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 ميلياني ووالنداري

وفقا . مييف تنفيذ عملية التعل املدرساملهارة اليت جيب أن ميتلكها  ىيم ييف التعل كفاءة املدرس 
نفيذ م وتيالتعل خطةوضع  يعينم ييف التعل املدرسىناك أربعة الكفاءات اليت جيب أن يلم هبا مضافرير علي 
املواد التعليمية. نتائج استيعاب على تنفيذ التقييم و  وقادرايف برنامج التخطيط  القيام بوم اليت مت يالتعل

بندر المبونج ال  حسن الدين الثانوية اإلسالمية املدرسةيف للطلبة ث األولية تشري إىل أن نتائج التعلم البحو 
تعلم  عندالكسل وامللل  يبدو يف والطلبة، أيضا نخفضةالتعلم ىو م حنو الطلبةدوافع و  ،تزال منخفضة جدا

اللغة العربية يف املدرسة.  مدرسأن ىناك أوجو قصور يف كفاءة  من الباحثة الفرضيةاللغة العربية، مما اثار 
 املدرسةيف م اللغة العربية يدرس يف تعلكفاءة امل  التالية "كيف البحث مع مشكلة البحث حىت يأيت عنوان

  ".؟بندر المبونج  حسن الدين اإلسالميةالثانوية 
الذي عدده اللغة العربية  مدرس. موضوع ىذا البحث ىو نوعي وصفيث حبىذا البحث ىو 

الثانوية  املدرسةيف م اللغة العربية ييف تعل ملعرفة كفاءة املدرس. واهلدف من ىذا البحث ىو واحد شخص
. ميالتعل تقييمو م والتنفيذ يالًتكيز، وىي خطة التعل فروعمع ثالثة  بندر المبونج حسن الدين اإلسالمية

يف ىذا  تقنيات مجع البيانات املستخدمة يف ىذا البحث ىي املقابلة واملالحظة والوثائق. مت حتليل البيانات
 الوصفي النوعي.التحليل بواسطة  البحث

، بندر المبونج  الدين حسن الثانوية اإلسالمية املدرسةيف ظهرت النتائج أن مدرس اللغة العربية  
كان  التدريس،كفاءة التخطيط يف ترتيب خطة   وىيم. ييف التعل املدرس كفاءةشروط   قد قام بإجراء عموما
 خطة التدريسفقط نسخ ولصق من  خطة التدريس كان املدرسيف  ألن هلم االبداعية القليلة املدرس

يف بعض  ،ميتنفيذ التعل مث يفتدريسها، سيتم اليت جمال الدراسة إىل ىناك، مث تعديلها و تكييفها  املوجودة
خر يف اآلتخطيط، و ال برنامج خلطط اليت مت إجراؤىا يفال يالئم ام يمن تنفيذ عملية التعل كان جزء ،األحيان

عل جيم، وذلك ييف عملية التعل هاسيتدر يتم اليت مل املواد معظم وىناك املدرس، تقييم املواد اليت يستخدمها 
 منخفضة. الطلبةلم نتائج تع

 تعليم اللغة العربية، رس كفاءة املدح:  الكلمات املفاتي



KEMENTERIAN AGAMA 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTANLAMPUNG 

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260 

 

 ب

 موافقة
حسن الدين كفاءة المدرس في تعليم اللغة العربية في المدرسة الثانوية اإلسالمية  : موضوع البحث

 م7104/ 7103العام الدراسي  بندر المبونج
 لياني والنداريم : إسم الباحثة

 0000171114 : قيدرقم ال
 قسم تعليم الّلغة العربّية : القسم
 بونجة الننتان اإلسالمّية احلكوميّ يكّلّية الّّتبية والتعليم جبامعة رادين إ : الكلّّية

 
 وافقتو الّلجنة اإلشرافّية

م قد قام املشرف بالتغيريات حسب الضرورة وتصحيحه حبيث أنه مؤّهلة للمناقشة يف كّلّية الّّتبية والتعلي
 .بونجاإلسالمية احلكومية النجبامعة رادين إنتان 

 

 الثاني المشرف     المشرف األول        

 
 الماجستير     ،ذوالحنان الدكتور

 052315700552110110رقم التوظيف:       
 الماجستير ،د أكمان شاهمحمّ الدكتور 

 053111040554110111رقم التوظيف: 
 

 ّيةرئيس قسم تعليم الّلغة العرب
 
 

 الدكتور سفري داود، الماجستير
 053114107117070111رقم التوظيف: 

 



 

 

 

iii 

KEMENTERIAN AGAMA  

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN 

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Endro Suratmin Sukarame 1Bandar Lampung 35131 Telp(0721)703260 

 

 تصديق

 ةكفاءة المدرس في تعليم اللغة العربية في المدرسة الثانوي" الرسالة العلمية باملوضوعمّتت 
 :ةبكتبها الطالاليت   ". م7102/ 7102العام الدراسي  حسن الدين بندر المبونج اإلسالمية

ها جلنة املناقشة ناقش بقسم تعليم اللغة العربية قد  0300171142برقم القيد  والنداري ليانيم
 46اإلثنني يف التاريخ  بونج يومدين إنتان اإلسالمية احلكومية النبكّلّية الّّتبية والتعليم جبامعة را

 م. 8102 بتمربس
 : لجنة المناقشة

 (..................)      ، الماجستيرداود الدكتور سافاري األستاذ : الرئيس  .1

 (..................)        الماجستير ،ايكا ولنداري : السكرتري  .2

 (..................)       ةالماجستير أمي هجرية،  ةالدكتور  : األوىل ةناقشامل .3

 (..................)        الماجستيران، الحنذو الدكتور :  الثاين  املناقش .4

 (..................)       الماجستير ،الدكتور محمد أكمان شاه:  لثالثا املناقش .5

 عميد كلية التربية و التعليم
 

 الماجستير ،الدكتور الحاّج خير األنوار
 00131201002214011رقم التوظيف : 



 
 

iv 

 شعار
 
 

                          

                   

-(501)التوبة: -  
 



 
 

v 

 إهداء
 

 : إىل ميالعل البحث هذا الباحثة تقد م ،والشكر احلمد بكل العاملية رب   احلمدهلل
 املودة، قد ماين قد الذاين (Kumala Dewi) احملبوبة أمي و( Said Hamzah) العزيز أيب .1

 هو التوجيه عن فضال ابدأ، قطع اليت املقدسة دعاء واد،امل أو املعنوي والدعم واحلماس
  .يل جدا   مفيد أمر

 بأيامي والفرح العاطفةو  احلماسة أعطاين دائما   الذي ، Tansri Agung احملبوبة يتأخ وإىل .2
 .اجلميلة

 .والدين والوطن لألسرة نافعا ألكون النصيحة أعطاين دائما   الذي احملبوبة جديت وإىل .3

 طالبة ألكون الفرصة أعطاين الذي المبونج احلكومية اإلسالمية إنتان رادين جامعيت وإىل .4
 .للجميع نافعة أكون كي هنا للعلوم



 
 

vi 

 الباحثة ترجمة
 

  كيااااا ب يف 7331 نااااا   ر  71 يف يطلااااا   لااااا    السااااا  هااااا  ووالنااااا     ميليااااا ي
  Said Hamzah ب أل  ملتاوو  ما   ألختان ما   ألوىل  لبجا .  لش  لسا  المبا ن , كي ا نيج 
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 األول الباب
 مقدمة
 

 توضيح الموضوع .أ
سيتم شرح  البحث، ىذايف فهم عنوان  طائة اخللتفسَتات التجنب حدوث سوء الفهم و 

 اللغة تعليم في المدرس كفاءةىو "ىذا البحث بعض ادلصطلحطات الواردة يف عنوان 
 الدراسي العام المبونج بندر الدين حسن اإلسالمية الثانوية المدرسة في العربية

 ". شرح العنوان على النحو التطايل:م7108/ 7107
 ادلدرسكفطاءة  .1

قطاموس اللغ  اإلندوني  الكربى ىي السلط  للتحديد )تقرر الشيئ(، الكفطاءة وفقطا ل
 .بطائني أو  ظطاىَتةاللغ   قواعد والقدرة على إتقطان

1 
تدريب، الدليل, و والتعليم, الادلهم  األسطاسي  لتثقيف و  ي لوالذ ادلريب ادلهٍت وادلدرس ىو

االبتدائي و يف مرحل  الطفول  ادلبكرة, الدراسي يف التعليم الرمسي يف الصف  الطلب تقييم وال
 والثطانوي.

داء مهطامو  أل ادلدرسىو القدرة اليت ينبغي أن ميتلكهطا  ادلدرس كفطاءةلذا، فإن  2
 كمدرس يف الدرس.

 ميالتعل .2
يف استغالل مجيع  والطلب  ادلدرسميكن تعريفهطا بأهنطا عملي  التعطاون بُت التعليم 

أنفسهم مثل مصطاحل  الطلب داخل  ىنطاك إمكطاني  جيدة أن يأيت من ،اإلمكطانطات وادلوارد
 الطلب ادلواىب والقدرات األسطاسي  اليت تشمل أدنطاط التعلم واإلمكطانيطات ادلوجودة خطارج و 

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

(Jakarta: Balai Pustaka, 2007) 
2
 M. Gorky Sembiring, Mengungkap Rahasia Dan Tips Manjur Menjadi Guru Sejati 

(Yogyakarta: Gedung Galang Press Center, 2009), hlm. 34 
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 .ادلعُتطاول  يققيق ىدا التعلم حملمصطادر التعلم على أهنطا و مثل البية  وادلرافق 
يف عملي  3

، وىي التخطيط وتنفيذ عملي  عبهطا ادلدرسيستو م ىنطاك بعض األشيطاء اليت جيب أن يتعلال
 لمواد التعليمي .ل ادلدرسم، وتقييم يالتعل

القدرة و م يتعلاليف  ادلدرس كفطاءة  للبحث كيفي إذن القصد من عنوان ىذا البحث ىو 
يف التخطيط ادلدرس م يشمل الكفطاءة ييف عملي  التعلادلدرس وادلهطارات واخلربات اليت ميتلكهطا 

 اللغ  العربي . درسيف التقييم على ادلدرس كفطاءة و تنفيذ لبيف ادلدرس كفطاءة و 
 أسباب اختيار الموضوع .ب

ىنطاك بعض األشيطاء اليت تدفع ويف نفس الوقت يكون سببطا الختطار عنوان ىذ البحث، 
 :التطالي  من بُت أمور

 سبطاب موووعي األ .1
 يت غطالبي  مكتوب  بطاللغ  العربي .فهم تعطاليم اإلسالم اللاللغ  العربي  ىي اللغ  الرئيسي   (أ
 معطايَت التخرج. يقطانخفة ، ادلالذين حيصلون على نتطائج التعلم  الطلب  كثَت من (ب
س اللغ  العربي  بطاعتبطارىطا آف  در الذين يشعرون الصعوبطات، وتعترب  الطلب  كثَت منىنطاك   (ج

 وممل .
 ذاتي  السبطاب األ .2

ادلدرس  ن يكون حبثهطا ودراستهطا، وال يقيد عن نططاق العلم لالىتمطام أ امثَت  كطان ادلوووع (أ
 وىي تعليم اللغ  العربي .بطالبطاحث  

 ث.البحرغب  ادلشرا إىل توفَت اإلرشطاد والتوجيو يف تنفيذ وجود  (ب
ىذا البحث ، فإنو مفيد جدا يف إجنطاز والنظري  الكطافي ادلكطان و ، وقتالو ، غلنقود وجزد (ج

 .العلمي

                                                             
3
 Ibid, hlm. 28 
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حسن  ادلدرس  العطالي طالبحث يف للقيطام ب إىل البطاحث  ذناإليف إعططاء  ادلؤسس   رغبوجود  (د
 .الدين بندر المبونج

 خلفية البحث .ج
شخص قطادرا اللن يكون  الًتبي وروري جدا لكل فرد، من دون و مهم ىي أمر  الًتبي 

يف التجرييب ميكن أن يقطال أيةطا بأهنطا عملي  التعلم  الًتبي . انمو جيدالأو  التطويرعلى 
،  غَت الرمسي الًتبي ، ولكن ىنطاك أيةطا احلكومي  طالًتبي بادلدرس  أو يف كثَت من األحيطان دعطا 

شكل من العملي ،  ىي الًتبي مكطان.  كلويف   وقت كلميكن أن يتم يف   الًتبي وىذا يعٍت أن 
. كمطا اجيد طاشخص أن يكون شخصالوجتعل  الشحصعلى تطوير إمكطانطات  ادلسطاعدةأو 

 .Ahmad D. Marimbaكر ذ 
“Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar terhadap 

perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang 

utama.”
4
 

 لنكوينلمتعلمُت لوالروحي   اجلسمي أو القيطادة على التنمي  ادلعلوم  "التعليم ىو التوجيو 
 ".اجليدة شخصي ال

 من استيعطابلططالب وأيةطا لالتعلم  نتطائججنطاح التعليم عمومطا ميكن قيطاسهطا من خالل 
يف الفصول الدراسي . ومع ذلك، فمن ادلؤكد  ادلدرسادلواد اليت مت تسليمهطا من  حنوططالب ال

. ولكن األىم من ذلك والذي أصبح التأثَت والطلب  درسأهنطا تتأثر بعوامل كثَتة وىي ادل
طافز واحلطادليسر ك درسادليصبح  ،، حيث أثنطاء عملي  التعلمدرسالرئيسي لنجطاح التعليم ىو ادل

بشكل صحيح حيث  يكون التعليملديو قدرة جيدة سوا  درسم. إذا كطان ادلقي  وكذلك ادل
 .ق النجطاح يف التعليميتحقأن 

( 1إذا كطان الشخص لديو: )بطريق  مهني  الشخص سيعمل أن  Glickman وأووح
عمل بطريق  يشخص سوا ىي أن ال(. النقط  motivation( الدافع )2( و )abilityالقدرة )

                                                             
4
 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), Cet Ke-

10, Edisi Revisi, Hlm. 3 
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اإلخالص للعمل. على الدافع أو أفةل على العمل و  اجليدة لديو القدرةمهني  إذا كطان 
واحد من اثنُت لديو ن مل يكالعكس من ذلك، فإن الشخص ال تعمل بطريق  مهني  عندمطا 

 .5أعاله متطلبُتمن 
 درس. ادلمهنتوالقدرة يف  لديوجيب أن يكون  درسميكن أن خنلص أن ادل البيطان ىذامن 

م. ييف عملي  التعل الطلب تعليم, تدريس, وتوجيو  يعٍتادلهم  الرئيسي ،  ادلهٍت لو درسكطادل
 طاللغ  العربي .كليست مهم  سهل ، خطاص  يف تدريس اللغطات األجنبي    طامدرسصبح ولي

عطالي  ال ي اإلبداع لديوجيب أن يكون  درساألجنبي  )اللغ  العربي ( ادل اللغ يف تدريس 
عملي  التعلم متع ، ألنو، كمطا كطان من ادلعروا أن اللغ  العربي  درس من الدروس اليت  جلعل

اللغ  العربي  بطالطبع,  مدرسليس فقط  درسصبح ادلولي. الطلب  عنوادلرغوب و تعترب صعب  
عطام  22 رقم . ىذا ىو وفقطا للقطانونمهنتويف  اخلرباتالكفطاءة أو  بديوجيب أن يكون 

كتب ادلهني  يف رلطال طادلك  درس. ادل1الفقرة  12ُت واحملطاورين ادلطادة درسادل حنو 2223
ادلهطارات اليت يشطار إليهطا عطادة و التعليم يف حد ذاتو مطلوب لديهم اخلربة وادلعرف  بعض 

 .درسادل بكفطاءة
, وقدرة الشخص وادلهطارةقدرة, الممطا يعٍت  competenceغ  اإلجنليزي  مشتق من الل الكفطاءة

أو  فعطالي ال بأهنطا حطال  أو نوعي  من القدرة تعريف الكفطاءةميكن  Elliot. وفقطا معُترلطال يف 
 النجطاح.

لو معٌت  الكفطاءةأن  Mustamin Fattah ونقلما M. Dahlanالوقت، وفقطا  نفس ويف6
 براع , السلط ، والقدرة.

قدرة أو مهطارة الشخص يف رلطال معُت. وعلى  ىيطالكفطاءة ف 7
 درس سواء يف الصف أو خطارج الصف.طادلالقدرة ك لديوجيب أن يكون  درسادل

                                                             
5
 Ibrahim Bafadal, Peningkatan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2004), hlm: 5 
6
 Muh. Ilyas Ismail, Kinerja Dan Kompetensi Guru, Jurnal Lentera Pendidikan, Vol 13, No 1, 

Juni 2010, hlm. 53.  
7
 Mustamin Fattah, Kompetensi Pedagogik Guru Bahasa Arab Madrasah Aliyah Kota 

Samarinda, Jurnal Fenomena, Volume V, No. 1, 2013, hlm. 76   
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أن جيب  درس, ادلدرسأن يكون قطادرا على تأدي  دور ادل مدرسلل م جيبييف التعل
كون يأن  أيةطا ُتمدرسلل جيبو  الطلب على تقدمي ذلك إىل  قطادراكون يأن و ادلواد  يستوعب

 Aliعلم الالتعلم الفعطال. كمطا قطال خبَت يف  جعلمن أجل  الدراسي صفعلى إدارة القطادرا 

Mudlofir ُت يف درسأن ىنطاك أربع  احلد األدىن من القدرة اليت جيب أن تكون يف حوزة ادل
وتنفيذ إدارة عملي  التعليم والتعلم، وتقييم  ،ملي  التعليم والتعلمختطيط ع يعٍتم، يعملي  التعل

 ادلواد التعليمي . واستيعطابالتقدم يف عملي  التعليم والتعلم 
8 

ىنطاك أربع  أشيطاء اليت جيب أن يلم هبطا  Glasserوفقطا  مطاثلادلرأي ال Glasserوذكر 
القدرة على و  الطلب ،سلوك معرف  ، والقدرة على ادلواد التعليمي  واستيعطاب، وىي درسادل

 . لبللطالتعلم  نتطائجعلى قيطاس  والتعلم، القدرة التعليمتنفيذ عملي  
كعنصر يف   درسادل9

 مدرسلليف جنطاح التعلم، ألن الوظيف  الرئيسي   مهم  موقف لو ( KBMأنشط  التعليم والتعلم )
يف أنشط   درسبطاإلوطاف  إىل موقف ادل م.يالتعللعملي  تنفيذ وتقييم الدارة و اإلتصميم و ال ىي
ىو الذي سيحدد عمق واتسطاع  درسسًتاتيجي  ألن ادلاالتحديد لجدا  مهم م ىويالتعل

طاختيطار ادلواد الدراسي  اليت سيتم عروهطا على يقوم ب درسادلألن  كطاحملددادلوووع, يف حُت  
يف ختطيط/ تصميم وتنفيذ يعٍت قدرتو  درسادلالعوامل اليت تؤثر على جنطاح  . واحدة منالطلب 

 10وتقييم عملي  التعليم والتعلم.
 قطادراكون يالتعلم بصف  عطام  جيب أن  ختطيط خط لى قطادرا ع درسجيب أن يكون ادل
 نهج. ادلميطادلبطادئ التوجيهي  لتنفيذ التعلكالدراسي ، اليت تستخدم   اخلط على جعل ادلنطاىج و 

خط  يف  درسادليكتبهطا  م، مث ييف تصميم التعل مدرسللمبطادئ توجيهي   التعليمي ىو

                                                             
8
 Ali Mudlofir, Pendidik Professional Konsep, Strategi, Dan Aplikasinya Dalam Peningkatan 

Mutu Pendidikan Di Indonesia, (Jakarta Pt Raja Grafindo Persada, 2012) Cet Ke-1, Hlm. 77 
9
 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algasindo 

Offset, 2013) Cet Ke-13, Hlm. 18. 
10

 Syafruddin Nurdin Dan Basyiruddin Usman, Guru Professional Dan Implementasi 

Kurikulum, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), Hlm. Viii 
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م. كل يقبل تنفيذ التعل درسادل يكتبوىو ادلبدأ التوجيهي الذي  التعليمكطانت خط  11.التعليم
طط خبم يتحدد يعملي  التعل جودة ألن التعليم خط ع على وو قطادراكون يجيب أن  مدرس

 .التدريس
, حيث التعليم خط الكفطاءات يف إعداد  لو أن يكون جيب درسولذلك فإن ادل12

 على مطا يرام.جيري م يعملي  التعل يكون أن
 ،ميقطادرا على إدارة الصف أو تنفيذ التعل درسم مث جيب أن يكون ادليبعد ختطيط التعل

م تصبح مثَتة لالىتمطام يكون خالق  جلعل جو التعليمطلوب أن  درسادلكطان يف ىذه احلطال   
 ،خراآل. و للطلب طافز كطاحليسر وأيةطا  طادلأداء دوره كب درسيقوم ادل ويف ىذا احلطال. متع ادلو 

ختبطار أو االمن خالل   لبللطالتعلم  نتطائجتقييم و طادلقيم، كأيةطا دورا بطاعتبطارىطا   درسادليلعب 
 ختبطار.االغَت 

ىل األو سبب طالستخدم كت اليت ادليداني ظطاىرة بطال أن يبدأ البحثعلمي  جيب الدراس  طالك
عنوان البحث حول ب البحث ادلتعلق ميقدلتطالبيطانطات األولي  كتستخدم   مث البطاحث ىتمطام ال

بندر العطالي  اإلسالمي  حسن الدين بطادلدرس   يف تعليم اللغ  العربي   درسادل"كفطاءة 
ذىن البطاحث يف صيطاغ  عنوان البحث، يف ظطاىرة الدغدغ  كطانت الالمبونج". يف ىذه احلطال   

 اليت ادليداني ظطاىرة ال ىي ىذهالذين يقولون أن اللغ  العربي  ىي ممل .  الطلب من  يعٍت كثَت
يف صيطاغ  عنوان ىذا  للبطاحث طادلشكل  تصبح األسةل  األسطاسي  ب طارافق البطاحث  هتطاوجد

 قطادرامن خالل ىذا البحث   مع األمل من النتطائج اليت مت احلصول عليهطا البطاحث ،البحث
  .البطاحث ن ذىيف  ةسةل  احلطاور األعلى جوب  األعلى تقدمي 

                                                             
11

 Febi Febrina, Dkk. Kompetensi Guru Dalam Perencanaan Pembelajaran Di SDN 2 Banda 

Aceh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Prodi PGSD FKIP, Unsiyah, Volume 1. No. 1, 2016, Hlm. 43.  
12

 Faizuz Sa’bani, Peningkatan Kompetensi Guru Dalam Menyusun Rpp Melalui Kegiatan 

Pelatihan Pada Mts Muhammadiyah Wonosari, Jurnal Pendidikan, Volume 2, No 1, Mei 2017, Hlm. 

14  
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 األولي  تنفيذ الدراس لكطان ادلطاختيطار تقوم ب البطاحث الرجوع من الظطاىرة أعاله، فإن 
عنوان البحث اليت مت صيطاغتهطا حبيث ميكن تفسَته بصطاحل  وفقطا البيطانطات الللحصول على 

 .بندر المبونجاإلسالمي   العطالي حسن الدين بطادلدرس   األولي  الدراس علميطا. مكطان تنفيذ 
 األىلي ىي واحدة من ادلدارس  المبونج بندر الدين حسن اإلسالمية الثانوية المدرسة

. وبطاإلوطاف  إىل ذلك, ادلدرس اليت يتم تطبيقهطا يف  دمن ادلوا كواحداليت جتعل اللغ  العربي   
 يشَتئج ادلقطابل  للمدرس  على نتطا البطاحث استنطادا إىل البيطانطات األولي  اليت مت احلصول عليهطا 

ولكن أيةطا ىنطاك التعليم غَت   الرمسي ي التعليمك ادلؤسس  فقط  تادلؤسس  ليسىذه أن 
تبع التعليم ىنطاك من ي حسن الدينادلدرس  الذين يلتحقون يف  الطلب . ادلعهدالرمسي أو 

، فقطلرمسي التعليم ا من يتبعواحدة، ولكن ىنطاك أيةطا الؤسس  ادلالرمسي وغَت الرمسي يف 
ولكن متطابع  العطالي  اإلسالمي   حسن الدينادلدرس  التعليم الرمسي يف ىنطاك من يتبع حىت 

جراء إل البطاحث دفع ي احلطال. ىذا ادلؤسس  األخرى أو ادلعهد اآلخريف  الرمسيالتعليم غَت 
 ادلدرس .ىذه ث يف البح

 الدين حسن اإلسالمية يةالثانو  المدرسة فيم اللغ  العربي  يتعل كطانوعالوة على ذلك  
قيم  الطلب  ذلم ال، وىذا يعٍت أن ادلعهد(يف التعليم الرمسي و غَت الرمسي ) المبونج بندر

مدرس اللغ  العربي  الذي لديو أن اللغ  العربي  على وجو اخلصوص، بطاإلوطاف  إىل  يف ةزائدال
السيد بُت البطاحث  و  قطابل ادلإىل بيطانطات نتطائج  استنطادا ،خلفي  عن اللغ  العربي  يف التعليم

Romli يف بندر المبونج العطالي  اإلسالمي   حسن الدينادلدرس  مدرس اللغ  العربي  يف ك
م اللغ  العربي  يف الصف وفقطا يقد مت تنفيذ التعلمنو م اللغ  العربي  وفقطا التعرض يتعل
 إجراء التقييم.ب طاممت القطاي أيةطاو  التعليم خط ، كمطا مت إعداد ادلخطط م يجراءات التعلإل

اللغ   درسيف  الطلب تعلم  نتطائجقدم  ميكن أن خنلص إىل أن ادلالبيطانطات إىل  استنطادا
)جيد(, وكطان ىذا االستنتطاج ألن  ادلعيطار االكتمطال األدىنالعربي  جيب أن يكون فوق قيم  



 8 

 ادلعهديف ولكن ىنطاك أيةطا دروس إوطافي  فقط ال يتعلمون اللغ  العربي  يف ادلدرس   الطلب 
العطالي   حسن الدينادلدرس  ي  الطلب  ، كونالتعليم يف ادلنزل. ومع ذلك، يف الواقعو 

ادلعيطار االكتمطال اللغ  العربي  للحصول على نتطائج أقل من  درسيف  بندر المبونجاإلسالمي  
دلراقب  أيةطا تبدو أقل الدافع إىل تعلم اللغ  العربي  من نتطائج ا الطلب . بطاإلوطاف  إىل األدىن
حىت النوم يف الصف.  يتحدثون وينطامون الطلب من  كثَت التعليميف عملي   أن البطاحث  توجد

بندر العطالي  اإلسالمي   حسن الدينادلدرس   للطلب التعلم  نتطائجقيم  لوفيمطا يلي البيطانطات 
 .المبونج

 المبونج بندر الدين حسن اإلسالمية الثانوية المدرسة في الطلبةقيمة البيانات نحو 
 7108/  7107العام الدراسي 

 : اللغ  العربي    ادلطادة
 العطاشر:    صفال

 72:  معيطار االكتمطال األدىن
 ي(عدد الطلبة )االختبار النهئ عدد الطلبة )االختبار النصفي( القيمة/ الدرجة الرقم

0 12-19 4 - 
7 22-29 7 - 
3 32-39 8 - 
4 42-49 13 22 
5 52-59 7 11 
6 62-69 1 6 
7 72-79 1 2 
8 82-89 1 - 
9 92-122 - 1 

 المبونج بندر الدين حسن اإلسالمي  الثطانوي  ادلدرس الوثطائق  مصدر البيطانطات: بيطانطات
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مدرس اللغ  العربي  يف ادلدرس  العطالي  حسن الدين بندر  ادلالحظ ,بنطاء على نتطائج 
رة، يعٍت فقط يشرح ادلدرس أمطام الصف. المبونج يف حُت نقل ادلواد بطاستخدام ئريق  احملطاو

بطاإلوطاف  إىل أن ادلدرس لو صوت لين  أو بدا أقل الراسخ والثطابت، واالسًتاتيجي  ادلستخدم  
 .من ادلدرس ىو رتيب جدا حبيث جيعل الطلب  بطادللل

أن ىنطاك نقصطا يف كفطاءة  البطاحث  تشَت البيطانطات اليت مت احلصول عليهطا، تفًتض
. بطادلدرس  العطالي  حسن الدين اإلسالمي  بندر المفونجيم اللغ  العربي  ُت يف تعلدرسادل

بطالتأكيد بدعم من العديد من النظريطات مشَتا إىل أن جنطاح التعلم يعتمد على  الفروي 
ادلدرس  العطالي  حسن الدين اإلسالمي  بندر لغ  عربي  يف ال مدرسالكفطاءات اليت ميتلكهطا 

ىو العطامل الرئيسي الذي يؤثر على جنطاح  درس. ادل2228م مت اعتمطادىطا منذ عطا المفونج
 على النحو التطايل. Juhaiti Yusufالتعلم. كمطا ذكر من قبل 

“Salah satu faktor penting dalam mewujudkan keberhasilan pembelajaran bahasa Arab 

kompetensi tenaga pengajar bahasa Arab.”
13

 

 

ي اللغ  مدرسكفطاءة ىو  "أحد العوامل اذلطام  يف يققيق جنطاح تعلم اللغ  العربي  
 العربي ."

