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 قديرتّ كر والشّ المة ال


بسمميحرلا نمحرلا هللا  العاظت، رب هلل أشر اضتمد على والسالم والصالة ٌن
األنبياءواظترسلٌنوعلىآلووأصحابوأرتعٌن،وبعد.

ةأنريدالباحثتةللماجستًن،وىناسالةالعلميّإنتهاءكتابةىذهالرّةسرالباحثت
اعلىقدممنصميمقلبوالعميقأجزلالشكروأذتنالتقديرظتنقدساىموساعدىت

:كتابةىذهالرسالة،وىم
موالانمالكإبراىيمجامعةمديرموجياراىرجو،اظتاجستًنالربفيسورالدكتوراضتاج .1

 مباالنج.اضتوميةاإلسالمية

0.  العلياالربفيسور الدراسة اظتاجستًنمدير الّدين، اضتاجحبر اضتاجالدكتور والدكتور
انمالكإبراىيمموال،اظتاجستًنرئيسقسمتعليماللغةالعربيةجامعةولداانورغاديناات
 مباالنج.اضتوميةاإلسالمية

3.  اضتاج العابدينالدكتور بمنًن اظتاجستًن سالمة، والدكتور األول. اظتشر  صفتو
أرشداىاوأشرفاعليهاوةالباحثوجها،اظتاجستًنبصفتواظتشر الثاين،اللذاندارين

 بكلاىتماموصربوحكمةيفكتابةىذهالرسالة.

4.  الربانمج رئيس جامعة العربية اللغة لتعليم اطتاص إبراىيم مالك اإلسالميةموالان
والطالباتيفذلكالربانمجرتيعاألساتذةواألستاذاتوالطالبمباالنجواضتكومية

 يفكتابةرسالةاظتاجستًنىذه.ةالذينساعدواالباحث

ةأنيعالباحثستطتعليااحملرتمٌن،واألصدقاءومنالالالدراساترتيعاألساتذةيف .5
 ذكرىمرتيعاىنا.ت

نانالّلذاحملبوابوالدّيأيباضتاّجمهاجرمالك)اظترىوم(وأّمياضتاّجةمصلحةحافظ .6
اغفرعتموارزتهمرزتاينوشجعايناضتماسةيفطلبالعلمإبخالصوصرب، أللهّم

 .وعافهمواعفعنهم
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البحث لخصستم
يف(KKM)يجّيةاظتدّرسٌنالستيفاءمعيارالكفاءةاألساسّيةاسرتاتم. 6102زاّية الّدرجة، 

اب العربّية الّلغة ظتتعليم اضتكومّية اإلسالمية اظتتوّسطة كلّيةكادور4درسة اظتاجستًن، رسالة .
.اظتشر األوىلالدّكتورامعةموالانمالكإبرىيماإلسالميةاضتكوميةماالنجالّدراسةالعلياجب
 ،واظتشر الثّاين:الدّكتورسالمةدارين.منًنالعابدين

الكلمات املفتاحّية استيفاء، العربّية، الّلغة تعليم االسرتاتيجّية، األساسّية: الكفاءة معيار
(KKM).

 ىو العربّية الّلغة تعليم اّلذي لتحقيقهايعّلمتعليم أبسلوبمعٌّن الّتالميذ اظتدّرس
.وكان(KKM)معيارالكفاءةاألساسّيةةىياستيفاءومناألىدا اطتاصّأىدا الّتعليم.

اظتعياراظت اظتعٌّنكعالمةؾتاحهمعياريفكّلاظتدرسةؼتتلفة.وكتوزعلىالّتالمذةأنيستفيئوا
،(KKM)معيارالكفاءةاألساسّية(ظتعرفةخطواتتعيٌن1يفالّتعليم.ويهد ىذاالبحث)

(ولكشف3،)(KKM)تيفاءمعيارالكفاءةاألساسّيةالس(لكشفالعواملاظتساعدة0)
.(KKM)اسرتاتيجّيةاظتدّرسٌنالستيفاءمعيارالكفاءةاألساسّية

 الكيفيّوتستخدم اضتالةواظتدخل ومنهجدراسة البياانتيفالبحث. أسلوبرتع
 ىىياظتستخدمة اظتستخدمة البياانت وحتليل الواثئق. ودراسة واظتقابلة رتعاظتالحظة ي

.وإعادةالّتحّققالبياانتوتصنيفو،وعرضالبياانت،واالستنتاج
( البحث: 1ونتائج تعيٌن أّن ) األساسّية الكفاءة ابظتعيارِ(KKM)معيار مناسبة

الستيفاءمعيارالكفاءة(والعواملاظتساعدة0،)75اظتثايّلكماأثبتتواضتكومةالرّتبويّةالوطنّية
 البيئةىي(KKM)األساسّية ىي اطتارجّية والعوامل الّداخلّية. والعوامل اطتارجّية العوامل

( الّتالمذة، الّتعليم،والعواملالّداخلّيةىيرغبة اظتدّرسٌن(3واظتدّرسواسرتاتيديّة اسرتاتيجّية
 األساسّية الكفاءة معيار واالسرتاتيجّية(KKM)الستيفاء الفصل داخل االسرتاتيجّية ىي

الف خارج اسرتاتيجّية  ىو والّداخل الّتعليم،،PAIKEMصل. كلغة العربّية الّلغة واستخدام
 ىو واطتارج الّتعليم. عملّية يف العربّية الّلغة استخدام القّصة،والتزام والقاء اإلنشاء كتابة

 .الّتعليماطتصوصيّو



 
 

 ك
 

ABSTRACT 

Zakiyah Darajah, 2016. Arabic Teacher Strategies in Achieving The Minimum 

Completeness Criteria (KKM) in Islamic Junior High School Kadur - Pamekasan 

4 Madura. Thesis. Graduate Program. Maulana Malik Ibrahim Islamic University 

of Malang. Advisor; 1) Dr. H. Munirul Abidin, M.Ag., 2) Dr. Slamet Daraini, 

MA. 

Keywords: Strategies, Arabic Learning, Achieving The Minimum Completeness 

Criteria (KKM). 

Arabic learning is learning Arabic teacher conducted by using certain 

techniques to achieve the learning purposes.There are two kinds of learning 

purposes; general purpose and specific purpose. The among specific learning 

purposes are  achieving The Minimum Completeness Criteria (KKM). The 

Minimum Completeness Criteria (KKM) in every school is different, and the 

determination steps is also different. And of course, the school requires some 

strategies to  achieve The Minimum Completeness Criteria (KKM). ِIn addition, 

the school also needs to consider factors which will affect the achieving The 

Minimum Completeness Criteria (KKM) either internal factors and eksternal 

factors. And the students must also to achieving The Minimum Completeness 

Criteria (KKM) as a sign of their success in learning. The research aims to; (1) 

Know The Minimum Completeness Criteria (KKM) determination steps in 

School, (2) Describe the factors supporting  the achieving The Minimum 

Completeness Criteria (KKM) in School, (3) Describe Arabic Teacher Strategies 

in Achieving The Minimum Completeness Criteria (KKM) in School. 

This study used a qualitative approach with case study method. The data 

collection techniques used observation, interviews, and documentation. The data 

analysis techniques used theory of Miles and Huberman is data collection and 

reduction, data exposure, and conclutions. 

The result of research are; (1) The Minimum Completeness Criteria 

(KKM) determination steps in School are set in the beginning of the school year 

trough subject teachers consultation (MGMP), it is determined based on the ideal 

criteria 75 is set by government (BSNP), and it is written on sheets of student 

learning outcomes, (2) the factors supporting  the achieving The Minimum 

Completeness Criteria (KKM) in School are eksternal factor and internal factor. 

The eksternal factor are formal environment and informal environment, and 

teacher and learning strategies. And the internal factor is spirit of the students, (3) 

Arabic Teacher Strategies in Achieving The Minimum Completeness Criteria 

(KKM) in School 4 are strategy in the classroom and strategies outside classroom. 

Strategy in the classroom are learning strategy PAIKEM, the use of Arabic as the 

instruction language, and obligation to speak Arabic during the learning process. 

And the strategies outside classroom are obligation to write the essay set in the 

beginning of the year and present it after Dhuha prayer together every day, and 

additional learning Arabic every week as an axtracurricular activity to be followed 

by the students. 
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ABSTRAK 

Zakiyah Darajah, 2016. Strategi Guru Bahasa Arab dalam Mencapai Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM) di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kadur - Pamekasan 

4 Madura. Tesis. Program Pascasarjana, Universitas Negeri Islam Maulana Malik 

Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing; 1) Dr. H. Munirul Abidin, M.Ag., 2) Dr. 

Slamet Daraini, MA. 

Kata Kunci: Strategi, Pembelajaran Bahasa Arab, Pencapaian, Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM). 

Pembelajaran Bahasa Arab adalah pembelajaran yang dilaksanakan guru 

Bahasa Arab dengan menggunakan tekhnik tertentu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Tujuan pembelajaran ada dua, yaitu; tujuan yang bersifat umum, 

dan tujuan yang bersifat khusus. Dan di antara tujuan yang bersifat khusus di 

antanya mampu mencapai kriteria ketutansan minimal (KKM) yang ditentukan 

oleh sekolah. Kriteria ketuntasan minimal (KKM) di setiap sekolah berbeda-beda, 

dan langkah-langkah penetapannya juga berbeda. Dan tentunya sekolah 

memerlukan beberapa strategi khusus untuk membantu mencapai kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) yang ditentukan. Selain itu, sekolah juga harus 

memperhatikan factor-faktor yang berpengaruh dalam pencapaiannya baik yang 

berupa factor internal maupun eksternal. Dan murid-murid juga harus mampu 

mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang ditentukan sebagai tanda 

keberhasilan mereka dalam pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk; (1) 

Mengetahui langkah-langkah penetapan kriteria ketuntasan minimal (KKM) di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Kadur – Pamekasan 4, (2) Mendeskripsikan factor-

faktor yang mendukung pencapaian kriteria ketuntasan minimal (KKM) di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Kadur – Pamekasan 4, (3) Mendeskripsikan strategi 

guru Bahasa Arab untuk mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Kadur – Pamekasan 4. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif dengan metode penelitian studi lapangan. Adapun tekhnik pengumpulan 

data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan tekhnik 

analisis data menggunakan teori Miles dan Huberman yaitu; pengumpulan dan 

reduksi data, pemaparan data, dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi data. 

Hasil dari penelitian ini adalah; (1) Langkah-Langkah penetapan kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kadur – Pamekasan 

4 dilakukan di awal tahun dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) 

dengan mengikuti kriteria ideal yang ditentukan oleh Badan Standar Nasional 

Pendidikan (BSNP) yaitu 75, dan ditulis dalam Lembar Hasil Belajar atau yang 

dikenal dengan raport. (2) factor-faktor yang mendukung dalam pencapaian 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kadur – 

Pamekasan 4 yaitu; factor eksternal. (3) strategi yang digunakan dalam mencapai 

kriteria ketuntasan minimal (KKM) di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kadur – 

Pamekasan 4 terdiri dari dua strategi, yaitu; strategi di dalam kelas, dan di luar 

kelas. 
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 حمتسايت البحث

 الّصفحة
...........أ........................................صفحةالغال ............

.........ب...................................................وضوعموافقةاظت
........ج.....................................................شرفٌنموافقةاظت

د.................................................................إقرارالطّالبة
االستهالل..................................................................ه
اإلىداء.....................................................................و
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.........................طنةاظتناقشة...................اظتوافقةواالعتمادمنصت

مستخلصالبحثالعريّب.....................................................ي
.كمستخلصالبحثاإلؾتليزّي.................................................

مستخلصالبحثاإلندونيسّي................................................ل
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 18...............ِ(KKM)األساسّيةتعريفمعيارالكفاءة -1
 18..............(KKM)وظائفمعيارالكفاءةاألساسّية -0
 19..........ِ(KKM)معيارتكوينمعيارالكفاءةاألساسّية -3
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 07......(KKM)العواملاظتؤثّرةيفمعيارالكفاءةاألساسّية -5
 01................................تعيٌنالّنتيجةاألخًنة -6
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 08..............................وىويّتها4فماكاسان
 09......................................اظتوقعاصتعرايفّ -0
-درسةاظتتوّسطةاإلسالمّيةاضتكومّيةكادورأىدا اظتدرسةاظت -3

 09..............................4فماكاسان
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 31....................................أحوالاظتدّرسٌن -5
 30.....................................أحوالالّتالمذة -6
 33..................................أحوالالّتسهيالت -7
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 الفصل األّول

  االطار العامّ 

 مقّدمة - أ

الّتعليمىوالّسعيللّتعّلم.وىذايسّببالّتالميذللّتعليمفّعاالومؤثّرا.وتعليم
لتحقيقأىدا  العربّيةأبسلوبمعٌّن الّلغة اظتدّرسالّتالميذ ىويعّلم العربّية الّلغة

  1الّتعليم.

العربّيةيفإندون تتّكونمناألىدا ،منهاوكانتسياسةتعليمالّلغة يسيا
 العاّمة (TIK) واطتاّصة (TIU)أىدا الّتعليم

2 العاّمة أىدا الّتعليم أّما .(TIUِ)

 3(،منها:1975:117يفسياسةاضتكومةالّدينّية)كماذكر

 ةلفهمالقرآنواضتديثكاظتصادراإلسالميّ -1
 لفهمالثّقافةاإلسالمّيةوالكتبالّدينّيةاظتكتوبةابلّلغةالعربّية -0

 الستيعاباظتهاراتالّلغويّة -3

 لتكوينأىلالّلغةالعربّيةاظتهنّية -4

ب معلَّقة اطتاّصة أىدا الّتعليم ويكوناألىدا ؼتتلفةوأّما اظتدرسة، كّل
يفمنهج ذكر الّتدريسمنهاKTSP كما ترّقيخطّة أن عليها جتوز اظتدرسة أّن
(TIK)األىدا اطتاّصة

4
 .وغًنىاِ(KKM)معيارالكفاءةاألساسّيةوِ

 وكان األساسّية الكفاءة وكذلكِ(KKM)معيار ؼتتلفة، اظتدرسة كّل يف
أيضا ؼتتلفة تعيينو ظتساعدةخطوات اطتاّصة االسرتاتيجيات اظتدرسة وحتتاج .

 استيفاء يف الّتالمذة األساسّية الكفاءة على (KKM)معيار جتوز وأيضا عٌّن.
ُ
اظت

                                                           
1
 Abduh Wumjy, Ilmu Lughah al-Thahtbiqiy, (Iskandariyah: Dar al-Ma’rifat, 1995). 18. 

2
Soekartawi, Meningkatkan Rancangan Intruksional (Intructional Design): untuk 

Memperbaiki Kualitas Belajar Mengajar (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), h. 34. 
3
Departemen Agama (1975: 117), dalam dhekiis.blogspot.co.id diakses (Minggu, 28 

maret 2016: 08.00). 
4
Muhammad Joko Susilo, Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan Manajemen 

Pelaksanaan Sekolah dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2007),ِh. 120. 
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يف اطتارجّية والعوامل الّداخلّية كالعوامل اظتؤثّرة العوامل هتتّم أن اظتدرسة
وكتوز سهولة. استيفائها يف مساعدة وسيلة ألّّنا أناستيفائها، الّتالمذة على

 اظتعٌّنكعالمةؾتاحهميفالّتعليم.(KKM)معيارالكفاءةاألساسّيةيستفيئوا

اظتتوّسطةاإلسالمّيةاضتكومّيةكادور مادورا 4فماكاسان-وكانتاظتدرسة
الّتسهيالت فيها وليست القرية يف تقع ولو الّتعليم أىدا  تنجح اّليت مدرسة

 الّلغة كمعمل فيهااظتكافئة وأىدا الّتعليم وايفاي. واظتسالطوشبكة والّشاشة
ترقيةذكاءاألّمة،وتيسًناألمنوالّسالمة تتكّونمنأىدا تعليماظتدرسة،منها:

اظتدرسة، حوايل العورة اجملتع اظتساتر الّلباس كاستعمال اإلسالمّية البيئة وتكوين
ق والّدعاء القرآنقبلالّتعليم قراءة أخالقواعتياد ذو اظتتأّدبة والّتالمذة وبعده، بلو

العربّية الّلغة يفمسابقة واالؾتاز وفصيحا، صحيحا القرأن قراءة واستطاع كرنتة،
كاطتطابةواإلنشاءطبقةنواحّيةكانتأممديريّة.وأىدا تعليمالّلغةالعربّية،منها:

األساسيّ الكفاءة معيار واستيفاء الّلغويّة، اظتهارات فهم ومعيار(KKM)ة اظتعٌّن.
وىذهمناسبةمبعيارالّتقوًنالوطيّن،وأيضاىذه75فيها(KKM)الكفاءةاألساسّية

.65ختتلفمعاظتعياريفاظتدرسةاظتتوّسطةاإلسالمّيةاضتكومّيةاألخرىحوعتاىي
اظتعياريفاظتدرسةاستيفاءمرّةيفكّلاالختباربدوناإلعادة أوالّتعليمواستفاءىذا

 اظتدرسة(Remedial teaching)العالجّي العربّيةيفىذه الّلغة .وكانتنتيجةتعليم
والفيزايء اضتياة وعلم الّرايضّيات كعلم األخرى اظتواّد تعليم نتيجة من أحسن

 ٘وغًنىا.

اظتدرسة ىذه يف اظتمّيزات تلك اظتيدان ،ولوجود ىذا الباحثة فاختارت
ت وأرادتأن الّلغةللبحث، تعليم اظتدّرسٌنيف "اسرتاتيجّية ناقشحتتاظتوضوع:

 األساسّية الكفاءة معيار الستيفاء اإلسالمّية (KKM)العربّية اظتتوّسطة مبدرسة
 .4فماكاسان-اضتكومّيةكادور

                                                           
 (.0716مارس16)األربعاء،اظترسةوأىدافهاةفريضرفيقعناظتقابلةمعمدّرسالّلغةالعريّ 5
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 أسئلة البحث - ب

1-  كيف خطوات األساسّية الكفاءة معيار اظتتوّسطة (KKM)تعيٌن مبدرسة
 ؟4فماكاسان-ةكادوراإلسالمّيةاضتكوميّ

اظتساعدة -0 العوامل  ما األساسّية الكفاءة معيار استيفاء مبدرسة (KKM)يف
 ؟4فماكاسان-اظتتوّسطةاإلسالمّيةاضتكومّيةكادور

الكفاءة -3 معيار الستيفاء العربّية الّلغة تعليم يف اظتدّرسٌن اسرتاتيجّية كيف
 ؟4فماكاسان-ةاضتكومّيةكادورمبدرسةاظتتوّسطةاإلسالميّ (KKM)األساسّية

 

 أىداف البحث - ج

 خطوات ظتعرفة -1 األساسّية الكفاءة معيار اظتتوّسطة (KKM)تعيٌن مبدرسة
 .4فماكاسان-اإلسالمّيةاضتكومّيةكادور

مبدرسة(KKMِ)لكشفالعواملاظتساعدةيفاستيفاءمعيارالكفاءةاألساسّية -0
 .4فماكاسان-وراظتتوّسطةاإلسالمّيةاضتكومّيةكاد

الكفاءة كشفل -3 معيار الستيفاء العربّية الّلغة تعليم يف اظتدّرسٌن اسرتاتيجّية
 .4فماكاسان-مبدرسةاظتتوّسطةاإلسالمّيةاضتكومّيةكادور (KKM)األساسّية

 

 فسائد البحث - و

 فوائدالّنظريّ -1

يفأرادتالباحثةأنيكونالبحثاظتساىماظتهّمللمفّكرينوظتنيشرتك
العاملالرّتبوّيخاّصة،حّّتيزينالعلومواظتعار اّليتتتعّلقبتعليمالّلغةالعربّية
 خاّصة.وأرادتالباحثةأنيكونالبحثمرجعايفدراسةالبحثاظتتساوية.

