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يشكر الناس، وإنطالقا من هذا املبتدأ الرتبوي الكرمي، فإنين أشكر هللا جل وعال ظاهرا  
م هذا البحث، فله الفضل واملّنة. مث أنين وابطنا، سرا وعالنية، على ما مّن به علي من إمتا
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 على إاتحيت الفرصة لطلب العلم يف هذه اجلامعة املبارك.   احلكومية ماالنج

العليا والدكتور احلاج ولداان اَلستاذة الدكتورة أمي سنبلة، عميدة كلية الدراسات  .2
م تعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية  واركاديناات، رئيس قس

 احلكومية ماالنج، ملا قام به من إدارة الكلية والقسم. 
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عارفني كنائب مدير املدرسة أستاذ حممد سيف الدين، مدير املدرسة  وأستاذ زين ال .4
 .ببجانغارا 1املدرسة الثانوية احلكومية  يف
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 مني، واَلصدقاء ومن ال يستطيع الباحث ذكره. احملرت 
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 للجميع، آمني. 

 م 2020 أبريل 15ماالنج، 
 الباحث
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 مستخلص البحث
ثانوية ة واملهنية يف ترقية إجناز الطالب يف املدرسة ال، أتثري كفاءة معلمي اللغة العربية التعليمي2020أمحد علي مغفور، 

اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية ببجانغارا، رسالة املاجستري، قسم تعليم  1احلكومية 
 محيدة املاجستري. احلكومية ماالنج. املشرف اَلول: الدكتور فيصل املاجستري، واملشرف الثاين: الدكتورة دوي

 .: الكفاءة التعليمية، الكفاءة املهنية، منجز الطالبالكلمات اإلشارية

يّن، مسي املعلم املهيّن إذا كان لديه أربع كفاءات أساسية، وهي الكفاءات الشخصية املعلم هو معلم مه
(. لذلك ، جيب على  2005لسنة  14رقم  والتعليمية واملهنية واالجتماعية. وذلك طبقا لقانون املعلمني واحملاضرين )قانون

ساسي لقدرة املعلم اليت تظهر يف أنشطة التدريس كل معلم إتقان هذه الكفاءات. والكفاءة التعليمية واملهنية هي انعكاس أ
للغة والتعلم. ابَلهداف لطبع الطالب املتقني، القادرين، املبدعني، املستقلني وهلم خلق عظيم وفهم واسع. خاصة يف تعليم ا

يات التعلم بشكل العربية َلن اللغة العربية عنصر مهم لفهم دين اإلسالم على مستوى املدرسة الثانوية. وال تنجح مجيع عمل
جيد، ولقياس مدى جناح الطالب بعد العملية التعليمية هو قيمة التحصيل التعليمي، َلن الكفاءة التعليمية والكفاءة 

ببجانغارا.  1يف حتقيق إجناز الطالب، خاصة يف املواد العربية يف املدرسة الثانوية احلكومية  املهنية للمعلم تلعب دورًا مهًما
 لغة العربية فيها جيدة جدا.وقيمة دروس ال

( لقياس الكفاءة التعليمية ملعلمي اللغة العربية يف املدرسة الثانوية 1أما اَلهداف هذا البحث هي )
ملعرفة ( ا۳ببجانغارا ) 1نية ملعلمي اللغة العربية يف املدرسة الثانوية احلكومية فاءة املهلقياس الك(۲ببجانغارا ) 1احلكومية 

 1املهنية  ملعلمي اللغة العربية يف ترقية منجز الطالب يف املدرسة الثانوية احلكومية  تعليمية والكفاءةأاثر الكفاءة ال
 ببجانغارا.

اإلرتباطية لقياس أتثري الكفاءة التعليمية  ابلدراسةمی. استخدم الباحث يف كتابة هذه الرسالة مبدخل الك
. مث استخدم يف هذا البحث العدود واَلرقام  ببجانغارا 1الثانوية احلكومية  ملعلمي اللغة العربية يف املدرسةوالكفاءة املهنية 

 والرموز املتعلقة بتحليل اإلحصائي.

 1ي اللغة العربية يف املدرسة الثانوية احلكومية ( الكفاءة التعليمية ملعلم1وأما نتائج البحث فهي: 
( الكفاءة املهنية ملعلمي اللغة 2٪. 100-٪ 84وبة ٪، على درجة جيد جدا. من نتيجة اَلج87بجانغارا حتصل على ب

 ( التأثري3٪ 84-٪ 68٪، على جيد. من نتيجة اَلجوبة 80ببجانغارا حتصل على  1العربية يف املدرسة الثانوية احلكومية 
 0.012ارا أبمهية )ببجانغ 1الكبري للكفاءة التعليمية ملعلمي اللغة العربية على إجناز الطالب يف املدرسة الثانوية احلكومية 

ببجانغارا أبمهية  1(. والكفاءة املهنية ملعلمي اللغة العربية على إجناز الطالب يف املدرسة الثانوية احلكومية 0.05>
 الكفاءة التعليمية والكفاءة املهنية ملعلمي اللغة العربية أتثري يف ترقية إجناز الطالب. (. ولذلك كانت0.05> 0.010)
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ABSTRACT 
Ahmad ‘Ali Maghfur, 2020, Effect of Pedagogic and Professional Competence of 

Arabic Language Teachers on improving student achievement in MAN 1 

Bojonegoro. 

Supervisor: (I) Dr. M. faisol, M.Ag, (II) Dr. Dewi Chamidah, M.Pd 

Keywords: Pedagogic Competence, Professional Competence, Student 

Achievement 

The teacher is a professional educator, a teacher can be called professional if 

he has four basic competencies in himself, namely personal, pedagogical, 

professional and social competencies. This is in accordance with the law of 

teachers and lecturers (RI Law No. 14 of 2005). Therefore, each teacher should 

master these competencies. While pedagogic and professional competence is a 

basic reflection of a teacher's ability shown in teaching and learning activities. 

