
 

 الكفاءة المهنية 

 كاليريجو نوية اإلسالميةاالث محمدية مدرسةفي ال لمدرس اللغة العربية

 ادلقدم العلمي البحث

 لتكملة الشروط الالزمة 
 للحصول على الدرجة اجلامعّية األوىل يف علم الًتبية والتعليم 

 إعداد:

 لطفينا أولياء

0200121128  

 

 

 

  

 

 

 اإلسالمية الحكومية لمبونججامعة رادين انتان ب كلية التربية والتعليم

 م 7187ه /  8348
 



 

 الكفاءة المهنية 

 كاليريجو نوية اإلسالميةاالث محمدية مدرسةفي ال لمدرس اللغة العربية

 ادلقدم العلمي البحث

 لتكملة الشروط الالزمة 
 للحصول على الدرجة اجلامعّية األوىل يف علم الًتبية والتعليم 

 إعداد:

 لطفينا أولياء

0200121128  

 قسم تعليم اللغة العربية 
 : األستاذ الدكتور احلاج سلطان شهريل،ادلاجستَت األولادلشرف 

 الدكتور زلمد أكمان شاه، ادلاجستَت : ادلشرف الثاين

 

 

 

 اإلسالمية الحكومية لمبونججامعة رادين انتان ب كلية التربية والتعليم

 م 7187ه /  8348



 

 ملخص البحث
إمنا و  يد اجل وونتائج التعليم عملية وجود يف كبَت  دورلو  ادلعلمأن  على علمإن ضلن 

بأحوال مدرس حقيقة، ىذه النظرية سلتلفة  ولكن  بالكفاءة ادلهنية دلدرس طلبةال صلاح ترقية
تدريس اللغة متخرجا من قسم  ادلدرس ليس  كالَتجيو الثانويةمبدرسة زلمدية اللغة العربية 

 أن الرغم على  بوسيلة التعلم مستخدومل ي اجليد والتعلم التعليم إدارة على مل يستطيعو العربية 
  أخذت الباحثة حتديد ادلسألة:بناء على ذلك،   جيدة العربية اللغة تعلمل لبةلطا إصلازات
 ؟كالَتجيواإلسالمية   الثانوية زلمدية مبدرسة العربية اللغة درسدل ادلهنية الكفاءةأحوال  كيف

استخدمت  حتليلو، عمق على من جهة نوعي  وأما ىو حبث البحث نوع ىذا أن
ىذا البحث تتكون من رئيس يف البيانات  مصادركانت و  النوعية  الوصفية بالدراسة الباحثة

 لكيفية( ادلراقبة) ادلالحظات: مثل البيانات مجع طريقةو  ادلدرسة ومدرس اللغة العربية والطلبة 
طريقة حتليل البيانات ىي و ادلدرسية  الوثائق خالل ومن وادلقابلة، العربية، اللغة وتعليم تعلم

Reducation  البيانات البيانات، وعرضختفيطData display  والتحقق ،(Verification)  
ادلواد فهم قدرة على ال( 0) :كالتايل لمعلمُتل ادلهنية الكفاءة يف دلؤشراتا أماو 
القدرة ( 5) بوسيلة التعلم استخدام( 4)  الفصل إدارة( 3)اعداد التدريس ( 2) الدراسية
 الكفاءةأن و   الطلبة إصلازات قييم( 7) لتعلمل التفاعل إدارة( 6) يةاألسس التعليم فهم على
 دلؤشراتاصل على مل ي كالَتجيواإلسالمية   الثانوية زلمدية مبدرسة لغة العربيةدرس ادل ادلهنية
 تخدمسمل يو مثل إقامة أدواتو  اعداد التدريس، منها مل يستطيع على ادلهنية الكفاءة يف

ولكن   يةلغة العربية ومل يقدر على فهم األسس التعليميف تعليم ال أو منهجو بوسيلة التعلم
فهم على ادلواد الدراسية اليت ادلواد الدراسية، أن ادلدرس قد  فهم قدرة علىالمن ناحية 
  الطلبة إصلازات تقييم و يف الفصل التفاعلالفصل و  إدارةقادر على أيضا وإنو   سيعلمها

  يدةاجل نتائجهم العربية اللغة تعلمل لبةلطا إصلازاتكانت فبناء على ذلك،  
  



 

 شعار

                     

Artinya: Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-

masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. (Al-

Isra:84) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 إهداء

 باحترامي العالي وقلبي العميق أهدي هذا البحث إلى:

والدي، أمي وأيب، الكرديُت العزيزين برا وإحسانا ذلما اللذين قد علماين شجاعة   0

  وجهدا وربياين تربية حسنة وارشداين إىل سبيل الرشد

الذين قد  ألفيا زىر(وإخويت )زلمد نصراهلل وزلمد عفيف أمراهلل وذكاء أبرليان أمحد و   2

 اىتموا يب أحسن اىتمام وأيدوين ألجل احلصول على ادلستقبل األحسن 

( الذين يساعدونٍت ويرافقونٍت إىل 2102أصدقائي وأصحايب األعزاء )فصل أليف   3

 سبيل العلم النافع

 مجيع القراء الكرماء الذين أرجو أن يكون ىذا البحث نافعا ذلم  4

 ية دلبونججامعيت رادين انتان اإلسالمية احلكوم  5

 مجيع ادلسلمُت وادلسلمات يف أضلاء العامل  6



 

 ترجمة الباحثة 

 

  والباحثة يسممى باسمم 0994يناير  30يف التاريخ  كالَتجيوولدت الباحثة يف القرية  

لطفينمما أوليمما  وكانممت الباحثممة بنتمما ثالثممة مممن بسممة األشممقاء  وأبوىمما إ ممو سممومرنو، ادلاجسممتَت، 

 وأما أموىا إ ها سيت زلمودة 

، مث وصمممملت إىل 0998سممممنة  كممممالَتجيو ي مممممن بسممممتان األطفممممالوأممممما التمممماريخ التعلممممم

  وبعمممد ذلممك، كانمممت الباحثممة وصممملت إىل 2111سممنة  كمممالَتجيوادلدرسممة اإلبتدائيمممة احلكوميممة  

  ودتممت الباحثممة دراسممتها يف ادلدرسممة العاليممة 2116ادلدرسممة الثانويممة احلكوميممة بممرنج سمميو سممنة 

ة العربية بكلية وإن الباحثة كانت طالبة يف قسم تدريس اللغ  2102احلكومية يوكياكرتا سنة 

 الًتبية والتعليم جامعة رادين إنتان اإلسالمية احلكومية دلبونج حىت اليوم  

  

 

 



 

 شكر وتقدير

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل والشكر هلل، والحول والقوة إال باهلل  والصالة والسالم على رسول اهلل 

 وعلى ألو وأصحابو الكرام أما بعد،

لقد كتبت الباحثة ىذا البحث إلدتام بعض ادلهام األكادديية األخَتة ولتكميل شرط 

العادلية يف علم تدريس اللغة العربية  وعسى أن يكزن ىذا من الشروط للحصول على الدرجة 

 البحث نافعا لدي الباحثة وكذلك دلن أراد زيادة معرفتو يف ىذا اجملال 

في  الكفاءة المهنية لمدرس اللغة العربيةبداية إراديت أنٍت أريد أن أحبث حبثا حتت ادلوضوع 

ت الباحثة باختيار العلم بالبحث فقام .كاليريجو نوية اإلسالميةاالث محمدية المدرسة

عمن ىو أىلو يف ىذا اجملال من العلم وأيضا بقراءة الكتب ادلتعلقة  فهذا البحث قد دتت  

كتابتو اليوم احلمد هلل، الديكن أن أحقق إال بعون اهلل وبإذنو وبفضلو  وأشكر اهلل تعاىل على 

 اد إستطعت إدتام ىذا البحث نعمو الكثَتة بالرغم من ضيق العلم لدي بل باجلهد واإلجته

طبعا، يف إكمال كتابتو إين ال أقدر على أن أمت البحث إال بادلساعدة من مجيع 

ادلساعدين الكرام الذين يساعدونٍت يف ىذا العمل  كان ذلم فضال كبَتا فيو  لذا، أريد أن 

 ذلم شكري وتقديري اخلالص إىل يلي:أقدم 



 

زلمد مكري ادلاجستَت، كمدير جامعة رادين  فضيلة ادلكرم األستاذ الدكتور احلاج  0

انتان اإلسالمية احلكومية دلفونج الذي قد أعطى فرصة للباحثة رسم العلم يف ىذه 

 اجلامعة 

، كعميد كلية الًتبية والتعليم جبامعة ادلاجستَت فضيلة ادلكرم الدكتور احلاج خَت األنوار  2

اد ىذه الكلية بأكثر احلسن وبذل الذي قد قرادين انتان اإلسالمية احلكومية دلفونج 

 جهده الكبَت للتقدم الًتبية على مجيع الطلبة 

 ادلاجستَت، كرئيسة قسم تدريس اللغة العربية بكلية فضيلة ادلكرمة الدكتورة أيرلينا   3

 رادين انتان اإلسالمية احلكومية دلفونج  الًتبية والتعليم جبامعة

الدكتور زلمد أكمان و ادلاجستَت  ان شهريلفضيلة ادلكرم األستاذ الدكتور احلاج سلط  4

، اللذان قد أعطيا اىتمامها وارشاداهتما إلدتام ىذا البحث حىت شاه، ادلاجستَت

 أمكنٍت أن أقدمو 
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 الباب األول

 مقدمة

 مصطلحات البحث  . أ

 اخلطاء فهمال عن جتنبا ،ة يف ىذا البحثستخدمادل ادلصطلحات ت الباحثةوضح، أبداية

 الكفاءة المهنية "ىذا البحث ىو:  موضوع حتديد مسألتو  وأماو  وموضوع معٌتعلى 

 ”.كاليريجو نوية اإلسالميةاالث محمدية في المدرسة لمدرس اللغة العربية

 :يلي كما وى البيان ذلذا ادلوضوع  أماف

 ديكن حىت وعمق نطاق على التعليمية ادلواد إتقان على القدرة ىي ادلهنية الكفاءة  0

 قدرة ىي ادلهنية الكفاءة ، أنأخرى وبعبارة  التعليم معايَت شللوء علىو  الطلبة توجيو

 0 ليةسؤ مب االلتزاماتإقامة  يف درسادل

 ادلهٍت ادلدرس وكان  على الطلبة وتقييم وتدريب توجيو يف دورلو  ادلعلمإن  -

 2 الر ي التعليم من  مبكرا توجيوالو  والتدريس التعليميهتم ب

                                                           
1
Departemen Agama RI, Undang-undang dan Peraturan Pemerintah RI, Tentang Pendidikan, 

Dirjen Pendidikan Islam, (Jakarta: 2006), hlm. 168 
2
UU RI No. 14 Tahun 2005.Undang-undang Guru dan Dosen, (Bandung: Fokusmedia, 2009), 

hlm.2  



 

 اليت والسلوكيات وادلهارات ادلعارف من رلموعة ىي للمدرس ادلهنية الكفاءةو  -

 يف التدريس يى درسإمنا وظيفة ادل  مهنتو شلارستو يف معلم هبا يلم أن جيب

  فقط الفصل

 ةمفيداإلسالمية، وإهنا  الثانوية زلمديةمبدرسة  ادلوضوعات أحد ىي العربية اللغة  2

 بعد الطلبة هبا ويقوم ديلكها أن جيب اليت القدرات توجيو يمكنف  لتعليما رجعدل

  العربية اللغة تعلم عملية اتباع

 العربية اللغة درسدل ادلهنية الكفاءة معرفةعلى  ىذا البحث يهدف ،بناء على ذلك

 . وسطالكالَتجيو المبونغ اإلسالمية   الثانوية زلمدية مبدرسة

 

 الدوافع الختيار الموضوع  . ب

 مبدرسة يف العربية اللغة درسدل ادلهنية الكفاءة أحوال كيف تعرف أن الباحثة تريد أن  0

 .وسطالكالَتجيو المبونغ اإلسالمية   الثانوية زلمدية

ىذه  بينما  العربية اللغة درسدل ادلهنية الكفاءة دراسةل ادلهتمة شعرت إن الباحثةو   2

 ينبغي مهم جزء ىذاو   التعليم ختصص يف باحثةال على للحصول صلة ذات الدراسة

 درس م كلل اشللوك كوني أن

 



 

 خلفية البحثج. 

 الوطنية الًتبية وغرض للوظيفة وفقا دوراً  تتخذ أن نطقةحكم ادل بية من ناحيةالًت إن 

 :2113 لعام 21 رقم القانون يف الواردة
“Tujuan pendidikan nasional yang berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.
3
 

 أن ينبغي حىت العام مالتعلي نظام يف ىو أىم العناصر درسادل أن ،احلال اىذ ويف

 عند االسًتاتيجية القضايا على دائماً ا ضوء يكون فادلدرس  الكثَت االىتمام على حتصل

 دوراً  درسادل عقدوقد   التعليم نظام يف عناصر أي مع دائماً  يرتبط وألن ،التعليم عن احلديث

 يف كبَت حد لو أيضا درسادلو   ادلدارس يف ر يا ادلنظمة سيما وال التعليم، تطوير يف رئيسيا

  والتعلم التدريس عملية يف خصوصاو  طلبةال صلاح

 ادلدرسُت عن 2115 لعام 04 رقم للقانون وفقا درسادل عن دلفهومإىل  بالنسبة أماو 

 على( 0) الفقرة 0 ادلادة عامة أحكام األول الفصل يف كالوارد أي اجلامعات، وأساتذة

 :التايل النحو
                                                           
3
UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(SISDIKNAS) beserta penjelasannya, (Bandung: Citra Umbara, 2003), hlm. 7.  



 

“guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan dasar dan menengah”.
 4 

 من أن ادلدرس ادلهٍت ىو،   Menjadi Guru Profesional كتابو يف أوزير عثمان وعند

 درسا أنو مكم وظائفها أداء على اقادر أصبح و  التعليم  رلال يف واخلربة القدرة ولدي الذي

  يداجل تعليمال ونتائج العملية يف وجود ىو أىم األمور درسادلوإمنا  5 بَتة ك قدرة مع

 درسُتادل دون كبَتة التعليم نوعية لتحسُت زلاوالت تبذل إصالح أي تقدم لن ولذلك،

 من تكون أن جيب التعليم نوعية حتسُتأن  أخرى، وبعبارة  وادلؤىالت ادلهنية تدعمو الذين

 6 درس م

 مبتطلبات تفي أن جيب شاقة مهنة ىو ادلهنة ىذه بأن والفهم الوعي يأخذ فإنو

 أي ،الكفاءة وجود وىي إال درس،على ادل جيب مكونات من واحدة  درسم لتصبح

 العملية حتقيق حملاولة ىذه الكفاءة ىو بوجود ادلقصودأما و   ادلهنية الكفاءةخصوصا يف 

 نفسو درسونادل فيهم مبن الناس من الكثَت ألن نظراً   التعليم لغرض وفقا ادلوحدة التعليمية

يستطيعون  الناس انتشار الرأي أن مجيع وىناك  مهنية مكاتب أحد ىو ادلعلم أن يف يشك

                                                           
4
 UU RI No. 14 Tahun 2005, Undang-Undang Guru dan Dosen, (Bandung: Fokusmedia, 

2009), hlm. 2. 
5
 M. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), Cet. 

Ke-20, hlm. 15.  
6
 E. Mulyasa,  Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: PT. Remaja Rosda 

Karya, 2008), hlm. 5. 