إىل  طاحث البدفع ي مطا. ىذا التعليمىو عطامل رئيسي يف  درسينبغي االعًتاا بأن ادل
 ُت يف تعليم اللغ  العربي  يف ادلدرس .درسعدم وجود كفطاءة ادل ىومطا  حبث

 
 
 
 
 

                                                             
13

 Juhaiti Yusuf, Kompetensi Dosen-Dosen Bahasa Arab Di IAIN Raden Intan Lampung, 

Jurnal Albayan, Volume 6, No. 2, 2014. Hlm. 1  
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 تركيز البحث وفروعها .د
ُت يف تعليم اللغ  درسيف ىذا البحث ىو حول كفطاءة ادل البحث ًتكيزلأمطا بطالنسب  

يز على بعض الًتككتبت البطاحث  أكثر تركيزا، مث  ىذال البحث النقطاش يف  ليكونالعربي ، 
 النحو التطايل:

 .مييف ختطيط التعل درسادلكفطاءة  .1
 .مييف تنفيذ التعل درسادلكفطاءة  .2
 يف تقييم التعلم. ادلدرس كفطاءة .3

 مشكلة البحث .ه
يف ىذا  البحث مشكل أن ادلذكورة أعاله، ميكن القول  البحثعلى أسطاس خلفي  
 الًتكيز على النحو التطايل: فرع م اللغ  العربي ييف تعل درسادل البحث ىو مدى كفطاءة

 حسن اإلسالمي  الثطانوي  ادلدرس يف م اللغ  العربي  يتعلليف التخطيط  درسادلكفطاءة كيف   .1
 ؟المبونج بندر الدين

 الدين حسن اإلسالمي  الثطانوي  ادلدرس يف يف تنفيذ تعلم اللغ  العربي   ادلدرسكيف كفطاءة  .2
 ؟المبونج بندر

 الدين حسن اإلسالمي  الثطانوي  ادلدرس يف يف تقييم تعلم اللغ  العربي   رسدمدى كفطاءة ادل .3
 ؟المبونج بندر

 البحث أهداف .و
على أسطاس صيطاغ  ادلشطاكل ادلذكورة أعاله ، أىداا ينبغي يققيقهطا يف ىذا البحث ىو 

 :يف تعليم اللغ  العربي  دون الًتكيز على النحو التطايل درسيقديد ووصف بشأن كفطاءة ادل
 الدين حسن اإلسالمي  الثطانوي  ادلدرس يف م اللغ  العربي  يتعلليف التخطيط  ادلدرسكفطاءة  .1

  المبونج بندر
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 بندر الدين حسن اإلسالمي  الثطانوي  ادلدرس يف ادلدرس يف تنفيذ تعلم اللغ  العربي  كفطاءة  .2
 .المبونج

 بندر الدين حسن اإلسالمي  الثطانوي   ادلدرسيف كفطاءة ادلدرس يف تقييم تعلم اللغ  العربي   .3
 المبونج

 منافع البحث .ز
 كن أن يقدم منطافعو كمطا تلي :بوجود ىذا البحث مي

 نظريطا .1
يف تطوير العلوم و ادلواد ادلرجعي  إلجراء مزيد  مفيدانظريطا ىذا البحث ومن ادلتوقع أن تكون 

 من البحوث.
 تطبيقيطا .2

م اللغ  ييف تعل درسادلللبطاحثُت ذات كفطاءة  كمرجع  البحث ىذا يرجى استخدم (أ
 العربي .

م ييف تعل درسادليف تعزيز كفطاءة  الًتبوي  لمؤسس لمدخال ىذا البحث أن توفر يرجى  (ب
 اللغ  العربي .

من أجل تلبي  معيطار من  مدرسللىذا البحث إجيطابي  ادلعلومطات يرجى أن تكون  (ج
 م.يطايب يف جنطاح التعلاألثر اإلجيالكفطاءة التعليمي  ويكون 

على وجو اخلصوص، وعلى القطارئ عمومطا إىل  للبطاحث كنز من ادلعرف  الميكن إوطاف   (د
 م اللغ  العربي .ييف تعل درسادل كفطاءة



 الثاني الباب
 اإلطار النظري

 في التعليم مدرسكفاءة ال .أ
 األفضلفهم المن أجل و م اجليرد. يالتعل جعلمن أجل يف التعليم  الكافئ ردرسادل تتطلب

 الباحثة كما التايل: تم ىنا، وصفييف التعل ردرسادلكفاءة ل
 في التعليم مدرسكفاءة التعريف   .1

غلب أف نعرؼ بالطبع يف وقت مبكر عن معٌت و تعريف  ادلردرس كفاءةدلعرفة ما ىو  
مشتق من اللغة اإلصلليزية  . الكفاءةرة أو اخلربة الشخصالكفاءة نفسها. الكفاءة ىي القرد

competence   وفقا  الكفاءةتعريف معُت. رلاؿ , وقردرة الشخص يف وادلهارةقردرة, الشلا يعٍت
Elliot   ما نقلوMuh. Ilyas Ismail . قاؿElliot   :كما التايل 

“Kompetensi adalah suatu kondisi atau kualitas dari keefektifan, 

kemampuan atau kesuksesan.”
1
  

 

 ".فعالية أو النجاحال حالة أو نوعية من القردرة ىي "الكفاءة

 : أف Mustamin Fattah ونقل ما  M. Dahlanوفقا 
“Kompetensi memiliki makna kecakapan, kewenangan, kekuasaan, dan 

kemampuan.”
2 

 ".لو معٌت براعة, السلطة، والقردرة لكفاءة"ا

                                                             
1
 Muh. Ilyas Ismail, Kinerja Dan Kompetensi Guru, Jurnal Lentera Pendidikan, Vol 13, No 1, 

Juni 2010, Hlm. 53.  
2
 Mustamin Fattah, Kompetensi Pedagogik Guru Bahasa Arab Madrasah Aliyah Kota 

Samarinda, Jurnal Fenomena, Volume V, No. 1, 2013, hlm. 76   
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ؼ القردرة تعرّ  أف ؽلكن الكفاءةبيانات من كل اخلرباء، ؽلكننا أف نردرؾ أف الاستنادا إىل 
ىو الشخص الذي مبهمة  ردرسأو ادلهارات أو اخلربات اليت ؽلتلكها الشخص يف ادليرداف. ادل

ىو الشخص الذي  ردرس، ادلالتقليرديةاء ر آلم. ووفقا لييف عملية التعل الطلبةإيصاؿ ادلواد إىل 
 مجيع ىم وفردرسادليف الواليات ادلتحردة،  ادلردرسيقف يف الصف لتقردًن العلم. ووفقا الحتاد 

 ردرس، وادلSyafruddin Nurdinيف  Sutadi (2981) الضباط ادلشاركُت يف مهاـ التعليم. وفقا
 ىو الشخص الذي يستحق أف ػلتذى بو واالقترداء بو.

3 

من وظيفتو )الرزؽ, ادلهنة( التردريس. وفقا  ردرسادل الكربىقاموس اللغة اإلنردونيسية لوفقا 
ادلكلفة بالتخطيط وتنفيذ  ىو الذي ادلهٍتمن  ىو ردرسوادلنظاـ التعليم يف الوطنية  قانوفلل

م، وتقييم نتائج التعلم، وإجراء التردريب والتردريب, فضال عن إجراء البحوث يعملية التعل
الذين يقوموف بالتردريس يف وحردة  ادلردرس. يف اجلامعة للمحاضروخردمة اجملتمع، وخاصة 

لتعليم العايل وحردة التردريس يف اوالذي يقـو ب ردرسالتعليم االبتردائي والثانوي يسمى ادل
 (.12/1223رقم  3و  1الفقرة  19تسمى احملاضر. )ادلادة 

4 

ادلعرفة حوؿ التعلم  يعٍت، مردرسلل إىل أربعة الكفاءات Cooperيشَت  احلاؿيف ىذا 
ادلعرفة والسيطرة على رلاالت الردراسة، احلق يف ادلوقف عن أنفسهم, و والسلوؾ البشري، 

ىو قردرة  ردرسادل كفاءةصردقاء, و رلاؿ الردراسة، مهارات أساليب التردريس.  ادلردرسة, األ
 يف تنفيذ االلتزامات مسؤوال الئق. ردرسادل

 ردرسىو يف خط مع بعض من أىم واجبات ادل5
 الذي لرديوادلهنية  ردرسىو ادل ردرس، ىو يرى أف ادلNana Sudjanaكر وذ  مردرسللادلهنية 

                                                             
3
 Syafruddin Nurdin, Guru Professional Dan Implementasi Kurikulum, (Ciputat: PT. Ciputat 

Press, 2005), Cet Ke-3, Hlm.6. 
4
 Ibid, hlm. 7  

5
 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002, 

hlm. 14. 



 
 
14 

الذين تلقوا تعليمهم يف  الطلبةتقييم التردريب، الردليل, وأيضا والتعليم, للواجب أساسي 
 .التعليم الرمسي يف الصف يف مرحلة الطفولة ادلبكرة, التعليم االبتردائي والثانوي

6 

غَت قادر على  ردرسلتنفيذ مهامو كمردرس مث غلب أف يكوف الكفاءات اليت دوف ذلك ادل
 أداء مهامو كمردرس.

أربع  لرديوأكثر غلب أف يكوف  ىو من ردرسادل Ali Mudlofirووفقا 7
إدارة عملية أو  : القردرة على ختطيط عملية التعليم والتعلم وتنفيذىا قيادةعلى األقل قردرات

مادة  استيعابعلى  قادراكوف يب أف التعليم والتعلم، وتقييم يف عملية التعليم والتعلم ، وغل
 .التعليم

8 

 التخطيط التعليمي .2
مع القردرة على تصميم سواء برنامج مهنة التردريس يف تخطيط والتعلم القردرة على ال

أف  مردرسلل غلبو على جعل التخطيط للتعليم والتعلم  قادراكوف ي. أف للمهنردسبٌت ادل
نظريا و عمليا العناصر  االستيعابفهم أوال معٌت والغرض من ىذا التخطيط، وكذلك ي

ىو مصب مجيع  يالتعلم الربنامجعلى  الواردة فيو. ولذلك فإف القردرة على التخطيط
 التعليم.حاالت ادلعارؼ النظرية وادلهارات األساسية، وفهم عميق من وجوه التعلم و 

9
 

 ريف ختطيط التعليمتع (أ 
التخطيط ىو إعرداد قبل تنفيذ النشاط ، التخطيط قردمت للمساعردة يف تنفيذ 

التخطيط ىو  Hamzah B. Unoيف االقتباس   Chuninghamا النشاط بسالسة. وفق
كيف الشخصيات وافًتاضات ادلستقبل هبردؼ و اخلياؿ و اختيار وربط ادلعارؼ واحلقائق 

                                                             
6
 M. Gorky Sembiring, Mengungkap Rahasia Dan Tips Manjur Menjadi Guru Sejati 

(Yogyakarta: Gedung Galang Press Center, 2009), Hlm. 34 
7
 Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algasindo 

Offset, 2013) Cet Ke-13, Hlm. 18. 
8
 Ali Mudlofir, Pendidik Professional Konsep, Strategi, Dan Aplikasinya Dalam Peningkatan 

Mutu Pendidikan Di Indonesia, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2012) Cet Ke-1, Hlm. 77 
9
Ali Mudlofir, OP. Cit, Hlm. 78.  
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وضع تصور وصياغة النتائج ادلرجوة، تسلسل األنشطة ادلطلوبة، السلوؾ يف حرد من 
 .احلردود ادلقبولة اليت سيتم استخردامها يف التعرديل

10 
أو  يةكيفال ىوىذا التخطيط   Chunninghamإذا يتضح من التعريف ادلقًتح من قبل 

م، أىرداؼ ياجلهرد لتحقيق األىرداؼ اليت سوؼ تأيت، أو سيتم تنفيذىا. بينما يف التعل
غلب إنشاء خطة  ردرس, ادلردرس. كما ادلمردرسحتقيقها خاصة لل اليت ينبغيالتعليم 

 .ميم قبل إجراء عملية التعليالتعل
 :التخطيط ويشمل العناصر

11 
 حتياجات.االأ( حترديرد وتوثيق 

 ف األولوية.ب( حترديرد االحتياجات اليت حتتاج إىل أف تكو 
 ج( مواصفات مفصلة للنتائج اليت حتققت من كل منها غلب أف تكوف األولوية.

 د( حترديرد ادلتطلبات لتحقيق كل من ىذه اخليارات.
 ىػ( تسلسل النتائج الالزمة لتلبية احلاجة ادلتصورة. 

 و( حترديرد االسًتاتيجيات البرديلة ادلمكنة واألداة أو األدوات إلكماؿ كل شرط 
 قيق كل حاجة.يف حت

مع حترديرد ما سيتم القياـ بو. التخطيط تسبق التنفيذ،  متعلقةوبالتايل التخطيط ىو 
تذكر التخطيط ىو عملية حترديرد أين تذىب وحترديرد ادلتطلبات الضرورية بطريقة فعالية 

 وكفاءة.
 
 
 

                                                             
10

 Hamzah B. Uno, Perencanaan Pembelajaran, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011) Cet Ke-7, 

Hlm. 1 
11

 Harjanto, Perencanaan pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), Hlm. 2 
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 وىو:  Syafrudi Nurdinذكرىا   Waini Rasyidinتعريف التخطيط وفقا 
 

“Perencanaan adalah pemetaan langkah-langkah kearah tujuan. Perencanaan 

sangat diperlukan oleh guru karena alokasi sumber, terutama jatah waktu yang 

terbatas.”
12

 

مطلوب من  "التخطيط ىو رسم اخلرائط من اخلطوات ضلو اذلردؼ. التخطيط ىو
 ."محردودةللزمنية للتخصيص ادلوارد، وخاصة ل ادلردرس

( حترديرد 2، وإف مل تكن مكتوبة كاملة ، غلب أف تتضمن: )ردرسادلمن التخطيط 
( األدوات 4) األمثل ( اسًتاتيجية3لوقت )ل( اختيار ادلواد وفقا 1الغرض من تردريس )

 .( و التقييم6و ) الطلبة( أنشطة التعلم من 5وادلوارد )
م ىناؾ اثنُت من األشياء اليت تصبح ادلبادئ التوجيهية اليت تستخردـ يتعلاليف ختطيط 

. ادلنهج ىو رلموعة من اخلطط خطة التعليمادلنهج و  علام يبعرد ذلك يف تنفيذ التعل
 .والًتتيبات عن نشاط التعلم، إدارة الفصوؿ الردراسية وتقييم نتائج التعلم

13 
م. كل يقبل تنفيذ التعل ادلردرس وىو ادلبردأ التوجيهي الذي جعل التعليمكانت خطة 

بسبب نوعية أو ما إذا كاف أو مل يكن  تعليمالعلى وضع خطط  اكوف قادر يغلب أف  مردرس
 رتبة.ادل التعليم خطةأـ ال  نوعيةبالم يتحردد يعملية التعل

14  
 م وىي:يمخسة مكونات رئيسية يف خطة تنفيذ التعل

 أ( أىرداؼ التعلم
 ب( ادلواد/احملتوى

                                                             
12 Syafruddin Nurdin, Op. Cit, Hlm. 85.  
13

 Febi Febrina, Dkk. Kompetensi Guru Dalam Perencanaan Pembelajaran Di Sdn 2 Banda 

Aceh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Prodi Pgsd Fkip, Unsiyah, Volume 1. No. 1, 2016, Hlm. 43 
14

 Faizuz Sa’bani, Peningkatan Kompetensi Guru Dalam Menyusun Rpp Melalui Kegiatan 

Pelatihan Pada Mts Muhammadiyah Wonosari, Jurnal Pendidikan, Volume 2, No 1, Mei 2017, Hlm. 

14  
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 ميج( اسًتاتيجيات وأساليب التعل
 التعلم مواداإلعالـ و وسائل د( 
 تقييمالىػ( 

م ىو يإىل أف خطة التعل الباحثةص لختاستنادا إىل األوصاؼ ادلذكورة أعاله ؽلكن أف 
التعليم م. يتم إنشاء خطة يقبل تنفيذ التعل ادلردرسصنوعة من ادلشكل من أشكاؿ اإلسقاط 

م. التخطيط ادلشار إليها يف ىذا البحث ىي عملية تصميم ييف تنفيذ التعل ادلردرسلتسهيل 
ت يف إعرداد ادلواد توزيع الوقو م اليت تشمل صياغة أىرداؼ التعلم، وحترديرد يعملية التعل

خطة التقييم و م ي، وإدارة خطوات التعلادلستخردمةالتعليمية وتصميم أساليب ووسائل اإلعالـ 
 )التقييم(.

 مبادئ التخطيط التعليمي (ب 
اليت ؽلكن أف تستخردـ  Wina Sanjayaفيما وصف بعض مبادئ التخطيط وفقا فيينا 

 عايَت إعرداد التخطيط.دل
15  

 أعلية (1
رداللة. قيمة أعلية ىو أف التخطيط الؽلكن أف تفسر على أهنا شعور من  االعلية

تشغيل بفعالية و م يم ذات معٌت ذلك أف عملية التعليغلب أف يكوف التعل
م وفقا يم مجعت كجزء من عملية التعليلك فإف ختطيط التعلوكفاءة. ولذ
 .الطلبةالحتياجات 

 مطابقة (2
رتب لرديو ي. قيمة من أعلية يف التخطيط ىو التخطيط أف مناسبةيعٍت طابقة ادل

اللياقة البردنية القيمة الرداخلية واخلارجية على حرد سواء. مطابقة التخطيط 

                                                             
15

Wina Sanjaya, Perencanaan & Desain Sistem Pembelajaran, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2008), hlm. 38-40 
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اخلارجية مبعٌت أف طابقة ادللمنهج. يف حُت ل ام غلب أف يكوف وفقيلتعللالرداخلي 
 .الطلبةغلب أف يكوف وفقا الحتياجات م يالتعلإعرداد خطة 

 اليقُت (3
قيمة اليقُت وىذا يعٍت أف يف ختطيط التعلم اليت تكوف مبثابة مبادئ توجيهية يف 

م، مل يعرد ػلتوي على البردائل اليت ؽلكن اختيارىا، ولكن يترتيبات عملية التعل
 طوات غلب القياـ هبا بشكل منتظم.اخلعلى 

 القردرة على التكيف (4
جامردة. ويفضل التعلم إعرداد غَت ينبغي أف تكوف مرنة أو  ميالتعل إعرداد خطة

خطة سيتم تنفيذىا يف رلموعة متنوعة من الظروؼ ويف سلتلف الظروؼ. 
 وبالتايل التخطيط اليت ؽلكن استخردامها من أي شخص الذي سيتم استخردامو

 البساطة (5
م غلب أف تكوف خطة بسيطة يسهل للًتمجة وسهلة التنفيذ. يالتعلىطة 

 مردرسالتخطيط معقردة ومن الصعب أف تنفذ لن تكوف مبثابة مبادئ توجيهية لل
 .مييف إدارة التعل

 التنبؤية (6
قوي، وىذا يعٍت أف الختطيط التعليم والتعلم غلب أف يكوف قوة من الرجم 

وصف "ماذا سيحردث لو..." قوة من الرجم من ادلهم  التخطيط ؽلكن أف يكوف
توقع سلتلف االحتماالت اليت سوؼ ػلردث، وبالتايل سيكوف من يجردا أف 

 .توقع ذلكيأف  ادلردرسالسهل على 
 التعليموظائف وفوائرد ختطيط  (7

( 2: )التايليف األساس ؼلردـ من بُت أمور  ردرسمن ادل التعليمختطيط إعرداد 
( حترديرد  3( تعطي معٌت احملتوى واذلردؼ، )1التعليم/التعلم ) حترديرد اجتاه أنشطة
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( قياس مردى حتقيق اذلردؼ وما ىو العمل 4كيفية حتقيق األىرداؼ احملرددة، و )
 .الذي ينبغي القياـ بو إذا كانت األىرداؼ قرد ال تتحقق

16 
كن أف تعلم من إعرداد عملية ىناؾ بعض الفوائرد اليت ؽل Wina Sanjayaوفقا 

 .ميالتعل
17 

من خالؿ عملية التخطيط الردقيق، سوؼ تكوف مبنأى النجاح تشانسي. مع  (1
 على التنبؤ كيف يتحقق النجاح. قادراكوف نالتخطيط الردقيق, وضلن سوؼ 

لة توقع سلتلف بسهو  ردرسادليكوف كأداة حلل ادلشكلة. مع التخطيط الردقيق  (2
 .ادلشاكل اليت قرد تنشأ

االستفادة من رلموعة متنوعة من ادلوارد التعليمية بشكل مناسب. من خالؿ  (3
 حترديرد ادلوارد اليت تعترب مناسبة لردراسة ادلواد التعليمية. مردرسالتخطيط ؽلكن لل

 ميم يف منهجية يعٍت عملية التعلي( التخطيط سوؼ تكوف قادرة على جعل التعل (4
 . ألجلو فحسبلن تستمر 

 خطوات التخطيط التعليمي (ج 
، 18راحل العمليةادل 6التخطيط الشامل ؽلكن احلصوؿ عليها، ينبغي أف ينفذ يف 

 :وىي
( إنشاء أو عقرد اجلسم أو اجلزء 2مرحلة قبل التخطيط. مراحل ىذا النقل ) (1

( عقرد 3ردد إجراءات التخطيط؛ )( ػل1ادلسؤوؿ عن تنفيذ التخطيط وظيفة؛ )
ىيكلية تنظيم اإلدارة الرداخلية من أجل ادلشاركة يف عملية ختطيط وتنفيذ عملية؛ 

 .( إنشاء آليات وإجراءات جلمع وحتليل البيانات ادلطلوبة يف التخطيط4)

                                                             
16

Syafruddin Nurdin, Op. Cit, hlm. 86 
17

Harjanto, Op. Cit, hlm. 33-34 
18

 Ibid,  hlm. 17-19   
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( مرحلة التشخيص ىو 2مراحل التخطيط ادلبكرة. يتكوف من األنشطة: ) (2
( مرحلة 1أو ادلخرجات ادلتوقعة مع ما مت حتقيقو اآلف؛ ) النشاط مقارنة النواتج

صياغة اخلطة، ىي السياسة اليت توفر اجتاه اجلهود الرامية إىل حتسُت نقاط 
( تقييم االحتياجات، ىو متابعة بعرد تعيُت 3الضعف والقصور يف خطة؛ )

( حترديرد اذلردؼ، ىي أنشطة التخطيط لردراسة 5( حساب التكلفة؛ )4سياسة; )
عادة النظر يف االحتياجات احملرددة إعرداد برنامج األولويات وحترديرد مستوى وإ

 اإلصلاز واقعية من األىرداؼ احملرددة.
( إعرداد رلموعة من 2مرحلة إعرداد اخلطة. التخطيط الفعلي لو غرضُت علا: ) (3

التنفيذ يف  صيغة( توفَت 1القرارات اليت اختذت من قبل صاحب السلطة؛ )
 .ف وحردات ادلنظمة ادلسؤولة عن تنفيذ تلك القراراتالتعامل مع سلتل

، مبعٌت احملرددة أف ادلالحظةإىل  اخلطة اخلطة حتتاجتنفيذ مرحلة وضع اخلطة. قبل  (4
( تقردًن الربنامج ، أي 2: ) اوعل اخلطوتافمهمة كل وحردة تصبح واضحة. ىناؾ 
ل برنامج ( حترديرد وصياغة ادلشاريع. ك1تقسيم اخلطة إىل مناطق التنفيذ؛ )

يتكوف من رلموعة من األنشطة ادلماثلة وكل رلموعة النشاط الذي يسمى 
 .ادلشروع

 مرحلة تنفيذ اخلطة. الوقت أو اللحظة اليت يتم تنفيذ ادلشروع. (5
مرحلة التقييم وإعادة التخطيط. خالؿ ىذه اخلطة تنفذ، حتتاج إىل إنشاء آلية  (6

 .ضلراؼ أو االضلرافاتتقييم لتقردـ احملرز وكذلك الكشف عن اال
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 مؤشرات ختطيط التعليم (د 
بالطبع ىناؾ بعض ادلؤشرات ادلستخردمة يف  التعليملتحقيق القردرة يف إعرداد ختطيط 

طة فرع الكفاءة خلتقييم بعض مؤشرات موجهة ضلو مخسة جوانب )بردال من ما يسمى 
 م(:يالتعل

19 
 ميأىرداؼ التعل حترديرد (1
 اختيار وتنظيم ادلواد  (2
 يميالتعلم/ وسائل اإلعالـ التعل مواداختيار  (3
 ميأنشطة التعل (4
 .تقييم نتائج التعلم (5

نب ؽلكن أف ينظر إليو من ادلؤشرات األساسية لتحرديرد احملتوى أو نوعية ىذه اجلوا
يف اجلوانب اليت لوحظت  واصفاتال . إذا كانت مجيع ادلؤشرات األساسية تظهرواصفاتوال

 مث ىذه اجلوانب سوؼ حتصل على أقصى قردر من النقاط.
واصفات على كل جانب من جوانب تصبح  ةساسياأل اتؤشر ادلوفيما يلي عرض 

 .التعليميط تقييم مكونات ختطلىردفا 
20 

 ميصياغة أىرداؼ التعل (1
م سوؼ يكوف ذات قيمة عالية إذا كانت يجوانب صياغة أىرداؼ التعل

 ؤشرات األساسية و واصفات على النحو التايل.ادلىناؾ 
 البيان المؤشر األساسي الرقم

 زدوجادلتفسَت الم ال يسبب يصياغة أىرداؼ التعل وضوح األىرداؼ 1
م يف احلرد األدىن حتتوي على يصياغة أىرداؼ التعل ماؿ التخطيطك 2

                                                             
19

 Masnur Muslich, Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2007), hlm. 67 
20

Ibid, hlm. 68-71 
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)ؽلكن أف تكوف ضمنية( السلوؾ نتيجة  الطلبةمكونات 
ؿ التنفيذية افعشكل األ التعلم. السلوؾ ىو تصاغ يف

 .وػلتوي على مادة من ادلواد
ادلالئمة بالكفاءة  3

 األساسية
م ادلنصوص عليها من الكفاءات يأىرداؼ التعل

 .ية الواردة يف ادلناىج الردراسيةاألساس
 مالحظة:
م ؽلكن أف يسمى أيضا مؤشرات نتائج التعلم والكفاءات اليت ينبغي يأىرداؼ التعل

 عٌت.ادلصطلة اآلخر بنفس ادلحتقيقها، أو 
 ختيار وتنظيم ادلواد التعليميةا (2

جوانب صياغة أىرداؼ التعلم سوؼ يكوف ذات قيمة عالية إذا كانت ىناؾ 
 من الزيوت األساسية و واصفات على النحو التايل: مؤشرات

 البيان المؤشر األساسي الرقم

ادلالئمػػػػػػة باألىػػػػػػرداؼ  1
 التعليمية

أو الكفػػاءات  الػػتعلم ادلػػواد ادلختػػارة علػػى أسػػاس أىػػرداؼ
 .ادلراد حتقيقها

ادلالئمػػػػػػػة بشخصػػػػػػػػية  2
 الطلبة

 الطلبةمستوى اتساع وعمق ادلواد تتكيف مع خصائص 
عاليػػػػػػػػػػة الالسػػػػػػػػػػريعة والبطي ػػػػػػػػػػة, الػػػػػػػػػػردافع )مبػػػػػػػػػػا يف ذلػػػػػػػػػػك 

 نخفضة(.ادلو 
الػػػػػذين لػػػػػرديهم قػػػػػردرات سلتلفػػػػػة نظػػػػػرا إىل خردمػػػػػة  الطلبػػػػػة

تعليميػػػة سلتلفػػػة، علػػػى سػػػبيل ادلثػػػاؿ التغػػػَتات يف ادلنظمػػػة 
صػطلح. ادلمن مواد توفَت الرسـو التوضػيحية، واسػتخرداـ 

 .ميوىذا ؽلكن أف يبردو يف أنشطة التعل
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 رج وتنظيم ادلوادالترد 3
يػػػػػػب ادلػػػػػػواد حسػػػػػػب خصػػػػػػائص ادلػػػػػػواد مثػػػػػػل اذلرميػػػػػػة ترت

 .واإلجرائية الزمٍت و/ أو حلزونية

إمكانية أو عردـ اتساع وعمق ادلػواد ؽلكػن أف يتحقػق يف  ادلواد بالوقت مالئمة 4
 .الوقت ادلخصص

 
 اختيار ادلواد أو الوسائل التعليمية (3

ت ىناؾ جوانب صياغة أىرداؼ التعلم سوؼ يكوف ذات قيمة عالية إذا كان
 .مؤشرات من الزيوت األساسية و واصفات على النحو التايل

 البياف ادلؤشر األساسي الرقم
ادلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواد مالئمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  2

باألىػػػػرداؼ التعليميػػػػة 
 التعليمية

التعلم/التعليم وسائل اإلعالـ ادلختارة ؽلكن  مواد
استخردامها لتحقيق األىرداؼ/الكفايات ادلراد حتقيقها، 

كفاءة ادلعرفية; وسائل مثل الكتب, وحردات, إىل ال
 اإلعالـ السمعية على الكفاءة وادلهارة.

