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 ملخص البحث
ِة ااَلِمْيِن الَزاِئِد الثانويِة الَكَفاَءة التـَّْرَبوِيَة ِلُمَعلِِّم اللَُّغِة الَعَربِيَِّة ِفي ِصَناِع َتْخِطْيِط التـَّْعِلْيِم اللغِة العربيِة بَِمْدَرسَ 

 سوكاهرجو المبونج الشمالية
 حليمة السعدية

0200141141 
 

الكفاءة الًتبوية ىي كاحدة من الكفاءات اليت هبب أف ُتوجد يف اؼبعلم. مطلوب من اؼبعلمُت أف يكونوا 
ج البحِث اأَلكلَية أف قادرين على ُمعاعبَِة بْرنَاَمج التعليم، كاحد منهم من ِخالؿ الَتْخِطْيط الَدِقْيق للتَػْعِليم. كأشاَرْت نَػَتائِ 

زبطيط التعليم اليت كضعْت من قبل اؼبعلم للغة العربية كامال الذم يتكوف من: التَػْقِوْْي التعليم كالربنامج الَسَنِوم، 
َنػَْهج، كزبطيط تنفيذ التعليم. كمع ذلك، فإف عملية تعليم اللغة العربية دبدرسة االمُت 

كالربنامج الفصل الدراسي، كاؼب
كيف الكفاءة "لثانوية سوكوىارجو المبونج الشمالية ال يبكن اف اقوؿ مواتية كبسالسة. مشكلة البحث ىو الزاءد ا

التربوية لمعلم اللغة العربية في صناع تخطيط التعليم اللغة العربية في المدرسة االمين الزائد الثانوية سوكاهرجو 
لمعرفة الكفاءة لمعلم اللغة العربية في صناع تخطيط التعليم اللغة "ىدؼ البحث ىو ؟"  المبونج الشمالية

 العربية في المدرسة االمين الزائد الثانوية سوكاهرجو المبونج الشمالية".

ىذا البحث ىو حبث الوصفي النوعي. كانت موضوعات يف ىذا البحث ىو معلم اللغة العربية الذم بلغ 
الكفاءة الًتبوية ؼبعلم اللغة العربية يف ِصناَع زبطيط التعليم اللغة العربية.  عدده شخصا. اؼبوضوع من ىذا البحث ىو

 .تقنية صبع البيانات اؼبستخدمة يف ىذا البحث ىي اؼبقابلة كاؼبالحظة كالوثيقة. يتم ربليل البيانات البحثية َكْصِفينا نَػْوِعينا

االمُت الزائد الثانوية سوكوىارجو المبونج الشمالية يف اؼبدرسة كَأْظَهَرْت نتائج البحث أف معلم اللغة العربية 
لديها الكفاءة ككل، كلكن ىناؾ أشياء  اليت ليست باغبق، كخصوصا على اؼبنهج ك خطة تنفيذ التعليم، دبا يف ذلك 

فيذ اؼبنهج، ال تزاؿ ىناؾ أكجو القصور، أم عالقة بُت مكونتو مل تكن مناسبة. كباإلضافة إىل ذلك، يف إعداد خطة تن
 (KIالتعليم، ال تزاؿ ىناؾ أكجو القصور يف صياغة اؼبؤشرات، ىناؾ الصيغ اليت مل تكن مناسبة بالكفاءة اعبوىرية )

(. باإلضافة إىل ذلك ، يف صياغة أىداؼ التعليم ، يف اختيار كسائل اإلعالـ كخطوات KDكالكفاءة االساسية )
 التعليم التزاؿ ىناؾ مراقبة.

 الكفاءة التربوية لمعلم، تخطيط التعليم، اللغة العربية.الكلمات المفتاحية: 
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 شعار

                       

                

Artinya: “Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya 

akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui siapakah (diantara kita) yang 

akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang 

dzalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan.” (QS. Al-An’am: 531) 
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 إهداء

مع االمتناف هلل سبحانو كتعاىل ، يبكننا دائما حصوؿ على النعمة كالتوجيو، ك عنايتو 

 اىديت ىذه الرسالة إىل:

كالديٍت، كالدم عبد الظهر احملبوب ككالديت سىت رضية احملبوبة الذاف قدماف التشجيع  .ٔ

كاؼبادم باالخالص الذم يبكن للكتابة إهناء ىذه الرسالة العلمية بشكل الركحي 

 جيد كسالسة.

إخواين كأخوايت األعزاء ، سيت معاكنة، نور خَت، كشيال خَت النساء الذين اعطاء  .ٕ

 التشجيع كاغبافز للكتابة لتكوف قدكة حسنة.

عليم اللغة العربية ك اغببيبة جامعة االسالمية اغبكومية رادين انتاف المبونج ك قسم الت .ٖ

الذين يوفركف الدرس يف اغبياة كوبفزكف على أف  ٕٗٔٓاصدقائي الطالب قوة 

 تصبح شخصنا األفضل يف اؼبستقبل.
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 ترجمة الباحثة

 

حليمة السعدية أك غالبا يلقبها حبليمة، ابنة األكىل ألربعة أطفاؿ من الزكج عبد 

يف  أبونج سوراكرتا، سكيت، يف منطقة بندر الظهر ك سيت رضية. كلدت الباحثة يف قرية

 .ٜٜٙٔمن يناير  ٕٔيف التاريخ   المبونج الشمالية مقاطعة

بندر سكيت، يف  مدرسة اإلسالمية االبتدائية يف قرية  ربققت التعليم االبتدائية يف

. مث استمرت تعليمها  ٕٛٓٓيف عاـ  المبونج الشمالية يف مقاطعة أبونج سوراكرتا، منطقة

 . مث كاستمرت تعليمها الثانوم يفٕٔٔٓكزبرجت يف عاـ  اؼبهاجرين اؼبتوسطة يف مدرسة

. يف نفس العاـ تواصل الباحثة الدراسة ٕٗٔٓمدرسة اؼبهاجرين العالية كزبرجت يف عاـ 

المبونج كازباذ قسم اللغة العربية يف كلية  انتاف رادين جامعة االسالمية اغبكومية الرظبية يف

، أكملت الرسالة العلمية للحصوؿ على درجة اعبامعية ٕٛٔٓيف عاـ الًتبية كالتعليم. 

الكفاءة التربوية لمعلم اللغة االكىل يف علم الًتبية كالتعليم ك رسالة علميتها ربت اؼبوضوع "

العربية في صناع تخطيط التعليم اللغة العربية بمدرسة االمين الزائد الثانوية سوكاهرجو 

 ".المبونج الشمالية
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الشكر والتقديركلمة   

 بسم اهلل الرضبن الرحيم

 

 .السالـ عليكم كرضبة اهلل كبركاتو

اغبمد هلل، اغبمد كالشكر هلل سبحانو كتعاىل الذم أعطى الرضبة، كالتوفيق عنايتو، 

حبيث يبكن للباحثة إقباز ىذه الرسالة العلمية. الصالة ك سلم على النيب ؿبمد  صلى اهلل 

 .عليو ك سلم النو كصل علينا أعظم النعمة كىي اإلسالـ كاإليباف

الكفاءة التربوية لمعلم مع كل امتناف باهلل، سبكنت الباحثة إلهناء دراسة بعنواف "

اللغة العربية في صناع تخطيط التعليم اللغة العربية بمدرسة االمين الزائد الثانوية 

الرسالة العلمية إلكماؿ الشركط للحصوؿ ". تصميم ىذه سوكاهرجو المبونج الشمالية

على الدرجة اعبامعية االكىل يف كلية الًتبية كالتعليم يف قسم اللغة اللعربية باعبامعة االسالمية 

اغبكومية رادين انتاف المبونج. يف كتابة ىذه الرسالة العلمية حصلت الباحثة على اؼبساعدة 

ه اؼبناسبة ، تعرب  الباحثة الشكر العميق إىلكالتوجيو كالتشجيع من ـبتلف األطراؼ. يف ىذ : 
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األستاذ الدكتور اغباج مكرم، اؼباجستَت رئيس للجامعة االسالمية اغبكومية رادين  .ٔ

 .انتاف المبونج الذم أعطى الفرصة للباحثة الكتساب اؼبعرفة يف ىذه اعبامعة

كالتعليم للجامعة األستاذ الدكتور اغباج خَت األنوار، اؼباجستَت عميد لكلية الًتبية  .ٕ

االسالمية اغبكومية رادين انتاف المبونج الذم كفر الفرصة كالتوجيو للباحثية أثناء 

 .الدراسة

الدكتور. سفارم داكد، اؼباجستَت رئيس لقسم التعليم اللغة العربية بكلية الًتبية  .ٖ

 كالتعليم جامعة االسالمية اغبكومية رادين إنتاف المبونج.

اجستَت سكرتَت قسم تعليم اللغة العربية بكلية الًتبية كالتليم عفيف أمر اهلل ، اؼب .ٗ

 .كاؼبعلم الذم قدـ مدخالت كربفيزا الستكماؿ ىذه الرسالة

الدكتور اغباج عبد اغبميد ،اؼباجستَت ، اؼبشرؼ االكؿ كالدكتور اغباج ؿبمد  .٘

ن أكماف شاه، اؼباجستَتاؼبشرؼ الثاين الذاف يقدماف دائما التوجيو كالتحفيز م

أجل إسباـ ىذه الرسالة بصعوبة كاإلرشاد كالتوجيو الصريح يف إقباز ىذه الرسالة 

 .العلمية
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السيد كالسيدة ؿباضر يف قسم التعليم اللغة العربية يف الكلية الًتبية كالتعليم  .ٙ

للجامعة االسالمية اغبكومية رادين انتاف المبونج الذين اعطاء العلـو الكثَت من 

احثة ؼبعرفة أنبية العلم.اعبدارة كقادكا الب  

رئيس اؼبكتبة لكلية الًتبية كرئيس اؼبكتبة اؼبركزية جبامعة االسالمية اغبكومية رادين  .ٚ

انتاف المبونج كاؼبوظفُت العاملُت الذين ساعدكا الباحثة من خالؿ توفَت اؼبعلومات 

 .عن اؼبراجع اؼبوجودة يف اؼبكتبة إلجراء البحوث

ية الذاف قدماف التوجيو كالدعم اؼبعنوم كالركحي كالديٍت عبد الظهر كسيت رض .ٛ

خالؿ إجراء الدراسات، كتقدْي اؼبودة اليت ال تقدر بثمن كتعطي التفاىم خالؿ 

 .فًتة الدراسة جبامعة االسالمية اغبكومية رادين انتاف المبونج

األصدقاء يف قسم اللغة العربية كالتعليم اؼبزيد من األصدقاء الذين قدموا الدافع  .ٜ

الدعم دائما يف اػبَت كالشر معا، ككذلك األصدقاء الذين يرافقوف دائما كتوفَت ك 

 اغبافز يف إقباز ىذه الرسالة العلمية.

صبيع األطراؼ اليت ال يبكن ذكرىا كاحدا فواحدا، ألم مساعدة سواء  .ٓٔ

 .بشكل مباشر أك غَت مباشر إلكماؿ كتابة ىذه الرسالة
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تدرؾ أف ىذه الرسالة العلمية ال تزاؿ بعيدة كل  ال يوجد أم عاج عاجز ، فإف الباحثة

البعد عن الكماؿ بسبب ؿبدكدية اؼبرجعية كالعلـو اليت سبلكها الباحثة. ؽبذا ، يتوقع الباحثة 

 .االقًتاحات كاالنتقادات اليت تكوف بناءة إلقباز ىذه الرسالة

ة أف يكافأكا عسى عبميع اػبَتية كاػبدمات كاؼبساعدات كاإلرشادات اؼبقدمة للباحث

من اهلل سبحانو كتعاىل. كأخَتا، كتأمل الباحثة أف النتائج الواردة يف ىذىالرسالة العلمية يبكن 

أف تكوف مفيدة كتكوف صدقة دائمة للباحثة بشكل خاص كالقراء بشكل عاـ. أمُت يا رب 

 العاؼبُت. 

 كالسالـ عليكم كرضبة اهلل كبركاتو

 

ٕٛٔٓبندر المبونج ، أبريل      

 

 حليمة السعدية       
     0200141141 
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 مقدمةال

 توضيح الموضوع . أ

أكالن  ،موضوع ىذه الرسالة العلمية سوء الفهم كسوء التأكيل يف فهمإىل لتجنب        

الكفاءة التربوية " العلمية ىذه الرسالة موضوعبعض اؼبصطلحات الواردة يف ستشرح الباحثة 

 الثانوية الزائد مدرسة االمينب ةالعربياللغة م يتخطيط التعل صناع في يةالعرباللغة  لمعلم

 ىو كما يلي:أما توضيج اؼبوضوع ". سوكاهرجو المبونج الشمالية

 . الكفاءة التربوية0

( kekuasaanالسلطة ) ي)قاموس االندكنيسي الكبَت( ى KBBIالكفاءة كفقا ؿ 

ة من قواعد اللغال اتقاف، كالقدرة على  (memutuskan sesuatu) يقرر شيئاأك للتحديد 

 ٔ.الباطنيةناحية النظرية أك ال

الذم ىو كبَت( ىو العلم الندكنيسي اإل)قاموس  KBBI كفقا ؿًتبوية البينما 

 ٕ.يعّلم

                                                             
1
Tim Penyusun Pusat Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kamus Versi Online/Daring), 

(Jakarta: Balai Pustaka, 7002)  
2
Ibid  
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الكفاءة الًتبوية على أهنا  نعلم أفالفهم اؼبذكور أعاله ، يبكن استنادا إىل 

 تعليمية.القدرة السلطة أك ال

 :، فإف الكفاءة الًتبوية ىي Ninik Sumiarsi ؿككفقنا 

القدرة على  ىي . ىذه القدرة الطلبة"الكفاءة الًتبوية ىي القدرة على إدارة تعلم 

قيقي يف الفصل اغبعمل الألداء  ، مث يطلب من اؼبعلمُتاؼبناسب ميجعل تصميم التعل

 ٖ."فعالةالهذبا ك كاؼب توفَت اؼبعلومات يف التعاطف  عند

. ألف ُتف توجد يف اؼبعلمىي كاحدة من الكفاءات اليت هبب أ ًتبويةالكفاءة ال

م ، كاحد منهم اؼبعلمُت مطلوب منهم أف يكونوا قادرين على معاعبة برامج التعليم كالتعلّ 

م من يالدقيق. تعترب قدرة اؼبعلمُت على تصميم التعل التعليم التخطيط جعل من خالؿ

ا. ألف التعل  كذلك.م اعبيد يبدأ من التخطيط اعبيد  يالكفاءات التعليمية اؽبامة جدن

 مي. تخطيط التعل4

                                                             
3
Khofiatun, Sa’dun Akbar, dan M. Ramli, “Peran Kompetensi Pedagogik Guru dalam 

Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar”. Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan, 

Vol. 5 No. 1 (Mei 7052), hlm. 489  
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 "خطةالكلمة "كبَت( يأيت من الندكنيسي اإل)قاموس  KBBIالتخطيط كفقنا لػ 

اؼبفهـو أك التصميم أك الربنامج ، كالتخطيط يعٍت العملية كالفعل ، ككيفية  كمعنو:

م فبا يعٍت ؿباكلة مشتق من كلمة التعلّ  KBBIكفقنا لػ م يالتخطيط. يف حُت أف التعل

م ىو عملية أك كيفية جعل شخص يلذكاء أك اؼبعرفة ، يف حُت أف التعلاكتساب ا

 ٗيتعلم.ل

م بأنو عملية كضع اؼبفاىيم ياستنادنا إىل الفهم أعاله ، يبكن تعريف زبطيط التعل

 اؼبعرفة. الكتسابيتعلم أك يسعى لكتصميم األنشطة اليت ذبعل الشخص 

 ىي: Wina Sanjaya م كفقا ؿيفهم زبطيط التعل

عُت ، كىي اؼبم يتعلالغايات كأىداؼ  عنملية صنع القرار يف التفكَت العقالين " ع

التغيَتات يف السلوؾ كسلسلة من األنشطة اليت هبب تنفيذىا كمحاكلة لتحقيق ىذه 

 ٘األىداؼ من خالؿ االستفادة من صبيع اؼبوارد احملتملة كاؼبوارد التعليمية اؼبوجودة".

أعاله ىو اؼبعرفة كاؼبهارات كالقيم  العلمية الرسالة ىذهاؼبوضوع لذا ، فإف اؽبدؼ من 

عربية يف تصّور ال من معلمُت اللغةتصرؼ العادة التفكَت ك بكاؼبواقف التعليمية اليت تعكسها 
                                                             

4
Op. Cit  

5
Ibid,  hlm. 78  
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 دبدرسة االمُت الثانويةكتصميم األنشطة اليت ذبعل الشخص يتعلم اللغة العربية يف 

 سوكاىرجو المبونج الشمالية.