 

م يفكرون أن ادلدرس فاىم أهن  التعليمي العلم يفهمون ال أهنم الرغم على أن يكونوا مدرسا،

  على ادلواد الدراسية 

 ادلؤىالتلى تطوير النفس لًتقية ع ، أن ادلدرس البد لو من اإلىتمامديداجل نموذجال

 أو الر ي التعليم خالل من أما دائما، وليس إىتمام على األعمال اليومية فقط  والكفاءات

 جاء الذي النشاط يبعد عن درسادلوكان   ذلك شابو وما الدراسية واحللقاتأ التدريب

 7  حد أقصى إىل اإلمكانات لتطوير أنو نسي أنو حىت وتكرارا مرارا وىكذا ادلنزلو  التدريسو 

 نوعية حتسُت إىل هتدف وىناك ،درسللم الذايت والتمكُت التنمية جهود بعضو 

 األثر  الطلبة على إجيابيا أثرا توفريالكفاءة  نوعية حتسُتوكان   درسم ديلكها اليت الكفاءة

 نوعية حتسُت  ضلن يف حاجة إىل وكذلك ادلتخرج ادلهٍت  أو اإلخراج ظهور يتم الذي اإلجيايب

 .ادلربُت أو درسُتادل أحد ديلكها اليت الكفاءة

 عن ادلدرسُت واألساتذة أن الكفاءة ىي:  2115لعام  04ووفقا للقانون رقم 
“kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus 

dimiliki, dihayati, dan dikuasi oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan.”
8
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 e-jurnal.ikippgri smg.ac.id/index.php/JP2F/article/download/…/119  

8
UU RI No. 14 Tahun 2005, Op.Cit, hlm. 4.   



 

 ادلعلم داخل موجودة تكون أنو   القدرات من رلموعة ادلدرسُتكفاءة  فهموكان 

.وفعال مناسب ضلو على أدائها حتقيق أجل من
 9
 مزيج يى درسادل كفاءةبناء على ذلك، أن   

 دلهنة ادلعيار ىو اليت والروحية واالجتماعية والتكنولوجية كاددييةاأل شخصيةال قدرةال بُت

 والتعلم ادلتعلمُت فهمو  ادلواد التمكن على شملت وىهذه الكفاءة  اختصاصها من التدريس

  وادلهنية الشخصية والتنمية التعليمية

 ادلادة 2115 عام 09 رقم الئحة احلكومة أصدرت ادلدرسُت، نوعية إثباتوأما 

 اختصاص على تنص ،0 الفقرة ،01 ادلادة 2115 لعام 04 رقم والقانون 3 الفقرة ،28

 مرحلة يف التعليم عن فضالو  والثانوي االبتدائي التعليم مستوى على للتعلم كوكالء ادلربُت

 وشخصية االجتماعية الكفاءةو  الًتبوية الكفاءاتوتشمل كفاءة ادلعلم على   ادلبكرة الطفولة

10  التعليم مهنة من ة ادلهنية  واحلصول على كل الكفاءة والكفاء
 

 شخصيةوأما الكفاءة ال  ادلتعلمُت التعلم إدارة على القدرة يى الًتبوية الكفاءةإن 

  للمتعلمُت ظهور األسوة احلسنة على وقادر وموثوق عارفو  ثابتةال شخصيةال قدرةي ى

 أو الطلبة مع وكفاءة الفعال والتفاعل التواصل على ادلعلمُت قدرة ىي االجتماعية الكفاءةف

                                                           
9
 Kunandar, Guru Profesional Implementasi KTSP dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi 

Guru, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 55. 
10

 Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan (Pemberdayaan 

Guru. Tenaga Kependidikan dan Masyarakat dalam Manejemen Sekolah), (Bandung : Alfabeta, 2009), 

hlm. 30. 



 

 ادلهنية الكفاءةوأن   احمليطة واجملتمعات الطلبة األوصياء أو اآلباءأو  صدقاءاأل أو ادلعلمُت

 بأربعة الكفاءات مبهنتو القيام يف ادلعلم صلاحو   وعميق واسع نطاق على ادلواد فهم على قدرة

ا ىذ يف وإمنا الكفاءة ادلهنية اليت ستبحث عنها الباحثة  تدريسال قدرة على ىاتركيز  مع

 البحث 

 ألنو ،علمادل ديتلكها أن جيب اليت ادلهارات من رلموعة للمعلم ادلهنية الكفاءةكانت و 

 قيمة من التدريس مبهمة لمعلمل النجاح عرض أيضا ديكنو   بنجاح لتعليم ادلهمة تنفيذ ديكن

 مها كلمتُت، من تتألف عبارة ىي التعلم رلال يف اإلصلازاتف  للطالب التعليمية اإلصلازات

  سلتلف معٌت لو والذي والتعلم، اإلصلاز

ادلؤشرات  عند شريف الدين نور الدين أنالتقرير  ذلذا ووفقا للمؤشرات بالنسبة أماو 

 :كالتايل ادلهنية لكفاءةل

 قدرة على ادلواد الدراسيةال  0

 والتعلم لتعليمل الربنامج إدارة  2

  الفصل إدارة  3

 بوسيلة التعلم استخدام  4

 القدرة على أساس الًتبية  5



 

 لتعلمل التفاعل إدارة  6

11 .الطلبة إصلازات تقييم   7
 

على قدرة ادلدة  شملت ال للمعلمُت ادلهنية الكفاءةإمنا  ادلؤشرات، تلك إىل استناداً 

  ومن ادلعلمُت وإعداد التعليم تطوير حول وعميقة واسعة معرفة أيضا ولكنالدراسية فقط، 

 ،وجود ىذه الكفاءةب  مدرسلل ادلهنة تطوير يف القدرة ناحية أخرى، أن الكفاءة ادلهنية ذلا

  للطالب التعلم إصلازات حتسُت على اقادر  ادلعلمفسوف يكون 

 لتعلم،ل وادادل أن ادلدرس ادلهٍت ىو من الذي لو إرادة الرئيسية ادلؤشرات أحد ألن

إذا   فهما الطلبة يفهم حىت وضوحاً  وأكثر جيد بشكل ادلوضوع نقل على اقادر  كوني سوف

 محزة أونو ما عندك  التعلم إصلازات إىل التوصل يتمادلواد الدراسية من ادلدرسُت ف الطلبةفهم 

 نتائج على أثر لو سيكون مث اليت التعليم إدارة عملية على أثَتتالكفاءة ادلهنية للمدرس  أن

 إجيايب بشكل تأثَت ادلهنية ادلعلمُت كفاءة أن سامانا، أللف عند وفقا 02  الطلبة اإلصلازات

 03  للطلبة التعلم وإصلازات التعلم عملية يف
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 Syarifuddin Nurdin dan Basyiruddin Usman, Guru Profesional dan Implementasi 

Kurikulum, (Jakarta; Ciputat Press,2002), hlm. 83. 
12

 Hamzah B. Uno,  Profesi Kependidikan: Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di 

Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 65 
13

 A. Samana, Profesionalisme Keguruan, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 51.  



 

الوسط، أن  بونغدلكالَتجيو   زلمدية الثانويةبناء على ما قبل البحث يف ادلدرسة و 

  يكفيملالوسط  بونغدلكالَتجيو  الثانويةاللغة العربية مبدرسة زلمدية  الكفاءة ادلهنية دلدرس

 دريسالتمن قسم  ، أنو متخرجالعربية اللغة درسدل تاريخ الدراسة من جهة :مثل بادلؤشرات،

 إىل االلتفات مثل ،الفصل إدارةو  التدريس مهاراتأحوال  ومن جهة أخرى،  اإلسالمي

 يف أساليبب واستخدام التعلم ومصادر اإلعالم وسائلب واستخدام للجلوس الطالب موقف

.التدريس
 14 

اللغة العربية مبدرسة  أن الكفاءة ادلهنية دلدرس الرغم علىالحظة، بناء على تلك ادلف

 ولكن للمعلم ادلهنية الكفاءة شروط ببعض مل جيد الوسط بونغدلكالَتجيو  الثانويةزلمدية 

يف نصف السنة  لدراسة اللغة العربيةقيمة اإلصلاز  من يتضحو   جيدة للطالب التعلم إصلازات

 :الوسط بونغدلكالَتجيو  الثانويةمبدرسة زلمدية  الثانية 

  8 الجدول

 الثامن الصفيف  العربية اللغة بيانات حتصيلية 

 :2105/2106يف السنة  الوسط بونغدلكالَتجيو  الثانويةمبدرسة زلمدية  
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الطلبة عدد  Tuntas الزمني الفاصل قيمة دقة  رقم 
7 √ 86-011  0 

21 √ 70-85  2 

3  56-71  3 

0  40-55  4 

0  <41 5 

الطلبة عدد  31  

كالَتجيو  الثانويةمبدرسة زلمدية  يف الدرس اللغة العربية القيمة من كشف النتائج:دلصدراا
 الوسط بونغدل

 (011-86)، ضلن على فهم أن الطلبة الذين وجدوا القيمة اجلدول بناء علىمث 

 كاملة  الطلبة"  للعربية KKM " من ادلقاسة القيمة كانت إذاو  بلغت إىل سبعة طالب 

 إذاف  طالبا واحد وعشرين بلغتف( 85-70) جيد علىقيمتو  حصلت  وأما من مصنفة

 قيمة على حصلت ومن  مصنفة كاملة الطلبة"  للعربية KKM " من ادلقاسة القيمة كانت

مل  الطلبة للعربية، KKM ادلقاسة القيمة كانت إذا طالب، ثالثة وبلغت( 71-56) كافية

 بونغدلكالَتجيو  الثانويةمبدرسة زلمدية من ناحية البيان عن مقياس البحث  أما  ينجحوا

 :يلي كما  الوسط



 

86-100  : Baik Sekali 55-41 شلتاز : Kurang أقل 

71-85  : Baik 40>  جيد : Sangat Kurang. جداً  أقل 15
 

56-70  : Cukup كافية 

 دلعلم ادلهنية الكفاءةيف حول جيد  ولكن  الطلبة تعلم إصلازات ضلن على علم أن

  الباحثة إىل البحث دفعت اليت مشكلة ىي ىذهوإن   اإلصلاز مبؤشرات تفي ال العربية اللغة

 للغةا دلدرسي خاصة معلم، لكل شللوكة تكون أن ينبغيدور مهم، و  ادلهنية الكفاءة دور ألن

  للتوقعات وفقا التعلم أىداف حتقيق أجل من العربية

دلدرس اللغة العربية يف  الكفاءة ادلهنية " بعنوان ىذا البحثإقامة رغبت يف  ةباحثذلك، الول

 " وسطالالمبونغ  كالَتجيوالثانوية اإلسالمية   زلمدية ادلدرسة

 مشكلة البحث . د

 ادلهنية الكفاءة كيف: البحث شكلةمب لباحثةبناء على خلفية البحث، فقامت ا

 ؟وسطالكالَتجيو المبونغ اإلسالمية   الثانوية زلمدية مبدرسة العربية اللغة درسدل

 اهميتةأهداف البحث و    ج

 أهداف البحث .8
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Dokumentasi, Daftar Nilai Raport dan Standar Penilaian Bahasa Arab di MTs 

Muhammadiyah Kalirejo Lampung Tengah   



 

اإلسالمية   الثانوية زلمدية مبدرسة اللغة العربية دلعلم ادلهنية الكفاءة على عرفةادل

  وسطالكالَتجيو المبونغ 

 البحث أهمية .7

 يتم الذي التفكَت يف مسامهة ثالبح ىذه نتائج أن تكون ،النظرية حيث من   أ

 العربية  اللغة للنهوض خصوصاو  بناءة،

 احلال وجود أجل من اهنيم العربية اللغة مدرس أن يكون ،لتطبيقا حيث منوأما    ب

 الدراسية تعلم يف ادلتعلمُتو  ادلعلمُت بُت مالءمة أكثر ديداجل

 

 



 

نيالباب الثا  

 ادبيات البحث 

 العربية اللغة درسلم المهنية الكفاءة . أ

 كفاءة المدرس مو فهم .8

 والقيم وادلهارات ادلعرفة وأما إصطالحا ىو"  القدرة أو ادلهارة" ومعٌت الكفاءة لغة

 العمل أو التفكَت من العادةوكانت   العمل أو التفكَت من لعادةادلستخدمة با األساسية

 األساسية والقيم وادلهارات ادلعرفة بوجود كفاءة صبحأن ي أحد يسمح ستمراراالو  ثباتبإال

  06  بشيء للقيام

أن  اجلامعات، وأساتذة ادلدرسُت عن 2115 لعام 04 رقم للقانون ووفقا

 ومفهومة شللوكة تكون أن جيب اليت والسلوك وادلهارات ادلعارف من رلموعة االختصاص

 أنشوري  زلمد عندو  07 بإىتمام كبَت  ادلهمة الوظيفة أداء يف اضراحمل أو درسعلى ادل

 مبهام يتعلق فيماعلى شخص  ادلطلوبة وادلهارات وادلواقف ادلعرفة على القدرة يى الكفاءة

 18  معينة
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  Abdul Majid dan Dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi (Konsep 

dan Implementasi Kurikulum 2004), (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 9. 
17

 UU RI No. 14 Tahun 2005, Undang-Undang Guru dan Dosen, (Bandung: Fokusmedia, 

2009), hlm. 4.   
18

 Muhammad Surya, Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran, (Bandung: Pustaka Bani 

Quraisy, 2004), hlm. 92.  



 

 كالتمكن الكفاءة حيدد Mulyasa نقلت كما Cruncilton  و Finch عند لذلك،و 

 أن أظهرت أهناو  09  النجاح لدعم مطلوب ىو ما وتقدير وادلواقف ادلهاراتو  ادلهام من

 أو ادلدرسُت حوزة يف تكون أن جيب اليت والتقدير وقفادلو  وادلهارات ادلهام تغطي الكفاءة

  حتديدىا مت اليت زلددة مهمة ولتحقيق مواجباهت أداء ادلعلمُت

 وادلواقف والقيم وادلهارات ادلعارف من مزيج ختصاصاال أن ،  Mulyasa عند وفقا

 مستخدم االختصاص ، أنالتدريس نظام علىو   والعمل التفكَت من العادة يف تتجلى اليت

  أعلى مستوى على وجوىريُت ادلعارف إثبات على القدرة وىي ادلهنية القدرات لوصف

 اخلربة مستوى والكفاءات والتدريب التعليم خالل من الكفاءات ىذه اكتساب وديكن

 21 .األخرى ادلناسبة

 من رلموعة الكفاءة أن قولنستطيع أن ن اختصاص بعض وضعأساسا على 

 ومقدرة على كل ومفهومة شللوكة تكون أن جيب وادلواقف والقيم ادلهارات وإتقان القدرات

  مهنيا لتعليما أداء تستطيع حبيث واخلربات والتدريب التعليم من يأيت الذي ادلعلم

 كفاءة المدرسأنواع   .7
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 E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi (Konsep, Karakteristik, dan Implementasi), 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 38  
20

 E. Mulyasa, Op.Cit, hlm. 37-38.  



 

 عام يف 04 رقم واألساتذة ادلعلمُت قانون من 01 ادلادة من( 0) الفقرة يفوإمنا 

 والكفاءة الشخصية و الكفاءة الًتبية على الكفاءة يشمل ادلعلمُت كفاءة أن ذكر 2115

 ادلادةبناء على تلك  20 ادلهنة  تعليم خالل من ادلكتسبة ادلهنية والكفاءة االجتماعية

  معلم لكل شللوكة تكون أن جيب كتوبةادلالكفاءة  أنواع بعض أن اأساسكانت  ادلذكورة،

  ادلهنية الكفاءة جبوانب متعلق البحث ىذا يف للمناقشة حصراو 

 التعلم إدارة على القدرة أي الًتبوية الكفاءة وىي الكفاءة، من أنواع بعضو 

 والسلطة عارف،الو  النبيلة احلرفعلى  شخصية ي قدرةى الشخصية الكفاءةف  ادلتعلمُت

 قدرة ىي االجتماعية الكفاءةوأما   للمتعلمُت جيدة قدوة يكون أن ديكن كما كذلك

 أصدقاء السمسم أو ادلعلمُت أو الطلبة مع وكفاءة الفعال والتفاعل التواصل على ادلعلمُت

  هبا احمليطة احمللية واجملتمعات الطلبة األوصياء أو اآلباءو 

 الكفاءة المهنية للمدس .4

 إمهال دونو   وعميق واسع نطاق على ادلواد التمكن على قدرة ادلهنية الكفاءة وأما

 قبل من شللوكة تكون أن جيب اليت الكفاءات ىي ادلهنية الكفاءة أن  األخرى الكفاءات

 يف التعلم يف ادلتمثل اذلدف حتقيق أجل من الكفاءات ىذه تطوير وينبغي  مهنية معلم
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Ibid , hlm. 8. 