 فوائدالّتطبيقيّ -0

أرادتالباحثةأنيكونالبحثانفعا،منها:
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 للمدرسة (أ

وتقونتا منعكسا البحث نتائج الّلغةكانت تعليم جودة لرتقية
 العربّية.

 للباحثة (ب

 كانالبحثخربةلزايدةالعلومواظتعار والفكرة.

 للمدّرسٌن (ج

لل الفكرة البحثتربّع ظتمدّرسٌنكان العربّيةدّرسيخاّصة الّلغة
 .لتحسٌناسرتاتيجّيةتعليمالّلغةالعربّيةالفّعالّية

 

 حدوو البحث - ه

 اضتدوداظتوضوعّية -1

الكفاءةاسرتاتيجيّ معيار الستيفاء العربّية الّلغة تعليم يف اظتدّرسٌن ة
 .4فماكاسان-مبدرسةاظتتوّسطةاإلسالمّيةاضتكومّيةكادور (KKM)األساسّية

 اضتدوداظتكانّية -0

اضتكومّية اإلسالمّية اظتتوّسطة مبدرسة الباحثة حبثت البحث ىذا  يف

 .(ب(و(أ( نمالثّايففصلمادورا4فماكاسان-كادور

 اضتدودالّزمانّية -3

 مارسيف شهر منذ الباحثة حبثت البحث أبريل- ىذا
0716/0717.

 

 الّدراسات الّسابقة - و

إسمالرقم
 الباحث

نتيجةالبحث نوعالبحث موضوعالبحث
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1-

 

مستفيد
 معار 

الّنظريّة اسرتاتيجّية
لتنمية اظتعرفّية

 مهارةالكالم

اإلجرائّي/ البحث
الّرس0717 يف/ الة

اإلسالمّية اصتامعة
 اضتكومّيةماالنج

االسرتاتيجّية ترقي
الكالم مهارة
الطّريقة ابستخدام

 االستقرائّية

ىادي-0
 سوتريسنو

استخدام
كتاب اسرتاتيجّية
وأثره اليومّية دفرت
مهارة تعليم يف

 الكتابة

الّتجرييّب/ البحث
يف0710 الّرسالة /

اإلسالمّية اصتامعة
 ماالنجاضتكومّية

االسرتاتيجّية ترقي
الكتابة مهارة

 مناسبةابلقواعد

تنمية رملي-3 اسرتاتيجّية
 مهارةالكالم

اإلجرائّي/ البحث
يف0710 الّرسالة /

اإلسالمّية اصتامعة
 اضتكومّيةماالنج

االسرتاتيجّية ترّقي
مهارة اظتستخدمة
كاحملادثة الكالم

 واظتناقشة

حرتونو-4
 زتيد

ا ستخدامفّعالية
اسرتاتيجّية

PAKEMيف
مهارة ترقية

 الكتابة

البحثالّتجرييّب/
/الّرسالةيف0710

اصتامعةاإلسالمّية
 اضتكومّيةماالنج

اسرتاتيجّية ترّقي
PAKEMمهارة

تنشئ ألّّنا الكتابة
يف الّتالمذة رغبة

 الّتعليم

 0.0اجلدول 
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الباحثةاتوابلّنظرإىلالّدراس أنتقوم االسرتاتيجّيةالّسابقة البحثظتعرفة
 العربّية الّلغة تعليم يف اظتستخدمة كادور اضتكومّية اإلسالمّية اظتتوّسطة –مبدرسة

 .(KKM)ساسّيةيفترقيةاظتهاراتالّلغويّةابستيفاءاظتعيارالكفاءةاأل4فماكاسان

 

 حتديد املصةلحات - ز

لّيةالّتعليملوصوليفعمذنفّيالتخطيطاّلذي: ِالّتعليم اسرتاتيجّية
6أىدا الّتعليم.

ينّفذىا اّليت احملاولة ىي االسرتاتيجّية إذا،
 اظتدّرسٌنلوصولأىدا الّتعليم.

مستوىاؾتاحالكفاءةاألساسّيةللماّدةاّلذي: ِ(KKM)معيارالكفاءةاألساسّية
7اؾتحوالّتالمذةيفماّدةواحدة.

إذ  األىن الّنتيجة ىو اظتعيار تعّينهاا، اّليت
 اظتدرسة.

 

 

 

 

 

 

ِ

ِ

ِ

ِ

 

                                                           
6
 دار: عمان( تدريسها وطرائق مناىجها العربّية الّلغة الوائلي، عباس الكرًن عبد وسعاد الّدليمي حسٌن على طو 

Journalِ) ةاليسميّ  وفرت اتابة اسرتاتيجّية استخدام سوتريسنو، ىادي اظتاجستًن رسالة.  في 39(، ص. 5002 الّشروق،

Writing)،08.ص مباالنج، اضتكومّية اإلسالمّية اصتامعة يف العربّية الّلغة تعليم قسم: اظتاجستًن رسالة. 
7
 Khaeruddin, Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2007), 

h. 233. 
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 الفصل الثّاين

 اسإطار الّنظريّ 

 اسرتاتيجّية تعليم الّلغة العربّية - أ

 اسرتاتيجّية الّتعليم تعريف -0

اسرتاتيجّيةىيتعبًنعنمنطقأوأسلوبجديدذيأدواتجديدة
اظتفهومىاللاألربعٌنسنة يفالّتفكًناصطنعتوعلومجديدة.وقدظهرىذا

خًنة،ويعّدمنالعلوموالّتكنولوجّياتالبديلةعنالفلسفةمبعانيهاالّتقليديّة،ألا
وعلم اظتعلومات، تكنولوجيا وعلم اظتستقبل، تكنولوجيا علم العلوم ىذه ومن
واإلدارة واالسرتاتيجّيات الّسياسات وعلم القرارات، واخّتاذ الّنظم تكنولوجي

اظت من ظهرتغتموعة لقد ذلك. الوغًن واظتصطالحات عنيتّفردات تعرب
منهجأومنطقيفالّتفكًنقواموالّتحليلالّدقيقمنأبعادؼتتلفةوالّتسلسلمن

نتقالالوظيفيمن،والّتحركالعقالينمنالّنظرإىلالواقع،واالإىلاطتاصّالعامّ
 .8اضتاضرإىلاظتستقبلعلىأدّقوأفضلاألحكاموأدواتاألفعال.

ا لوصولوقيل بدقّة األنشطة ختطيط ىي الّلغة تعليم يف السرتاتيجّية
 9األىدا اظتعّينة.

 اطتربة بناء إعادة عملّية ىو الّتعليم اّليت(restructuring)ومصطلح
يكتسباظتتعّلمبواسطهااظتعرفةواظتهاراتواالجّتاىاتوالقيم.وبعبارةأخرىىو

ظيمعناصرالبيئةاحمليطةابظتتعلمونتثلماغتموعاألساليباّليتيتّمبواسطهاتن
تتسعلوكلمةالبيئةمنمعانمنأجلاكتسابوخرباتتربويةمعّينة.فالّتعليم

                                                           
8
 دار: عمان( تدريسها وطرائق مناىجها العربّية الّلغة ، ليالوائ عباس الكرًن عبد وسعاد الّدليمي حسٌن على طو 

Journalِ) اليسمّية وفرت اتابة اسرتاتيجّية استخدام سوتريسنو، ىادي اظتاجستًن رسالة.  في 39(، ص. 5002 الّشروق،

Writing)،08.ص مباالنج، اضتكومّية اإلسالمّية اصتامعة يف العربّية الّلغة تعليم قسم: اظتاجستًن رسالة. 
9
 Syaiful Musthofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif (Malang: UIN-Maliki 

Press, 2011), 7. 
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مثّ الطّالب ذىن إىل اظتعلومات توصيل غتّرد من أكثر اظتفهوم هبذا
 10مسألتوعنهابعدذلك.

 برونر تصوير (Bruner)وىناك يقول الّتعليمّية. لنعلملعملّية برونر:
نتألعقلو التكونمنأنؾتعلو اظتسألة إلّن معٌّن، علم أو إنساانيفماّدة
ترسيخ اإلمكان يف جتعل اّليت العلمّية يف يشارك أن نعلمو أن بل ابلّنتائج،

 اظتعرفةأوبنائها.إذاإّناظتعرفةعملّيةوليستانجتا.

ال يشًنإىلالعلمّية ىومصطلحا الّلغة الفردتعليم هبا اّليتيقوم واعية
ومعرفاهتا الّلغة بقواعد الوعي الّتفصيل، وجو وعلى الثّانية، الّلغة تعليم عند

 11والقدرةعلىالّتحّدثعنها.

تعليمالّلغةالعربّيةىوعملّيةتربويّةهتد إىلالّدفعواالرشادوالّتطّور
سلبيّ كانتأم إكتابّيا العربّية الّلغة قدرة مبوقفإكتايّبيفبناء وتنشئالّنظريّة ا

على القدرة ىي اإلكتايّب العربّية الّلغة قدرة ومن الفصحي. العربّية الّلغة وىو
الّتكّلمشفواّيكانأمكتابة.ومنالّشفوّيالقدرةعليالّتكّلممعاآلخرينابلّلغة

ربّيةالّسلبّيةىيالعربّية.وأّماالكتابةفهيالقدرةعلىاإلنشاء.وقدرةالّلغةالع
القدرةعلىفهمكالماآلخرينوقدرةعلىفهمالقراءة.إّنمعرفةالّلغةالعربّية
واضتديث الكرًن القرآن لفهم ضرورّي إجادهتا أّن أقّتها من عديدة فوائد عتا

 12الّنبوّيوالكتباألخرىاظتتعّلقةابإلسالماظتكتوبةابلعربّية.

ا الّلغة تعليم مفهوم أينشاطمقصودأّما فهو: خاّص بشكل لثّانية
يقومبوفردماظتساعدةفردآخرعلىاالّتصالبنظاممنالّرموزالّلغويّةمتتلف
عنذلكاّلذيأّلفووتعوداالّتصالبو.وبعبارةأخرىتعرضالطّالبظتوقف

                                                           
10

 .45(،ص.1989)الرابط:إيسيسكو،مناجو وأساليبو –تعليم العربّية لغري الّناطقني هبا رشديأزتدطعيمة، 
 .37ص...،  تعليمرشديأزتدطعيمة، 11
 .19م(،ص.1980)رايض:مطابعاظتعزروالّتجارية،أساليب تدريس الّلغة العربّيةاطتويل،ػتّمدعلي 10
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الّناطقٌنيّتصلفيوبلغةغًنلغتواألوىل.وإذانتكّلمعنتعليمالّلغةالعربّيةلغًن
13هبا،نفهمعّدةأمورمنها:

 

أكربمنغتّردحشوأذىانالّطاّلبمبعلوماتعنىذه (أ العربّية تعليم إّن
 أشياء:مليستهد ثالثةالّلغة،أوتزويدىمأبفكارعنها.إنّونشاطمتكا

 تنميةقدرةالطّالبالعقلّية. (1

 غةالعربّيةوثقافتها.تنميةمشاعرالّطاّلبواجّتاىتهماإلكتابّيةؿتواللّ (0

 اكتسابالّطاّلباظتهاراتالّلغويّةاظتعّينة. (3

تعلّ (ب الّتعليماصتّيدللعربّيةىوذلكاّلذييسّهلعملّية يعتربإّن مها،بينما
 الّتعليمغًنجّيدعندمايعوقىذهالعملّيةأولتدثهاأبخطاءيصاحبها.

التّ،إذا تناسرتاتيجّية اّلذي التخطيط ىي الّتعليمعليم عملّية يف فيذه
الّتعليم. أىدا  اّليت 14لوصول الطّريقة ىي العربّية الّلغة تعليم واسرتاتيجّية

ىايفشرحمواّدالّلغةالعربّيةلتسهيلالّتالميذةيفوامىااظتدّرسونواستخداختار
 15فهمهاحّّتتكونعملّيةالّتعليممناسبةابطتطّةاظتعيّنة.

 

 اتيجّية الّتعليممعيار اختيار اسرت  -6

الوقت على مناسبة الّتعليم اسرتاتيجّية متتار أن اظتدّرسٌن على كتوز
 اظتوّجوواألحوالوالبيئة.واختياراالسرتاتيجّيةبناءعلى:

 خطّةالّتعليماظتخطوطة (أ

 حتليلاحتياجالّتالمذةواطتصائصاحملصولة. (ب

 اظتواّدالّتعليمّية (ج

                                                           
 .45ص...،  ليمتع طعيمة، أزتد رشدي13

14
 M. Abd. Hamid, dkk, Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 

h. 4. 
15

 Syaiful Musthofa, Strategi.., h. 10. 
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ابلوسائ تُناَسب الّثالثة اظتستخدمة.وىذه والّتسهيالت الّتعليمّية 16ل
تنفيذىا، يف اظتدّرسٌن مهنّية بكفاءة مناسبة الّتعليم السرتاتيجّية جتوز وأيضا

 وأحوالالبيئةيفالفصل،واألوقاتاظتستِعّدة،وخطّةالّتعليماظتخطوطة.

 

 مدخل الّتعليم (0

الّدراسي اظتوضوع عنوصفلطبيعة عبارة مبعىناجرائي اظتدخل
اّلذيسيعلم)الّلغة(وبيانلوجهةنظربعضالنّاسوانسفةبعضاألشياء

 17اّليتيعتنقوّناحبيثالحتتاجمنهمابلّضرورةإىلبرىانأودليل.

ومدخلمنمداخلتعليمالّلغةاألجنبّيةيقومعلىاظتبادئوالقيم
وتاإلنسان اآلخرين، الفهم إىل ويدعو ابلتّّية، يهتّم شعورىم: علم،قدير

وتست تتلقىمثًناتمعّينة وليسآلة إنساان، بوصفو إليو جيبعتاوينظر
هبذااظتذىببعضطرائقالّتدريس:كطريقةتعّلمبطريقةػتّددة.وقدارتبط

  18الطّريقةاإلرشاديّة،والطّريقةالّصامتةوالطّريقةاإللتائّية.ولغةاصتماعةأ

 

 أساليب الّتعليم وطرائقها (6

لطّريقةىيالوسيلةاّليتيتبهعااظتدّرسلتفهيمالّتالميذأييريأّنا
درسمنالّدروس،يفأّيماّدةمناظتواّدأوىياطتطّةاّليتيضعهااظتدّرس
لنفسوقبلأنيدخلحجرةالّدراسة،ويعملعلىتنفيذىايفتلكاضتجرة

 19بعددخوعتا.

                                                           
16

 Hamzah B. Uno dan Nurdin Muhammad, Belajar dengan Pendekatan PAILKEM  

(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 3. 
17

.ص ،(م1985 القرى، أمّ جامعة: اظتكّرمة مّكة( أخرى بلغات للّناطقني العربّية الّلغة تعليم الّناقة، كامل ػتمود 
43. 

18
Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, Strategi dan 

Materi (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 2. 
19

 .067.ص ،(اطتويل الباقي عيس مطبعة: القاىرة( والّتعليم اّتربية روح األبراسّي، عطّية ػتّمد 
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بأنّوغتموعةمنوأسلوبالّتدريسففيوأقوالكثًنةيفضلهاالكات
األسلوب يعينأّن وىذا لديو، واظتفّضلة ابظتعّلم اطتاّصة األفتاطالّتدريسّية
والّتايل األىدا الّتعليمّية، اظتدّرسلتحقيق متتارىا إجراءاتخاّصة ىو

 يتبعها اّليت )األسلوب( اإلجراءات تتباين الطّفقد ضمن ريقةاظتدّرسون
 الواحدة.

 

 وسائل الّتعليم (4

يق أداةيستخدمها ظتعّلملتحسٌناصدابلوسائلالّتعليمّيةىيكّل
عملّيةالّتعليم،وتوضيحمعاينالكلماتوشرحاألفكاروتدريبالّدارسٌن
علىاظتهاراتواكتساهبمالعاداتواالجّتاىاتوغرسالقيم،دوناالعتماد

 20قام.األساسّيعلىجانباظتعّلمعلىاستخداماأللفاظوالّرموزواألر

إىل منحيثاضتواساّليتتعتمدعليها الوسائلالّتعليمّية تنقسم
،والوسائلالّسمعّية(Visual)،والوسائلالبصريّة(Audio)الوسائلالّسمعّية

.وتنقسممنحيثطريقةعرضهاأواستخدامها(Audio-Visual)البصريّة
ج بواسطة تعرض اّليت الوسائل إىل الّتعليم عملّية العرضيف هاز

(Projected)واّليتالتعرضبواسطةجهازالعرض،(Non-Projected).21 

الّلغةالعربّيةبوصفهالغة أّمايفغتالتعليمالّلغةاألجنبّيةمبافيها
أجنبّيةفتنقسمالوسائلالّتعليمّيةحسباظتهارتالّلغويّةاّليتتستخدمىذه

التّ الوسائل وىي: تعليمها، يف االستماعالوسائل لتدريس عليمّية
(Listening) لتدريسالكالم الّتعليمّية والوسائل ،(Speaking)والوسائل ،

                                                           
20

 اظتعار ، دار: القاىرة( ّيةالعرب الّلغة تدريس ووسائل الّتعليمّية السسائل سيكسلسجّية منصور، أزتد سّيد اجمليد عبد 

 .47.ص. 1.ط ،(م 1981

21
 .19.ص ،(2012 العربّية، الّلغة تعليم قسم: رسالة( املفروات تعليم بةربيقة العربّية الّلغة تعليم الّدين، وحي 
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 لتدريسالقراءة لتدريسالكتابة(Reading)الّتعليمّية الّتعليمّية والوسائل ،
(Writing).22 

 

 مكّسانت اسرتاتيجّية -4

 23:منهاليمعلىستسةاظتكّوانت،تتكّونمكّوانتاسرتاتيجّيةالّتع

 اظتقّدمة (أ

يعر  وهبذا كّلها. الّتعليم يشرحاظتدّرسٌنعملّية اظترحلة يفىذه
 الّتالمذةماذاسيفعلونيفعملّيةالّتعليم.