 الموضوع اختيار أسباب . ب

ىذا  الختيار الباحثة تدفع الذم السبب تصبحك  تشجع اليت األشياء من العديد ىناؾ

 :أخرل أمور بُت من ، اؼبوضوع

 الموضوعية السبابا. 0

 اؼبكتوبة اإلسالمية التعاليم غالبية عن اؼبزيد لفهم األساسية اللغة ىي العربية اللغة. أ
 .العربية باللغة

 .كفبلة صعبة العربية اللغة أف التعّلم العديدة االفًتاضات. ب

 جيد بشكل ميلتعلا ىبططوف الذين العربية اللغة معلمُت من العديد ىناؾ يزاؿ ال. ج
 .الطلبة معظم قبل من كفبالن  صعبان  ميالتعل يعترب حىت صحيحك 

 

 الذاتية األسباب. 4
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اليت  ميالعل البحث نطاؽ عن وبيد كال دراستو، ليتم لالىتماـ مثَت وضوعاؼب. أ
 .العربية اللغة تعليم كىي يتعلمها الباحثة

 .البحث تنفيذ يف كاالرشادات اتالتوجيه لتوفَت اؼبشرؼ استعداد. ب

 ىذه االنتهاء يف مفيدة حىت اؼبناسبة كاؼبؤلفات كاؼبكاف كالوقت األمواؿ توافر. ج
 .الرسالة العلمية

سوكاىرجو  االمُت الثانوية مدرسةيف  ثالبح إلجراء اإلذف توفَت يف الرغبة كجود. د
 المبونج الشمالية.

 .الباحثة مع دراستها مت اليت اؼبؤسسات بُت جيد تواصل كجود. ق

 

 البحث خلفيةج. 

. ميالتعل بيئة يف ميالتعل كموارد اؼبعلمُت مع الطلبة بُت ربدث تفاعل عملية ىو ميالتعل

 كإتقاف ، العلم تساباك حدكث أجل من اؼبعلموف يقدمها مساعدة عملية ىو ميالتعل

 :اكتاهب يف  Wina Sanjaya كضعت كما. الطلبة موقف كتشكيل اؼبهارات
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 توجيو يتم ، اؼبعلم أنشأىا ميتعلال عملية أم كببساطة. هتدؼ عملية ىو ميالتعل"

 ٙ."دؼاؽب تحقيقل  العملية

 جيد بشكل العمل أجل من ميالتعل عملية لتيسَت اعبهود أحد ىو ميالتعل زبطيط

 نفسو التعليم زبطيطالتعريف  أف دبا. توقعاؼب كما رضيةاؼب تعليميةال نتائجال على ربصل يثحب

 :ىي اكتاهب يف Wina Sanjaya ؿ كفقنا

عُت ، كىي اؼبم يتعلالغايات كأىداؼ  عنعملية صنع القرار يف التفكَت العقالين "

ة لتحقيق ىذه التغيَتات يف السلوؾ كسلسلة من األنشطة اليت هبب تنفيذىا كمحاكل

 ٚ".األىداؼ من خالؿ االستفادة من صبيع اؼبوارد احملتملة كاؼبوارد التعليمية اؼبوجودة

 كدليل استخدامها يبكن كثائق تشكيل يف القرار ازباذ لعملية النهائية النتيجة تتمثل

 .ميالتعل عملية تنفيذ يف

 

 

                                                             
6
Wina Sanjaya, Perencanaan & Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 7008),  

hlm. 35  
7
Ibid,  hlm. 78  
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 الفصل يف ميالتعل لتسهي يف اؼبساعدة على ميالتعل زبطيط يعمل ،Harjanto ؿ كفقا

 كيف االقتصادية الناحية من أكثر ىدؼ ربقيق يف يساعد أف للتخطيط يبكن كما. الدراسي

 ٛ.التنفيذ يف بسهولة كمراقبتها الفرص على بالسيطرة يسمح كأف احملدد الوقت

 غَت أك مباشر بشكل إما ، يدةاعب نتائجال يعطي سوؼ ميللتعل اعبيد التخطيط إف

 أىداؼ إىل الطلبة توصيل أجل من ميالتعل عملية توجيو يف دكرنا ميالتعل طيطزب يدكر. مباشر

 .ميالتعل

 سوؼ أكال،: منها اإلهبابية، اآلثار من العديد يثَت ميالتعل خطة ،Jejen Musfah ككفقا

 غَت اؼبواد من تكرار ىناؾ يكوف لن اؼبعلمُت، من ديدةاعب عارؼاؼب دائما ةبالطل يكتسب

 يقتصر ألف اؼبادية تكراراغباجة إىل . ميالتعل يف اؼبللاليت يسبب  الطلبة إىل دلأ فبا الضركرية

 كحريصة سعيدة تكوف سوؼ أهنا حبيث ،للمعلمُت الطلبة الثقة كبناء ،كالثانيا .تعزيز على

 قبل من ك شيء الذم ينتطرىا متعة نشاطك متعلّ  يكوف أف سوؼ كثالثا، م،التعلّ  على

 مواجهة يف ةبالطل مشاعر مع كىبتلف. الفصل يف وفتعلمي ك يأيت أف عبثا لن ألهنم ،ةبالطل

                                                             
8
Harjanto, Perencanaan Pengajaran cet. 8, (Jakarta: Rineka Cipta, 7055),  hlm. 77  
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 مستعدة ليست األحياف بعض يف استعداد أك إعداد دكف دائما يعلموف الذين اؼبعلمُت

 ٜ.للتدريس

 تنفيذ يف اؼبعلمُت قبل من سبرير هبب أف كضركرة ضركرم، التعليم زبطيط كلذلك،

 على قادرة لتكوف ؼبعلمُت توجيهي سيكوف ألنو لمُت،للمع جدا مهم التعليم زبطيط .ميالتعل

 كليس م،يالتعل لألنشطة خطة دائما ذبعل كسوؼ اعبيد اؼبعلم. جيدا ملتعلّ  ةبالطل توجيو

 .يف الفصل عند التعّلم خطة التعليم دكف سبب  ىناؾ

 كىذا ة.بالطل يعلم يف كاجباتو يتم أف على اؼبعلمُت ليعدد زبطيط التعليم قبل هبب"

 زبطيط يف مطور إعداد لديهم يكن مل إذا التدريس على قادرين يكونوا لن اؼبعلمُت أف عٍتي

 ٓٔ". ميالتعل

 بتنفيذ تتعلق اؼبعلم مهمة ألف ، تطويره يف اؼبعلمُت قدرة على ميالتعل زبطيط يعتمد

 سيتم الذم التعليم من الدرس زبطيط الضركرم من لذلك. عنو مسؤكال أصبح الذم ميالتعل

 من العديد إىل اعبيد التخطيط يؤدم أف كيبكن ، ميالتعل فاعلية ربقيق أجل من ذهتنفي

                                                             
9
Jejen Musfah, Peningkatan Kompetensi guru Melalui Pelatihan & Sumber Belajar, (Jakarta : 

Prenada Media Group, 7055), hlm. 2  
11

M. Nadzir, “Perencanaan Pembelajaran Berbasis Karakter”. Jurnal Pendidikan Agama 

Islam, Vol. 7 No. 7 (November 7053), hlm. 334  
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 بُت التفاعل يزيد أف يبكن لكنو ، التدريس كقت يف للمعلمُت اإلبداعية كالقوة اؼببادرات

 .الطلبةك  اؼبعلمُت

 أىداؼ ربقيق يف رئيسنا عامالن  ميالتعل عملية كتنفيذ زبطيط على اؼبعلمُت قدرة تعد

 بالواجبات كثيقا ارتباطا يرتبط شيء ىي ميالتعل عملية تنفيذالك  تخطيطال مهارات. تعليمال

 .يثقفوف كمعلمُت كاؼبسؤكليات

 بالعديد كثيقنا ارتباطنا التخطيط يرتبط. بعناية التعليم طىبط اؼبعلم على هبب ،كمريب

 .يمكالتقي التعليم طريقةك  ميالتعل كأنشطة ميالتعل أىداؼ مثل العناصر من

 مكالتعلّ  التعليم أنشطة زبطيط على قادران  اؼبعلم يكوف أف اؼبتوقع من ، ميللتعل كمخطط

 .فعاؿ بشكل

 ، اؼبواد كاختيار ، األىداؼ صياغة مثل ، تعليميةال نشطةاأل تصميمل عليو هبب لذلك

 ؿباكلة يف كجدية دائمنا لَتكز اؼبهنية اؼبعلم من ُيطلب. التقييمات كإجراء ،طريقةال كاختيار

 ٔٔللطلبة. اكمناسب اجيد ميلتعلا زبطيط

                                                             
11

Jejen Musfah, Peningkatan Kompetensi guru Melalui Pelatihan & Sumber Belajar, (Jakarta 

: Prenada Media Group, 7055), hlm 8  
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 تربوية كشهادات ككفاءات أكاديبية مؤىالت اعبيدين اؼبعلمُت لدل يكوف أف هبب

 .الوطٍت التعليم أىداؼ ربقيق يف كالرغبة القدرة كلديهم ، كركحية بدنية كصحة

 يف موجود غَت االختصاص كاف إذا. اؼبعلمُت مؤىالت أىم من كاحدة ىي الكفاءة

 منا يطلب القرآف يف كباؼبثل. النتائج تعظيم يتم كلن كظيفتو أداء يف ـبتصنا يكوف فلن ،اؼبعلم

 :صرحت ٖ٘ٔ: األنعاـ سورة القرآف يف. غَت جيد كليس كامل بإخالص العمل

                         

             

 

Artinya: “Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya 

akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui siapakah (diantara kita) 

yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-

orang yang dzalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan.” (QS. Al-

An’am: 531) 

 

 :ىو نفسو االختصاص فهم فإف ،Jejen Musfahكفقا ؿ 

 العمل يف تتجلى ، كاؼبواقف كاؼبهارات اؼبعرفة على تشمل اليت الشخص قدرات"

 ٕٔ".كالبيئة الذات من كلل يفيد الذم اؼبلموس
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 الكفاءة ىي اؼبعلم يف توجد أف هبب اليت األربع الكفاءات فإف ،BSNP ؿ كفقا

 ٖٔ.اؼبهنية كالكفاءة ، الشخصية كالكفاءة ، تماعيةاالج كالكفاءة ، الًتبوية

 عملية يف اؼبعلمُت دكر ىناؾ ألنو ، الكفاءات أىم من كاحدة ىي الًتبوية الكفاءة

 :كآخركف Khofiatun قبل من موضح ىو كما. ميالتعل

 األكثر اؼبكاف للمعلمُت الًتبوية الكفاءة ربتل األربعة اؼبعلمُت كفاءات من".... 

 العملية، يف دكرنا يلعبوف اؼبعلموف ألف ميالتعل تنفيذ يف ككذلك عاـ بشكل التعليم يف أنبية

 من جوانب على تنطوم اليت الشاملة التعليمية العملية جوىر ميالتعل عملية تكوف حيث

 ٗٔ."اؼبعلم كفاءة

 ككفقنا. اؼبعلم يف توجد أف هبب اليت الكفاءات من كاحدة ىي ًتبويةال الكفاءة

Ninik Sumiarsi، ىي الًتبوية الكفاءة فإف: 

                                                             
13

Ibid, hlm. 1  
14 Khofiatun, Sa’dun Akbar, dan M. Ramli, “Peran Kompetensi Pedagogik Guru dalam 

Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar”. Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan, 

Vol. 5 No. 1 (Mei 7052), hlm. 489 
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 جعل شكل يف القدرة ىذه. الطلبة متعلّ  إدارة على القدرة ىي الًتبوية الكفاءة"

 توفَت يف الفصل يف حقيقي بعمل للقياـ اؼبعلم يطلب من مث ،اؼبناسب ميالتعل زبطيط

 ٘ٔ". كفعالة مهذباك   التعاطفب اؼبعلومات

 كاحد ، مكالتعلّ  التعليم برامج معاعبة ىعل قادرين يكونوا أف اؼبعلمُت من مطلوب

 من ميالتعل تصميم على اؼبعلمُت قدرة تعترب. ميللتعل الدقيق التخطيط خالؿ من منهم

ا اؽبامة التعليمية الكفاءات  .كذلك اعبيد التخطيط من يبدأ اعبيد ميالتعل ألف. جدن

 اهتأجرا الذم يدمالتمه البحث من اؼبدرسة مدير من الواردة اؼبعلومات إىل استنادنا

اؼبدرسة  يف يف العربية اللغة معلم ذلك يف دبا اؼبعلموف قاـ ،اؼبدرسة االمُت الثانوية يف ةالباحث

 خطة ، اؼبنهج ذلك يف دبا ، الدراسة برامج زبطيط كثائق من العديد بتجميع االمُت الثانوية

 دبهاـ للوفاء( RPP) ميلالتع تنفيذ كخطة ، الدراسي الفصل برنامج خطة ، السنوية الربنامج

 .باإلدارة اؼبتعلقة اؼبعلمُت

                                                             
15

Ninik Sumiarsi, “Analisis Kompetensi Pedagogik dan Pengembangan Pembelajaran Guru 

SD Negeri 095 Tarakan”. Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan, Vol. 3 No. 5 (Januari 

7051), hlm. 500  
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 اؼبدرسة االمُت الثانوية يف األكلية البحوث خالؿ ةالباحث من مالحظة على بناء

 نقوؿ أف يبكن ال تصميمو مت قد ميالتعل عملية أف تبُت الشمالية المبونج سوكوىارجو

 .كسالسة جيد بشكل

 كلكن يراـ، ما على سارت ة االمُت الثانويةاؼبدرس يف ميالتعل بتنفيذ يتعلق كفيما

 إىل كباإلضافة. مهارة اللغة ميلتعل اإلعالـ كسائل استخداـ الوقت يف تفضيال أقل ىناؾ

 أف يبكن ال اؼبدرسة االمُت العالية يف ةلبللط التعليمية النتائج أف أيضا الباحثة تكجد ذلك،

 .أفضل يقاؿ

 كفاءة عن التحقيق كمواصلة لتقييم مضطرة ،الباحثة رأت البحث خلفية على كبناء

 يف العربية اللغة ميلتعل بالتخطيط اؼبتعلقة بواجباهتم القياـ يف العربية اللغة علمؼب خاصةالًتبوية 

 زبطيط صناع يف العربية اللغة ؼبعلم الًتبوية الكفاءة " الرسالة العلمية ربت العنواف شكل

 ".الشمالية المبونج سوكوىارجو ُت الثانويةاؼبدرسة االم يف ةالعربياللغة  التعليم
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 البحث مشكلةد. 

 ىذا يف البحث مشكلة تعرب يبكنك  أعاله، اؼبشكلة كربديد ،البحث خلفية على كبناء

 اللغة ميلتعلا تخطيطصناع  في العربية اللغة لمعلم التربوية الكفاءة كيف" ىو البحث

 "؟ الشمالية كوهارجو المبونجسو  الثانوية الزائد المدرسة االمين في العربية

 البحث أهداف. ه

 ىذا يف اربقيقه سيتم الذم ؼاىدا فإف ، أعاله اؼبذكورة البحث مشكلة على بناء

 العربية اللغة التعليم صناع تخطيط في العربية اللغة لمعلم الكفاءة معرفةل" ىو البحث

 ."ةالشمالي سوكوهارجو المبونج الثانوية الزائد المدرسة االمين في

 منافع البحث و فوائدالو. 

 :افوائد البحث ىذا يوفر أف اؼبتوقع من

  النظرية الفوائد. 0

بوية الًت  الكفاءة حوؿ خاصة العلـو تطوير يف مسانبة البحث ىذا يقدـ أف اؼبتوقع من

 اؼبدرسة االمُت الثانوية يف العربية اللغة ميلتعلا زبطيطصناع  يف العربية اللغة ؼبعلم

 .الشمالية المبونج سوكوىارجو
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 عمليةال فوائدال. 4

 للمدرسة. (أ

بوية الًت  الكفاءة حوؿ كخاصة العلـو تطوير يف البحث ىذا يساىم أف اؼبتوقع من

 .ميلتعلا زبطيطصناع  يف العربية اللغة ؼبعلم

 ينللمعلم. (ب

 أف كيبكن اؼبستقبلية ميالتعل زبطيط إعداد تحسُتل اؼببادرة زماـ ألخذ كوسيلة

 .ميالتعل زبطيط صناع يف اؼبعلم كفاءة حوؿ للمعلمُت رؤية تضيف

 للباحثين. (ج

 زبطيط صناع يف اؼبعلم كفاءة حوؿ ديدةاعب عارؼاؼبك  عارؼاؼبك  رباتاػب تقدْي

 .ميالتعل
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 الصلة ذات ثالبح نتائجز. 