 

 قدرة على تشمل ادلهنية  وألن بتطورىا على كل معلم مهمة ادلهنية الكفاءةكانت و   ادلدارس

  التعلم إدارةو  اتقاهنا يف ادلعلمُت

 يى ادلهنية واألساتذة، ادلعلمُت بشأن 2115 لعام 04 رقم للقانون ووفقا
“Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan 

menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau 

kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan 

pendidikan profesi”.
22

  

 من وعميق مستقيم إتقان يف ادلوضوع من التمكن القدرةأن الكفاءة ادلهنية ىي و 

 ادلضمون يطغى ىو األكادديية وادلواد ادلدرسة يف موضوعات تغطي اليت الدراسية ادلناىج مواد

. تومنهجيو   العلمي ًتتيبال والقدرة على
23
-Model عنوان حتت وكتاب يف عثمان ذكروأما   

Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru،  ًأحد أن موضحا 

. العامة للمصلحة تطبيق مث للفهم الزمال العلم بعض يتطلب ادلهنية الوظائف
24 

 يكون أن وحىت ادلعلمُت، تدريب رلال يف واخلربة القدرة لديو الذي ىو ادلهٍت ادلعلمو 

 ادلهنية مفهوم أن استنتاج ديكن فإنو أخرى وبعبارة  وووظائف ومبهام القيام على قادراً 
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Ibid, hlm. 2-3 
23

Ibid 
24

 Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2014), hlm. 17-18.  



 

 مطلوب ونادلعلمو   جيدة ادلوظفُت مع مدربُت وأشخاص تعليما يتلقون الذينىم  لمعلمُتل

 25 واسعة وخربة احلقل مع وايتوافقل  لقدرةعلى ا

 التعليمية ادلواد إتقان على القدرة يى أن الكفاءة ادلهنية لتعليم،ل عايَتادللوكالة ل ووفقا

 ادلواد، مع التدريس علوم وأسلوب وىيكل مفهوم( أ: )على ويشمل وعميق واسع نطاق على

 ذات ادلوضوعات بُت العالقات( ج) ادلدرسية، ادلناىج يف ادلواد الدراسية ادلوجودة (ب)

 سياق ويف مهنية بطريقة اختصاص( ه) اليومية، احلياة يف العلم مفهوم تطبيق( د) الصلة،

 26  الوطنية الثقافةالقيمة و  على ظحبف عادلي

 العربية للغة للمعلمُت ادلهنية الكفاءة بأن االستنتاج ديكن اآلراء بعض على استناداً 

 يف ادةادل دتكن على يشمل الذي وعميقة، واسعة العربية اللغةيف  التعليمية ادلواد إتقان يى

 عملية ختطيط على وقدرة الًتبية أسس قدرة على فهم ادلهنية الكفاءةيف   الدراسية ادلناىج

  التعلم عملية تقييم على قدرةو  التعلم، بعملية االضطالع على قدرةو  التعلم،

 درسللم المهنية ةالكفاء خصائص .3

 إظهار على قادرة لتكون الالزمة القدرات من متنوعة رلموعة ادلهنية الكفاءةإن 

 يتم الذي احلقل يف اخلربة أو الدراية على تشمل ادلهنية الكفاءاتو   ادلهنية كادلعلمُت نفسها
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 Rusman, Op.Cit, hlm. 18-19  
26

Peraturan Pemerintah  No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. 



 

  ادلعلمُت الزمالء سائر مع باجملتمع وإحساس بادلسؤولية إحساسو  تدرس، اليت ادلواد التمكن

 بعض لديو يكون عندما مهنية كفاءة يتمتع الذي معلم إىل يشار أن ديكن معلم ألن

  للمعلمُت ادلهنية الكفاءة  ات من  ة أيضاو  القدرات

 التفصيلي ادلخطط من ،E. Mulyasa عند  معلملل ادلهنية الكفاءة نطاق ويتجلى

 :ادلعنية للمؤشرات

 التعليمية؛ ادلؤسسةو  للطالب التعلم نظرية وتطبيق فهم على القدرة (0

 التعلم أسلوب وتطبيق الدراسة ميدان تطوير كأدوات التعلم عملية ة علىقدر ال (2

 التعلم، يف وادلوارد اإلعالم وسائطب واستخدام وتطوير

 ،التعلم برنامج تنظيم على القدرة (3

27  ادلتعلمُت شخصية وتعزيز القدرات تقييمالقدرة على  (4
 

 :2117 عامال يف 06 رقم إندونيسيا جلمهورية الوطنية الًتبية وزير الالئحة فقا

 يعتقدو  األكادديية على يعتمدالذي  نمطوال ادلواد وىيكل ادلفاىيمقادر على   (0

 ومواضيععلى 

  ومواضي واالختصاص للكفاءة األساسية ادلعايَت إتقان (2
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 E.  Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2007), hlm. 135-136. 



 

 جيدا التعلم موادعلى  النامية (3

 ادلعلومات تكنولوجيات على االستفادةو   عاكس عمل مع على مهنيتو النامية (4

 28  أنفسهمعلى  اتطوير  واالتصاالت

 للكفاءات مؤشرات( 7) الفقرة 3 ادلادة 2118 عام يف 74 رقم الالئحة ووفقا

 :للمعلمُت ادلهنية

 التعليم زلتوى الربنامج دلعايَت وفقا عمق ويف واسع نطاق على ادلوضوع (0

  يدرسو سوف اليت ادلواضيع من رلموعة أو/و وادلواضيع

 الناحية من و الصلة، ذات الفنون أو والتكنولوجيا العلوم وأساليب مفاىيم (2

 من رلموعة أو/و وادلواضيع للتعليم ادلظللة وحدات أو متماسكة ادلفاىيمية

 29 .دراستو تكون سوف اليت ادلواضيع

أن الكفاءة  دين، نور، فالباحثة استخذمت برأي شريف الدين اآلراء بعض من

 :يلي كما لمعلمُتل ادلهنية

 درسهاسي اليت موادلل اخلاضعة (0

 تعلمو  تعليمل الربنامج إدارة (2
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 http://www.umnaw.com/sertifikasiguru2009/permen16.com , 23 April 2016, 08:54. 
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UU RI No. 14 Tahun 2005, Op.Cit, hlm. 67.    



 

 الفصل تدير (3

 التعلم اإلعالم وسائطأو  واردمب استخدام (4

 بيةالًت  ساسلأل اخلاضعة (5

 التعلمالتعليم و  تفاعل يدير (6

 31 .الطلبة إصلازات تقييم (7

 

 اسيةالدر  موادال بإتقان ملزم المعلم .8

 إمكاناهتا مجيع نقل على ممساعدهتتربية طلبتهم ىي   يف ادلعلمُت لدور والسمة

 ادلواد إتقان يف توقدر  ادلعلم يف حاجة إىل فلذلك  معينة مهارات إتقان على وهنمساعديو 

 إتقان قادرا على أن ادلدرس أن يكون A. Samanaوعند   الدرس صلاح ستحدد اليت التعليمية

 مواد وتنظيم الزيادية وادلواد الداعمة وادلواد اليورانيوم، ختصيب ومواد ،(ةالرئيسي) ةلزامياإل ادلواد

 العلوم تنمية مطالب وكذلك ادلتعلمُت وتنمية باألغراض الصلة ذات منتظم، بشكل التعلم

  30  والتكنولوجيا

 :التعليمية ادلواد إتقان يف للمعلمُت واجبة دتليكها اليت قدرةوال
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 Syarifuddin Nurdin dan Basyiruddin Usman, Guru Profesional dan Implementasi 

Kurikulum, (Jakarta; Ciputat Press,2002), hlm. 83. 
31

A. Samana, Profesional Keguruan, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 61. 



 

 ادلناىج مواد دراسة: ذلك يف مبا الدراسية، وادلناىج ادلواد على القدرة (0

 يةادلوص باألنشطة واالضطالع ادلدرسية الكتب زلتوى دراسةو  الدراسية

  ادلعنية للمواضيع الدراسية ادلناىج يف هبا

 العلم تطبيق ودراسة الصلة، ذات العلوم دراسة: على تشمل ادلواد إتقان (2

  األخرى العلوم يف

 32  الدراسية ادلناىج مواضيعلل تقييمال كيفية تعلم (3

 ت القدرة يفليس  الدراسية ادلواد وادلعلم الذي لديو كفاءة مهنية فالبد لو من قدرة

 ىكذا  ادلوضوعات مبوادادلتصلة  علومال من غَتىا أيضافقط، ولكن  الدراسي ادلنهج من ادلواد

  طلبتو إىل ادلواد تسليم يف منو كثَتا يساعد سوف الذي وسليمة، جولة األكادديية ادلعلمُت

 كثَتة   علومعادلا ب ادلدرس كان الطريقة وهبذه ،امستمر  تعلمل واجبا ادلدرس كان لذلكف

  راستود يف يعلم مبا القيام على قادراً  كان حيث

 التعلم برامج إدارة على قادر المعلم .7
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 Kunandar, Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

dan Sukses dalam Sertifikasi Guru, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 63. 



 

التدريس  مبادئو  التدريس نظام على قدرة مطلوب علمادل ،احلالة ىذه ويف

 جيدا تنظيماً  التعلم مواد التدريس  والقدرة على تقنيات-اسًتاتيجية-أساليب-وإجراءات

 33  التدريسبتصميم  واستخدام اعمق

 التعليمية ادلناىج فهمالدراسة و  أىداف صياغة يف ىراوادل قادر علمادل أن يعٍتوىذا 

 أن جيبو   التعلم أجل من للتعلم مرافق ميعجب واستخدام التدريس مبهارات القيام على دروق

 :التعلم برامج إدارة على بالقدرة يتعلق فيما للمدرسُت يكون

 مواضيع،لل الدراسية ادلناىج استعراض: على وتشمل التعليمي، واذلدف (0

 ادلواضيع صياغة غرض على والتعرف التعليمية، األىداف لصياغة اخلصائصو 

  التعليمية

 التدريس أساليب تعلم: ذلك يف مبا التدريس، أساليبب واستخدام معرفة (2

 هبا  واستخدام ،ادلختلفة

يف  عايَتادل الفهم على: على تشملو  ،مناسبة إجراءاتعلى  وضعالو  تحديدال (3

 خطةو  ، لموادل االختيار عايَتمب واستخدام ، تدريسال وإجراءات ،دلوادااختيار 

 جدوال الدراسة  وجتميع التعليم برنامج
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Ibid, hlm. 62. 



 

 التعلم، يف هودور  ادلعلم مهام الفهم على: يشتمل على لتعلم،ا برنامج تنفذ (4

 للتعلم، امصدر  البيئة استخدامو  اإلجراءات، وتدريس ادلواد أداةب واستخدام

  احلاالت فئة مع التعلم خطط وضبط عملية التعلم،على  النظرو 

 العلمي، التحصيل على تؤثر اليت العوامل دراسة: ويشمل ، الطالب قدرة معرفة (5

 الطلبة قدرة لتحديد وتقنيات بإجراءات تعلم

 على  الدراسات تشخيص: ذلك يف مبا العالجي، التعليم وتنفيذ ختطيط (6

 برامج من برنامج ترمجة التعلم، يف صعوبات التعلم، يف صعوباتال أسباب

 34 .وعالجية عالجية،

 الفئة إدارة على قادر المعلم .4

  الدراسية الفصول إدارة يى رونأو األخ ونادلبتدئ ونادلعلم يواجهها رئيسية مشكلة

 إلنشاء اون هبمستخدم ونوادلدرس  معقدة سلوك مشاكل الدراسية الفصول إدارة مسألة ألن

 الطلبة كفاءة تدريس من اذلدف حتقيق ديكن حبيث الدراسية الفصول حالة على واحلفاظ

 على واحلفاظ خللق الالزمة ادلعلم مهاراتي ى الدراسية الفصول إدارةو   معرفة من ودتكنهم

 35  التعلم عملية يف اضطرابات حدوث حالة يف واستعادتو األمثل التعلم ظروف
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Ibid, hlm. 
35

E.Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 

Menyenangkan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 91. 



 

 على اقادر  كوني أن ينبغي الدراسية الفصول إدارة وسائل يف ادلعلم قدرة ،وبالتايل

 توقف عندما  وكفاءة فعالية التدريس ىدف حققتف للمتعلمُت مواتية تعليمية بيئة خلق

  التعلم لعملية عائقا تكون ال حىت استعادتو على قادرة كانت فئات ادلعلم

 :وىي الدراسية، الفصول إدارة على دلعلمُتا قدرة بالنسبة أما

أنواع  تعلم: وتشمل اللغة، قواعد لتدريس الدراسية الفصول إعداد رلموعة .8

 تعلمو  حتقيق، ذلدف وفقا الدراسية الفصول إعدادو  اجللوس مكانيف  تعيُتال

  الفصول وإعدادات ختلفمبكان اجللوس ادل ستخدامال عايَتادل

 مع تتداخل اليت العوامل دراسة ذلك يف مبا ،جيدا والتعلم التدريسجعل أحوال  .7

 الفصول إدارة يف جراءاتاإلو  سًتاتيجياتاال تعلم والتعلم، التدريس أحوال

 36  وقائية وقاية الدراسية

 لتعلم متعة دائماً  أهنا حبيث الدراسية الفصول إدارة حفظمن قدرة على  درسالبد دلف

 صل ف يف االجتماعيةو  الدراسية التعلم عملية توجيو أو ومباشرة

 التعلم ومصادر اإلعالم وسائلب استخدام على قادر المعلم .3

 وسائلب واستخدام ادلشًتيات يف الطلبة إشراك على اقادر  كوني أن ينبغي ادلعلمو 

  أماو   دراستو لفائدة وكفاءة واالجتاه، بنشاط، التعلم ومصادر اإلعالم
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 Kunandar, Op.Cit.,hlm. 64.  



 

 ومصادر اإلعالم وسائلب استخدام على بالقدرة يتعلق فيما جيب للمعلمُت بالنسبة

 :التعلم

 دراسة: على وتشمل اإلعالم، وسائطب ستخداماالو  تحديد،الو  تعرف،ال .8

 وسائلب التدريس معايَت حتديد والدراسة ،التعليم وسائط من متنوعة رلموعة

 التعليم وسائطب استخدامو  اإلعالم،

 بسيط درس: ذلك يف مبا والتعلم، لتدريسل الدعائم تساعد بأدوات والعناية .7

  ادلدرسية البيئة يف تتوفر اليت ادلواد وحيدد

 كيفية تعلم: ذلك يف مبا التعلم، عملية أجل من ادلختربات وإدارة استخدام .4

 كيفية وتعلم العمل، يف اخلربة من قواعدالو  طرقال ودراسة ادلخترب،ب استخدام

   األدوات وختزين رعاية

 تعلمو  وتعلم، التعلم عملية يف ادلخترب وظيفة دراسة: على وتشمل ختربادل تطوير .3

 وتطوير ادلختربات أنشطة فعالية وتقييم ادلخترب، تصميم من متنوعة رلموعة

 اجلديدة التجربة



 

 عملية يف ادلكتبة مهام دراسة: ذلك يف مبا التعلم، عملية يف ادلكتبةب استخدام .5

 مكتبة من سلتلفة مصادر باستخدام ادلوارد، مكتبة أنواع مجيع دراسة ، التعلم

  ادلكتبة يف ادلصادر وتقييم كتبة،ادل يف صدرادل اختيار وتعلم

 37 .التعلم عملية يف بالتعليم الدقيق استخدام .6

 التعليمية ساساأل قادر على فهم المعلم .5

وىذا  38يعلمها   ىي رلموعة العلوم اليت واجبة علي كل مدرس  تعليميةال األساس

 األشياء  و ادلدرس إعطاء على ينقادر  الطلبة كوني سوف  التعليم يفاألمر أمر مهم جدا 

 والتوجيو الًتبوي، النفس وعلم الًتبوية، واإلدارة الًتبوية العلوم: "ادلعلم يتقن أن جيب اليت

.والنصح
 39 

 ا:إتقاهن يف بقدرة يتعلقوكل مدرس أن يكون قادرا على إقامة األساس التعليمية  وما 

 السوسيولوجية من جهة مع والتدريس التعليم ومشاكل مفهوم على التعرف .8

 والنفسية والتارخيية، والفلسفية
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Ibid.,hlm. 65  
38

 A. Samana, Op.Cit.,hlm. 64.  
39

Ibid.,hlm. 65  



 

 بإمكانات النهوض ديكن جتماعيةاإل ؤسسةادلك ادلدرسة بوظيفة العًتافا .7

.احمللي واجملتمع ادلدرسة بُت ادلتبادل التأثَت عن فضال أوسع، مبعٌت اجملتمع
 40 

 التعلم تفاعلال إدارة على قادر المعلم .6

 يف التعلم أنشطة يف وادلتعلمُت ادلعلمُت بُت متبادلة عالقات التعلم التفاعالت أن

 مع الر ي أىم األمور يف عملية التدريس والتعلم التعليم عملية إنو  40 .الدراسية الفصول

يف  كبَت حد إىل تتحدد والتعلم التدريس عمليةوكانت   الرئيسي الدور كصاحب ادلعلم

 ادلعلمُت أن  B. Suryosubroto ذكرىا  Uzer Usman عندو   ادلعلم بدور الطلبة نتيجة

 إدارة على قادرة أفضل وسيكون فعاال تعلمال بيئة إدارة على قادرة أفضل سيكون ادلختصة

 42  ادلثلى ادلستويات على النتائج الطلبة يدرس أن ديكن أنو حيث والتعلم، التعليم عملية

 التعلم التفاعالت إدارة على القدرة أن يفهم أن ديكن أنو رأيال ىذا إىل استناداً 

 قادرة تكون سوف نوعية بُت التفاعل خالل من القدرة ألن ها ادلدرس ديتلك جداً  مةمه

 بالقدرة يتعلق فيما للمدرسُت يكون أن جيب قدرةوال  الدراسة يف طلبةلل النتائج حتسُت على

 :التعلم التفاعل إدارة على

 التعلم طرقب استخدام على الطلبة حتفيز كيفية تعلم (8
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 Kunandar, Op.Cit.,hlm. 65-66  
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ZaharaIdris dan Lisma Jamal, Pengantar Pendidikan I, (Jakarta: Grasindo, 1992), hlm. 91.  
42

 B. Suryosubroto,Proses Belajar Mengajardi Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 

17. 