Who is oriented to print students who are pious, noble, capable, creative, 

independent and knowledgeable. Especially in Arabic language learning which 

incidentally is one important component to understand the religion of Islam at the 

level of Madrasah aliyah. And not all learning processes succeed perfectly, 

therefore to measure the extent of student success after the learning process is to 

look at the value of learning achievement. In this regard pedagogical competence 

and professional competence of teachers play an important role in achieving 

student achievement, especially in Arabic subjects at MAN 1 Bojonegoro where 

the value of Arabic language lessons at the school is classified as very good. 

This study aims to 1- Measure Arabic teacher pedagogical competence at 

MAN 1 Bojonegoro., 2- Measure Arabic teacher professional competence MAN 1 

Bojonegoro., 3- Determine the influence of pedagogic competence and Arabic 

teacher professional competence on improving student achievement in MAN 1 

Bojonegoro. 

This study uses a correlational research method with a quantitative approach 

to determine the effect of two or more variables. In this study researchers also 

used numbers, formulas, and statistical analysis. 

The results of this study are: 1) Pedagogical competence of arabic teachers 

in MAN 1 Bojonegoro scored 87%, included in the excellent category. With a 

vulnerable value of 84% -100%. 2) Arabic teacher professional competence at 

MAN 1 Bojonegoro scores 80%, included in both categories. Vulnerable value of 

68% -84% 3) Significant influence of arabic teacher's Pedagogical competence on 

student achievement in MAN 1 Bojonegor with a significance of (0.012 <0.05). 

And professional competence of arabic language teachers on student achievement 

in MAN 1 Bojonegoro with a significance of (0.010 <0.05). So it can be said that 

pedagogical competence and arabic teacher professional competence affect 

student learning outcomes. 
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ABSTRAK 

Ahmad ‘Ali Maghfur, 2020, Pengaruh Kompetensi Pedagogik dan Profesional 

Guru Bahasa Arab terhadap meningkatkan prestasi siswa di MAN 1 Bojonegoro. 

Pembimbing: (I) Dr. M. faisol, M.Ag, (II) Dr. Dewi Chamidah, M.Pd 

Kata kunci: Kompetensi Pedagogik, Kompetensi Profesional, Prestasi Siswa 

Seorang guru adalah pendidik yang professional, seorang guru bisa 

dikatan professional apabila memiliki empat kompetensi dasar dalam dirinya, 

yaitu kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional dan sosial. Hal tersebut 

sesuai dengan undang – undang guru dan dosen (UU RI No. 14 tahun 2005). Oleh 

karena itu, setiap guru sayogyanya menguasai kompetensi tersebut. Sedangakan 

kompetensi pedagogik dan profesional merupakan cerminan dasar kemampuan 

seorang guru yang ditunjukkan dalam kegiatan belajar mengajar. Yang 

berorientasi untuk mencetak siswa yang bertaqwa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, 

mandiri dan berilmu. Terlebih dalam pembelajaran bahasa arab yang notabene 

menjadi salah satu komponen penting untuk memahami agama islam di jenjang 

madrasah aliyah. Dan tidak semua proses pembelajaran berhasil dengan 

sempurna, oleh karena itu untuk mengukur sejauh mana keberhasilan siswa 

setelah proses pembelajaran adalah dengan melihat nilai prestasi belajar. Dalam 

hal tersebut kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru memainkan 

peran penting dalam mencapai prestasi siswa,  khususnya dalam mata pelajaran 

bahasa arab di MAN 1 Bojonegoro yang mana nilai pelajaran bahasa arab di 

sekolah tersebut tergolong sangat bagus. 

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Mengukur kompetensi pedagogik guru 

bahasa Arab di MAN 1 Bojonegoro. 2) Mengukur kompetensi profesional guru 

bahasa Arab MAN 1 Bojonegoro. 3) Mengetahui pengaruh kompetensi pedagogik 

dan kompetensi profesional guru bahasa arab terhadap peningkatan prestasi siswa 

MAN 1 Bojonegoro. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian korelasional dengan 

pendekatan kuantitatif untuk mengetahui pengaruh dua variabel atau lebih. Dalam 

penelitian ini peneliti juga menggunakan angka, formula, dan analisis statistik. 

Adapun hasil penelitian ini adalah: 1) Kompetensi pedagogik guru 

bahasa Arab di MAN 1 Bojonegoro memperoleh skor 87%, termasuk dalam 

kategori baik sekali. Dengan rentan nilai 84%-100%. 2) Kompetensi profesional 

guru bahasa Arab di MAN 1 Bojonegoro memperoleh skor 80%, termasuk dalam 

kategori baik. Dengan rentan nilai 68%-84% 3) Pengaruh yang signifikan 

kompetensi pedagogik guru bahasa arab terhadap prestasi belajar siswa MAN 1 

Bojonegoro dengan signifikasi sebesar (0,012 < 0,05). Dan kompetensi 

profesional guru bahasa arab terhadap prestasi belajar siswa MAN 1 Bojonegoro 

dengan signifikasi sebesar (0,010 < 0,05). Sehingga bisa dikatan bahwa 

kompetensi pedagogik dan Kompetensi profesional guru bahasa arab berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa. 
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 الفصل األول

 اإلطار العام 

 املقدمة .أ

. قدماابلتعليم كانت حياة اإلنسان متالتعليم جزء مهم من حياة اإلنسان، و 
التعليم هي املعلم والطالب ويف جناح التعليم حتدده العناصر. أما العناصر يف جناح عملية 