 يةبكل االبتدائيةكاؼبدرسة  اؼبدرسة اغبضانة قسم ، مارتيٍت يوستينا الرسالة العلمية من

 زبطيط صناع يف اؼبعلمُت كفاءة" بعنواف ٕٗٔٓ عاـ االسالمية اغبكومية امعةجب ، الًتبية

 ىو الرسالة العلمية ىذهالنوع من ". ماليت كاكيدف اؼبدرسة االبتدائية اغبكومية يف ميالتعل

 كفاءة عن الرسالة العلمية ىذه تناقش. اؼبيداين البحث نوع باستخداـ نوعيال بحثال

 تكوف كاليتماليت  كاكيدف اؼبدرسة االبتدائية اغبكومية يف ميالتعل زبطيط صناع يف اؼبعلمُت

 .يدةاعب النتيجة

الرسالة  تكشف :ىو ةالباحث بو قـوست الذم البحث مع الرسالة العلمية يف االختالؼ

 معلم أنشأىا اليت ميالتعل زبطيط كثيقة اكتماؿ كيفية عن فقط  مارتيٍت يوستينا العلمية من

 كفاءة عن الباحثة كشفت سوؼ ىذا البحث يف بينما. االبتدائية اؼبدرسة يف لفصلا

طرؽ ال اختيار من بدءا العربية، اللغة ميتعلال زبطيط عملية يف العربية اللغة علمُتاؼب

 .كغَتىا اإلعالـ كسائل اختيارك  ، كاالسًتاتيجيات

. 
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 الثانيباب ال

 اإلطار النظري

 

 لمعلمين اللغة العربيةأ. الكفاءة التربوية ل

 . تعريف الكفاءة التربوية للمعلمين اللغة العربية0

( kekuasaan)قاموس االندكنيسي الكبَت( ىي السلطة ) KBBIالكفاءة كفقا ؿ 

( ، كالقدرة على اتقاف القواعد اللغة من memutuskan sesuatuلتحديد أك ليقرر شيئا )

 ٙٔالناحية النظرية أك الباطنية.

، الكفاءة ىي ؾبموعة من اؼبعرفة كالسلوؾ كاؼبهارات اليت هبب Jejen Musfahكفقا ؿ  

أف يبتلكها اؼبعلموف لتحقيق أىداؼ التعليم كالتعّلم. يتم اكتساب الكفاءة من خالؿ 

 ٚٔالتعليم كالتدريب كالتعّلم الذايت من خالؿ االستفادة من موارد التعليم.
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Tim Penyusun Pusat Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kamus Versi Online/Daring), 

(Jakarta: Balai Pustaka, 7002)  
17

Jejen Musfah, Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan & Sumber Belajar, 

(Jakarta: Prenada Media Group, 7055), hlm. 72  
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ا يعٍت أنو ال يبكن القياـ هبا إال من من ناحية أخرل ، الكفاءة ىي مهمة خاصة فب

قبل أشخاص فبيزين / معينُت. كىذا يعٍت أنو ال يبكن ألم شخص أف يقـو هبذه اؼبهمة. 

Wolf (ٜٜٔ٘، كشفت ) ".اؼبعٌت  "الكفاءة تشَت فقط إىل أنشطة عملية ؿبددة للغاية

   ٛٔسبشيا مع مصطلح الواجبات اؼبهنية.

صف مؤىالت الشخص أك صفاتو ، النوعية "شيء ي الكفاءة كفقا عثماف ىي:

 ٜٔكالكمية على حد سواء".

( ، فإف الكفاءة ىي إتقاف اؼبهمة كاؼبهارات ٖٕٓٓ) Crunkiltonك Finchكفقا 

 كاؼبواقف كالتقدير الالـز لدعم النجاح.

كيبكن أيضنا تفسَت الكفاءة على أهنا اؼبعرفة كاؼبهارات كقيم أساسية تنعكس يف 

لتصرؼ. الكفاءة اليت يبتلكها كل معلم يظهر جودة اؼبعلم اغبقيقي. عادات التفكَت كا

 ٕٓ(.ٖٕٓٓ)مديرية موظفي التعليم 

 ٕٔ)قاموس اإلندكنيسي الكبَت( ىو العلم الذم يعلم. KBBIبينما الكفاءة الًتبوية 

                                                             
18

Ibid, hlm. 78  
19

Kunandar, Guru Professional, Implementasi Kurikulum KTSP dan Sukses dalam Sertifikasi 

Guru, ed. Revisi (jakarta: Raja Grafindo Persada, 7055), hlm. 15  
21

Ibid, hlm. 17  
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(، ٛٛ: ٕٙٓٓتعريف الكفاءة الًتبوية كفقا للوكالة الوطنية ؼبعايَت التعليم )

ارة الطلبة كاليت تشمل: )أ( فهم البصَتة أك األساس الًتبوم ؛ )ب( فهم "القدرة يف إد ىو:

الطلبة ؛ )ج( تطوير اؼبناىج الدراسية؛ )د( تصميم التعليم ؛ )ىػ( تنفيذ التعليم الًتبوم 

 ٕٕكاغبوار ؛ )ك( تقييم نتائج التعليم ؛ )ز( تطوير الطلبة لتحقيق إمكاناهتم ".

 كفاءات اليت هبب أف توجد يف اؼبعلم. ككفقنا ؿالكفاءة الًتبوية ىي كاحدة من ال

Ninik Sumiarsi :الكفاءة الًتبوية ىي القدرة على إدارة تعّلم  ، فإف الكفاءة الًتبوية ىي"

الطلبة. ىذه القدرة يف شكل جعل زبطيط التعليم اؼبناسب، مث يطلب من اؼبعلم للقياـ بعمل 

 ٖٕكمهذبا كفعالة ". حقيقي يف الفصل يف توفَت اؼبعلومات بالتعاطف 

الكفاءة الًتبوية ىي كاحدة من أىم الكفاءات ، ألنو ىناؾ دكر اؼبعلمُت يف عملية 

 كآخركف: Khofiatunالتعليم. كما توضح من قبل 

".... من كفاءات اؼبعلمُت األربعة ربتل الكفاءة الًتبوية للمعلمُت اؼبكاف األكثر 

التعليم ألف اؼبعلموف يلعبوف دكرنا يف العملية،  أنبية يف التعليم بشكل عاـ ككذلك يف تنفيذ
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SD Negeri 095 Tarakan”. Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan, Vol. 3 No. 5 (Januari 

7051), hlm. 500  
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حيث تكوف عملية التعليم جوىر العملية التعليمية الشاملة اليت تنطوم على جوانب من  

 ٕٗكفاءة اؼبعلم".

)معلم( أك أستاذ )عنواف  teacherبينما اؼبعلمُت باللغة العربية يلقب "باالستاذ" يعٍت 

 trainer )مدرب( ك instructor)معلم( أك  teacherاألكاديبي = أستاذ(، اؼبدرس يعٍت 

)ؿباضرين(، اؼبالح كىو ما يعٍت أيضا اؼبعلم )معلم ( أك اؼبدرب )مدرب(، فضال عن 

 ٕ٘اؼبعلم )اؼبريب(. trainerاؼبدرب )دليل( كأيضا كلمة تعٍت 

)قاموس االندكنيسي الكبَت( ىو الشخص الذم  KBBIيف حُت أف اؼبعلم كفقا ؿ 

 ٕٙفة ليعلم.يبلك الوظي

اؼبعلم لغة، ىو " الذم يعمل لتدريس أك إعطاء الدركس   Hadari Nawawiكفقا ؿ 

 ٕٚيف اؼبدرسة / الفصل.

                                                             
24 Khofiatun, Sa’dun Akbar, dan M. Ramli, “Peran Kompetensi Pedagogik Guru dalam 

Pembelajaran Tematik di Sekolah Dasar”. Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan, 
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37 
 

كبالتايل ، فإف معلمُت اللغة العربية ىم معلموف أك أشخاص يقوموف بتدريس اللغة 

 العربية.

يبكن كزبلص كبناء على التعريفات الكفاءة الًتبوية كاؼبعلمُت اللغة العربية أعاله، 

الباحثة أف الكفاءة الًتبوية ؼبعلم اللغة العربية كما ىو ؿبدد يف ىذا البحث صبيع قدرة الفرد 

على القياـ بواجباهتا من حيث اؼبعارؼ كاؼبهارات كاإلجراءات إلدارة الطلبة حىت  ينتج 

 موقف مهٍت يف تعليم اللغة العربية.

 ي المدرسة الثانوية. الكفاءة التربوية لمعلم اللغة العربية ف4

"القدرة يف إدارة الطلبة كاليت تشمل: )أ( فهم  كفقا للوكالة الوطنية ؼبعايَت التعليم ىو:

البصَتة أك األساس الًتبوم ؛ )ب( فهم الطلبة ؛ )ج( تطوير اؼبناىج الدراسية؛ )د( 

م ؛ )ز( تطوير تصميم التعليم ؛ )ىػ( تنفيذ التعليم الًتبوم كاغبوار ؛ )ك( تقييم نتائج التعلي

 ٕٛالطلبة لتحقيق إمكاناهتم".

فهم األفكار أك األسس التعليمية ، هبب على اؼبعلم ليفهم طبيعة التعليم كصبيع 

األشياء اؼبرتبطة بو. من خالؿ فهم الطلبة ، هبب أف يعرؼ اؼبعلم اعبيد الشخصيات 
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ير اؼبناىج الدراسية / اؼبختلفة الطلبة، كأف يفهموا تطورىا كقدراهتا كـبتلف اإلمكانات. تطو 

اؼبنهج ، يستخدـ كل معلم الكتاب كمادة تعليمية. تصميم التعليم ، سينظم اؼبعلم 

 اعبيدكفصولو دبهاراهتم ، كيفكركف يف ما سيفعلو الطلبة ككيف ينبغي القياـ بو.

تنفيذ التعليم الًتبوم كاغبوارم، يف األطفاؿ كاؼبراىقُت ، كمن مثّ هبب على اؼبعّلمُت أف 

يكونوا قادرين على ربفيز كإعداد التعّلم الذم يبكن أف يستهوم فضوؿ الطلبة. يعتمد 

تقييم نتائج التعليم، كقباح اؼبعلم كمريب ؿبًتؼ على فهمو للتقييم التعليم كقدرتو على 

العمل بفعالية يف اغبكم. تطوير الطلبة لتحقيق إمكاناهتم ، األطفاؿ يعرفوف مشاعرىم من 

 التعليم.خالؿ الزمالء ك 

يغطي معيار الكفاءة اػباصة دبعلم درس الدين السالـ  ؼبدرسة الثانوية اليت يشمل اىل 

الكفاءات األساسية للمعلمُت اليت مت تطويرىا إىل كفاءات اؼبعلم درس الدين السالـ  

 ٜٕؼبدرسة الثانوية كاليت تغطي الكفاءات التعليمية على النحو التايل:

عبوانب اؼبادية كاألخالقية كالركحية كاالجتماعية إتقاف خصائص الطلبة من ا .أ 
 كالثقافية كالعاطفية كالفكرية.
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 إتقاف نظرية التعليم كمبادئ التعليم الًتبوم. .ب 
 تطوير اؼبناىج اؼبتعلقة بتطوير درس الدين االسالـ.  .ج 

 د. تنظيم أنشطة تطوير التعليم.

شطة تطوير درس ق. استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت لغرض تنظيم أن
 الدين االسالـ.

 ك. تسهيل تطوير الطلبة احملتملُت لتحقيق اإلمكانات اؼبختلفة.

 ز. التواصل الفعاؿ ، التعاطفي ، كذات اؼبهارة اعبيدة مع الطلبة.

 ح. إجراء التقييم كتقييم لعمليات التعليم كنتائج التعليم.

 سالـ لصاحل التعليم.ط. االستفادة من نتائج التقييم كتقييم درس الدين اال

 م. ازباذ إجراءات تأملية لتحسُت جودة التعليم.

 ب. تخطيط التعليم اللغة العربية

 . تعريف تخطيط التعليم0

منظور من اؼبصطلحات ، يتكوف زبطيط التعليم من كلمتُت ، كلمة التخطيط 

 رين أعاله.كالتعليم، لفهم اؼبفهـو األساسي لتخطيط التعليم ، ننظر إىل األمرين اؼبذكو 
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( كاليت تتخذ القرارات بشأف ما هبب rencanaأكالن ، يأيت التخطيط من كلمة خطة)

كبالتايل ، هبب أف تبدأ عملية التخطيط بتحديد األىداؼ  ٖٓالقياـ بو لتحقيق اؽبدؼ.

اليت هبب ربقيقها من خالؿ ربليل االحتياجات كالوثائق الكاملة ، مث ربديد اػبطوات اليت 

أف  Wina Sanjaya( يف ٜٜٚٔ) Elyهبا لتحقيق تلك األىداؼ. قالت هبب القياـ 

التخطيط يف األساس ىو عملية كطريقة التفكَت يبكنها أف تساعد يف خلق النتائج اؼبتوقعة. 

( يف نفس الكتاب أنو يرل أف التخطيط ىو ٕٜٚٔ) Kaufmanسباشيا مع ىذا الرأم قاؿ 

(" ككيفية لوصوؿ إىل "اؼبكاف" ke mana harus pergiدبثابة عملية لتحديد "أين تذىب)

 بأكثر الطرؽ فعالية ككفاءة. اػبطة ىي كثيقة من نتائج النشاط.

 :Kaufman( اليـو معركؼ من قبل اعبميع تقريبا. قاؿ planingالتخطيط أك اػبطة )

 ٖٔ"التخطيط ىو إسقاط الضركرم من أجل ربقيق ىدؼ مشركع كقيم".

فكَت العميق. نتائج من العملية اؼبراجعة كردبا اختيار التخطيط ىو نتيجة لعملية الت

البدائل اليت تعترب ذات فعالية. التخطيط ىو بداية لكل العمليات أك تنفيذ األنشطة 

اؼبنطقية. كبالتايل ، هبب أف يكوف اؼبخطط قادران على تصور االذباه كاألىداؼ اؼبطلوب 
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تفادة من ـبتلف اإلمكانات اؼبوجودة ربقيقها ككيفية ربقيق تلك األىداؼ من خالؿ االس

 ٕٖلعملية ربقيق اؽبدؼ الفعاؿ كالكفء.

الثاين ، معٌت التعليم. يبكن تفسَت التعليم على أنو عملية التعاكف بُت اؼبعلمُت 

كالطلبة يف االستفادة من صبيع اإلمكانات كاؼبوارد اؼبوجودة على حد سواء من اإلمكانيات 

سهم مثل اؼبصاحل كاؼبواىب كاؼبهارات األساسية اؼبملوكة ، دبا اؼبستمدة من داخل الطلبة أنف

يف ذلك أساليب التعليم كاإلمكانات خارج الطلبة مثل البيئة كاؼبرافق كاؼبوارد التعليمية  

كعملية التعاكف ، ال يركز التعليم فقط على   ٖٖكمحاكلة لتحقيق أىداؼ تعليمية معينة.

على اؼبعلمُت كالطلبة معان لتحقيق أىداؼ التعليم  أنشطة اؼبعلمُت أك أنشطة الطلبة ، بل

اليت مت ربديدىا. كبالتايل ، فإف كعي كفهم اؼبعلمُت كالطلبة باألىداؼ اليت هبب ربقيقها 

يف عملية التعليم ىو مطلب مطلق ال يبكن أف يكوف قابالن للتفاكض ، حبيث يؤدم 

 اؼبعلموف كالطلبة يف ىذه العملية إىل نفس اؽبدؼ.

عاين مفهـو التخطيط كالتعليم، كيبكن أف لبلص إىل أف زبطيط التعليم ىو من م

عملية صنع القرار يف النتائج التفكَت بعقالنية حوؿ غايات كأىداؼ التعليمية احملددة، 
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كالتغَتات كىي السلوكية كسلسلة من األنشطة اليت هبب القياـ هبا كاعبهود اؼببذكلة لتحقيق 

غالؿ كافة اإلمكانيات كاؼبوارد التعليم. النتيجة النهائية ؽبذه ىذه األىداؼ من خالؿ است

العملية ىي صياغة كثيقة ربتوم على حوايل األمور اؼبذكورة أعاله، حبيث يبكن بعد ذلك 

 ٖٗأف تستخدـ الوثيقة كمرجع كالتوجيو يف تنفيذ عملية التعليم.

الرشيد للتحليل  دبعٌت كاسع ، "التخطيط للتعليم ىو تطبيق  Philip Commbsقاؿ 

منهجي يف عملية التنمية التعليمية من أجل جعل التعليم أكثر فعالية ككفاءة كفقا 

 ٖ٘الحتياجات كأىداؼ الطلبة كاجملتمع".