 

 لتعلم تحفيزطريقة البستخدام ا (7

  ادلختلفة تعلم أنواع األسئلة (4

  األسئلة من سلتلفة أشكالب استخدام (3

  ادلدرسة يف للتعلم النفسية اآلليات بعض تعلم (5

 التعلم   عملية يف والسلبية اإلجيابية العوامل يتناول (6

 األشخاص  بُت التواصل سبل درس  (7

 43  األشخاص بُت التواصل طرق استخدام (8

 

  لطلبةالتعلم ل إنجازات تقييم على قادر المعلم .7

 من يتجزأ ال جزء التعليم تقييم أن ىو وظيفيا يفهم أن إىل حباجة شيء كل أول

 االختبارات، تنظيم ،على تكوين وسائل االختبار التقييم أنشطة تشمل حيث  التعليم نظام

 نتائج عن فضال العملية، إدارة النقاط، وجتهيز نقاط، دلنح والتصحيحات االختبار إجابات

 مع  حاجة إىل الوصولومجيع خطط التقييم يف متابعة الدراسة ىذه نتائج وتقييم التقييم،

  تدريس اآلخرال نظام مكونات
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 Kunandar, Op.Cit.,hlm. 66.  



 

 ادلصلحة على كبَت تأثَت لو للطالب التعليمي التحصيل تقييم يف ادلعلمُت قدرةو 

 واجلهد للطالب التنمية اجتاه حتديد على قادرة تكون سوف ادلعلمُت قدرة بسبب  للتدريس

 44  احملتملُت للطالب التنمية توجو أن ديكن األمثل

 تعليم إصلازات تقييم على بالقدرة يتعلق فيما للمدرسُت يكون أن جيب قدرةالوأما 

 :الطلبة

  التقييم وظيفة دراسة (8

  الداخلي التقييم وأساليب تقنيات سلتلف تعلم (7

  الداخلي والتقييم الصياغة (4

  التقييم وإجراءات تقنيات تقييم معايَت عن دراسة (3

 نظامو و  التقييم تقنيات استخدام (5

   التقييم عملية نتائجواإلستخدام على  احلفظ  (6

  التعليم عملية لتحسُت النتائج استخدام  (7

  التقييم وإجراءات تقنيات تقييم (8

  45  تعليماتال برنامج تقييم تفاعل  (9
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 مدرس اللغة العربية . ب

 مفهوم مدرس اللغة العربية .1

 الكلمةو ، أن ادلدرس يسمى بادلرب وادلعلم وادلأدب الًتبية اإلسالمية، من ناحية 

 "معلم" ىو اسم الفاعل من علم يعلم كما والكلمة رب يرب مشتقة من كلمة  "مرب"

" من كلمة أدب بالكلمة "مأد بينما و   (Q.S. 02:31) وجدت يف القرآن الكرمي

 46 يف حديث النيب ص م أن اهلل يأدب ين مدة خادلستكما الكلمة ،  يأدب

 التوجيو والقطارو  والتدريسثقيف مرب مهنية مع ادلهمة الرئيسية لت ىو ادلعلمو 

تقييم ادلتعلمُت يف مسار تعليم الطفولة ادلبكرة من التعليم الر ي والتعليم االبتدائي الو  والتقييم

حول ادلعلمُت واألساتذة(   2115لعام  04من القانون رقم  0والتعليم الثانوي )ادلادة 

 47   حىت تكون تربية للفردتوجيو اخلربة والسلوك على تعمد  الذي ىو وادلعلم

يسر واحملفزات ادلدور ادلعلم ك أيعامل التعلم  التعلم أو التعلم وكالء ادلعلم دورإن 

ادلسؤوليات اليت ال  البد لو من درسوادل 48 ومنظم نبضات القلب وملهمة التعلم للمتعلمُت 

 بالتعليم ، ولكن مع ادلسؤولية ادلالية للحضارة كبَتة للنهوض فقط تستند إىل رلرد
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 همتعليمل الطلبة وعي ادلسؤولُت يف تثقيف الذي مهٍتمرب  ىو ادلعلمو لذلك، 

 تنظيم وإدارةو  التعلمعلى تصميم برامج  ادراق يكون ادلدرس  لذا جيب أن هموتوجيه

صل  إىل مستوى نضج كاذلدف النهائي يوديكن أن  الفصل  فكان الطلبة متعلمُت جيدا

 للعملية التعليمية 

 اخلاص يفيعلم على وجو  ىو مدرس الدي مدرس اللغة العربيةف على ذلك،بناء 

، ولكن ينبغي أن فقط علم عند تدريس اللغة العربية ليس أداةوإمنا ادلدراسة اللغة العربية  

 أن حول مجيع ادلسائل ذات الصلة باللغة العربية  كما ىو معروف الطلبة إىلعطي األلفة ي

مهارة   الكالمومهارة فهم(، وي يسمع) مهارة اإلستماع مهارات: أهناأربع  فيهااللغة العربية 

 القراءة ومهارة الكتابة 

 الشروط أو المتطلبات الالزمة لمدرس اللغة العربية .2

أما فيما يتعلق بادلتطلبات الالزمة لتصبح معلمة، وفقا لألستاذ الدكتور زكية 

 دارادجات:

 اهلل سبحانه وتعالى.إلى  التقوى . أ

وفقا ألىداف تعليم العلوم، من ادلستحيل أن تعليم الطلبة للتقوى هلل، إذا مل ادلعلم 

، أصبح مثاالً لقومو  ديكن ص م يكن ىو نفسو احلذر منو  ألن ادلدرس قدوة لتلميذه كالنيب



 

، بقدر ما أنو من ادلتوقع أيضا الطلبةمعلم مثااًل جيدا لألعضاء جلميع  قدوةأن حتمل 

 .اجليل القادم من دولة جيدة والنبيلةتثقيفهم بنجاح ليصبح 

 كان المدرس عالما . ب

قدرة الالزمة دلوقف و ، ولكن باإلثبات، أن صاحبها معرفة فقط ورقة ليست الشهادة

حيث أنو كان يسمح لو بالتدريس  ما عدا يف  لو الشهادة ادلعلممعُت  جيب أن يكون 

 من عدم كفاية عدد ادلدرسُت، ىو حتسن كبَت، بينما كثَت الطلبةحاالت الطوارئ، مثل عدد 

مث أجرب على اخلروج مؤقتاً، أي قبول ادلعلمُت الذين مل تكن مناسبة  ولكن يف ظل الظروف 

العادية، ىناك نقطة مرجعية أن تعليم ادلدرسُت أعلى ادلعلمُت أكثر جيدة ويف تشغيل أكثر 

 رفيعو ادلستوى أيضا اجملتمع درجة

 الصحة البدنية . ج

ألولئك الذين يتقدمون بطلبات ليكون معلم  ادلعلم  انية شروطالصحة البدكانت 

ضافة إىل ذلك، إلالذي يعاين من األمراض ادلعدية، مثل خطَت جداً على صحة األطفال  وبا

ادلعلمُت الذين ىم ادلريضة لن يكون متحمسًا للتدريس  وكالة الصحة يؤثر إىل حد كبَت 

  .الطلبةعلى روح العمل، أجربت ادلعلمُت الذين مريضا الفرجة والتأكيد إيذاء 

 أحسن الخلق . د



 

حرف ادلعلم شخصية ىامة يف طابع التعليم ادلتعلمُت  ينبغي أن يكون ادلعلمون 

فال ىم مثل تقليد  من بُت األىداف التعليمية ىي تشكيل األخالق قدوة، نظرًا ألن األط

لقداستو يف الطالب اخلاصة، وىذا ديكن أن يتم إال إذا كانت الشخصية للمعلم احلرف  

النيب أي تعريف الًتبية األخالقية يف "العلوم اإلسالم" اجمليدة، كما يتجلى يف ادلعلم الرئيسي، 

جلميع  عادالكون ي، أن وظيفتو علىاحملبة  ىي  ق النبيلةاألخال مدرس  من بُت ص م زلمد

  اجملتمع اآلخرينواذلدوء، طبيعة ر ية هبيجة وإنسانية، بالتعاون مع ادلدرسُت  والصربالطلبة، 

49 

 مسئول عن الوظيفة . ه

ضافة إلأثناء عملية التعلم  وبا الطلبة التعليم على ادلعلم أيومسؤوليات وظيفات  أن

  إىل ذلك، ادلعلم مسؤولة أيضا عن االنسجام بُت البيئة احمليطة وسلوك اجملتمع

 ذو نفس وطنيالمرأ  . و

إندونيسيا تتكون من سلتلف اجملموعات العرقية الذين لديهم لغات سلتلفة واجلمارك  

ادلهمة الرئيسية للمعلم، ألن ىذا ما جيب ادلعلم أواًل الوطنية يف  ىي لتضمُت النفس الوطنيةو 

 50  القلب
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 Zaenal Mustakim, Strategi dan Metode Pembelajaran, (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 

2011), hlm. 6  
50

 Hamzah B. Uno, Op.Cit., hlm. 29  



 

 الباب الثالث

ج البحثا منه  

 البحث نوع . أ

 النوعي البحث ويؤكد  النوعي البحثب ادلستخدم البحث نوع أن حتليلو، لىع بناء

 البحث من النوع ىذا يولد ولذلك  ادللحوظة الظاىرة بُت العالقات ادلتنوعة إىل حتليلو

 ادلنطوقة أو ادلكتوبة الكلمات بعض شكل يف البيانات مالحظة ديكن أي وصفية، بيانات

 50الفاعلة  اجلهات أو األشخاص من

 بالدراسة البحث ىذا التقدديي العرض يستخدم حتليلو، عمق على تعتمد حُت وأما

 أن ديكن ذلا يتسٌت حىت ودقة منهجية بصورة وصف البحث ىذا ويهدف  النوعية الوصفية

 على القراء ىو دلساعدة الوصف ىذا ألغراض بالنسبة أما  واإلستنباط للفهم أسهل تكون

 وأيضا أساسي، حبث يف ادلوجودين ادلشاركُت رأي وكيف  ادلراقبة بيئة يف حيدث ما معرفة

 52أساسي  حبث يف حتدث اليت األنشطة أو األحداث ىي مبا يتعلق فيما
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 Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, Metode Penelitian, (Bandung: Mandar maju, 2002), hlm. 174 



 

  العربية اللغة دلدرسي ادلهنية الكفاءة وحتليل وصف إىل هتدف وصفية نوعية دراسة

يف  العلمي التحصيل الطالب حتسُت على تؤثر اليت كفاءات العربية اللغة عند مدرسي ىل

 الوسط  المبونغ كالَتجيو احملمدية الثانويةادلدرسة 

 مصادر البيانات . ب

 يستخدم ال النوعي البحث أن سوجينو، كتابة يف ادلكتوب سربادليي عند رأي

 عن التعبَت ديكن  احلالة أو االجتماعية احلالة تسمى البحث ولكن ،وعينة اجملتمع مبصطلح

53فيو  حيدث ما أعمق فهم يف يرغبون الذين موضوع أو بالكائن االجتماعية احلاالت
 

كالَتجيو،  زلمدية الثانويةالعربية يف ادلدرسة  للغة البحث موضوعو ىو أساتيذ ىذا يف

 مصادر أو سلربين يصبحون كما البحث، موضوع كونو عن النظر أيضا  وبصرفوىو سلرب 

 ىذا من اذلدف وأما  الباحثة حبثتها اليت ادلسائل عن معلومات توفر أن ديكن البيانات

 يف العربية للغة ادلهنية ادلعلم كفاءة يف ىو وىذا الباحثة، ادلبحوثة على ادلشكلة ىو البحث

 .تعليميال التحصيل الطالب حتسُت

 طريقة جمع البيانات . ج

 مجع عملية يف رئيسية كأداة الباحثة جيعل ،نوعيال نهجبادل ميستخد ىذا البحث

 ،البيانات على للحصول ادليدان إىل مباشرة البحثب ةالباحث توقام  البحث بيانات
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 العربية، اللغة وتعليم تعلم لكيفية( ادلراقبة) ادلالحظات: مثل البيانات مجع طريقة ستخداموا

 ادلدرسية  الوثائق خالل ومن ،(مقابلة) وادلقابلة

 طريقة ادلقابلة  0

 وأهنا  االستبيانات أو الشفوية كادلقابالت إليها يشار ما غالباً  أو ادلقابلة طريقة

 مقابلتو  من معلومات على للحصول( ادلقابل) بادلقابلة حوار

 فادلقابلة تنقسم على: التنفيذ، حيث من

 ىي ما تذكري أن أيضا ولكن رلاناً، كل شيئ  سألي ادلقابلة ،احلرة ادلقابلة   أ

 ما التوجيهية ادلبادئ حيمل مل ادلقابلة الواقع يف  هاجمعسي اليت البيانات

 أن يسأل يف ادلقابلة  سيطلب

 األسئلة من سلسلة بتقدمي ادلقابلة يقوم هبا مقابلة وىي منظمة، مقابلة   ب

  كاملةال التفصيلية

إقامة  يف مقابلة منظمة  و حرة مقابلة من الًتكيبة أي احلرة، ادلنظمة ادلقابلة   ج

 اليت األمور عن فقط تفصيلي سلطط أي التوجيهية، ادلبادئ بتنفيذ ادلقابلة

 54سيطلب األسئلة فيها 
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 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Tindakan Praktik, (jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 

199 



 

 الباحثةو  االستجواب  وقت ادلنظمة احلرة يف ادلقابلة تستخدم البحث، ىذا يف

 أما  متطرفة آراء يف التساع نظراً  كان عليو ادلدعي وأن  موجودة أسئلة إطار إىل استناداً 

 يف للتعليم واحلقائق البيانات عن الكثَت يعرف كان ألنو ،رئيس ادلدرسة فكان مستجيبا

 الذين الطلبة وكذلك ،مديةزل الثانويةادلدرسة  يف العربية للغة أستاذ ىو آخر ادلقابلة  ةرسادلد

  العربية اللغة تعلم يتبعون

 ادلالحظة طريقة  2

 من بغَتىا مقارنة عند خصائص لديو  البيانات مجع من طريقة ادلالحظة ىي واحدة

 من تتألف وىي معقدة، عملية ىي ادلالحظة أن سوتريسنو ىادي كما قال  التقنيات

ادلشاركة  بادلالحظات يقومون منهم اثنان  والنفسية البيولوجية العمليات من متنوعة رلموعة

 عمليتها  يف وغَت ادلشاركة

 مالحظة بادلشاركة  0

 جيري الذي الشخص مع اليوم بأنشطة مباشرة ادلالحظة، الباحثة ىذه يف

 البحث  بيانات كمصدر استخدامتو أو الحظت

 مالحظة غَت ادلشاركة  2



 