1 

الوسػػػػػػػػػػػػائل مالئمػػػػػػػػػػػػة 
ادلواد بػػػػػػػػػػػػػػالتعليميػػػػػػػػػػػػػػة 

 التعليمية

التعلم/التعليم وسائل اإلعالـ ادلختارة ؽلكن أف  مواد
، على سبيل ادلثاؿ عصا/العرداد كانت الطلبةتسهل فهم 

تستخردـ يف العمليات احلسابية )الرياضيات(, مصباح 
ي, العامل و الكرة لتوضيح عملية حردوث يردو 

التعلم/التعليم وصفت وسائل اإلعالـ  موادالكسوؼ. 
 على وجو التحرديرد وفقا ادلواد التعليمية.

3 
شخصػػػػػػػػية ادلالئمػػػػػػػػة ب

 الطلبة

تعلم بعض الطرؽ/الوسائل التعليمية ادلختارة وفق ال مواد
مستوى التنمية ادلعرفية، اخلصائص العاطفية وادلهارات 

 .الطلبةكية من احلر 
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 التعليمة األنشطة (4
م سوؼ يكوف ذات قيمة عالية إذا كانت ىناؾ يجوانب صياغة أىرداؼ التعل

 واصفات على النحو التايل.الؤشرات األساسية و ادل
 البياف ادلؤشر األساسي الرقم

2 

مالءمػػػػػػػػػػػػة أسػػػػػػػػػػػػاليب 
واسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًتاتيجيات 

م مػػػػع أىػػػػرداؼ يالتعلػػػػ
 التعلم

م ادلسػػػػتخردمة يالتعلػػػػ أسػػػػاليب و اسػػػػًتاتيجيات ادلػػػػردخل،
ىػػػػي ذات الصػػػػػلة للوصػػػػػوؿ إىل اذلػػػػػردؼ التعليمػػػػػي ادلػػػػػراد 

 .الطلبةحتقيقو/الكفاءات اليت ينبغي أف يلم هبا 

1 
مالءمػػػػػػػػػػػػة أسػػػػػػػػػػػػاليب 
واسػػًتاتيجيات الػػتعلم 

 مع ادلواد التعليمية
 .الطلبةادلواد وطرؽ التردريس ادلختارة لتسهيل فهم 

3 

مالءمػػػػػػػػػػػػة أسػػػػػػػػػػػػاليب 
واسػػًتاتيجيات الػػتعلم 

خصػػػػػػػػػػػػػػػػػائص مػػػػػػػػػػػػػػػػػع 
 الطلبة

م يػػتم اختيارىػػا وفقػػا دلسػػتوى يطػػرؽ واسػػًتاتيجيات التعلػػ
التنميػػػة ادلعرفيػػػة، اخلصػػػائص العاطفيػػػة وادلهػػػارات احلركيػػػة 

 .الطلبةمن 

4 

اكتمػػاؿ اخلطػػوات يف  
كػػػػػػػػػػل مرحلػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػن 

م يمراحػػػػػػػػػػػػػػػػل التعلػػػػػػػػػػػػػػػػ
توزيػػػػػػػػػػػع و واالمتثػػػػػػػػػػػاؿ 

 الوقت ادلخصص.

يػػتم إعطػػاء  ميالتعلػػ كػػل مرحلػػة غلػػب أف تظهػػر خطػػوات
الوقػػػت يف النسػػػبة، علػػػى سػػػبيل ادلثػػػاؿ افتتػػػاح: ختصػػػيص 

-22 % ، وتغطيػػػػػػػػػػػة82-72% ، جػػػػػػػػػػػوىر 22-25
 من ختصيص الوقت ادلخصص. :25

 مالحظة:



 
 
25 

م ؽلكن إضافة مؤشرات ظلوذجية من حقل معُت من يعلى اجلانب أنشطة التعل
 درسالردراسة، الذين مل يتم استيعاهبم يف مؤشر أساسي. على سبيل ادلثاؿ، يف رلاؿ 

التعلم اليت ؽلكن أف تردمج عردة جوانب ادلهارات  أنشطة ة إنردونيسيا ؽلكن إضافةاللغ
 اللغوية.

 تقييم نتائج التعلم (5
جوانب صياغة أىرداؼ التعلم سوؼ يكوف ذات قيمة عالية إذا كانت ىناؾ 

 مؤشرات من الزيوت األساسية و واصفات على النحو التايل.
 البياف ادلؤشر األساسي الرقم

تقنيػػة التقيػػيم ة مالئمػػ 2
 باألىرداؼ التعليمية

أداء  ،على سبيل ادلثاؿ، اختبار حتريري لقياس ادلعارؼ
 .اختبار لقياس ادلظهر واخللق مقياس لقياس ادلواقف

يبردو بوضوح وصف إجراءات التقييم األويل, عملية, و  وضوح عملية التقييم 1
 الغاية ؛ تشمل طريقة استخرداـ )اختبار غَت اختبار(

3 
 ماؿ األدواتك

ادلردرجة األداة اليت يتم استخردامها جنبا إىل جنب مع 
ادللحقات على سبيل ادلثاؿ ادلسألة ، عنواف و مفتاح 

 اجلواب
 
 تنفيذ التعليم .3

تنفيذ التعلم ىو عملية التعلم اليت تتكوف من أنشطة مقردمة األنشطة األساسية وإغالؽ 
شاط اليت مت ترتيبها يف التخطيط لعملية النشاط. تنفيذ التعلم ىو شكل من أشكاؿ الن

قيمة تربوية،  لوم ىو النشاط الذي يتنفيذ التعل Aswan Zainو  Syaiful Bahriالتعلم. وفقا 
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التعليمية بسبب التفاعل . الطلبةو  ادلردرستعليمية تلوين التفاعالت اليت حتردث بُت قيمة 
 م.يتنفيذ التعل أف يبردأ م يتم موجو لتحقيق ىردؼ معُت وقرد وضعت قبليتنفيذ التعل

21 
يف  ردرسالشخصية الرئيسية. ادل ردرسم التعليم مع ادلصم قردعملية التعليم والتعلم ىو 

عالية من  مردرسيكوف لل، ولذلك غلب أف طلبةادليسر ىو أيضا حافز للكعملية التعلم  
م ادلطلوبة يحىت هناية الردرس، ألف يف عملية التعل الردرساإلبرداع يف التردريس بردءا من افتتاح 

 م الفعاؿ وفقا للتخطيط الذي مت إحرازه.يىو اإلبرداع يف خلق التعل ردرسمن ادل
هر م ىو النشاط األساسي من عملية التعليم والتعلم غلب أف تظييف تنفيذ التعل ادلردرس

فهم التفسَت،  الطلبةعلى جعل  قادراكوف يغلب أف  ادلردرس. الطلبةبأفضل مظهر أماـ 
م ادلناسبة لظروؼ يإلتقاف ادلادة، غلب أف تكوف ذكية يف اختيار واستخرداـ أساليب التعل

، غلب أف يكوف ارتفاع اإلبرداع واستخرداـ وسائل اإلعالـ اليت ىي مثَتة لالىتماـ  الطلبة
 م.يعملية التعلو  التردريس متعة يف طلبةلل

و   Adamsيف عملية التعليم والتعلم يتضمن الكثَت من األشياء كما قاؿ  ردرسدور ادل
Decey   يفbasic principles of student teaching  ادلشرؼ و صف لل ادلردرس كالقائردبُت من

 .ستشارادلافز, احلخطط, ادلشرؼ, ادل على البي ة التنظيمية ادلشاركُت ,
22 

 ميتنفيذ التعل احلمر   .1
يف عملية  ردرسبشكل عاـ ىناؾ ثالث مراحل أساسية اليت غلب أف يلم هبا ادل

م يم، وىي مرحلة ما قبل التعليم. كما نعلم مجيعا ثالث مراحل من عملية التعليالتعل
ثالث مراحل رئيسية   Nana Sudjanaم. وفقا يالتعلاختتاـ األنشطة الرئيسية واألنشطة 

، ومرحلة التعليم (مرحلة قبل التعليم)مرحلة قبل التعليم يف اسًتاتيجية تعليم مرحلة 
 ، مرحلة التقييم و ادلتابعة.()التردريس

                                                             
21

 Syaiful Bahri Dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010). 

Hlm. 1 
22

 Moh. User Usman, Op. Cit, hlm. 9 
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 قبل التعليممرحلة  (أ 
التردريس. يف ىذه ادلرحلة ىناؾ  عملية عنردما بردأ ردرسىي ادلرحلة اليت يتخذىا ادل

 ردرس( يسأؿ ادل2، وىي: )ردرسة اليت ؽلكن القياـ بو من قبل ادلبعض األنشط
 ردرس( يسأؿ ادل3م السابقة. )يمناقشة التعل ضلو ردرس( سأؿ ادل1الطالب احلضور، )

 ردرس( ادل4. )الطلبةحوؿ ادلواد اليت مت مناقشتها سابقا، لتحرديرد مردى فهم  الطلبة
 يقـو (5. )هافهميمل  ما السابق ردرسالالفرصة لطرح األس لة حوؿ  الطلبةيعطي 

 راجعة الردرس السابق لفًتة وجيزة وتغطي مجيع جوانب النقاش.مب ردرسادل
 تعليميةالرحلة ادل (ب 

ىو مرحلة من مراحل التعليم أو ادلراحل األساسية. وىو توفَت ادلواد الردراسية اليت 
حلة ، يف ىذه ادلر  ردرسمت إعردادىا سابقا. ىناؾ بعض األنشطة اليت يقـو هبا ادل

. الطلبةالغرض من التعليم الذي غلب أف يتحقق  طلبةلل ادلردرس ( يشرح2وىي: )
(1( . ( مناقشة موضوع 3( كتابة ادلواد الرئيسية اليت سيتم مناقشتها يف ذلك اليـو

( استخرداـ 5لموسة وفقا ادلوضوع. )ادل األمثلة( إعطاء 4ادلواد اليت مت كتابتها. )
 .يص نتائج ادلناقشات( تلخ6الوسائل التعليمية. )

 مرحلة التقييم وادلتابعة (ج 
م. ىذه ادلرحلة هتردؼ إىل حترديرد يىذه ادلرحلة ىي ادلرحلة األخَتة من عملية التعل

 مستوى صلاح ادلرحلة الثانية )التعليمية(.
23 

افظ على ادلهارة يف تنفيذ أف ضل مردرسللعملية التعليم والتعلم الفعاؿ غلب  جلعل
شرح الردرس، حىت ادلهارات يف ختاـ و فتح الردرس لعملية التعليم والتعلم. ادلهارات 

 م اليت مت حترديردىا.يالتعل اتالردرس من خالؿ اتباع خطو 
 

                                                             
23

 Nana Sudjana, Op. Cit, Hlm 147-149.   
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 مؤشرات العملية التعليمية .2
Abdul Madjid (1223 )الفعالةيف تنفيذ التردريس والتعلم  ردرسادل مكونات كفاءة 

( أف يكوف قادرا على تقردًن 1( قادرة على فتح الردرس )2اؾ اثٍت عشر ادلؤشرات. )ىن
( 5على استخرداـ الردعائم ) قادرا( 4على استخرداـ وسائل اإلعالـ, ) قادرا( 3ادلادة، )

على تنظيم  قادرا( 7على حتفيز الطلبة ) قادرا( 6على استخرداـ اللغة التواصلية و ) قادرا
 ملخصعلى  قادرا( 9يف التواصل، ) الطلبةقادرا على التحردث مع ( أف يكوف 8األنشطة )

 قادرا( 21على تقردًن تقييم, ) قادرا( 22على تقردًن التغذية الراجعة ، ) قادرا( 22م )يالتعل
 .على استخرداـ الوقت

م، وىناؾ العرديرد من ادلؤشرات ادلستخردمة يف يلتحقيق القردرة يف تنفيذ دورة التعل
 فرع الكفاءاتادلوجهة يف ثالثة جوانب النشاط )بردال من ما يسمى  تقييم بعض ادلؤشرات

 م( وىي:يتنفيذ التعلل
 التعليم. قبل أ( األنشطة

 م، يب( األنشطة األساسية للتعل
 .اخلادتة األنشطةج( 

وانب تصبح اجلواصفات على كل جانب من وال ةساسياأل اتؤشر ادلوفيما يلي عرض 
 .ميتقييم مكونات تنفيذ التعللىردفا 

24 
 قبل التعليماألنشطة  (أ 
 البياف ادلؤشر األساسي الرقم

2 
 إعرداد الطلبة للتعليم

لواـز ل، وتشمل وجود نظافة وادلشاركة الطلبةاستعرداد 
 .الردرس

أو قبل  الطلبة ربط ادلواد التعليمية اآلف مع خربات القياـ بعملية الربط 1
                                                             

24
Masnur Muslich, Op. Cit, hlm. 72-77 
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شرط( ، سأؿ األس لة ال)مبا يف ذلك القردرة على  ميالتعل
لتعبَت عن فوائرد ادلواد التعليمية، وإظهار شيء االصعبة، 

 .لمواد التعليميةلمتعلق 
 

 األنشطة األساسية للتعليم (ب 
إىل أربع رلموعات, وىي:  تنقسمم يجوانب من األنشطة األساسية للتعل

 وسائل( استخرداـ 3م, )ية التعل( هنج/اسًتاتيجي1( التمكن من ادلوضوع )2)
( تقييم 5) الطلبةمشاركة التعلم اليت تؤدي واحلفاظ على نشاط ( 4اإلعالـ، )

( استخرداـ اللغة. وفيما يلي ظهرت ادلؤشرات 6، )التعلم نتائجو م يعمليات التعل
 واصفات من كل جانب من جوانب األنشطة األساسية.وال
 البيان المؤشر األساسي الرقم
 يعاب ادلواد التعليميةاست .1

مػن ادلػواد  االستيعاب 2
 التعليمية

( وادادل يظهر مستوى من صحة ودقة مادة )زلتوى
 .ادلناقشم يالتعل

ربػػػػػػػػػػػط ادلػػػػػػػػػػػػواد مػػػػػػػػػػػػع  1
ادلعػػػػػػػػػػػارؼ األخػػػػػػػػػػػرى 

 ادلتعلقة

ربط ادلواد ادلقردمة مع رلاالت أخرى من رلاالت 
، على سبيل ادلثاؿ ربط األحرداث اللغة ادلتعلقةالردراسة 

 .كنولوجيا االتصاالتمع ت
ادلػػػػػواد بشػػػػػكل  تػػػػػوفَت 3

واضػػػػح، وفقػػػػا ذلرمػػػػي 
م وخصػػػػػػػائص يالتعلػػػػػػػ
 الطلبة

من ادلراحل  الطلبةيتم تقردًن ادلواد مع تردفق الفكر من 
 .لطلبةلفهومة ادل
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ربػػػط ادلػػػواد مػػػع واقػػػع  4
 احلياة.

الردولة اجلغرافيا  ادلردرسواقع احلياة وتشمل سبل العيش 
  .والعادات األخرى

 ردخل واسًتاتيجية التعليمادل .2
م وفقػػػػػا يتنفيػػػػػذ التعلػػػػػ 2

لكفػػاءة )األىػػرداؼ( ل
يف إىل أف يتحقػػػػػػػػػػػػػػػػػق 

 .الطلبةخصائص 

)ىردؼ(. على سبيل  كفاءةم وفقا لنوع من اليالتعل
محاضرة للادلثاؿ األنشطة من أجل التمكن من ادلعرفة 

ومناقشة األنشطة من أجل التمكن من مهارات 
 .التقرديرو ىات/القيم أنشطة إتقاف االجتاو ادلمارسة 

م بشػكل يتنفيػذ التعلػ 1
 متماسك

السياؽ ب مناسباألساليب وادلواد ادلقردمة يف منهجية 
االلتفات إىل الشروط األساسية ومهارات التفكَت لردى و 

 .الطلبة
 الطلبةانتباه م تركز يمن التحكم يف التعل ردرسؽلكن ادل إدارة الصف 3

 .ظ عليهاعلى الردرس و االنضباط يف الصف احلفا
4 

م يتنفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ التعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 السياقي

السياقية يشَت إىل مطالب الوضع والبي ة يف احلياة 
 اليومية. 

األنشطة فوائرد و مواد التعليم والتعلم يف  ادلردرسسعي 
 .()قيمة يف احلياة اليومية الطلبة

ي ذم الػػػػيتنفيػػػذ التعلػػػػ 5
تػػيح ظلػػو السػػلوكيات ي

 nurturantاإلغلابية )

effect.) 

بية، ؽلكن أف تأخذ شكل التعاوف وادلسؤولية عادات إغلا
 .واالنضباط، والتفكَت النقردي

م وفقا يبرداية وهناية مراحل التعل ادلردرسيعرؼ م وفقػػػػػا يتنفيػػػػػذ التعلػػػػػ 6
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تخصػػػػػػػػيص الوقػػػػػػػػت ل
 ادلخطط لو.

 تخصيص الوقت اليت مت حترديردىا.ل

 يةالتعليم استخرداـ الوسائل .3
2 

اسػػػػػػػػػػتخرداـ وسػػػػػػػػػػائل 
 كفاءةالاإلعالـ ب

م بشكل أكثر فعالية يالتعل موادارة استغالؿ البي ة و مبه
 .تخصيص الوقت احملردد(لوكفاءة )لتحقيق اذلردؼ وفقا 

مبهارة تعمل الوسائل التعليمية على سبيل ادلثاؿ أف 
, تسجيل, OHP النسرتعمل بشكل صحيح واإلعالم

 .جردوؿ أو خريطة أو شاشات الكريستاؿ
حىت  الطلبةدلستخردمة بنجاح تركيز انتباه الوسائط ا قنعةالرسالة مالتوليرد  1

 .بوضوحالرسالة ؽلكن التقاطها 
3 

يف  الطلبػػػػػػػػػػػةإشػػػػػػػػػػػراؾ 
االسػػػػػػػػػػػػػػػػتفادة مػػػػػػػػػػػػػػػػن 

 وسائل اإلعالـ

يف أنشطة تصنيع و/أو االستفادة من  بادلشاركة الطلبة
صيلة، مبا يف األ يميتعلالالتعلم/وسائل اإلعالـ  مواد

سبيل ادلثاؿ، ادلتاحة يف ادلكتبة، على  يالتعلم موادذلك 
أو تعرديل أو تثبت، واستخرداـ وسائل  الطلبة من إنشاء

 .اإلعالـ
 التعليم الذي يؤثر مشاركة الطلبةأنشطة  .4

2 

تشػػػػػػػػػػػػجيع مشػػػػػػػػػػػػاركة 
 م.ييف التعل الطلبة

، إما عقليا الطلبةنشاط اليت يثَت أنشطة القياـ ب
، صرديق، أو مصردر ردرسوعاطفيا وجسرديا مع ادل

دلناقشة يف  طلبةاؿ، فتح الفرصة للالتعلم. على سبيل ادلث
، واآلخرين للرد على رأي صرديق الطلبةرلموعات من 

أو حالة الطالب من التعامل مع ادلصردر )الكائن( 
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 .ردراسةلل
يظهػػر موقػػف منفػػتح  1

 .الطلبةجتاه 
 الطلبةاالعًتاؼ باحلقيقة من رأي  الطلبةنقردر آراء 

 .والتعرؼ على القيود ادلفروضة على النفس
البهجػة واحلمػػاس  ظلػو 3

 يف التعلم الطلبةمن 
 .ميتبردو سعيردة وحريصة على متابعة التعل الطلبة

 تقييم العملية ونتائج التعلم .5
التقػػػػػردـ يف  مالحظػػػػػة 2

تعلػػػػم الطالػػػػب أثنػػػػػاء 
 العملية

مع الكفاءات ادلراد حتقيقها أثناء  ادلتعلقةطرح األس لة 
 الذايتتقييم الم، مبا يف ذلك يعملية التعل

ذ التقييم النهػائي ينفت 1
وفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءة 

 )األىرداؼ(.

الكفاءات ادلراد حتقيقها يف مع  ادلتعلقةاألس لة طرح 
 الذايتتقييم الم، مبا يف ذلك يهناية التعل

 استخرداـ اللغة .6
اسػػػػػػػػػػػػػػػتخرداـ اللغػػػػػػػػػػػػػػػة  2

ادلنطوقػػػػػػػػػػػة والكتابػػػػػػػػػػػة 
بطريقػة واضػحة جيػرد 

 وصحيح

ال يسبب ضعف اللغة ادلنطوقة اليت يتم فهمها بسهولة و 
 سوء فهم.أو  التفسَتات

اجلملة والعبارات وادلفردات، و اإلمالئية يف اللغة  قاعردة
, وسائل اإلعالـ, و السبورةادلكتوبة ادلوجودة على 

LKS  جيرد وصحيح. 
نقػػػػػػػػػػػػػػػل رسػػػػػػػػػػػػػػػالة إىل  1

 النمط ادلناسب
صوت وحركة اجلسم وفقا والالتجويرد و  ،تعابَت الوجو

 .ـرسالة سلمت ومثَتة لالىتما
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 مالحظة:
م )يف البنرد د( ؽلكن إضافة ينشطة التعلألكونات األساسية ادلعلى ادلالحظة 

ؤشر ادلمؤشرات ظلوذجية من حقل معُت من الردراسة الذين مل يتم استيعاهبم يف 
الحظة من ادلساسي. على سبيل ادلثاؿ، يف رلاؿ اللغة إنردونيسيا ؽلكن إضافة األ

 أف جتمع بُت عردة جوانب ادلهارات اللغوية. م اليت ؽلكنياسًتاتيجيات التعل
 ختتاـأنشطة اال (ج 
 البيان المؤشر األساسي الرقم

1 

القيػػػػػػػػػػاـ بػػػػػػػػػػالتفكَت أو 
لخػػػػػػػػػػػػػػػػػص ادلتقػػػػػػػػػػػػػػػػػردًن 

 الطلبةمبشاركة 

إىل تذكر األمور اذلامة اليت حردثت يف  الطلبةدعوة 
س لة األارية، على سبيل ادلثاؿ عن طريق طرح اجلاألنشطة 

 واد وغَتىا من األحرداث.وادل ،حوؿ العملية
ادلوجز، على سبيل ادلثاؿ عن  يكتبالذين  الطلبةتيسَت 

صياغة  طلبةحبيث ؽلكن لل ةطريق طرح األس لة الردليل
 لخص الصحيح.ادل

2 

تابعػػػػػػػػة مػػػػػػػػن ادلإجػػػػػػػػراء 
خػالؿ إعطػػاء اجتػػاه أو 
األنشػػػػػػػػػػطة أو ادلهػػػػػػػػػػاـ  

أو  كجزء من عالجيػة
 التخصيب.

الذين مل يبلغوا  طلبةادلهاـ اخلاصة للأو  توفَت األنشطة
تمارين و/أو الالكفاءة، على سبيل ادلثاؿ يف شكل 

 م.يمساعردات التعل
الذين قادروف على  طلبةادلهاـ اخلاصة للأو  توفَت األنشطة

تمارين و/أو الأكثر من ذلك، على سبيل ادلثاؿ يف شكل 
 ليساعرد الطلبةم، على سبيل ادلثاؿ يسأؿ يمساعردات التعل

 ( إعطاء مهاـ القراءةpeer tutoringصرديقو )
 اإلنًتنت. منحتميل مواد إضافية و , اإلضافية
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 ميتقييم التعل. 4
 التقييم تعريف .1

يف  ادلردرسالتقييم لتحرديرد مردى صلاح  ىي ةاخلطوة التالية ادلطلوب ،ميبعرد عملية التعل
يها. أف على الردرس اليت مت تلق الطلبةقردرة لتردريس موضوعات يف وقت واحرد االستيعابية 

مردى النجاح الذي حققو يف التعليم والتعلم غلب أيضا حترديرد مردى النجاح  ادلردرس ػلردد
غلب أف يكوف قادرا على إجراء التقييم يف  ردرس. ولذلك فإف ادلالطلبةالذي حتقق من قبل 

 م.يالتعل
25 

أف يكوف  لمردرسل م غلبي( أف يف التعل2983وآخروف ) Ambo Abdullahكما ذكر )
 لو ىو مطلوب أف يكوف ردرستنص على أف ادل البياف الذييف تقييم. كما يف  كفاءةذلا  

يف  ردرسقردرة ادل لنظريف تنفيذ التقييم خالؿ عملية التردريس والتعلم. ىذه الكفاءة  كفاءةال
 يف كل وحردة الردرس. الطلبةتقييم إصلازات 

26  
Ralph Tyler (2952يقوؿ ): 

“evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan 

sejauh mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan sudah tercapai. Jika 

belum, bagian mana yang belum dan mengapa sebabnya.”
27 

"التقييم ىو عملية مجع البيانات لتحرديرد إىل أي مردى، من حيث ما، حيث 
 جزء ودلاذا".ويف أي األىرداؼ التعليمية قرد حتققت. إف مل يكن, 

 
حترديرد قيمة ، وىو ما يعٍت العمل على evaluationاللغة اإلصلليزية من  مشتق تقييمال

يف األنشطة التعليمية، مث ىذا التقييم يعٍت العمل لتحرديرد كل  ادلستخردـشيء ما. التقييم 

                                                             
25

 Zulhanan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta: PT. Raja Gravindo 

Persada, 2014) Cet.Ke-1, Hlm.121 
26

 Syafruddin, Op. Cit, hlm. 112  
27

 Rijal Firdaos, Desain Instrument Pengukur Afektif, (Bandar Lampung: CV Anugrah Utama 

Raharja (AURA), 2013, Hlm. 3 
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تخذ القرار أو ىذا يشيء يف األنشطة التعليمية من خالؿ عملية التعليم والتعلم. الذي 
على اجلهرد الذي قاـ   feedback. للحصوؿ على ادلردرستنفيذ األطراؼ، وىي لالعمل ىو 

 بو.
ادلعٌت الواسع، التقييم ىو عملية ختطيط احلصوؿ، وتوفَت ادلعلومات اليت من ب

عملية احلصوؿ  ىو تقييمالنشاط الالضروري أف جتعل من بردائل القرار. وفقا ذلذه شروط 
 على ادلعلومات أو البيانات.

م ىو ياستنادا إىل بعض وصف تعريف التقييم ؽلكن أف طللص إىل أف تقييم التعل
لتقييم نتائج التعلم اليت مت تنفيذىا يف عملية  ردرسنظر يف الشيء الذي يقـو بو ادلعملية ال

يف العملية التعليمية يف شرح الردرس  ردرسم. مع التقييم ؽلكن أف يعرؼ مردى صلاح ادليالتعل
م. وىي واحردة من الكفاءات اليت ينبغي يمن كل نشاط التعل   feedbackوتصبح  الطلبةإىل 

 .مييف التعل ردرسأف ؽلتلكها ادل
 ووظيفتوأىرداؼ التقييم  .2

م. تقييم أنشطة التعلم أو يتحقيقها من خالؿ عملية التعللىو تعيُت ادلراد األىرداؼ 
التعليم بشكل عاـ يهردؼ إىل حترديرد مستوى حتقيق األىرداؼ أو أىرداؼ الربنامج. يف مزيرد 

 لتايل.من التفاصيل الغرض من التقييم ؽلكن التعبَت عنها على النحو ا
 أ( حترديرد ما إذا كانت األىرداؼ قرد حتققت أـ ال.