ومن هذه العناصر الستة، كان  1والبيئة. واملادة الدراسية واملنهج الدراسي واملرافق واإلدارة
  العناصر ويلعب دورا مهما يف عملية التدريس. وله دور يف عملية التنمية لدى املعلم أهم

 2عيشته. وم وسلوكه وذكائه ومهارته ومعرفته الطالب من حيث مفهوم شخصيته

 الباحث أن املعلم له دور مهم يف التعليم، فإن دور املعلمني وكفاءة  يفهم

املعلمني أمر ضروري للنجاح يف تنفيذ الربامج التعليمية، على الرغم من أن هناك أراء 
 يف عوامل جناح الربامج التعليمية، واجلانب العوامل املهنية وكفاءة املعلمني الناس احملتلفة

عوامل أخرى مثل: والطالب، والبنية التحتية، ووسائط اإلعالم، والبيئة،  هناك أيضا
وسياسة التعليم، ولكنهم تريعا العوامل املساعدة يف حني أن املعلمي ال  ليم،ونظام التع

 مركزية يف التعليم.  يزالون شخصيات

 إعداد املعلم خيظى ابهتمام كبري يف اآلونة اَلخرية سواء أكان ذلك عاملياً أم
حيث إعداده وتدريبه، وتقوميه، ويعد امتالك الدعلم للكفاايت املهنية  حملياً، من

الضرورية للمعلم الكفء من أجل هتيئة الظروف الالزمة إلجياد  َلساسية من املقوماتا
يف الوقت واجلهد. فاملعلم ميثل الركيزة اَلساسية يف عملية  البيئة الصاحلة للتعليم دون هدر

لكونه عصب املهنة  إعداده ابالهتمام والدراسة،  بد للمعلم أن حيظيالتعليم، إذن ال

 
1Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabbar, Evaluasi Program Pendidikan 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 10. 
2 Burhanuddin, dkk, Profesi Keguruan (Malang: IKIP Malang, 1995), 20. 
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حتقيق أهداف الرتبية، وعامل من عوامل  ي، فهو املسئول اَلول عنوحمركها اَلساس
 3.تطوير اجملتمع وتنميته

يرى عبد الوهاب، أن من يستطيع تطوير قدرات التفكري العليا عند الطلبة 
. ومن يستطيع التعامل، واالهتمام ابلطلبة الذين الافعمعه يتعلم الطلبة  .جيد إال معلم

كيف يتعلم الطلبة ذوو احتياجات ابجلد  يعرف الذي معلم صعوابت تعلم، سوى  لديهم
التعلم املتنوعة القادمني من بيئات اجتماعية متباينة، ختتلف نظرة كل منهم لدا ينتظرونه  

مؤهلني وذوي   يما ذا معين ال ميكن حيققه سوى معلمنيفإن تعل من التعليم. وابلنتيجة 
 4.كفاءة عالية

م أمر  ييف عملية التعل املعلم  دور أنالباحث علي ماسبق بيانه استفهم  بناءً 
تطوير قدرة الطالب، لذلك فإنه من املهم جدا إذا  املسؤول عن نقل املعرفة و  َلنهأساسي 

ميكن ودعم أداء املعلمني من أجل إنتاج  الكفاءة اليتلديه  كان املعلم جيب أن يكون 
 الطالب الذين هلم القدرة واجلودة يف جماالت ختصصهم.

العامل احلاسم يف فاعلية عملية التدريس، وعلى الرغم من كل  لم هوفاملع
اجلديدة اليت زخر هبا الفكر الرتبوي وما تقدمه التكنولوجيا املعاصرة من  املستحداثت

العملية التعليمية إال أن املعلم ما زال وسيظل العامل الرئيس يف مبتكرات تستهدف تيسري 
يرها وينفذها يف اجتاه اَلهداف احملددة اخلربات ويد هو الذي ينظم هذا اجملال، إذ أنه

على تزويد املتعلم مبختلف أنواع املعرفة وحشوها يف  لكل منها، ولد يعد دوره يقتصر
وميسرا إلكساب املتعلم املهارات واخلربات  ذاكرته فحسب بل أصبح موجهًا ومرشداً 

 
يف  واملعلمني العلمية الرتبية برانمج يف املعلمني الطلبة لدى اإلبداعي التفكري أنشطة استخدام مدى درويش، يمإبراه 3

 القا جامعة حلوان، ،4 العدد ،8 اجمللد واجتماعية، تربوية دراسات ،"ميدانية دراسة" الفنية الرتبية تدريس اخلدمة يف مراحل

 100م. ص  2002:رةه

مستوى لشارسة معلمي التعليم اَلساسي يف وادي حضرموت والصحراء ابجلمهورية اليمنية اب كويران، الوهعبد  4
بية، جامعة البحرين، الرت بوية والنفسية، كلية الرت لة العلوم جم، الرتبوين واملوجهنيالددارس للكفاايت التدريسية من وجهة نظر مديري 

 .87-64. م: ص 2008اجمللد العاشر، العدد الثالث، 
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 حنو اَلفضل وتبين سلوكه ى تغيريتعمل عل والعادات وتنمية امليول واالجتاهات والقيم اليت

 5.شخصيته بصورة متكاملة

 املعلمفعالية العملية التعليمية، و  هو عامل مهم يف ومن املعلوم أن املعلم

الطالب، حبيث يطلب من املعلم أن يكون لديه كفاءة بناء شخصية وسلوك لمسؤول 
ات ال عن الكفاءواملهنية، فض ، وخاصة الكفاءات التعلميةالكاملة جيدة واملهارات