اطتطوات يقّدم أن اظتدّرسٌن فعلى الّتعليم، معايًن على استنادا
اآلتية:
 استعدادالّتالميذنفسيةوجسديّةالشرتاكعملّيةالّتعليم. (1

 األسئلةاظترتبطةابظتاّدةالّسابقةواظتاّدةالّتالية.تقدًن (0

 شرحأىدا الّتعليموالكفاءةاألساسّيةللّتحقيق،و (3

 .(Silabus)توفًنماّدةالّتعليمشرحاواضحامناسبةمبنهجالّتعليم (4

 األنشطةالرّئيسّية (ب

ويشرحواىا الّدراسّية اظتواّد الّتالمذة يقّدموا أن للمدّرسٌن ينبغي
 حاواضحاوجّذابّيةلنشأةالّرغبةيفالّتعليم.شر

 24واطتطواتاالجراءات،ىي:

 تقدًناظتاّدة (1

 تقدًناألمثلةالّتضاحالّشرح. (0

 اجراءالّتدريبلتعزيزفهمالّتالميذ. (3

                                                           
22

 .19.ص ،..تعليم الّدين، وحي 
23

 Syaiful Musthofa, Strategi.., h. 10. 
24

 Deni Kurniawan, Pembelajaran Terpadu Teori, Praktik, dan Penilaian (Bandung: 

Pustaka, Cendekia Utama, 2011), h. 35. 
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 اشرتاكالّتالمذة (ج

ىذااالشرتككالّتطبيقوتقدًنالّتدريباتاّليتتصّورسلوكالّتالمذة
 والّذىن.

 ليمتقوًنالّتع (د

الّتقوًنعملّيةىادفةوشاملةومتوازنةيتضّمنغتموعةمناطتطوات
األىدا  حتديد تشمل: اّليت اظتعلومات الرّئيسّية ورتع اظتتوخاة، الّتعليم

وا مدىلالكّمية على حلم اصدار إىل اظتعلوماتلوصول وحتليل كيفّية،
ا األسسواظتعايًن من غتموعة على يقوم وىو األىدا ، ّية،جظتنهحتقق

جوانب ومعاصتة القّوة جوانب لتدعيم مناسبة قرارات اخّتاذ إىل وينتهي
 25الّضعف.

منالّتقوًنرتعالبياانتلداللةفهمالّتالميذيفأّماأىدا العامّ
الّدروسولتحقيقأىدا الّتعليم،حّّتنتكناظتعّلملتقييماشرتاكالّتالميذ

عليماظتستخدمة.وأّماأىدا اطتاّصللّتقوًنيفالّتعليم،وتقييمأساليبالتّ
فتنقسمإىلسبعةغتاالت،(Hagen)،وىاكٌن(Throndik)منطرونديك

 26وىي:

غتالالّتعليم،أىدا الّتقوًنفيوتثبتكفاءةػتتوايتالّتعليماحملّددة (1
 لديهاالّتالميذواصالععملّيةالّتعليم.

أىدا الّتق (0 الّتعليم، نتائج الّتالغتال كفاءة تعريففرق فيو ميذوًن
 عّيا.وقياسؾتاحهمفرداّيكانأورت

معلوماتعن (3 الّتعليمضتصول تقوًن منو والقصد أغراضالّتنسيب،
 كفاءةالّتالميذحّّتتنسيبهممناسبةبكفاءهتم.

                                                           
25

 .398ص....،تدريس اصتالد، زكي ماجد 
26

  Moh. Mastna dan Erta Mahyuddin, Pengembangan Evaluasi dan Tes Bahasa Arab 

(Tangerang: Alkitabizz, 2012), h. 9-10. 
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بعض عن معلومات العربّية الّلغة تعليم تقوًن يف تستخدم قد
حترصعلىتنميةاصتوانباظتعرفّيةوالوجدانّيةجوانبسلوكالّتلميذ،فهي

 27واضتركّية.

 أدواتتقوًنحتصيلالّتالميذيفاجملالاظتعريّف:االختباراتالّتحصيلّية (1

أدوات أىّم الّتحصيلّية االختبارات أّن ماجد يف عودة تعد
الّتقوًنللجانباظتعريّف،وتعر أبّّنا:طريقةمنّظمةلتحديدمستوى

ةكانقدمّتتعلمهاسيّلّتالميذظتعلوماتومهاراتيفمادةدراحتصيلا
األسئلة من عينة على إجاابت خباب من رشتّية، بصفة مسبقا

 28)الفقرات(اّليتدتثلػتتوىاظتاّدةالّدراسّية.

 أدواتتقوًنحتصيلالّتالميذيفاجملالالوجداينّ (0

االى بتنمية واالنفعايّل اصتانبالوجدايّن تماماتواظتيوليهتّم
والّتجاىاتوالقيماإلكتايّبكالّصدقوالوفاءواإلخالص،وػتاربةالقيم

الّسليّبكالكذبواطتيانةوالّرايء.
 أدواتتقوًنحتصيلالّتالميذيفاجملالاضتركيّ (3

مبجموعات الّتالميذ بتزويد اظتهارّي أو اصتانباضتركّي يهتّم
الّ الرّاقية األدائية اظتهارات اصتيتمن بٌن وتناسقا زآزرا هازتتطلب

زمن إىل وتعليمها اظتهارات تعّلم ولتتاج العضلّي، واصتهاز العصيّب
درجة إىل الوصول بغاية مستمرّة ومتابعة متواصل، وجهد طويل،

 29مقبولةمناالتقان.

 

 

                                                           
27

 .057(،ص.م1991 اظتعار ، دار: قاىرة( وعناصره املنهج عمًنة، ينبسيو إبراىيم 

28
 .477ص.تدريس...،ماجدزكياصتالد، 

 .435ص.، تدريس...، ماجدزكياصتالد 09
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 األنشطةالّتالية (ه

نزلّيةكتوزعلىاظتدّرسٌنأنينّفذواىذااظترحلةكااعطاءالواجبةاظت
الّتالمذة أحوال يهتّموا أن عليهم ولكنكتوز وغًنىا. اجملموعّية والواجبة
جسديّةوعقلّيةواظتواّدالّدراسّيةلكيالتكونعملّيةالّتعليمغًنالّنافعة.

 

 تسضيحات اسرتاتيجّية الّتعليم -4

30تنقسماسرتاتيجّيةالّتعليمعلىأربعةعملّيةالّتعليم،وىي:
 

 (Enquiry-Discovery Learning)الكتشايّفالّتعليما (أ

الف اظتدّرسون يؤيت وحىو األجوبة الكتشا  للّتالمذة ّلرصة
.(Problem Solving Aproach)اظتشكالتابستخداممدخلحّلاظتشكلة

 اظترتفعة الّذىنّية العملّية األنشطة ىذه . (Roestiyah, 1998)ويشمل

 :ىي وخطواهتا

 (Simulation)ِالّتشبيو (1

يطلبوّنم أو اظتشكالت ابستخدام الّتالمذة اظتدّرسون يسأل
 أنيسمعوّناأويقرؤوّنا.

 (Problem Statement) الفرضّية (0

الفرضّية يقّدمون مّث ولتّددوّنا اظتشكالت الّتالمذة متتار
 الجابةاألسئلةمؤقّتا.

 (Data Collection) رتعالبياانت (3

الكت بقراءة البياانت الّتالمذة واظتقابلةكتمع واظتالحظة ب
 وغًنىالدليلالفرضّيةصحيحةكانتأمخطيئة.

 

                                                           
30

 Yatim Riyanto, Paradigma Baru Pembelajaran Sebagai Referensi bagi Pendidik dalam 

Implementasi Pembelajaran yang Efektif dan Berkualitas (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2009), h. 

138-140. 
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 (Data Processing) تصنيفالبياانت (4

يصّنفالّتالمذةالبياانتاحملصولةمثّيفّسروّنا.
 (Verification/ Pembuktian) اعادةالّتحّقق (5

البياانتىلتكونالفر ّيةصحيحةأوضيعودالّتالمذةحتّقّق
تصنيفالبياانت.خطيئةبعد

 (Generalization) عميمالتّ (6

يستنتجالّتالمذةحصولاعادةالّتحّققأويعّمموّنا.
 (Expository Learning)تعليمتقدًنالّشرح (ب

شرحو. ويستمعون الّدراسّية اظتواّد الّتالمذة اظتدّرسون يقّدم ىو
 واطتطوات،ىي:

 (Preparasi)االعداد (1

 الّدراسّيةاعدادامنّظما.يعّداظتدّرسوناظتواّد

 (Apersepsi) االدراكابلرّتابط (0

يلفتاظتدّرسوناىتمامالّتالمذةابستخداماألسئلأوالّشرح
 قليال.

 تقدًنالّشرح (3

أو الّتالمذة ويستمعونو الّدراسّية اظتواّد اظتدّرسون يشرح
يطلبوّنمأنيقرؤوااظتواّدالّدراسّيةمنالكتاباظتدرسّي.

 (Resitasi)اضتفالت (4

شرح يعيدوا أن أويطلبوّنم وكتيبونو الّتالمذة اظتدّرسون يسأل
 اظتواّدأبسلوبنفسّية.
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 ج(الّتعليماالستيعايبّ

اظتواّد استيعاب يف الّتالمذة لوصول الّتعليم يف احملاوالت ىو
 الّدراسّية.واطتطواتىي:

 (Melakukan Perbaikan)الّتعليمالعالجّي (1

الّتعليم اظتواّدىو يستوعبون ال اّلذين الّتالمذة اّلذييشرتكو
اظتختلفة، الّتعليمّية الطّريقة كاستخدام استيعاهبم، لرتقية الّدراسّية

 واشرتاكاالختبارمرّتٌنوغًنىا.

 الّتعليمالّتخصييب (0

اظتواّد يستوعبون اّلذين الّتالمذة يشرتكو اّلذي الّتعليم ىو
واالبتكار،كاظتناقشة،واالنشاء،وقراءةالكتب،الّدراسّيةلرتقيةاظتعرفة

 وغًنىا.

 (Humanistic Education)د(الّتعليماإلنسايّن

ىواحملاوالتلتكوينشخصّيةالّتالمذةمناسبةبكفاءهتماألساسّية
كتوزعلىاظتدّرسٌنأنيهتّموّنملكياليكون منها وملكتهم.وخطوتو

 اظتسافاتبينهم.

PAIKEMةاسرتاتيجيّ( ه
31

ِ

 الّنشيطةPAIKEMِاسرتاتيجّية الّتعليم عملّية من الّنحت ىي
ستسة االسرتاتيجّية ومشلتىذه واظتمتعة. والفّعالّية واالبداعّية واالبتكاريّة
وصول لتحقيق الّتعليم عملّية معاصتة يف اظتدّرس هبا يقوم اّليت أساليب

ِوقت.واألساليبىي:اظتعار إىلالّتالمذةأبيسرالطّرائقوأقّلال

 يشرتكالّتالمذةيفالّتعليملرتقيةالفهموالكفاءةابلّتطبيق (1

                                                           
31

 Jamal  Ma’mur Asmani, 7 Tips Aplikasi PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, 

dan Menyenangkan, (Yogyakarta: Diva Press, 2011), h. 61. 
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اظتدّرسو (0 رغبةيستخدم لنشأة الّدراسّية واظتواّد الّتعليمّية الوسائل ن
 الّتالمذةيفالّتعليم

 ينإدارةالّصّفلنشأةرغبةالّتالمذةيفالّتعليمويقوماظتدّرو (3

 الّتعليمّيةالّتفاعلّيةوالّتعاونّيةنالطّرائقيستخدماظتدّرسو (4

اظتدّرسو (5 اظتشكاليشّجع ضتّل الّتالمذة يفتن واالشرتاك أبنفسهم
  الّتعليم.

ِ
 

 (KKM) معيار الكفاءة األساسّية - ج

 (KKM) تعريف معيار الكفاءة األساسّية -0

اضتّد مستخدم مقياس ىو وقيل اضتّد. مستخدم مقياس ىو اظتعيار
 32لى.األدىنأواضتّداألع

ىيمستوىاؾتاحالكفاءةاألساسّية(KKM) ومعيارالكفاءةاألساسّية
 33للماّدةاّلذياؾتحوالّتالمذةيفماّدةواحدة.

 األساسّية الكفاءة معيار(KKM)وقيلومعيار استيعابالّتالمذة ىو
34الكفاءةوالكفاءةاألساسّيةيفماّدةمعّينة.

 

 

 (KKM)معيار الكفاءة األساسّية  وظائف -6

35،منها:(KKM)معيارالكفاءةاألساسّية كونوظائفي
 

 يفعملّيةالّتقييملوجوداظتعياراظتتبوع.الّتالمذةيسّهل (أ

 كتيبويقابلنتيجةالّتقييم. (ب

 يتباعداظتقّوممنشيئذايّت. (ج
                                                           

32
 Suharsimi Arikunto, Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis bagi Mahasiswa 

dan Praktisi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2010) cet, IV, h.30. 
33

 Khaeruddin, Kurikulum.., h. 233. 
34 Diknas, Pedoman Pembelajaran Tuntas (Mastery Learning) (Depdiknas, 2003-2004), 

h. 9. 
35

 Suharsimi Arikunto, Evaluasi.., h.32. 
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 لتصلالّنتيجةاظتتساويةولواختلفاظتقّومووقتالّتقييم.  (د

 ظتقّومأكثرمنمقّومواحد.ويوّجواظتقّومحينماكانا (ه

 

 (KKM) تكسين معيار الكفاءة األساسّية  معيار -4

للّتالمذ اظتعّدلة والكفاءة الّتعقيدات يف تنظر أن اظتدرسة على ةكتوز
37:وىي36واظتوارداظتساعدة،

 

،(KD)ّشراتوالكفاءةاألساسّيةيفكّلاظتؤ(اظتستوىالّتعقيدات)الّصعوبة (أ
يفكّلاظتاّدةاّلذيكتوزعلىالّتالمذةأنينجحواه.(SK)الكفاءةاظتعياريّة

نتلكو أن الّتالمذة فيطلب العليا الّتعقيدات الّتفكًن اظتستوى  كفاءة
فزادت للماّدة الّتعقيدات اظتستوى زاد كّلما والّدّقة. واالعتبار اظترتفع،

 وكّلما منخفضة. اظتعّدلة الّنتيجة تكون حّّت الؾتاحو، خفضالّصعوبة
الّنتيجة تكون حّّت الؾتاحو، فزادتالّسهولة اظتستوىالّتعقيداتللماّدة

 اظتعّدلةمرتفعة.

مستوىالكفاءةللّنتيجةاظتعّدلةللّتالمذةيفاظتدرسةاظتعّينة.جعلتالّنتيجة (ب
ارتفع كّلما الّتعليم. اؾتاح كمعيار للّتالمذة اظتعّدلةتاظتعّدلة الّنتيجة

الّنتيجة.وكّلماتالّسهولةالؾتاحنتيجةالّتعليمحّّتارتفعللّتالمذةفزادت
الّتعليمتاـتفض نتيجة الؾتاح الّصعوبة فزادت للّتالمذة اظتعّدلة الّنتيجة

 الّنتيجة.تحّّتاـتفض

اضتسنة (ج اظتوارد مّت كّلما اظتدرسة. يفالّتعليميفكّل اظتساعدة اظتوارد كفاءة
وغًنى اإلنسانّية ارتفعكاظتوارد وكّلما الفّعايّل. الّتعليم مستوى فارتفع ا

الّتعليم الؾتاحنتيجة فزادتالّسهولة واالتّفاقللمدرسة مستوىالكفاية

                                                           
36 Mansur Muslich, KTSP Seri SNP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2008), cet. IV, h. 36. 
37

 Muhaimin, Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) pada 

Sekolah/Madrasah (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 97-98. 
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تكون واالتّفاقنّال حّّت الكفاية مستوى اـتفض وكّلما اظترتفعة. تيجة
تكونالّنتيجة حّّت اظتقّررة الّتعليم فزادتالّصعوبةالؾتاحنتيجة للمدرسة

 اظتنخفضة.

 

 (KKM) معيار الكفاءة األساسّية خةسات تعيني  -4

38ىي:(،KKMِ) خطواتتعيٌنمعيارالكفاءةاألساسّية
 

 (أ  يفبدايةالّسنةللّتعليم.ِ(KKM)  معيارالكفاءةاألساسّيةيُعٌنَّ

 (ب يفغتلسمشاورةاظتدّرسٌنلكّلِ(KKM) معيارالكفاءةاألساسّيةويُعٌنَّ
 ة.اظتاّدةالّدراسيّ

 (ج األساسّية الكفاءة معيار KKMِ) ويصّور ) منذ مئويّة –7بشكلنسبة
177. 

معيارالكفاءةاألساسّية (د  .%75بنتيجةِاظتثايلّ(KKMِ) ويُعٌنن
حتتاظتعيار(KKMِ) وتستطيعاظتدرسةأنتعٌّنمعيارالكفاءةاألساسّية (ه

 اظتثايّل.

 (و األساسّية الكفاءة معيار KKMِ) ويُعٌّن الّتعقيداتوالكفاءة رإىلابلّنظ(
 .اظتعّدلةللّتالميذواظتوارداظتساعدة

KKMِ) وُيكَتبمعيارالكفاءةاألساسّية (ز يفورقةنتيجةالّتعّلمللّتالمذة(
 مناسبةبنموذجورقةنتيجةالّتعّلماظتستخدمةيفاظتدرسة.

 

 (KKM)العسامل املؤثّرة يف معيار الكفاءة األساسّية  -4

39،منها:(KKM)رةيفمعيارالكفاءةاألساسّيةالعواملاظتؤثّ


                                                           
38

 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 60-61. 
39

 Hamdani, Strategi …, h. 60. 
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 فتوذجالّتعليم (أ

كالّتعليمِ(KKM)فتوذجالّتعليمالستيفاءمعيارالكفاءةاألساسّية
 الفردّيوالّتعليماالشرتاكّيوغًنىا.

 دوراظتدّرسٌن (ب

ِ(KKM) كتوزعلىاظتدّرسٌنأنيشرحوامعيارالكفاءةاألساسّية

ويراقبالّتالمذةويقّومهموغًنىا.واظتواّدالّدراسّية
ج(دورالّتالمذة

ستفيؤواالّتالمذةمبحثالّتعليم،ويؤذّنمأنيKTSPيكّوناظتنهج
 الكفاءةاألساسّيةسرعة.

 40د(البيئةالّلغويّة

البيئةالّلغويّةىيعاملةمهّمةيفنشأةاظتهاراتالّلغويّةألّّناوسيلة
.يئةقسمٌن،وقتاالبيئةالّرشتّيةوالبيئةغًنالّرشتّيةالكتسابالّلغة.ينقسمالب

كالّتعليميفالفصل البيئةالّرشتّيةىيماتتعّلقابلّتعليمالّرشتّية،وغًنالّرشتّية
الّرشتّية غًنالبيئة و.أويفاظتعمل)الّتعليماظتستخدممناسبةابعدادالّتعليم(

عليميفخارجالفصل)الّتعليماظتستخدمىياستخداماحملادثةالطّبيعّيةكالتّ
واالستماع للقراءة لالستماعوالبيئة والبيئة للقراءة والبيئة للمحادثة ابلبيئة

.واألسبوعالعربّية(





 

                                                           
40

 Krashen dalam (Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: 

Misykat, 2012), h. 222-230). 
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41تعيني النّتيجة األخرية -2
 

اشرتاك بعد الّتالمذة ؾتاح طبقة لتصوير الّنتيجة ىي األخًنة الّنتيجة
 قت ويف اظتدرسة يف منالّتعليم النّتائج جبمع األخًنة الّنتيجة وتعيٌن معّينة.