األىداؼ كاحملتول كالطرؽ كالتقنيات، فضال عن تقييم العناصر الرئيسية اليت هبب 

رض من التخطيط لربنامج التعليم أف تكوف على األقل يف أم برنامج التعليم كالتعّلم. كالغ

أك غَتىا ليس كدليل للمعلمُت لتنفيذ اؼبمارسات التعليمية أك اإلجراءات. كىكذا، ما 

الذم يفعل اؼبعلمُت يف كقت التعليم اماـ الفصوؿ الدراسية هبب أف يكوف مصدرىا إىل 

عليم كالتعّلم الربنامج الذم مت كضعها سابقا. من الواضح أنو من اػبطأ إنشاء برنامج الت
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بعد التدريس ألف التخطيط يسبق التنفيذ دائمنا. اؽبدؼ اآلخر لربنامج التعليم كالتعّلم ىو 

 ٖٙاؼبتطلبات اإلدارية للفصل الدراسي.

التخطيط للتعليم مهم جدا للمعلمُت، ألنو سيكوف توجيهي ؽبم لتكوف قادرين على 

ائما خطة لألنشطة التعليم، كليس توجيو الطلبة لتعّلم جيدا. اؼبعلم اعبيد سوؼ هبعل د

 ىناؾ من سبب يف الصف دكف خطة التعليم.

"إعداد التخطيط للتعليم هبب أف يتم من قبل اؼبعلم يف الوقت الذم سيؤدم 

كاجباتو قبل يعّلم الطلبة. كىذا يعٍت أف اؼبعلمُت لن يكونوا قادرين على التدريس على 

 ٖٚيط التعليم ".أفضل إذا مل يكن لديهم إعداد مطور يف زبط

استنادان إىل الوصف أعاله ، فإف التخطيط اؼبشار إليو يف ىذه الدراسة ىو عملية 

التصميم التعليم يتضمن من صياغة األىداؼ التعليم ، كربديد زبصيص الوقت ، كإعداد 

اؼبواد التعليمية ، كطرؽ القاع كالوسائل اليت سيتم استخدامها ، كإعداد خطوات التعليم 

 ة التقييم.ككضع خط
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 . مبدأ تخطيط التعليم4

كمعايَت   Wina Sanjayaيف أدناه ، يبكن استخداـ بعض مبادئ التخطيط كفقا 

 التخطيط.

 أ(. أهمية

يبكن تفسَت أنبية بأهنا ذات مغزل. تعٍت قيمة األنبية ، أف زبطيط التعليم هبب أف 
 ٖٛية ككفاءة.يكوف ذا معٌت بالنسبة لعملية التعليم اليت يتم تشغيلها بفعال

 ب(. ذو صلة

ذك الصلة ىي اؼبناسبة. قيمة اؼبالءمة يف التخطيط ىي أف التخطيط الذم نرتبو لو 
 ٜٖقيمة مطابقة داخلية كخارجية.

 ج(. يقين

تعٍت قيمة اليقُت أنو يف التخطيط للتعليم الذم يعمل كدليل يف تنظيم عملية 
لكنو وبتوم على اػبطوات اليت يبكن التعليم، مل يعد وبتوم على بدائل يبكن اختيارىا ، ك 

 القياـ هبا بطريقة منهجية.
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 د(. تكيف

هبب أف يكوف زبطيط التعليم اؼبخطط مرننا أك غَت صلب. يتم تنظيم التخطيط 
 للتعليم  ليتم تنفيذه يف ـبتلف الظركؼ كاألحواؿ.

 ه(. بساطة

لتخطيط اؼبعقد هبب أف يكوف زبطيط التعليم بسيطنا كسهل الًتصبة كسهل التطبيق. ا
 كصعب التنفيذ لن يكوف دبثابة دليل للمعلمُت يف إدارة التعليم.

 و(. تنبؤي

هبب أف يكوف ػبطة التعليم جيدة قوة تنبؤية قوية، دبعٌت أف التخطيط يبكن أف 

يصف "ما الذم سيحدث ، إذا ..." ىذه القدرة على التنبؤ ضركرية لتوقع االحتماالت 

 من السهل على اؼبعلم أف يتوقعها.اليت ستحدث ، لذلك سيكوف 

، "إف أبعاد زبطيط التعليم تتعلق بنطاؽ Harjantoيف ىذه األثناء ، كفقا ؿ 

 كخصائص بعض اػبصائص اؼبوجودة يف زبطيط التعليم".
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 ٓٗيتيح النظر يف ىذه األبعاد خطة شاملة كفعالة:

 أ(. أهمية

التعليمية اؼبقًتحة. للوصوؿ  يعتمد مستول األنبية على الفائدة االجتماعية لألىداؼ
 إىل ىذا اؽبدؼ ، وبتاج صانع القرار إىل كجود خط إرشادم كاضح كاقًتاح معايَت التقييم.

 ب(. دراسة الجدوى

هبب أف يتم أخذ ىذه النقطة بعُت االعتبار يف مدل سهولة زبطيط التعليم. أحد 
اعبدكل الفنية كتقدير التكلفة العوامل اغباظبة ىو السلطة السياسية الكافية ، ألنو مع تلك 

 كجوانب أخرل يبكن أف يتم يف اعتبارات كاقعية.

 ج(. عالقة

يهتم ىذا اؼبفهـو بالتأكيد على أف التخطيط التعليم يبكن اف وبل اؼبشكالت بشكل 
 أكثر ربديدنا يف الوقت اؼبناسب من أجل ربقيق أىداؼ احملددة اؼبثالية.

 د(. اليقين أو نهائية

التقنيات أك طرؽ احملاكاة مفيد يف توقعها ، مفهـو اليقُت حيث يقلل  إف استخداـ
 من األحداث غَت اؼبتوقعة.
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 ه(. الدقة أو البراعة

يف تطبيق ىذا اؼببدأ يعٍت أف ىناؾ حاجة إىل مزيد من الوقت يف استكشاؼ بعض 
 فعالية.البدائل ، لذلك يبكن للتخطيط كصناع القرار النظر يف البدائل الذم األكثر من 

 و(. تكيف

يتيح استخداـ عمليات متعددة زبطيطنا مرننا أك قابالن للتخطيط التدرييب ليتم تصميمو 
 لتجنب ما ىو غَت متوقع.

 ز(. وقت

العوامل ذات الصلة بالوقت كبَتة ، باإلضافة إىل التخطيط للمشاركة يف التنبؤ 
تخدمة ، كمىت يتم تقييم باؼبستقبل ، ككذلك التحقق من صحة كموثوقية التحليالت اؼبس

 االحتياجات التعليمية اغبالية فيما يتعلق باؼبستقبل.

 ح(. المراقبة أو المالحظة

يشمل ذلك تطوير معايَت لضماف عمل اؼبكونات اؼبختلفة بفعالية ، كقد مت تصميم 
ىذا اغبجم أثناء التخطيط التعليم ، كلكن هبب أف يُنظر يف التسامح احملدكد ؼبخالفات 

 طيط.التخ
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 ط(. محتويات التخطيط

البعد األخَت ىو األشياء اليت سيتم التخطيط ؽبا. هبب أف يتضمن التخطيط اعبيد 
للتعليم األىداؼ كالربامج كاػبدمات كاؼبوارد البشرية كالبناء اؼبادم كالتمويل كاؽبيكل 

 التعليم.التنظيمي كالسياؽ االجتماعي أك العناصر األخرل اليت هبب مراعاهتا يف زبطيط 

 . فوائد تخطيط التعليم4

، ىناؾ العديد من الفوائد اليت يبكن أف نتعلمها من إعداد  Wina Sanjayaكفقا 

 ٔٗعملية التعليم.

أ(. من خالؿ عملية التخطيط الناضجة ، سوؼ نتجنب من قباح اؼبستشار. كىذا ، مع 

ح الذم سيتم التخطيط الدقيق كالعميق، سوؼ نكوف قادرين على التنبؤ دبدل النجا 

 ربقيقو.

كأداة غبل اؼبشاكل. من خالؿ التخطيط الدقيق، يتوقع اؼبعلم غبل بسهولة اؼبشاكل ب(.  

 اؼبختلفة اليت قد تنشأ.
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لالستفادة من اؼبوارد التعليمية اؼبختلفة بشكل مناسب. من خالؿ التخطيط ، يبكن ج(. 

 التعليمية.للمعلمُت ربديد اؼبوارد اليت تعترب مناسبة لدراسة اؼبادة 

سيكوف التخطيط قادران عبعل التعليم وبدث دبعٌت منهجي ، كلن تكوف عملية التعليم د(. 

 رصينة.

 . وظيفة تخطيط التعليم2

فيما يتعلق بأنبية التعليم يتم إعداده كزبطيطو بطريقة من اؼبمكن أف ذبدر اإلشارة إىل 

 ايل:( على النحو التٕ :ٜٜٛٔ) Nasutionالتعليمات اؼبعطاة من 
"لكي يتم تقدْي مادة  97

التعليم إىل الطلبة أثناء دركس معينة ، هبب على اؼبعلم أف يقـو بإعداد الدرس الذم يقـو 

بو بناءن على اإلرشادات التعليمية. هبب على كل معلم إعداد دركس التحضَت قبل دخولو 

ة ابتدائية دبسؤكلية يف الفصل الدراسي. فكل معلم، حيث كاف معلم رياض أطفاؿ كمدرس

كمدرسة متوسطة، كلكن أيضنا كل ؿباضر دبا يف ذلك أستاذ جامعي ، فالتدريس عبارة عن 

مهمة معقدة كصعبة للغاية ، لذا ال يبكن أف يتم ذلك بشكل جيد من قبل أم شخص 

 بدكف إعداد، على الرغم من أنو يتمتع بسنوات من اػبربة. "
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( ما ٗٙ-ٖٙ: ٜٛٛٔ) Waini Rasyidinأعاله ، قالت  Nasution كسبشيا مع رأم 

"التخطيط ىو رسم خرائط اػبطوات لتحقيق االىداؼ. ىناؾ حاجة ملحة  يلي:

 للتخطيط من قبل اؼبعلمُت بسبب زبصيص اؼبوارد ، خاصةن زبصيص الوقت احملدكد."
93 

هبب أف يتضمن التخطيط من قبل اؼبعلم ، على الرغم من عدـ كتابتو بالكامل ، ما 

( اإلسًتاتيجية ٖ( اختيار اؼبواد بالوقت اؼبناسب ، )ٕيد أىداؼ التعليم ، )( ربدٔيلي: )

 ( التقييم.ٙ( أنشطة التعليم الطلبة ك )٘( األدكات كاؼبوارد ، ك )ٗاؼبثلى ، )

يساعد التخطيط التعليم أك التصميم التعليم للمعلمُت على توجيو اػبطوات كاألنشطة 

تعليم يف ربقيق األىداؼ. على األقل يف التصميم كاألداء الذم سيتم عرضو يف عملية ال

التعليم اؼبتجسد يف كحدة التعليم يتم تضمُت عناصر من أىداؼ التعليم اؼبتوقعة ، اؼبواد 

الدركس اليت هبب تقديبها ، اسًتاتيجيات / طرؽ التدريس اليت سيتم تطبيقها كإجراءات 

 لطلبة.التقييم اليت يتم ازباذىا يف تقييم نتائج التعليم ل
99 

( ربديد اذباه ٔيعمل زبطيط التعليم الذم يعده اؼبعلموف بشكل أساسي على: )

( ربديد كيفية ربقيق ٖ( توفَت ؿبتول كمعٌت األىداؼ ، )ٕأنشطة التعليم / التدريس ، )
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( قياس مدل مت ربقيق اؽبدؼ كما ىي اإلجراءات اليت ينبغي ٗاألىداؼ احملددة ، ك )

 اؽبدؼ.ازباذىا إذا مل يتحقق 
91 

 كىي: 92كما يتضح من كظيفتها ، فإف زبطيط التعليم لديو شبانية كظائف ،

 أ(. إبداعي

سيوفر التعليم باستخداـ التخطيط الدقيق تغذية راجعة يبكن أف توضح نقاط الضعف 
اؼبختلفة اليت ربدث. بشكل خالؽ ، سيقـو اؼبعلم دائمنا بإصالح نقاط الضعف 

 كاكتشاؼ أشياء جديدة.

 بتكرةمب(. 

لن يكوف االبتكار فبكننا إال إذا فهمنا الفجوة بُت األمل كالواقع. قد يتم التقاط 
 الفجوة فقط عندما نفهم العملية اؼبنفذة بشكل منهجي.

 ج(. انتقائي

من خالؿ عملية التخطيط ، يبكننا اختيار اإلسًتاتيجيات اليت نعتربىا أكثر فاعلية 
 ككفاءة لتطويرىا.
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 د(. صريح

تكوف اػبطة اؼبناسبة قادرة على التوضيح لكل اؼبعنيُت ، إما للمعلمُت  هبب أف
 كالطلبة كاؼبديرين ، كحىت لألطراؼ اػبارجية مثل الوالدين كاجملتمع.

 ه(. تنبؤي

يتم ترتيب التخطيط بشكل صحيح كدقيق ، كيبكن كصف ما سيحدث بعد العالج 
 كفقا للربنامج اؼبعد.

 و(. دقة

يط يبكن للمعلم قياس كل الوقت الذم يستغرقو تسليم مواد من خالؿ عملية التخط
 معينة للدرس.

 ز(. تحقيق األهداف

التعليم ليس ؾبرد نقل اؼبادة ، كلكن تكوين إنساف كامل. من خالؿ التخطيط يبكن 
 أف يتم كال اعبانبُت من التعليم بطريقة متوازنة.

 ح(. سيطرة

ب الطلبة للموضوع ، ما ىي اؼبواد من خالؿ التخطيط ، يبكننا ربديد مدل استيعا
 اؼبفهـو كغَت اؼبفهـو من قبل الطلبة.
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 . خطوات تخطيط التعليم٘

 كىي: 92خطوة هبب القياـ هبا ، ٔٔيف التخطيط للتعليم ، ىناؾ 

 أ(. ربديد اؼبواضيع

 أصبحت خصائص اؼبوضوعات موطئ قدـ للنشاط األكيل.

 ب(. ربديد الكفاءات األساسية

، كبتاج إىل ربديد الكفاءات األساسية على نفس مستول الصف يف ىذه اؼبرحلة 

 كالفصل. لكن هبب علينا أكالن أف نضع جانب الدرس.

 ج(. كضع نتائج كمؤشرات التعليم

يف ىذه اؼبرحلة ، تكوف األنشطة اليت يتم القياـ هبا ىي التعليم كربديد نتائج التعليم 
 باؼبوضوع الذم يبكن مناقشتو. اػباصة باؼبوضوعات حبيث يبكن أف تكوف معركفة
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 د(. إعداد اؼبنهج الدراسي

اؼبنهج ىو شرح إضايف ؼبعيار الكفاءة ، كالكفاءة األساسية اليت يتعُت ربقيقها ، 
كاؼبواضيع كاألكصاؼ اؼبادية اليت وبتاج الطلبة إىل تعّلمها من أجل ربقيق ىذه اؼبعايَت 

 كالكفاءة األساسية.

 ق(. مراجعة اؼبنهج

(. يتضمن تقييم اؼبنهج RPPأف يتم ىذا النشاط يف إعداد خطة التنفيذ التعليم) هبب
 ( كتقييمو.KDأيضان صياغة مؤشر الكفاءة الالساسية )

 ك(. ربديد اؼبواد التعليمية

( عن طريق النظر يف KDربديد اؼبواد التعليمية اليت تدعم ربقيق الكفاءة االساسية )
ئص اإلقليمية ؛ مستول النمو البدين كالفكرم كالعاطفي إمكانات الطلبة ؛ الصلة باػبصا

كاالجتماعي للطلبة ؛ الطلبة الركحيُت، فائدة للطلبة، البنية العلمية ، الواقعية ، عمق 
 كاتساع اؼبادة ؛ التعليم؛ الصلة باحتياجات الطلبة كاؼبطالب ؛ البيئة. كزبصيص الوقت.

 ز(. حدد األىداؼ

( أك اؼبنظمة لكل اجتماع. الغرض يشَت إىل KDنظمة )تتضمن من صبيع األىداؼ اؼب
 اؼبؤشر ، كالذم يشمل إىل جوانب من الطلبة كجوانب القدرة.
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 ح(. تطوير أنشطة التعليم

مت تصميم أنشطة التعليم لتوفَت ذبربة تعليمية تتضمن من العمليات العقلية كالبدنية 
يئة كاؼبوارد التعليمية من أجل ربقيق من خالؿ تفاعل بُت الطلبة كالطلبة مع اؼبعلمُت كالب

 (.KDالكفاءة االساسية )

 ط(. ترصبة نوع التقييم

يتم تقييم إقباز الطلبة على أساس اؼبؤشرات. يتم التقييم عن طريق استخداـ 
 االختبارات كدكف االختبارات يف كل من الشكل الكتايب كالشفوم.

