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ملخص

المدرسة اللغة العربية فىمدرسلدىالعالجيعن تطبيقدراسة وصفية): "2013شفريادي (
"العالية بمعهد خير األمة اإلسالمى أير مولك إندرا غيرى هولو

ىف املدرسة العالية . املشكلة ىف هذا البحث هو نتائج التعلم التالميذ وصفيةالبحث هو البحث اهذ
ناقص حىت قام الكاتب التعلم العالجي ىف األمة اإلسالمى أير مولك إندرا غريى هولومبعهد خري 

تعليم اللغة العربية بعد إمتحان األخري الدراسى إلرتفاع النتائج التالميذ.
يستقدم الكاتب طريقة املراقبة املباشرة و املقابلة املباشرة جلمع البينات هذا البحثىف 

ىف املدرسة العالية مبعهد خري األمة اإلسالمى أير مولك العالجينتجة التعلم على تطبيق ملعرفة 
تمع ىف هذا البحث إندرا غريى هولو. مدرس. مث ىف تأخذ العينة  يستقدم الكاتب طريقة 1ا

جمموعة العينة و يسمى مبجموعة العينة.
مث ىف حتليل البيانات قدم الكاتب الرمز :

100x
N

F
P 

نتيجة وفيئته مقبول.  فاخلالصة من ذالك  ان 60.18فيجد احلاصل من كل املراقبات 
ىف املدرسة العالية مبعهد خري األمة اإلسالمى أير مولك إندرا غريى هولوالعالجيتطبيقتنفيذ 

% داخل إىل مقولة "مقبول".60,18"مقبول" ألن 



ABSTRAK

Syafriadi, (2013): Studi Deskriftif Tentang Penerapan Pengajaran Remedial
Oleh Guru Bahsa Arab di MA Kahirul Ummah Air Molek
Kabupaten Indragiri Hulu.

Penelitian ini adalah penelitian deskriftif. Masalah dalam penelitian ini
adalah nilai pelajaran bahasa arab siswa madrasah aliyah Khairul Ummah Air
Molek Kab. Indragiri Hulu tidak mencukupi standar ketuntasan minimal sehingga
guru bahasa arab di  madrasah aliyah Khairul Ummah Air Molek Kab. Indragiri
Hulu melakukan kegiatan remedial setelah ujian akhir untuk mencapai kriteria
ketuntasan minimal.

Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan instrument observasi
dan wawancara untuk mengetahui sejauh mana penerapan pembelajaran ramedial
oleh guru bahasa arab di madrasah aliyah Khairul Ummah Air Molek Kab.
Indragiri Hulu. Populasi dalam penelitian ini adalah guru bahasa arab di madrasah
aliyah Khairul Ummah Air Molek Kab. Indragiri Hulu yang berjumlah 1 orang.
Maka penulis mengambil seluruh populasi untuk dijadikan sampel dengan
menggunakan teknik total sampling.

Kemudian dalam mengolah data penulis menggunakan rumus sebagai
berikut:

P= x 100 %

Setelah dilakukan penelitian maka diperoleh hasil dari keseluruhan
observasi 60.18 % yang termasuk dalam kategori cukup. Maka kesimpulan dari
penelitian ini adalah pelaksanaan pembelajaran remedial di madrasah aliyah
Khairul Ummah Air Molek Kab. Indragiri Hulu termasuk dalam kategori cukup
efektif.



ABSTRACK

Syafriadi, (2013): Descriptive Study On Implementation of Remedial
Teaching Teacher by arabic language MA khairul
Ummah Air Molek Kabupaten Indragiri Hulu.

This research is a descriptive study. The problem in this study is the value of
students learning Arabic madrasah aliyah Khairul Ummah Air Molek Indragiri
Hulu regency insufficient standard minimum completeness that Arabic teacher at
Madrasah Aliyah Khairul Ummah Kab Air Molek. Indragiri Hulu perform
remedial activities after the final exam to achieve the minimum completeness
criteria.