الواجباتاظتنزلّيةواالمتحاناليومّيواالمتحانيفاظتستوىاألوىلأوالثّايّن.وكّل
ُتسّمى تقسممبجموعاالمتحاناظتستخدمةوحصوعتا مّث تُزاد ابلّنتيجة الّنتيجة

لُتعَر (KKM) فاءةاألساسّيةمعيارالك مّثتُقارنالنّتيجةاألخًنةمع. األخًنة
 أمال.(KKM) معيارالكفاءةاألساسّية ىلالّنتيجةاألخًنةمستفيئة
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 http://burahkencana.blogspot.co.id/2012/03/pengubahan-skor-mentah-ke-nilai-jadi, 

diunduh (Minggu, 28 maret 2016: 08.00). 
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 الفصل الثّالث
 منهجّية البحث

 مدخل البحث ومنهجو  - أ

الوصفّية البياانت استخدمت ألّّنا الكيفّي اظتدخل الباحثة استخدمت
 واعتمدتعلى ىووحتليلها، الكيفّي واظتدخل البحث. يف الظّاىر الواقع دراسة

منهجّيةحبثيفالعلومتركزعلىوصفالّظواىروصفادقيقاوعلىالفهماألعمق
42.عتا

اظتدّرسٌن ةواستخدمتالباحث انقشتاسرتاتيجّية ألّّنا اضتالة منهجدراسة
األساسّية الكفاءة معيار العربّيةالستيفاء الّلغة اظتتوّسطةمبدرسة(KKM)يفتعليم

اضتكومّية -كادوراإلسالمّية عن4فماكاسان عبارة ىي اضتالة دراسة ومنهج .
فحصدقيقوعميقلوضعمعٌّنأوحالةفردية،أوحادثةمعّينة،أوغتموعةمن

 43.الواثئقاحملفوظة

 

 ميدان البحث - ب

البحثىواسرتات واظتيدانيفىذا يجّيةميدانالبحثىومكانللبحث.
 األساسّية الكفاءة معيار العربّيةالستيفاء الّلغة مبدرسة(KKM)اظتدّرسٌنيفتعليم

 .4فماكاسان-اظتتوّسطةاإلسالمّيةاضتكومّيةكادور

                                                           
42

 .33 .ص ،)2011 العريّب، اجملتمع اظتكتبة: عمان( الّنفس وعلم الرّتبية يف الّنسعيّ  البحث غباري، أزتد اثئر 

43
 .37. ص ،..البحث غباري، أزتد اثئر 
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 مصاور البياانت - ج

ومصادر البياانتمنها. الباحثة َمبَحثاّليتحتصل البياانتىي مصادر
واألمك كاألشخاص البحث ىذا يف وطريقةالبياانت الواثئقّية. والورقات نة

اظتقصود بشكل العّينة البحثىي ىذا البياانتيف مصادر الختيار اظتستخدمة
(Purposive Sampling)والعّينةحبشوةالربد(SnowballingِSampling)ىيطريقة.

البياانت مصادر اختيار ىيطريقة اظتعٌّن. الّنظر البياانتابىتمام مصادر اختيار
44تياراظتبحثقليالمثّيزيدهحّّتيكونكثًنا.ابخ

 

 

 أسلسب مجع البياانت - و

أسلوبرتعالبياانتىيالطّرائقاظتستخدمةصتمعالبيامات.وأسلوبرتع
 البياانتاظتستخدمةيفىذاالبحثمنها:

 اظتالحظة -1

لسلوكالظّاىراتواظتشكالت أومشاىدة مراقبة اظتالحظةىيعملّية
تهااظتاديةوالبيئةومتابعةسًنىاواجّتاىاهتاوعالقاهتا،أبسلوبواألحداثومكون

اظتتغًّنات، بٌن العالقة وحتديد الّتفسًن بقصد وىاد ، وؼتطط منظم علمّي
 .45والّتنبؤبسلوكالظّاىرةأوتوجيههاطتدمةأغراضاإلنسانوتلبيةاحتياجاتو

يف عضوا تكون الباحثة ألّن ابظتشاركة اّليتوكانتاظتالحظة اصتماعة
 تالحظها.

والبياانتاّليتتقصدىاالباحثةىيبيئةاظتدرسة،والّتسهيالت،وعملّية
 .الّتعّلموالّتعليم،وغًنىا

 اظتقابلة -0

                                                           
44

 Sugiyono,  Metode Penelitian Kuantitatif Kualitati dan R dan D, Bandung: Alfabeta: 

2015,  h. 300. 
45

  .)0777الفكر، دار: لبنان( العملّية وممارستو الّنسريّة أساسّيتو العلميّ  البحث دويدوري، وحيد رجاء 
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اظتقابلةىيطريقةرتعالبياانتبتقدًناألسئلةمباشرةمنالباحثأو
 .46الّسائل

بلةشبواظتخّططةىيوتكوناظتقابلةشبواظتخّططةوغًناظتخّططة.واظتقا
اظتقابلةابستخدامدليلاظتقابلةولكناظتبحوثأكثرمنو.واظتقابلةغًناظتخّططة
ابستخدام ولكن والكامل اظتنظّم اظتقابلة دليل استخدام بدون اظتقابلة ىي

 47الّتصميماظتسئول.

اظتتوّسطة مبدرسة العربّية الّلغة مدّرس مع ابظتقابلة الباحثة وتقوم
كادوراإلس ووالّتسهيالت الّتعليم، أبنشطةاّليتتتعّلق4فماكاسان-المّية ،

 .،وغًنىاهاستيفائاسرتاتيجّيةاظتستخدمةالو(KKM)  معيارالكفاءةاألساسّية

وتقومالباحثةابظتقابلةمعاظتدّرسواظتدّرسةيفالّتعليماطتصوصّي.وقتا
 سان.طالبانجبامعةاإلسالمّيةاضتكومّيةفماكا

أّماالبياانتاّليتتقصدىاالباحثةىيتتعّلقابسرتاتيجّيةاظتستخدمةيف
 .الّتعليم،وأىدا الّتعليم،واظتاّدةالّدراسّيةاظتستخدمة

-مبدرسةاظتتوّسطةاإلسالمّيةكادور وتقومالباحثةابظتقابلةمعالّتالمذة
 تهم.اّليتتتعّلقابظتشكلةالّتعليمّيةورغب4فماكاسان

أّماالبياانتاّليتتقصدىاالباحثةىيتتعّلقبنتيجةتعليمالّلغةالعربّية،
 .وغًنىا،(KKM)  معيارالكفاءةاألساسّيةويفالّتعليم، ومنهجالّتعليم،والّرغبة

اظتتوّسطة مبدرسة اظتدرسة رئيس مع ابظتقابلة الباحثة تقوم وكذلك
كادور -اإلسالمّية 4فماكاسان اباّليت وتتعّلق معيارو ،الّتسهيالتظتنهج،
 .ستيفائهااسرتاتيجّيةاظتستخدمةالو(KKM)  الكفاءةاألساسّية

 الواثئق دراسة -3
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  Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (Ed), Metode Penelitian Survei (Jakarta: LPES, 

1995), h. 192. 
47

 Sugiyono, Metode.., h.320. 
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اّليتالتعد انتاجمكتوبأواألفالم أو شيء الواثئقىوكّل دراسة
الواثئقىيمتّمممناستخدامأسلوب.48ألجلالطّلبمنالباحث دراسة

 49.اظتالحظةواظتقابلة

والكتب الّتدريس ختطيط ىي الباحثة تقصدىا اّليت البياانت أّما
 .غًنىاملّخصالّنتائجللّتالمذة،والّدراسّيةو

 

 أووات البحث - ه

البحث وأدوات البياانت. صتمع مستخدمة آالت ىو البحث أدوات
البحثىيالباحثةنفسها (Human Instrument) اظتستخدمةيفىذا

واألدوات 50
ى وأدواتالّتسجيلاظتسندة واصتّوال الّتصوير وآلة اظتالحظة ودليل اظتقابلة يدليل
 وغًنىا.

 

 حتليل البياانت - و

لتحليلالبياانتاّليتتناولتهاتّالاستخدمتالباحثةأسلوب حليلالوصفّي
 أسلوب والواثئق. واظتقابلة اظتالحظة من الطّرائقتّالالباحثة  ىي الوصفّي حليل

 (Huberman(ِ)ٔ98ٗ)وىوابرمان(Miles)البياانت.وقالميلساظتستخدمةلتحليل

 ىي: 51خطواتحتليلالبياانت،بعدرتعالبياانتفتحليلها،و

 تصنيفالبياانت -1

وتركيز واختيارىا، الرّئيسّية األحوال تلخيص ىو البياانت تصنيف
اانتاألحوالاظتهّمة،وحذ األحوالغًناحملتاجة.وبعدالّتصنيفتكونالبي

بّينٌة،ويسّهلالباحثةصتمعالبياانتالّتاليةوطلبها.

                                                           
48

 .077. ص ،)1982 اظتطبوعات، وكالة: الكويت( ومناىجو العلميّ  اكحث أصسل بدر، أزتد 
49

 Sugiyono, Metode.., h. 329. 
50

 Sugiyono, Metode.., h. 329. 
51

 Miles dan Huberman (1984) dalam (Sugiyono, Metode…, 337-345). 
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 عرضالبياانت -0

عرضالبياانتىوكتابةالبياانتبكتابةقصصّية،أواظتصفوفات،أو
يف الباحثة البياانتلتسهيل وىد استخدام غًنىا. أو اظتواثيق أو  الّرسوم،

  52.تفهيمالبياانتواستيعاهباوحتطيطاالعمالالّتايل

 االستنتاجوإعادةالّتحّقق -3

يكوناالستنتاجيفاظترحلةاألوىلمؤقّتا،ويكونإعادةالّتحّققلداللة
 الرباىٌنالّتصديقاتواظتصدقياتحّّتيكوناطتالصةِمصداقّية.
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ِ
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 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif  (Bandung: CV. Alfabeta, 2005), h. 9٘. 
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 الفصل الرابع
 عرض البياانت وحتليلها ومناثشتها

درسةعناظتحملةبحثاألّولعلىستسةمباحث.اظتلتتويىذاالفصل
كادور  اضتكومّية اإلسالمّية -اظتتوّسطة 4فماكاسان الثّاين واظتبحث خطوة،

 األساسّية الكفاءة اضتكومّيةابظتدرسة(KKM)تعيٌنمعيار اإلسالمّية اظتتوّسطة
استيفا4فماكاسان-كادور يف اظتساعدة العوامل الثّالث والبحث معيار، ء

 األساسّية كادورابظتدرسة(KKM)الكفاءة  اضتكومّية اإلسالمّية -اظتتوّسطة
 4فماكاسان الرّابع واظتبحث الكفاءة، معيار الستيفاء  اظتدّرسٌن اسرتاتيجّية
 العربّيةابظتدرسة(KKM)األساسّية الّلغة تعليم اضتكومّيةيف اإلسالمّية اظتتوّسطة
 .نتائجالبحثظتبحثاطتامسمناقشة،وا4فماكاسان-كادور

 
 -مدرسة املتسّسةة اسإسمامّية اكحكسمّية  ااوورعن املبحث األّول: حملة  - أ

 4فماااسان 
 4 فماااسان  -درسة املتسّسةة اسإسمامّية اكحكسمّية  ااووراتريخ أتسيس امل -0

 44وىسيّتها
اظت كادوربُِنيت  اإلسالمّية اظتتوّسطة -درسة سنة4فماكاسان يف

4فماكاسان-درسةاظتتوّسطةاإلسالمّيةاضتكومّيةكادورمّثتكوناظت1994
.1997يفسنة

-درسةاظتتوّسطةاإلسالمّيةكادور:اظتاسماظتدرسة
4فماكاسان

10113508777:اظتدرسةرقماحصاء
                                                           

أبريل07وأحواعتا)األربعاء،4فماكاسان-درسةاظتتوّسطةاإلسالمّيةكادوراظتيفاظتدرسةواثئقعنىويّةدراسةال 53
0716.)
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:اضتكومّيةحالةاظتدرسة
م1997:سنةالبناء

:صباحارسةوقتالّتعليميفاظتد
العنوان :- القرية: جايت-الّشارع/ سومرب

بوؾتباروه
 الّناحية:كادور -
 اظتنطقة:فماكاسان -

650   :مساحةاظتبىن
318  :مساحةاألرض

mtsnkadur@yahoo.co.idِ:اظتيناء

لدكتوراندوسعبدالقادراصتيالينّ:ارئيساظتدرسة
:اظتوّظفاضتكوميّحالةرئيساظتدرسة
 S2:الرّتبيةالّنهائّية


 44املسقع اجلعرايفّ  -6

اظت اظتدرسة كادورتكون  اضتكومّية اإلسالمّية اظتتوّسطة -درسة
 مادورا.-فماكاسان-كادور-بوؾتباروه-جايتربيفسوم4فماكاسان

 
 فماااسان  -درسة املتسّسةة اسإسمامّية اكحكسمّية  ااوورامل أىداف املدرسة -4

444 
 ترقيةذكاءاألّمة (أ
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أبريل07وأحواعتا)األربعاء،4فماكاسان-رسةاظتتوّسطةاإلسالمّيةكادورداظتيفاظتدرسةواثئقعنىويّةدراسةال 
0716.) 

55
 (.0716أبريل07)األربعاء،واثئقعنىويّةاظتدرسة...،دراسةال 
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 ًناألمنوالّسالمةاجملتعحوايلاظتدرسةيست (ب
 تكوينالبيئةاإلسالمّية (ج
 واإلنتانوالّتقوىأخالقكرنتةذوالّتالمذةاظتتأّدبةتكوين (ح
 استطاعقراءةالقرأنصحيحاوفصيحا (د
 عربّيةواستيعاهباقدرةفهمالّلغةال (ه
يفمسابقةالّلغةالعربّيةكاطتطابةواإلنشاءطبقةنواحّيةكانتأماالؾتاح (و

 مديريّة


 42اهليكل الّتنظيميّ  -4
اظت يف الّتنظيمّي اعتيكل الباحثة اإلسالمّيةشرحت اظتتوّسطة درسة

يفاصتدول.4فماكاسان-اضتكومّيةكادور

 اهليكل الّتنظيميّ 


 0.6اجلدول 
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 (.0716أبريل07)األربعاء،واثئقعنىويّةاظتدرسة...،دراسةال 

 رئيس املدرسة

 املدّرسسن

 حمافظ الفصل 

 الّتمامذة

 رئيس اسإوارة
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 47سال املدّرسنيأح -4
 الباحثة اظتدّرسٌنشرحت اإلسالمّيةاظتيفأحوال اظتتوّسطة درسة

 يفاصتدول.4فماكاسان-اضتكومّيةكادور


 أحسال املدّرسني
الرّتبيةالّنهائّيةاظتادةالّدراسّيةأشتاءاظتدّرسٌنالرقم
الدّكتوراندوسعبدالقادر-1

اصتياليّن،م. .د.إ
 S2رئيساظتدرسة

 S1موّظفاإلدارةػتّمدكورين،س.أ.ج-0
 S1موّظفاإلدارةعبداإلنتان،س. .د-3

 S1علمالّتكنولوجيّإسكانداراي،س. .د.إ-4

 S1الرّاضةالبدنّيةػتّمدمواّلس. .د-5

 S1القرآنواضتديثػتيالّدين،س. .د.إ-6

 S1فيزايءأزتدزيين،س. .د.إ-7

 S1بيولوجبيّاي،س. .د.إأزتدزيبد-8

 S1علماإلاقتصاددوميايت،س. .د.إ-9

 S1علمالفنّروشتيا،س. .د-17

 S1الّتاريخاإلندونيسيرضواان،س. .د-11

أكوستٌنمهداتيارا،-10
س. .د.إ

 S1الّلغةاإلؾتليزيّة

الّتاريخالثّقافّيةآمنةالّزىرةس. .د.إ-13
اإلسالمّية

S1 
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 (.0716أبريل07)األربعاء،واثئقعنىويّةاظتدرسة...،دراسةال 
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 S1علمالّرعويّةسهليمونًنس. .د-14

 S1الّرايضّياتسيّتسوحانتّيةس. .د-15

 S1علماصتغرافياػتّمدعار س. .د-16

 S1علماالجتماعسوانريّةس. .د-17

 S1الّلغةالعربّيةفريضرفيقس. .د.إ-18

 S1الّلغةاإلندونيسّيةعليطربّيس. .د.إ-19

S1فقوس. .د.إعبدالوايف،-07

 0.4اجلدول 


 41أحسال الّتمامذة -2
درسةاظتتوّسطةاإلسالمّيةاضتكومّيةاظتالّتالمذةيفأحوالشرحتالباحثة 
يفاصتدول.4فماكاسان-كادور



 أحسال الّتمامذة
 العدو مؤّنث مذّار الفصل الّرقم

 61 06 1 أ  - 7 -0
 60 01 00 ب – 7 -6
 01 01 1 أ – 1 -4
 07 06 2 ب – 1 -4
  61 01 01 أ – 3 -4
 03 3 01 ب – 3 -2

 0.4اجلدول 
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 43الّتسهيماتأحسال  -7
 الباحثة شرحت اظتأحوال يف اإلسالمّيةالّتسهيالت اظتتوّسطة درسة

يفاصتدول.4فماكاسان-اضتكومّيةكادور
 

 الّتسهيمات
أحوالالغرفةغرفةرقم

غًنجّيدجّداغًنجّيدجّيد
611فةالفصلغر-1
177غرفةرئيساظتدرسة-0
717غرفةاظتدّرسٌن-3
177غرفةاإلدارة-4
غرفةمعملالّدراسة-5

الطّبيعّية
777

777غرفةمعملالكومبيوتر-6
777غرفةمعملالّلغة-7
717غرفةاظتكتبة-8
777غرفةسعيصّحةالّتالمذة-9
777االبتكارغرفة-17
777غرفةالفنّ-11
707اضتّمامللمدّرسٌن-10
707اضتّمامللّتالمذة-13

 0.4اجلدول 
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 21املنهج الّدراسيّ  -1
اظت اظتدرسة يف اظتستخدم الّدراسّي اإلسالمّيةاظتنهج اظتتوّسطة درسة

كادور  -اضتكومّية اظتنهج4فماكاسان يكون،KTSPىو اظتنهج ىذا ألّن
اظتنهجالفّعايليفالّتعليمكماقالورئيساظتدرسة.