 م(. ربديد زبصيص الوقت

( على عدد األسابيع الفعالة كزبصيص KDلكل ) يعتمد ربديد الوقت اؼبخصص
(، كاتساع ، كعمق ، KDالوقت للموضوعات يف األسبوع مع األخذ يف االعتبار عدد )

 كمستول الصعوبة ، كمستول الكفاءة االساسية.

 ؾ(. ربديد مصدر التعليم

مصادر التعليم ىي مراجع ، أك مواد تستخدـ ألنشطة التعليم يف شكل كسائل 
اؼبطبوعة كاإللكًتكنية ، كاألشخاص ذكم اػبربة ، كالبيئة اؼبادية كالطبيعية  اإلعالـ

 كاالجتماعية كالثقافية. اختيار اؼبواد كاألدكات ىو أيضا جزء من نظاـ التعليم.
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 . تطوير برنامج التخطيط6

 إىل طبسة ، Wina Sanjayaينقسم تطوير برنامج زبطيط التعليم كفقا 
98

 كىي:  

 يص الوقت والتقويم األكاديمي أ(. تحديد تخص

يعد زبصيص الوقت ىو اػبطوة األكىل يف ترصبة اؼبنهج الدراسي. وبدد الوقت بشكل 

أساسي ىو ربديد األسبوع الفعاؿ كالكفاءة يف كل فصل دراسي من السنة الدراسية. 

تعمل خطط زبصيص الوقت على معرفة عدد ساعات الوقت الفعلي اؼبتاحة لالستخداـ 

ة التعليم خالؿ العاـ الدراسي. من الضركرم التوافق مع الكفاءات اعبوىرية يف عملي

 كالكفاءات األساسية اليت هبب ربقيقها كفقنا لصياغة معايَت احملتول احملددة.
94 

 ٖٕٔٓلعاـ  ٜٙفيما يلي الئحة كزير الًتبية كالتعليم كالثقافة عبمهورية إندكنيسيا رقم 

ناىج الدراسية للمدارس الثانوية اليت تشرح زبصيص بشأف اإلطار األساسي كىيكل اؼب

 الوقت لكل موضوع:

 

                                                             
98

Wina Sanjaya, Perencanaan & Desain… hlm. 94-27 
94

 Ibid, hlm. 94 
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 الصف اؼبوضوع
X XI XII 

 ٕٗ ٕٗ ٕٗ (مطلوب) B ك Aاجملموعتاف 
  (مثَتة لالىتماـ) Cاجملموعة 
  الرياضيات كالعلـو الطبيعية

I ٔ الرياضية ٖ ٗ ٗ 
 ٗ ٗ ٖ علم االحياء ٕ
 ٗ ٗ ٖ فيزياء ٖ
 ٗ ٗ ٖ كيمياء ٗ

  العلـو االجتماعية
II ٔ جوغرفيا ٖ ٗ ٗ 

 ٗ ٗ ٖ السَتة ٕ
 ٗ ٗ ٖ علم اإلجتماع ٖ
 ٗ ٗ ٖ اقتصاد ٗ

  الدراسات اللغة ك الثقافية
III ٔ اللغة االندكنيسية كاداهبا ٖ ٗ ٗ 

 ٗ ٗ ٖ اللغة االقبليزية كاداهبا ٕ
اللغات األجنبية األخرل )العربية ،  ٖ

نية ، الكورية ، األؼبانية ، الصينية ، اليابا
 (الفرنسية

ٖ ٗ ٗ 

 ٗ ٗ ٖ علم االنساف  ٗ 
  اؼبوضوع اؼبختار

 ٗ ٗ ٙ عرب ؾبموعة اختيار الفائدة ك / أك تعليمات الفائدة
 ٕٚ ٕٚ ٛٙ عدد الساعات اؼبتاحة يف األسبوع

 ٗٗ ٗٗ ٕٗ عدد ساعات الدرس ليأخذىا يف األسبوع

كزير الًتبية  ضوع يف األسبوع على أساسزبصيص الوقت لكل مو  ٔ. ٕجدكؿ 

 .ٖٕٔٓعاـ  ٜٙكالتعليم كالثقافة عبمهورية إندكنيسيا 
10

 

                                                             
10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 tahun 7053 tentang Kerangka 

Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, hlm 57 
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 اػبطوات اليت هبب ازباذىا يف ربديد زبصيص كقت التعليم ىي كما يلي:
15 

( ربديد الشهر الذم يبدأ فيو النشاط التعليمي كما ىو الشهر الذم ينتهي يف ٔ

 الفصلُت األكؿ كالثاين.

 يد عدد األسابيع الفعالة يف كل شهر بعد االختبار كيتم أخذ أسابيع اإلجازة( ربدٕ

( ربديد أياـ التعليم الفعالة يف كل أسبوع. على سبيل اؼبثاؿ ، بالنسبة للمدرسة ٖ

أياـ  ٘اليت ربدد التعليم بدءنا من يـو االثنُت إىل يـو اعبمعة ، فإف اليـو الفعلي ىو 

ليت ربدد يـو التعليم من االثنُت إىل السبت ، تعٍت أف عمل ؛ يف حُت أف اؼبدرسة ا

 أياـ ، كفيما يلي مثاؿ على ربديد كقت التعليم الفعاؿ. ٙعدد األياـ الفعالة ىو 

 تفاصيل األسبوع الفعال

 :  المدرسة

 :  الموضوعات

 : الصف / البرنامج

 :  السنة الدراسية
                                                             

15
 Ibid, hlm. 10 
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 عدد األسبوع الفعال الفصل األول
 عدد شهر مبرة

 يـو اسبوع
 ٕٔ ٕ يوليو ٔ
 ٕٗ ٗ اغوسطوس ٕ
 ٛٔ ٖ سبتمبَت ٖ
 ٙ ٔ اكتوبر ٗ
 ٕٗ ٗ نوفمبَت ٘
 ٕٔ ٕ ديسمبَت ٙ
 ٜٙ ٙٔ عدد 

 

 مثاؿ تفاصل اسبوع الفعاؿ. ٕ.ٕجدكؿ 
17 

 ب(. البرنامج السنوي

الربنامج السنوم ىو خطة لتحديد موعد زمٍت لسنة دراسية كاحدة لتحقيق األىداؼ 

 لكفاءة اعبوىرية كالكفاءات األساسية( اليت مت ربديدىا.)معايَت ا
13 

                                                             
17

 Wina Sanjaya, Perencanaan & Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: KENCANA 

Prenadamedia Group, 7008), hlm. 15 
53

 Kepmenag RI No. 521 tahun 7059 tentang Kurikulum 7053 Mata Pelajaran PAI dan 

Bahasa Arab pada Madrasah, hlm. 17 
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الربنامج السنوم ىو برنامج عاـ لكل مادة لكل الصف، مت تطويره بواسطة معلم 

اؼبادة، كدليل لتطوير الربامج الالحقة ، مثل برامج الفصل الدراسي كالربامج األسبوعية 

 كالربامج اليومية أك برامج التعليم يف كل موضوع.
19 

يف برنامج التخطيط تعيُت زبصيص الوقت لكل الكفاءة األساسية اليت يتعُت 

ربقيقها، نظمت يف الربنامج السنوم. كبالتايل ، فإف الربامج السنوية يف األساس مقدار 

 معُت من الوقت اؼبتاح لكل من الكفاءات األساسية.

 ج(. برنامج الفصل الدراسي

العريضة لألشياء اليت يتعُت القياـ هبا كربقق ىو الربنامج الذم وبتوم على اػبطوط 

يف الفصل الدراسي.برنامج الفصل الدراسي ىو ترصبة للربنامج السنوم. ؿبتول برنامج 

الفصل الدراسي ىو حوؿ الشهر ، كاؼبوضوع الذم سيتم نقلو، كالوقت اؼبخطط، 

 كالتفاصيل.
11 

                                                             
54 Kunandar,Guru Profesional, Implementasi KTSP dan Sukses dalam Sertifikasi Guru ed. 

revisi, (jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 7055), hlm. 731 
55 Ibid, hlm. 731 
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مت تنظيم الربنامج خطة برنامج الفصل الدراسي ىو كضع الربنامج السنوم. إذا 

السنوم لتحديد عدد الساعات اؼبطلوبة لتحقيق الكفاءات األساسية ، يتم توجيو الربنامج 

يف الفصل الدراسي إىل اإلجابة على األسبوع عندما يتم تعلم كيفية ربقيق الكفاءة 

 األساسية.
12 

 د(. المنهج

ضوعات / اؼبنهج ىو خطة التعليم على كاحد ك / أك ؾبموعة مو  BSNPصياغة 

مواضيع معينة كاليت تشمل معايَت الكفاءة كاالختصاص األساسي، كىبضع األمر / التعليم، 

 أنشطة التعليم، كمؤشرات اإلقباز الكفاءات للتقييم.
12 

من حيث اؼبصطلحات اللغوية، كىذا يعٍت ـبطط اؼبنهج، ملخص، ؾبردة، أك اػبطوط 

ج الدراسي لإلشارة إىل منتج تطوير العريضة للربنامج التعليم. يستخدـ مصطلح اؼبنه

اؼبناىج الدراسية يف شكل مزيد من التفصيل ؼبعايَت الكفاءة اعبوىرية كالكفاءة األساسية 

كاؼبواد التعليمية كاألكصاؼ اؼبادية الواردة يف اؼبنهج كزبصيص الوقت كاؼبوارد اؼبادية. اؼبنهج 

واضيع / اؼبوضوعات اليت ىو خطة التعليم حوؿ موضوع معُت ك / أك ؾبموعة من اؼب

                                                             
12

 Op. Cit, hlm. 13 
12

 Wina Sanjaya, Perencanaan & Desain… hlm.  13 
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تشمل معايَت الكفاءة ، كالكفاءات األساسية ، كاؼبوضوع / التعليم ، كأنشطة التعليم ، 

 كمؤشرات التحصيل الكفاءة للتقييم كالتقييم كزبصيص الوقت كاؼبوارد التعليمية.
18 

( ربتوم على ىوية اؼبوضوعات أك RPPاؼبنهج كمرجع لتطوير خطة التنفيذ التعليم )

، اؼبواد التعليمية، كاألنشطة التعليمية، كمؤشرات اإلقباز من SK ،KDوضوعات الدرس، م

الكفاءات كالتقييم كزبصيص الوقت، كمصادر التعليم. مت تطوير اؼبنهج الدراسي تعتمد 

( ، باإلضافة إىل إرشادات حوؿ إعداد SKl( معايَت الكفاءات )SIعلى معايَت احملتول )

(. من الناحية العملية، كتطوير اؼبنهج يبكن KTSPليم )منهج مستول كحدة التع

استخدامها من قبل اؼبعلمُت سواء بشكل مستقل أك يف ؾبموعات يف اؼبدرسة / اؼبدرسة 

( أك مركز النشاط MGMPSالدينية أك عدة اؼبدارس كصباعات موضوع ؾبلس اؼبعلمُت )

عدت ربت إشراؼ مكاتب (، ككزارة الًتبية كالتعليم. تطوير اؼبناىج أPKGاؼبعلم )

اؼبقاطعات / مدينة اؼبسؤكلة يف ؾباؿ التعليم للمدارس االبتدائية كاالعدادية، كالوكاالت 

اغبكومية احملافظات مسؤكلة يف التعليم لطلبة اؼبدارس الثانوية كاؼبدارس اؼبهنية، ككذلك 

                                                             
58 Kunandar, Guru Profesional…. Hlm. 732 
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ائية، اؼبدسة اإلدارات اليت تتعامل مع الشؤكف اغبكومية يف ؾباؿ الدين اؼبدرسة االبتد

 اؼبتوسطة، اؼبدرسة الثانوية ك اؼبدرسة الثانوية اؼبهنية.
14 

 ه(. خطة التعليم

إهنا خطة تصف اإلجراء كتنظم التعليم لتحقيق الكفاءة األساسية اؼبنصوص عليها يف 

 معيار احملتول كاؼبفصلة يف اؼبنهج الدراسي.
20 

( ىي برنامج RPP) ، خطة تنفيذ التعليمWina Sanjayaيف نفس الوقت، كفقا 

للتخطيط يتم إعداده كدليل إرشادم لتنفيذ التعليم لكل نشاط من عملية التعليم. مت 

 على أساس اؼبنهج. RPPتطوير 
25 

خطة تنفيذ التعليم ىي خطة التعليم مت تطويرىا بالتفصيل من موضوع معُت أك 

 موضوع ؿبدد يشَت إىل اؼبنهج الدراسي. يتضمن الربنامج.
( بيانات ٔ:  RPPيشمل  27

( ٗ( زبصيص الوقت. ٖ( اؼبوضوع. ٕاؼبدرسة كاؼبوضوع كالفصل / الفصل الدراسي ؛ 

( اؼبواد التعليمية. طرؽ ٘أىداؼ التعليم ، الكفاءة االسااسية كمؤشرات ربقيق الكفاءة ؛ 

                                                             
14

 Kepmenag RI No. 521 tahun 7059 tentang Kurikulum 7053… hlm. 19 
61 Op. Cit, hlm. 732 
25

 Wina Sanjaya, Perencanaan & Desain…, hlm. 27 
27

 Kepmenag RI No. 521 tahun 7059 tentang Kurikulum 7053… hlm. 19 
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( ٛ( خطوات أنشطة التعليم. ك ٚ( كسائل اإلعالـ كاألدكات كاؼبوارد التعليمية ؛ ٙالتعليم 

 ييم اغبقيقي.التق

تتضمن خطة التنفيذ التعليم: أىداؼ التعليم ، كاؼبواد التعليمية ، كطرؽ التعليم ، 

 كموارد التعليم ، كالتقييم. ىذه اؼبكونات تتحقق من الناحية التشغيلية بالتنسيقات التالية:

Madrasah 

Mata Pelajaran 

Kelas/Semester 

Materi Pokok 

Alokasi Waktu 

A. Kompetensi Inti (KI) 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

5. ____________ (KD pada KI 5) 

7. ____________ (KD pada KI 7) 

3. ____________ (KD pada KI 3) 

Indikator Pencapaian: _________ 

9. ____________ (KD pada KI 9) 

Indikator Pencapaian: _________ 

C. Tujuan Pembelajaran 

D. Materi pembelajaran (Rincian dari materi pokok) 

E. Metode Pembelajaran (Rincian dari kegiatan pembelajaran) 

F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran 

5. Media 

7. Alat/Bahan 
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3. Sumber Belajar 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

5. Pertemuan Kesatu: 

a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (… menit) 

b. Kegiatan Inti (… menit) 

c. Penutup (… menit) 

7. Pertemuan Kedua: 

a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (… menit) 

b. Kegiatan Inti (… menit) 

c. Penutup (… menit) 

H. Penilaian 

5. Jenis/Teknik penilaian    

7. Bentuk Instrumen dan instrument 

3. Pedoman penskoran 

Catatan: KD-5 dan KD-7 dari KI-5 dan KI-7 tidak harus dikembangkan 

dalam indikator, karena keduanya dicapai melalui proses pembelajaran 

secara tidak langsung. 

Indikator harus dikembangkan untuk KD-KI-3 dan KD-KI-9 yang dicapai 

melalui proses pembelajaran langsung in class ataupun out class. 

 

 شكل خطة التنفيذ التعليم. ٔ. ٕالصورة 
23 

  

                                                             
23

 Ibid, hlm. 11 
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 الباب الثالث

 طريقة البحث
 

 أ. نوع البحث

"البحث النوعي  :Pupu Saepul Rahmatيستخدـ ىذا البحث النهج النوعي. كفقا ؿ 

ىو طريقة متعددة يف الًتكيز ، تتضمن منهجنا تفسَتينا كمعقوالن لكل موضوع. كىذا يعٍت أف 

 بيئة طبيعية تسعى إىل الفهم ، تفسَت األعضاء ، على ظواىر من البحث النوعي يعمل يف

 29اؼبعٌت الذم يعطيو الناس اليو".

، كيبكن تفسَت منهج البحث النوعي كطريقة من طرؽ البحث اليت Sugiyonoككفقا 

تقـو على فلسفة ما بعد الوضعية، كيستخدـ لفحص حالة الكائن الطبيعي، )كضده ىو 

الباحثُت كأداة أساسية، كتقنيات صبع البيانات كالتثليث )اؼبشًتؾ(، البحث التجربة( حيث 

 21 كربليل البيانات اغبثي / النوعية كنتائج البحث تؤكد على أنبية تعميم.