 الباحثة جلست أي  مشاركة غَت مبالحظة ىذا البحث يف الباحثة واستخدمت

 عملية العربية اللغة مدرس هبا قامت اليت األنشطة راقبت بينما الظهر يف

مبا قال  وفقاف ادلالحظة هىذ تسمية وأما  الدراسية الفصول يف والتعلم التدريس

 يسمى أنو مث ادلالحظة يف الواردة العناصر مجيع يف مشاركة تكن مل إذا  سوجينو

55غَت ادلشاركة 
 العربية اللغة سلوك مدرس بعض مراقبة الطريقة ىذه وتستخدم 

 اليت ىي: الدراسية، الفصول يف

  ادلتعلمُت ضلو التفاعل إجراء يف العريب ادلعلم القدرة  0

  ادلوضوع عرض يف العربية اللغة مدرس قدرة  2

  فئة إدارة يف العريب ادلعلم القدرة  3

  للمعلم التدريس منط  4

 التعلم عملية عند الدراسية الفصول أحوال  5

 بشكل للمدرسة األحوال مراقبة الدراسية فهي الفصول خارج تتم اليت ادلالحظة وأما

 العربية اللغة قدرة مدرس  وظروف، أوضاع الراحة، ووسائل وادلرافق اجلغرايف، ادلوقع) عام

  (واجملتمع وزمالئي الطبقة خارج الطلبة مع التفاعل على

 طريقة الوثائق  3
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 مذكرة شكل يف متغَت أو بادلسائل ادلتعلقة البيانات عن تبحث ىي الوثائق طريقة

 األعمال وجدول االجتماعات وزلاضر والنقوش واجملالت والصحف والكتب وترانسكيب

 56وغَت ذلك 

 وادلعلمُت ادلدرسة تأسيس قصَت عن تاريخ ىو الوثائق بطريقة اجملموعة البيانات وأما

 وإدارة كالَتجيو زلمدية الثانويةادلدرسة  يف التعلم وعملية التنظيمي واذليكل وادلتعلمُت

 احلالية  بالدراسة ادلتعلقة الوثائق من وغَتىا الدراسية الفصول

 تحليل البيانات اسلوب . د

 ادلأخوذة البيانات  منتظم بشكل البيانات وجتميع إجياد عملية ىي البيانات حتليل

 إىل وحيدد فئات إىل ينقسم البيانات  مث توثيق ومن ادليدانية وادلالحظة ادلقابلة نتائج من

 قبل من فهمها يسهل حىت اإلستنتاجات وجعل منط يف وترمجة بالتوليف والقيام وحدات

 57آخر  شخص أي أو نفسك

 البيانات جتهز الباحثة مث البيانات، مجع أداة خالل البيانات اجملموعة من إىل استناداً 

 اخلطوات أما  الفرضية صحة الختبار استخدامها ديكن اليت النتائج على احلصول أجل من

 ىي: البيانات لتجهيز
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 ىذا يف تقليل يتم اليت البيانات بتغليف يقوم البيانات، الذي Reducation   أ

كالَتجيو المبونغ  زلمدية الثانويةالعربية يف ادلدرسة  اللغة معلم ىو البحث

 الوسط 

 يف البيانات لتقدمي البيانات عرض يستخدم ،  Data display البيانات عرض   ب

 الثانويةادلدرسة  يف والتعلم لتعليما أحوال دلعرفة  بالنص سرد ىو النوعي، ثالبح

 ادلراقبة إىل استناداً  الباحثة قبل من ادلستخدمة عرض مث ،كالَتجيو زلمدية

  العربية للغة ادلهنية ادلعلمُت الكفاءة حول علوماتادل توضح اليت والوثائق

 أن من ادلفهوم  والتحقق اإلستنباط اختاذ أي ،(Verification) التحقق    ج

 تكون أن ديكن النتائج  جديدة نتيجة كان النوعي البحث يف الوارد اإلستنباط

 غَت أو ضمن زلتمالً  يزال ال السابق يف كان الذي للكائن صورة أو وصفاً 

 أو عارضة عالقة تكون أن وديكن واضحة، أصبحت حبث وبعد واضحة،

 58 نظريات أو فرضيات أو التفاعلية

 من احلد مع البيانات حتليل طريقة تستخدم الباحثة أن نعلم على ذلك، ضلن بناء

 عملية أي البيانات، باحلد التحليل يبدأ  ىذا البحث يف والتحقق البيانات وعرض البيانات

أو  البياناتتقدمي  ذلك وبعد  همةادل األمور على الًتكيز األساسية، األمور وحتديد تلخيص
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 وادلخططات قصَتة شكل يف بو القيام ديكن لبياناتا عرض البيانات  عرضيسمى 

  وغَتىا الفئات بُت والعالقات

 ىي األخَتة وأما اخلطوة  فهم قد ما فهم على يسهل سوف البيانات عرض إن

حتديد  يف الرد على قادرة يكون قد النوعي إستنباط البحث  اإلستنباط أو البيانات حتقق

  مؤقتة تزال ال ادلسألة وحتديدىاضده ألن  رمبا ولكن ،ادلسألة
 

 



 

 الباب الرابع

  هاوتحليل البيانات عرض
 

 المدرسة الثانوية محمدية كاليريجو عنالعامة الصورة  . أ

 تاريخ تأسيس المدرسة الثانوية محمدية كاليريجو .8

ادلدرسة الثانوية زلمدية كالَتجيو ىي مؤسسة التبوية الوطنية اليت تعادل بادلدرسة 

األوىل )اإلعدادية(  وىذه ادلدرسة حتت رعاية ادلؤسسة التابعة "ادلؤسسة زلمدية 

 اإلسالمية" ويطغى بعض مستوى من التعليم النظامي، أي روضة األطفال، وادلدرسة الثانوية 

(MTs)لية  ووقعت ادلدرسة الثانوية زلمدية كالَتجيو يف الشارع أمحد دحالن  ، وادلدرسة العا

  أنشئ التعليم االبتدائي والثانوي يف عام 081274747493كالَتجيو رقم اذلاتف

 .بإدارة دين إندونيسيا MTs ادلسلم احملمدية 0965  يف عام 0978

س والتعلم ذلا الرؤية يف تنفيذ أنشطة التدريوأن ادلدرسة الثانوية زلمدية كالَتجيو  

 وادلهمة التالية:

 الرؤية: 

تشكيل حالة اإلنسان ادلتعلم وشخصيتو النبيلة، واحلديث والنجاح والطيب يف رلال 

 العلم والتكنولوجيا باعتبارىا جتسيدا للدعوة األمربا معروف وهني عن ادلنكر 



 

 البعثة:

 تثقيف البشر لديهم الوعي )معرفة الروحية( على اهلل   0

النموذج على اإلنسان الطيب الذي قد جتدد روح اإلنسان، والتفكَت   2

 الذكية والثاقبة، والبديل 

تشجيع ادلتعلمُت ليصبح البشر وجود مهارات احلياة وادلهارات   3

 االجتماعية، والتكنولوجيا وادلعلومات، واالتصاالت 

توجيو ادلتعلمُت ليصبح البشر ذلا روح، والقدرة على خلق ونقدر   4

 .مال الفنية والثقافةاألع

 أحوال المدرسين بمدرسة الثانوية محمدية كاليريجو .7

بناء على مالحظات الباحثة عن أحوال ادلدرسُت وادلوظفُت مبدرسة الثانوية زلمدية  

، فإنو ديكن اإلشارة إىل أن الدولة من ادلعلمُت وإدارة العمل وفقا للحالة مالك كالَتجيو

، الوصول إىل عدد 2105/2106يف عام مبدرسة الثانوية زلمدية كالَتجيو، ادلوظفُت احلايل 

مع رلموعة متنوعة  الدرجة األوىلشخصا  تعليم ادلعلم ادلسؤول عن  28كاف من ادلعلمُت 

بعضها استنادًا إىل كلية اجلمهور  احتياجاهتا من التخصصات األكادديية لتتناسب مع 

ة التعليمية، مث قدرات ادلتوقعة واحملتملة يف التدريس والقطاع اخلاص، حىت مع ىذه التجرب



 

مبدرسة الثانوية زلمدية   شك  دلزيد من التفاصيل بشأن بيانات ادلعلم علىحباجة ليس 

 :كما يليكالَتجيو،  
Tabel 2 

بمدرسة الثانوية محمدية كاليريجو  قائمة المعلمين   
TP. 2015/2016 

 مجال الدراسة شهادة اسم رقم
1 Anwar Fauzi, S.Pd S1 IPA 

2 Hi. Muhail Rsyid, S.Ag S1 Al-Qur’an Hadits 

3 Ngadiyo, S.Pd.I S1 
Bahasa Arab dan 

Kemuhammadiyahan 

4 Mohammad Shoheh, S.Pd.I S1 Aqidah Akhlak 

5 Slamet, B.A  Nahwu Shorof dan PKN 

6 Hi. Tekad Zainuddin, S.Ag S1 Kemuhammadiyahan 

7 Rika Riskina Hariyani, S.Pd S1 Bahasa Inggris 

8 Muhtar Ilyas, S.Pd S1 Tinkom 

9 Pujianto, A.Ma.  Penjaskes 

10 Erni Rahmawati, S.Pd.I S1 Fiqih 

11 Rifki Efendi, S.Pd S1 Bahasa Indonesia 

12 Eni Wahyuni, S.Pd.I S1 Sejarah Kebudayaan Islam 

13 Dewi Ratnasari, S.Pd S1 Matematika 

14 Heru Setiawan, S.Pd S1 
Seni Budaya dan Bahasa 

Indonesia 

15 Mutmainah, S.Pd.I S1 PKN 

16 Ana Fauziyah, S.Pd S1 Nahwu Sharaf 

17 Nurma, S.Pd S1 Bahasa Lampung 



 

18 Rafiq Hidayat, S.Pd S1 IPS 

19 Jemingan  STQ 

20 Laras Niti Mulyani, S.T S1 Tinkom 

21 Zulkarnain Isma Adhi, S.Pd S1 IPS 

22 Ali Ahmad Muzamil  Fiqih Syari’ah 

23 Rosyidah Umami  
Prakarya dan Tahfidzul 

Qur’an 

24 Wahiddin  Nahwu Shorof 

25 Anisa Fauziati, S.Pd S1 Bahasa Inggris 

26 Amir  Muthola’ah dan Mahfudhod 

  2105/2106سنة مبدرسة الثانوية زلمدية كالَتجيو، ادلصدر: وثائق 

، ووفقا للسيد مبدرسة الثانوية زلمدية كالَتجيومع العدد من أعضاء ىيئة التدريس 

 :و قالادلدرسة أن كرئيس أنور فوزي  
“Tenaga pengajar yang ada di MTs Muhammadiyah Kalirejo Kecamatan Kalirejo, 

dalam melaksanakan proses pembelajaran di harapkan guru mampu melaksanakan 

tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik kemampuan yang telaj dimiliki serta 

mampu membangun MTs Muhammadiyah kedepan lebih maju”.
59

 

أن أحد ادلؤشرات اليت تؤدي إىل حتقيق التعلم  ىذا الرأي، الباحثة على فهم من 

 تفضي احلالة ىو توافر اجمللس للمعلمُت الذين يتمتعون بادلهارات ادلناسبة أو اخلربة يف رلال 

 العلوم أهنا تتقن/ادلهنة 
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Anwar Fauzi, Kepala MTs Muhammadiyah, Wawancara, Tanggal  10-Oktober-2016  



 

 كاليريجو،أحوال الطلبة بمدرسة الثانوية محمدية   .4

فصول  6ينقسم إىل و  طالبا، 028 مبدرسة الثانوية زلمدية كالَتجيو الطلبةعدد  وأما

 :بالنسبة للتفاصيل على النحو التايل
Tabel 3 

Data Siswa MTs Muhammadiyah Kalirejo 

No Kelas Jumlah 

1 
VII. A 

VII. B 
51 

2 
VIII. A 

VIII. B 
38 

3 
IX. A 

IX. B 
39 

Jumlah Keseluruhan Siswa/i 128 

 2015/2016-مبدرسة الثانوية زلمدية كالَتجيو،  ادلصدر: كتاب التقارير

 

 أحوال وسائل الدراسة .3

فعال لتحقيق غرض التعليم  التدريس الخلق  يفدعم مهم جدًا  وسائل الدراسة ىي

كما ىو متوقع  مجيع األطراف لتكون قادرة على حتقيق الرؤية وادلهمة للمدرسة واحتياجات 

تدعمها البنية التحتية  يف حاجة إىل 2006 )وحدة مناىج التعليم( KTSPادلنهج الدراسي  



 

عية ادلدارس قادرة على ادلنافسة يف رلال حتسُت نو  ىذه ادلدرسة ستكونمن أجل  الكافية 

 الدينية  

زال موجودة  ما ادلدرسة الثانوية زلمدية كالَتجيو ، أنجنبا إىل جنب مع تقدم العمر

بعيدة عن  يف االضطالع جبميع األنشطة واألحداث، ولكن حالة ادلرافق والبنية التحتية 

 .احلالة اجليدة
Tabel 4 

 بمدرسة الثانوية محمدية كاليريجوالهياكل األساسية 
No Jenis sarana dan 

prasarana 

Jumlah Kepemilikan Kondisi 

I. Lahan 

1 Lahan terbangun 2130 M
2
 Sendiri Baik  

2 Lahan 

gedung/bangunan 

2130 M
2
 Sendiri Baik  

3 Jumlah gedung 4 Unit 15 

Ruang 

Sendiri Baik  

II. Ruang 

a Ruang Pendidikan 6 Sendiri Baik  

1 Ruang Kelas 6 Sendiri Baik  

2 Ruang lab 

computer 

1 Sendiri Baik  

3 Ruang 

Perpustakaan 

1 Sendiri  Kurang 

b Ruang 

administrasi 

1 Sendiri  Kurang 



 

1 Ruang Kepala 

Sekolah 

1 Sendiri Baik  

2 Ruang Guru 1 Sendiri  Kurang 

3 Ruang Tata Usaha 1 Sendiri  Kurang 

III. Ruang Penunjang 

1 Ruang Ibadah 1 Sendiri Baik  

2 Ruang Bimbingan 1 Sendiri  Kurang 

3 Ruang Kamar 

Mandi/WC 

3 Sendiri Baik  

 درسة الثانوية زلمدية كالَتجيوادلادلصدر: وثائق 

يف غَت  وادلوظفُتليس ىناك أكثر سبب للمعلمُت  الباحثةوىكذا وفقا دلالحظات 

 .لتثقيف ألن البنية التحتية تدعم بالفعل كذلك  اىتمام بوظائفهم

 
الكفاءة المهنية لمدرس اللغة العربية بمدرسة الثانوية محمدية  : عرض البيانتا . ب

 كاليريجو

إن ادلدرس لو دور كبَت يف ترقية حتسُت نوعية التعليم الر ي  فلذلك،  ادلدرس 

ادلعلم لديو مهام ودور و تنظيم عملية التعلم  جيدة  يف إطار تطوير التعليم  على مطلوب 

ادلعلم جيب أن يكون ف، جيدالتكون قادرة على القيام بوظائفها و يف تطوير التعليم   مهم

  الكفاءة هامنقادرا على الشروط ادلعينة للمدس، واحد 



 

دلدرس اللغة الكفاءة ادلهنية مؤشرات وبناء على نتائج مجع البيانات اليت تشَت إىل 

 :احلصول على البيانات التاليةف، العربية مبدرسة الثانوية زلمدية كالَتجيو 

  لغة العربيةمواد ال فهم القدرة على . أ

يف حتسُت التحصيل  مؤشر من مؤشرات الكفاءة ادلهنية دلدرس اللغة العربية يف ترقية

على تشمل إتقان ادلعلمُت التعليمي الطالب ىو ادلعلم جيب السيطرة على ادلواد التعليمية  و 

( ومواد ختصيب اليورانيوم وادلواد الداعمة، ة)الرئيسي ةلزامياإلمواد التعلم: إتقان ادلواد التعليمية 

ة باألغراض وتنمية قادرة على حتديد وتنظيم مواد التعلم بشكل منهجي، ذات الصلو 

  ادلتعلمُت وكذلك مطالب تنمية العلوم والتكنولوجيا

مبدرسة الثانوية زلمدية   علم اللغة العربيةدلالتعلم  مواد مجع البيانات على إتقان أماو 

بزيارة إىل  ت، وخالل ادلرات القليلة اليت قامللباحثةاستنادًا إىل نتائج ادلراقبة  :كالَتجيو

عند مراقبة أنشطة تعلم اللغة العربية وجيري إيالء مدرس و ، زلمدية كالَتجيودرسة الثانوية ادل

عند تسليم و اللغة العربية، السيد صلادييو يتقن دتاما بادلوضوع وفقا للمناىج الدراسية القائمة  

ليس أيضا مهزار  على ما يعلمو نقلوال  أوالكتاب الدروس ليس كثَتا النظر يف الدليل ادلدرس



 

يكفي  مبدرسة الثانوية زلمدية كالَتجيووقصَتة ومباشرة  وىذا يشَت إىل مدرس اللغة عربية يف 

 61  إتقان ادلوضوععلى 

 واحد من طالب الصف الثامنو   الباحثةبناء على نتائج ادلقابالت اليت أجريت مع 

إتقان مادة ادلوضوع اليت على كفي اللغة العربية ي ادلعلم، أن مبدرسة الثانوية زلمدية كالَتجيو

  مصحوبة بأمثلة ملموسةو واد واضحة وسهلة الفهم، ادل تشريحكيفية   وكذلك سوف يقال 

60 

ادلوضوع الذي سوف  على فهم مدرس اللغة العربية قد أن أيضا، الطلبةأحد  قالو 

، غالباً  الكتبال ينظر إىل و   عندما تصف ادلواد، السيد صلادييو ال ملتف، أن يدرسويكون 

ديكن أن تعطي إجابة اليت  ادلدرس ادلادية غَت واضحة على  عن سئلةاألعندما تكون ىناك و 

 62 على الطلبةيسهل فهمها 

مبدرسة الثانوية ، أن  قدرة مدرس اللغة العربية للباحثةاستنادًا إىل نتائج ادلراقبة 

يف حتديد وتنظيم ادلواد مبا فيو الكفاية ادلنهجية  تقدمي ادلواد وفقا للتسلسل  زلمدية كالَتجيو

ادلواد  وافهم الطلبةقبل  ادلعلمعندما تصف ادلواد اليت مل حترك و من أبسط إىل أجزاء معقدة  

مدرس اللغة العربية للتعرف عليها عن طريق طرح  مأخوذة على الطريقة اليتو اليت ألقي عليو  
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 Penguasaan Guru Bahasa Arab MTs Muhammadiyah terhadap Materi Pelajaran Pokok, 

Observasi, Oktober 2016   
61

 Riska Safitri, SIswa Kelas VIII.A, Wawancara, 10 Oktober 2016. 
62

 Muhammad Ridho, Siswa Kelas IX.B, Wawancara, 10 Oktober 2016. 