In the authors collected data using the instrument of observation and
interviews to determine the extent of the application of learning ramedial by
Arabic teacher at Madrasah Aliyah Khairul Ummah Air Molek kab Indragiri
Hulu. The population is Arabic teacher at Madrasah Aliyah Khairul Ummah Air
Molek kab Indragiri Hulu, amounting to 1 person. The authors take the entire
population to be sampled using total sampling technique.

Later in processing the data the authors using the following formula:

P= x 100 %

After a study of the obtained results of the overall observations 60.18% are
included in the category of pretty. So the conclusion of this research is the
implementation of learning remedial in Madrasah Aliyah Khairul Ummah Air
Molek.



الشكر و التقدير

م والصالة والسالم على خامت املرسلني  احلمدهللا الذي أنزل السكينة يف قلوب املؤمنني ليزدادوا إميانا مع إميا
حممد الصادق األمني إمام اهلداة املعلمني. و بعد 

كتابة الرسالة الستكمال شرط من الشروط املقررة لنيل الشهادة اجلامعية للدرحة األوىل يف من واجب الكاتب
قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.

اوز صعوبة كثرية و خمتلاعرتف الكاتب فة. و أيقن أن فيها األخطاء أن يف كتابة هذه الرسالة البد بقوة عزم 
من مساحة مجيع القراء أن يقدموا اإلصالح و اإلقرتاحات لتكميل هذه الكاتبلقلة علوم و إدراكه. و لذلك يرجو 

الرسالة.
هذه الرسالة بإذن اهللا عز و جل مع توجيهات من فضيلة املشرف و إرشاداته. و كذلك يقدم الكاتبو أمت 

لكتابة هذه الرسالة : ن قد بذلوا جهدهم يف توجيه الكاتبذيشكرا جزيال إىل الالكاتب
كاملدير جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.محمد نذير كريم. األستاذ الدكتور احلاج 1
لكلية الرتبية و التعليم.املاجستري كالعميدفرومادي كريم. الدكتور احلاج2
الرئيس لقسم تدريس اللغة العربية.املاجستري كذوالكفل. األستاذ3
املاجستري الىت شرفين يف كتابة هذه الرسالة. فقد نفعين كثريا نصائحه الغالبة و الويزر. فضيلة األستاذ 4

توجيهاته السديدة و خاصة هذه الدراسة. فأسأل اهللا أن جيزيها خري اجلزاء.
ابى أحمد  و هو ا يدعواىن لنجاحى يف احلياةى احملبني الذين شرفىن و ربياين من صغريي و دائم. والذ5

. و إخواين الذين يعللوين أن أكون ناجحا يف التعلم و جلميع أسريت لعلي و إياهم يف محاية اهللا.اكونور 
ين يف أداء الواجبات األكادمية.شرف األكادمي الذي وجهين و أرشداملاجستري كاملفوزانمحمد. 6
الذين علموين علوما نافعة يف قسم تدريس اللغة العربية.األساتيذة. 7
م املادية و املعنوية ليلي سوريانى و خصوصا إىل حبيبىت قلىب. 8 وغريهم  الذين ساعدوين و على مساعد

الستكمال هذه الرسالة. 
اإلسالمية . و ال أنسى أن أقدم شكرا جلميع إخواىن و زمالئى و أصدقائى يف جامعة سلطان شريف قاسم9

احلكومية رياو و خاصة لقسم تدريس اللغة العربية.



و أخريا جزاهم اهللا مجيعا خري اجلزاء و برك اهللا فيهم يف الدنيا و األخرة. و أدعو اهللا عز وجل عسى أن 
جيزى من يرمحىن و إياهم يف احلياة و جيمعىن و إياهم يف األخرة مع سيد الشفاعة حممد صلى اهللا عليه و سلم. و اهللا 

يشاء.    