                                                             
29

 Pupu Saepul Rahmat, “Penelitian Kualitatif”. Jurnal Equilibrium, Vol. 1, No. 4 (Januari 

7004), hlm. 7 
21

 Sugiono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) cet. 8, (Bandung: Penerbit 

Alfabeta, 7052), hlm. 53-59 
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ىذا البحث ىو البحث الوصفي النوعي. ىدؼ ىذا البحث إىل كصف نتائج اؼبعاعبة 

اؿ. كيستخدـ البحث النوعي البيانات يف شكل الكلمات، كصورة عامة وبدث يف ىذا اجمل

لفهم الواقع االجتماعي، كىي لرؤية العامل من ما ىو عليو، كينبغي أف يكوف مل يكن يف 

 العامل. البحث النوعي أجرم يف حالة الطبيعة كمبتكرة.

، "البحث الوصفي النوعي ىو طريقة البحث يهدؼ إىل أف Wina Sanjayaكفقا 

جتماعي كالظواىر اؼبختلفة اليت ربدث يف اجملتمع يصف بشكل كامل كعميق حوؿ الواقع اال

 22 أف موضوع البحث حبيث يصور خصائص كشخصيات كخصائص كمباذج للظاىرة.

" Metode Penelitian Kombinasi يف الكتاب " Creswellيف نفس الوقت، كفقا ؿ 

 ، تنص على أف البحث النوعي الوصفى ىو: "البحوث الظواىر، ىو نوعSugionoالواضع 

كاحد من البحث النوعي ، حيث يقـو الباحثوف جبمع البيانات مع مالحظة اؼبشاركُت 

 22لتحديد الظاىرة األساسية للمشاركُت يف ذبارهبم اغبياتية".

رؤية شكل ىذا البحث الوصفي النوعي من شكل تنفيذ البحث يف شكل كيبكن 

دراسات حالة. كانت دراسة اغبالة البحثية الوصفية رباكؿ اغبصوؿ على صورة كاملة 
                                                             

66 Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan, jenis, metode, dan prosedur, (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 7053), hlm.  92-98 
22

 Op. Cit, hlm. 59 
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كتفاصيل حوؿ حدكث كظواىر معينة على كائن كموضوع  الذم لديهم خصوصية. كبالتايل 

حفر أكرب قدر من اؼبعلومات كعمق مث فإف تنفيذ البحث باستخداـ طريقة دراسة اغبالة ىو 

 28 كصفها يف شكل سرد حبيث تعطي صورة كاملة عن الظاىرة اليت حدثت.

كمن خالؿ ىذا النهج النوعي ، من اؼبتوقع أف يكتسب فهمنا كتفسَتنا أعمق للمعاين 

 كاغبقائق ذات الصلة ، من أجل فهم الكفاءة الًتبوية للمعلمُت اللغة العربية يف صنع زبطيط

 التعليم العربية.

 ب. وضع البحث

 . مكان البحث0

مت إجراء مكاف البحث يف مدرسة االمُت الثانوية مقاطعة أبونج سوراكرتا، 

المبونج الشمالية، مدرسة االمُت الثانوية ىو كاحد من أفضل اؼبدرسة يف مقاطعة أبونج 

 ٜٕٙسوكاىرجو   يةسوراكرتا. يف الوقت اغبايل بلغ عدد الطلبة يف مدرسة االمُت الثانو 

طالبنا ك الصف اغبادم  ٗٔٔطالبنا، ك بالتفاصيل: حيث بلغ عدد الطلبة الصف العاشر 

 طالبنا. ٔٚطالبنا ك الصف الثاين عشر  ٔٔٔعشر  

                                                             
28

 Op. Cit, hlm. 92-98  
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معلمُت  ٘، ٔمعلمان بتفاصيل: رئيس اؼبدرسة  ٖٕمدرسة االمُت الثانوية لديها 

 ٔ( PKNالعربية ، معلم الًتبية اؼبدنية )من درس التعليم الديٍت دبا يف ذلك مدرسي اللغة 

معلم  ٔمعلم للغة اإلقبليزية ،  ٕمعلم الرياضيات ،  ٕمعلم اللغة اإلندكنيسي ،  ٔ، 

معلم  ٕمعلم علم االجتماع ،  ٔمعلم البيولوجي ،  ٔمعلم الفيزياء ،  ٔالكيمياء ، 

مهارة كتكنولوجيا  االقتصاد، كمعلم اعبغرافيا ، التاريخ ، الفن الثقايف ، الرياضة،

 اؼبعلومات كاالتصاالت يدعمها معلم كاحد.

 . وقت البحث4

 .ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓمت إجراء كقت البحث يف الفصل الدراسي الثاين العاـ الدراسي 

 ج. مصدر البيانات

 . البيانات األولية0

مصدر البيانات األساسية يف ىذا البحث ىو معلم اللغة العربية يف مدرسة االمُت 

ة سوكاىرجو المبونج الشمالية. معلم اللغة العربية يف مدرسة االمُت الثانوية الثانوي

بلغت إىل معلمة كاحدة اليت تعلم الصف العاشر كالصف  سوكاىرجو المبونج الشمالية

 الثاين عشر.
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 . البيانات الثانويةٕ

ا البيانات الثانوية يف ىذا البحث ىي كثائق برنامج زبطيط التعليم اليت مت إعدادى

 من قبل معلم اللغة العربية يف مدرسة االمُت الثانوية سوكاىرجو المبونج الشمالية.

 د. تقنية جمع البيانات

، فإف صبع البيانات يصبح جزءنا مهمنا من البحث، خاصة Suharsimi Arikuntoكفقا 

لشيء نفس ا 24 إذا استخدـ الباحثوف الطريقة اليت لديها فرصة كبَتة لدخوؿ اىتماـ الباحثُت.

أيضا ،"إف أسلوب صبع البيانات ىو أىم خطوة يف البحث ،  Sugiyonoالذم أعرب عنو 

 20ألف الغرض الرئيسي من البحث ىو اغبصوؿ على البيانات".

عند صبع البيانات كاؼبعلومات ، يستخدـ الباحثة تقنيات النوعية ، كىي اؼبقابلة 

 كاؼبالحظة كالوثيقة.

 

 
                                                             

24
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI), (Jakarta: 

Rineka Cipta, 7002), hlm. 773 
20

 Op. Cit. Hlm. 308 
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 . مقابلة 0

Esterberg  (ٕٕٓٓ يف )Sugiyono ، وبدد اؼبقابلة على النحو التايل 

“a meeting of two persons to exchange information and idea through questions 

and responses, resulting in communication and join construction of meaning 

about a particular topic.”  

ومات كاألفكار من خالؿ األسئلة االجتماع لشخصُت لتبادؿ اؼبعل

25كاالستجابات، فبا أدل إىل التواصل كاالنضماـ إىل بناء معٌت حوؿ موضوع معُت. 
 

أجريت طريقة اؼبقابلة على أشخاص ذكم خربة يف زبطيط التعليم ، للحصوؿ على 

اؼبعلومات أكثر تفصيال كمتعمقة من اؼبخربين ذات الصلة دبشكلة البحث. يف ىذه 

 جريت اؼبقابلة على معلم اللغة العربية ، رئيس اؼبدرسة ، كبعض الطلبة.اغبالة أ

 . مالحظة4

اؼبالحظة أك اؼبراقبة ىي رؤية كمراقبة من تلقاء نفسها كيبكن للمراقب اف يسجل 

طرؽ اؼبالحظة أك اؼبراقبة لرؤية كمراقبة كقياس  27 السلوؾ كاألحداث كما ىي يف الواقع.

أيضا للمالحظة أنشطة اإلدارة كاالستفادة من خطة التعليم كتقييم األشياء اؼبادية. 

                                                             
25

 Ibid, hlm. 352 
27

 Ibid, hlm. 352 
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اعبارية. يف ىذه اغبالة ، مت إجراء اؼبالحظات أك اؼبراقبات على كثائق برامج زبطيط 

 التعليم اليت مت إعدادىا من قبل معلم اللغة العربية.

 . الوثيقة4

اغبالة. سجل األرشيف )الوثيقة( يبكن استخدامو كمصدر للبيانات يف دراسات 

تعترب سجالت األرشيف مفيدة لفهم الظركؼ كاؼبواقف اؼبرتبطة حبالة معينة بشكل 

أفضل ، ألف السجالت تعترب مصدرنا دقيقنا للبيانات. خالؿ فًتة البحث ، مت استخداـ 

ىذه التقنية عبمع البيانات الوثيقةية ، مثل األرشيفات ، كمسك الدفاتر ، كمالحظات 

 كاؼبساءلة كغَتىا. النشاط ، كاإلبالغ ،

 ه. تقنية تحليل البيانات

بعد ذبميع البيانات اؼبطلوبة ، يتبعها بتحليل البيانات. يستخدـ ربليل البيانات يف ىذا 

البحث التحليل الوصفي النوعي. التحليل الوصفي النوعي ىو أسلوب يصور كيصف كيفسر 

د فبكن من جوانب الوضع معاين البيانات اجملمعة عن طريق االنتباه كتسجيل أكرب عد

اؼبرصود، كبالتايل اغبصوؿ على صورة عامة كشاملة للوضع الفعلي. الغرض من التحليل 
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الوصفي النوعي ىو جعل الوصف ، الرسم بشكل منهجي ، كاقعي ، كدقيق حوؿ اغبقائق ، 

 اػبصائص كالعالقات بُت الظواىر اليت مت التحقيق فيها.

كل كلمات كليس يف سلسلة من البيانات اليت مت ربليل البيانات اليت تظهر يف ش

صبعها بطرؽ ـبتلفة )اؼبقابلة ، اؼبالحظة ، الوثيقة( ، تستخدـ الباحثة التحليل التفاعلي كفقنا 

Miles  كHuberman (ٔٛٛٗ.) 23  يتكوف ىذا التحليل من ثالثة أنشطة ربدث يف كقت

 كاحد ، كىي:

 (Data Reductionالبيانات ) تقليل.  0

تقليل البيانات يعٍت التلخيص ، كاختيار األشياء اؼبهمة ، كالًتكيز على األشياء إف 

اؼبهمة ، كالبحث عن اؼبوضوع كالنمط. كبالتايل فإف البيانات اؼبخفضة ستعطي صورة 

 29 أكضح ، كتسهل على الباحثُت صبع البيانات التالية ، كالبحث عنها عند الضركرة.

قابلة الباحثة مع معلم البيانات اؼبستخدمة يف ىذا ال
ُ
بحث ىي نتيجة الباحثة كاؼب

 اللغة العربية كنتائج توثيق برنامج زبطيط التعليم الذم أعده معلم اللغة العربية.

                                                             
73 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI), (Jakarta: 

Rineka Cipta, 7002), hlm.  334 
29

 Ibid, hlm. 339 
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 (Data Display. عرض البيانات )4

عرض البيانات النوعية ىو مع النص السردم ، وبتوم على معلومات من البيانات 

 كالوثيقة حوؿ زبطيط التعليم اليت أعدىا معلم اللغة العربية.عن ناذبة اؼبالحظة كاؼبقابلة 

 (Conclusion drawing/verification. رسم االستنتاجات )4

تتمثل اػبطوة األخَتة يف أنشطة ربليل البيانات النوعية يف إسباـ البيانات اؼبوجودة 

غة اؼبشكلة من مع كجود أدلة صحيحة كمتسقة للنتيجة اليت مت التوصل إليها كفقنا لصيا

البداية. مث يتم ربليل البيانات اليت مت اغبصوؿ عليها من اؼبالحظة كاؼبقابلة كالوثيقة 

لوصف زبطيط التعليم يف مدرسة االمية الثانوية سوكاىرجو المبونج الشمالية. من نتائج 

 التحليل مث اختتمت نتائج البحث اليت مت القياـ هبا.

 و. تحقيق تصحيح البيانات

ربقيق صحة البيانات دليالن على ما الحظها الباحثة كفقان ما موجود يف اؼبيداف  يعترب

البحث كما إذا كاف التفسَت اؼبعطى متوافقان مع اغبقيقة. لذلك استخدمت الباحثة يف ىذا 

 البحث تقنيات لتحديد صحة البيانات من خالؿ عقد:
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 . تثليث البيانات0

مصدر بيانات ـبتلف ، على سبيل اؼبثاؿ: ىذه طريقة لتحقيق البيانات باستخداـ 

حصلت الباحثة على بيانات  21 اؼبستند ، األرشيف ، نتيجة اؼبقابلة ، كنتيجة اؼبالحظة.

عن زبطيط التعليم من معلم اللغة العربية، كقامت الباحثة دبالحظة كتوثيق العديد من 

عليم اليت يقـو هبا كثائق برنامج التخطيط للتعليم لضماف صحة أنشطة تصميم زبطيط الت

 معلم اللغة العربية.

 . استخدام المواد المرجعية4

ىذا ىو كجود الداعمة إلثبات البيانات اليت مت العثور عليها من قبل الباحثة. 

حصلت الباحثة على بيانات حوؿ كفاءة اؼبعلم يف صنع زبطيط التعليم باستخداـ 

 اؼبقابلة اؼبباشرة كاؼبالحظة كالوثيقة.

 

 

                                                             
75

 Sugiono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods) cet. 8, (Bandung: Penerbit 

Alfabeta, 7052), hlm. 72 
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 تخدام عضو التحقق. باس4

كىي عملية التحقق من البيانات اليت مت اغبصوؿ عليها من قبل الباحثة من معطى 

البيانات. بعد أف ىبتتم الباحثة نتائج اؼبقابلة أك يسجل كنتائج اؼبالحظة كدراسة الوثيقة، 

يصف كيفسر كيًتجم البيانات مكتوبة، مث يعود إلىمصدر البيانات للتحقق من اغبقيقة، 

 د ، كإذا وبتاج إىل بيانات اعبديدة.كر 
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 الباب الرابع

 نتائج البحث والمناقشة
 

 أ. وصف موقع البحث

، ٓٔمت إجراء ىذا البحث يف اؼبدرسة االمُت الثانوية اليت تقع يف شارع غاجو مادا رقم 

 قرية سوكاىرجو، منطقة الفرعية  أبونج سوراكرتا، مقاطعة المبونج الشمالية. يف

 ف المادية. الظرو 0

فصوؿ ، غرفة رئيس  ٙيتكوف اؼببٌت الذم سبلكو مدرسة االمُت الثانوية من 

، غرفة ٔ، مستودع ٔ، غرفة الصحة  ٔمكتبة اؼبدرسة كاحد، غرفة للمعلم كاحد، 

. يوجد يف اعبزء اػبلفي من اؼبدرسة موقف للجولة الطلبة كمكاف ٗك اغبماـ  ٔـبترب 

" كيواجو إىل Lؼبدرسة االمُت الثانوية على شكل "كقوؼ اؼبراكب للمعلم. مبٌت يف ا
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الشماؿ. كوبد اؼبدرسة االمُت الثانوية بالطرؽ على اعبانبُت اعبنويب كالشرقي ، يف 

 22 الشماؿ وبد باؼبسجد ، من جهة الغرب وبد باؼبيداف.

 . الظروف غير المادية 4

 أ(. المعلمين والموظفين 

معلمُت  ٘، ٔان بتفاصيل: رئيس اؼبدرسة معلم ٖٕمدرسة االمُت الثانوية لديها 

 ٔ( PKNمن درس التعليم الديٍت دبا يف ذلك مدرسي اللغة العربية ، معلم الًتبية اؼبدنية )

معلم  ٔمعلم للغة اإلقبليزية ،  ٕمعلم الرياضيات ،  ٕمعلم اللغة اإلندكنيسي ،  ٔ، 

معلم  ٕلم االجتماع ، معلم ع ٔمعلم البيولوجي ،  ٔمعلم الفيزياء ،  ٔالكيمياء ، 

االقتصاد، كمعلم اعبغرافيا ، التاريخ ، الفن الثقايف ، الرياضة، مهارة كتكنولوجيا 

معظم اؼبعلمُت يف مدرسة االمُت الثانوية  اؼبعلومات كاالتصاالت يدعمها معلم كاحد.

التعليمية حصلوا على التعليم اعبامعي كمعتمدا. تقريبا صبيع اؼبعلمُت اغباليُت لديهم اػبربة 

 22 الكافية يف التدريس.