 ابملدرسة (KKM)تعيني معيار الكفاءة األساسّية خةسات املبحث الثّاين:  - ب

 4فماااسان  -املتسّسةة اسإسمامّية اكحكسمّية  ااوور
شاورة وىس مب بداية الّسنة للّتعليميف ( KKM) معيار الكفاءة األساسّية تعيني  -1

  ّل املاّوة الّدراسّيةاملدّرسني لك
القادر عبد الدّكتوراندوس اظتدرسة رئيس مع اظتقابلة الباحثة قامت

 األساسّية الكفاءة معيار تعيٌن عن اظتتوّسطةابظتدرسة(KKM)اصتياليّن
 61.وقالرئيساظتدرسة:4فماكاسان-اإلسالمّيةاضتكومّيةكادور


األساسيّخطوات"يكون الكفاءة تعيٌنمعيار لكّل(KKM)ة

اظتدّرسٌن علىمشاورة مئّسسا اظتدرسة الّدراسّيةيفىذه اظتاّدة
لكّلاظتاّدةالّدراسّيةيفبدايةالّسنةللّتعليم.وشكلوبنسبةمئويّة

 و177–7منذ اظته، فيهاعياريكون الّدراسّية اظتاّدة لكّل
ىو اظتثايّل مناسبةابظتعيار يكوناظتعيار إّما وإّما%75متنوّع

 يكونحتتو."
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 (.0716أبريل07)األربعاء،واثئقعنىويّةاظتدرسة...،دراسةال 

61
(KKM)قادراصتياليّنعنخطواتتعيٌنمعيارالكفاءةاألساسّيةاظتقابلةمعرئيساظتدرسةالدّكتوراندوسعبدال 

(.0716مارس9)األربعاء،4فماكاسان-مبدرسةاظتتوّسطةاإلسالمّيةاضتكومّيةكادور
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اظتقابلة، من احملصولة األساسّيةالبياانت الكفاءة معيار تعيٌن أّن
(KKM)ويكون للّتعليم، الّسنة يفبداية اظتدرسة يفىذه الّدراسّية اظتاّدة لكّل

 ويكون اظتاّدة. اظتدّرسٌنلكّل علىمشاورة اظتاّدةعياراظتالّتعيٌنمؤّسسا لكّل
ىيئةاظتعياروتكماأثبت%75ابظتعياراظتثايّلىومتنوّعإّمامناسبّدراسّيةفيهاال

الرّتبويّة  .(BSNP)الوطيّن اظتوأّما اظتعياراّلذيعيار ىيئة إبثبات يناسب ال
تعيينوابلّنظرإىلالّتعقيداتوالكفاءةاظتعّدلةللّتالميذف(BSNP)الوطيّنالرّتبويّة

 60واظتوارداظتساعدةوحتليلها.


 % 74بنتيجة  املثالّ ( KKM) معيار الكفاءة األساسّية تعيني  -0
 63قالرئيساظتدرسة:


 األساسّية الكفاءة معيار الّدراسّية(KKM)"ويكون للمواّد

وعقيدة اإلسالمّية، الّدينّية الرّتبية ماّدة منها اإلسالمّية
اظتثايّل ابظتعيار مناسب وغًنىا واضتديث، والقرآن األخالق،

يع 75ىن يكون وكذلك مناظت. العربّية الّلغة ظتاّدة اسبعيار
ألّّنامناظتواّدالّدراسّيةاإلسالمّية.75ابظتعياراظتثايّلأيضاىو

 اظتثايّل اظتعيار ىذا تعيٌن خلفّية على%75ويكون مؤّسسا
 ."خلفّيةتربيةالّتالمذةأىدا اظتدرسة


منوالبياانتاحملصولة أّن اظتقابلة، األساسّية الكفاءة (KKM)معيار

الوطيّنىيئةاظتعيارالرّتبويّةكما75ابظتعياراظتثايّلىواسبظتاّدةالّلغةالعربّيةمن
(BSNP)تعيينومؤّسسعلى فهمأىدا اظتدرسة.وكذلكخلفّية وىيقدرة
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 واستيعاهبا، العربّية االؾتاحوالّلغة كاطتطابة العربّية الّلغة مسابقة واإلنشاءيف
.وأيضابنظرخلفّيةتربيةالّتالمذةاّلذينيكادونطبقةنواحّيةكانتأممديريّة
 64أنيتعّلموايفاظتدرسةالّدينّية.

ىي الواثئق، دراسة من احملصولة اضتاكم والبياانت مديريّة من فتوى
65الرّتبوّياألساسّيواظتتوّسط.

الرّتبويّ اضتاكم مديريّة من فتوى يف برقمُكتب واظتتوّسط األساسّي
ن/4/ج1301 0774/م األساسّية الكفاءة مبنهجِ(KKM)عنحبثمعيار
والكفاية(SK)ومناسبابتنفيذمعياراحملتوىاّلذييتعّلقمبعيارالكفاية0774

 الرّتبويّة(KD)األساسّية اظتعيار مناسبهبيئة فهو ، سنة(BSNP)الوطيّن يف
ِ(KKM)أّّناحتتاجتعيٌنمعيارالكفاءةاألساسّيةسة،فُتظّنكّلاظتدر0776

مناسباأبحواعتا.ونتكناظتعيارؼتتلفايفكّلاظتدرسة.
الّتعيٌن،حّّت ويفاظتدرسة،يكونبعضاظتدّرسٌنغًنفاقتٌنعنىذا

يصعبونلتعيٌناظتعياريفورقةنتيجةالّتعليمأويسّمىابلّتقرير.
اومناسبا الرّتبويّةابثباتىيئة ظتعيار فتجوزللمدرسة(BSNP)الوطيّن ،

،وىي:(KKM)أنهتتّمالّنظامقبلتعيٌنمعيارالكفاءةاألساسّية
 (ج  عياريفبدايةالّسنةللّتعليم.اظتيُعٌنَّ

 (د  شاورةاظتدّرسٌنلكّلاظتاّدةالّدراسّية.مبعياراظتويُعٌنَّ

 .177–7عياربشكلنسبةمئويّةمنذاظتويصّور -ج

  -د  .%75بنتيجةِعياراظتثايلّاظتويُعٌنن

وتستطيع -ه تعٌّن أن اظتثايلّاظتاظتدرسة اظتعيار حتت أبحوالعيار )مناسبا
 اظتدرسة(.

                                                           
(.0716مارس9اظتقابلةمعرئيساظتدرسةالدّكتوراندوسعبدالقادراصتياليّنعنخطوات...،)األربعاء، 64
 ّسط.فتوىمنمديريّةاضتاكمالرّتبوّياألساسّيواظتتو دراسةالواثئقعن 65
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 -و إىلاظتويُعٌّن ابلّنظر واظتوارد عيار للّتالميذ اظتعّدلة والكفاءة الّتعقيدات
 .اظتساعدة

اظتوُيكَتب -ز للّتالمذة الّتعّلم نتيجة نتيجةعياريفورقة بنموذجورقة مناسبة
 الّتعّلماظتستخدمةيفاظتدرسة.

مشاورةاظتدّرسٌنلكّلاظتاّدةبعداشرتاكِاظتعياروهبذاالّنظامفتعٌّناظتدرسة -ح
66لكّلاظتاّدةالّدراسّية.

 


 ورقة نتيجة الّتعليميف  (KKM) معيار الكفاءة األساسّية اتابة  -4

خطواتغةالعريّةفريضرفيقعنوقامتالباحثةاظتقابلةمعمدّرساللّ
 األساسّية الكفاءة (KKM)تعيٌنمعيار العربّية الّلغة اظتتوّسطةابظتدرسةظتاّدة

 67.وقالمدّرسالّلغةالعريّة:4فماكاسان-اإلسالمّيةاضتكومّيةكادور
 

 األساسّية الكفاءة معيار العربّية(KKM)"يكون الّلغة ظتاّدة
مئّسسويكونخطواتتعيينو.75ثايّلىومناسبةابظتعياراظت

الدّ اظتاّدة لكّل اظتدّرسٌن مشاورة الّسنةعلى بداية يف راسّية
للّتعليم ، يف اظتعيار ىذا الّتعليموُيكتب نتيجة ورقة كونتو.
نّال لتيجة مستفيئاألخًنة العربّية الّلغة يفاظتاّدة عياراظتلّتالمذة
لىمنو."بدوناإلعادةوبعضمنهمأع75
 

خطواتتعيٌن أّن اظتقابلة، من البياانتاحملصولة الكفاءةومن معيار
علىمشاورةاظتدّرسٌنلكّلاظتاّدةالّدراسّيةيفبدايةمئّسس(KKM)األساسّية

                                                           
66

 Dirjendikdasmen No.1321/c4/MN/2004 tentang Pengkajian  Standar Ketuntasan 

Belajar Minimal (SKBM) atau Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Kurikulum 2004. 
فريضرفيقعنخطواتتعيٌنمعيارالكفاءةاألساسّية 67 الّلغةالعربّيةظتاّدة(KKM)اظتقابلةمعمدّرسالّلغةالعريّة

(.0716مارس16)األربعاء،4فماكاسان-مبدرسةاظتتوّسطةاإلسالمّيةاضتكومّيةكادور
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75عيارظتاّدةالّلغةالعربّيةمناسبةابظتعياراظتثايّلىواظتيكونوالّسنةللّتعليم.
أثبت اظتثايّلاظتعيارباظتدّرسيكتو.(BSNP)الوطيّنعيارالرّتبويّةىيئةاظتوتكما

عياراظتيئةمستفّنتيجةاألخًنةالىللكييعر الّتالمذةيفورقةنتيجةالّتعليم
للّتالميذمبقارنتهما.أمالاظتعٌّن العربّية الّلغة األخًنةيفاظتاّدة وتكونالّنتيجة

اظت مستفيئة اعيار كّل يف العالجّيمرّة أوالّتعليم اإلعادة بدون الختبار
(Remedial teaching).

ٙ8
ال ىل األخًنةوظتعرفة الاظتةستفيئمّنتيجة مبقارنة ىو ال أم نّتيجةعيار

عيارالكفاءةاظتساويأوأعلىمنتّنتيجةاألخًنةكونالت.حينماومعةاظتعّدل
األخًنةكونالتف اظتئةمستيفيّنتيجة ،وكذلكعكسواظتعٌّن.عيار كونتحينما
عياراظتعٌّن.اظتئةمستيفيّنتيجةاألخًنةالتعيارفليساظتأدىنمنّنتيجةاألخًنةال

ّنتيجةاألخًنةإىلالِ(Skor)بتغًّنالّنتيجةةاظتعّدلّنتيجةاألخًنةوالطّريقةلتناولال
(Nilai)ِو اظتنزلّية الواجبة من احملصولة الّنتيجة بتزويد اليومّيختبارااليعين

االختبارو على يُقسَّم غتموعو مّث اظتستوى وُيسّمىيف اظتمتحنة االختبارات
اب األخًنةلحصولو ةاظتعّدلّنتيجة يكتب مّث اظت. عيار الّتقرير مبيف نّتيجةالقارنة
69ِ.ومعةاحملصولاألخًنة

والبياانتاحملصولةمندراسةالواثئق،ىيملّخصنتائجالّتالمذة)من
والفصلالثّامنب(يفاظتستوىاألوىلكمايفاظتلحق" و6الفصلالثّامنأ

"7.77
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فريضرفيقعنخطواتتعيٌنمعيارالكفاءةاألساسّية  ظتاّدةالّلغةالعربيّة(KKM)اظتقابلةمعمدّرسالّلغةالعريّة
 (.0716مارس16)األربعاء،4فماكاسان-مبدرسةاظتتوّسطةاإلسالمّيةاضتكومّيةكادور

69
http://burahkencana.blogspot.co.id/2012/03/pengubahan-skor-mentah-ke-nilai-jadi, 

diunduh (Minggu, 28 maret 2016: 08.00). 
الواثئقّيةا 70 لّدراسة عن خطوات األساسّية الكفاءة معيار ِ(KKM)تعيٌن اإلسالمّية اظتتوّسطة اضتكومّيةمبدرسة

 (.0716مارس9)األربعاء،4فماكاسان-كادور
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 (KKM)املبحث الثّالث: العسامل املساعدة يف استيفاء معيار الكفاءة األساسّية  - ج
 4فماااسان  -املتسّسةة اسإسمامّية اكحكسمّية  ااوور ابملدرسة

 العسامل اخلارجّية -0
 ئةيالب ( أ

اظتقابلة الباحثة اظتدرسةقامت أحوال عن اظتدرسة رئيس مع
71واظتدّرسٌنوالّتالمذة.وقالرئيساظتدرسة:

 
ولكنّ القرية يف اظتدرسة رتيلة"كانت ومناظتها مرلتة بيئتها

".معواظتتديّنٌنابإلسالمواألليفوغتت
 

أّناظتدرسةتقعيف:رئيساظتدرسةالبياانتاحملصولةمناظتقابلةمع
وغتتمعواظتتديّنٌنابإلسالمواألليف.،ومناظتهارتيلة،امرلتةوبيئته،القرية
اظتدرسةالّدينّيةاّليتيكادالّتالمذةكّلهاأنيتعّلموااظتاّدةالعربّيةمثلوتكون

بعدرجوعمناظتدرسة فيها علمالّنحووالّصر واظتنطقوالبالغةوغًنىا
4.70اسانفماك-اظتتوّسطةاإلسالمّيةاضتكومّيةكادور

 
عناشتهالّينةوقامتالباحثةاظتقابلةمعالّتلميذةيفالفصلالثّامن
 األساسّية الكفاءة معيار يفاستيفاء اظتساعدة ابظتدرسة(KKM)العوامل

73.وقالت:4فماكاسان-اظتتوّسطةاإلسالمّيةاضتكومّيةكادور

                                                           
اظتقابلةمعرئيساظتدرسةالدّكتوراندوسعبدالقادراصتياليّنعنأحوالاظتدرسةواظتدّرسٌنوالّتالمذةمبدرسةاظتتوّسطة 71

 (.0716مارس03)األربعاء،4فماكاسان-اإلسالمّيةاضتكومّيةكادور

72
(.0716مارس03اظتدرسةالدّكتوراندوسعبدالقادراصتياليّنعنأحوالاظتدرسة...،)األربعاء،اظتقابلةمعرئيس 

األساسّية 73 الكفاءة معيار استيفاء يف اظتساعدة العوامل عن رازتاوايت لينا الثّامن الفصل يف الّتلميذة مع اظتقابلة
(KKM)(.0716مارس37)األربعاء،4ماكاسانف-مبدرسةاظتتوّسطةاإلسالمّيةاضتكومّيةكادور
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أمرمعتادييفماّدةالّلغةالعربّيةى%75نتيجةتناول"رأيميّن
اّدةالعربّيةاظتأليّنواألصدقاءمليصبنايفالّتعليمالعالجّي.ونتعّلم

اظتتوّسطة اظتدرسة من الّرجوع بعد الّدينّية اظتدرسة يف كثًنة
،وأيضانشرتكالّتعليم4فماكاسان-اإلسالمّيةاضتكومّيةكادور

يساعدانإلجاباطتصوصّيظتاّدةالّلغةالعربّيةيفيوماألحد.وىذا
."االختباراألسئلةيف
 

أّنمنالعواملاظتساعدةيف،ومنىذهاظتقابلةكماقالتالّتلميذة
األساسّية الكفاءة معيار اإلسالمّيةابظتدرسة(KKM)ِاستيفاء اظتتوّسطة

كتعليمالّلغةالعربّيةيفالّرشتّيةالبيئةغًن4فماكاسان-اضتكومّيةكادور
74ّدينّية،واكتادالربانمجيفخارجالفصلكالّتعليماطتصوصّي.اظتدرسةال


 املدّرسني واسرتاتيجّية الّتعليممهنّية  ( ب
75وقالرئيساظتدرسة:


اظتدّرس" مناسبويكون فيها يعّلمون اّلذين ممبجاعتٌنن

ابحتياج اظتناسبة الّتعليم اسرتاتيجّية اختيار يف واظتاىرين
يفتعليمالّلغةالعربّيةاظتدّرسٌنالّتالمذةواستخدامهاولكنّ

"فقط.مدّرس


                                                           
(.0716مارس37اظتقابلةمعالّتلميذةيفالفصلالثّامنلينارازتاوايتعنالعواملاظتساعدة...،)األربعاء، 74
ّسطةاظتقابلةمعرئيساظتدرسةالدّكتوراندوسعبدالقادراصتياليّنعنأحوالاظتدرسةواظتدّرسٌنوالّتالمذةمبدرسةاظتتو 75

(.0716مارس03)األربعاء،4فماكاسان-اإلسالمّيةاضتكومّيةكادور
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اظتدّرسٌناّلذينيعّلمونمناظتقابلةحصلتالباحثةالبياانت،أبنّو
مبجاعت مناسبة وىموم،فيها الّتعليم، عن حبث غتلس يف يشرتكون ىم

 متتاروا أن الّتالمذةيستطيعون ابحتياج اظتناسبة الّتعليم اسرتاتيجّية
تساعدالّتالمذةيففهمالّدرساظتختارةوىذهاالسرتاتيجّية.واستخدامها

سهولةومسرورةويشّجعهملنشأةالّرغبةيفالّتعليموترقيةملكتهم.ولكّن
مشغوال فقطحّّت مدّرسا العربّية الّلغة يفاظتدّرسٌنيفتعليم اعدادجّدا

76الّتعليموتنفيذهيفستفصول.
 

مرتضىوقامتالباحثةاظتقابلةمعالّتلميذيفالفصلالثّامنػتّمد
اظتتوّسطةاإلسالمّيةابظتدرسةاظتعٌّن(KKM)معيارالكفاءةاألساسّيةعن

77.وقال:4فماكاسان-اضتكومّيةكادور
 

األساسّية الكفاءة معيار لتناول صعب أمر ليس رأيي ِ"عند

(KKM)اظت%75بنتيجة الّتعليمّيةاّدةألّن العربّيةىياظتاّدة الّغة
اظتسرورةألّناالسرتاتيجّيةاظتستخدمةيفالفصلمسرورة"

 
مع اظتقابلة من العربّية،الّتلميذوالبياانتاحملصولة الّلغة اظتاّدة أّن
االسرتاتي ألّن اظتسرورة الّتعليمّية اظتاّدة الفصلىي يف اظتستخدمة جّية

 78مسرورة.


                                                           
(.0716مارس03اظتقابلةمعرئيساظتدرسةالدّكتوراندوسعبدالقادراصتياليّنعنأحوالاظتدرسة...،)األربعاء، 76
اظتقابلةمعالّتلميذيفالفصلالثّامنػتّمديوسفعنمعيارالكفاءةاألساسيّ 77 اظتتوّسطة(KKM)ة اظتعٌّنمبدرسة

.4فماكاسان-اإلسالمّيةاضتكومّيةكادور
(.0716مارس37اظتقابلةمعالّتلميذيفالفصلالثّامنػتّمديوسفعنمعيار...،)األربعاء، 78
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 يماتالّتسه ( ج
79قالرئيساظتدرسة:


غًناظتكافئةكعدممعملالّلغةومعملالّتسهيالتكون"ت

عدم وأيضا هللا، إنشاء نبناقتا أن وسنسعى الكومبيوتر
."شبكةوايفايألّنموضعىذهاظتدرسةغًناظتكافئة

 
غًناظتكافئةالّتسهيالتمناظتقابلةحصلتالباحثةالبياانت،أّنو

الّلغ معمل هللا،كعدم شاء إن تبناقتا أن وستسعى الكومبيوتر ومعمل ة
87.وأيضاعدمشبكةوايفايألّنموضعىذهاظتدرسةغًناظتكافئة

 
81الّلغةالعربّية:مدّرسوقال

 
"ولوكانتالّتسهيالتاظتستخدمةيفالّتعليمغًناظتكافئةىيال

تزيلرغبةالّتالمذةيفالّتعليم."
 