هـ4143شعبان 19باكنبارو,
م2013يوين28

شفريادي
10712000269



محتويات الرسالة

أ...........................................................................الشكر والتقدمي
ه...............................................................................ملخص

ح........................................................................حمتويات الرسالة
ي........................................................................حمتويات اجلدول

ي.........................................................................املالححمتويات

الباب األول : مقدمة
1.............................................................خلفية املشكلة.1
5..................................................الدوافع يف اختيار املوضوع. 2
5............................................................الحاتطتوضيح اإلص.3
6...............................................................املشكالت. 4

6..........................................................تقدمي املشكالتأ
6........................................................حتديد املشكالتب
6......................................................ن املشكالته.تكو ج

7...................................................و فوائدهالبحث. أغراض5
7........................................................البحثأغراض.1
8..........................................................البحثفوائد.2
نظريرطإلاالباب الثانى :
8..............................................................املفهوم النظرى1

8.........................................................عالجيةالتعريفأ. 
10...............................التدريسمع حتسنيالعاديةالتدريسفرق بني. ب
11................................................... الغرض حتسني التعلمج

12..............................................التدريسحتسنوظيفة عن د. 
14............................التدريسو عملية التعلميفحتسن التعلم عالقة ه. 



16.................................................................... املعلم2
16..........................................................التعليميةالعملية.3
17.................................................حتسن التعليمالرتبيةنظرية. 4
19................................................التعليم العالجياملعلمدور.5
24...................................العالجية)التدريس (يفاألساليب حتسني. 6

26..........................................اخلطوات ىف التعليم العالجىت. 

72...................................................الدراسات السابقةث.  
72...........................................املفهوم العملى:ثانيا.ج

الباب الثالث : طريقة البحث
13..................................................... وقت و مكان البحث1
13................................................مبحوث البحث وموضوعه.2
تمع و العينة.3 31...........................................................ا
32....................................................... طريقة جلمع البيانات4

32..........................................................املباشرةمراقبةأ. 
32.......................................................ب. املقابلة املباشرة

23...................................................... طريقة حتليل البيانات5

و تحليلهاتقديم البياناتالباب الرابع :
43...........................................................تقدمي البيانات.1

43................................................أ. تصوير من متغري البحث
34............................................................. حتليل البيانات2

الباب الخامس : الخاتـمة
54...................................................................اخلالصة1
54................................................................اإلقرتاحات2

55............................................................................املراجع



محتويات الجدول

4..........................:نتيجة التالميذ قبل و بعد التعلم العالجىاجلدول األول
33.........................................................الفيئة: ل الثاىن  اجلدو 
35...................................................املراقبة األوىل:ل الثالث اجلدو 
37...................................................املراقبة الثاىن:ل الرابع   اجلدو 
39.................................................املراقبة الثالث: اخلامس لاجلدو 
41..................................................املراقبة الرابع:السادسلاجلدو 
43.................................................املراقبة اخلامس:السابعلاجلدو 
44................................................املراقبة السادس: الثامنلاجلدو 
موعة التاسعلاجلدو  46................................................املراقبة: ا
47................................................املراقباتنتائج :العاشرلاجلدو 
56................................................املراقباتنتائج :احلادى عشرلاجلدو 
59................................................املراقبات: نتائج الثاىن عشرلاجلدو 
موع نتائج املراقباتالثالث عشرلاجلدو  61.........................................: ا
62.....................................ملخص من مجيع املراقبات:الرابع عشرلاجلدو 

محتويات المالح

نتيجة التالميذ قبل و بعد التعلم العالجى: األولاملالح
اوراقة اإلذن للبحث:الثاىناملالح
ورقة للمشرف: الثالثاملالح


	Cover(21).pdf (p.1-2)
	PENGESAHAAN ASLI.pdf (p.3-4)
	abstrak(20).pdf (p.5-7)
	ير.pdf (p.8-9)
	محتويات الرسالة.pdf (p.10-12)