 واالجتماعية اهلامة. الشخصية

 سنة 14فلذلك املعلم حيتاج ايل الكفاءات كما قد وضح يف القانون رقم 

املعلم أن ميلك اخلربة والكفاءة  عن املعلم واحملاضر، وجيب على 8فصل    2005
وأما  6الرتبية الوطنية.  وشهادة الرتبية وصحة البدن والروح والقدرة على حتقيق أهداف

سنة  74ونظام احلكومة رقم  يقصد ابلكفاءة يف القانون السابق عن املعلم واحملاضر
هي   2007سنة  16ونظام وزير الرتبية الوطنية رقم  2آية  3عن املعلم فصل  2008

والكفاءة اإلجتماعية والكفاءة املهنية  تشتمل على الكفاءة التعليمية والكفاءة الشخصية
يبحث عن   ربيني املتخصصني مبهنة املعلم. ويركز الباحث أناملكتسبة من خالل امل

كفاءتني رئيسيتني مها الكفاءة التعليمية والكفاءة املهنية. َلن الكفاءاتن مرتابطتان يف 
 التدريس.  علم وجيب أن ميلكهما يف أداءإطار امل

يرى عدانن حكيم، أن الكفاءة هي قدرة الشخص على ممارسة أو أداء 
تقوم على املهارات واملعرفة واملواقف اليت يدعمها العمل وفقا ملتطلبات  وظيفة أو مهمة

إن الكفاءة هي مسة أساسية للشخص ذات الصلة   (Spencer) الوظيفة. قال سبنسر
بفعالية اَلداء الفردي يف الوظيفة أو اخلصائص اَلساسية للمراجع، فعالة أوممتازة أو 

 7.الت معينةاَلداء املتفوق يف مكان العمل أو يف حا

 
 م 2007قداد، للطباعة :غزة. املالطبعة الثالثة، دار  "اإلدارة الصفية بتم النظرية والتطبيق"فؤاد العاجز،  5

6 Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 8. 
7 Adnan Hakim, Contribution of Competence Teacher (Pedagogical, Personality, Professional 

Competence and Social) On the Performance of Learning , THE IJES, 28 February. 2015 PP.01-

12|| 2015 || ISSN (e): 2319 – 1813 ISSN (p): 2319 – 1805 Volume IV. 2015, h.2, He Was a 

Lecturer at the Faculty of Economics, Halu Oleo University, Kendari. 
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علمنا أن إحدى الكفاءات املطلوبة يف إدارة التعليم يسمى الكفاءة الرتبوية. 
املتعلمني، وعملية التعلم،  الكفاءة دائما بقدرة املعلم كما ترتبط مبستوى فهم وترتبط

ووفقا ملولياسا، فإن الكفاءة الرتبوية هي القدرة على إدارة تعلم املتعلمني،  وحتقيق الذات.
املتعلمني، والتصميم التعليمي والتنفيذ، وتقييم نتائج التعلم، وتطوير  يف ذلك فهممبا 

 8.إمكاانهتم املتعلمني لتفعيل

التحكم يف خصائص  (1هي:  التعليمية واملكوانت املتضمنة يف الكفاءة
 (2الطالب من النواحي املادية واَلخالقية واالجتماعية والثقافية والعاطفية والفكرية؛ 

( 4تطوير املناهج املتعلقة ابملوضوع؛  (3 نظرايت ومبادئ التعلم الرتبوي؛ كم يفالتح

تصاالت من أجل االستفادة من تكنولوجيا املعلومات واال( 5 إجراء التعلم التعليمي؛
التواصل بشكل  (7 تسهيل تطوير املتعلمني احملتملتم لتحقيق إمکانياهتم؛ (6التعلم؛ 

( 9إجراء عمليات التقييم والتقومي ونتائج التعلم؛  (8ب؛ فعال، تعاطفيا، ووفقا للطال
 9اختاذ إجراءات لتحستم جودة التعلم التأملي. (10استخدام التقييم والتقومي للتعلم؛ 

ندرج الكفاءات املتعلقة مبهارات املعلمني يف عملية التعلم ضمن فئة وت
تعليمية وعميقة، وتغطي إتقان الكفاءة املهنية هي إتقان واسع للمواد ال الكفاءة املهنية.

الدراسي ومضمون الدراسات العلمية فلسفيا. ويقول كومارا أن الكفاءة  نهجحمتوايت امل
التعامل مع مهمة التكيف وكفاءة احملاضر مهم جدا َلنه يرتبط املهنية ابلقدرة على 

 .املبني مباشرة ابَلداء

م هي: السيطرة على املواد،  يرى وجيااي أن قدرات املعلم املهنية يف عملية التعل
برانمج التعلم، وإدارة الفصول الدراسية، واستخدام مصادر وسائل اإلعالم، واتقان  وإدارة

إدارة التفاعل بني التعليم والتعلم، وحتقيق تعلم الطالب لصاحل التعليم، و  أساسيات
ة، وترتيب إدارة ومعرفة الوظيفة والربانمج، والتوجيه وخدمات املشور  الدشاركتم يف التعلم،

وتفسري نتيجة البحوث التعليمية َلغراض التدريس، وتشمل  الددرسة ملعرفة وفهم املبدأ

 
8 Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, Bandung ; PT. Remaja Rosda Karya, 2011. 
9 Asmani, JM, 2009. Competency Exciting, Power Books. Yogyakarta. 
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لكفاءة املهنية فهم املواد املنهجية املناسبة، وفهم مستوى ا املؤشرات املستخدمة لقياس
 اَلخرى، وإتقان اخلطوات يف البحث والتحليل املفاهيم والعالقات املتبادلة مع العلوم

 10.النقدي الستكشاف املواد التعليمية

املهنية هي القدرة على إتقان املواد  يرى سواينتو وجهاد، طرح اَلمر الكفاءة
 واسع وعميق ما يلي: على نطاق التعليمية