 
                                                             

22
 Dokumentasi MA Plus Al-Amin Sukoharjo 

22
 Dokumentasi MA Plus Al-Amin Sukoharjo 



79 
 

 ب(. الطلبة

  ، بلغ عدد الطلبة يف مدرسة االمُت الثانوية ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓيف العاـ الدراسي 

طالبنا  ٗٔٔطالبنا، ك بالتفاصيل: حيث بلغ عدد الطلبة الصف العاشر  ٜٕٙسوكاىرجو 

 28 طالبنا. ٔٚطالبنا ك الصف الثاين عشر  ٔٔٔك الصف اغبادم عشر  

 لبيئة المدرسيةج(. ا

دبوقع اسًتاتيجي كيسهل الوصوؿ إليها.   جغرافينا ، يتمتع مدرسة االمُت الثانوية

مواتية للغاية يف دعم العملية السلسة ألنشطة  كانت البيئة اؼبدرسية االمُت الثانوية

التعليم. إف اعبو العائلي بُت سكاف اؼبدرسة كاؼبقيمُت حوؿ اؼبدرسة جيدا، فبا هبعل 

 24 يف مدرسة االمُت الثانوية أكثر راحة للقياـ بأنشطة التعليم.الظركؼ 

 . وصف موضوع البحث4

كاف اؼبوضوع يف ىذا البحث ىو معلم اللغة العربية يف مدرسة االمُت الثانوية 

سوكاىرجو. يبلغ عدد معلم اللغة العربية يف مدرسة االمُت الثانوية معلمة كاحدة للصف 

                                                             
28

 Ibid 
24

 Dokumentasi MA Plus Al-Amin Sukoharjo 
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ر. يتمتع معلمة اللغة العربية يف مدرسة االمُت الثانوية خبلفية العاشر إىل الصف الثاين عش

سوكاىرجو  تعليمية كفقان لواجباتو التعليمية. معلمة اللغة العربية يف مدرسة االمُت الثانوية

حصلت على الدرجة اعبامعية االكىل، كىي متخرجة متخصص من تعليم اللغة العربية يف 

انتاف المبونج، كبدأت اف تدرس يف مدرسة االمُت جامعة االسالمية اغبكومية رادين 

. ٕ٘ٔٓيف  الثانوية  80 حىت اليـو

 ب. نتائج البحث

فيما يلي نظرة عامة على نتائج اؼبقابالت كفهم الباحثة لوثيقة زبطيط التعليم اليت 

أعدىا معلم اللغة العربية من الصف العاشر إىل الصف الثاين عشر يف مدرسة االمُت الثانوية 

 .ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓاىرجو يف الفصل الدراسي العاـ الدراسي سوك

بناءن على نتائج اؼبقابالت كاؼبالحظات كالتوثيق للوثائق اؼبوجودة ، يتألف برنامج تعليم 

اللغة العربية يف مدرسة االمُت الثانوية، العديد من برامج التخطيط اليت ينفذىا معلم اللغة 

 Siti. ىذا ما كشفها األستاذة العربية ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓالعربية حىت يف الفصل الدراسي للعاـ 

Wahyuning Tyas   كقالت "قامت اؼبعلمة ىنا ٕٛٔٓمارس ،  ٜيف مقابلة مع الباحثة يف .

                                                             
80

 Siti Wahyuning Tyas, Wawancara dengan Peneliti, Ruang guru MA Plus Al-Amin 

Sukoharjo, 4 Maret 7058 
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، بالنسبة لربامج التخطيط األخرل  RPPبتجميع بعض برامج التخطيط للتعليم. لقد جعلنا 

مج الفصل الدراسي ، كاؼبنهج اليت أنشأناىا كاليت تقـو جبمع الربنامج السنوم ، كبرنا

  85الدراسي".

عادة ما يقـو اؼبعلموف يف مدرسة االمُت الثانوية جبعل برامج زبطيط التعليم يف الفصل 

الدراسي الثاين ، ألف اؼبدرسة تطلب برنامج زبطيط التعليم يف هناية العاـ عندما يتم 

يف مقابلة أجراهتا  Siti Ngadianaاإلشراؼ من اؼبركز. ىذا ما قدمو بنائب الرئيس اؼبنهج، 

. كأكضحت: "اؼبعلموف ىنا مطالبوف بتطوير برنامج التخطيط للتعليم ،  الباحثة يف نفس اليـو

 87لكن هبمعوف خطة التنفيذ التعليم عادة يف هناية العاـ عندما يتم اإلشراؼ من اؼبركز".

 العربية.فيما يلي شرح لكل برنامج التخطيط التعليم مت إعدادىا معلم اللغة 

 . برنامج تخصيص الوقت والتقويم األكاديمي0

كبناءن على نتائج اؼبقابلة كاؼبالحظة كالتوثيق للوثائق اؼبوجودة ، فإف برنامج 

زبصيص الوقت كالتقوْي األكاديبي الذم أعده اؼبعلم العريب ىو التقوْي التعليمي ، الذم 

                                                             
85

 Siti Wahyuning Tyas, wawancara dengan penulis, Ruangan Guru MA Plus Al-Amin, 

Sukoharjo, 4 Maret 7058. 
87

 Siti Ngadiana, wawancara dengan penulis, Ruang Waka Kurikulum MA Plus Al-Amin, 

Sukoharjo, 2 Maret 7058. 
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يم الشباب كالرياضة يف منطقة مت ذبميعو على أساس التقوْي التعليمي من مكتب التعل

المبونج الشمالية. مث يتم ذبميع التقوْي التعليمي من قبل رئيس اؼبدرسة كاؼبعلمُت كفقا 

ألنشطة التعليم اليت ستعقد يف مدرسة االمُت الثانوية سوكاىرجو. ىذا ما يعرب عنو 

ننتظر التقوْي نائب الرئيس اؼبنههج كالذم يقوؿ: "بالنسبة إىل تقويبنا التعليمي ، كبن 

التعليمي من مكتب الشباب كالرياضة اؼبقاطعة كمن مث نقـو بتعديل األنشطة اليت 

 83سنقـو هبا يف ىذه اؼبدرسة. مث ضعها مع الرئيس اؼبدرسة ".

بناءن على التقوْي التعليمي الذم مت إعداده ، بدأت أنشطة التعليم يف مدرسة 

يونيو  ٚٔيناير إىل  ٕمن  ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓاالمُت الثانوية يف الفصل الدراسي الثاين 

ٕٓٔٛ. 

 . البرنامج السنوي4

استنادان إىل اؼبقابلة مع نائب الرئيس اؼبنهج ، قاـ صبيع اؼبعلمُت يف مدرسة االمية 

الثانوية بتطوير الربنامج السنوم ، دبا يف ذلك معلم اللغة العربية. يتم إعداد الربنامج 
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ة التعليم خالؿ سنة كاحدة من الدركس. مت نقل السنوم كمبدأ توجيهي يف تنفيذ أنشط

 ذلك مباشرة من خالؿ نائب الرئيس اؼبنهج  الذم يبثل رئيس اؼبدرسة.

"لقد قمنا جبعل الربنامج السنوم ، مت استخدامو لداللة التعليم خالؿ سنة 

كاحدة من الدركس كاستخدامها أيضنا يف برؾبة الفصل الدراسي. يف كثيقة الربنامج 

 89ة ، مبأل الوقت اؼبخصص الستخداـ كل مادة تعليمية".السنوي

بناءن على مالحظة الوثائق اغبالية كتوثيقها، قاـ معلم اللغة العربية بتجميع 

الربنامج السنوم. اؼبكونات اؼبوجودة يف الربنامج السنوم اليت مت إعدادىا من قبل معلم 

 ضوع ، كزبصيص الوقت.اللغة العربية ىي اؽبوية ، كالكفاءة األساسية ، كاؼبو 

 . برنامج الفصل الدراسي4

كل فصل دراسي للمعلم العربية كاؼبعلمُت اآلخرين يرتبوف أيضا برامج فصل 

دراسي. برنامج الفصل الدراسي ىو كضع من الربنامج السنوم. مت الكشف عن ىذا 

 "كبن أيضا كضع برنامج ، كىي معلمة العربية ذكرت: Siti Wahyuning Tyasمن قبل 

فصل دراسي. كاف قبل إعداد الربنامج السنوم ، حسنا من الربنامج السنوم كمن مث 
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جعل برنامج الفصل الدراسي ، لذلك التوجيو ىو الربنامج السنوم. مث من برنامج 

. يف برنامج RPPالفصل الدراسي الذم هبعل يف كقت الحق مبادئ توجيهية إلعداد 

الذم نراه  RPPتنفيذ التعليم، حىت يتم تعديل الفصل الدراسي الذم مت ملؤه يف تاريخ 

 81من ىذا التاريخ يتم تعديلو أيضنا إىل برنامج الفصل الدراسي ".

بناء على مالحظة كتوثيق برنامج التخطيط اغبايل يف مدرسة االمُت الثانوية 

سوكاىرجو،  قامت اؼبعلمة العربية بإعداد برنامج الفصل الدراسي. اؼبكونات يف برنامج 

فصل الدراسي اليت مت إعدادىا ىي اؽبوية ، كالكفاءات اعبوىرية، كالكفاءات ال

، كتاريخ تنفيذ التعليم. مث يصبح برنامج الفصل  KKMاألساسية ، كزبصيص الوقت ، 

 (.RPPالدراسي ىذا مرجعية أك توجيهنا من اؼبعلم لتطوير خطة التعليم )

 . المنهج2

اؼبوجودة ، قامت اؼبعلمة العربية يف مدرسة  كاستنادان إىل مالحظة كتوثيق الوثائق

االمُت الثانوية سوكاىرجو أيضان بتجميع اؼبنهج. إف اؼبنهج الذم أعدىا اؼبعلمة العربية 

يف مدرسة االمُت الثانوية سوكاىرجو كارد يف كثيقة اؼبناىج الدراسية. عند إعداد اؼبنهج 
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دمة. مت الكشف عن ىذا من قبل الدراسي ، تسًتشد اؼبعلمة العربية باؼبناىج اؼبستخ

Siti Wahyuning Tyas :يتم تكييف اؼبنهج مع اؼبنهج  ، كىي معلمة العربية ذكرت"

، لذلك يتم  ٖٕٔٓالذم نستخدمو. حالينا تستخدـ مدرستنا اؼبنهج الدراسي لعاـ 

. كستستخدـ ىذا ٖٕٔٓأيضنا إرشاد اؼبنهج الدراسي اػباص بنا كفقنا ؼبناىج عاـ 

 RPP". 82ضنا للتوجيو يف إعداد اؼبنهج أي

يتكوف مكوف اؼبنهج من معلمة اللغة العربية من اؽبوية كالكفاءات اعبوىرية 

كالكفاءات األساسية كاؼبواد التعليمية كأنشطة التعليم كمؤشرات الكفاءة ، كالتقييم ، 

كزبصيص الوقت ، كموارد التعليم. كما تستخدـ اؼبعلمة منهاجنا كدليل إلعداد خطة 

 (.RPPنفيذ التعليم )ت

 (RPP. خطة تنفيذ التعليم )5

استنادنا إىل نتائج اؼبقابالت اليت أجراهتا باالحثة مع معلمة اللغة العربية يف 

مدرسة االمُت الثانوية سوكاىرجو، قامت اؼبعلمة العربية بتجميع كثيقة خطة تنفيذ 

ل يف تنفيذ كدلي  RPP. يتم إعداد ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓ( للعاـ الدراسي RPPالتعليم )
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 Sitiبناءن على اؼبنهج الدراسي ، كما ىو موضح من قبل  RPPالتعليم. مت تطوير برنامج 

Wahyuning Tyas :إلعداد  ، كىي معلمة العربية ذكرت"RPP  نستند إىل اؼبنهج

للصف اغبادم عشر كالصف الثاين عشر  RPP الدراسي. يف اإلعداد ، يتم إعداد 

للصف العاشر  RPP فصل دراسي كاحد ، بينما يتم إعداد كفقنا لعدد االجتماعات يف 

 كفقنا ؼبقدار اؼبوضوع ".
82 

بناءن على نتائج تالوثيق كمالحظة الوثائق اؼبوجودة ، قامت اؼبعلمة العربية يف 

 (.RPPمدرسة االمُت الثانوية بتجميع خطة تنفيذ التعليم )

علمة العربية من اؽبوية، تتضمن اؼبكونات اؼبدرجة يف خطة التعليم اليت كضعها اؼب

كالكفاءات اعبوىرية، كالكفاءات األساسية، كأىداؼ التعليم، كاؼبواد التعليمية، كالطرؽ، 

 كخطوات التعليم ، كموارد / مواد التعليم ، كاؼبؤشرات ، كمعايَت التقييم كالتقييم.
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 أ(. هوية

االمُت الثانوية  اليت أعدهتا معلمة اللغة العربية يف مدرسة RPPتتضمن ىوية يف 

سزكاىرجو يشمل من: اسم اؼبدرسة كاؼبوضوعات كاغبالة التعليمية كالفصل / الصف 

اليت تقدمها معلمة اللغة العربية  RPPالدراسي كاؼبوضوع كزبصيص الوقت. صبيع 

 تتضمن من اؽبوية.

 ب(. الكفاءات الجوهرية

 الثانوية تتضمن من اليت تقدمها معلمة اللغة العربية يف مدرسة االمُت RPPصبيع 

 الكفاءة اعبوىرية.

 ج(. الكفاءات األساسية

اليت تقدمها معلمة اللغة العربية يف مدرسة االمُت الثانوية تتضمن من  RPPصبيع 

 الكفاءة االساسية.
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 د(. أهداف التعليم

اليت تقدمها معلمة اللغة العربية يف مدرسة االمُت الثانوية تتضمن من  RPPصبيع 

 تعليم الذم سيتم ربقيقها من قبل الطلبة.أىداؼ ال

 ه(. المواد التعليمية

قامت معلمة اللغة العربية بتضمُت اؼبواد التعليمية يف صبيع خطة التعليم اليت 

 طوركىا لتنفيذ التعليم يف الصف.

 و(. طرق التعليم

ئد صبيع خطة تنفيذ التعليم اليت أنشأهتا معلم اللغة العربية يف مدرسة االمُت الزا

الثانوية سوكوىارجو تتضمن بالطريقة اليت سيتم استخداـ من قبل اؼبعلمة يف العملية 

التعليمية. كقد اختلفت الطريقة اليت تستخدمها اؼبعلم من بُت أمور أخرل، كطريقة 

التحقيق، كطرؽ اؼبناقشة، طريقة النمذجة، طريقة التلميح كاحملاضرات باإلضافة إىل 

،  القوائد كالًتصبة كطريقة لعب التمثيل كطريقة السمعية الشفويةطريقة اؼبباشرة كطريقة 

 كطريقة العرضية.
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 ز(. خطوات التعليم

يف كل برنامج مت إعداده من قبل معلمة اللغة العربية اليت ستقـو بالتدريس 

باستخداـ خطوات التعليم اليت سيقـو هبا اؼبعلمة كالطلبة. كقد كصفت معلم اللغة 

الرامية التعليم يف تسلسل، بدءا من األنشطة األكلية، األساسية، كصوال  العربية التدابَت

 إىل األنشطة هناية كالتقييم.

 ح(. المصادر / المواد / أدوات التعليم

اليت مت إعدادىا تشمل اؼبصادر كأدكات التعليم اليت سيتم  RPPصبيع 

ادر التعليم اللغة العربية استخدامها يف التعليم. كبناء على مقابلة مع اؼبعلمة العربية مص

اؼبستخدمة ىي الكتب التعليم برنامج اللغة العربية اػبارجية، باإلضافة إىل اؼبعلمة أيضا 

استخدامت بعض دليل الناطقة باللغة العربية األخرل للمساعدة يف عملية التعليم. كقد  

اليت قالت: "إف الكتاب الذم  Siti Wahyuning Tyasكشفت ىذا من قبل 
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دمت لعملية التعليم كتاب الدركس العربية برنامج اللغات األجنبية، كاستخدمت  استخ

 88كتاب بُت يديك ك كتاب القوائد العربية".

األدكات اؼبستخدمة يف تعليم مثل القاموس العريب ، غرفة الوسائل اؼبتعددة ، 

 شاشات الكريستاؿ السائل ، الشريط ، الورؽ اؼبقول ، السبورة كعالمات.

 شرط(. مؤ 

اليت تقدمها معلمة اللغة العربية بعض اؼبؤشرات اليت  RPPتتضمن صبيع برامج 

 هبب على الطلبة ربقيقها بعد عملية التعليم.

 ي(. التقييم و معايير التقييم

قامت بتجميعو.  RPPقامت معلمة اللغة العربية بتضمُت التوجيو التقييم يف كل 

ؾ أنواع أك تقنيات للتقييم ، كىي شكل يف إطار اؼببادئ التوجيهية للتقييم ، ىنا

الصكوؾ كاألدكات كمعايَت التقييم. يتكوف إجراء التقييم اؼبصمم من التقييم األكيل 

 كتقييم العملية كالتقييم النهائي.
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"استخدمت التقييم يف التعليم بسؤاؿ التقييم يف هناية الدرس. لتقييم العملية مل 

 84أالحظ سلوؾ الطلبة يف متابعة الدرس ". أستخدمها بشكل بانتظاـ، أحياننا ما

 ج. مناقشة

يف الوصف التايل سوؼ تصف الباحثة زبطيط التعلمي اللغة العربية يف مدرسة 

. ٕٛٔٓ/ٕٚٔٓالالمُت الزائد الثانوية سوكاىرجو يف الفصل الدراسي من العاـ الدراسي 

يق نتائج التعليم ، أساسا ، التخطيط للتعليم يف اؼبدرسة ىو عملية صياغة مؤشرات ربق

كصياغة أىداؼ التعليم ، كاستخداـ النهج كطريقة التعلبم ، كصياغة خطوات أنشطة التعليم 

 ، كتقييم يف كقت معُت من التخصيص الذم سيتم تنفيذه لتحقيق ىدؼ احملدد.