 

باإلضافة إىل كونو قادرًا على وصف وتنظيم مواد التعلم مبا    63 الطلبةئلة على بعض األس

خارج عن  ختصيب ادلواد على أيضا ادلدرسإعطاء  و يف فيو الكفاية بشكل منهجي،

 64 ادلوضوع ال تزال تتعلق بادلواد اليت جيري تدريسها

اللغة العربية أحيانًا توفَت  فمعلموضوع ادل، عندما حتدد الباحثةمالحظات وبناء على 

ىذا ما أكدتو نتائج و خارج عن ادلوضوع   الطلبةمواد ختصيب اليورانيوم إلضافة نظرة ثاقبة 

 :ف الثامن، قال أنوالصمع أحد طالب  الباحثةمقابالت 
“Guru bahasa Arab di sekolah ini menurut saya dalam menjelaskan materi pelajaran 

berurutan, mulai dari pengertiannya terlebih dahulu kemudian dijelaskan terus ke 

bagian sub bab lainnya sampai siswa benar-benar memahami materi yang diberikan 

bapak Ngadiyo. Setelah memberikan pengertian dan penjelasan materi yang 

diajarkan, guru pasti memberikan contoh-contoh yang mudah dipahami siswa. Guru 

tidak pernah menjelaskan materi langsung ke sub sub bab terakhir, pasti selalu 

berurutan”.
65

 

مواد اللغة يف تقدمي   أن ادلعلم م اللغة العربية،يتعل الباحثة عند مااستنادًا إىل نتائج مراقبة 

66 اليتعلق بعملية الدراسة  (RPP) تنفيذ مشروع التعلموبالرغم من  ،العربية جيد
 

لظروف با للباحثة أن الدراسة وفقنتائج ادلراقبة  عند تقدمي ادلوضوع للطالبوأما 

قد  مبدرسة الثانوية زلمدية كالَتجيومنط التعلم ادلطبقة و اخلاصة بكل منها من ادلتعلمُت  
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 Kemampuan Guru Bahasa Arab dalam Menjabarkan serta Mengorganisasikan Bahan 

Pelajaran secara Sistematis, Observasi, Oktober 2016  
64

Penguasaan Guru Bahasa Arab terhadap Materi Pengayaan, Observasi, Oktober 2016. 
65

 Anisa Nur Aini, Siswa Kelas VIII.A, Wawancara, 11 Oktober 2016  
66

 Kemampuan Guru Bahasa Arab dalam Menyajikan Materi Sesuai dengan Tujuan, 

Observasi, Oktober 2016  



 

عند رأي مدرس اللغة العربية يف ىذه ادلدرسة، أنو ختلفة  و ادل قدرهتم حيث من فهمو الطلبة

 العربية لتعليم اللغة  الطلبةبالنظر على أحوال و  الدراسة بكل جهد قد حاول على عملية

على شللة  وال الذين ىم أقل قدرة على إتقان اللغة العربية الطلبةفهذا يعٍت عدم إثقال كاىل 

 67  القادرين على إتقان اللغة العربية الطلبة

 :قال أنو السيد صلادييو كمدرس للغة العربية، علىوبناء على نتائج ادلقابالت 
”Sebisa mungkin saya berupaya agar pelakasanaan pembelajaran sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan agar hasil dari kegiatan pembelajaran di dalam kelas 

benar-benar mampu mencapai tujuan pembelajaran yang lebih optimal”.
68 

 اللغة العرربية التعلمبرنامج القدرة على إدارة  . ب

مبدرسة الثانوية مدرس للغة العربية  اليت مجع  (RPP)تصميم تنفيذ الدراسة  بناء علىف

صياغة معايَت الكفاءة والكفاءة من  للتعلم ألىدافإقامة على ا زلمدية كالَتجيو أن

ىدف رفع  مثل: صياغة إىل ىدف بسيط منهجية، أي من كافية   اتؤشر إىل ادلاألساسية 

 والقراءة والكتابة وتطوير االستماعقادرين على  الطلبةمؤشرات الكفاءة يبدأ حيث أن 

 69  مثلة وادلخططات التفصيليةاأل، وتقدم إىل اخلالصةالكتابة 
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 Ngadiyo, Guru Bahasa Arab MTs Muhammdiyah Kalirejo, Wawancara, 11 Oktober 2016   
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 Ngadiyo, Guru Bahasa Arab MTs Muhammadiyah Kalirejo, Wawancara, 11 Oktober 2016 
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 RPP Bahasa Arab MTs Muhammadiyah, Dokumentasi 



 

احلصول على فكالَتجيو،  ادلدرسة الثانوية زلمدية نتائج ادلقابلة مع رئيس وأما

صياغة على  كالَتجيو مل يستطيع أن مبدرسة الثانوية زلمدية للغة العربيةامدرس  أنادلعلومات 

على رغم من غَت  مؤشرات الكفاءة  إىل معيار الكفاءة، الكفاءة األساسية من التعلم أىداف

اليت مجع مدرس   (RPP)الدراسة يف تنفيذ للتصميم المن نتائج  وىذا احلال مفهوم  كامل

 71 البد لو من التغيَت  مبدرسة الثانوية زلمدية كالَتجيوللغة العربية 

ىي قدرتو على  يف إدارة التعلم مهاراتو الىت تظهر على اآلخر ادلدرسقدرة وأما 

تنوعة من ادلموعة اجملأداء و الدروس  افتتاح مهارات يفومهارتو يف التعليم تتكون من  التعليم 

 إغالق الدرس و مهارات يف طرح و أساليب التعليم 

مبدرسة الثانوية  العربية على أنشطة تعلم اللغةللباحثة نتائج ادلراقبة  علىاستنادًا و 

افتاح الدروس ح الدروس جداً  قبل ا فتااللغة العربية يف  مهاراة مدرس أن ة كالَتجيو زلمدي

ىتم مبكان جلوس ، واالطلبة أذكر ا اء مث تحية،القول بالدروس تبدأ  على ادلدرس، فبداية

ادلعلم يكرر ادلواد اليت فمتابعة الدرس يف  ىم  بعد وجهات النظر للطالب على استعدادالطلبة

بعد مرة أخرى على ادلواد ادلعروضة عليها  و  الطلبة، تذكَت اعن طريق طرح  يف السابقأعطاه 

 70  ادلعلم على ادلواد التالية يف اليوم ذلك بدأ
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 Anwar Fauzi, Kepala MTs Muhammadiyah Kalirejo, Wawancara, 12 Oktober 2016  
71

 Ketrampilan Guru Bahasa Arab dalam Membuka Pelajaran, Observasi, Oktober 2016 



 

مبدرسة مع البيان الذي أدىل بو السيد صلادييو كمدرس للغة العربية  يناسبىذا ما و 

 :و قالأن الثانوية زلمدية كالَتجيو،
“Biasanya saya sebelum memulai pelajaran, meneliti siapa saja siswa yang tidak 

datang/hadir, kemudian memperhatikan kesiapan siswa dalam belajar. Terkadang 

langsung memberikan pertanyaan kepada siswa tentang materi yang telah lalu. Dan 

kadang-kadang meminta siswa baik dnegan cara menunjuk secara langsung atau 

meminta kesediaan siswa untuk menjelaskan kembali materi yang telah lalu. Apabila 

saya lihat siswa telah memahami materi yang telah lalu barulah dapat dilanjutkan 

materinya. Namun apabila masih banyak siswayang tidak mampu menjawab 

pertanyaan dengan baik, maka saya akan mengulangi kembali menjelaskan materi 

yang telah lalu tersebut, karena dianggap siswa masih belum mengerti atau 

memahami materi tersebut".
72

 

يف تنفيذ أنشطة التعلم أيضا من قدرتو على االضطالع باألنشطة  ادلعلمقدرة و 

مبدرسة الثانوية زلمدية  مدرس اللغة العربية  أن ،للباحثةاألساسية  ووفقا لنتائج ادلالحظات 

بدأ  وبداية أن ادلعلمعلى االضطالع باألنشطة األساسية الدرس جيدا جداً   كالَتجيو قادر

 مثمباشرة و  عنها  وأحيانا أن ادلدرس يدرس الدروس زلاضرة ناقشسيدلواد اليت ابكتابة عنوان 

 73  جوبةاألسئلة و األ وبعد ذلكاستمر مع ادلمارسة إذا لزم األمر 

 على ، ال ختتلف أساليب التعلم ادلستخدمة من قبلالباحثةاستنادًا إىل نتائج مراقبة 

ادلواد اإلعالمية، مثل الكتب و فقط  بأساليب احملاضرة استخدام وادلعلماللغة العربية،  معلم
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أسلوب بستخدم يفقط إلحياء ذكرى ومل  حفظ ادلفردات أساليبب ادلعلماستخدامو وقوائم  

 فال بد لو منادلوضوع،  شرح ادلعلميوبعد أن   الدراسيةادلواد ب ادلختلفة ادلتناسبة أو وسائل

 القدرة على إغالق الدرس  

ادلدرس أن عادة ما يتم  ادلدرسةمع رئيس  لباحثةاستنادًا إىل نتائج ادلقابالت دلقدم ا

 مجعها يف جلسة الحقة، ودائما يسأل مثختام الدرس بإعطاء ادلهمة للقيام بو يف ادلنزل، ايف 

دائماً  اللغة العربية يف عجلة معلم أن ولكن وفقا ألحد الطلبة،74 عن فهم الدراسة طالبو 

 75 الدراسة ضيق الوقت إغالق  عند

 الفصلدرة على إدارة قال . ج

اللغة العربية إلدارة الطبقات، يف  معلمعلى قدرة  للباحثةاستنادًا إىل نتائج ادلراقبة 

ىذه احلالة بالفعل رلموعة الفصول الدراسية جيدة جداً، ويعترب من مدرس اللغة العربية قبل 

 يف وادلعلم  الطلبة ، وفئة النظافة، وموقفاللطالبة لوسجبالبدء يف الدرس، وإيالء االىتمام 

 الطلبةأنشطة التعلم لن تبدأ قبل و قبول الدروس  يف  مستعدااىتمام مبا إذا كان الطالب 

 الطلبةجعل  فادلعلم الطلبةفريق ب العمل إعطاء ادلعلمعند و   ل الدرس جيداقبو ل مستعد

 76ا  دائري جلوسا
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وقدرة مدرس اللغة العربية تشَت إىل ديثل القدرة على إدارة الفئة األخرى ىي القادرة 

على خلق مناخ التدريس والتعلم  وبناء على نتائج ادلقابالت للباحثة مع مدرس اللغة 

الذين تثَت ضجة  وىكذا أيضا النعاس على  الطلبةالعربية، اقًتح السيد صلاديو نقل مقعد 

 77قريبا لالغتسال ونقل مقعدىم سوف يكون  الطلبة

التدريس والتعلم يف خلق مناخ تعلم،  أنشطة عندو  ،لباحثةلاستناداً إىل نتائج ادلراقبة 

للعودة إىل الًتكيز على الشرح مرة  الطلبةمن هتدئة ومراقبة  دتكن فادلعلمضجيج يف  الطلبةو 

معلم اللغة فأخرى  إذا كان ىناك ضجة خارج الفصول الدراسية، مثل األمطار الغزيرة، 

 العربية مباشرة تغيَت أسلوب تدريس من حديث إىل ريسيتاسي 

 اللغة العربية دراسيةمصادر  القدرة على استخدام وسائل اإلعالم و . د

التعليم والتعلم يف الفصول الدراسية، أن  أنشطة للباحثة يفنتائج ادلراقبة وبناء على 

بسيطة  وسائل اإلعالم باستخدام مازالزلمدية كالَتجيو  مبدرسة الثانوية العربية اللغة مدرس

إضافة استخدام وسائل اإلعالم  صلة بالغرض وادلوضوع  على الرغم من ها  ولكنجدا

الوسائط و طريق وسائل اإلعالم  بادلواد ادلوصوفة  عن على فهم الطلبة بسيطة جدا ولكن
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السبورة ىي مدرس اللغة العربية يف أنشطة الدرس  علىادلستخدمة يف كثَت من األحيان 

  LCD . 78وبدون استخدام  والكتب العربية، 

 و قال:اللغة العربية أن مدرسمع للباحثة نتائج ادلقابالت ب ؤكديىذا و 

 " setiap guru selalu berupaya menggunakan media pembelajaran yang tersedia di 

sekolah ini, termasuk saya sebagai guru bahasa Arab. Memang tidak semua media 

dan sarana pembelajaran yang sering digunakan, seperti komputer,  dan LCD. Saya 

lebih sering menggunakan papan tulis dan buku saja yang lebih mudah" 
79

  

 
، مبدرسة الثانوية زلمدية طالبمن طالب مع  للباحثةنتائج ادلقابالت  علىاستناداً و 

 فهمعلى  قادرون همولكن التعلم،م وسائل اإلعالم أثناء اتستخدباللغة العربية نادراً  معلمأن 

  81 ة ادلكتببأنشطة التعلم  أيضا يف إقامةنادراً  وادلدرسجيدا  فهما ادلواد 

 التعليمية أساسفهم القدرة على  . ه

أن  أيادلعلم اللغة العربية  الكفاءة ادلهنية اليت جيب أن ديلكها ومؤشر من مؤشرات

تخصصات اليت عدد من ال ىي ادلؤسسة التعليميةو   ادلؤسسة التعليمية جيداعلى يتقن ادلعلم 

  تقوم عليها السياسة التعليمية وادلبادئ اليت جيب أن يكون ادلعلم احملتمال
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أن تاريخ الدراسة دلدرس كالَتجيو مبدرسة الثانوية زلمدية  ادلعلم  عناستناداً إىل وثائق 

للغة العربية اخلفية تعليمية مدرس  أن  ومع ذلك، ىذه ادلدرسة كان معلما يف اللغة العربية

ولكن من ادلشكوك فيو ال يزال  قسم تدريس اإلسالم  ي منخرجي ، ألنوليست خطية هافي

أفهم دتاما يف سلتلف فروع التعليم، معتربا أهنا مادة إجبارية  يهاأن مدرس اللغة العربية ف

 81  للتعليم كمدرس ايتبعوهن

 اللغة العربية التعليميةتفاعالت درة على إدارة قال . و

ادلؤشرات للكفاءات أحد  تدل على إدارة التفاعل على العربيةوقدرة مدرس اللغة 

تفاعالت التعلم عالقات متبادلة بُت ادلعلمُت وادلتعلمُت يف أنشطة التعلم يف و ادلهنية  