املفاهيم واهلياكل وطرق العلم / التكنولوجيا / الفن أعاله / متماسكة مع مشاكل  .1
 التعليم 

  املناهج الدراسيةاملواد التعليمية املوجودة يف .2

 املوضوع املعين العالقة بني .3

 تطبيق املفاهيم العلمية يف احلياة اليومية .4

 حتافظ على القيمة و الثقافة الوطنية.  والكفاءة املهنية يف سياق عاملي وما زالت .5

هو الشخص  بناًء علي ماسبق بيانه اسستحلص الباحث أن املعلم املهين
تعليما جيدا واملعلم يتقن  بعبارة أخرى أنه قد تلقى الذي لديه مهارات يف التعليم أو

ي اَلنشطة أسس هيئة التدريس كما ه اسرتاتيجيات أو تقنيات خمتلفة يف التعلم وإتقان
بعد أن واجبات ومسؤوليات  حمددة يف اختصاص املعلم. ويف احلالة الراهنة وال يبدو

 . املعلمني يف جمال التطوير املهين الكثري

 ملهنية للمعلمني يف عملية التعلم هي شيء مهمأن الكفاءة ايعرف الباحث 

علمني هلا الواقع هو أن هناك العديد من االحنرافات و ليس متاما مهارات امل جدا، ولكن
حيدث قد يكون انجتا عن عدم وجود الكفاءة الرتبوية و املهنية، وميكن  يف تدريس هذا

ة ليس مأهال يف ومون بتدريس اللغة العربيخلفيات املعلمني الذين يق أيضا أن يكون سببا
بيئة التعلم جيدة ليست سهلة، فهي تتطلب طاقة إضافية،  تعليم اللغة العربية . جلعل

 
10 Saragih, A.H., 2008. “Competencies Minimum of a Master's in Teaching”. Journal Tabularasa 

Unimed PPS. Vol. No. 5. June 1, 2008. 
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واملهارات والتدريب واخلربة، واملسائل املتعلقة ابختيار من فعالية التعلم وطرق التدريس  
 .املناسبة َلهداف التعلم

علمي ءة التعليمية والكفاءة املهنية ملولذلك يريد الباحث أن يبحث الكفا
ببجانغارا. من أجل معرفة مقدار الكفاءة  1 نوية احلكوميةيف املدرسة الثا اللغة العربية 

 إجنازللمعلمني. وما إذا كانت الكفاءة مؤثرة للغاية يف ترقية  والكفاءة املهنية التعليمية
 .الطالب

 أسئلة البحث  .ب
  1يف املدرسة الثانوية احلكومية  علمي اللغة العربيةمل  الكفاءة التعليمية ما َمّدى .1

 ببجانغارا؟

 1يف املدرسة الثانوية احلكومية  الكفاءة املهنية ملعلمي اللغة العربية ما َمّدى .2
 ببجانغارا؟

 ز الطالباجنإكفاءة معلمي اللغة العربية التعليمية واملهنية يف ترقية أتثري  ما َمّدى  .3
 ببجانغارا 1كومية يف املدرسة الثانوية احل

 أهداف البحث ج. 

 أسئلة البحث، فيهدف الباحث حبثه إىل: ابلنظر إىل 

 1يف املدرسة الثانوية احلكومية  ملعلمي اللغة العربية  الكفاءة التعليمية قياسل .1
 .ببجانغارا

 1الكفاءة املهنية ملعلمي اللغة العربية يف املدرسة الثانوية احلكومية  قياسل .2
 .ببجانغارا

 ز الطالباجنإكفاءة معلمي اللغة العربية التعليمية واملهنية يف ترقية أتثري   اسيقل .3
 .ببجانغارا 1يف املدرسة الثانوية احلكومية 
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 فرضية البحث  د.

أن الفرضية هي إجابة مؤقتة لصياغة مشكلة البحث. وقيل مؤقتتة َلن 
اليت حتصل  قائق عمليةاإلجاابت املقدمة تستند إىل نظرايت مناسبة. ومل تستند إىل ح

 11من خالل مجع البياانت.

وقال أمحد بدر يعرف الفرضيات أبهنا ختمني أو استنتاج ذكى يصوغه ويتبناه 
لشرح بعض ما يالحظه من احلقائق والظواهر وليكون هذا الفرض كمرشد  الباحث مؤقتا

 12.البحث والدراسة الىت يقوم هبا له ىف

 : وأما فرضية البحث تنقسم ايل قسمني

 (causal hypotesis)الفرضيية السببية  .1

يف ترقية  ملعلمي اللغة العربية يوجد التأثري الكفاءة التعليمية والكفاءة املهنية
 ببجانغارا. 1الطالب يف املدرسة الثانوية احلكومية  إجناز

 ( null hypotesis)   الفرضية الصفرية .2

يف  علمي اللغة العربية مل اليوجد التأثري الكفاءة التعليمية والكفاءة املهنية
 ببجانغارا. 1الطالب يف املدرسة الثانوية احلكومية  إجنازترقية 

 ه. فوائد البحث

 فوائد من الناحية النظرية والتطبيقية.  إن هذا البحث له 

 النظرية  .1

 ملعلومات البحث عن الكفاءة التعليمية والكفاءة املهنية ملعلمي اللغة العربية. (1

 . العربية الكفاءة التعليمية والكفاءة املهنية ملعلمي اللغةلتحسني وترقية جودة  (2

 العاملية .2

 
11 Sugiyono, Metode penelitian pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2010), hal 96 

 .97( ص 1994 كتبة اَلكادمية،املالدوحة: )ومناهجه، ول البحث العلمى أمحد بدر، أص 12
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يف جامعة موالان مالك  للمؤسسة: أن يكون مرجعا للطالب واملعلمني (1
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

 للمعلم: أن يكون مدخال يف إدارة عملية التعليم لتحقيقي التحصيل (2

 الدراسي. 