 ما غلب أف يتعلمها  كفاءةالقرار حوؿ ادلواد و العلى اختاذ  اكوف قادر يب(أف 
 .الطلبة

 الطلبةج(حترديرد نواتج التعلم من 
 م، حبيث ؽلكن صياغة تردابَت يعرؼ نقاط الضعف والقصور يف عملية التعليد( أف 

 التحسُت.
 ؽلكن أف تنتقل إىل الربامج التالية، أو  الطلبةقرر ما إذا كاف يأف عرؼ يىػ( أف 
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 غلب احلصوؿ على اإلجراءات التصحيحية.
 الطلبةشخيص صعوبات تو( 

 .ؽلكن العثور عليهاالذي  الطلبةز( أف يكوف قادرا على تصنيف 
28 

ادلطلقة حتتاج إىل أف يتقن  التطبيقيمع التقييم، سواء النظري أو  ادلتعلقةألنو ىو 
 . ادلردرسم، وخاصة يالتعلب القائمفهم 

إىل أف وظيفة التقييم يف التعليم ال  Rijal Firdaos التقييم ويشَت وغرض وظيفةالعن 
 من التقييم نفسو. حيث الوظيفة:فة الوظيعن ينفرد 

م يأنشطة التعلبتجربة أو القياـ البعرد  الطلبةالتقردـ والتنمية فضال عن صلاح دلعلرفة أ( 
 خالؿ فًتة معينة من الزمن.

 .تعليمال ب( حترديرد مستوى صلاح برنامج
29 

 مبادئ تقييم التعليم .3
جيردا إذا   هجيو أنشطة التقييم. ولذلك التقييم ؽلكن القوؿ أف أداءبردأ ضروري يف تو ادل

الصادرة عن  التعليم كاف تنفيذ االلتزاـ مببادئ التقييم اليت مت حترديردىا. يف تقييم
Ditdikmenumالشموؿ، م وىي: ي، طرح عردد من مبادئ التقييم يف مجيع برامج التعل

 يف. ىنا شرح باختصار.ادلناسبة، وتثق، و وىادفة  ،وموضوعية ،ىادفةو 
 الشموؿ (أ 

معناه أف التقييم يتم تنفيذىا ضرد مجيع الشموؿ مبردأ  ،يف سياؽ تردريس اللغة
, وعناصر من العروض. أيضا بشأف  ادلخرج, القواعردجوانب اللغة، وىي ادلفردات, 

ادلعريف النفسي و  عٍتقردرات، يالكل رلاؿ ادلهارات اللغوية، وكذلك القياـ بو من 
 ي.العاطف

                                                             
28

 Imam Asrori, Dkk, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Misykat, 2012), Cet 

Ke-3, Hlm. 10-12  
29

 Rijal Firdaos, Op. Cit, Hlm. 4  
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 استمرارية (ب 
م اليت يتم مجعها. ييتم تنفيذ التقييم بشكل مستمر، وفق مراحل برنامج التعل

وحردة الردرس، ربع سنوية/ لكل , برنامج اللقاءادلراحل ادلتردرجة, كل حلقة يف كل 
التعليم أنشطة تقييم خالؿ عملية  أجري نصف سنوية، سنوية وهناية التعليم. وبالتايل

 م.يامج التعلوالتعلم خالؿ برن
 عُتادلردؼ اذلادلوجهة ضلو  (ج 

ؽلكن أف  ادلنح للهردؼتقييم الالتقييم ينبغي تنفيذىا مع اإلشارة إىل اذلردؼ. 
 تنعكس على مالءمة أداة التقييم يف صياغة السلوؾ ادلستهردؼ يف اذلردؼ. 

 اذلردؼ (د 
نصوص اذلردؼ يعٍت أف ادلعلومات اليت مت احلصوؿ عليها، فضال عن القرارات ادل

 .الطلبة حلاؿعليها وفقا 
 حا فتان (ه 

عملية ونتائج التقييم ؽلكن أف تكوف معروفة من قبل مجيع األطراؼ، وىي 
 وأولياء األمور. الطلبةادلردارس و 

 ذات مغزى (و 
 الطلبةالتقييم نفذت غلب أف يكوف ذلا معٌت بالنسبة لؤلطراؼ ادلعنية ، وىي من 

 . ادلردرسو 
 تثقيف  (ز 

على دراسة أكثر استقرارا. النتائج اليت مت احلصوؿ  الطلبةلتشجيع برد الالتقييم 
يف الفشل عليها تستخردـ كتحية النجاح يف الردراسة أو استخردامو مبثابة حتذير على 

على نتائج جيردة أكثر وأكثر محاسا للردراسة الذاتية،  الطلبة التعلم. وبالتايل حصوؿ
 ل. فضاألتعلم الصلاح دفعت إىل لغَت يف حُت 
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 وفقا للمنهج (ح 
، وىي اذلردؼ، ادلواد والطرؽ ثالثة اجلوانبمردى مالءمة يعٍت تقييم ادلطابقة مع 

 اليت مت تعيُت ادلناىج الردراسية.
30 

 تقنية تقييم التعليم .4
يما يتعلق ؽلكن أف تفسر على أهنا أداة أو وسيلة أو طريقة، ف عموما مصطلح التقنية

م. األدوات ادلستخردمة يؽلكن أف يعٍت أداة تستخردـ يف إجراء تقييم التعل التقنية ،ميبتقييم تعل
 . الطلبةالتعلم أو احلصوؿ على معلومات نواتج تعلم  نتائجلتحرديرد 

وىناؾ رلموعة متنوعة واسعة من تقنيات التقييم اليت ؽلكن استخردامها من قبل 
 م يف ادلردرسة ىو اختبار غَت اختبار.ينهم غالبا ما تستخردـ يف التعلباعتباره ادلقيم م ردرسادل

 االختبار (أ 
تستخردـ عادة لتحرديرد مردى صلاح الطالب يف التعلم. التقييم االختبار ىو أداة 

. حتريريا أو شفوياإما عن طريق  الطلبةيتم عن طريق اختبار  االختبار تقنية التقييم
فرد أو إىل ل من ادلهاـ اليت ىي موحردة نظرا االختبار ىو إجراء منهجي يف شك

 .حتريريا وشفويا أجاب، أو رد، سواءأو ، ليعملرلموعة 
نقلت   Calongsiوفقا 31

Ana Ratna Wulan قياسات ادلخطط يتم للواحردة من اجلهود  ىو، ػلردد االختبار
 ادلتعلقةإلظهار إصلازاهتم  طلبةيف زلاولة خللق فرصة لل ردرساستخردامها من قبل ادل

 .األىرداؼ اليت مت حترديردىاب
32 

                                                             
30

 Imam Asrori, Dkk, Op. Cit, Hlm. 11  
31

 Zulkifli Matondang, Validitas Dan Reliabilitas Suatu Instrument Penelitian, Jurnal 

Tabularasa PPS UNISMED, Vol. 6, No. 1, 2009.  
32

 Ana Ratna Wulan, Pengertian Dan Esensi Konsep Evaluasi. Asesmen, Tes Dan 

Pengukuran, Aartikel Mahasiswa FPMIPA Universitas Pendidikan Indonesia, Diakses Pada 18 

Februari 2018. Pukul: 14:40.  
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إىل انقسم االختبار الختبار كأداة لقياس تطور الطالب لمن حيث الوظيفة، نظرا 
 ثالثة وىي:

من  يستخردـ لتحرديرد نقاط الضعفالذي االختبار التشخيصي ىو اختبار  (1
نقاط الضعف ؽلكن أف يتم إعطاء العالج  ىذه حبيث يقـو على الطلبة

 .ادلناسب
33 

مت  الطلبةيهردؼ إىل حترديرد مردى  الذي ىو اختبار التكويٍتاالختبار  (2
ؤلىرداؼ التعليمية اليت مت حترديردىا مبجرد متابعة عملية ل تشكيلها وفقا

النوع من االختبار ىو  ،ادلردرسةيف التعليم والتعلم يف فًتة معينة من الزمن. 
 . اليومي باالختبارادلعروؼ 

 االنتهاء التعلم والذي يتم تنفيذه بعرد نتائجاختبار تلخيصي ىو اختبار  (3
االختبار كما ىو ، كاف ادلردرسةيف ، موعة من وحردة برنامج التردريسجمل

ستخردـ دللء قيمة بطاقات تنتيجة كانت ال، حيث  باالختبار العاـمعروؼ 
 .الشهادة( أو STTBتقرير أو ملء شهادة الردراسات العليا )ال

34  
ؽلكن تقسيمها إىل قسمُت  االختبارمن كيفية طرح األس لة وكيفية اإلجابة،  اظر ن

 يعٍت االختبار الشفوي واالختبار التحريري.
35

 

 غَت االختبار (ب 
ختبار، االالوسائل لتنفيذ تقييم دوف استخرداـ ىي ختبار االتقنيات التقييم غَت 

تقنيات التقييم غَت   Ana Sudijono. وفقا طلبةالعلى سبيل ادلثاؿ من خالؿ مراقبة 
, بل يتم الطلبةاختبار من غَت ويتم ذلك  الطلبةتعلم  نتائجتقنيات تقييم ىي اختبار 

                                                             
33

 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), Cet 

Ke-4, Hlm. 34 
34

 Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 

Hlm. 71-72. 
35

 Ibid, Hlm. 75 
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، (نهجية )مراقبة( ادلقابالت )مقابلة(توزيع استبياف )االستبيافادلالحظات ادلذلك مع 
 (.documentary analysis)حتليل وثائقي 

36 
 خطوات تقييم التعليم .5

اإلجراءات يف  أو ردليلكىناؾ العرديرد من اخلطوات اليت ؽلكن أف تستخردـ مبثابة  
 :التعلم وىي نتائجتنفيذ تقييم 

37 
 أ( وضع أو تعزيز أىرداؼ التردريس
 ب( إعادة النظر يف ادلواد التعليمية

 غَت اختبار وختبار االم تقييالأدوات  تصميمج( 
 د( استخرداـ نتائج التقييم وفقا لغرض التقييم

 ادلوادىػ( مراجعة ادلناىج والردروس حبيث ؽلكن حترديرد نطاؽ من األس لة، وخاصة 
 .أو عمقها هاسواء اتساع

 داة التقييم.ألأو سلطط  الردليلو( جعل 
 اللغة العربية تعليم .ب

 اللغة العربية تعليمتعريف  .1
" يردؿ على أف an" الحقة " pem ػلصل البادئة " belajarمشتقة من كلمة م يتعلالة كلم

 وم ىيتعلوال( طبيعة التردخل إىل حردوث عملية التعلم. اخلارجي) يعنصر خارج ىناؾ
 م.ييف التعل الفردية مياجلهود ادلبذولة من قبل العوامل اخلارجية على عملية التعل

م ىو يالتعل38
م ي( أف التعلKBBI) الكبَت اإلنردونيسية القاموس يف الطلبةإىل  ردرسعملية نقل ادلعرفة من ادل

 .عينةادلادة ادليف نقل الردرس يف  ردرساخلاصة اليت يقـو هبا ادل ىو الطريقة
39 

                                                             
36

 Ibid, Hlm. 76. 
37

 Rijal Firdaos, Op. Cit, Hlm. 8 
38

 Karwono Dan Heni Mularsih, Belajar Dan Pembelajaran Serta Pemanfaatan Sumber 

Belajar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), Cet. Ke-1, Hlm. 20.  
39

 Anton M. Macliono, Dkk, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1998, Hlm. 664. 
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ي الذهرد من الناس جلم ىو مبُت ي( يوضح أف التعل2979) bringsو   gagneيف العاـ 
م على أهنا يؼ التعل( كما يعرّ 2977) Gagneم. هردؼ إىل مساعردة الناس على التعلي

 .هتردؼ إىل دعم حصوؿ عملية التعلم الرداخليةاليت رلموعة من األحرداث اخلارجية 
40 

اللغة العربية ىي إحردى اللغات ادلوجودة يف العامل وىي لغة وحردة ادلسلمُت، العربية ىو 
ردراسة ومعرفة تعاليم اإلسالـ اليت مصردرىا يف لبل ادلسلمُت بصفة خاصة مطلوب من ق

اللغة العربية أصبح  درسالقرآف, ألف اللغة العربية ىي لغة القرآف واحلرديث. ولذلك فإف 
 لمسلمُت.للكل شخص، وخاصة  ضرورا

 1 اآليةيوسف سورة كما سبق بيانو يف القرآف 41
 اليت تنص على:

 (1) نًا َعرَبِّيا لََّعلَُّكم َتعِقُلوفَ ُو قُرءَ  إِنَّا أَنزَلنَ  

ا م اليت يضطلع هبيم اللغة العربية ىو عملية التعليأف تعل ثةفهم الباحأف تشلا سبق ؽلكن 
لتردريس اللغة العربية اليت ىي لغة القرآف واحلرديث فضال عن لغة الوحردة بُت  ردرسادل

 ادلسلمُت.
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 Karwono Dan Heni Mularsih, Op. Cit, Hlm. 23 
41

 Imaduddin Sukamto Dan Akhmad  Munawari, Tata Bahasa Arab Sistematis (Yogyakarta: 

Nurma Media Idea, 2007), Edisi Revisi, Hlm.V 
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 اللغة العربية أهداف تعليم .2
على حرد سواء فكريا  الطلبةم ىو تطوير إمكانيات يمن التعل األىرداؼعموما، فإف 

 Djagoعلمي اللغة. م اللغة نظريا يهردؼ إىل زراعة قردرة متيأيضا ادلواقف. تعل ياسلوكو 

Tarigan  و H.G. Tarigan (2987) :يقوؿ على النحو التايل 
 

“Dengan pembelajaran bahasa secara terus menerus dapat diperoleh 

keterampilan berbahasa yang umumnya masih dikenal empat macam keterampilan 

berbahasa, yakni keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis.”
42

  

 

عموما ال اليت ة ويهارات اللغادلم اللغة بشكل مستمر وؽلكن احلصوؿ على ي"مع تعل
 والقراءة والكتابة."  والكالـاالستماع  مهارةادلهارات اللغوية، وىي  بأربع معروفاتزاؿ 

Umar Asasuddin Sokah (2981 )يتعل أىرداؼؿ أيضا عن قو ي( م اللغةasing )
 اكتسبت القردرة على استخرداـ اللغة األجنبية إما سلبية أو نشطة.

م اللغة العربية لغَت العرب، أف يوالباحثُت خاصة يف دراسة تعل ادلردرسبُت ومن 
، سواء كانت تتعلق الكالـءة يف م اللغة العربية ىو القردرة أو الكفايىم يف تعلاأل األىرداؼ

)عناصر اللغة( أو ادلهارات اللغوية وادلعرفة يف اتقاف الثقافة العربية، سواء الثقافة عناصر اللغة 
اإلسالمية والثقافة العربية والقردرة على التواصل مع الناطقُت باللغة العربية مباشرة، سواء 

 .حتريرياشفويا 
43

 

م اللغة العربية يف األطراؼ من يمن تعل األىرداؼوعالوة على ذلك ؽلكن أف يفهم 
 طلبة. يف حُت للالطلبةمن قبل  يف االستيعابىو جعل اللغة العربية من السهل  ادلردرس

 لغة العربية.إلتقاف ال
اللغة العربية  طلبةم اللغة العربية ىو أف يمن تعل اذلردؼحىت يف جوىر  44
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Bisri Mustofa Dan M. Abdul Hamid, Metode Dan Strategi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Malang: Uin Maliki Press, 2012) Cet. Ke-2, Hlm. 5  
43

  Abdurochman, Bahasa Arab Dan Metode Pembelajarannya, (Bandar Lampung: Anugrah 

Utama Raharja, 2017), Hlm. 2 
44

 Op. Cit, Hlm. 5 
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ة تشمل القردرة ويهارات اللغادلعلى إتقاف  قادرلة، سهعلى تعلم اللغة العربية بكل  قادروف
عربية إما , االستماع, القراءة والكتابة. و أيضا قادرا على استخرداـ اللغة الالكالـعلى 

 إغلابية أو سلبية.
 اللغة العربيةطريقة تعليم  .3

 مردخل تعليم اللغة العربية (أ 
 ، والبرديهي.(ىو رلموعة من االفًتاضات ادلرتبطة اللغوية )اللغةادلردخل 

ىناؾ  45
ادلردخل وىو  abdurochman،46م اللغة العربية وفقا ييف تعلمردخل عردة أنواع من 

ادلردخل ( ، فإف ىذا ادلردخل التقاينالقائم على وسائل اإلعالـ )ادلردخل ، اإلنساين
ادلردخل , يوغَت حتليل يتحليلادلردخل ال( ، ادلردخل الشفهيالشفهي )و  ىو السمعي
 التعلم الفعلي.مردخل و ادلردخل الطبيعي ، االصطالحي

 للغة العربيةطريقة تعليم ا (ب 
لنقل ادلواد يف عملية  ردرسريقة أو الوسيلة اليت يستخردمها ادلط ىي الطريقة

غلب أف  ردرسم. يف اختيار الطريقة اليت سيتم استخردامها ، بالطبع، أف ادليالتعل
أف تبردأ  الطلبة،فهم كل قردرة و  الطلبةمع الردولة من الطريقة تردفع االنتباه إىل مالءمة 

د صلاح ردّ الطريقة ػلوالنفسي، ألف الردقة يف اختيار  والسلكييف، أوال من حيث ادلعر 
 . انفسهالطريقة استخرداـ 

الطريقة اليت تًتاوح بُت الطريقة م اللغة العربية، وىناؾ العرديرد من يتعل يف كما
 احلرديثة. الطريقة التقليردية مع رلموعة متنوعة واسعة من الفروع تصل على 
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 Zulhanan, Op. Cit., Hlm. 19 
46

 Abdurochman, Op. Cit., Hlm. 61 
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طريقة الرئيسية الم اللغة العربية اليت تعترب شعبية و ىي يتعلطريقة  أما بالنسبة لبعض
 ىي على النحو التايل:

 طريقة القواعرد والًتمجة (1
 طريقة ادلباشرة (2
 الطريقة السمعية الشفوية (3
 طريقة القراءة (4
 الطريقة ادلعرفية (5
 الطريقة االنتقائية. (6

 اسًتاتيجية تعليم اللغة العربية (ج 
من أجل حتقيق ىردؼ  ةوجود اسًتاتيجية جيردة وصحيحالتعليم  يفمن الضروري 

سيتم و التعلم. االسًتاتيجية ىي خطة أو خطوات فضال عن الوسائل اليت دتارس 
م. ومع ذلك يف عملية يالتعلاختتاـ م بردءا من االفتتاح حىت يتنفيذىا يف عملية التعل

ارس يف الفصوؿ الردراسية، م ال ؽلكن أف يعرؼ االسًتاتيجية اليت ينبغي أف ؽليالتعل
 يف الفصوؿ الردراسية.  طلبةألف اسًتاتيجية جيردة مالئمة لل

م اللغة العربية، وىناؾ بعض االسًتاتيجيات اليت تشمل اسًتاتيجية يتعل يف كما
هارات ادلم يتعل اسًتاتيجية، ادلفردات، واألصوات زالًتكيب( م عناصر اللغة )يتعل
 .الكتابة(و  لقراءةا, الكالـ, االستماعة )وياللغ

 وسائل تعليم اللغة العربية (د 
" واليت تعٍت Medium يأيت من الالتينية ىي صيغة اجلمع من "  mediaكلمة 

ادلتلقي ، ىذا ىو وسيط أو دتهيردية مصردر الرسالة مع "حرفيا "الوسيط" أو "مقردمة
 لرسالة.ل

م اللغة العربية استخرداـ ياإلعالـ كأداة لتيسَت تقردًن ادلوضوع. يف تعل 47
                                                             

47
 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada,  2007)  H.3 
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: أصوات مكونات وسائل اإلعالـ تتكيف مع العرديرد من مكونات اللغة. تشمل
راءة والق الكالـ مهارةتشمل  ،اللغة وادلفردات والقواعرد فضال عن ادلهارات اللغوية

 واالستماع والكتابة.
، وىذا يعٍت أف يف ردرسوسائل اإلعالـ ؽلكن أف يتم وفقا إلبرداع كل فرد ادل

. أما بالنسبة احملرددة استخرداـ وسائل اإلعالـ ال ؽلكن أف تنشأ أو وسائل اإلعالـ
 م اللغة، النحو التايل:يتعللاللغة ؽلكن أف تردرس مع وسائل اإلعالـ  عناصرم يتعلل

48 
 (صواتاألصوات )لتعليم األاإلعالـ  وسائل (1

)الرسم  لغة النطقي: وىوصوات األالوسائل التعليمية ادلستخردمة يف تعليم 
ثابتة. وسائل ( يتكوف من عردة أدوات إما متحركة أو  الكالـصياغة لالبياين 

على  اخلجائي  صور, تسجيل الصوت من صوت الاإلعالـ يف شكل بطاقات 
ىو التجويرد,  فضائلوأو تسجيل قراءات القرآف لتعليم  CDكاسيت أو 

 شخصُت أو أكثر.بُت الضغط, والوقف  أو يف شكل زلادثة 
 ادلفردات لتعليماإلعالـ  وسائل (2

مصغرة من ىي ادلفردات تعليم يف  أما وسائل اإلعالـ اليت ؽلكن أف تستخردـ
، صورة أو صورة  (الكائنات األصلية )شكل صغَت من الكائنات يف الواقع

 ذلك. وغَتكائن 
 قواعرد اللغةلتعليم اإلعالـ  وسائل (3

 صناديق قواعرد مثلتعليم الأما وسائل اإلعالـ اليت ؽلكن استخردامها يف 
 قواعرد اجمللس األشرطة.ال
 

                                                             
48

 Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Uin Malang Press, 2009), 

H. 53  
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 االستماععليم مهارة لتاإلعالـ  وسائل (4
. أقراص ليزرية, االستماع ميوسائل اإلعالـ اليت ؽلكن استخردامها يف تعل

 مسجل كاسيت, مظاىرة, لعبة اللغة.... اخل
 الكالـ لتعليم مهارةاإلعالـ  وسائل (5

الكالـ مبا يف ذلك  مهارةم يوسائل اإلعالـ اليت ؽلكن استخردامها يف تعل
فيلم, تكشف عن ادلوضوع شفويا، والعمل اجلردار على مردار الساعة, ال

 .، إخليالسفر 
 القراءة لتعليم مهارةاإلعالـ  وسائل (6

سلترب و  هابطاقات أنواعالبعض وسائل اإلعالـ اليت ؽلكن استخردامها مثل 
 قراءة. ال

 الكتابة لتعليم مهارةاإلعالـ  وسائل (7
ادلتقاطعة, وسائل اإلعالـ اليت ؽلكن استخردامها وتشمل كاسيت, الكلمات 

 .أو الصور
 اللغة العربية  تعليم يمتقيي .4

التقييم ىو شكل من أشكاؿ النشاط أو العملية اليت يتم استخردامها لتحرديرد مردى 
م اللغة يم يف تعليم اللغة العربية ظلوذج التقييم ىو نفسو مع تقييم التعليصلاح التعلم. يف تعل

شكل  ىو ة، كما أف تعيُتوياللغ ادلهارات م اللغة وأيضايتعل عناصرالعربية ىناؾ مصطلح 
 االختبار.



 الثالث الباب
 البحث يةمنهج

 

 نوع البحث .أ
يف ىذا البحث ىو  وادلدخل، (Field researchداين )ث ىو البحث ادليالبحنوع ىذا 

 ،يف وصف البيانات أكثر تحليل واستخدام الكلماتالنتج إجراء يي الذنوعي ال ادلدخل
ىو يف ىذا البحث  ةالبحث ادلستخدم طريقةوعدم استخدام األرقام. وعالوة على ذلك, 

يف تعليم اللغة  درسادلوصف شأن كفاءة ل يف ىذا البحث ىو الطريقةالوصفي النوعي. 
 حسن الدين بندر المبونج. ادلدرسة العاليةالعربية يف 

 ميدان البحث .ب
ىذا البحث يف ادلدرسة العالية حسن الدين بندر المبونج. اختيار وحتديد  كان ميدان

ادلكان كان سببها عدة االعتبارات على أساس من التميز واجلاذبية التفرد ادلوضوعي ادلتعلقة 
ما ىذا البحث. عرض ادليدان بيانات فريدة من نوعها ومثَتة لالىتمام للبحث عند  مبوضوع

 حىت اآلن وىي: ادلؤسسةر ىذه تطو  من حيلل 
سم اإلادلؤسسة اليت لديها  ىيحسن الدين بندر المبونج  كانت ادلدرسة العالية .1

 صورة يف اجملتمع احمليط. الو 
ادلؤسسة اليت وردت أقل  ىيالمبونج  حسن الدين بندر كانت ادلدرسة العالية .2

 اللغة العربية. درسوخاصة يف  ،يدة يف األكاديمية ويَت األكاديميةاجلاجنازات اإل
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ىذه ادلدرسة ىي ادلؤسسة التعليمية األىلية اليت يوجد فيها نوعان من ادلؤسسات  .3
 التعليمية، ومها الرمسي ويَت الرمسي )ادلعهد(.

 مصدر البيانات .ج
. مصدر ةلبيانات ىو موضوع البيانات اليت يمكن احلصول عليها من قبل الباحثمصدر ا

. وفقا الباحثةالبيانات يمكن حتديدىا استنادا إىل تقنيات مجع البيانات ادلستخدمة من 
Suharsimi Ari Kunto 1مصدر البيانات ينقسم إىل ثالثة أنواع, وىي : 

 الشخص .1
 لمناىجنائب ريس ادلدرسة ل، وىو رئيس ادلدرسة، بوجود اإلنسانمصدر البيانات 

 ن.واآلخرو  بة،والطل ة،رسادلدجلان  وادلدرسُت الدراسية
 كانادل .2

 ىذاالية من مصدر البيانات يف شكل األماكن )مرافق البنية التحتية( البيئة احل
 .المبونجحسن الدين بندر  ادلدرسة العاليةىو  البحث

 ورقةال .3
عملية و  ،ميرمز. على سبيل ادلثال، حتليل بيئة التعلالمصدر البيانات يف شكل 

 م ويَتىا.يالتعل
فمصدر البيانات يف ىذا البحث ىو مجيع األشياء إما ادلوضوعات ادلتعلقة بكفاءة 

 العربية يف ادلدرسة العالية حسن الدين بندر المبونج.ادلدرس يف تعليم اللغة 
 

                                                             
1
 Lexy . J. Moloeng,  Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda Karya, 2006), Hlm. 

4 
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 جمع البيانات تقنية .د
للحصول على البيانات يف شكل من ادلفاىيم والنظريات عن طريق القراءة والدراسة. 

 رمز على أساس بعض ادلواضيع.ال وإعطاءنظرية مث نقلت الفهوم و ادلاكتساب وإدا 
 :تقنيات مجع البيانات التالية الباحثة تنية استخدممن أجل احلصول على البيانات ادليدا

 ادلالحظة .1
ال  الحظةتم عن طريق ادلالحظة والتسجيل يف ادلاليت تمجع البيانات  تقنيةادلالحظة ىو 

 يقتصر على الناس، ولكن أيضا الكائنات الطبيعة. 
Sutrisno hadi(6891 يف )sugiyono  :يقول 

“Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun 

dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang penting adalah 

proses-proses pengamatan dan ingatan.”
2
 

 

"ادلالحظة ىي عملية معقدة، وىي عملية تتكون من رلموعة متنوعة من العمليات 
 تذكر." وال مالحظةالبيولوجية والنفسية. اثنُت من الشيء ادلهم ىو عملية 

ادلالحظة ، ومها قسمُتإىل ادلالحظة  دتييز حيث عملية مجع البيانات يمكنمن 
لكائن الذي جيري االحتفال أو لتشارك يف األنشطة اليومية  ةالباحثكانت حيث   بادلشاركة

وىذا يعٍت أن ادلشاركة غَت ب ادلالحظةث. مث الثانية ىي البحاستخدامها كمصدر بيانات 
فقط   الباحثة كانت  يف األنشطة من موضوع البحث يف ىذه احلالة ال تشارك الباحثة

 .3راقبكادل
                                                             

2
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2017), Cet Ke-25, Hlm. 203. 
3
Alinis Ilyas, Buku Ajar Metodologi Penelitian, Fakultas Tarbiyah IAIN Raden Intan Bandar 

Lampung, 2003-2004, Hlm. 37.  
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غَت بالحظة مع البيانات من خالل ادلاستخدمت الباحثة جل السابقة، نظريةالبناء على 
 ال يشارك يف األنشطة الحظ ىنا ادلراقب فقط بصفة مراقب. ادلالحظة . أن ةشاركادل

 ادلدرسة العاليةيف تعليم اللغة العربية يف  ادلدرسمدى كفاءة  الباحثة الحظتسوف 
البيانات اليت مت احلصول عليها من الطبيعة  مالحظةحسن الدين بندر المبونج. من خالل 

استخدام عدة تقنيات مجع البيانات لدعم واكتمال بالالحقة  ادلالحظة ببيسالعامة مث 
 البيانات وادلعلومات اليت مت احلصول عليها.