احملصو والبياانت مع واظتقابلة الفصل يف اظتالحظة من مدّرسلة
ي العربّية، الّلغة العربّيةمدّرسستخدم الّتسهيالتالّلغة اظتناسبةالبسيطة

 التعليمّية واظتاّدة الّتالمذة والطّباشابحتياج كالّسّبورة ر .والورقاتوالّصورة
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والّتالمذةمبدرسةاظتتوّسطةاظتقابلةمعرئيساظتدرسةالدّكتوراندوسعبدالقادراصتياليّنعنأحوالاظتدرسةواظتدّرسٌن 
(.0716مارس03)األربعاء،4فماكاسان-اإلسالمّيةاضتكومّيةكادور

(.0716مارس03اظتقابلةمعرئيساظتدرسةالدّكتوراندوسعبدالقادراصتياليّنعنأحوالاظتدرسة...،)األربعاء، 87
العريّ 81 مدّرسالّلغة مع يفالفصلوظتقابلة اإلسالمّيةاظتالحظة اظتتوّسطة مبدرسة  الّتالمذة أحوال فريضرفيقعن ة
 (.0716أبريل6)األربعاء،4فماكاسان-اضتكومّيةكادور
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الّتعليمويتعّلمونبدونالّشكايةعنالّتسهيالتاظتوجودةوىميشرتكونيف
80جبهد.


 لّتمامذةل ةالعسامل الّداخليّ  -6
 الّرغبة ( أ

83قالمدّرسالّلغةالعربّية:


ورغبتهم" كذكائهم ؼتتلفٌن الّتالمذة أحوال ويكون
وملكتهم،ولكّننتيجتهميفاظتاّدةالّلغةالعربّيةأحسنمن

"اظتواّدالّدراسّيةاألخرى.

العربّية،أنّمدرّالبياانتاحملصولةمناظتقابلةمعو أحوالسالّلغة
ؼت اظتاّدةوتلفالّتالمذة يف نتيجتهم ولكّن وملكتهم، ورغبتهم كذكائهم ن

الّتالمذة لتأثًنبيئة الّدراسّيةاألخرى.وىذا العربّيةأحسنمناظتواّد الّلغة
مأنيتعّلموااظتاّدةالعربّيةمثلعلمينّيةاّليتيكادالّتالمذةكّلهاظتدرسةالدّك

 بعد فيها وغًنىا والبالغة واظتنطق والّصر  اظتدرسةرّالالّنحو من جوع
كادور اضتكومّية اإلسالمّية اضتاليساعد.4فماكاسان-اظتتوّسطة وىذا

ايتعّلموّنألّّنم،اّدةالّلغةالعربّيةظتابالّتالمذةيفمعرفةاألشياءاّليتتتعّلق
معياريساعداستيفاءايفاظتدرسةوحّّتيساعداظتدّرسٌنيفتعليمههافي

(KKM)الكفاءةاألساسّية  84ماّدةالّلغةالعربّية.للاظتعٌنَّ
                                                           

 
82 )األربعاء، ،...  الّتالمذة أحوال عن فريضرفيق العريّة الّلغة مدّرس مع وظتقابلة الفصل يف أبريل6اظتالحظة

0716.)
مدّرسالّلغة 83 مع كادوراظتقابلة  اضتكومّية اإلسالمّية اظتتوّسطة مبدرسة  الّتالمذة أحوال عن فريضرفيق -العريّة
(.0716أبريل6)األربعاء،4فماكاسان

(.0716أبريل6اظتقابلةمعمدّرسالّلغةالعريّةفريضرفيقعنأحوالالّتالمذة...،)األربعاء، 84
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ونتيجةالبحثاّلذييبحثهارتسوريػتّمدمشسالّدينومهدي
طلبةيفقسمالعلوم37مسعودعنالّصعوبةيفتعليمالّلغةالعربّيةعلى

الّدولّية اإلسالمّية جبامعة تعليماإلنسانّية يف أسبابالّصعوبة أّن مبليسيا
يضغطعلىقّلة ولكّنها العربّية اليضغطعلىػتتوىالّلغة العربّية الّلغة

الّصعوبةيفالّتفهيم(،%87) عدماظتعرفةاألساسّية(،%177)الّرغبة
(57%،) اظتساعدة غًن الفصل الّداخلّي(،%57)وبيئة العوامل مّث

 85.(%77)واطتارجّي


 الذّااء وامللكة ( ب
 ابظتدرسةوقامتالباحثةاظتالحظةيفالفصلعنأحوالالّتالمذة

4.86فماكاسان-اظتتوّسطةاإلسالمّيةاضتكومّيةكادور
 
ذكاءالّتالمذةيفيفالفصل،يكونمناظتالحظةانتاحملصولةاالبي

م ورغبتهم الّتعليم. يف بنتيجتهم يَُدّل وىذا ؼتتلفة، وىذهاظتدرسة تنّوعة،
واألجوبة األسئلة ابيتاء يفالّتعليم واشرتاكهم وشجاعتهم بدافعّيتهم ُتَدّل
87بينهم.وملكتهمؼتتلفةأيضا،وىذهُتدّلبكفاءهتمومهاراهتميفالّتعليم.





                                                           
85

 Jamsuri Muhammada Syamsuddin dan Mahdi Mas’ud, Shu‟ubah at-Ta‟allum al-Lughah al-

„Arabiyyah lada al-Thullab al-Ulum al-Insaniyyah („Ilm al-Siyasah) fi al-Jami‟ah al-Islamiyyah bi 

Malaysia, dalam www.atida.org diunduh (Minggu, 28 maret 2016: 08.00). 
ظتاّدةالّلغةالعربّيةمبدرسة(KKM)حظةيفالفصلعنالعواملاظتساعدةيفاستيفاءمعيارالكفاءةاألساسّيةاظتال 86

(.0716أبريل6)األربعاء،4فماكاسان-اظتتوّسطةاإلسالمّيةاضتكومّيةكادور
 (.0716أبريل6اظتالحظةيفالفصلعنالعواملاظتساعدة...،)األربعاء، 87

http://www.atida.org/
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 (KKM)اسرتاتيجّية املدّرسني الستيفاء معيار الكفاءة األساسّية املبحث الّرابع:  - و
فماااسان  -املتسّسةة اسإسمامّية اكحكسمّية  ااوور ربّيةابملدرسةيف تعليم الّلغة الع

4 
عن معرئيساظتدرسة اظتقابلة اظتدّرسٌنالستيفاءقامتالباحثة اسرتاتيجّية

 88.قال:يفتعليمالّلغةالعربّية(KKM)معيارالكفاءةاألساسّية


(KKM)ة"إّناسرتاتيجّيةاظتدّرسٌنالستيفاءمعيارالكفاءةاألساسيّ
وكذلكابظتدرسة الّتعليمّية اظتاّدة ابظتدّرسٌنلكّل الّلغةاظتمعّلقة اّدة
،وتدافعاظتدرسةعلىالربانمجالّنافعللمدرسة."العربّية


 ىذه وتدّل من عتا،،اظتقابلةالبياانت الّنافعة الربامج تدافع اظتدرسة أّن
قةابظتدّرسٌنلكّلاظتاّدة.واالسرتاتيجّيةعيارمعلّاظتواالسرتاتيجّيةاظتستخدمةالستيفاء

89عيارمعّلقةعلىمدّرسها.اظتالستيفاء


 الفصلواخل االسرتاتيجية  -0
 الباحثة وقامت اسرتاتيجّيةاظتقابلة عن العربّية الّلغة مدّرس مع

97.قال:(KKM)اظتستخدمةالستيفاءمعيارالكفاءةاألساسّية


                                                           
قابلةمعرئيساظتدرسةالدّكتوراندوسعبدالقادراصتياليّنعناسرتاتيجّيةاظتدّرسٌنيفتعليمالّلغةالعربّيةالستيفاءاظت 88

 (.0716مارس03)األربعاء،4فماكاسان-مبدرسةاظتتوّسطةاإلسالمّيةاضتكومّيةكادور(KKM)معيارالكفاءةاألساسّية

89  رئيساظتدرسة مع اظتقابلة )األربعاء، اظتدّرسٌن...، اسرتاتيجّية عن اصتياليّن القادر مارس03الدّكتوراندوسعبد
0716.)

مبدرسةاظتتوّسطة(KKM)اظتقابلةعناسرتاتيجّيةاظتستخدمةيفتعليمالّلغةالعربّيةالستيفاءمعيارالكفاءةاألساسّية 97
الّلغةالعربّيةفريضرفيق.معمدّرس4فماكاسان-اإلسالمّيةاضتكومّيةكادور
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 اظتستخدمة االسرتاتيجّية "إّن اظتالستيفاء نوعان،ابظتدرسةعيار
سراتيجّيةخارجالفصل."االالفصلوداخلسراتيجّيةاالوقتا


أّناالسرتاتيجّيةوالبياانتاحملصولةمناظتقابلةمعمدّرسالّلغةالعربّية،
ال معياراظتستخدمة ستيفاء األساسّية وقتاابظتدرسة(KKM)الكفاءة نوعان،

91سراتيجّيةخارجالفصل.االصلوالفداخلسراتيجّيةاال
 عن اظتالحظة من والبياانتاحملصولة الّتعليم الفصلداخلاسراتيجّية

90ثالثةاسرتاتيجيّات،وىي:يتكّونعلى
 PAIKEMاالسرتاتيجّية املستخدمة  (أ 

93ستسةاظتكّوانت،منها:علىاسراتيجّيةالّتعليميتكّون
 اظتقّدمة (1

اظتدّرس يشرح اظترحلة ىذه وهبذاعيف كّلها. الّتعليم ملّية
 وخطواهتاالّشرح، الّتعليم. عملّية يف سيفعلون ماذا الّتالمذة يعر 

الّتالمذ على اظتدّرس التّاليةةيسّلم واظتاّدة الّسابقة اظتاّدة ويسأل ،
ويشرحأىدا الّتعليموالكفايةاألساسّيةللّتحقيق.

 األنشطةالرّئيسّية (0
 اظتاّدة. تقدًن االستماعوخطواهتا مهارة ماّدة اظتدّرس ويقّدم

ابلّشريطوالّلسانمناسبةابظتوضوع.ويقّدماظتدّرسماّدةمهارةالكالم
والّصورة الّدراسي كالكتاب الّتعليمّية ابلوسائل والكتابة والقراءة
اظتباشرةوطريقة القواعدوالرّترتةوطريقة والورقات،وطرائقهاكطريقة

                                                           
(.0716أبريل13عناسرتاتيجّيةاظتستخدمةيفتعليمالّلغةالعربّية...،)األربعاء،اظتقالبلة 91
عناسرتاتيجّيةاظتستخدمةيفداخلالفصلالستيفاءمعياراظتالحظةيفالفصلواظتقالبلةمعمدّرسالّلغةالعربّية90

(.0716أبريل13)األربعاء،4فماكاسان-مبدرسةاظتتوّسطةاإلسالمّيةاضتكومّيةكادور(KKM)الكفاءةاألساسّية
93

 Syaiful Musthofa, Strategi Pembelajaran Bahasa Arab Inovatif (Malang: UIN-Maliki 

Press, 2011), hal. 7. 
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الّشفهيّ اظتدخلالّسمعّية اظتدّرس ويستخدم االنتقائّية. والطّريقة ة
الّتعليمّيةاّلذييركزعلىالّتالمذة.

 اشرتاكالّتالمذة (3
الّتدريباتوالّلعبة كتقدًن االشرتاك سلوكييذالّوىذا صّور

 الّتالمذةوالّذىن.واالشرتاكإّمامنفرداوإّماغتموعة.
 وتقوًنالّتعليم (4

وأدواتتقوًن،ميذيفاجملالاظتعريفّأدواتتقوًنحتصيلالّتال
حتصيلالّتالميذيفاجملالالوجدايّن،وأدواتتقوًنحتصيلالّتالميذيف

 اجملالاضتركّي.
الّ يفالّتعليم اشرتاكالّتالمذة منها اظتدّرسيفغتاالت، ذيويقّوم

.والواجباتكالّلعبةوالّتطبيقالّدراسيّيتعّلقابجملالالوجدايّنواجملالاضتركيّ
بعدانتهاءالّدرس، الّتالية،واختباريومّي فردأوغتموعةيفأنشطة لكّل

اظتستوىاألوىلواظتستوىالثّاينّ ذينالّواختباريفآخراظتستوىمرّتٌنقتا
اظتعريّف.ابجملالونيتعّلق

 واألنشطةالّتالية (5
اظتنز الواجبة واعطاء اظتاّدة من اظتدّرساطتالصة والواجبةيقّدم لّية

وغًنىا ،اجملموعّية ولكن االعطاء جسديّةىذا الّتالمذة أحوال ابىتمام
ويؤّخر الّنافعة. غًن الّتعليم عملّية لكيالتكون الّدراسّية واظتواّد وعقلّية

الّتعليمابلّسالم.
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 الغة الّتعليم  استخدام الّلغة العربّية (ب 
العربّيةعناستخدامقامتالباحثةاظتالحظةواظتقابلةمعمد ّرسالّلغة

94الّلغةالعربّيةكلغةالّتعليم،قال:
 

تعميق ظتساعدة العربّية الّلغة ابستخدام أنأشرحاظتاّدة "أعتاد
اليستطيعون ولكنمعاآلسفىم االستماعللّتالمذة، مهارة

أنيفهموااظتاّدةكّلها."


 مع واظتقابلة اظتالحظة من أّنوالبياانتاحملصولة العربّية، مدّرسالّلغة
اظتدّرسيسعىأنأعتادشرحاظتاّدةابلّغةالعربّية،وىذايهد ظتساعدةتعميق
الّدرسكّلها، يفهموا أن الّتالمذة ولكناليستطيع االستماعللّتالميذ. مهارة

95يشرحاظتدّرسابلّلغةاإلندونيسّيةأيضامتبادلة.حّّت


 عربّية للّتمامذة يف عملّية الّتعليمالتزام استخدام الّلغة ال (ج 
قامتالباحثةاظتالحظةيفالفصلواظتقابلةمعمدّرسالّلغةالعربّيةعن

96،قال:التزاماستخدامالّلغةالعربّيةللّتالمذةيفعملّيةالّتعليم


العربّية ابلّلغة أنيتكّلموا الّتالمذة أنكتوز "عنداناالتّفاقات،
الّتعلي عملّية يهد يف وىذا اظتدرسة، بيئة يف ليس فقط م

ىذه متالف ومن للّتالمذة. الكالم مهارة تعميق ظتساعدة
عّدة
ُ
االتّفاقاتلوعقاب،إّماكتوزلوأنيقرأالقراءاتالعربّيةاظت

                                                           
94

 (.0716أبريل13الفصل...،)األربعاء،عناسرتاتيجّيةاظتستخدمةيفداخلاظتالحظةيفالفصلواظتقالبلة 

95
(.0716أبريل13عناسرتاتيجّيةاظتستخدمةيفداخلالفصل...،)األربعاء،اظتالحظةيفالفصلواظتقالبلة 

(.0716أبريل13عناسرتاتيجّيةاظتستخدمةيفداخلالفصل...،)األربعاء،اظتالحظةيفالفصلواظتقالبلة 96
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كالقّصةالعربّيةواصتريدةالعربّيةوغًنىاقبلانتهاءالّتعليم،وىذا
ةللّتالمذة.وإّماكتوزلوأنيهد ظتساعدةتعميقمهارةالقراء

من الّرجوع قبل وكتمعو َعٌّن
ُ
اظت ابظتوضوع اإلنشاء يكتب

وىذايهد ظتساعدةتعميقمهارةالكتابةللّتالمذة".اظتدرسة،


والبياانتاّليتحصلتهاالباحثةمناظتالحظةواظتقابلة،أنكتوزالّتالمذة
وىذايهد العربّيةيفعملّيةالّتعليم،أنيتكّلموامعاألصدقاءواظتدّرسابلّلغة

ظتساعدةتعميقمهارةالكالم.وحينمابعضهميتكّلموابغًنالّلغةالعربّية،فلهم
واصتريدة العربّية كالقّصة عّدة

ُ
اظت العربّية القراءات بقراءة إّما والعقاب، عقاب.

تعمي يهد ظتساعدة الّتعليم،وىذا قبلانتهاء القراءة.العربّيةوغًنىا قمهارة
اظتدرسة، من الّرجوع قبل وكتمعو َعٌّن

ُ
اظت ابظتوضوع اإلنشاء بكتابة وىذاوإّما

تلزم أن اظتدرسة تسعى اضتقيقة، ويف الكتابة. مهارة تعميق يهد ظتساعدة
97الّتالمذةابستخدامالّلغةالعربّيةيفبيئةاظتدرسة،ولكنىذاغًنػتحصول.


 لفصلسرتاتيجّية خارج ااال -6

:ا،وقتبرانغتٌنسرتاتيجّيةاظتستخدمةيفخارجالفصلتتكّونمناال






                                                           
(.0716أبريل13عناسرتاتيجّيةاظتستخدمةيفداخلالفصل...،)األربعاء،الفصلواظتقالبلةاظتالحظةيف 97
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عد صماة الّضحى بالّلغة العربّية ستخدام اب اتابة اسإنشاء والقاء القّصة ( أ
 مجاعة يف اّل يسم

 الباحثة قامت واظتقابلة الفصل يف اسرتاتيجّيةاظتالحظة عن
الكف معيار الفصلالستيفاء خارج اظتستخدمة األساسّية يف(KKM)اءة

98.قال:معرئيساظتدرسةتعليمالّلغةالعربّية


الفصل" خارج يف للّتعليم اظتستخدمة االسرتاتيجّية من
القّصة"برانمج الّضحى"القاء يومبعدصالة وىذاكّل ،

االستماع يفمهارة الّتالمذة فهم تعميق يهد ظتساعدة
.رةالكتابةواستيعاهبا"ومهارةالكالمومهارةالقراءةومها


منو البياانتاحملصولة واظتقابلة رئيساظتدرسةاظتالحظة أنّو،مع

كّلبعدصالةالّضحىىو"القاءالقّصة"اظتدرسةيفكّونبرانغتاخاّصاي
يوم والّنصف، الّتاسعة الّساعة يف يفوقتالرّاحة الّتالمذةو. على كتوز

حىرتاعةيفاظتسجديفالقريةاّلذييقعالضّاأنيصّلومواظتدّرسٌنكّله
اظتقّدممناظتّقدمٌناّلذين"القاءالقّصة"حوعتا.وبعدصالةالّضحىيقّدم

يوم.ووقتوحوايلعشردقائق متبادالكّل يتكّونمناظتدّرسٌنوالّتالمذة
99بتفصيلستسدقائقللمقّدموسائرهللمستمعٌن.

سٌنفيكونالّتالمذةمستمعٌن،وىذاوحينمايكوناظتقّدممناظتدرّ
يهد ظتساعدةتعميقمهارةاالستماع.مثيؤّشراظتقّدمبعضامنالّتالمذة

                                                           
عناسرتاتيجّيةاظتستخدمةيفتعليمالّلغةالعربّيةخارجالفصلالستيفاءمعيارالكفاءةاألساسّيةاظتقالبلةواظتاحاظة 98

(KKM)كادور  اضتكومّية اإلسالمّية اظتتوّسطة 4فماكاسان-مبدرسة فريضرفيق)األربعاء، العربّية مدّرسالّلغة أبريل13مع
0716.) 