 الكفاءة التعليمية والكفاءة املهنية مدخال عنمعلوما و للباحث: أن يكون  (3

 . ملعلمي اللغة العربية ويكون دليال يف عملية التعليم

 حدود البحث.  و

 يركز الباحث يف هذا البحث بتحديد ما يتعلق ابملوضوع واملكان والزمان:

 احلد املوضوعي (1

العربية  يف الكفاءة التعليمية والكفاءة املهنية لدي معلمي اللغة حيدد موضوعه
 . الطالب إجنازوأاثرها يف ترقية 

 احلد املكاين (2

 فقط. الفصل العاشر يف كان احلد املكاين

 احلد الزماين (3

شهر اكتوبر إىل  م2020-2019جيري هذا البحث يف العام الدراسي 
 ديسمرب. 

 ز. حتديد املصطلحات

 من هذا البحث هو:  لحاتأن حتديد املصط

الب ونظرايت التعليم املعلم على إتقان خصائص الطالكفاءة التعليمية هي قدرة  أما (1
إمكاانت  وتطوير املنهج واملادة والتنفيذ التعليم واستفادة التكنولوجي للتعليم وتطوير
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الطالب نتائج  الطالب واالتصال الفعال مع الطالب وتقومي نتائج التعلم واستفادة
 13لتعليم.ملصلحة التعليم وأداء االجراءات احلساسية لرتقية جودة ا

الكفاءة املهنية هي العملية أو اَلنشطة اليت تكون مصدر جناح احلياة وحتتاج العملية  (2
 اخلربة واملهارة والرباعة الستيفاء معيار اجلودة وحتتاج إىل التعليم املهين. إىل

، رفع )درجات، مستوايت، 14ة أو مرتبة أعلىالرتقية: نقل املوّظف إىل درج (3
  15)اإلنتاج وغريه(. وغريمها(، زايدة، تكثيف

الدروس ، وعادة  هو التمكن من املعرفة أو املهارات اليت طورهتا العني الطالب إجناز (4
بناًء علي ماسبق  16ما يشار إليها درجات االختبار أو الدرجات اليت قدمها املعلم.

الطالب هو التحصيل العلمي الذي ُت احلصول عليه  إجنازحث أن بيانه استفهم البا
يشار إىل هذه  التعلم إلتقان املعرفة اليت يتم تطويرها عادة وعادةية عمل منه

اإلجنازات ابَلرقام.

 الدراسات السابقة  . ح

 استفاد الباحث من هذه الدراسات السابقة يف حتديد النظرايت اليت تتعلق

 التعليمية والكفاءة املهنية.ابلكفاءة 

 17م( رسالة املاجستري2016سوسينتا ليك أان، ) .1

 الكفاءة التعليمية ملعلمي اللغة العربية يف املدارس الثانوية : البحثان عنو 

أهداف البحث : معرفة  (.وصفي حتليلي تقوميي)فوجنوكوسوما ماالنج جاوى الشرقية 

 
13 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi 

Akademik dan Kompetensi Guru 
 قاموس املعاين الرقمي14

15 KBBI Digital (kamus besar bahasa indonesia edisi kelima), 
16 KBBI Digital (kamus besar bahasa indonesia edisi kelima), 2003, hal 200. 

)وصفي  الكفاءة التعليمية ملعلمي اللغة العربية يف املدارس الثانوية فوجنوكوسوما ماالنج جاوى الشرقيةسوسينتا ليك أان،  17
ماالنج،  ان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكوميةجامعة موال الدراسات العليا، )ماالنج: قسم تعليم اللغة العربية كلية حتليلي تقوميي(

 9(. ص 2016
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الثانوية فوجنوكوسوما ماالنج يف ختطيط  مبدارسمدى مستوى القدرة ملعلمي اللغة العربية 
 ريس. الدرس وتنفيذ الدرس وتقومي التد

  الكفاءة التعليمية ملعلمي اللغة العربية مبدارس الثانوية: نتائج البحث

  % بدرجة  47،5فوجنوكوسوما ماالنج يف ختطيط الدرس حيصل على نقاط من 

وتقومي   % بدرجة "انقص"، 50،6"انقص"، وتنفيذ التدريس حيصل على النقاط من 
 % بدرجة "انقص".  42،6التدريس حيصل على نقاط من 

 18م 2016رسالة املاجستري ،  ، يايتجوم .2

 كفاءة معلمي اللغة العربية التعليمية واملهنية جبامعة أنتاساري  : عنوان البحث 

أهداف  (.استخدام اَلسلوب الوصفي الكمي)اإلسالمية احلكومية ابجنارماسني اجلنوبية 
تاساري ( الكفاءة التعليمية معلمي اللغة العربية جبامعة أن1البحث ملعرفة وحتليل 

الكفاءة املهنية معلمي اللغة العربية جبامعة  ( 2اإلسالمية احلكومية ابجنارماسني اجلنوبية 
 احلكومية ابجنارماسني اجلنوبية.  أنتاساري اإلسالمسة

   اللغة العربية حصل الشركة املصرية  الكفاءة التعليمية معلمي: نتائج البحث
. 100%  - 84تيجة اَلجوبة %، من ن 88لإلتصاالت حيصل على درجة جيد جدا 

. من نتيجة  درجة جيد 80املهنية ملعلمي اللغة العربية كسب % أما ابللنسبة للكفاءة
 %.  84-69 اَلجوبة

 19م 8201رسالة املاجستري   عليا، نور إنتان .3

 
كفاءة معلمي اللغة العربية التعليمية واملهنية جبامعة أنتاساري اإلسالمية احلكومية ابجنارماسني اجلنوبية جوميايت،  18