 ادلقابلة .2
شخصُت يف تبادل ادلعلومات واألفكار من خالل السؤال واجلواب،  لقاء ىي قابلةادل

  4 يف موضوع معُت. تشكيل ادلعٌتحبيث يمكن أن 
هتدف إىل احلصول على معلومات وبيانات أولية حول كفاءة اليت  ادلقابلةاستنادا إىل 

لدين بندر المبونج، و حسن ا ادلدرسة العاليةحملة عامة عن و م اللغة العربية ييف تعل ادلدرس
 .ادلالحظةادلعلومات اليت مت احلصول عليها من أوضح أيضا للحصول على 

 التوثيق .3
تقنية الرئيسية، تستخدم تقنية الوثائق اليت تبحث عن الادلالحظة وادلقابلة ك سوى تقنية

 .ويَت ذلك داول،اجلشياء يف شكل مالحظات االجتماع، أو األبيانات 
يف ىذه احلالة 5

 .يف تعليم اللغة العربية ادلدرسكفاءة ادلتعلقة بالوثائق ادلشار إليها ىي الوثائق  تقنية

 
                                                             

4
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2009), Hlm. 233. 
5
 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), Hlm. 70 
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 تقنية تحليل البيانات .ه
ت اليت مت احلصول عليها من لبحث ومجع البيانالحتليل البيانات ىو عملية منهجية 

واصفا يف و ادلقابالت وادلالحظات ادليدانية والوثائق مع كيفية تنظيم البيانات إىل فئات، 
وسيتم دراستها، وجعل االستنتاجات حىت  ادلهم  جتميع وتنظيم يف منط اختيار  ،وحداتال

 :Lexy. J. Moloeng ( اليت ذكرىا6891) Pattonنفسهم واآلخرين. وفقا أليسهل فهمها 
“Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya 

kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.”
6
   

 تسلسل البيانات، وتنظيمها يف منط الفئة وأوصافو "حتليل البيانات ىو عملية ترتيب 
 الوحدة األساسية."

Miles  وHuberman  (6891 )يتم بشكل  ةالنوعي تحليل البياناتلأن النشاط  يقول
تفاعلي واستمرت بشكل مستمر حىت االنتهاء, حيث أن البيانات كانت مشبعة. النشاط 

 : 7يف حتليل البيانات وىي
 البيانات  ختفيض .1

جدا من أجل ذلك فإنو ينبغي أن  ةالكثَت  ىي ادليدان من اليت مت احلصول عليها البيانات
 كلما أكثر،  ميدان البحثيف  الباحثةأكثر  ه، كلماذكر سبق . كما التفصيلعناية و اليالحظ ب

لحصول ل ةلباحثاسهل يح و األوضصورة اللحصول على ولالبيانات وأكثر تعقيدا. وجود 
 البيانات.بتخفيض تاج إىل القيام على ادلزيد من البيانات حت

ر األشياء األساسية، الًتكيز على األشياء اليت ياالبيانات يعٍت لتلخيص، اخت ختفيضو 
 م ذلا.يلز ال ما رمي بعيدا ، و ىي مهمة, البحث عن ادلواضيع وأمناط

 يمكنف ،وبالتايل 8
                                                             

6
 Lexy . J. Moloeng, op. cit, Hlm. 103 

7
 Sugiyono (2017), Op. Cit, Hlm. 337 
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يف  ادلدرس بكفاءةبيانات ادلتعلقة ال حنواحلصول على معلومات واضحة وضرورية  للباحثة
 حسن الدين بندر المبونج. ادلدرسة العاليةم اللغة العربية يف يتعل

 عرض البيانات .2
 ادلدخلعرض البيانات. استنادا إىل ىي ، مث اخلطوة التالية البيانات ختفيض مت  أن بعد 

 الوصفيف شكل البيانات يمكن أن يتم فعرض نوعي ال ادلدخلادلتبع يف ىذا البحث ىو 
 .ومثلهافئات، الالعالقات بُت و وجز وادلخططات وادلوصف اليمكن أن يكون يف شكل 

ادلدرسة م اللغة العربية يف ييف تعل ادلدرسالبيانات الواردة يف ىذا البحث عن كفاءة 
تنفيذ، وتقييم نتائج التعلم ال، و ميالتعلحسن الدين بندر المبونج اليت تشمل ختطيط  العالية

 ييم(.)تق
 تام(تخالتحقق )االو االستنتاج  رسم .3

االستنتاج. يعٍت رسم البيانات النوعية حتليل اخلطوة الثالثة يف   Hubermanو  Milesوفقا 
يف مرحلة مجع  ةعمادالقوية الدلة األوسيتغَت إذا مل يتم  اادلقًتح ال يزال مؤقت األول استنتاج

الباحثة يدعمو دليل صحيح ثابت عند عودة ألول االبيانات القادمة. ولكن إذا كان استنتاج 
 .إىل ادليدان جلمع البيانات، مث تلك االستنتاجات ىي استنتاجات موثوقة

9 
حسن  ادلدرسة االليةيف تعليم اللغة العربية يف  ادلدرسكفاءة   حنوالبيانات اليت مت تقديمها 

   Glasserو أيضا  Ali Mudlofirنظرية مع  التحقققامت الباحثة بالدين بندر المبونج. 
م، ييف التعل ادلدرس يمتلكهاأن ىناك أربعة احلد األدىن من القدرة اليت جيب أن الذي يقول 

 م.يوتقييم التعلالتعليم، وتنفيذ  ،ميخطة التعلو  ،درسالادة أو ادلإتقان  يعٍت
                                                                                                                                                                              

8
 Ibid, Hlm. 338  

9
 Ibid, Hlm. 345 
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 الرابع الباب
 انتائج البحث ومناقشته

 
 ميدان البحث وصف .أ

فانج تيبا تيلوك بيتونج الشمايل كو ىذا البحث يف ادلدرسة العاليو حسن الدين  أجري 
 مدينة بندر المبونج.

فانج تيبا تيلوك بيتونج كو مختصر تاريخ تأسيس المدرسة العاليه حسن الدين   .1
 الشمالي

الدين( أن  حسن بن من الكياىيابن اال) Faridللحاج االبن الثاين  عبد الرحيم وفقا
ا، جاو الدين بدءا من عدد من التجار الذين يأتون من اخلارج )باننت،  مؤسسة حسن تأسيس

المبونج، مث جاء التنشئة االجتماعية والتفاعل بينهما يف شكل  إىل خليج بوغيس وغَتىا(
  إىلعبادة والالشريعة وادلمارسات و التوحيد أو  أسئلة حول ادلشاكل الدينية حول العقيدة

الدين  حسن كياىي 9291، مث يف عام جاواالدين. وقال انو جاء من جزيرة  حسنكياىي 
إصرار وتشجيع من اجملتمع احمليط كوسيلة من التالوة والتدريس الديٍت  العلم علىأنشأ رللس 

 احملضة وغَت احملضة. عبادة بال ادلتعلقةادلسألة  يف و ادلناقشة
من  الطلبة. يف ذلك الوقت جاء أودين باسم كيادلعروفة ادلعهد أسس  9251يف عام 

أبناء وبنات ادلنطقة احمليطة حىت من خارج ادلنطقة مبا يف ذلك من سَتانج باننت كمركز 
التعليم والتدريس الديٍت. ادلناىج الدراسية أو ادلواد اليت جيري تدريسها ىو القرآن, الكتب 

 جاللُت،,, تفسَتللبنُت , أخالقبناء منت, تقريبنت م, عامل, اجلرميةالسلفية مثل كتاب 
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على  قادرالدين أيضا دائما العناية بالبيئة. ثبت أهنا حسن  وطلبة كياىي. أربعُتواحلديث 
 األخرى اليت ميكن أن يتمتع هبا اجليل احلايل.و واحد  طريقإنشاء االتصال من 

بناء أمن  شخصا 01 كانت الطلبة)منهج السلفيُت النقي(,   ادلعهد السلفي (أ
 .وبنات

اآلن. ادلنهج  - 9215حسن الدين اليت أنشئت يف عام  الثانوية ادلدرسة (ب
 بلغ عدد الطلبةادلستخدم ىو ادلنهج من وزارة الشؤون الدينية و وزارة التعليم. 

 .شخصا 315
حىت اآلن. ادلنهج  9212حسن الدين اليت أنشئت يف العام  عاليوالادلدرسة   (ج

 بلغ عدد الطلبةج من وزارة الشؤون الدينية و وزارة التعليم. ادلستخدم ىو ادلنه
 .شخصا 315

 اآلن.-9221حسن الدين اليت أنشئت يف عام  القرآنبستان تعليم   (د
1 

 باندار النبونجحسن الدين  العاليةسة والرسالة للمدر  ؤيةر ال .2
 الرؤية (أ

 إسالمي، عامل، ماىر، وجيد
 الرسالة (ب

 ادلدرسة اإلسالمية زليط تشجيع إنشاء (9
 غرس الوعي إىل شلارسة القيم اإلسالمية يف اجملتمع  (3

                                                             
1
 Data dari Profil Madrasah Aliyah Hasanuddin Kepang Teba Teluk Bentung Utara kota Bandar 

Lampung. 
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حتسُت عملية التعليم والتعلم، تشمل مجيع ادلكونات، وذلك إلعطاء فرصة  (5
 .إمكاناهتاأقِت نمو إىل ليجلميع الطلبة 

 ميالسعي إىل تعميق مادة الدين اإلسالمي خارج ساعات التعل (5
 .هارات وفقا التطورات يف عامل األعمالادلحتسُت وتطوير برنامج  (3
 اإلضافيةمع رلموعة متنوعة من األنشطة  الطلبةتطوير موىبة وإمكانات  (6
الق واخلبتكر وادللعقالين والتحليل التفكَت او  ادلستقليالفرد ادلسلم  تكوين (0

 .تتغَت باستمراراليت وذلك للرد على حتديات العصر 
2 

 األىداف (ج
 ادلدرسة.من  ىامت حتديدالذي  األدىن اكتمال ادلعايَتحتقيق  (1
 % التخرج يف االمتحان الوطٍت )األمم ادلتحدة(.911قادرة على حتقيق  (2
 جيا ادلعلومات(قادرة على العمل )تكنولو  (3
 ومقاطعة المبونج.بندار المبونج مدينة  يفحتقيق األكادميية وغَت األكادميية  (4
قامة عالقات جيدة كشركة رائدة مع اجملتمع إلتصبح ادلدرسة اإلعدادية  (5

 والبيئة. 
 .قادرة على حتقيق احلب واالىتمام باآلخرين والبيئة (6
ادلدرسة مبا يف ذلك ادلناىج التعليمية, حتقيق ادلعايَت الوطنية من إدارة  (7

 .مرافق البنية التحتية وادلوارد ادلالية والبشريةو , والطلبة

                                                             
2 Ibid 
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فهم وجتربة دين اإلسالم على مجيع مكونات ادلدرسة يف ضلو الحتسُت  (8
 .عمل صاحلالكمال من إميان و 

ن أ الطلبةيف اجلهود الرامية إىل تزويد  طلبةحتسُت التحصيل الدراسي لل (9
 .اجليدةعلى ميزة تنافسية يف مواصلة التعليم العايل  قادراكون ي
من خالل برنامج التنمية الذاتية لتطوير  للطلبة زيادة االستقالل (11

مستقلة  الطلبةادلصاحل من أجل تشكيل شخصية و إمكانات ومواىب 
 سؤولة.ادلو 
إدارة  جودة حتسُت جودة ادلرافق و البنية التحتية الالزمة لتحسُت (11

 اخلدمات التعليمية.
 التنافسية يف ادلنافسة العادلية.و جعل ادلدرسة كمؤسسة تعليمية كرمية  (12

3 
 األحوال البنائية .3

 9الفصول الدراسية،  5حسن الدين يتكون من  ادلدرسة العليةوتعود ملكية ادلبٌت 
 9متعددة األغراض,  غرفة 9ادلستوصف,  9غرفة ادلكتبة,  9, مدرسغرفة  9مدير, غرفة 

ادليدانية. يف القسم بالقرب من بوابات  9غرفة احلرس،  9العبادة غرفة,  9سلترب غرفة و 
 .ادلدرسومواقف  الطلبةادلدرسة، ىناك مواقف 

4
 

  

                                                             
3 Ibid 

4
 Data dari Profil Madrasah Aliyah Hasanuddin Kepang Teba Teluk Bentung Utara kota 

Bandar Lampung. 
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 غير البنائية األحوال .4
 اإلداريُتو ُت وادلوظفُت ادلدرس (أ

ُت وأعضاء ىيئة التدريس ادلدرس 90عاليو حسن الدين بدعم من الادلدرسة 
من التعليم الديٍت مبا يف ذلك  مدرس 3شخص من أصل الدين،  9يتكون من 

 واللغةالرياضيات, و ادلعلومات واالتصاالت, و اللغة العربية مدرس تكنولوجيا مدرس 
تاريخ, االصلليزية, علم الثقافة, الفن, ال, اجلغرافيا, الرياضة، وادلوسيقى, ةندونيسيإلا

ُت يف ادلدرس معظم. واحد الكشافة من كل تدريسها مدرسو االجتماع واالقتصاد 
ُت ادلدرسومعتمد. تقريبا مجيع  جامعية األوىلادلدرسة عاليو حسن الدين مت دراسة 

 س مبا فيو الكفاية يف التدريس.لديهم اخلربة يف رلال التدري
5

 

 الطلبة (ب
عاليو حسن اليف ادلدرسة  الطلبةعدد من  3190/3191يف العام الدراسي 

 53رلموعو  العاشرالصف طالبا وطالبة من التفاصيل من  13الدين تصل إىل 
الصف الثاين عشر ما يصل إىل  ،طلبة 95الصف احلادي عشر يصل إىل و  طلبة،

 طالبا. 51
6

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 Data dari Profil Madrasah Aliyah Hasanuddin Kepang Teba Teluk Bentung Utara kota 

Bandar Lampung. 
6
 Ibid 
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 احلال ادلوضوعي للمدرسة (ج
 داخل ادلدرسة (1

حالة ادلدرسة الداخلية اليت تغطي مواضيع يف كل رلال الدراسة: القرآن 
ربية ، اللغة األجنبية )التجويد(, واحلديث، يف العقيدة واألخالق، اللغة الع

اإلندونيسية, اإلصلليزية, االجتماعية واالقتصاد االجتماعي اجلغرافيا, التاريخ 
االجتماعي, العلوم االجتماعية, وعلم االجتماع, وعلم الفقو, عرب االىتمام يف علم 

, تكنولوجيا خالتاري, الًتبية ادلدنية, احلرفية, فن, ثقافة, الرياضةالكالم، الرياضيات، 
علم و ادلعلومات واالتصاالت, عرب الفوائد يف أصول الفقو، تاريخ إندونيسيا، 

 احلديث.
 خارج ادلدرسة (2

الكشفية، و  الديٍت،تعزيز التشمل أنشطة إضافية مثل اخلارجية ادلدرسة  حالة
 .والفوتسالالقرآن، حتفيظ والفنون،  ،القرآنوتالوة 

 وصف موضوع البحث .5
حسن الدين بندر  ادلدرسة العاليةالبحث ىو مدرس اللغة العربية يف موضوع ىذا 

ىو حسن الدين بندر المبونج ادلدرسة العالية اللغة العربية يف  مدرسي، وعدد من خالمبون
تدريس الصف العاشر إىل الصف الثاين عشر. مدرس اللغة العربية يف مدرس واحد، يقوم ب

واجبات التدريس. لبونج لديو خلفية التعليم وفقا حسن الدين بندر المادلدرسة العالية 
ادلرحلة اجلامعية حسن الدين بندر المبونج قد تأخذ ادلدرسة العالية مدرس اللغة العربية يف 

اإلسالمية احلكومية انتان  جامعة راديناللغة العربية  تعليم , وىو من خرجيي قسماألوىل
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حسن الدين ادلدرسة العالية التدريس يف  وبدأ 3111المبونج، وقد مت اعتمادىا منذ عام 
 حىت ىذه اللحظة. 3196بندر المبونج يف العام 

7 
 نتائج البحث .ب

 ميدان البحثيام بو يف نتائج البحث الذي مت الق ةالباحث سوف تشرحيف ىذا القسم 
 التعليم تنفيذو م، يالذي يتكون من عدة الفرعية والًتكيز على إعداد برنامج ختطيط التعل

م اللغة يعن تعل من الباحثةتعرض نتائج ادلقابلة وادلالحظة والوثائق  ،م. بعد ىذايتقييم التعلو 
ادلدرسة ادي عشر يف اللغة العربية الصف العاشر إىل الصف احل مدرسقام بو العربية اليت 

على النحو  3190/3191حسن الدين بندر المبونج حىت العام الفصل الدراسي العالية 
 التايل.
 تخطيط التعليم بالمدرسة العالية حسن الدين بندار المبونج .2

م يتعللوكذلك توثيق الوثائق ادلوجودة، برنامج التخطيط  وادلالحظة ادلقابلةبناء على نتائج 
حسن الدين يتكون من عدة برنامج التخطيط اليت أجريت من  ادلدرسة العاليةربية يف اللغة الع

. ىذا 3190/3191اللغة العربية يف الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي  مدرسيقبل 
 . قال:ةرملي يف مقابلة مع الباحث السيد مدرس اللغة العربية, من البيان

“Semua guru disini diminta untuk menyusun beberapa program perencanaan 

diantaranya yaitu membuat RPP, silabus, menyusun program tahunan  (prota) dan 

program semester (prosem).”
8
 

                                                             
7
 Ramli, S. Ag, Wawancara dengan Peneliti, Ruang guru MA Hasanuddin Bandar 

Lampung, senin 30 April 2018 
8
 Ramli, S. Ag, Wawancara dengan Peneliti, Ruang guru MA Hasanuddin Bandar 

Lampung, senin 30 April 2018 
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تخطيط مثل جعل خطة الدرس, ال برامج إىل جتميع بعض يطلبُت ىنا ادلدرس"مجيع 
 (."prosemالفصل الدراسي )برنامج ( protaادلنهج, إعداد الربنامج السنوي )

مطلوب جلعل الربنامج هم حسن الدين بندر المبونج كلادلدرسة العالية ُت يف ادلدرس
كل برنامج التخطيط يتم إنشاؤه من قبل   الدراسية اليت تدرس يفادلناىج التخطيط ادلناسب 

ُت جتعل الربنامج ختطيط التعلم يف السنوات ادلبكرة من ادلدرسبناء على ادلنهج، و  ادلدرس
مرة واحدة كتب م يف بداية كل عام. و يم بسبب ادلدرسة فقط طلب برنامج خطة التعليالتعل

مدير ادلدرسة واليت يتم بعد  مناىج أوال قبل توقيعنائب رئيس ادلدرسة للمث فحصها من قبل 
قابلة ادليوسف يف  السيد زلمد ذلك إىل أن يتم مجعها. يتم تقدميو من قبل مدير ادلدرسة،

 يف نفس اليوم. قال: ةا الباحثاليت أجرهت
“Semua guru diminta untuk menyusun program perencanaan 

pembelajaran, dan diperiksa terlebih dahulu sebelum ditandatangani kepala 

sekolah, lalu proses pengumpulannya biasanya pada awal tahun guru harus sudah 

menyiapkan program perencanaan, untuk melengkapi administrasi guru.”
9
 

 اللغة العربية. مدرسيم اليت أعدت من يالتعلخطة زء من برنامج اجلالتايل ىو شرح و 
 المنهج الدراسي (أ

يف ادلدرسة العالية استنادا إىل الوثائق ومراقبة الوثائق ادلوجودة، مدرس اللغة العربية 
يف  ةالعربي اللغة مدرسدلنهج. ادلنهج اليت وضعها بندر المبونج كما مجعت ا حسن الدين

اللغة  مدرسبندر المبونج يف ادلناىج الوثائق. يف إعداد ادلنهج،  ادلدرسة العالية حسن الدين
مدرس اللغة السيد رملي كالعربية على أساس ادلناىج ادلستخدمة يف ادلدرسة. نزلت ىذه من 

 العربية الذي ينص على:
                                                             

9
 M. Yusuf, wawancara dengan penulis, Ruang Kepala Sekolah MA Hasanuddin Bandar 

lampung, 30 April 2018. 
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“Silabusnya itu disusun menyesuaikan dengan kurikulum yang telah 

ditetapkan sekolah yaitu dengan menggunakan kurikulum 2013, jadi silabus yang 

kami susun juga berpedoman pada kurikulum 2013. Silabus ini juga nantinya 

digunakan untuk pedoman penyusunan RPP.”
10

 

 

اللغة العربية يتكون من اذلوية األساسية  مدرسادلنهج اليت يتم إعدادىا من مكونات 
م والتقييم يأنشطة التعلو م يمواد التعلو الكفاءة األساسية ومؤشرات الكفاءة واإلصلاز، و 
إلعداد خطة تنفيذ  لتوجيواك ادلدرس وختصيص الوقت، ومصادر التعلم. ادلنهج يستخدمو 

 (.RPPم )يالتعل
 يذ التعليمخطة تنف (ب

يف ادلدرسة العالية حسن مع مدرس اللغة العربية  ةاستنادا إىل نتائج مقابلة الباحث
( RPPم)يالوثائق من تنفيذ خطة التعل مجعمدرس اللغة العربية قد كان بندر المبونج،   الدين

ادلبادئ خطة التعليم ك. جتميع 3190/3191الفصل الدراسي الثاين من العام الدراسي 
يف على أساس ادلنهج, كما وصف رئيس ادلدرسة  خطط اخلطةم. يية يف تنفيذ التعلالتوجيه

 حسن الدين بندر المبونج اليت تنص على:ادلدرسة العالية 
“Semua guru menyusun program perencanaannya sendiri yang semua itu 

dikembangkan dari silabus”
11

 

يف ادلدرسة م، مدرس اللغة العربية يحسب خطة أنشطة التعل RPPوأكثر خاصة وىي 
حسب ادلنهج, وىو  التدريسبندر المبونج وأوضح أنو يف إعداد خطط  العالية حسن الدين

، ولكن يكون ىناك التوجيهي أو مثال من خطة الدرس بنفسوجيعل خطة الدرس مل 

                                                             
10

 Ibid 
11

 M. Yusuf, wawancara dengan penulis, Ruang Kepala Sekolah MA Hasanuddin Bandar 

lampung, 30 April 2018. 
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رلرد نسخ لصق وتغيَته حسب رلال الدراسة اليت جيري  ادلدرسكان من ذلك  ادلوجودة، و 
 تدريسها.

12  
يف ادلدرسة استنادا إىل نتائج من الوثائق ومراقبة الوثائق ادلوجودة، مدرس اللغة العربية 

 عناصرال(. RPPم )يبرنامج تنفيذ خطة التعل قد كتببندر المبونج  العالية حسن الدين
, العنواناللغة العربية، من بُت أمور أخرى,  مدرساخلطط ادلعدة من قبل يف  ادلوجودة
م يوأساليب التعل ،ميم، ومواد التعليات األساسية، الكفاءات األساسية, أىداف التعلالكفاء

 ؤشرات وكذلك معايَت التقييم.ادلم و يأدوات التعلأو  موادأو  اخلطوات ادلواردو 
 العنوان (1

يف ادلدرسة العالية اللغة العربية  مدرسأعده  التدريس اليت خطة علىالعنوان 
أو  مركز الصفو ادلواضيع التعليمية و ج تشمل اسم ادلدرسة بندر المبون حسن الدين

ىا أنشأادلوضوع وختصيص الوقت. مجيع خطط الدروس اليت و الفصل الدراسي 
 .فيها العنواناللغة العربية  ومدرس
 معيار الكفاءة  (2

يف ادلدرسة العالية اللغة العربية  ومدرساليت مت إعدادىا خطة التدريس مجيع 
 الكفاءات.فيها معيار المبونج  بندر حسن الدين

 الكفاءة األساسية (3
مجيع خطة التدريس اليت مت إعدادىا مدرسو اللغة العربية يف ادلدرسة العالية 

 الكفاءة األساسية. حسن الدين بندر المبونج فيها
                                                             

12 Ramli, S. Ag, Wawancara dengan Peneliti, Ruang guru MA Hasanuddin Bandar 

Lampung, senin 30 April 2018 
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 أىداف التعليم (4
 مجيع خطة التدريس اليت مت إعدادىا مدرسو اللغة العربية يف ادلدرسة العالية

 .الطلبةمن األىداف اليت سيتم حتقيقها حسن الدين بندر المبونج فيها 
 ادلواد التعليمية (5

لتنفيذ خطة اللغة العربية تشمل ادلواد التعليمية يف مجيع  مدرسمجيع خطة 
 م يف الفصول الدراسية.يالتعل
 الطريقة التعليمية (6

يف ادلدرسة العالية  مجيع خطة التدريس اليت مت إعدادىا مدرسو اللغة العربية
يف  ادلدرساليت سيتم استخدامها من قبل  حسن الدين بندر المبونج فيها الطريقة

 طريقةُت كانوا متنوعة بينها ادلدرسادلستخدمة من قبل  الطريقةم. يعملية التعل
اضرات طريقة احمل, inpairingطريقة نمذجة طريقة الادلناقشة، طريقة التحقيق، 

السمعية طريقة القواعد والًتمجة، ال, طريقة rollplay, طريقة ادلباشرة باالضافة الطريقة
 ظاىرة.ادل، وطريقة القراءة, الطريقة الشفوية
 خطوات التعليم (7

مجيع خطة التدريس اليت مت إعدادىا مدرسو اللغة العربية يف ادلدرسة العالية 
ُت ادلدرسمن قبل اخلطوات اليت يتعُت القيام هبا  حسن الدين بندر المبونج فيها

اللغة العربية، بدءا من  مدرسيف تسلسل من قبل  ورد   صمم. اخلطوات اليت الطلبةو 
 (.اختتامتقييم )ال(، األنشطة األساسية حىت أنشطة مقدمة) األوليةم يأنشطة التعل
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 أدوات التعليمأو  موادمصادر أو  (8
 ادلدرسة العالية مجيع خطة التدريس اليت مت إعدادىا مدرسو اللغة العربية يف

م اليت سيتم استخدامها يف يأداة التعلو ادلصدر حسن الدين بندر المبونج فيها 
م ادلستخدمة يمدرس اللغة العربية، موارد التعلالباحثة و  بُت ادلقابلةالتعلم. استنادا إىل 

 ادلدرس، باإلضافة إىل 3195 يف عامللمناىج دروس اللغة العربية  رلموعكتاب 
اإلعالم اللغة العربية ووسائل العربية عن  باللغةدم العديد من الكتب ستخيأيضا 

من  البيانم. كان ىذا ياالستفادة من وسائل اإلعالم للمساعدة يف عملية التعل
 قال:و السيد الرملي 

“Buku yang biasa saya gunakan untuk proses pembelajaran itu Buku paket 

pelajaran bahasa Arab kurtilas,  selain itu saya menggunakan buku yang lain untuk 

membantu memudahkan pemahaman siswa. Sedang media pembelajaran saya 

memanfaatkan media yang sudah ada. Adapun alat yang digunakan dalam 

pembelajaran seperti kamus Bahasa Arab, LCD, VCD, karton, papan tulis dan 

spidol.”
13

 

 

كتاب رلموع دروس اللغة العربية للمناىج  ىو عملية التعلميف ستخدم الكتاب ال"
. الطلبةسهيل فهم , باإلضافة إىل ذلك استخدام كتاب آخر للمساعدة يف ت3195يف عام 

. أما بالنسبة لألدوات ادلستخدمة ةوجودادلوسائل اإلعالم  ة ىيمادلستخدوسائل اإلعالم و 
 وأقالم." والسبورة الورقة, LCD, VCDم مثل قاموس عريب, ييف التعل

 
 

                                                             
13

 Ramli, S. Ag, Wawancara dengan Peneliti, Ruang guru MA Hasanuddin Bandar 

Lampung, senin 30 April 2018 



63 
 

 مؤشرات (9
مجيع خطة التدريس اليت مت إعدادىا مدرسو اللغة العربية يف ادلدرسة العالية 

بعد عملية  الطلبةبعض ادلؤشرات اليت جيب حتقيقها ندر المبونج فيها حسن الدين ب
 م.يالتعل
 معايَت التقييم (11

ادلبادئ التوجيهية يف كل من و مدرس اللغة العربية بالفعل قوائم تقييم يقوم 
. يف ادلبادئ التوجيهية للتقييم ىناك نوع أو أساليب التقييم، أشكال خطة التدريس

معايَت ومبادئ توجيهية من أجل التهديف. كما يتم إجراء و ييم تقالوأدوات  النوع
 التقييم النهائي. وعملية، القبليالتقييم عملية يتكون من ادلصمم تقييم 

“Penilaian yang saya gunakan dalam pembelajaran itu menggunakan soal 

evaluasi di akhir pembelajaran. Untuk penilaian kadang saya menggunakan soal 

uraian, pilihan ganda, soal-soal yang ada di buku paket, dan dengan Tanya jawab 

secara lisan”.
14

 

 

يف تقييم للم. يسئلة التقييم يف هناية التعلم باستخدام أيستخدم يف التعلادل"التقييم 
بعض األحيان أستخدم مقال أسئلة االختيار من متعدد، أسئلة يف الكتاب، و مع السؤال 

 واإلجابة شفويا".
 
