’yang berjumlah 1 orang, dan penelitian ini tidak mengambil sample.

Untuk mengetahui pengajaran guru sharaf, digunakan 2 metode yaitu,
observasi dan wawancara. 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)

Sedangkan wawancara digunakan untuk mendapatakan data Kualitatif
yang diperoleh dari sumber data primer (Guru Bidang Studi Sharaf’) Wawancara
dilakauan dengan tujuan sebagai bahan perbadingan terhadap data observasi.

Setelah dilakukan analisis terhadap data observasi dan wawancara
diperoleh angka persentase 74,8% angaka ini menunjukan bahwa pengajaran Guru
Sharaf di MTs Pondok Pesantren Daarun Nahdha Thawalib Bangkinang adalah
dalam Kategori  56%-75% ( Cukup/ Sedang).
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الشكر والتقدير

بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمد هللا الذى جعل اللغة العربية أفضل اللغات وأنزل اهللا قراَنا عربية لعلنا من املتعاقلني، 

الصالة والسالم على سيدنا حممد صل اهللا عليه وسلم وعلى اله وأصحابه أجعمعني.

ىف الطبقة األوىل ىف ةاملؤهلشهادة الكتابة هذه الرسالة شرط من الشروط للحصول على 

قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو حتت 

دار النهضة طوالب مبعهد يف املدرسة الثانويةيف الصّف الثالث درس الصرفتعليم تنفيذاملوضوع " 

توجيهات من املشرف وإرشاداته الز وجل مع " أمت الباحث كتابة هذه الرسالة بإذن اهللا عبانكيننج

وما نسيت أن أشكر شكرا كثريا ملن ساعد الباحث ىف هذه الرسالة، وأخص الشكر إىل :

ف قاسم بروفسور الدكتور حممد نذير كرمي كمدير جامعة سلطان شري.1

.اإلسالمية احلكومية رياو

كلية الرتبية والتعليم جبامعة سلطان كعميدالدكتور احلاج مسعود زينالدكتور.2

.يف قاسم اإلسالمية احلكومية رياوشر 

الدكتور رندس ذو الكفل املاجستري حيث يكون رئيسا ىف قسم تدريس اللغة .3

العربية بكلية الرتبية والتعليم جبامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية 

.رياو ومجيع املوظفني ىف قسم تدريس اللغة العربية
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الدكتورندوس أمريزال املاجستري حيث يكون مشرفا الذى ساعدىن ىف كتابة .4

.هذه الرسالة

.م تدريس اللغة العربيةىن علوما متنوعة ىف قساملعلمون واملعلمات الذين علمو .5

ما قد ربياىن تربية حسنة منذ صغريى حىت األن ، أدعو " يوالد.6 املكرمني أل

.ربيان صغريا"رب اغفرىل ولوالدي وارمحهما كما

إخواىن وأخواتى الذين يساعدونىن ويصاحبونىن حسن الصحابة ىف قسم .7

تدريس اللغة العربية الذى مل يكن أن أذكر هم واحدا فواحدا.

والنقصانات ىف هذه الرسالة. أدعو اهللا تاألخطاءالتصحيح إذا وجدرآءوأخريا أرجو من الق

يق واهلداية والرضا واملعرفة أمني يارب فتو ال. وباهللا ائهاتعاىل أن جيعل هذه الرسالة نافعة ىل ومجيع قر 

العاملني.والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته.

هـ1434رجب8، باكنبارو
م2014يوين21

حر يينف
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