العليا، جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية كلية الدراسات ، )ماالنج: قسم تعليم اللغة العربية)استخدام اَلسلوب الوصفي الكمي(
 10(. ص.2016احلكومية ماالنج، 

الكفاءة التعليمية والكفاءة املهنية لدي معلمي الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية وأتثريها على  ،عليا نور إنتان 19
، )سورااباي: جبامعة سوانن أمبيل )املدخل الكمي( ومية سوراابايالتحصيل الدراسي للطالب جبامعة سوانن أمبيل اإلسالمية احلك

 م(. 2018اإلسالمية احلكومية كلية الدراسات العليا سورااباي، 
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اءة التعليمية والكفاءة املهنية لدي معلمي الربانمج الكف: عنوان البحث
 الدراسي للطالب جبامعة سوانن أمبيلوأتثريها على التحصيل لتعليم اللغة العربية  املكثف

اإلسالمية احلكومية سورااباي، رسالة تكميلية ختصص تعليم اللة العربية كلية الدراسات 
 .لة مبدخل الكميالعليا و تستخدم الباحثة يف كتابة هذه الرسا

مي ملعرفدة الكفاءة التعليمية لدي معل (1أما اَلهداف هذا البحدث هي 
( 2لتعليم اللغة العربية جبامعة سوانن أمبيل االسالمية احلكومية سورااباي  برانمج املكثف

لتعليم اللغة العربية جبامعة سوانن  لدي معلمي برانمج املكثف ملعرفدة الكفاءة املهنية
ملعرفدة أتثري الكفاءة التعليمية والكفاءة املهنية ( 3سالمية احلكومية سورااباي أمبيل اال

التحصيل الدراسي للطالب جبامعة  لتعليم اللغة العربية على  املكثف برانمج لدي معلمي
 .سوانن أمبيل االسالمية احلكومية سورااباي

 التعليمية والتحيل الدراسيأن معامل االرتباط بني الكفاءة : نتائج البحث

 االرتباط قوي بني الكفاءة وهذا دليل عى أن هناك 0,679النتيجة  حصل على

املهنية والتحصيل  الكفاءة والتحصيل الدراسي. وأما معامل االرتباط بني التعليمية
وهذا دليل على أن هناك االرتبداط معتدل بدن  0,590النتيجة  الدراسي حصل على

 الدراسي.  يدة والتحصيلاملهن الكفاءة

 20م 2017رسالة املاجستري   فرحية أفضل النعمة،  .4

 ة العربية يف املدرسة املتوسطةمية ملعلمي اللغالكفاءة التعلي :عنوان البحث 

دراسة احلالة  ماالنج واملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية ابتو 2اإلسالمية احلكومية 
ولوصف الكفاءة التعليمية ملعلمي اللغة العربية  ابملدحل الكيفي. أهداف البحث ملعرفة

واملدرسة املتوسطة اإلسالمية ماالنج  2املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية يف
( الكفاءة يف ختطيط 2( الكفاءة يف فهم الطالب 1 تشمل على: احلكومية ابتو اليت

 
ماالنج واملدرسة  2اإلسالمية احلكومية  الكفاءة التعليمية ملعلمي اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة فرحية أفضل النعمة، 20

، )ماالنج: قسم تعليم اللغة العربيةكلية الدراسات العليا، جامعة دراسة احلالة ابملدحل الكيفي حلكومية ابتوااملتوسطة اإلسالمية 
 (.2017موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، 
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( الكفاءة يف 5ج التعليم ( الكفاءة يف تقزمي نتائ4( الكفاءة يف تنفيذ التعليم 3التعليم 
ية ملعلمي ( إسرتاتيجية مدير املدرسة لرتقية الكفاءة التعليم6تطوير إمكاانت الطالب 

ماالنج واملدرسة املتوسطة  2اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 
 المية احلكومية ابتو.اإلس

املتوسطة  العربية يف املدرسةأن الكفاءة التعليمية ملعلمي اللغة : نتائج البحث
 (1تو هي: اب ماالنج واملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 2اإلسالمية احلكومية 

من مستوى ذكاء  الكفاءة يف فهم الطالب، إن مستوى ذكاء الطالب خمتلف يبدأ
املعلم مستوى ذكاء  املنخفض ومستوى ذكاء املتوسط ومستوى ذكاء اَلعلى ويفهم

الدروس اخلاصة للطالب   شرح املادة ونتيجة االختبار، وكذلك يعطيالطالب عند 
الكفاءة يف ختطيط التعليم، ميكن ( 2ليت ُت تسليمها الذين مل يفهمو املواد التعليمية ا

مبناسبة املنهج املقرر مثل الربانمج النصف  املعلم إبعداد اَلجهزة التعليمية مرتبا ومنظما
الكفاءة يف تنفيذ  (3الدرس وحتضري الدرس التعليم  السنوى وختطيطالسنوى والربانمج 

املقدمة واَلنشطة خطط الذي يتكون من بتخطيط التعليم امل املعلم وفقا التعليم، قام
ويستخدم املعلم التنوع يف الطرائق والوسائل ويستخدم مصادر  اَلساسية واإلختتام
الكفاءة يف تقزمي نتائج التعليم، قام املعلم  (4 من وزارة الشؤون الدينية التعليمية اَلساسية

الطالب، يتكون من الكفاءة يف تطوير إمكاانت  (5التعليم ابلتقييم  تقومي نتائج
واملعاجلة واإلثراء قام اإلضافية  Arabic Club إبقامة إشراف اخلطابة وأنشطة  اَلنشطة

اإلجتماعية عند  واإلشراف املعلم عند يوجد الطالب نتيجة أقل من معيار اكتمال اَلدتى
إسرتاتيجية مدير (6 جيري تعليم اللغة العربية إبعطاء التشجيع والتوجيع واإلرشادات.