كالَتجيو يف إدارة مبدرسة الثانوية زلمدية  قدرة مدرس اللغة العربية و الفصول الدراسية  

  الطلبةوالقدرة على التواصل مع  الطلبةتتضمن القدرة على حتفيز  ،التفاعالت

أن لم يف الفصول الدراسية، التدريس والتعأنشطة ادلراقبة عند  استنادًا إىل نتائجوأما 

بربيا دائمًا بنشاط يف  حتفيز ادلعتقد للطالب مبدرسة الثانوية زلمدية أعطى اللغة العربية معلم

نقدر كل من عملو، وادلعلم دائمًا توفَت احلافز الدوافع اليت غالبًا ما تعطي و عملية التعلم  

تقدمي األسئلة ال ختجل  ،للتعلم دائماً بنشاط للطالب الذين تزال تفتقر إىل فهم اللغة العربية

ىدية سواء كانت  الناجحُت الطلبةعلى إعطاء  و  وصديق الذي فهم بادلعلم أو ال على
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ذين العصيان، مثل عدم االىتمام بادلعلم، ليس للطالب الو ية مثل الثناء  لأو غَت ادلا ليةادلا

ادلهمة بشكل صحيح، ال تقوم جبمع الواجبات ادلنزلية، عندما أسندت إليو مهمة للحفظ 

العقوبات ادلنصوص عليها تًتاوح بُت تقدمي ادلشورة، وأن يعطي ادلعلم بعقوبة  و ، فعدمو

 82  تحذيرال، ورسالة ادلدرسة استدعى الرئيسو 

 :يقول أنكالَتجيو ادلدرسة الثانوية زلمدية  بينما نتائج ادلقابلة مع رئيس و 
“Saya beberapa kali melihat proses pembelajaran bahasa Arab baik itu di kelas 7,8, 

maupun 9 berlangsung dengan baik. Anak-anak terlihat aktif dan semangat begitu 

juga ketika Pak Ngadiyo keluar dari kelas terlihat sumringah (bahagia) dan tidak 

terlihat kesal”.
83 

  جيدكالَتجيو مبدرسة الثانوية زلمدية   الطلبةو  االتصال بُت ادلدرس وأما من ناحية

ال يزال  احلقالرغم من  على ، وأحياناجيدا بإىتمام ادلدرس الطلبةآراء أو  إجاباتكل و 

دما يكون عنو أيضا ليست خجولة لطرح األسئلة عندما ال يفهموهنا   الطلبةوكان   طيبا

أيضا دون انقطاع  تظهر عند  الطلبةو  خارج الفصول الدراسية، يبقى التواصل بُت ادلعلم

  وعلى الرغم من الطلبةالعربية دردشة مع بعض  فواصل على مدار الساعة، مدرس اللغة

 .84الطلبةدود الكياسة بُت لكن حو لوفة اللغة العربية تبدو مأ العالقة بُت معلم
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عندما خارج الفصول  وأن وعند رأي طالب من طالب ادلدرسة الثانوية

الدراسية/ادلدرسة تود مدرس اللغة العربية للدردشة، حىت ولو أهنا ال تتصل بالدروس ال تزال 

احلديث عن مشاكلهم الشخصية دلعلم اللغة العربية، كما ىو احلال  وأحياناتريد للرد عليو  

عاندة أو حول األسرة والوالدين، واألصدقاء، وىلم جرا  أما بالنسبة للطالب الذين ىم ادل

 85 .وتثقيف الطلبةينصح بكلمة طيبة مثل ىؤالء ف ،غَت مهذب وأقل الكلمات

 
 اللغة العربية تعلمل الطلبةقدرة على تقييم إنجازات ال . ز

 الطلبةادلعلم على تقييم إصلازات وجود قدرة  الكفاءة ادلهنية أيات مؤشر من  مؤشرو 

على  تشتمللطالب، لقدرة ادلعلم يف تقييم إصلازات التعلم و لصاحل حتسُت نوعية التعلم  

وضع تقنيات التقييم واإلجراءات، وقادرة على التعامل مع نتائج التقييم، وتكون قادرة على 

 استخدامها لتعزيز وحتسُت نوعية التعليم 

وتقييم ادلعلم الستخدامها يف  أسلوبو اخلاص بإنشائها وضع معلم اللغة العربيةوأن  

 ليس فقط يف شكل االختبار وإمنا أيضا  جتري أنشطة التقييم الطلبةتقييم التعلم إصلازات 

يف وقت عندما يشرح ادلعلم، هم يف الفصول الدراسية، واىتمام الطلبة  حيوية ختباراال غَت
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حبكة، والتقيد بادلواعيد يف حتصيل الرسوم، فضال عن اآلداب العامة للطالب يف الفصول 

 86 .الدراسية، وخارج الفصول الدراسية ونظرا للتقييم

 احلال يتصل بادلقابلة مع رئيس ادلدرسة أنو قال:وىذا 
“guru-guru di MTs Muhammadiyah diharuskan untuk menyusun soal-soal yang akan 

diujikan sesuai dnegan RPP. Hal ini juga dilakukan guru bahasa Arab, pak Ngadiyo 

mampu menyusun soal-soal yang akan diujikan pada siswa. Pertanyaan yang disusun 

sesuai dengan tujuan dan materi yang telah direncanakan dalam RPP”.
87 

نتائج االختبار  أن، مدرس  اللغة العربيةمع  للباحثةىذا ما تؤكده نتائج ادلقابالت 

مع اجلوانب اإلدراكية والعاطفية واحلركية بطريقة متوازنة  وتسجل مجيع نتائج  معجل للطلبة

ومتابعتها بادلمارسة العالجية  الربنامج العالجية اليت يتم القيام بو ىو إعطاء  الطلبةاختبار 

ادلدرس  قيمة، ليس المرة أخرى يف سفر التثنية  يف إعطاء  الطلبةمهمة للطالب أو القيام ب

 الطلبة اىتمامفقط بل أيضا من حيوية الطالب و  يمة الناجتة عن سفر التثنيةالقأخذ ي

 88 .الطلبةوادلواقف  والتعيينات

 نتائج أنشطة التقييمب كالَتجيومبدرسة الثانوية زلمدية   مدرس اللغة العربية  واستخدم

نوعية التعلم  أما بالنسبة للنموذج دلتابعة نتائج التقييم للتعلم أي دروس أو  تحسُت العمليةل
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أو ادلواد أو مناقشة  زيادة ادلفرداتإضافية خارج ساعات التدريس، سواء كان ذلك إضافة 

 89  احملجوزة

  تتحليل البياناج. 

الثانوية بة بمدرسة الطل تحسين إنجازات للغة العربية فيا لمدرس الكفاءة المهنية

 كاليريجو  محمدية

 من جهة لتحليل مع الكلمات أو النوعيةا ويف ىذا التحليل، سوف الباحثة أن تقدم

فضال عن ادلقابالت  و نتائج ادلالحظة، والوثائق،  منهايف اجملال،  ثبحنتائج ال ىاحلصول عل

عن  تفكَتال أيطريق التفكَت االستقرائي  أخذ االستنتاج عنفبعد أن يتم حتليل البيانات و 

 اخلاصة مث سحبها إىل استنتاج الشائع االستنتاجات 

نادًا إىل أما بالنسبة لتحليل البيانات اليت مت احلصول عليها على النحو التايل: استو 

اليت تشمل الكفاءة  اتؤشر ادلواحلصول على ادلعلومات أن  بيانات الرصد والتوثيق وادلقابالت

، من بُت يف اضطالع أنشطة التعلمزلمدية كالَتجيو  درسة الثانويةمباللغة العربية  ادلهنية دلعلم

 :أمور أخرى
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 لغة العربيةمواد ال فهم القدرة على . أ

ىو مساعدهتم يف نقل مجيع ادلشاركُت فيو إمكانيات  الطلبةيف تثقيف  دور ادلعلمأن 

يأخذ قدرة ادلعلم يف إتقان ادلواد التعليمية اليت  فلذلكن مهارات معينة  ومساعدة إتقا

 ةلزامياإلادلواد  إتقان قادرا على أن ادلعلم ألن يكون ،حسب ساماناو ستحدد صلاح الدرس  

( ومواد ختصيب اليورانيوم وادلواد الداعمة، قادرة على حتديد وتنظيم مواد التعلم ة)الرئيسي

ادلتعلمُت وكذلك مطالب تنمية العلوم بشكل منتظم، ذات الصلة باألغراض وتنمية 

 90  والتكنولوجيا

 مبدرسة الثانويةادلدرس للغة العربية أن ، للباحثةائج الرصد وادلقابالت نت وبناء على

ىذا ىو وفقا و يتقن ادلواد التعليمية كأحد مؤشرات الكفاءة ادلهنية للمعلمُت  زلمدية كالَتجيو 

مدرسا للغة  عندما جيري إيالء أنشطة تعلم اللغة العربيةللبيانات اليت مت احلصول عليها، 

 اسية القائمة  عند تسليم ادلدرسببساطة ادلوضوع وفقا للمناىج الدر  عربية، يتقن ادلعلم

ما ىو نقل ليس أيضا مهزار وقصَتة و   أو الكتاب الدروس ليس كثَتا النظر يف الدليل

 اللغة العربية اليورانيوم أيضا إعطاء مدرسمن التمكن مواد ختصيب ومباشرة  كما يتبُت 

ختصيب ادلواد خارج عن ادلوضوع ال تزال تتعلق بادلواد اليت زلمدية كالَتجيو  مبدرسة الثانوية

                                                           
90

  A. Samana, Op.Cit., hlm. 61. 



 

صيب اليورانيوم إلضافة أحيانًا توفَت مواد خت يسها، وعندما حتدد موضوع ادلعلمجيري تدر 

 لطالب لالبصَتة 

 اللغة العربية التعليميةامج نبر إدارة  ةقدر ال  . ب

يف  راىامو  قادرامعلم أن يكون  ،يف إدارة برنامج التعلم العربيةمدرس اللغة  إن قدرة

لتعرف ا وقدرةة على االضطالع بتدريس ادلهارات در قالو  فهم ادلنهجو  صياغة أىداف التعلم

فضال عن القدرة على استخدام و  عالجيةالربامج الدرة على ختطيط وتنفيذ قوال الطلبةعلى 

اللغة العربية ىي  واحدة من الكفاءة ادلهنية دلعلم لتعلم من أجل التعلم  وىكذالرافق ادلمجيع 

 القدرة على إدارة الربامج التعليمية  ية البد لو مناللغة العربمعلم 

 زلمدية كالَتجيو مبدرسة الثانوية الباحثةبة وإجراء مقابالت مع وبناء على نتائج ادلراق

كن قادرة على إدارة الربامج التعليمية  وىذا ما يثبت مع القدرة على القيام يدلعلم مل أن ا

 أن، لباحثةيتضح من ادلالحظات لو مبهارات التدريس وصياغة أىداف التعلم اليت مل أكمل  

 ةقبطر ب ادلعلماستخدام و   غَت سلتلفة درس اللغة العربيةمبادلستخدمة  يةساليب التعلماأل

أسلوب استخدام  ادلعلمو قوائم  الاستخدام ادلواد اإلعالمية، مثل الكتب و و  فقط، اضرةاحمل

دلواد اليت با ختلفة ادلوصلةادل اليبساألستخدم يوفرودات ومل ادلإلحياء ذكرى  فقط احلفظ



 

ن تواجو اللغة العربية جيب أ اليت تبذذلا معلم (RPP) للطالب وتنفيذ التعلم اخلطة هاتعطي

 .بعض التحسن

  إدارة الفصلعلى قدرة ال . ج

 إدارة الفصول الدراسية أن سوريوسوبروتو، من قولسوىارسيمي أريكونتو وعند 

أعمال اليت جيريها الشخص ادلسؤول أو التدريس والتعلم األنشطة اليت تساعد على قصد 

يف  91 دتكُت حتقيق الوضع األمثل، حيث أن ذلك ديكن تنفيذ أنشطة التعلم كما ىو متوقع 

التعلم و أساس منوذجي ادلستخدمة للتعلم   الفصل الدراسي مكان لو أنالتدريس والتعلم، 

فعال  التعلم الحاجة إىل إنشاء فئة اليت ديكن أن تدعم نشاط لذلك على يتطلب الًتكيز، و 

يف إدارة الصف، أي إعداد الفصول الدراسية  لنسبة لقدرة جيب أن يكون للمعلمأما باو 

 92  لتدريس قواعد اللغة، وهتيئة مناخ من الوئام التدريس والتعلم

مبدرسة س اللغة العربية من ادلفهوم أن مدر نتائج الرصد وادلقابالت،  فبناء على

  يتضح من نتائج ادلالحظة، أن ادلعلم ديكن تعيُت فصلزلمدية قادر على إدارة ال الثانوية

 مكان اجللوسضلوي بشكل صحيح، قبل بدء دراستو مدرس اللغة العربية الحظ الفئات 

أم  ينمستعد الطلبة كانواهتمام بي  ادلعلم أيضا جلوسهم موقفو  الفصل نظافةلطالب، و ل
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فادلدرس جعل عمل للطالب، الرلموعة  روس  وبادلثل، عند إعطاءلقبول الد غَت مستعدين

 يقولون أنالذين  الطلبةمع  لباحثةزة بنتائج ادلقابالت لعز وادل  ادائري امنط مكان اجللوس

ومدرس اللغة العربية عدم  عند عملية التعلم بشكل متكررمتغَتة لطالب للوس اجلواقف م

درس ال تعلم، ادلال  مث يف خلق مناخ يف الوراء الطلبةاح للطالب بالنعاس وتثَت ضجة السم

إذا كان ىناك ضجة خارج الفصول و ضجة  الالذين ىم النعاس، وتثَت  الطلبةيسمح 

 األساليب من احملاضرات إىل ريسيتاسي يتغَت ادلعلم فالدراسية، مثل األمطار الغزيرة، 

 اللغة العربية علمتلامصادر  إلعالم واوسائل الستخدام قدرة ال . د

 مصادر التعلم أحد ادلؤشرات دلعلميف استخدام وسائل اإلعالم و  وإن قدرة ادلعلم

تحديد الاالعًتاف و  (أ)اللغة العربية يف استخدام وسائط اإلعالم وتعلم ادلوارد، مبا يف ذلك: 

ستخدام ا )ج(جعل الدعائم الدروس البسيطة، قادرة على  (ب)واستخدام وسائط اإلعالم 

 ادلكتبة يف عملية التعلم 

اللغة  أن معلم على علم الباحثةادلقابالت مع  وبناء على نتائج ادلالحظة وإجراء

  دام وسائل اإلعالم ومصادر التعلمالعربية مل تكن قادرة على الوفاء بادلؤشر يف استخ

ومصادر التعلم  وىذا كوسائل اإلعالم   أو الكتاب فقط  والدليل بالسبورة يستخدم ادلعلمو 



 

ضافة إىل ذلك،  إلستخدام الوسائط ادلستندة إىل التكنولوجيا  وباالادلعلم كسول أن سبب ب

 .قيام بالنشاط أو التعلم يف ادلكتبةلل الطلبةالعربية نادراً ما تدعو  مدرس للغةكان 

 يةتعليمال أساس القدرة على فهم . ه

 يتقنجيب أن  أن مدرس اللغة العربية ومن ادلؤشرات األخرى يف الكفاءة ادلهنية ىي 

 على تكشافهااليت جيب اس رلموعة العلومتعليمية ىي الؤسسة ادل جيدا  و تعليميةال ؤسسةادل

 األساسية وسياسة التعليم  ادلبادئكانت و   احملتملُت ُتادلعلم

وأشار إىل أن مدرس اللغة العربية  ،مت احلصول عليها من قبل استناداً إىل الوثائق اليت

تاريخ التعلم  أن  ومع ذلك، امعلمكان  لو تاريخ التعلم، أي كالَتجيومبدرسة الثانوية زلمدية  

من قسم خرجيي ألنو ليست خطية،  كالَتجيومبدرسة الثانوية زلمدية  للغة العربية ادرس دل

مبدرسة الثانوية فيو ال يزال أن مدرس اللغة العربية    ولكن من ادلشكوكتدريس اإلسالم

 امعتربا أهنا مادة إجبارية يتبعوهن ية ادلختلفة التعليمالعلوم  عنأفهم دتاما  كالَتجيوزلمدية  