 
 

                                                             
14

 Ramli, S. Ag, Wawancara dengan Peneliti, Ruang guru MA Hasanuddin Bandar 

Lampung, Rabu, 30 april  2018 
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 تنفيذ التعليم بالمدرسة العالية حسن الدين بندار المبونج .2
م اللغة العربية ينفيذ تعلفيما يتعلق بت الباحثة بُتنتائج ادلقابالت  عنالتعرض  ىو ىذا

العام الدراسي  الفصل الدراسي الثاين بندر المبونج يف ادلدرسة العالية حسن الدين
3190/3191. 

م اللغة يأن تنفيذ تعل الباحثةبناء على نتائج ادلقابالت وادلالحظة اليت مت تنفيذىا 
 3190/3191 بندر المبونج العام الدراسي يف ادلدرسة العالية حسن الدينالعربية 

، وعدم استخدام سلترب اللغة يف الفصول الدراسية م مع وجها لوجوياستخدام منوذج التعلب
 يف ادلدرسة العالية حسن الدينم اللغة العربية يألن ادلدرسة ليس لديها مرافق سلترب اللغة. تعل

 ادلدرسة ىنا: رئيس كشف. كما  3195 استخدام ادلناىج الدراسيةقام ببندر المبونج 
“Untuk proses pelaksanaan pembelajaran masih menggunakan model 

pembelajaran didalam kelas, bertatap muka, karena sekolah belum mempunyai lab 

bahasa. Namun dengan ini guru dapat berimajinasi sendiri agar pembelajaran tetap 

terasa seperti di lab walaupun hanya didalam kelas dan untuk kurikulum 

pembelajaran bahasa Arab disini sudah menggunakan KURTILAS (kurikulum 

2013)”. 

 

م يف الفصول الدراسية، وجها لوجو، ألن يم باستخدام منوذج التعلي"عملية تنفيذ التعل
م ال يتصور نفسو أن التعلأن ي للمدرس ميكن ،ادلدرسة ليس لديها سلترب اللغة. ولكن مع ىذا

م اللغة يمناىج تعلو يزال يشعر وكأنو يف ادلخترب، على الرغم من أن فقط يف الفصول الدراسية 
 (".3195)ادلنهج " 3195باستخدام ادلناىج الدراسية العربية ىنا 

يف قد قام مدرس اللغة العربية  ة،الباحث منبناء على نتائج ادلقابالت وادلالحظات 
م يم اللغة العربية، بدءا من أنشطة التعليتنفيذ تعلببندر المبونج  لعالية حسن الدينادلدرسة ا

 أجراىام اليت ياألنشطة األساسية وأنشطة التقييم. أما خطوات تنفيذ التعل األولية، قبل
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تخطيط، ا برامج ليف  ادلدرسخططها م يف الفصول الدراسية كما ييف عملية التعل ادلدرس
البيانات اليت مت احلصول عليها من نتائج على  الباحثة تىو كما وصف خطة التدريسوىي 

 ادلراقبة.
 ادلقدمةأنشطة  (أ

والتحفيز. يف ىذا  ادلقدمةقد تفعل النشاط  ادلدرسأن  ةبناء على نتائج مراقبة الباحث
معا، مث التحقق من  الدعاءقبل بدء الدرس الذي ىو التحية مث  ادلدرسالنشاط الذي قام بو 

 الطلبةسأل استعداد وي الطلبةيرون طهارة مكان جيلس  الطلبةمع ادلشرف من  الطلبةاىزية ج
م يراجعة الدرس السابق كشكل من مقدمة قبل التعلمب ادلدرس قام للتعلم. وعالوة على ذلك,

، اللقاءىذا يف كل ادلدرس الفوائد من ادلوضوع ولكن ال يتم  ادلدرس األساسية تبدأ. ينقل
تقدًن قصة النبوية كشكل من أشكال التدفئة لتحفيز وجعل انتباه ب قد يقوم ادلدرس ،وأحيانا
 إىل الًتكيز على ما يقولو ادلدرس. الطلبة

15 
 خطة النشاطو  الكفاءةتسليم  (ب

تقدًن األنشطة ادلخطط ذلا يف ب ادلدرس يقوميف ىذه احلالة  أن ةالباحث مالحظةمن 
 شكل نقل ادلواد على األنشطة األساسية.

16 
 األنشطة األساسية (ج

ادللكية من ادلواد اليت سيتم ادلدرس يف عملية األنشطة األساسية جتري ينقل 
كمصدر من  3195مناقشتها، وىي ادلواد يف كتاب اللغة العربية من ادلناىج الدراسية 

م يف يباستخدام عالمات كأداة أو وسيلة التعل السبورةر التعلم، مث كتب ذلك على مصاد
                                                             

15
 Observasi Pelaksanaan Pembelajaran, Tanggal 30 April - 18 Mei 2018 

16
 Ibid. 
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اآلخرين سجل الكتاب  الطلبةأن يأخذ مادة اجمللس مث  الطلبةبعض األحيان سأل أحد 
، مث الطلبةادلواد من خالل قراءتو مرة واحدة واتباعها من قبل مجيع  ادلدرس شرحمنهما. مث 

ادلوجودة يف ىذه  الصرفو  قواعد النحو ادلدرس شرحو  ادلفردات معاين كل ادلدرسيشرح 
 ادلواد.

17 
 تنفيذ االسًتاتيجية وطريقة التعليم (د

اللغات  مدرس، الطلبةم يؤثر بشكل كبَت على يأساليب يف التعلو اسًتاتيجية  تنفيذ
م أكثر يالتعل كوني حبيث الطريقةكون ذكية يف اختيار ياألجنبية وىي اللغة العربية جيب أن 

بادللل. من نتائج عمليات ادلراقبة اليت قامت هبا  الطلبةفعالية، وكذلك متعة وال جتعل 
م يستخدم ييف عملية التعل ادلدرسة العالية حسن الدينيف أن مدرس اللغة العربية  الباحثة

 طريقة احملاضرة.
 ي اللغة العربية واليت ىي على النحو التايل.مدرسكما قال من قبل 18

“Dalam proses pembelajaran saya tidak sepenuhnya mengikuti kurikulum 

yang tidak menggunakan bahasa Indonesia. Disini saya masih menggunakan metode 

sistem  lama yakni dengan menggunakan bahasa Indonesia juga. Dan menggunakan 

metode ceramah.” 

 

 "يف عملية التعلم ال تتبع بالكامل ادلناىج الدراسية اليت ال تستخدم اللغة
النظام القدًن، وىي باستخدام اللغة اإلندونيسية.  طريقةستخدم أزال أاإلندونيسية. ىنا ال 

 واستخدام طريقة احملاضرة."

                                                             
17

 Ibid. 
18

 Ramli, S. Ag, Wawancara dengan Peneliti, Ruang guru MA Hasanuddin Bandar 

Lampung, Rabu 30 April  2018 
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ي اللغة مدرسم ادلستخدمة من قبل يمن حيث نقل ادلواد يف عملية اسًتاتيجية التعل
فهم  مع على الة باستخدام الكلمات اليت يسهل الطلب ادلدرسة العالية حسن الدينيف العربية 

 صوت األصوات دتيل إىل أن تكون أقل حزما.
 تنفيذ ادلدخل العلمي (ه

مث تعيُت  الطلبةأسئلة على يعطي أحيانا  ادلدرسأن  الباحثةد جتمن نتائج ادلالحظة، 
دتارين كشكل ادلدرس سؤال. وباإلضافة إىل ذلك, تعطي الإلجابة على ل الطلبةواحد من 
 إىل زلاولة اإلجابة وحلها. الطلبة سادلدر  تعطي ،من مرافق

 استخدام مواد الدرس والوسائل التعليمية (و
يف  ادلدرسأن الوسائط اليت يستخدمها  ت الباحثةنتائج ادلالحظة وجد استنادا إىل

, اجمللس, و أيضا كتاب واحد حزمة. ادلعلمةم، وىي يف شكل يشكل أداة يف عملية التعل
 :احثُت الذي ىو على النحو التايلقابلة مع البادلحيث قال يف 

“Untuk media pembelajaran saya memanfaatkan media yang ada, seperti 

LCD, papan tulis, spidol, kamus bahasa Arab, VCD dan saya juga menggunakan 

internet untuk menambah bahan pelajaran saya dikelas.” 

 التعليم مشاركة الطلبة يف عملية (ز
يف التعلم. يطلب  الطلبةُت بالفعل إشراك ادلدرسمن مالحظة من الباحث القيام أن 

كتابة أو تسجيل على لوحة الكتابة مث سأل اآلخر لتسجيل ذلك يف   الطلبةمن  ادلدرس
 م.يأو مناذج التعل التعليم ، ولكن مل أر يف رلموعاتالكراسة
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 يف التعليم استخدام اللغة الصحيحة (ح
وديع شرح البندر المبونج ىو  يف ادلدرسة العالية حسن الدينمدرس اللغة العربية 

 أن الطلبة، فإنو يكون سبب من للباحثةدرس صوهتا أقل وضوحا وليس بصوت عال ووفقا ادل
 بالفعل باستخدام لغة مكتوبة ىذا ىو الصحيح. ىو ادلدرس. اىتمام أقل تويل
 القيام بالتقييم الذايت (ط

من خالل مراقبة  الطلبةتقييم مواقف  ادلدرساحلالة أين نتائج مالحظة  يف ىذه
يف الفصول الدراسية ، وتقدًن األسئلة حول ادلواد إىل تقييم معرفة الطالب يف عملية  الطلبة

 التعلم.
 اختتام التعليم (ي

على أداء ادلهام كمادة حافظة، ويطلب  الطلبةطريق طرح ب التفكَتفعل ب ادلدرسقام 
يعطي التقييم مع  ادلدرسدرس بالفعل بعد االنتهاء من الإىل تقدًن ملخص مادة  الطلبةن م

اجلواب ميكن اخلروج من ب الطلبةيقوم ، مث ادلفرداتسئلة حول بعض األاألسئلة وأيضا 
 .اخلادتةتحية الخر اآل. و أوالالصف 

 المدرسة العالية حسن الدين بندار المبونجتقييم التعليم في  .3
 يف ادلدرسة العالية حسن الدين، مدرس اللغة العربية من ادلدرس ىو التقييم قييمالت

ادلدرسة العالية  يف اللغة العربية مدرسوالتوثيق أن  ادلالحظةوقد مت إجراء التقييم. كما نتائج 
أو االختيار من الوصف  الواجب ادلنزيلتنفيذ عملية التقييم مع شكل من يقوم ب حسن الدين
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من السؤال  األسئلةوتستخدم أيضا  3195مناىج الدراسية يف عام للب اكتال متعدد يف
 (.شفوياواجلواب إىل الطالب مباشرة )

 مدرس اللغة العربية ىنا. قالكما   19
“Penilaian yang saya gunakan dalam pembelajaran itu menggunakan soal 

evaluasi di akhir pembelajaran. Untuk penilaian kadang saya menggunakan soal 

uraian, pilihan ganda, soal-soal yang ada di buku paket, dan dengan Tanya jawab 

secara lisan”.
20

 

 

كون م.  يم باستخدام أسئلة التقييم يف هناية التعليستخدم يف التعلأي الذ"التقييم 
م مقال أسئلة االختيار من متعدد، أسئلة يف الكتاب، و مع استخدباتقييم بعض األحيان ال

 السؤال واإلجابة شفويا".
 تحليل البيانات .ج

لبحث ومجع البيانات اليت مت احلصول عليها يف ىذا ليل البيانات ىو عملية منهجية حتل
اجملال، سواء من ادلقابالت وادلالحظات ادليدانية والوثائق عن طريق تنظيم البيانات إىل 

يف الوحدات، مث جتميع وتنظيم يف منط، واختيار ادلهم والذي سيتم  التلخيصفئات, مث 
 نفسهم واآلخرين.ألفهم الذلك بسهولة دراستها مث استنتاج 

21 
بندر المبونج، باستخدام  يف ادلدرسة العالية حسن الدين بالبحث الباحثة أن قامبعد 

. استنادا ةمن قبل الباحث ةطلوبادلبيانات العلى  الباحثة حصلت ادلطافعدة طرق، يف هناية 
بتحليل ىذه  الباحثة ت، وعالوة على ذلك، قاماسابق ي قدمتالذث البحإىل البيانات من 

يف ادلدرسة يف تعليم اللغة العربية  ادلدرسالبيانات باستخدام األساليب النوعية بشأن كفاءة 
                                                             

19
 Observasi Pelaksanaan Pembelajaran, Tanggal 30 April - 18 Mei 2018 

20
 Ramli, S. Ag, Wawancara dengan Peneliti, Ruang guru MA Hasanuddin Bandar 

Lampung, senin 30 April 2018 
21

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 

:Bandung: Alfabeta), 2010. Hlm. 335 
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، واليت تنقسم إىل ثالث 3190/3191 مبونج العام الدراسيبندر ال العالية حسن الدين
م والتنفيذ والتقييم. كما اقًتحت علي ييف ختطيط التعل ادلدرسالفرعية والًتكيز على كفاءة 

ختطيط مث تنفيذ,  يعٍتم ييف التعل ادلدرس، أن ىناك أربعة أشياء اليت جيب أن يلم هبا مضافر
 ادلواد التعليمية.م فضال عن إتقان يف يوتقييم التعل

22 
 في تخطيط خطة التعليم المدرسكفاءة  (أ

على  اكون قادر يأوال أن  للمدرس  الفصول الدراسية جيبم يفيقبل تنفيذ التعل
جتميع احصائيات الربنامج. برنامج ختطيط منظم كما شكل مشروع األنشطة اليت سيتم 

 أنشأهيف الفصول الدراسية. ىذا ينبغي أن يكون وفق نظام التعليم  ادلدرستنفيذىا من 
بندر المبونج.  عالية حسن الدينيف ادلدرسة الادلدارس، وكذلك تعديل ادلناىج ادلطبقة 

الفصل برنامج اللغة العربية وىي الربنامج السنوي,  مدرسبرنامج التخطيط من إعداد 
والكفاءات األساسية  العنوانشمل يي ذال التدريسالدراسي, ادلنهج, وأيضا خطط 

اخلطوات و م يم وأساليب التعليم، ومواد التعليالكفاءات األساسية, أىداف التعل
 ؤشرات وكذلك معايَت التقييم.ادلم و يوارد/مواد/أدوات التعلادلو 

م يأن خطة التعل ترى الباحثةادلقابالت حىت أن و بناء على نتائج البيانات والوثائق 
بندر المبونج  يف ادلدرسة العالية حسن الدينالذي مت إحرازه من قبل مدرس اللغة العربية 

مع عدد قليل من األشياء جيجيب أن  أن اخلطة Masnur Muslichتتفق مع ما قالو 
يف  ،يف إعداد ختطيط الدرس بالطبع ىناك بعض ادلؤشرات ادلستخدمة ،لتحقيق الكفاءة

                                                             
22

 Ali Mudlofir, Pendidik Professional Konsep, Strategi, Dan Aplikasinya Dalam 

Peningkatan Mutu Pendidikan Di Indonesia, (Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 2012) Cet Ke-1, Hlm. 

77 
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 subkompetensiتقييم بعض مؤشرات موجهة ضلو مخسة جوانب )بدال من ما يسمى 
م يلاختيار وتنظيم ادلادة، اختيار مصادر التع ،م( صياغة األىداف التعليميةيطة التعلخل

 م، وتقييم نتائج التعلم.يأنشطة التعلو ووسائل اإلعالم 
ومع ذلك من نتائج ادلقابالت  23

بندر المبونج  ينادلدرسة العالية حسن الديف اللغة العربية  مدرسأن  ترى الباحثةعل جي
 اخلطة ادلوجودة تغيَتيقوم بُت فقط ادلدرسال يكون اإلبداع ألن  خطة التدريسيف إعداد 

 .بنفسو التخطيطىناك بدال من 
 التعليم تنفيذفي  المدرسكفاءة  (ب

ادلنفذة من للتعليم األنشطة و م ىو شكل من أشكال التعليم يإن عملية تنفيذ التعل
ىو عامل مهم جدا يف التأثَت  ادلدرس ،مها يف برنامج ختطيطكما مت تصمي  ادلدرسقبل 
يف عملية التعلم أن يكون وفق ما  مدرسلل جيب لذلك الطلبة،التعلم لدى  نتائجعلى 

الذي لو شهادة مهنية  ُتلمدرسلعايَت الدراسة دلمت تأسيسو من قبل ادلكتب الوطٍت 
يت مت احلصول عليها يف رلال البيانات ال ةالباحث عرضت. يف القسم السابق للتعليم

 ةالباحثتقوم والوثائق. وعالوة على ذلك يف ىذا القسم  ،ادلقابلةو ادلالحظة،  من البيانات
على مؤشرات  Masnur Muslichباستخدام نظرية  التعلمناقشة وحتليل بيانات نتائج مب

 م.يتنفيذ التعل
 Masnurم وفقا يية التعلعند تنفيذ عمل ادلدرسبعض ادلؤشرات اليت جيب أن يلم هبا و 

Muclish  الكفاءة،والدافع, التوصيل  ادلقدمةتشمل أنشطة ما قبل التعلم يف شكل 
من ادلادة، تطبيق  استيعابخطة األنشطة التعليمية، األنشطة األساسية يف شكل و 

                                                             
23

 Masnur Muslich, Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2007), hlm. 67 
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اإلعالم إشراك و االستفادة من ادلوارد  ،العلمي ادلدخلم, تطبيق ياسًتاتيجيات التعل
 م.يالتعل اختتام، ةصحيحالو  ةيداجل التعلم، وتنفيذ التقييم، واستخدام اللغة يف الطلبة

24 
. رسادلدم اليت ينبغي أيضا أن يتم من قبل يمن مراحل التعل مرحلة ىوم يتنفيذ التعل

برنامج التخطيط الذي مت القيام  تصميمو يفمت  ماىو اتقان  ادلدرس دورأنشطة تنفيذ يف 
، عليها من نتائج ادلراقبة و أيضا مقابلة ت الباحثةلصم حيتنفيذ التعلضلو بو من قبل. 

م وفقا ادلراحل الدراسية بدءا يتنفيذ أنشطة التعلب قد قام عموما درسدلكان ا للباحثةوفقا 
. ولكن يف االختتامادلواد أو األنشطة األساسية واألخَت ىو  تسليمم، مث يالتعل دمةمقمن 

ىناك بعض التناقض من نتائج ادلالحظات ادليدانية. يف تنفيذ  وجدت الباحثة ىذه احلالة
ال تتوافق مع اخلطة التعليمية اليت مت إعدادىا من  األمور م، ىناك بعضيعملية التعل

 بندر المبونج. ادلدرسة العالية حسن الدينيف مدرس اللغة العربية 
, ولكن يف ادلقدمةتنفيذ أنشطة ب ادلدرسقد قام تحفيز الو  ادلقدمةعلى مؤشرات 

رى تأثَت الدافع تبعد أن  الباحثةكون أكثر نشاطا يف التعلم، جيب على لي الطلبةحتفيز 
م يهتم يف تعلي الأو  , لذلك ال يزال ىناك الكثَت من الطلبة ادلشبعةلطلبةل ادلدرسمن 

 اللغة العربية.
. من ادلدرسوعالوة على ذلك، بشأن تسليم الكفاءة وخطة األنشطة اليت يقوم هبا 

قد قدم خطة األنشطة فقط يف شكل نقل   ادلدرسالبيانات اليت مت احلصول عليها أن 
م أو األساليب اليت سيت االسًتاتيجيةادلواد اليت سيتم مناقشتها، ال حول  كفاءة

 م.ياستخدامها يف التعل
                                                             

24
 Masnur Muslich, Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2007), hlm. 67 
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تسليم ادلواد من خالل ب ادلدرسيقوم , حيث ةاألساسي األنشطةادلؤشرات الثالث ىو 
 ادلدرسو من فهم ما ىو عرض.  الطلبةم حىت يتمكن بتطبيق طريقة أو اسًتاتيجية التعل

حيث أن عملية  الطلبةالصف وجذب انتباه  إدارةكون ذكية يف يبالتأكيد جيب أن 
ادلدرسة العالية حسن يف ميكن أن حيدث على ضلو فعال. مدرس اللغة العربية م يالتعل

يشرح فقط  يعٍتبندر المبونج يف حُت نقل ادلواد باستخدام طريقة احملاضرة،  الدين
 ،صوت لينة أو بدا أقل الراسخ والثابتلو  ادلدرس . باإلضافة إىل أنادلدرس أمام الصف

بادللل، بالنعاس  الطلبةىو رتيب جدا حبيث جيعل  رسادلدادلستخدمة من  واالسًتاتيجية
 يف اللغة العربية مدرسأن  ترى الباحثةوىذا ما جيعل  .التعليمحىت ينام أثناء عملية 

مت تنفيذ نشاط األساسية، كما مت تطبيق أساليب وأيضا  ادلدرسة العالية حسن الدين
ادلدرسة  يف مدرس اللغة العربيةكان اسًتاتيجيات، ولكن يف اختيار طريقة أو اسًتاتيجية  

 ةادلناسب اسًتاتيجيةالكثَت حملاولة استخدام بعض  لديوال يزال  العالية حسن الدين
 .طلبةلل

العلمي. يف ىذه  ادلدخلالقادم ىو تطبيق  ادلدرساليت جيب أن يلم هبا  ادلؤشرات
بات مع قادرا على إعطاء األسئلة اليت تتطلب إجا ادلدرساحلالة ينبغي أن يكون 

األسئلة واألنشطة احلالية حيث أن يسأل  الطلبةأيضا جعل  ادلدرسالتحليل، جيب على 
القدرة،  لديو ادلدرسأن  ترى الباحثةالحظة ادلالحظ والتواصل. من يميكن أن  الطلبة

 .لطلبةلبعض األسئلة  يعطيفقط  ىنا ادلدرسولكن ال يزال أقل من احلد األقصى. 
يقوم  يميوسائل اإلعالم التعلو  ستخدام مصادر التعلموعالوة على ذلك، فإن ا

ادلعلمة فقط استخدام و استخدام الكتب ادلدرسية كمصدر للتعلم بفقط  ادلدرس
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جعل وسائل اإلعالم اجلديدة أو استخدام وسائل  ادلدرسرى تال  ةالباحثو السبورة، و 
ىا. بشأن وغَت  VCDوسائل اإلعالم يف شكل  ،ادلدرسقال ما اإلعالم األخرى مثل 

أمام الصف يف حُت أشار  يكتب الطلبةم فقط عن طريق أحد ييف التعل الطلبةمشاركة 
 آخرون إىل كتاب على التوايل.

م جيب يعلى استخدام اللغة الصحيحة يف التعل قادراكون يأن  ادلدرسيطلب من مث 
يف ية أن يكون بصوت عال وبقوة وكذلك يتيح للطالب لفهم ما قال. مدرس اللغة العرب

لو صوت ناعم وال دتيل إىل أن تكون أقل حزما، ومع ذلك   ادلدرسة العالية حسن الدين
تقييم التنفيذ ب يقوماللغة العربية جيب أن  مدرسفهم. لل ةسهل ادلستخدمةلغة كانت ال

، مدرس للباحثةم. ووفقا ييف التعل الطلبةتقدير ادلوقف وتقييم مدى معرفة  يعٍت، الذايت
موقف من خالل  يعٍت الذايت تقييمقام بالقد  ادلدرسة العالية حسن الدين يف ةاللغة العربي

م ييف عملية التعل الطلبةيف الفصول الدراسية، وإعطاء بعض األسئلة على  الطلبةمراقبة 
 لتقييم معرفة الطلبة.

م وفقا يالتعل القيام باختتاممت  ادلدرسأن  تقول الباحثةم يالتعلاختتام واألخَت ىو 
ضلو النشاط  الطلبةمل يتم تسليم متابعة أو توجيو  ادلدرسالًتبية الوطنية، ولكن عايَت دل

 .رشادواإل كالواجبةالتايل  
 التعليم تقييمفي  المدرسكفاءة  (ج

القدرة على  لديو ادلدرس أيضا م أن يكونيوباإلضافة إىل برنامج ختطيط وتنفيذ التعل
م ىو شكل من أشكال التقييم اليت هتدف يلية التعليف عم ادلدرسمن التقييم تقييم. يتم ال

العملية  يف أداء تقييمب ادلدرسقام راقبة ادلعلى نتائج استنادا م. ييف التعل الطلبةإىل قياس فهم 
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ختبار االكتاب وأيضا يف بعض األحيان مع الالتعليمية من خالل استخدام األسئلة يف 
 .شفوياعن  الطلبةمباشرة األسئلة إىل  ادلدرسيعطي م ييف هناية التعل يعٍتشفوي ال

م، وىذا جانب من جوانب التقييم ال يتقييم التعل ضلوض نتائج ادلراقبة عر استنادا إىل 
 ال يتعلقتزال تفتقر وفقا لألىداف اليت مت وضعها، وأيضا شكل ونطاق التقييم ادلستخدمة 

ولكن أسئلة التقييم.  أدوات أن جيعل ادلدرساليت جيب على  التدريسمبا مت تعيينو يف خطة 
استخدام األسئلة اليت ىي يف كتاب اللغة العربية الذي بفقط يقوم ادلدرس التنفيذ،  عند

 ،. باإلضافة إىل ذلكادلدرسبداع من اإليصبح مصدرا من مصادر التعلم، لذلك ليس ىناك 
م. يية التعلعمل يفمل تدرس  ادلدرسيتم اختبارىا من الذي ىناك العديد من مواد التقييم 

 حول ادلواد والتقييم. الطلبةو  ةالباحث مقابلة بُتويتعزز ذلك من خالل نتائج 



 الخامس الباب
 اختتام
 

 اتنتاجاالست .أ
ث. ىناك بعض األشياء اليت ميكن البحدلشاكل ونتائج مناقشة ا الباحثةمت قد  قد 
م اللغة العربية ييف تعل ادلدرس كفاءة: عنوانادلتعلقة بالها إىل استنتاجات البحث استنتاج

فروع  ، الذي يتكون من ثالثة المبونج بندر الدين حسن اإلسالمية الثانوية ادلدرسةيف 
فروع الرتكيز م. االستنتاج من ييف التعلالتخطيط، والتنفيذ، والتقومي  كفاءةالرتكيز:  

 .ىذا البحث العلمي يستخدم إلجابة ادلشكلة العامة يف
كفاءة ادلدرس يف تعليم اللغة استخالصو أن   ةللباحثأما االستنتاج الذي ميكن 

تلبية قد قام ب امعمو  المبونج بندر الدين حسن اإلسالمية الثانوية ادلدرسةالعربية يف 
 التدريسيف ترتيب خطة  ،كفاءة التخطيطولكن يف  م. ييف التعل رسكفاءة ادلدشروط  

خطة فقط نسخ ولصق من  ادلدرس ىا كانيف إعداد ألن إبداعيأقل لو  كان ادلدرس
ال الدراسة اليت يتم تدريسها، جملتعديلها وتكييفها ب يقوم ، مثىناك التدريس ادلوجودة

م ليس وفقا يتنفيذ التعلعملية زء من اجلكان يف بعض األحيان   ،ميتنفيذ التعليف  والثاين
ادلواد اليت  ، كانتتقييماليف  ،خراآلتخطيط، و ال برنامج للخطط اليت مت إجراؤىا يف

م, مما جيعل نتائج التعلم من ياليت مل تدرس يف عملية التعلادلواد ىناك  ادلدرسيستخدمها 
 :الرتكيز على النحو التايلفروع مع تفاصيل ، منخفضة بةالطل
 الثانوية اإلسالميةيف ادلدرسة برنامج التخطيط الذي مت إحرازه مدرس اللغة العربية  .1

خطة ادلنهج, و الفصل الدراسي, برنامج الربنامج السنوي,  كتابةحسن الدين ىو  
 ىايف إعداد ألنادلعايري احملددة من قبل مكتب معايري التعليم، مالئم ب. ميالتعل تنفيذ
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ىناك من وزارة التعليم وخاصة يف إعداد  ادلوجودةلوثيقة فقط اتبع ا كان ادلدرس
كون أقل ي ادلدرس التخطيط كانيف أن  . لذلك ميكن تفسري ذلك خطة التعليم