مت تصميم زبطيط التعليم بشكل أساسي ألنشطة اؼبعلمُت كالطلبة يف الصف حبيث 

اتباع النظاـ احملدد يف مدرسة االمُت الزائد الثانوية، أحدىم ىو أنو هبب   هبب على اؼبعلمُت

 على اؼبعلم ترتيب خطة التعليم كفقنا للمنهج الدراسي اؼبستخدـ من قبل اؼبدرسة.

من اؼبقابلة كاؼبالحظة كالتوثيق للباحثة يف مدرسة االمُت الزائد الثانوية ، يتضح أف 

 الزائد الثانوية  يتضمن العديد من برامج التخطيط للتعليم ، زبطيط التعليم يف مدرسة االمُت
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دبا يف ذلك التقوْي التعليمي ، الربنامج السنوم ، برنامج الفصل الدراسي ، خطة تطبيق 

 التعليم.

تعتقد الباحثة أف خطة التعليم اليت قامت هبا اؼبعلمة العربية يف مدرسة االمُت الزائد 

 Perencanaan dan Desain Sistem يف كتاهبا " Wina Sanjayaالثانوية تتماشى مع رأم 

Pembelajaran  الذم تقوؿ إف زبطيط التعليم ىو عملية ترصبة اؼبنهج اؼبنطبق إىل برامج "

ىناؾ  40 التعليمية يبكن أف تزيد تستخدـ كتوجيو من اؼبعلمُت يف تنظيم عملية التعليم.

كإعدادىا من قبل معلم اللغة العربية كعملية  العديد من الربامج اليت هبب أف يتم تصميمها

للًتصبة اؼبنهجية ، مثل زبصيص الوقت ، الربنامج السنوم ، برنامج الفصل الدراسي ، اؼبنهج 

 ، كخطة التعليم.

يقـو برنامج التخصيص الوقت الذم تقـو هبا اؼبعلمة العربية يف مدرسة االمُت الزائد 

التعليمي. من اؼبقابالت كالتوثيق كاؼبالحظة ، فإف التقوْي الثانوية سوكاىرجو بإعداد التقوْي 

األكاديبي الذم يرتبو من معلمة اللغة العربية ىو ؾبرد التقوْي التعليمي ، كليس ىناؾ إعداد 

ػبطة االسبوع الفعالة. ربتوم التقاكْي التعليمية اليت أنشأىا معلمة اللغة العربية على أنشطة 
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سنة كاحدة من الدركس. كيستند إعداد تقوْي التعليم يف  تعليمية كأنشطة أخرل خالؿ

 مدرسة االمُت الزائد الثانوية إىل التقوْي التعليمي ؼبكتب التعليم يف منطقة المبونج الشمالية.

كما قامت معلمة اللغة العربية يف مدرسة االمُت الزائد الثانوية سوكاىرجو بتجميع 

نات، كىي اؽبوية كالفصل الدراسي كالكفاءة الربنامج السنوم يغطي العديد من اؼبكو 

األساسية كاؼبواد األساسية كزبصيص الوقت. كتتفق ىذه اؼبكونات مع إعداد الربنامج 

كاليت تنص على أف الربنامج السنوم ىو خطة لتحديد  Wina Sanjayaالسنوم من قبل 

كفاءات موعد زمٍت لسنة دراسية كاحدة لتحقيق األىداؼ )الكفاءات اعبوىرية كال

كمع ذلك ، فهي ال تتوافق مع صيغة اؼبناىج الدراسية لعاـ  45 األساسية( اليت مت تأسيسها.

الكفاءة اعبوىرية فيو ، بينما ال  ٖٕٔٓاليت تشمل فيو منهج الربنامج السنوم لعاـ  ٖٕٔٓ

 يتضمن الربنامج السنوم الذم أعدتو اؼبعلمة العربية الكفاءة اعبوىرية .

يتم ترصبة الربنامج السنوم إىل برنامج الفصل الدراسي. يتم عالكة على ذلك ، 

استخداـ برنامج الفصل الدراسي من قبل اؼبعلم كدليل لتطوير خطة التعليم. بناء على 

اؼبالحظة كالتوثيق ، يغطي برنامج الفصل الدراسي الذم أعدتو معلمة اللغة العربية يف مدرسة 
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اؼبكونات مثل اؽبوية كالكفاءة اعبوىرية كالكفاءة االمُت الزائد الثانوية سوكاىرجو بعض 

األساسية كزبصيص الوقت كالشهر كاالختبار اليومي كاختبار منتصف الفصل كاالختبار 

مشَتة إىل أف برنامج  Wina Sanjayaالعاـ. تتوافق اؼبكونات مع إعداد خطة التعليم من قبل 

تعّلم كيفية ربقيق الكفاءة الفصل الدراسي موجو لإلجابة على األسبوع عندما يتم 

47 األساسية.
ألنو يف برنامج الفصل الدراسي الذم مت إنشاؤه من قبل معلمة اللغة العربية مت   

إدراج كقت تنفيذ كل التعليم األساسي للكفاءة. كمع ذلك ، إذا اتبع شكل برنامج الفصل 

اؼبعلمة العربية يعاين ، فإف برنامج الفصل الدراسي الذم أنشأتو  ٖٕٔٓالدراسي ؼبناىج عاـ 

 من نقص ، أم ال يتضمن اؼبادة الرئيسية / اؼبادة الفرعية.

برنامج زبطيط التعليم القادـ ىو اؼبنهج الدراسي. اؼبنهج كفقا لوكالة اؼبعايَت الوطنية 

للتعليم ىي خطة التعليم على كاحد ك / أك ؾبموعة من اؼبواضيع / اؼبواد احملددة اليت تشمل 

وىرية كالكفاءات األساسية، موضوع / التعليم، أنشطة التعليم، كمؤشرات الكفاءات اعب

كرأت الباحثة على أساس اؼبالحظة كالوثائق أف اؼبنهج أجريت   43 اإلقباز الكفاءات للتقييم.
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 Ibid, hlm. 13 
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Wina Sanjaya, Perencanaan & Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: KENCANA 

Prenadamedia Group, 7008), hlm. 11 



95 
 

من قبل اؼبعلمة العربية كفقا إلعداد خطة التعليم كفقا لوكالة اؼبعايَت الوطنية للتعليم من حيث 

 و.اكتماؿ مكونات

كتشمل اؼبكونات يف اؼبنهج الدراسي من قبل معلمة للغة العربية على استعداد اؽبوية / 

اؼبوضوع، اؼبواد الدراسية، كاألنشطة التعليمية، كمؤشرات اإلقباز من الكفاءات كالتقييم 

كزبصيص الوقت، كمصادر التعليم. كلكن من حيث العالقة بُت اؼبنهج مكونات ىناؾ 

كالكفاءة  (KIُت أمور أخرل، كعدـ تطابق بعض الكفاءة اعبوىرية )بعض التناقض، من ب

( يف احملتول اؼبعيارم للموضوع. باإلضافة إىل ذلك ، ىناؾ بعض أنشطة KDاالساسية )

(يف معايَت KDكالكفاءة االساسية ) (KIالتعليم اليت تكوف أقل سباشيان مع الكفاءة اعبوىرية )

 احملتول.

( الذم مت من قبل معلمة للغة العربية اليت أعدت RPPيم )كتشمل خطة التنفيذ التعل

يف مدرسة االمُت الزائد الثانوية سوكوىارجو عدة عناصر، كىي اؽبوية، كالكفاءات اعبوىرية 

كالكفاءات األساسية، كأىداؼ التعليم، ك اؼبواد التعليمية كطريقة التعليم، مصادر / اؼبواد / 

 أداة التعليم، كتقييم التعليم.
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منهج  ٕٗٔٓ ٘ٙٔؼبرسـو كزير الشؤكف الدينية.  RPPكفقا ؼبكونات  RPPؼبكونات ا

، اليت تنص على أف خطة التعليم كضعت خطة التعليم بالتفصيل اؼبوضوع اؼبعُت أك ٖٕٔٓ

بيانات اؼبدرسة كاؼبوضوع ، كالفصل / الفصل  RPPاؼبوضوع الذم يشَت إىل اؼبنهج. يتضمن 

وقت أىداؼ التعليم الكفاءة االساسية كمؤشرات الكفاءة الدراسي ؛ اؼبوضوع زبصيص ال

كاؼبواد التعليمية كطرؽ التعلمي كسائل اإلعالـ كاألدكات كاؼبوارد التعليمية ؛ خطوات أنشطة 

 49 التعليم كالتقييم اغبقيقي.

من اؼبالحظة كالتوثيق، يف إعداد خطة التعليم كمشلت اؼبعلمة الكفاءات اعبوىرية 

يتم كفقا الكفاءة  RPPسية كفقا للمنهج. صياغة اؼبؤشرات يف معظم كالكفاءات األسا

(، مثل تغطية أبعاد اؼبواقف كاؼبهارات كاؼبعرفة؛ KDكالكفاءة االساسية ) (KIاعبوىرية )

باستخداـ األفعاؿ التشغيلية اليت ربتوم على سلوؾ كاحد؛ وبتوم على سلوؾ يبكن 

ا يف ذلك اؼبعرفة الواقعية كاؼبفاىيمية كاإلجرائية مالحظتو ؛ يتضمن مستول التفكَت العايل ؛ دب

الكفاءة  SKLك / أك كراء اؼبعرفية. كمع ذلك، ىناؾ بعض اؼبؤشرات اليت ىي أقل كفقا 

 .RPP( ك الواردة يف KDكالكفاءة االساسية ) (KIاعبوىرية )
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ية يف كبناء على اؼبالحظة كالتوثيق الذم قامت هبا الباحثة، كصياغة األىداؼ التعليم

خطة التعليم الذم مت صياغتو من قبل معلمة اللغة العربية تعكس بالفعل األىداؼ الواقعية 

كيبكن ربقيقها من خالؿ عملية التعليم، كاألىداؼ اليت ذات الصلة بالكفاءات األساسية 

كاؼبؤشرات التعليم، كلكن معظم أىداؼ التعليم ال تغطيها تطوير اؼبواقف كاؼبهارات كاؼبعرفة، 

 كليس كل منها ربتوم على عناصر خلق العمل.

أما بالنسبة للمواد التعليمية ، كل شيء مناسب. كاف مناسبنا ألىداؼ التعلمي ؛ كفقا 

للطلبة احملتملُت ؛ السياقية. كفقا للتطور البدين كالفكرم كالعاطفي كاالجتماعي كالركحاين 

 للطلبة ؛ مفيدة للطلبة. فعلي. كذات صلة باحتياجاهتم.

أف يف اختيار  RPPعالكة على ذلك، كجدت الباحثة يف اختيار الوسائل التعليمية يف 

كسائل اإلعالـ، ال تزاؿ ىناؾ اختالفات، اليت يوجد منها بعض كسائل اإلعالـ اليت ال تتفق 

مع غرض التعليم، كبعض كسائل االعالـ مل سبكُت تكنولوجيا اؼبعلومات كاالتصاالت، 

الـ اليت مل تسهيل الطلبة يف اتقاف اؼبواد. كمع ذلك ، فإف معظم كىناؾ بعض كسائل اإلع

كسائل اإلعالـ اؼبستخدمة تسهل الطلبة يف تطبيق النهج العلمي. أما بالنسبة لبعض الوسائل 
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اؼبستخدمة ، من بُت أمور أخرل ، القاموس العريب. غرفة الوسائل اؼبتعددة، عرض. 

 ات كاللوحات.اؼبعلمُت. الشريط، الورؽ اؼبقول كعالم

اليت مت إجراؤهتا من قبل معلمة اللغة العربية يتماشى  RPPاختيار الطرؽ اؼبوجودة يف 

مع الغرض من التعليم ؛ الطرؽ اؼبستخدمة ىي أيضا متوافقة مع النهج العلمي كتتوافق مع 

مباذج التحقيق ، التعليم القائم على حل اؼبشكلة ، أك اؼبشاريع. كمع ذلك، ىناؾ بعض 

رؽ اليت مل تضع الطلبة بالتعاكف يف الفصوؿ الدراسية. كقد اختلفت الطريقة اليت الط

يستخدمها اؼبعلمة للغة العربية، دبا يف ذلك طريقة االستفسار كاؼبناقشة، كالنمذجة، طريقة 

التلميح كاحملاضرات كطريقة اؼبباشرة كطريقة لعب التمثيل كطريقة القوائد كالًتصبة كطريقة 

 شفوية كطريقة اؼبظاىرة.السمعية كال

 RPPأما بالنسبة ػبطة نشاط التعليم ، فإف صبيع خطة النشاط التعليمي اؼبوجودة يف 

تظهر األنشطة األكلية كاألساسية كاػبتامية. باإلضافة إىل ذلك ، فقد أكضحت خطة 

صميم النشاط التعليمي اؼبخطط ؽبا أىداؼ التعليم. زبطيط أنشطة مراقبة الطلبة ؛ احملاكلة. ت

أنشطة الطلبة للتواصل أك نقل منتجاهتم اؼبنطقية ؛ شرح أنشطة الطلبة الذين يقوموف بإنشاء 
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كوبتوم على خطة العمل اؼبتابعة )التنازؿ كالعالج كاإلثراء(. كمع ذلك ، ىناؾ بعض خطة 

 النشاط اليت مل زبطط بعد النشاط الطلبة ، كأنشطة التفكَت أك االرتباط.

اليت مت إعدادىا من قبل معلمة اللغة العربية ىي التقييم. يف  RPP النقطة األخَتة يف

صياغة التقييم ، صممت اؼبعلمة تقييمنا حقيقينا. تقييم إقباز مؤشرات نتائج التعليم ؛ قياس 

اؼبواقف كاؼبعارؼ كاؼبهارات ؛ دبا يف ذلك تصميم أدكات االختبار ؛ تصميم اؼبهاـ كربديد 

 إرشادات التسجيل.
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 اب الخامسالب

 اإلختتام
 

 ملخص البحث . أ

استنادنا إىل نتائج البحث كربليل البيانات ، يبكن رسم استنتاج أف معلمة العربية قد 

قامت جبعل التقوْي التعليمي ، كالربنامج السنوم ، كالربنامج الفصل الدراسي ، كاؼبنهج، 

وم ، كبرنامج الفصل كخطة تنفيذ للتعليم. إف إعداد التقوْي التقويبي ، كالربنامج السن

الدراسي يتعلق باؼبعايَت اليت حددىا اجمللس الوطٍت ؼبعايَت التعليم ، ألنو يف إعداد اؼبعلمة 

فقط اتبع اؼبستندات اؼبوجودة من مكتب التعليم. أما فيما يتعلق بإعداد اؼبنهج ، فال تزاؿ 

ل يف إعداد الربنامج ىناؾ أكجو القصور ، أم أف الصلة بُت اؼبكونات ليست مناسبة. كباؼبث

الكفاءة  ، ال تزاؿ ىناؾ أكجو القصور يف صياغة اؼبؤشرات، ال تزاؿ ىناؾ صيغ ال تتفق مع

(. باإلضافة إىل ذلك ، يف صياغة أىداؼ التعليم ، KDكالكفاءة االساسية ) (KIاعبوىرية )

 .ال تزاؿ ىناؾ خيارات اختيار كسائل اإلعالـ كخطوات التعليم
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ستنتاج أف الكفاءة الًتبوية ؼبعلمة اللغة العربية يف صنع التخطيط كىكذا ، يبكن اال

ككل أمر  مدرسة االمُت الزائد الثانوية سوكاىرجو المبونج الشمالية التعليم للغة العربية يف

 .ال يزاؿ ال يصل إىل اغبد األقصى (RPP جيد ، كلكن إعداد اؼبنهج ك خطة تنفيذ التعليم )

 االقتراحات . ب

  نتائج البحث أعاله ، يبكن للباحثة تقدْي االقًتاحات التالية:استنادنا إىل

 SKL يف صياغة اؼبؤشرات يف إعداد زبطيط التعليم ، هبب اف يناسب  .ٔ

 (KDكالكفاءة االساسية ) (KIبالكفاءة اعبوىرية )

يف صياغة أىداؼ التعليم هبب أف تشمل أيضا بتطوير اؼبواقف كاؼبهارات  .ٕ

 .صر إنشاء األعماؿكاؼبعرفة كربتوم على عنا

يف اختيار كسائل اإلعالـ التعليمية ، هبب أف تتناسب مع أىداؼ التعليم  .ٖ

 .لتسهل الطلبة يف إتقاف اؼبواد التعليمية

 .اختيار طرؽ التعليم، ينبغي تعزيز قدرة التعاكف بُت الطلبة  .ٗ
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