...،(KKM)عناسرتاتيجّيةاظتستخدمةيفخارجالفصلالستيفاءمعيارالكفاءةاألساسّيةاظتقالبلةواظتالحظة 99
 (.0716أبريل13)األربعاء،
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اظتقّدم. إىل األسئلة بتقدًن وإّما استمعوا ما ابستنتاج إّما لإلضافة
اظتدّرس فيكون الّتالمذة من اظتقّدم يكون حينما والّتالمذةووعكسها، ن

وى مستمعٌن، األخرى الكالم مهارة تعميق ظتساعدة يهد  حينماذا
حينمايقّدموابلقراءة،وظتساعدةتعميقمهارةالقراءةيقّدموبدونالقراءة،

الكتابة تعميقمهارة قبلالّتقدًنوظتساعدة يكتبو اظتقّدم.حينما مثيؤّشر
الربانمجللّتالمذة ىد تكوينىذا والاظتدّرسألّن منالّتالمذة بعضا

ّصة،ويؤّشربعضمنهملإلضافةإّماابستنتاجمااستمعواوإّمابتقدًنخا
إىلاظتقّدم. إىلمدّرساألسئلة اإلنشاء اظتقّدم كتمع اإلنشاء تقدًن وبعد

177مذة.حتصيلالّتالالّلغةالعربّيةكزايدةأدواتتقوًن
لكي الربانمج ىذا عن والّتالمذة اظتذّرسٌن اظتدسة رئيس ومترب

بعديعّدو اظتقّدم واختيار للّتعليم. الّسنة بداية يف تقدنتو قبل اإلنشاء ن
منالّتالمذة. يكوناظتقّدممناظتدّرسٌنوإّما إّما الّضحيعشوائيا صالة
وأىدا تكوينىذاالربانمجلتحقيقأىدا اظتدرسةأيضاىوقدرةفهم

العربّيةكاطتطابةواإلنشاءيفمسابقةالّلغةاالؾتاحوالّلغةالعربّيةواستيعاهبا،
ستيفاءمعيارالكفاءةاألساسّية.وظتساعدةاطبقةنواحّيةكانتأممديريّة

(KKM).فيها 171اظتعٌنَّ





                                                           
100

  اظتقالبلة اظتستخدمةيفواظتالحظة األساسّيةعناسرتاتيجّية الكفاءة معيار ...،(KKM)خارجالفصلالستيفاء
(.0716أبريل13)األربعاء،

...،(KKM)عناسرتاتيجّيةاظتستخدمةيفخارجالفصلالستيفاءمعيارالكفاءةاألساسّيةاظتقالبلةواظتالحظة 171
(.0716أبريل13)األربعاء،
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 الّتعليم اخلصسصيّ  ( ب
سرتاتيجّيةاظتستخدمةخارجالفصلالستيفاءاالقامتالباحثةعن
170.قال:معمدّرسالّلغةالعربّية(KKM)معيارالكفاءةاألساسّية


 يومأيضا"واالسرتاتيجّية كّل يف اطتصوصّي الّتعليم ىو

الّتالمذة فهم تعميق ظتساعدة يهد  وىو األحد،
واستيعاهبا األربعة ىذا.للمهارات يف مدّرسا ولست

اّلذان والطّالبة الطّالب وقتا شخصان ومدّرسو الّتعليم،
فماكاس ان.وأّمايتعّلمانيفاصتامعةاإلسالمّيةاضتكومّية

على والطّريقة والوسائل كاالسرتاتيجّية ابلّتعليم يتعّلق ما
يعين أىدا الّتعليم يبلغ ىو اظتهّم الّشيئ ألّن مايشيئان

،ومساعدةظتساعدةتعميقفهماظتهاراتالّلغويّةواستيعاهبا
 األساسّية الكفاءة معيار يقسَّم(KKM)استيفاء ولكن .
 للّرجال فصل قسمان وىذاالفصل لالمرأة، وفصل

الجتناباالستجاابتالّسلبّيةمناجملتمعحولاظتدرسة."

،مدّرسالّلغةالعربّيةفريضرفيقالبياانتاحملصولةمناظتقابلةمعو

ىذاأنّ ويُ نَ ّفذ اطتصوصّي". "الّتعليم أيضا خاّصا برانغتا تكّون اظتدرسة
الّتاسع الّساعة يف األحد يوم يفكّل الّنصف.الّتعليم إاّل العاشرة حّّت ة

ىاألنّويؤثّرإىلنتيجةحضورىميفاوكتوزعلىالّتالمذةكّلهمأنيشرتكو
اظتدرسة.ويكوناظتدّرساّلذييعّلميفىذاالّتعليمليسمدّرسالّلغةالعربّية

                                                           
...،)األربعاء،(KKM)رجالفصلالستيفاءمعيارالكفاءةاألساسّيةعناسرتاتيجّيةاظتستخدمةيفخااظتقالبلة 170

(.0716أبريل13
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اّلذ اظتدّرسان ولكن  اظتدرسة مننيتكّوانانيف والطّالبة الطّالب من
173مّيةاضتكومّيةفماكاسان.اإلسالاصتامعة

الّتعليم كاسرتاتيجّية ابظتدّرسان معّلقة ابلّتعليم يتعّلق ما وأّما
يبلغأىدا الّتعليم،غًنىاووالطّرائقوالوسائلواجمللسللّتعليم اظتهّم ألفّتا

أنالّتالمذةظتساعدةتعميقفهماظتاّدةالّلغةالعربّيةواستيعاهباحّّتيستطيع
يستفيئو األساسّية الكفاءة معيار ويقّسم(KKM)ا اظتدرسة. من اظتعٌّن

فصالن الجتناب،الفصل لالمرأة والفصل للّرجال الفصل وقتا
ىذا أّن اجملتمع كظّن اظتدرسة حول اجملتمع من الّسلبّية االستجاابت

174كاشرتاكالّتالمذةبالحدود.ضرّالربانمجليسلواظتنفعةبلاظت


اظتستخدمةيفالّتعليماالسرتاتيجّية (1
 اظتالحظة الباحثة وقامت واظتقابلة ىذااظتمع يف واظتدّرسة دّرس

قال اطتصوصّي. والّتعّلم الّتعليم بعملّية يتعّلق عّما اطتصوصّي الّتعليم
175اظتدّرسعبدالقاوّي:


اّليت اظتدرسة يف كاالسرتاتيجّية اظتستخدمة "االسرتاتيجّية

واأل اظتقّدمة من ولكّنتتعّلق واالختتام، الرّئيسّية نشطة
شغلوا الّتالمذة ألّن اظتنزّلّية الواجبة نعطي ال الفرق

ىذا وأىدا  اظتدرسة. يف للّتعليمالربانمجابلواجبات
اظتاّدة فهم لتعميق يساعدىم أن يستطيع واللّلعبولكّنو

                                                           
13...،)األربعاء،(KKM)خارجالفصلالستيفاءمعيارالكفاءةاألساسّيةيفعناسرتاتيجّيةاظتستخدمةاظتقالبلة 173

 .(0716أبريل
13...،)األربعاء،(KKM)تيفاءمعيارالكفاءةاألساسّيةخارجالفصلالسيفاسرتاتيجّيةاظتستخدمةعناظتقالبلة 174

 .(0716أبريل
 .(0716أبريل17)األحد،يفالّتعليماطتصوصيّعبدالقاويّاظتقابلةمعمدّرسالّلغةالعربّيةواظتالحظة 105
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واستيعاهبا العربّية الّلغة استيفاء الكفاءةومساعدة معيار
اظتعٌّنمناظتدرسة."(KKM)ةاألساسيّ


دّرسيفىذاالّتعليمالبياانتاحملصولةمناظتالحظةواظتقابلةمعاظت

أنّاطتصوصيّ ، واظتدّرسة اظتدّرس يفيستخدمان كما الّتعليم اسرتاتيجّية
وما كشفاطتضور وقراءة الّسالم من تتكّون اّليت اظتقّدمة ىي اظتدرسة

العربّيةيفاظتدرسة،واألنشطةالرّئيسّيةكتقدًنشرحاظتاّدةاّدةالّلغةظتيتعّلقاب
ابستخدامالوسائلالّتعليمّيةوطرائقهااظتناسبةابظتوضوعواعطاءالّتدريبات
االستنتاجوالّتأخًنابلّسالم. واالختتام أوغتموعة، منفردة للّتالمذة والّلعبة

اابلواجباتيفاظتدرسة،ولكنواليعطياظتدّرسالواجبةاظتنزلّيةألّّنمشغلو
اظتهّمىذاالّتعليميهد ظتساعدةتعميقفهماظتّاّدةالّلغةالعربّيةواستيعاهبا

176.اظتعٌّنمناظتدرسة(KKM)معيارالكفاءةاألساسّيةومساعدةاستيفاء


اظتوضوعاتاظتستخدمةيفالّتعليم (0
177وقالتاظتدرّسةقرّةالعيون:


متنوّعإّمايفالفصلأويفاظتسجدأويف"واجمللسللّتعليم

عتذا اظتستخدمة واظتوضوعات وغًنىا، اظتدرسة ميدان
تتعّلق ىي اظتوضوعات أفضل ولكّن متنّوعة الّتعليم
للّتعليم اجمللس يكون ولو اظتدرسة. يف اظتاّدة مبوضوعات

الّتعليملكيالمتتلفكثًناعدادؼتتلفةنشاورمايتعّلقاب
"واظتوضوعاتاظتستخدمةللّتالميذوالّتالمذة.اظتعار 

                                                           
.(0716أبريل17)األحد،يفالّتعليماطتصوصّيعبدالقاويّظتالحظةواظتقابلةمعمدّرسالّلغةالعربّية 176
(.0716أبريل04)األحد،يفالّتعليماطتصوصّيقّرةالعيوناظتالحظةواظتقابلةومعمدّرسةالّلغةالعربّية 177
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يفىذاالّتعليمةدّرسالبياانتاحملصولةمناظتالحظةواظتقابلةمعاظتو
،اطتصوصيّ إّمايفالفصلأويفاظتسجدأويفأّن اجمللسللّتعليممتنوّع

اظتدّرسان يفّضل اظتستخدمة اظتوضوعات وأّما وغًنىا. اظتدرسة ميدان
الّلغةاظتوضوعا اظتّاّدة لتعميق اظتدرسة يف اظتاّدة مبوضوعات تتعّلق اّليت ت
في اظتعار .ويشاورهاالعربّية لزايدة يزيداناظتوضوعاتغًنىا قتا ،ولكّن

اتاظتستخدمةالّتعلماظتستخدمويساوايناظتوضوعاعداداظتدّرسواظتدّرسة
 يف يتعلّابظتوضوعات ما كثًنا متتلف ال لكي الّتالميذاظتدرسة م

178والّتلميذات.


 املبحث اخلامس: مناقشة نتائج البحث - ه
املتسّسةة  ابملدرسة (KKM)تعيني معيار الكفاءة األساسّية خةسات  -0

 4فماااسان  -اسإسمامّية اكحكسمّية  ااوور
خطوات أّن الباحثة، استنتجت الّسابق عرضالبياانتوحتليلها من

 األساسّية الكفاءة لل(KKM)تعيٌنمعيار اظتدرسة يف العربّية الّلغة أربعماّدة
خطوات:

 يفبدايةالّسنةللّتعليمعيارُعٌّناظت (أ
 شاورةاظتدّرسٌنلكّلاظتاّدةوُعٌّنمب (ب
 واضتكومةالرّتبويّةالوطنّيةتكماأثبت75ابظتعياراظتثايّلىوااسبمنوُعٌّن (ج
 179ورقةنتيجةالّتعليم.وُيكتبىذااظتعياريف (د

                                                           
(.0716أبريل04)األحد،يفالّتعليماطتصوصّيقّرةالعيوناظتالحظةواظتقابلةومعمدّرسةالّلغةالعربّية 178
ظتاّدةالّلغةالعربّية(KKM)عريّةفريضرفيقعنخطواتتعيٌنمعيارالكفاءةاألساسّيةاظتقابلةمعمدّرسالّلغةال 179

(.0716مارس16)األربعاء،4فماكاسان-مبدرسةاظتتوّسطةاإلسالمّيةاضتكومّيةكادور
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 وكذلك مناسبا تعيينو خلفّية ىو اظتثايّل على75ابظتعيار مؤّسس
أىدا اظتدرسة واستيعاهبا، العربّية الّلغة فهم قدرة يفمسابقةاالؾتاحووىي

مديريّة أم كانت نواحّية طبقة واإلنشاء كاطتطابة العربّية تربيةالّلغة وخلفّية .
117ّدينّية.الّتالمذةاّلذينيكادونأنيتعّلموايفاظتدرسةال

ماّدةالّلغةللِ(KKM)معيارالكفاءةاألساسّيةرأتالباحثةيكونتعيٌن
من اسبالعربّية اظتثايّل أثبت75ابظتعيار تكما الرّتبويّةو اظتعيار الوطيّنهبيئة

(BSNP)تعٌّناظت الّلغةعيارىوأمرجّيد،السيماجبانباظتدرسةحوعتا ظتاّدة
مرّةيفكّلاالختباربدوناإلعادةلكيستفيئوالّتالمذة.وكذا65حتتوالعربّية

 العالجّي أىدا اظتدرسة(Remedial teaching)أوالّتعليم لتقق اضتال وىذا ،
111اظتعّينة.

الّتعقيداتابستخدامحتليلعيارولكن،رأتالباحثةأبنيكونتعيٌناظت
للّتالمذ اظتعّدلة اظتساعدةةوالكفاءة قاواظتوارد مصلحيفكتابوكما منصور ل

 ليكون الّتحليل يستخدمو أن اظتدّرسٌن على األساسّيةكتوز الكفاءة معيار
(KKM)ِاظتعّدلةيفكّلالكفايةاألساسّيةوالكفاءةلّتعقيداتاظتعٌّنقدانسباب

 الّتالمذة حصلها ابواّلذين اظتساعدةانسب حّّتظتوارد اظتدرسة، تعّدىا اّليت
 النّتيجة انسبتبكفاءاهتم.تكون قد الّتالمذة حصلتها وكذلك، 110اّلذين

تعيٌن أّن الفرحةيفرسالتها، قالتليلة األساسّية الكفاءة يفِ(KKM)معيار
 اضتكومّية اظتتوّسطة اظتدرسة يف الّسابع حتليل13فصل ابستخدام سورااباي

للّتالمذ اظتعّدلة اظتساعدةةالكفاءة استخدامواظتوارد عدم حتليلولكن

                                                           
(.0716ارسم9)األربعاء،...،اظتقابلةمعرئيساظتدرسةالدّكتوراندوسعبدالقادراصتياليّنعنخطوات 117
(.0716مارس16اظتقابلةمعمدّرسالّلغةالعريّةفريضرفيقعنخطواتتعيٌن...،)األربعاء، 111

112
 Mansur Muslich, KTSP Seri SNP Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Kontekstual 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2008), cet. IV, h. 36. 
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أيضاظتعرفةكفاءاتالّتعقيدات.ولذلك،كتوزعلىاظتدّرسأنلتلّلالّتعقيدات
 113.عيارالّتالمذةاضتقيقةيفاستيفاءاظت

أنُيكتبِ(KKM)معيارالكفاءةاألساسّيةورأتالباحثةأناليكون
يوالديهملكفقط،وأنيكوناظتدّرسأنيبيّنوعلىورقةنتيجةالّتعليميفيف

114ىميعلمونكفاءةأوالدىمويهتّمونترقّيةكفاءهتم.


 ابملدرسة (KKM)العسامل املساعدة يف استيفاء معيار الكفاءة األساسّية  -0
 4فماااسان  -املتسّسةة اسإسمامّية اكحكسمّية  ااوور

الباحثة، استنتجت الّسابق وحتليلها البياانت عرض من العواملأّن
معيا استيفاء يف اظتساعدة األساسّية الكفاءة اظتتوّسطةابظتدرسة(KKM)ر
نوعان:4فماكاسان-اإلسالمّيةاضتكومّيةكادور

 العسامل اخلارجّية ( أ
 115البيئة (1

البيئةىيمنالعواملاظتساعدة يفاستيفاءورأتالباحثةأّن
.وتكونالبيئةبيئتان،وقتاابظتدرسة(KKM)معيارالكفاءةاألساسّية

الّرشت ىيالبييئة الّرشتّية وغًن والبيئة يفالفصل. الّتعليم ىيعملّية ّية
أنيتعّلموااظتاّدةالعربّيةمثلماّليتيكادالّتالمذةكّلهكاظتدرسةالّدينّية

من رجوع بعد فيها وغًنىا والبالغة واظتنطق والّصر  الّنحو علم
كادور اضتكومّية اإلسالمّية اظتتوّسطة -اظتدرسة .4فماكاسان
لّلغةالعربّيةستخداماابوالربانمجاطتاّصككتابةاإلنشاءوالقاءالقّصة

                                                           
113

 Lailatul Furhah, Studi Tentang Penetuan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) Dan 

Kesesuaian Hasil Belajar Siswa Kelas VII SMP Negeri 13 Surabaya Pada Mata Pelajaran 

Pendidikan Agama Islam (PAI), Tesis (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013), hal. 136. 
114

 Direktorat Pembinaan SMA, Juknis Penetapan KKM SMA, 2010. 
115

  عن فريضرفيق العريّة مدّرسالّلغة مع اظتقابلة الّتالمذة كادورأحوال  اضتكومّية اإلسالمّية اظتتوّسطة -مبدرسة
 .(0716أبريل6)األربعاء،4فماكاسان
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اّلذينيقّدموالّتالمذةمتباداليفكّليوم،عدصالةالّضحىرتاعةب
والّتعليماطتصوصّيكّليوماألحديفالّساعةالّتاسعةحّّتالعاشرةإاّل

ادعفيندييفكتابأزتدفؤِ(Krashen)كماقالكرسٌن116الّنصف.
أّنالبيئةالّلغويّةىيعاملةمهّمةيفنشأةاظتهاراتالّلغويّةألّّناوسيلة
غًن والبيئة الّرشتّية البيئة وقتا قسمٌن، البيئة ينقسم الكتسابالّلغة.
الّرشتّية.البيئةالّرشتّيةىيماتتعّلقابلّتعليمالّرشتّيةغًنالّرشتّيةكالّتعليم

اظتعمل)الّتعليماظتستخدممناسبةابعدادالّتعليم(.ويفالفصلأويف
يفخارج الّتعليم كا الطّبيعّية احملادثة ىياستخدام الّرشتّية البيئة غًن
والبيئة للقراءة والبيئة للمحادثة ابلبيئة اظتستخدم )الّتعليم الفصل

117لالستماعوالبيئةللقراءةواالستماعواألسبوعالعربّية(.