 .ةوجودادل اخلطةلصق وتغيري والنسخ الرلرد  ادلدرساإلبداعية ألن 
 نوية اإلسالميةالثاادلدرسة اللغة العربية يف  مدرس عقدهي الذم اللغة العربية يتعل تنفيذ .2

ىناك م. ولكن يادلؤشرات لتنفيذ التعلب مناسبة حسن الدين بندر المبونج كانت
 اسرتاتيجيةتطبيق و النشاط خطة  ال يتفق، اما يف ذلك تسليم الكفاءة و األشياء اليت

م، بعض من يأحيانا يف تنفيذ التعل، وسائل اإلعالمو م، وكذلك استخدام ادلوارد يالتعل
 م.يرتتيب يف التخطيط لعملية التعلالفق مع ذلك أيضا ال يت

يف ادلدرسة ستنتاج أن مدرس اللغة العربية االاستنادا إىل حتليل نتائج البحث ميكن  .3
م. لكن التقييم يحسن الدين بندر المبونج مت إجراء تقييم التعل الثانوية اإلسالمية

أداة  تدريس، جعلال يف خطط ادلدرساما مت تعيينها من  يالئماليت أجريت ليست 
 م.يمل تدرس يف عملية التعل ، و يف بعض األحيان مواد التقييمنفسهاب التقييم
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 االقتراحات .ب
 :التالية بتقدمي االقرتاحاتالباحثة  قامت، استنتاجهاث اليت مت البحمن نتائج 

داد إعو  و.نفسنشاء وتطوير برنامج التخطيط باإلقادرا على  يكون ادلدرسجيب أن  .1
 الطلبةم جيب أن يكون وفقا الحتياجات يخطة التعل

 .برنامج التخطيط يفا مت تصميمو ام مالئماكون يم جيب أن ييف تنفيذ التعل .2
إىل تعلم اللغة العربية يهتم  طلبةليجعل اادلزيد من التحفيز ل ادلدرس جيب أن تعطي .3

أن قبل  لبةم على الطيلخطة أنشطة التع ادلدرسجيب أن ينقل  .بةاليت ىي آفة للطل
 .التعليم يبدأ

فضال عن أىداف التعلم واستخدام  بةالطل أن يالئم بأحواليف اختيار الطريقة جيب  .4
 الطلبة.اليت ىي متعة لتجنب ادللل من  االسرتاتيجية

و فهميأسهل لو وسائل اإلعالم متعة يكون م، جيب أن يالتعل وسائليف استخدام  .5
 .الطلبة

 .جيب أن تكون بصوت عال الشفويةم اللغة يف استخدا .6
 يكتبو  خطة التدريسيف  ادلكتوبةم جيب أن تتكيف جوانب التقييم يتنفيذ التعل يف .7

 أدوات التقييم.
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 االختتام .ج
سبحانو وتعاىل  الشكر واحلمد هللا ىو قوذلتستحق فالكلمة األوىل اليت اجلملة اخلتامية ك

عرتف ت مث فإنو من ادلستحيل على كل شيء يعمل كما جيب.. من دون ذلك العزيز الرحيم
نتقادات اال فنرجوالعديد من نقاط الضعف والقصور  فيو أن ىذا البحث ال يزال الباحثة

البحث  االيت جتعل ىذاألفراد . وادلساعدة من مجيع عمل الباحثةتحسن لبناءة القرتاحات االو 
 الءزمالإىل  يكون ىذا البحث العلمي مفيدا . وأخريا نأمل أنالعلمي ينتهي إىل االختتام

 .العظيماهلل  صدق. آمني. نفسها للباحثةبدراسة وخاصة  ةقوم الباحثت اليتؤسسة وادل
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KISI-KISI PENELITIAN UNTUK MENGETAHUI KOMPETENSI GURU 

 DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI MA HASANUDDIN BANDAR LAMPUNG 

FOKUS SUB FOKUS INDIKATOR SUB INDIKATOR SUMBER METODE  

PENELITIAN 

KOMPETENSI 

GURU DALAM 

PEMBELAJARA

N  

PERENCANAAN 

PEMBELAJARAN 

 

1. Perumusan 

indikator  

a. Sesuai dengan SKL-KI dan KD 

b. Meliputi dimensi sikap, keterampilan 

dan pengetahuan 

c. Menggunakan kata kerja operasional 

yang mengandung satu prilaku 

d. Mengandung satu prilaku yang dapat 

diobservasi 

e. Mencakup level berpikir tinggi (analisis, 

evaluasi, atau mencipta) 

f. Meliputi pengetahuan factual, 

konseptual, procedural, dqan 

metakognitif (learning how to learn) 

RPP Observasi dan 

dokumentasi 

 

2. Perumusan 

tujuan 

pembelajaran 

 

a. Tujuan realistic, dapat dicapai melalui 

proses pembelajaran 

b. Relevan dengan kompetensi dasar dan 

indicator 

c. Mencakup pengembangan sikap, 

ketrampilan dan pengetahuan 

d. Mengandung unsure menciptakan karya 

RPP Observasi dan 

dokumentasi 

 

3. Materi pelajaran 

 

a. Relevan dengan tujuan 

b. Sesuai dengan potensi peserta didik 

c. Kontekstual 

d. Sesuai dengan perkembangan fisik, 

intelektual. Emosional, social, dan 

spiritual siswa 

e. Bermanfaat untuk peserta didik 

f. Materi yang disajikan actual 

g. Relevan dengan kebutuhan siswa 

RPP Observasi dan 

dokumentasi 

4. Media belajar 

 

a. Sesuai dengan tujuan pembelajaran 

b. Memudahkan siswa menguasai materi 

RPP Observasi dan 

dokumentasi 
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pelajaran 

c. Memfasilitasi siswa menerapkan 

pendekatan saintifik 

d. Memberdayakan teknologi informasi dan 

komunikasi 

5. Metode 

pembelajaran  

 

 

a. Sesuai dengan tujuan pembelajaran 

b. Sesuai dengan pendekatan saintifiksesuai 

dengan model inkuiri, pembelajaran 

berbasis masalah, atau proyek 

c. Mengembangkan kapasitas individu dan 

kerja sama peserta didik 

RPP Observasi dan 

dokumentasi 

6. Rencana 

kegiatan 

pembelajaran 

 

 

a. Menampilkan kegiatan pendahuluan, inti 

dan penutup 

b. Menjelaskan tujuan pembelajaran 

c. Merencanakan kegiatan siswa 

mengamati 

d. Merencanakan kegiatan siswa menanya 

e. Merancang kegiatan siswa mencoba 

f. Merancang kegiatan siswa menalar atau 

mengasosiasi (eksplorasi, elaborasi, dan 

konfirmasi) 

g. Merancang kegiatan siswa membentuk 

jejaring atau mengkomunikasikan 

produk penalarannya 

h. Menerangkan kegiatan siswa berkarya 

atau mencipta 

i. Mengandung rencana kegiatan tindak 

lanjut (penugasan, remedial, dan 

pengayaan) 

RPP Observasi dan 

dokumentasi 

7. Penilaian  a. Menilai ketercapaian indicator hasil 

belajar 

b. Mengukur sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan 

c. Merancang penilaian otentik 

d. Meliputi rancangan instrument tes 

e. Merancang penilai tugas 

RPP Observasi dan 

dokumentasi 
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f. Menetapkan pedoman penskoran 

 

1. Identitas/tema 

pelajaran 

 

 

SILABUS  Observasi dan 

dokumentasi 

2. Materi pelajaran  SILABUS  Observasi dan 

dokumentasi 

3. Kegiatan 

pembelajaran 

 SILABUS  Observasi dan 

dokumentasi 

4. Indikator 

pencapaian 

 SILABUS  Observasi dan 

dokumentasi 

5. Penilaian 

6. Alokasi waktu 

 SILABUS  Observasi dan 

dokumentasi 

7. Sumber belajar  SILABUS  Observasi dan 

dokumentasi 

8. Adanya 

kesesuaian 

antara KI dan 

KD dalam 

standar isi 

dengan materi 

pelajaran 

 SILABUS  Observasi dan 

dokumentasi 

9. Adanya 

kesesuaian 

antara materi 

pelajaran dan 

kegiatan 

pembelajaran 

dengan 

penilaian 

 SILABUS  Observasi dan 

dokumentasi 
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10. Adanya 

kesesuaian 

antara materi 

pelajaran dan 

kegiatan 

pembelajaran 

dengan alokasi 

waktu 

 SILABUS  Observasi dan 

dokumentasi 

11. Adanya 

kesesuaian 

antara materi 

pelajaran dan 

kegiatan 

pembelajaran 

dengan sumber 

belajar 

 SILABUS  Observasi dan 

dokumentasi 

PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN  

1. Mempersiapkan 

siswa untuk 

belajar 

a. Kesiapan siswa, antara lain mencakup 

kehadiran, kerapian, keterlibatan, dan 

perlengkapan pelajaran. 

 

Guru Observasi 

2. Apersepsi dan 

motivasi  

 

a. Mengaitkan pelajaran sekarang dengan 

pelajaran sebelumnya. 

b. Mengajukan pertanyaan menantang 

c. Menyampaikan manfaat materi 

pembelajaran 

b. Mendemonstrasikan sesuatu yang terkait 

dengan materi pembelajaran 

Guru Wawancara dan 

observasi 

3. Penyampaian 

kompetensi dan 

rencana 

kegiatan  

 

a. Menyampaikan kemampuan yang akan 

dicapai peserta didik 

b. Menyampaikan rencana kegiatan 

misalnya, individual, kelompok atau 

melakukan observasi 

 

Guru Observasi 

4. Kegiatan inti 

Penguasaan 

materi 

a. Kemampuan menyesuaikan materi 

dengan tujuan pembelajaran 

b. Kemampuan mengaitkan materi dengan 

Guru Observasi 
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pengetahuan lain yang relevan, 

perkembangan Iptek, dan kehidupan 

nyata. 

c. Menyajikan pembahasan materi 

pembelajaran dengan tepat 

d. Menyajikan materi secara sistematis 

(mudah ke sulit, dari konkrit ke abstrak) 

Penerapan 

strategi 

pembelajaran  

a. Melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan kompetensi yang akan dicapai 

b. Memfasilitasi kegiatan yang memuat 

komponen eksplorasi, elaborasi, dan 

konfirmasi 

c. Melaksanakan pembelajaran secara 

runtut 

d. Menguasai kelas 

e. Melaksanakan pembelajaran yang 

bersifat kontekstual 

f. Melaksanakan pembelajaran yang 

memungkinkan tumbuhnya kebiasaan 

positif (nurturant effect) 

g. Melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan alokasi waktu yang direncanakan 

Guru Wawancara dan 

observasi 

 

Penerapan 

pendekatan 

scientific 

a. Memberikan pertanyaan mengapa dan 

bagaimana 

b. Memfasilitasi peserta didik untuk 

mengamati 

c. Memancing peserta didik untuk bertanya 

d. Memfasilitasi peserta didik untuk 

mencoba 

e. Memfasilitasi peserta didik untuk 

menganalisis 

f. Memberikan pertanyaan peserta didik 

untuk menalar (proses berpikir yang 

logis dan sistematis 

g. Menyajikan kegiatan peserta didik untuk 

berkomunikasi 

Guru Observasi 
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Pemanfaatan 

sumber belajar/ 

media 

 

 

 

 

a. Menunjukkan keterampilan dalam 

penggunaan sumber belajar 

pembelajaran 

b. Menunjukkan keterampilan penggunaan 

media pembelajaran 

c. Menghasilkan pesan yang menarik 

d. Memanfaatkan peserta didik dalam 

pemanfaatan sumber belajar 

pembelajaran 

e. Melibatkan peserta didik dalam 

pemanfaatan media pembelajaran 

Guru Wawancara dan 

observasi  

5. Pelibatan 

peserta didik 

dalam 

pembelajaran 

a. Menumbuhkan partisipasi aktif peserta 

didik melalui interaksi guru, peserta 

didik, sumber belajar 

b. Merespon positif partisipasi peserta didik 

c. Menunjukkan sikap terbuka terhadap 

respon peserta didik 

d. Menunjukkan hubungan antar pribadi 

yang kondusif 

e. Menumbuhkan keceriaan atau antuisme 

peserta didik dalam belajar 

Guru Wawancara dan 

observasi 

6. Melaksanakan 

penilaian 

autentik 

 

a. Menilai sikap dalam pembelajaran 

b. Menilai pengetahuan dalam proses 

pembelajaran 

Guru Wawancara dan 

observasi 

7. Penggunaan 

bahasa yang 

benar dan tepat 

dalam 

pembelajaran 

 

a. Menggunakan bahasa lisan secara jelas 

dan lancar 

b. Menggunakan bahasa tulis yang baik dan 

benar 

Guru Observasi 
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8. Penutup 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

a. Melakukan refleksi atau membuat 

rankuman dengan melibatkan peserta 

didik 

b. Mengumpulkan hasil kerja sebagai 

bahan portofolio 

c. Melaksanakan tindak lanjut dengan 

memberikan arahan kegiatan berikutnya 

dan tugas pengayaan 

Guru Observasi 

EVALUASI 

PEMBELAJARAN  

Soal Pilihan Ganda 

1. Aspek materi 

a. Soal sesuai dengan indikator 

b. Distractor berfungsi 

c. Hanya ada satu kunci jawaban yang 

paling tepat 

Soal tes Observasi dan 

dokumentasi 

2. Aspek 

konstruksi 

a. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, 

jelas dan tegas 

b. Rumusan pokok soal dan jawaban 

merupakan pertanyaan yang diperlukan 

c. Pokok soal tidak memberi petunjuk ke 

kunci jawaban 

d. Pokok soal bebas dari pernyataan yang 

bersifat negatif ganda 

e. Gambar, grafik, tabel, diagram, wacana, 

dan sejenisnya yang terdapat pada soal 

jelas dan berfungsi 

f. Pilihan jawaban tidak menggunakan 

pernyataan “semua jawaban diatas salah” 

atau “semua jawaban diatas benar” dan 

sejenisnya 

g. Pilihan jawaban yang berbentuk waktu 

angka atau waktu hrus disusun 

berdasarkan urutan besar kecilnya angka 

atau kronologis 

h. Butir-butir soal tidak bergantung pada 

jawaban soal sebelumnya 

Soal tes Observasi dan 

dokumentasi 

3. Aspek 

bahasa/budaya 

a. Menggunakan bahasa yang sesuai 

dengan kaidah bahasa Indonesia 

Soal tes Observasi dan 

dokumentasi 
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 b. Menggunakan bahasa yang komunikatif 

c. Tidak menggunakan bahasa yang 

berlaku setempat  (bias budaya) 

d. Pilihan jawaban tidak mengulang 

kata/kelompok kata yang sama 

Soal Uraian 

1. Aspek materi 

a. Soal harus sesuai dengan indikator 

b. Batasan pertanyaan dan jawaban yang 

diharapkan (ruang lingkup) harus jelas 

c. Isi materi sesuai dengan tujuan 

pengukuran 

d. Isi materi yang ditanyakan sudah sesuai 

dengan jenjang, jenis sekolah, atau 

tingkat kelas 

Soal tes Observasi dan 

dokumentasi 

2. Aspek 

konstruksi 

a. Rumusan kalimat soal atau pertanyaan 

menggunakan kata Tanya atau perintah 

yang menuntut jawaban terurai seperti 

mengapa. Uraikan, jelaskan, bandingkan, 

hubungkan, tafsirkan dan sebagainya 

b. Buatlah petunjuk yang jelas tentang cara 

mengerjakan soal 

c. Buatlah pedoman penyekoran segera 

setelah soal ditulis dengan cara 

menguraikan komponen yang akan 

dinilai 

d. Hal-hal lain yang menyertai soal seperti 

tabel, grafik dll disajikan dengan jelas 

dan terbaca 

Soal tes Observasi dan 

dokumentasi 

3. Aspek 

bahasa/budaya 

a. Rumusan kalimat soal komunikatif, 

menggunakan bahsa sederhana dan 

sudah dikenal siswa 

b. Menggunakan bahasa yang baik dan 

benar 

c. Tidak menimbulkan penafsiran ganda 

d. Tidak menggunakan bahasa setempat 

jika soal akan digunakan untuk nasional 

e. Tidak menggunakan kata yang dapat 

Soal tes Observasi dan 

dokumentasi 
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menyinggung siswa 

Soal Psikomotor 

1. Aspek materi 

a. Sesuai dengan indicator 

b. Harus jelas dan lugas 

c. Materi sesuai dengan tujuan pengukuran 

d. Sesuai dengan jenjang pendidikan 

Soal tes Observasi dan 

dokumentasi 

2. Aspek 

konstruksi 

a. Petunjuk cara mengerjakan soal jelas 

b. Ada pedoman penyekoran 

c. Hal lain yang menyertai soal seperti 

gambar dll harus jelas 

Soal tes Observasi dan 

dokumentasi 

3. Aspek 

bahasa/budaya 

 

a. Rumusan kalimat soal komunikatif, 

menggunakan bahsa sederhana dan 

sudah dikenal siswa 

b. Menggunakan bahasa yang baik dan 

benar 

c. Tidak menimbulkan penafsiran ganda 

d. Tidak menggunakan bahasa setempat 

jika soal akan digunakan untuk nasional 

e. Tidak menggunakan kata yang dapat 

menyinggung siswa 

Soal tes Observasi dan 

dokumentasi 
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Pedoman Observasi Evaluasi (Soal) 

 
LEMBAR TELAAH BUTIR SOAL PILIHAN GANDA 

 

 

A Aspek materi Tanda Cek (√) 

 1. Soal sesuai dengan indikator; √ 

2. Distraktor berfungsi; √ 

3. Hanya ada satu kunci jawaban yang paling tepat √ 

B Aspek konstruksi  

 1. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas dan tegas; √ 

2. Rumusan pokok soal dan  pilihan jawaban merupakan 

pertanyaan yang diperlukan 

√ 

3. Pokok soal tidak memberi petunjuk ke kunci jawaban; √ 

4. Pokok soal bebas dari pernyataan yang bersifat negatif 

ganda; 

√ 

5. Gambar, grafik, tabel, diagram, wacana, dan sejenisnya 

yang terdapat pada soal jelas dan berfungsi; 

√ 

6. Panjang pilihan jawaban relatif sama; √ 

7. Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan 

“Semua jawaban di atas salah” atau  “Semua pilihan 

jawaban di atas benar” dan sejenisnya; 

Sesuai sebagian 

8. Pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu 

harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya angka 

tersebut atau kronologis; 

Sesuai sebagian  

9. Butir-butir soal tidak bergantung pada jawaban soal 

sebelumnya; 

Sesuai sebagian  

C Aspek bahasa/budaya  

 1. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah 

bahasa Indonesia; 

√ 

2. Menggunakan bahasa yang komunikatif;  

3. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat 

(bias budaya); 

√ 

4. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata 

yang sama. 

Sesuai sebagian 
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LEMBAR TELAAH BUTIR UNTUK SOAL URAIAN 

 

A Materi Tanda Cek (√) 

 1. Soal harus sesuai dengan indikator √ 

2. Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan (ruang 

lingkup) harus jelas 

√ 

3. Isi materi sesuai dengan tujuan pengukuran Sesuai sebagian  

4. Isi materi yang ditanyakan sudah sesuai dengan jenjang, 

jenis sekolah, atau tingkat kelas. 

B Konstruksi  

 1. Rumusan kalimat soal atau pertanyaan menggunakan 

kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban terurai 

seperti: mengapa, uraikan, jelaskan, banding-kan, 

hubungkan, tafsirkan, buktikan, hitunglah.   

√ 

2. Buatlah petunjuk yang jelas  tentang cara mengerjakan 

soal 

Sesuai sebagian 

3. Buatlah pedoman penyekoran segera setelah soalnya 

ditulis dengan cara menguraikan komponen yang akan 

dinilai atau kriteria penyekorannya, besarnya skor bagi 

setiap komponen, serta rentangan skor yang dapat 

diperoleh untuk soal yang bersangkutan. 

√ 

4. Hal-hal lain yang menyertai soal seperti tabel, gambar, 

grafik, peta, atau yang sejenisnya disajikan dengan jelas 

dan terbaca sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang 

berbeda. 

√ 

C Bahasa  

 

 

1.    1.  Rumusan kalimat soal komunikatif, yaitu 

menggunakan bahasa yang sederhana dan menggunakan 

kata-kata yang sudah dikenal siswa. 

√ 

2. Butir soal menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan 

benar. 

3. Rumusan soal tidak menggunakan kata-kata/kalimat yang 

menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian. 

4. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat, jika 

soal akan digunakan untuk daerah lain atau nasional. 

5. Rumusan soal tidak mengandung kata-kata yang dapat 

menyinggung pearasaan siswa 
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Hasil Observasi Pelaksanaan Pembelajaran 

 

Nama Guru   : Ramli, S. Ag 

Nama Sekolah  : Madrasah Aliyah Hasanuddin Bandar Lampung 

 

 

Aspek yang Diamati 

Belum 

Sesuai 

(1) 

Sesuai 

sebagian 

(2) 

Sesuai 

semua 

(3) 

Catatan 

A. Apersepsi dan Motivasi 
    

1 

Mengaitkan materi 

pembelajaran sekarang 

dengan pengalaman peserta 

didik atau pembelajaran 

sebelumnya. 

 
 √   

Guru memeriksa kesiapan 

siswa mulai dari tempat 

duduk, pakaian, dan 

kehadiran siswa, kemudian 

mengulang pelajaran 

sebelumnya 

2 
Mengajukan pertanyaan 

menantang. 
√  

 
    

3 
Menyampaikan manfaat 

materi pembelajaran.  
√     

Guru sudah menyampaikan 

materi pelajaran 

4 

Mendemonstrasikan sesuatu 

yang terkait dengan materi 

pembelajaran. 

 √  
 

    

B. Penyampaian Kompetensi 

dan Rencana Kegiatan 
  

 
    

5 

Menyampaikan kemampuan 

yang akan dicapai  peserta 

didik. 

√   
 

    

6 

Menyampaikan rencana 

kegiatan misalnya, 

individual, kerja kelompok, 

dan melakukan observasi. 

√   
 

    

C. Kegiatan Inti         

Penguasaan Materi Pelajaran         

7 

Kemampuan menyesuiakan 

materi dengan tujuan 

pembelajaran. 

  √   
 

Sebagian materi pelajaran 

masih ada yang belum 

sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang sudah 
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Aspek yang Diamati 

Belum 

Sesuai 

(1) 

Sesuai 

sebagian 

(2) 

Sesuai 

semua 

(3) 

Catatan 

dibuat di RPP 

8 

Kemampuan mengkaitkan 

materi dengan pengetahuan 

lain yang relevan,  

perkembangan Iptek , dan 

kehidupan nyata. 

    √  

Guru mengaitkan materi 

dengan kehidupan nyata, 

terkadang memberikan 

cerita tentang kisah rasul 

untuk selingan dalam 

pembelajaran. 

9 

Menyajikan  pembahasan   

materi pembelajaran dengan 

tepat. 

    √  
Guru sudah membahas 

materi pelajaran 

10 

Menyajikan materi secara 

sistematis  (mudah ke sulit, 

dari konkrit ke abstrak) 

   √  
 

  

Penerapan Strategi 

Pembelajaran yang Mendidik 
        

11 

Melaksanakan pembelajaran 

sesuai dengan kompetensi 

yang akan dicapai. 

  
 

√   
 

12 

Menfasilitasi kegiatan yang 

memuat komponen 

eksplorasi, elaborasi dan 

konfirmasi. 

   √   
 

  

13 
Melaksanakan pembelajaran 

secara runtut. 
    √     

14 Menguasai kelas.   √    
 

Dalam proses pembelajaran 

guru terlihat kurang 

menguasai kelas, terbukti 

dari siswa siswi yang tidak 

begitu memperhatikan, 

mengobrol, rebut, 

mengantuk dan tidur. 

15 
Melaksanakan pembelajaran 

yang bersifat kontekstual. 
    √   

 Guru melaksanakan 

pelajaran menggunakan 

buku paket 
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Aspek yang Diamati 

Belum 

Sesuai 

(1) 

Sesuai 

sebagian 

(2) 

Sesuai 

semua 

(3) 

Catatan 

16 

Melaksanakan pembelajaran 

yang memungkinkan 

tumbuhnya kebiasaan positif 

(nurturant effect). 

    √     

17 

Melaksanakan pembelajaran 

sesuai dengan alokasi waktu 

yang direncanakan. 

    √   

Guru melaksanakan proses 

pembelajaran sesuai dengan 

alokasi waktu yang sudah di 

buat di RPP 

Penerapan Pendekatan scientific         

18 
Memberikan pertanyaan 

mengapa dan bagaimana. 
  √      

Guru sudah memberikan 

pertanyaan di sela dan 

diakhir pembelajaran 

19 
Memfasilitasi peserta didik 

untuk   mengamati. 
√      

 

Dalam proses pembelajaran 

tidak ada kegiatan 

mengamati 

20 
Memancing peserta didik 

untuk  bertanya. 
  √    

 

Guru memberikan waktu 

kepada siswa untuk 

bertanya 

21 
Memfasilitasi peserta didik 

untuk mencoba. 
  √    

 
  

22 
Memfasilitasi peserta didik 

untuk   menganalisis. 
  √    

 
  

23 

Memberikan pertanyaan 

peserta didik untuk  menalar 

(proses berfikir yang logis 

dan sistematis). 

  √    
 

  

24 

 Menyajikan kegiatan 

peserta didik untuk  

berkomunikasi. 

    √  

Pada pelajaran khiwar guru 

melaksanakan pembelajaran 

yang menuntut peserta didik 

untuk berkomunikasi 

Pemanfaatan Sumber 

Belajar/Media dalam 

Pembelajaran 
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Aspek yang Diamati 

Belum 

Sesuai 

(1) 

Sesuai 

sebagian 

(2) 

Sesuai 

semua 

(3) 

Catatan 

25 

Menunjukkan keterampilan 

dalam penggunaan sumber 

belajar  pembelajaran. 

    √    
 

Guru memanfaatkan buku 

paket sebagai sumber 

belajar 

26 

Menunjukkan keterampilan 

dalam penggunaan  media 

pembelajaran. 

√      
 

Dalam pembelajaran guru 

tidak membuat media baru, 

ia menggunakan media 

yang sudah ada di sekolah 

seperti papan tulis dan 

spidol. 

27 
Menghasilkan pesan yang 

menarik. 
    

 
  

28 

Melibatkan peserta didik 

dalam   pemanfaatan sumber 

belajar pembelajaran. 

   √   
 

Dalam memanfaatkan 

sumber belajar, guru 

meminta salah satu siswa  

untuk mencatat di papan 

tulis sedang yang lain 

mencatat di buku masing-

masing. 

29 

Melibatkan peserta didik 

dalam   pemanfaatan   media 

pembelajaran. 

√      
 

  

D.  Pelibatan Peserta Didik 

dalam Pembelajaran 
        

30 

Menumbuhkan partisipasi 

aktif peserta didik melalui 

interaksi guru, peserta didik, 

sumber belajar. 

  √    
 

Biasanya pada saat siswa 

diminta bertanya, dan pada 

materi muhadatsah 

(khiwar). 

31 
Merespon positif partisipasi 

peserta didik. 
    √   

Guru merespon dengan baik 

setiap bentuk partisipasi 

siswa 

32 

Menunjukkan sikap terbuka 

terhadap respons peserta 

didik. 

    √     

33 
Menunjukkan hubungan 

antar pribadi yang kondusif. 
    √     

34 

Menumbuhkan keceriaan 

atau antuisme peserta didik 

dalam belajar. 

  √    
 

Dengan cara memberikan 

motivasi baik berupa cerita 

atau yang lainnya 
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Aspek yang Diamati 

Belum 

Sesuai 

(1) 

Sesuai 

sebagian 

(2) 

Sesuai 

semua 

(3) 

Catatan 

 

 

E. Melaksanakan Penilaian 

Autentik 
        

35 

Menilai sikap dalam 

pembelajaran 

 

    √  
Guru menilai sekap dengan 

mengamati siswa di kelas 

36 

Menilai pengetahuan dalam 

proses pembelajaran 

 

    √   

Guru menilai pengetahuan 

siswa melalui pertanyaan 

lisan maupun soal latihan  

tertulis 

F. Penggunaan Bahasa yang 

Benar dan Tepat dalam 

Pembelajaran 

        

38 
Menggunakan bahasa lisan 

secara jelas dan lancar. 
   √   

 

Guru menggunakan bahasa 

yang sederhana dan mudah 

dimengerti, namun suara 

yang kurang lantang 

membuatnya terdengar 

kureng jelas. 