 للتعليم كمدرس 

مبدرسة الثانوية زلمدية  من ادلعلوم أن مدرس اللغة العربية من البيانات الواردة أعاله و 

االضطالع  عاصمة أنشطة   وادلؤسسة التعليميةتعليميةالؤسسة عن ادلاما أفهم دت كالَتجيو

 للتعلم 



 

 اللغة العربية ميتعلفي  التفاعل دارةإلقدرة ال . و

أحد ادلؤشرات للكفاءات  والقدرة على معلم اللغة العربية يف إدارة التفاعل يف التعلم

ادلعلمُت وادلتعلمُت يف أنشطة التعلم لتعلم عالقات متبادلة بُت لالتفاعالت و لمعلم  لادلهنية 

 : القدرة علىعلى تشملالتعلم  يفادلعلمُت يف إدارة التفاعالت  يف الفصول الدراسية  قدرة

  الطلبةمع  التواصل على، والقدرة الطلبةحتفيز 

مبدرسة  فهوم أن قدرة مدرس اللغة العربيةمن ادلنتائج الرصد وادلقابالت،  وبناء على

دائماً ومدرس اللغة العربية تعلم جيدا مبا يكفي  لل يف إدارة التفاعل كالَتجيودية  الثانوية زلم

أما عن طريق إعطاء اذلدايا والثناء أو العقوبة  وباإلضافة إىل ىذا  ،الطلبةتحفيز على إقامة ب

حبرية دون خجل من  الطلبةاالتصال يف التعلم ىي اإلبقاء على األنشطة بشكل صحيح، و 

ادلدرس  بُتبالتقدير، والعالقات  ونشعر يدائمًا  الطلبةو دون خوف أو تردد   طرح األسئلة

 ، ولكن أيضا خارج الفصول وخارج ادلدرسة فقط يف الفصول الدراسية رال تقتص الطلبةو 

 اللغة العربية تعلمل الطلبةتقييم إنجازات لقدرة ال . ز

القدرة على تقييم  ادلدرس ذواجيب أن يكون ومن الكفاءات ادلهنية األخرى ىي 

التعلم إصلازات  قدرة ادلعلم يف تقييمو   لماحل حتسُت نوعية التعلم تعلص الطلبةإصلازات 



 

قدرة على تعامل ال: القدرة على وضع تقنيات التقييم واإلجراءات، و على تشمللطالب، ل

 درة على استخدامها لتعزيز وحتسُت نوعية التعليم قالنتائج التقييم، و 

قدرة مدرس اللغة  من ادلفهوم أن، للباحثةتائج ادلقابالت وادلالحظات وبناء على ن

لطالب على حتسُت نوعية لتعلم اليف تقييم إصلازات  كالَتجيومبدرسة الثانوية زلمدية  العربية 

مبدرسة  مدرس اللغة العربية علىي  نظراً ألن تقييم أنشطة جتري التعليم بالفعل جيدة مبا يكف

 التقييم ليسو نوعية التعلم  أو  مليةستخدم لتعزيز أو حتسُت العم الَتجيوكالثانوية زلمدية  

ولكن القيام بو يف عملية مستمرة  كل نصف السنةأو   فقط القيام بذلك مرة واحدة يف سنة

 رأي فة إىل ذلك، جتري تقييمات ليسمن التعلم للبدء من اخلارج يف عملية التعلم  وباإلضا

، الطلبةاحليوية للطالب، وانتباه  ولكن أيضا من ناحية ي فقط،التحصيل العلم إىل

 إضافية بعة نتائج التقييم للتعلم أيأما بالنسبة للنموذج دلتاو ية  الطلبةواإلحاالت، وادلواقف 

ت أو ادلواد أو مناقشة دافر ادلخارج ساعات التدريس، سواء كان ذلك إضافة دتارين  الدروس

 احملجوزة 

عملية  يف نتيجة للتعلم اليت حققها الطلبة أثناء التدريساإلصلازات اليت حتققت و 

يمة يف ادلدارس على شكل إعطاء الق أن إصلازات التعلم عموماو   التعلم يف فًتة زمنية معينة



 

اليت حيملها ىذا  ادلوضوع الطلبةعلى ادلدى الذي يتقن  دليال الطلبة)عدد( من ادلعلم إىل 

  الوقت ادلعُت أو اجلملة والواردة يفرقام أو الرسائل وأعرب عادة مع األ  اإلصلاز التعلم

يف عرض النتائج باختصار إصلازات ادلتعلمُت على  قدمت الباحثة ،يف ىذه الدراسةو 

، كما ىو مبُت 2105/2106 كالَتجيومبدرسة الثانوية زلمدية   اللغة العربية الصف السابع

 :يف اجلدول التايل
 

Tabel 5 

Data Hasil Prestasi Belajar Bahasa Arab Peserta Didik Kelas VIII  

MTs Muhammadiyah Kalirejo Lampung Tengah 

 

No Nilai Interval Jumlah Siswa Tuntas 

1 86-100 16 √ 

2 71-85 19 √ 

3 56-70 3  

4 41-55 0  

5 <40 0  

Jumlah Siswa 38  

 مبدرسة الثانوية زلمدية كالَتجيو ادلصدر: وثائق القيمة

استنادًا إىل نتائج مجع البيانات حول الكفاءة ادلهنية اليت ديلكها مدرس اللغة العربية 

كفاءة ال لكديال من ادلفهوم أن مدرس اللغة العربية ، كالَتجيومبدرسة الثانوية زلمدية  يف 



 

إدارة الفصول الدراسية، و كن قادرًا على إدارة برامج التعلم، يثل: مل ، مهنية جيدةادل

 ت التعلم للطلبة ألغراض التدريس واستخدام وسائل اإلعالم ومصادر التعلم، وتقييم إصلازا

اضطالع على  اكون قادر يي لديو من كفاءة مهنية جيدة سوف علم الذوأن ادل

  الطلبةإليها أحد إصلازات التعلم من  نشطة فعالة لتعلم، والتعلم الفعال ديكن أن ينظراأل

مبدرسة الثانوية  للمعلم، مع الكفاءة ادلهنية الطلبةعندما ينظر إليو من إصلازات التعلم من و 

  من نتائج مجع الطلبةكان قادراً على زيادة إصلازات التعلم من و كن جيدة يمل كالَتجيو زلمدية  

يف ىذه احلالة قيمة الصف احلادي عشر أي الوثائق اإلصلازات اليت حتققت لتعلم اللغة العربية 

، اتضح أن 2105/2106يف السنة األوىل من الدروس  كالَتجيومبدرسة الثانوية زلمدية   "

ة جداً، طالبا جيد 06الذي سجل طالبا، و   38 الطلبةلتعلم إصلازات يف اادلمتازين  الطلبة

  طالبا 3جيدا فقط  الطلبةطالبا، وسجل أقل  09سواء يف فئة 

، عوامل داخليةب جيدة مؤثرة كالَتجيومبدرسة الثانوية زلمدية   الطلبةوكانت إصلازات 

، وتتأثر أيضا يةئبتدااإل ادلدرسة تاريخ تعلمهم منالذين  الطلبةمن  ألكثراعلى تشمل  منها

 تعلماليت تدعم إصلازات  ادلعهد حي ادلدرسةضافية من اإلدروس البعوامل خارجية أي وجود 

  العربية العربية اللغة
 

  



 

 الباب الخامس

و اإلقتراحات و اإلختتام اإلستنتاجات  
 

 اإلستنتاجات . أ

 زلمدية الكفاءة ادلهنية دلدرس اللغة العربية مبدرسةبعد أن تشرح الباحثة عما يتعلق ب

الكفاءة  أن :ألشياء ادلهمة من ىذا البحث، فتقوم الباحثة كاكالَتجيواإلسالمية   الثانوية

 دلؤشراتامل يصل على  كالَتجيواإلسالمية   الثانوية زلمدية مبدرسةادلهنية دلدرس اللغة العربية 

بوسيلة  تخدممل يساجليد و  التعلممل يستطيع على إدارة أن ادلدرس  :أي ،ادلهنية الكفاءة يف

من ناحية إصلازات ولكن   التعلم يف تعليم اللغة العربية ومل يقدر على فهم أساس الًتبية

، أن اصلازاهتم جيدة  كالَتجيواإلسالمية   الثانوية زلمدية مبدرسة العربيةالطلبة يف تعلم اللغة 

الصف  يف الدرس اللغة العربية قيمتهم من كشف النتائج بناء على حصول مجع البيانات، أن

النتائج  الطلبة قد حصلوا على وكان  2106-2105الثامن يف السنة األوىل العام الدراسي 

متخرجون من ادلدرسة  ألهنم هة داخيليةاجليدة يف تعلم اللغة العربية  والسبب من ج

محل   وأما من ناحية خارجية ألهنم يسكنون ويتعلمون يف ادلعهد حي ادلدرسة  و اإلبتدئية

تعلم اللغة  إصلازات حىت يستطيع أن يأثر على  ،فيو زيادة أي اللغة العربية الدرس الطلبة

  كالَتجيوالثانوية اإلسالمية   زلمدية مبدرسة العربية



 

 قتراحاتاال . ب

 وبناء على نتائج البحث، فقدمت الباحثة االقًتاحات على النحو التايل:

رئيس ادلدرسة، أن يكون قادرا على ترقية الكفاءة ادلهنية دلدرسُت مبدرستو  وخصوصا    أ

التكنولوجية ومن جهة أخرى أي إقامة البحث  من جهة استخدام بوسائل الدراسة 

ولذلك، أن يكون رئيس ادلدرسة يأمر أساتيذه بادلناقشة والتمرينات والوظيفات 

 الدراسية لًتقية الكفاءة ادلهنية 

ادلدرسون، وخصوصا على مدرس اللغة العربية، أن يكون قادرا على زيادة قدرة    ب

رينات والقراءات واألسئلة والوصول إىل الكفاءة ادلهنية وتطويرىا بادلناقشة والتم

 الدراسية ادلاجيستَتة أو الدكتورة 
 

 ختتاماال . ت

احلمد هلل رب العادلُت، لقد مت ىذا البحث بعون اهلل عز وجل وتوفيقو  وتيقنت و 

الباحثة بأن ىناك كثَت من األخطاء والنقصان، ولذا ترجوا الباحثة نقد القارئُت وإصالحهم 

الكمال  وقدمت الباحثة الشكر عليهم بالنقد واإلصالح  عسى أن ليصل البحث إىل 

  جيزيهم اهلل أحسن اجلزاء
 

  



 

 المراجع

A. Samana, Profesional Keguruan, (Yogyakarta: Kanisius, 1994). 

Abuddin nata, Paradigma Pendidikan Islam, (Jakrta: Grasindo, 2001). 

B. Suryosubroto, Proses Belajar Mengajardi Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009). 

Baharuddin, Esa Nur Wahyuni, Teori Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: Ar-

ruzz Media, 2010) 

 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Balai Pustaka, 2006). 

 

E. Mulyasa,  Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: PT. Remaja Rosda 

Karya, 2008). 

 

_______, Kurikulum Berbasis Kompetensi (Konsep, Karakteristik, dan 

Implementasi), (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003). 

 

_______, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 

Menyenangkan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006. 

 

e-jurnal.ikippgri smg.ac.id/index.php/JP2F/article/download/…/119. 

 

Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007). 

 

http://www.umnaw.com/sertifikasiguru2009/permen16.com , 23 April 2016, 08:54. 

 

Kunandar, Guru Profesional Implementasi KTSP dan Persiapan Menghadapi 

Sertifikasi Guru, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007). 

 

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2002). 

 

Muhammad Faturrahman, Sulistyorini, Belajar dan Pembelajaran, (Yogyakarta: 

Teras, 2012) 

 

M. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2006), Cet. Ke-20. 

 

Muhammad Surya, Psikologi Pembelajaran dan Pengajaran, (Bandung: Pustaka 

Bani Quraisy, 2004). 



 

 

Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001) 

Nana Syaodih Sukmadinata, Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek, 

(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999). 

 

Oemar Hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi, (Bandung 

Mandara Maju, 2002). 

 

Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002. 

 

Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2014). 

 

S. Nasution, Metode Research :Penelitian Ilmiah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011). 

 

Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, Metode Penelitian, (Bandung: Mandar maju, 

2002). 

 

Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010). 

 

Sudarwan Danim, Agenda Pembaharuan Sistem Pendidikan, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2003). 

 

Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2013). 

 

Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Tindakan Praktik, (jakarta: Rineka 

Cipta, 1993). 

 

Suryosubroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) 

Syaiful Bahri Djamarah, Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru, (Surabaya: Usaha 

Nasional, 2010). 

 

Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan 

(Pemberdayaan Guru. Tenaga Kependidikan dan Masyarakat dalam 

Manejemen Sekolah), (Bandung : Alfabeta, 2009). 

 

UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(SISDIKNAS) beserta penjelasannya, (Bandung: Citra Umbara, 2003). 

 



 

UU RI No. 14 Tahun 2005, Undang-Undang Guru dan Dosen, (Bandung: 

Fokusmedia, 2009). 

 

Winarno Surahmad, Dasar dan Tehnik Research, (Bandung: Tarsito, 1981). 

 

Zaenal Mustakim, Strategi dan Metode Pembelajaran, (Pekalongan: STAIN 

Pekalongan, 2011). 

 

 

  



 

Pedoman Wawancara 

 

1. Bagaimana prestasi belajar bahasa Arab siswa di MTs Muhammadiyah 

Kalirejo? 

2. Bagaimana penguasaan materi ajar guru bahasa Arab di MTs Muhammadiyah 

Kalirejo ini? 

3. Bagaimana kemampuan guru bahasa Arab di MTs Muhammadiyah Kalirejo 

dalam mengelola program pembelajaran? 

4. Bagaimana kemampuan guru bahasa Arab di MTs Muhammadiyah Kalirejo 

dalam pengelolaan kelas? 

5. Bagaimana kemampuan guru bahasa Arab di MTs Muhammadiyah Kalirejo 

dalam menggunakan media dan sumber pembelajaran? 

6. Bagaimana kemampuan guru bahasa Arab di MTs Muhammadiyah Kalirejo 

dalam menguasai landasan-landasan kependidikan? 

7. Bagaimana kemampuan guru bahasa Arab di MTs Muhammadiyah Kalirejo 

dalam mengelola interaksi pembelajaran?  

8. Bagaimana keadaan prestasi belajar siswa baik dari segi kognitif, afektif, 

maupun psikomotorik? 

  



 

Pedoman Observasi 

 

1. Penguasaan guru bahasa Arab MTs Muhammadiyah Kalirejo terhadap materi 

pelajaran pokok. 

2. Penguasaan guru bahasa Arab MTs Muhammadiyah Kalirejo terhadap materi 

pengayaan. 

3. Kemampuan guru bahasa Arab MTs Muhammadiyah Kalirejo dalam 

menjabarkan serta mengorganisasikan bahan pelajaran secara sistematis. 

4. Kemampuan guru bahasa Arab MTs Muhammadiyah Kalirejo dalam 

menyajikan materi sesuai dengan perkembangan peserta didik. 

5. Kemampuan guru bahasa Arab MTs Muhammadiyah Kalirejo dalam 

memahami kurikulum. 

6. Kemampuan guru bahasa Arab MTs Muhammadiyah Kalirejo dalam 

membuka pelajaran, melaksanakan kegiatan inti pembelajaran, menutup 

pelajaran. 

7. Kemampuan guru bahasa Arab MTs Muhammadiyah Kalirejo dalam 

melaksanakan remedial. 

8. Kemampuan guru bahasa Arab MTs Muhammadiyah Kalirejo dalam 

memanfaatkan fasilitas pembelajaran 

9. Kemampuan guru bahasa Arab MTs Muhammadiyah Kalirejo dalam 

mengelola tata ruang kelas. 

10. Kemampuan guru bahasa Arab MTs Muhammadiyah Kalirejo dalam 

menggunakan media dan sumber pembelajaran. 

11. Kemampuan guru bahasa Arab MTs Muhammadiyah Kalirejo dalam 

berinteraksi dengan siswa. 

  



 

Pedoman Dokumentasi Penelitian  

 

1. Profil MTs Muhammadiyah Kalirejo Lampung Tengah. 

2. Profil guru MTs Muhammadiyah Kalirejo Lampung Tengah. 

3. Perangkat Pembelajaran mata pelajaran bahasa Arab MTs Muhammadiyah 

Kalirejo Lampung Tengah. 

4. Daftar rekapitulasi hasil belajar siswa MTs Muhammadiyah Kalirejo 

Lampung Tengah 

 