 118املدّرس واالسرتاتيجّية املستخدمة يف الّتعليمومهنّية  (0
وظتدّرساظتهيناّلذيمتتاراالسرتاتيجّيةاظتناسبةابظتادّةواحتياج
الّتالمذةيفالّتعليم.وكذلكاالسرتاتيجّيةاظتستخدمة،ىيتستطيعأن
الّتعليم يف ابشرتاكهم ُتدّل وىذه الّتعليم. يف الّتالمذة رغبة تدافع

سئلةواألجوبة،وكثرةحضورىميفتعليماظتاّدةالّلغةالعربّية،كتقدًناأل
يفحينو. أّن119وحضورىم يفكتابو، قالشيفالبحريرترة كما

يرّقي أن عليو ولذلككتوز األّمة، ترقية عٌّن اظتدّرساظتهينقد دور
اإلجتماعّية. والكفاءة اظتهنّية والكفاءة الّذاتّية كالكفاءة 107كفاءاتو

ألنّووكذ مهّمة الّتعليم اسرتاتيجّية اختيار أّن ب.أونو، لكقالقتزة
                                                           

116
ِ.(0716أبريل6ء،أحوالالّتالمذة...،)األربعااظتقابلةمعمدّرسالّلغةالعريّةفريضرفيقعن 

117
 Krashen dalam (Ahmad Fuad Effendy, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab (Malang: 

Misykat, 2012), h. 222-230). 
 (.0716أبريل6اظتالحظةوظتقابلةمعمدّرسالّلغةالعريّةفريضرفيقعنأحوالالّتالمذة...،)األربعاء، 118
 (.0716أبريل6غةالعريّةفريضرفيقعنأحوالالّتالمذة...،)األربعاء،اظتقابلةمعمدّرسالل119ّ

120
 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi Belajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 187-188. 
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اختيار وخطوات الّتعليم. أىدا  استيفاء يساعد أن يستطيع
اسرتاتيجّيةالّتعليمىياختيارهمناسبةابعدادالّتعليم،ومناسبةبتحليل

101طبيعةالّتالمذةواحتياجهم،مناسبةابظتاّدةالّدراسّية.


 100توالّتسهيما (3
 الّتسهيالت وأّما ابسطة اظتدّرس يستخدمها كالّسّبورةاّلذي

.والّصورةوالطّباشر
تسهيالتأخرى يزيد أن اظتدّرس يكون أن الباحثة، ورأت
االستماع، مهارة لتعليم اصتّوالة أو الّلغة ومعمل كالبطاقة،
وغًنىا. اظتقّرر، والكتاب العريّب، والغناء والّشاشة، 103والكومبيوتر،

الّتعليم، عملّية الّتسهيالتتؤثّر أّن شيفالبحريرترة، قال كما
من اظتَّعّدة الّتسهيالت ابستخدام ومسرورا فرحا الّتالمذة وسيتعّلم

104اظتدرسةألّّنمسيوّجهونصعوبةالّتعليمقليلة.
 

 والعسامل الّداخلّية للّتمامذة ( ب
 105رغبة الّتمامذة يف الّتعليم (1

كما106ّيةالّتعليم،واليصبهمالّنعاس.يشرتكالّتالمذةيفعمل
الّتعليم عملّية تؤثّر الّرغبة أّن كتابو، يف رترة البحري شيف قال
اّلذين الّتالمذة من اضتسنة النّتيجة نرجو أن نستطيع وال ونتيجتو.

                                                           
121

 Hamzah B. Uno, Nurdin Mohamad, Belajar dengan Pendekatan PAILKEM (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2011), h. 3. 
 100(.0716أبريل6اظتالحظةوظتقابلةمعمدّرسالّلغةالعريّةفريضرفيقعنأحوالالّتالمذة...،)األربعاء، 100
(.0716أبريل6اظتقابلةمعمدّرسالّلغةالعريّةفريضرفيقعنأحوالالّتالمذة...،)األربعاء، 103

124
 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi …, h.185. 

(.0716أبريل6الحظةوظتقابلةمعمدّرسالّلغةالعريّةفريضرفيقعنأحوالالّتالمذة...،)األربعاء،اظت 105
(.0716أبريل6واظتقابلةمعمدّرسالّلغةالعريّةفريضرفيقعنأحوالالّتالمذة...،)األربعاء،اظتالحظة 106
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(يفكتاب1991:180ليسعتمالّرغبةيفالّتعليم.وقالسالماتو)
الّتالم أّن فهميهتّمونكثًناشيفالبحريرترة، الّرغبة اّلذينعتم ذة

كتّبوّنم. اّلذين وجود107األشياء أّن كارتونوا كارتيين قال وأيضا،
الّرغبةمنهايُدّلابشرتاكالّتالمذةيفالّتعليمكتقدًناألسئلةواألجوبة،

108وكثرةحضورىميفتعليماظتاّدةالّلغةالعربّية،وحضورىميفحينو.


 كةالذّااء واملل (6
الذّكاءواظتلكةعتماظتختلفةحّّتاليستطيعانأنيكوان وأّما

 استيفاء يف اظتساعدة العوامل من األساسّية الكفاءة ِ(KKM)معيار

(يفنتاب1993:7كماقالنوحينسوطيون)109ضابطاوغتمال.
الذّكاء لو ؽتن أسرع العالية الذّكاء لو من أّن شيفالبحريرترة،

الّتعليم.وقالشيفالبحريرترةيفكتابو،أّنكّلاظتنخفضيففهم
137منلواظتلكةاظتّعينةونوعوؼتتلفة.


يف تعليم  (KKM)اسرتاتيجّية املدّرسني الستيفاء معيار الكفاءة األساسّية  -3

 4فماااسان  -املتسّسةة اسإسمامّية اكحكسمّية  ااوور الّلغة العربّيةابملدرسة
سرتاتيجّيةّناالاالّسابقاستنتجتالباحثة،أمنعرضالبياانتوحتليله

131نوعان:(KKMِ)الستيفاءمعيارالكفاءةاألساسّيةاظتستخدمة


                                                           
127

 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi …, h. 191. 
128

 Kartini Kartono, Bimbingan Belajar di SMA dan Perguruan Tinggi (Jakarta: CV. 

Rajawali, 2000), h. 3. 
 .(0716أبريل6أحوالالّتالمذة...،)األربعاء،ظتقابلةمعمدّرسالّلغةالعريّةفريضرفيقعنظتالحظةوا 129

130
 Syaiful Bahri Djamarah, Psikologi …, h. 194 dan 199. 

مبدرسةاظتتوّسطة(KKM)ظتقابلةعناسرتاتيجّيةاظتستخدمةيفتعليمالّلغةالعربّيةالستيفاءمعيارالكفاءةاألساسّيةا131
معمدّرسالّلغةالعربّيةفريضرفيق.4فماكاسان-اإلسالمّيةاضتكومّيةكادور
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 االسرتاتيجّية واخل الفصل ( أ
 الفصل يف اسرتاتيجّيات،واالسرتاتيجّية ثالثة على تتكّون

130وىي:
 PAIKEMاالسرتاتيجّية املستخدمة يف الّتعليم  (0

االسرتاتو اظتدّرس يستخدم تدّلPAIKEMيجّية ىذه ،
 الوسائلمبالحظة كاستخدام الباحثة حصلتها كما الّتعليم أنشطة

الّتعليمّيةوطرائقهامتنّوعةوابتكاريّةوفّعالّيةحّّتيشرتكالّتالمذةكّلهم
االسرتاتيجّيةقالرتالمأمورأشتاينيفكتابوأنّكما133يفالّتعليم.
PAIKEMااظتدّرسيفمعاصتةعملّيةالّتعليمأساليباّليتيقومهبىي

134.لتحقيقوصولاظتعار إىلالّتالمذةأبيسرالطّرائقوأقّلالوقت


 واستخدام الّلغة العربّية الغة الّتعليم (6
 والتزام استخدام الّلغة العربّية للّتمامذة يف الّتعليم (3

يتمناالسرتاتيجّيةالّىوكلغةالّتعليماستخدامالّلغةالعربّيةو
الّلغةت استخدام والتزام للّتالمذة. االستماع مهارة تعميق يف ساعد

اّلذي أيضا مناالسرتاتيجّية وىذا الّتعليم يفعملّية للّتالمذة العربّية
للّتالمذة، الكالم قالالدّكتورعزيز135يساعديفتعميقمهارة كما

ستيعابفخرالرّازيوؼتصاننواوّي،أّنيفالّزماناضتديثاحتياجا
                                                           

132
سرتاتيجّيةاظتستخدمةيفداخلالفصلالستيفاءمعيارعنااظتالحظةيفالفصلواظتقالبلةمعمدّرسالّلغةالعربّية 

(.0716أبريل13)األربعاء،4فماكاسان-مبدرسةاظتتوّسطةاإلسالمّيةاضتكومّيةكادور(KKM)الكفاءةاألساسّية
...،)األربعاء،عناسرتاتيجّيةاظتستخدمةيفداخلالفصلاظتالحظةيفالفصلواظتقالبلةمعمدّرسالّلغةالعربّية 133

(.0716أبريل13
134

 Jamal Ma’mur Asmani, 7 Tips Aplikasi PAIKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, 

dan Menyenangkan, (Yogyakarta: Diva Press, 2011), h. 61. 
ةيفداخلالفصل...،)األربعاء،عناسرتاتيجّيةاظتستخدماظتالحظةيفالفصلواظتقالبلةمعمدّرسالّلغةالعربّية 135

(.0716أبريل13



ٕٙ 
 

 
 

الكالم مهارة تكون وعتذا واألفكار. اآلراء الستخدام الكالم مهارة
136مهارةخاّصةواألوىلللكالم.

الّصّف اظتدّرسإدارة أنيهتّم الستيفاءمعيارورأتالباحثة،
 األساسّية أّن،(KKM)الكفاءة حبثها، يف عزيزة نور قال كما

الدّ الّتعليم يف الّصّف إدارة اظتدرسةاسرتاتيجّية يف اإلسالمّي ييّن
 اضتكومّية 4اظتتوّسطة تستفيئ أن تستطيع الكفاءةابتو معيار

137اظتعٌّن.عياراظتوارتفاعهابتناولالّنتيجةفوق(KKM)األساسّية


 االسرتاتيجّية خارج الفصل ( ب
138:قتاسرتاتيجّيةيفخارجالفصلنوعان،وواال

عد صماة بّلغة العربّية الستخدام اب اتابة اسإنشاء وإلقاء القّصة (0
 الّضحى مجاعة يف اّل يسم

الّلغةرأتالباحثة،أّنكتابةاإلنشاءوإلقاءالقّصةابستخدامو
يستطيعأنيرّقيكفاءةرتاعةيفكّليومعدصالةالّضحىبالعربّية

الّتالمذةيفتعليماظتهاراتالّلغويّةألّّناتكثًنالوقتللّتالمذةيفزايدة
كتعليمالّلغةالعربّيةيفبوقتقصًنوندّلتُوتدريبالكفاءةوالاظتعرفة
139الفصل.


                                                           
136

 Aziz Fachrurrozi, Mukhson Nawawi, terj. أساليب تدريس املهارات الّلغسيّة العربّية (Jakarta: 

2010), h. 14. 
137

 Nur Azizah, Strategi Pengelolaan Kelas Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa SMP Negeri 4 Batu, Skripsi (Malang: UIN 

Maulana Malik Ibrahim, 2009), h. 121. 
عناسرتاتيجّيةاظتستخدمةيفخارجالفصل...،)األربعاء،اظتالحظةيفالفصلواظتقالبلةمعمدّرسالّلغةالعربّية 138

(.0716أبريل13
.(0716أبريل17)األحد،يفالّتعليماطتصوصيّواظتدّرسةّرسالّلغةالعربّيةّاظتالحظةواظتقابلةمعمد 139
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 والّتعليم اخلصسصيّ  (6
يستطيعأنيعّمقالّتعليماطتصوصيّرأتالباحثة،أنّوكذلك

اّدةاظتستخدمةيفالفصلألّناظتدّرسفيويفّضلاظتفهمالّتالمذةعن
اّليتموضوع الّدراسّية اظتاظتاّدة نااهتا ابظتاّدة سبة اظتدرسة.الّدراسّية يف

اّدةالّلغةالعربّيةكشرحعنظتاّليتتتعّلقابيعّلماظتدّرساظتاّدةاألخرىو
الّلغة نشأة وغًنىا،اتريخ تعليمها وفوائد ىذاالعربّية يكون حّّت

الستيفاءمعيارالكفاءةاألساسّيةالّتعليمتدافهميفالّتعليمويساعدىم
(KKM)كماقيليفاظتلّخص،أّنإدارةالّصّفتستطيعأن147ٌّن.اظتع

(KKM)عيارالكفاءةاألساسّيةترّقياستيفاءنتيجةالّتعليماظتناسبةمب
للّتالمذةاّلذينأصاهبمصعوبةالّتعليميف اظتعٌّنيفاظتدرسةوارتفاعها

 اضتكومّية الثّانويّة ابظتدرسة العاشر سنة1الّصّف يف سوكاسادا
وقتاظتّعٌن،0713/0714 يف الواجباظتنزيّل جبمع تُدّل وىذه .

واستماع الّتعليم، واألجوبةيفعملّية األسئلة واالشرتاكيفاستخدام
141شرحاظتدّرس.


وأيضاكتبيفرسالةاظتاجستًناّلذيكتبونورأمًنالّدينابظتوضوع

اّدةالرّتبيةالّدينّيةاإلسالمّيةاسرتاتيجّيةرئيساظتدرسةلرتقيةجودةالّتعليميفاظتّ
.أّناالسرتاتيجّيةىي0711/0710سوراكرات16ابظتدرسةاإلبتدائّيةػتّمديّة

كّلها وىذه الّتسهيالت. وإدارة الّصّف، وإدارة اظتدّرسٌن، إدارة استخدام
140تستطيعأنتستفيئأىدا الّتعليم.

                                                           
.(0716أبريل17)األحد،يفالّتعليماطتصوصيّواظتدّرسةاظتالحظةواظتقابلةمعمدّرسالّلغةالعربّيةّ 147

141
 Ni Putu Sri Nonik Andayani, dkk., “Penerapan Layanan Bimbingan Belajar Untuk 

Meningkatkan Prestasi Belajar Bagi SIswa Yang Mengalami Kesulitan Belajar Siswa Kelas X4 

SMA Negeri 1 Sukasada”, e-journal Undiksa Jurusan Bimbingan Konseling, Vol.2, No.1 (2014). 
142

 Noor Amiruddin, Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam Di SD Muhammadiyyah 16 Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012, Tesis  

(Semarang: Universitas Muhammadiyyah), 2012. 
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ا عارفة كتبتها اّليت العلمّي البحث اظتوضوعوكتبيف حتت ضتكمة
ابظتدرسة اإلسالمّية الّدينّية الرّتبية يفاظتاّدة الّتعليم الرتفاعنتيجة الّتعليم إدارة

كاندال ويتان بونتو كايل اضتكومّية -اإلبتدائّية أّن0779شتارانج والنّتيجة .
أن تستطيع كّلها وىذه والّتقوًن. والّتنفيذ الّتعليم ختطيط من تتكّون اإلدارة

األساسّيةت الكفاءة اظتعيار استيفاء منها واألىدا  الّتعليم، أىدا  ستفيئ
اظتسابقة76.61 يف واؾتاز القرآن، قراءة كاعتياد الّدينّية األعمال وتطبيق ،

143الّدينّيةكتالوةالقرأنواطتطابة.
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة

 ملّخص نتائج البحث - أ
اظتتوّسطةاإلسالمّيةابظتدرسة(KKM)معيارالكفاءةاألساسّيةتعيٌنخطوات -1

كادور  -اضتكومّية 4فماكاسان اظتعيار يعٌّن وىي خطوات، الكفاءةأربع
ىمشاورةيفبدايةالّسنةللّتعليم،ويكونالّتعيٌنمؤّسساعلِ(KKM)األساسّية

اظتاّدة لكّل األساسيّ،اظتدّرسٌن الكفاءة معيار ويكون الّلغة(KKM)ة ظتاّدة
 ىو اظتثايّل ابظتعيار مناسب الوطنّية75العربّية الرّتبويّة اضتكومة أثبتتو ،كما

 .ورقةنتيجةاتّعليموُيكتبىذااظتعياريف
0-  األساسّية الكفاءة معيار استيفاء يف اظتساعدة ابظتدرسة(KKM)العوامل

كادور  اضتكومّية اإلسالمّية فماكاسا-اظتتوّسطة العوامل4ن وقتا نوعان،
 واطتارجّية من تتكّون اطتارجّية العوامل  الّداخلّية. البيئةالعوامل وىي البييئة،

كالّتعليميفاظتدرسةالّدينّية،شتّيةرّالغًنالّرشتّيةكعملّيةالّتعليميفالفصلوالبيئة
و اظتناسبةابظتادّاظتدّرسمهنّية الّتعليم واحتياجالّتالمذة،يفاختياراسرتاتيجّية ة

 الّتالمذة.غبةالعواملالّداخلّيةىيروواسرتاتيجّيةالّتعليماظتستخدمةاظتسرورة.
يفتعليمالّلغة(KKM)اسرتاتيجّيةاظتدّرسٌنالستيفاءمعيارالكفاءةاألساسّية -3

 كادورابظتدرسةالعربّية  اضتكومّية اإلسالمّية نوعان،4فماكاسان-اظتتوّسطة
و االسرتاتيجّية قتا واالسرتاتيجّيةداخل الفصل. خارج واالسرتاتيجّية الفصل

 اسرتاتيجّيات،الفصلداخلاظتستخدمة ثالثة على اسرتاتيجّيةويتكّون ىي
العربّية،وPAIKEMالّتعليم الّلغة الّتعليم،استخدام الّلغة كلغة والتزاماستخدام

 يف للّتالمذة العربّية الّتعليمعملّية خارج. واالسرتاتيجّية وقتاالفصل نوعان،
القّصة اإلنشاءوالقاء العربّية،وابكتابة الّلغة اوقت.صوصيّالّتعليماطتستخدام

ىيمهارةانيهدف أواظتهاراتالّلغويّة العربّية الّلغة اظتاّدة تعميقفهم ظتساعدة
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يعاهباحّّتيستطيعالستماعومهارةالكالمومهارةالقراءةومهارةالكتابةواست -4
الستيفاء الّتالمذة يساعد أن األساسّية الكفاءة يفاظتعٌّن(KKM)معيار

 درسة.اظت


 الّتسصّيات - ب
1-  أن اظتدّرس يكون لتّلل واظتواردأن للّتالمذة اظتعّدلة والكفاءة الّتعقيدات

تكونالّنتيجةاّلذين،ل(KKM)معيارالكفاءةاألساسّيةيفتعيٌناظتساعدة
 هتم.اتهاالّتالمذةقدانسبتبكفاءحصل

0-  األساسّية الكفاءة معيار يبٌّن أن اظتدّرس يكون يف(KKM)وأن اظتعٌّن
 .لكيىميعلمونكفاءةأوالدىموترقّيةكفاءهتمالّتالمذةىلوالدياظتدرسةإ

يكوناظتدّرسأنيزيدتسهيالتأخرىكالبطاقةواصتّوالةلتعليممهارةوأن -3
ألنّويستطيعأنينشأالّرغبة،والغناءالعريّبوغًنىااعدةالّتعليمظتساالستماع

 ليكونالّتعليممسرورة.و
اظتدّرس -4 يكون مهّتًماأن الّصفّإىل ألّنّإدارة الّرغبةا ينشأ أن يستطيع

 .اظتعٌّنوارتفاعها(KKM)معيارالكفاءةاألساسّيةللّتعليمواستيفاء
 

 االقرتاحات - ج
للّتالمذةواظتوارداظتساعدةالّتععدمحتليل -1 اظتعّدلة يفتعيٌنقيداتوالكفاءة

 .(KKM)معيارالكفاءةاألساسّية
0-  عن شرح عدم األساسّية الكفاءة إ(KKM)معيار اظتدرسة يف ىلاظتعٌّن

 الّتالمذة.والدي
 وغًناظتتنّوعة.يالتيفاظتدرسةغًناظتكافئة،هالّتس -3
 .قليلاىتماماظتدّرسإدارةالّصفّ -4

ِ
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