39 
Menggunakan bahasa tulis 

yang baik dan benar. 
    √     

F. Penutup pembelajaran           

40 

Melakukan refleksi atau 

membuat rangkuman 

dengan melibatkan peserta 

didik. 

  √    
 

  

41 
Mengumpulkan hasil kerja 

sebagai bahan portofolio. 
   √   

 
  

42 

Melaksanakan tindak lanjut 

dengan memberikan arahan  

kegiatan berikutnya dan 

tugas  pengayaan. 

√      
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Hasil Observasi Silabus 

  

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas   : X 

 

 

Banyaknya KI dalam silabus : 4 

Banyaknya KD dalam silabus : 12 

 

 

Keberadaan Komponen dan Keterkaitan Silabus  

   

Aspek Indikator Tanda Cek (√) 

Komponen Silabus 

  

Identitas/tema pelajaran √ 

Materi pelajaran √ 

Kegiatan pembelajaran √ 

Indikator pencapaian kompetensi √ 

Penilaian √ 

Alokasi waktu √ 

Sumber Belajar √ 

Disusun dalam bahasa Inggris   

Keterkaitan antar 

komponen silabus 

Adanya kesesuaian antara KI dan KD dalam 

standar isi dengan materi pelajaran 

Sesuai Sebagian 

Adanya kesesuaian antara KI dan KD dalam 

standar isi,  materi pelajaran dan kegiatan 

pembelajaran 

Sesuai Sebagian 

Adanya kesesuaian antara materi pelajaran dan 

kegiatan pembelajaran dengan penilaian 

√ 

Adanya kesesuaian antara materi pelajaran dan 

kegiatan pembelajaran dengan alokasi waktu 

√ 

Adanya kesesuaian antara materi pelajaran dan 

kegiatan pembelajaran dengan sumber belajar 

√ 
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HASIL OBSERVASI RPP 

 

 

Nama Guru   : Ramli, S. Ag. 

Nama Sekolah  : MA Hasanuddin Bandar Lampung 

 

Aspek yang Diamati 

Belum 

Sesuai 

(1) 

Sesuai 

sebagian 

(2) 

Sesuai 

semua 

(3) 

Catatan 

A. Perumusan Indikator         

1 
Indikator sesuai dengan 

SKL-KI, dan KD 
  

 
√    

2 
Meliputi dimensi sikap, 

keterampilan dan 

pengetahuan 
    √   

3 
Menggunakan kata kerja 

operasional yang 

mengandung satu prilaku 
    √   

4 
Mengadung satu prilaku 

yang dapat diobservasi 
    √   

5 
Mencakup  level berpikir 

tinggi (analisis, evaluasi, 

atau mencipta). 
    √   

6 

Meliputi pengetahuan 

faktual, konseptual, 

prosedural, dan/atau 

metakognitif (learning how 

to learn) 

    √   

B. 
Perumusan Tujuan 

Pembelajaran 
        

7 
Tujuan realistik, dapat 

dicapai melalui proses 

pembelajaran 
 

  √    

8 
Relevan dengan kompetensi 

dasar dan indikator   
   √   
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Aspek yang Diamati 

Belum 

Sesuai 

(1) 

Sesuai 

sebagian 

(2) 

Sesuai 

semua 

(3) 

Catatan 

9 
Mencakup pengembangan 

sikap, keterampilan dan 

pengetahuan 
 

 √     

10 
Mengandung unsur 

menciptakan karya  
 √     

C. Materi Pelajaran         

11 Relevan dengan tujuan     √   

12 
Sesuai dengan potensi 

peserta didik 
    √   

13 Kontekstual     √   

14 

Sesuai dengan 

perkembangan fisik, 

intelektual, emosional, 

sosial, dan spiritual siswa 

    √   

15 
Bermanfaat untuk peserta 

didik 
    √   

16 
Materi yang disajikan 

aktual 
    √   

17 
Relevan dengan kebutuhan 

siswa 
    √   

D. Media Belajar     
 

  

18 
Sesuai dengan tujuan 

pembelajaran. 
   √ 

 
  

19 
Memudahkan siswa 

menguasai materi pelajaran 
   √ 

 
  

20 
Memfasilitasi siswa 

menerapkan pendekatan 

saintifik 
    √   
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Aspek yang Diamati 

Belum 

Sesuai 

(1) 

Sesuai 

sebagian 

(2) 

Sesuai 

semua 

(3) 

Catatan 

21 
Memberdayakan teknologi 

informasi dan komunikasi 
    √   

E. Metode Pembelajaran         

22 
Sesuai dengan tujuan 

pembelajaran.  
   √   

23 
Sesuai dengan pendekatan 

saintifik  
  √    

24 

Sesuai dengan model model 

inkuiri, pembelajaran 

berbasis masalah, atau 

proyek. 
 

  √    

25 
Mengembangkan kapasitas 

individu dan kerja sama 

peserta didik  
√      

E. 
Rencana Kegiatan      

Pembelajaran 
        

26 
Menampilkan kegiatan 

pendahuluan, inti, dan 

penutup. 
    √   

27 
Menjelaskan tujuan 

pembelajaran 
    √   

28 
Merencanakan kegiatan siswa 

mengamati 
    √   

29 
Merencanakan kegiatan siswa 

menanya 
  

 
√    

30 
Merancang kegiatan siswa 

mencoba 
    √   

31 

Merancang  kegiatan siswa 

menalar atau mengasosiasi 

(eksplorasi, elaborasi, dan 

konfirmasi) 

   √ 
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Aspek yang Diamati 

Belum 

Sesuai 

(1) 

Sesuai 

sebagian 

(2) 

Sesuai 

semua 

(3) 

Catatan 

32 

Merancang kegiatan siswa 

membentuk jejaring atau 

mengomunikasikan produk 

penalarannya 

  
 

 √   

33 
Merancangkan kegiatan 

siswa berkarya atau mencipta 
  

 
√    

34 

Mengandung rencana 

kegiatan tindak lanjut 

(penugasan, remedial, dan 

pengayaan) 

  
 

√    

F.  Penilaian         

35 
Menilai ketercapain indikator 

hasil belajar 
    √   

36 
Mengukur sikap, 

pengetahuan, dan 

keterampilan 
    √   

37 Merancang penilaian otentik     √   

38 
Meliputi rancangan 

instrumen tes 
  

 
 √   

39 Merancang penilai tugas   
 

 √   

40 
Menetapkan pedoman 

penskoran 
  

 
 √   
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Hasil Wawancara Kepala Sekolah 

Hari/tanggal    : Senin, 30 April  2018 

Waktu     : 08.30- 09.15 WIB  

Nama Responden  : M. Yusuf, S. Kom.  

1. Apakah semua guru di MA Hasanuddin Bandar Lampung menyusun program 

perencanaan pembelajaran? 

Jawab: ya, diminta untuk menyusun program perencanaan pembelajaran 

termasuk guru bahasa Arab, dan diperiksa terlebih dahulu sebelum 

ditandatangani kepala sekolah, lalu proses pengumpulannya biasanya pada awal 

tahun guru harus sudah menyiapkan program perencanaan, program tahunan,  

program semester, silabus, dan RPP untuk melengkapi administrasi guru. 

2. Bagaimana proses penyusunan setiap program perencanaan pembelajaran 

tersebut? 

Jawab: Semua guru menyusun program perencanaannya sendiri yang semua itu 

dikembangkan dari silabus 

3. Apakah ada pemeriksaan untuk setiap program perencanaan pembelajaran yang 

telah disusun oleh guru? 

Jawab: ya, ada mbak. Guru-guru di sini memang diminta untuk menyusun 

program perencanaan pembelajaran, tapi untuk proses pengumpulannya 

biasanya pada akhir tahun ketika akan dilakukan supervisi dari pusat. 

4. Bagaimana proses pembelajaran bahasa Arab yang diterapkan di sekolah ini? 

Jawab: Untuk proses pelaksanaan pembelajaran masih menggunakan model 

pembelajaran didalam kelas, bertatap muka, karena sekolah belum 

mempunyai lab bahasa. Namun dengan ini guru dapat berimajinasi sendiri 

agar pembelajaran tetap terasa seperti di lab walaupun hanya didalam kelas 

dan untuk kurikulum pembelajaran bahasa Arab disini sudah menggunakan 

KURTILAS (kurikulum 2013). 
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Hasil Wawancara Guru Bahasa Arab 

  

Hari/tanggal    : Senin, 30 April  2018 

Waktu     : 09.45-10.05  

Nama Responden  : Ramli, S.Ag. 

  

1. Apakah Bapak menyusun program perencanaan pembelajaran?  

Jawab: Semua guru disini diminta untuk menyusun beberapa program 

perencanaan diantaranya yaitu membuat RPP, silabus, menyusun program 

tahunan  (prota) dan program semester (prosem) 

 

2. Bagaimana proses penyusunan setiap program perencanaan pembelajaran 

tersebut?  

Jawab: dalam proses penyusunannya semuanya dikembangkan dari silabus. 

Silabusnya itu disusun menyesuaikan dengan kurikulum yang telah ditetapkan 

sekolah yaitu dengan menggunakan kurikulum 2013, jadi silabus yang kami 

susun juga berpedoman pada kurikulum 2013. Silabus ini juga nantinya 

digunakan untuk pedoman penyusunan RPP. Jadi RPP yang kami buat sesuai 

dengan yang ada pada silabus.  

3. Buku dan media apa saja yang bapak gunakan untuk pembelajaran Bahasa 

Arab? 

Jawab: Buku yang biasa saya gunakan untuk proses pembelajaran itu Buku 

paket terampil bahasa Arabpendekatan scientific kurikulum 2013 untuk kelas 

sepuluh dan kelas sebelas,  selain itu saya menggunakan buku yang lain untuk 

membantu memudahkan pemahaman siswa. Sedang media pembelajaran saya 

memanfaatkan media yang sudah ada. Adapun alat yang digunakan dalam 
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pembelajaran seperti kamus Bahasa Arab, LCD, VCD, karton, papan tulis dan 

spidol 

4. Dalam proses pembelajaran apa metode apa yang bapak gunakan? 

Jawab: Dalam proses pembelajaran saya tidak sepenuhnya mengikuti 

kurikulum yang tidak menggunakan bahasa Indonesia. Disini saya masih 

menggunakan metode sistem  lama yakni dengan menggunakan bahasa 

Indonesia juga. Dan menggunakan metode ceramah 

5. Strategi apa yang bapak terapkan pada proses pembelajaran? 

Jawab: pada saat pembelajaran atau menjelaskan materi saya hanya 

menggunakan metode klasik yakni ceramah. 

6. Apa yang bapak lakukan untuk memotivasi siswa agar senang belajar bahasa 

Arab? 

Jawab: untuk memotivasi siwa, biasanya sebelum memulai pembelajaran 

terlebih dahulu saya berikan beberapa cerita agar siswa fokus dahulu, setelah 

siswa mulai fokus barulah saya memulai materi pelajaran. 

7. Bagaimana dengan penilaian yang bapak gunakan untuk evaluasi, apakah bapak 

membuat instrument sendiri atau bagaimana pak? 

Jawab: Penilaian yang saya gunakan dalam pembelajaran itu menggunakan soal 

evaluasi di akhir pembelajaran. Untuk penilaian kadang saya menggunakan soal 

uraian, pilihan ganda, soal-soal yang ada di buku paket, dan dengan Tanya 

jawab secara lisan, untuk membuat instrument hanya sesekali seperti ketika 

ujian MID semester. 

8. Bagaimana mengenai penilaian autentik seperti penilaian sikap dan 

pengetahuan siswa dalam pembelajaran yang bapak laksanakan? 

Jawab: untuk penilaian sikap biasanya saya mengamati siswa pada proses 

pembelajaran berlangsung, sedang pengetahuan biasanya dengan cara 

memberikan beberapa pertanyaan kepada siswa dengan menunjuk siswa secara 

acak. 
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Pedoman Observasi Evaluasi (Soal) 

 
LEMBAR TELAAH BUTIR SOAL PILIHAN GANDA 

 

 

A Aspek materi Tanda Cek (√) 

 1. Soal sesuai dengan indikator;  

2. Distraktor berfungsi;  

3. Hanya ada satu kunci jawaban yang paling tepat  

B Aspek konstruksi  

 1. Pokok soal dirumuskan dengan singkat, jelas dan tegas;  

2. Rumusan pokok soal dan  pilihan jawaban merupakan 

pertanyaan yang diperlukan 

 

3. Pokok soal tidak memberi petunjuk ke kunci jawaban;  

4. Pokok soal bebas dari pernyataan yang bersifat negatif 

ganda; 

 

5. Gambar, grafik, tabel, diagram, wacana, dan sejenisnya 

yang terdapat pada soal jelas dan berfungsi; 

 

6. Panjang pilihan jawaban relatif sama;  

7. Pilihan jawaban tidak menggunakan pernyataan 

“Semua jawaban di atas salah” atau  “Semua pilihan 

jawaban di atas benar” dan sejenisnya; 

 

8. Pilihan jawaban yang berbentuk angka atau waktu 

harus disusun berdasarkan urutan besar kecilnya angka 

tersebut atau kronologis; 

 

9. Butir-butir soal tidak bergantung pada jawaban soal 

sebelumnya; 

 

C Aspek bahasa/budaya  

 1. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah 

bahasa Indonesia; 

 

2. Menggunakan bahasa yang komunikatif;  

3. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat 

(bias budaya); 

 

4. Pilihan jawaban tidak mengulang kata/kelompok kata 

yang sama. 
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LEMBAR TELAAH BUTIR UNTUK SOAL URAIAN 

 

A Materi Tanda Cek (√) 

 1. Soal harus sesuai dengan indikator  

2. Batasan pertanyaan dan jawaban yang diharapkan (ruang 

lingkup) harus jelas 

 

3. Isi materi sesuai dengan tujuan pengukuran  

4. Isi materi yang ditanyakan sudah sesuai dengan jenjang, 

jenis 

5.  sekolah, atau tingkat kelas.  

B Konstruksi  

 1. Rumusan kalimat soal atau pertanyaan menggunakan 

kata tanya atau perintah yang menuntut jawaban terurai 

seperti: mengapa, uraikan, jelaskan, banding-kan, 

hubungkan, tafsirkan, buktikan, hitunglah.   

 

2. Buatlah petunjuk yang jelas  tentang cara mengerjakan 

soal 

 

3. Buatlah pedoman penyekoran segera setelah soalnya 

ditulis dengan cara menguraikan komponen yang akan 

dinilai atau kriteria penyekorannya, besarnya skor bagi 

setiap komponen, serta rentangan skor yang dapat 

diperoleh untuk soal yang bersangkutan. 

4. Hal-hal lain yang menyertai soal seperti tabel, gambar, 

grafik, peta, atau yang sejenisnya disajikan dengan jelas 

dan terbaca sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang 

berbeda. 

C Bahasa  

 

 

1.    1.  Rumusan kalimat soal komunikatif, yaitu 

menggunakan bahasa yang sederhana dan menggunakan 

kata-kata yang sudah dikenal siswa. 

 

2. Butir soal menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan 

benar. 

3. Rumusan soal tidak menggunakan kata-kata/kalimat yang 

menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian. 

4. Tidak menggunakan bahasa yang berlaku setempat, jika 

soal akan digunakan untuk daerah lain atau nasional. 

5. Rumusan soal tidak mengandung kata-kata yang dapat 

menyinggung pearasaan siswa 
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Pedoman Observasi Pelaksanaan Pembelajaran 

 

Nama Guru   : ……………………………....................................... 

Nama Sekolah : ……………………………....................................... 

Nama Sekolah : ……………………………....................................... 

 

 

Aspek yang Diamati 

Belum 

Sesuai 

(1) 

Sesuai 

sebagian 

(2) 

Sesuai 

semua 

(3) 

Catatan 

A. Apersepsi dan Motivasi 
    

1 

Mengaitkan materi 

pembelajaran sekarang 

dengan pengalaman peserta 

didik atau pembelajaran 

sebelumnya. 

 
      

2 
Mengajukan pertanyaan 

menantang.  
      

3 
Menyampaikan manfaat 

materi pembelajaran.  
      

4 

Mendemonstrasikan sesuatu 

yang terkait dengan materi 

pembelajaran. 

  
 

    

B. Penyampaian Kompetensi 

dan Rencana Kegiatan 
  

 
    

5 

Menyampaikan kemampuan 

yang akan dicapai  peserta 

didik. 
  

 
    

6 

Menyampaikan rencana 

kegiatan misalnya, 

individual, kerja kelompok, 

dan melakukan observasi. 

  
 

    

C. Kegiatan Inti         

Penguasaan Materi Pelajaran         

7 

Kemampuan menyesuiakan 

materi dengan tujuan 

pembelajaran. 
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Aspek yang Diamati 

Belum 

Sesuai 

(1) 

Sesuai 

sebagian 

(2) 

Sesuai 

semua 

(3) 

Catatan 

8 

Kemampuan mengkaitkan 

materi dengan pengetahuan 

lain yang relevan,  

perkembangan Iptek , dan 

kehidupan nyata. 

    
 

  

9 

Menyajikan  pembahasan   

materi pembelajaran dengan 

tepat. 

    
 

  

10 

Menyajikan materi secara 

sistematis  (mudah ke sulit, 

dari konkrit ke abstrak) 

    
 

  

Penerapan Strategi 

Pembelajaran yang Mendidik 
        

11 

Melaksanakan pembelajaran 

sesuai dengan kompetensi 

yang akan dicapai. 

    
 

  

12 

Menfasilitasi kegiatan yang 

memuat komponen 

eksplorasi, elaborasi dan 

konfirmasi. 

    
 

  

13 
Melaksanakan pembelajaran 

secara runtut. 
    

 
  

14 Menguasai kelas.     
 

  

15 
Melaksanakan pembelajaran 

yang bersifat kontekstual. 
    

 
  

16 

Melaksanakan pembelajaran 

yang memungkinkan 

tumbuhnya kebiasaan positif 

(nurturant effect). 

    
 

  

17 

Melaksanakan pembelajaran 

sesuai dengan alokasi waktu 

yang direncanakan. 

    
 

  

Penerapan Pendekatan scientific         
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Aspek yang Diamati 

Belum 

Sesuai 

(1) 

Sesuai 

sebagian 

(2) 

Sesuai 

semua 

(3) 

Catatan 

18 
Memberikan pertanyaan 

mengapa dan bagaimana. 
        

19 
Memfasilitasi peserta didik 

untuk   mengamati. 
    

 
  

20 
Memancing peserta didik 

untuk  bertanya. 
    

 
  

21 
Memfasilitasi peserta didik 

untuk mencoba. 
    

 
  

22 
Memfasilitasi peserta didik 

untuk   menganalisis. 
    

 
  

23 

Memberikan pertanyaan 

peserta didik untuk  menalar 

(proses berfikir yang logis 

dan sistematis). 

    
 

  

24 

 Menyajikan kegiatan 

peserta didik untuk  

berkomunikasi. 

    
 

  

Pemanfaatan Sumber 

Belajar/Media dalam 

Pembelajaran 

        

25 

Menunjukkan keterampilan 

dalam penggunaan sumber 

belajar  pembelajaran. 

    
 

  

26 

Menunjukkan keterampilan 

dalam penggunaan  media 

pembelajaran. 

    
 

  

27 
Menghasilkan pesan yang 

menarik. 
    

 
  

28 

Melibatkan peserta didik 

dalam   pemanfaatan sumber 

belajar pembelajaran. 

    
 

  

29 

Melibatkan peserta didik 

dalam   pemanfaatan   media 

pembelajaran. 
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Aspek yang Diamati 

Belum 

Sesuai 

(1) 

Sesuai 

sebagian 

(2) 

Sesuai 

semua 

(3) 

Catatan 

D.  Pelibatan Peserta Didik 

dalam Pembelajaran 
        

30 

 Menumbuhkan partisipasi 

aktif peserta didik melalui 

interaksi guru, peserta didik, 

sumber belajar. 

    
 

  

31 
Merespon positif partisipasi 

peserta didik. 
    

 
  

32 

Menunjukkan sikap terbuka 

terhadap respons peserta 

didik. 

    
 

  

33 
Menunjukkan hubungan 

antar pribadi yang kondusif. 
    

 
  

34 

Menumbuhkan keceriaan 

atau antuisme peserta didik 

dalam belajar. 

 

 

    
 

  

E. Melaksanakan Penilaian 

Autentik 
        

35 

Menilai sikap dalam 

pembelajaran 

 

    
 

  

36 

Menilai pengetahuan dalam 

proses pembelajaran 

 

    
 

  

37 

Menilai pengetahuan dalam 

proses pembelajaran 

 

    
 

  

F. Penggunaan Bahasa yang 

Benar dan Tepat dalam 

Pembelajaran 

        

38 
Menggunakan bahasa lisan 

secara jelas dan lancar. 
    

 
  

39 
Menggunakan bahasa tulis 

yang baik dan benar. 
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Aspek yang Diamati 

Belum 

Sesuai 

(1) 

Sesuai 

sebagian 

(2) 

Sesuai 

semua 

(3) 

Catatan 

F. Penutup pembelajaran           

40 

Melakukan refleksi atau 

membuat rangkuman 

dengan melibatkan peserta 

didik. 

    
 

  

41 
Mengumpulkan hasil kerja 

sebagai bahan portofolio. 
    

 
  

42 

Melaksanakan tindak lanjut 

dengan memberikan arahan  

kegiatan berikutnya dan 

tugas  pengayaan. 
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Pedoman Observasi Silabus 

  
Mata Pelajaran  : 
Kelas   : 
 
 

Banyaknya KI dalam silabus :  

Banyaknya KD dalam silabus :  
 

Keberadaan Komponen dan Keterkaitan Silabus  

   

Aspek Indikator Tanda Cek (√) 

Komponen 
Silabus 

  

Identitas/tema pelajaran  

Materi pelajaran  

Kegiatan pembelajaran  

Indikator pencapaian kompetensi  

Penilaian  

Alokasi waktu  

Sumber Belajar  

Disusun dalam bahasa Inggris   

Keterkaitan antar 
komponen 

silabus 

Adanya kesesuaian antara KI dan KD dalam standar 
isi dengan materi pelajaran 

 

Adanya kesesuaian antara KI dan KD dalam standar 
isi,  materi pelajaran dan kegiatan pembelajaran 

 

Adanya kesesuaian antara materi pelajaran dan 
kegiatan pembelajaran dengan penilaian 

 

Adanya kesesuaian antara materi pelajaran dan 
kegiatan pembelajaran dengan alokasi waktu 

 

Adanya kesesuaian antara materi pelajaran dan 
kegiatan pembelajaran dengan sumber belajar 

 

 
Keterkaitan antara silabus yang disusun dengan 
silabus dari sekolah mitra dari luar negeri 
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PEDOMAN OBSERVASI RPP 
 
 

Nama Guru   : ……………………………....................................... 

Nama Sekolah : ……………………………....................................... 

Nama Sekolah : ……………………………....................................... 

 

Aspek yang Diamati 
Belum 
Sesuai 

(1) 

Sesuai 
sebagian 

(2) 

Sesuai 
semua 

(3) 
Catatan 

A. Perumusan Indikator         

1 
Indikator sesuai dengan SKL-KI, 
dan KD 

    
 

  

2 
Meliputi dimensi sikap, 
keterampilan dan pengetahuan 

    
 

  

3 
Menggunakan kata kerja 
operasional yang mengandung 
satu prilaku 

    
 

  

4 
Mengadung satu prilaku yang 
dapat diobservasi 

    
 

  

5 
Mencakup  level berpikir tinggi 
(analisis, evaluasi, atau 
mencipta). 

    
 

  

6 

Meliputi pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, 
dan/atau metakognitif (learning 
how to learn) 

    
 

  

B. 
Perumusan Tujuan 
Pembelajaran 

        

7 
Tujuan realistik, dapat dicapai 
melalui proses pembelajaran  

      

8 
Relevan dengan kompetensi 
dasar dan indikator   

      

9 
Mencakup pengembangan 
sikap, keterampilan dan 
pengetahuan  

      

10 
Mengandung unsur 
menciptakan karya  

      

C. Materi Pelajaran         

11 Relevan dengan tujuan     
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Aspek yang Diamati 
Belum 
Sesuai 

(1) 

Sesuai 
sebagian 

(2) 

Sesuai 
semua 

(3) 
Catatan 

12 
Sesuai dengan potensi peserta 
didik 

    
 

  

13 Kontekstual     
 

  

14 
Sesuai dengan perkembangan 
fisik, intelektual, emosional, 
sosial, dan spiritual siswa 

    
 

  

15 Bermanfaat untuk peserta didik     
 

  

16 Materi yang disajikan aktual     
 

  

17 
Relevan dengan kebutuhan 
siswa 

    
 

  

D. Media Belajar     
 

  

18 
Sesuai dengan tujuan 
pembelajaran. 

    
 

  

19 
Memudahkan siswa menguasai 
materi pelajaran 

    
 

  

20 
Memfasilitasi siswa menerapkan 
pendekatan saintifik 

    
 

  

21 
Memberdayakan teknologi 
informasi dan komunikasi 

    
 

  

E. Metode Pembelajaran         

22 
Sesuai dengan tujuan 
pembelajaran.  

      

23 
Sesuai dengan pendekatan 
saintifik  

      

24 
Sesuai dengan model model 
inkuiri, pembelajaran berbasis 
masalah, atau proyek.  

      

25 
Mengembangkan kapasitas 
individu dan kerja sama peserta 
didik  

      

E. 
Rencana Kegiatan 

Pembelajaran 
        

26 
Menampilkan kegiatan 
pendahuluan, inti, dan penutup. 

    
 

  

27 Menjelaskan tujuan pembelajaran     
 

  

28 
Merencanakan kegiatan siswa 
mengamati 

    
 

  



19 

 

 

Aspek yang Diamati 
Belum 
Sesuai 

(1) 

Sesuai 
sebagian 

(2) 

Sesuai 
semua 

(3) 
Catatan 

29 
Merencanakan kegiatan siswa 
menanya 

    
 

  

30 
Merancang kegiatan siswa 
mencoba 

    
 

  

31 

Merancang  kegiatan siswa 
menalar atau mengasosiasi 
(eksplorasi, elaborasi, dan 
konfirmasi) 

    
 

  

32 

Merancang kegiatan siswa 
membentuk jejaring atau 
mengomunikasikan produk 
penalarannya 

  
 

    

33 
Merangkan kegiatan siswa 
berkarya atau mencipta 

  
 

    

34 
Mengandung rencana kegiatan 
tindak lanjut (penugasan, 
remedial, dan pengayaan) 

  
 

    

F.  Penilaian         

35 
Menilai ketercapain indikator hasil 
belajar 

    
 

  

36 
Mengukur sikap, pengetahuan, 
dan keterampilan 

    
 

  

37 Merancang penilaian otentik     
 

  

38 Meliputi rancangan instrumen tes   
 

    

39 merancang penilai tugas   
 

    

40 Menetapkan pedoman penskoran   
 

    

 



14 

 

 

Pedoman Wawancara Kepala Sekolah 

 

Hari/tanggal    :  

Waktu     :  

Nama Responden  :  

 

1. Apakah semua guru di MA Hasanuddin Bandar Lampung menyusun program 

perencanaan pembelajaran? 

2. Bagaimana proses penyusunan setiap program perencanaan pembelajaran 

tersebut? 

3. Apakah ada pemeriksaan untuk setiap program perencanaan pembelajaran yang 

telah disusun oleh guru? 

4. Bagaimana proses pembelajaran bahasa Arab yang diterapkan di sekolah ini? 
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Pedoman Wawancara Guru Bahasa Arab 

  

Hari/tanggal    :  

Waktu     :  

Nama Responden  :  

  

1. Apakah Bapak menyusun program perencanaan pembelajaran?  

2. Bagaimana proses penyusunan setiap program perencanaan pembelajaran 

tersebut?  

3. Buku dan media apa saja yang bapak gunakan untuk pembelajaran Bahasa 

Arab? 

4. Dalam proses pembelajaran apa metode apa yang bapak gunakan? 

5. Strategi apa yang bapak terapkan pada proses pembelajaran? 

6. Apa yang bapak lakukan untuk memotivasi siswa agar senang belajar bahasa 

Arab? 

7. Bagaimana dengan penilaian yang bapak gunakan untuk evaluasi, apakah bapak 

membuat instrument sendiri atau bagaimana pak? 

8. Bagaimana mengenai penilaian autentik seperti penilaian sikap dan  
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