حث املعلم على مواصلة  لكفاءة التعليمية ملعلمي اللغة العربية وهياملدرسة لرتقية ا 
ربية من والندوة عن اللغة الع دراستهم إىل الدراسات العليا واشرتاك املعلم التدريبات

مشاورة معلم للمواد التعليمية ليبحث عن  احلكومة أو املؤسسات اَلخرى، واشرتاك املعلم
 اجهها.املشكلة اليت تو 
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 21( رسالة املاجستري1620حممد فضل رمضان ) .5

  اجلودة  الكفاءة التعليمية ملعلمي اللغة العربية وحماولة ضمان :عنوان البحث 

QUALITY ASSURANCE)  على كفاءهتم التعليمية يف جامعة السلطان شريف قاسم
 (.الوصفي الطبيعي ابملدخل النوعي)اإلسالمية احلكومية 

جبامعة  لغة العربية يف قسم تعليم اللغة العربيةتعليمية ملعلمي الاكتشاف الكفاءة ال
عربية السلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رابو وجور ضمان اجلودة ملعلمي اللغة ال

التعليم والقيام بعملية التعليم  الكفاءة يف تصميم (1على كفاءهتم التعليمية يرتكز على، 
والكفاءة يف استفادة البحوث العلمية وتطوير التكنولوجي والقيام بتقومي عملية التعليم 

الواجبات الرئيسية لضمان اجلودة من خالل نشر ( 2جودة أداء عملية التعليم. لرتقية 
كفاءة املعلمي من خالل خريطة الطرق لقسم تعليم  ة التقرير اَلكادميي وإثراءإستمار 

 اللغة العربية. 

جامعة  لغة العربية يفيمية لدى معلمي الأن الكفاءة التعل (1نتائج البحث: 
السلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو تتأثر بوسائل التعليمية املوجودة ونظامها، 

ضمان اجلودة جملال الكلية  جلنة (2الكفاءات على الكفاءة التعليمية.  وهبذه تدافع أربع
ير اَلكادمي لتحصيل  التقر  بتوزيع قامت بتنفيذ الواجبات ووظائفها الشدة منها، أوال

معلمي اللغة العربية يف جامعة السلطان  على املعلومات عن الكفاءة التعليمية لدى
خالل طالهبم وقسم تعليم اللغة العربية. اثنيا،   شريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو من

رق لقسم تكميل وحتسني الكفاءة التعليمية ملعلمي اللغة العربية كما وردت يف خريطة الط
 .2017-2016 تعليم اللغة العربية سنة

 22.م 2015رسالة الداجستري،  ريشا، .6

 
  ( علىASSURANCE QUALITYحممد فضل رمضان الكفاءة التعليمية ملعلمي اللغة العربية وحماولة ضمان اجلودة   21

كفاءهتم التعليمية يف جامعة السلطان شريف قاسم اإلسالمية احلكومية )الوصفي الطبيعي ابملدخل النوعي(، )ماالنج: قسم تعليم 
 10(. ص. 2016اللغة العربيةكلية الدراسات العليا، جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، 

مج املكثف لتعليم اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية الربانالكفاءة التعليمية لددرسي ريشا،  22
(، )ماالنج: قسم تعليم اللغة العربيةكلية الدراسات العليا، جامعة موالان ماالنج )دراسة مقارنة بني خرجيي قسم التأهيل التعليمي وغريه

 10ص.  (.2015مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج، 
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لتعليم اللغة العربية الكفاءة التعليمية لددرسي الربانمج املكثف : عنوان البحث
جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج )دراسة مقارنة بني خرجيي قسم  

ابلدراسة املقارنة بصفة  ستخدم هذا البحث املدخل الكمييو ( التأهيل التعليمي وغريه
 لتعليم اللغةالكفاءة التعليمية ملدرسي الربانمج املكثف ( 1أهداف البحث الوصفية.

خرجيي  دراسة مقارنة بني )العربية جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
لتعليم  ملدرسي الربانمج املكثف ءة التعليميةملعرفة الكفا قسم التأهيل التعليمي وغريه(

قسم التأهيل  اللغة العربية جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج اخلرجني 
املكثف لتعليم اللغة العربية جبامعة  ملعرفة الكفاءة التعليمية ملمرسي الربانمج( 2التعليمي 

لوصف  3ماالنج من قسم غري التأهيل التعليمي  موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية
موالان مالك  مقارنة الكفاءة التعليمية ملدرسي الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية جبامعة

 .احلكومية ماالنج بني اخلرجني قسم التأهيل التعليمي وغريه إبراهيم اإلسالمية

لتعليم  الربانمج املكثف أن مقارنة بني الكفاءة التعليمية ملدرسي: نتائج البحث
جبامعة موالان  اللغة العربية خرجيي قسم التأىيل التعليمي وغريه وطريقة رئيس الربانمج

عن  Rating Scale اإلسالمية احلكومية ماالنج يعين: يشكل املالحظة مالك إبراىيم
تأىيل الكفاءة التعليمية ملدرسي الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية من فسم غري ال

%  71ماالنج وجدت الباحثة  التعليمي جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية
الربانمج املكثف لتعليم اللغة العربية  عليمية لددرسيودخلت إىل درجة قوية. الكفاءة الت

%  58احلكومية ماالنج وجدت الباحثة بدرجة  جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية
 2، 72< 20، 4>2،  30مقارنة بني بينهما يدرجة  لكمية الكايف. ومندخلت إىل ا

لة. مث من طريقة رئيس هناك مقارنة بني قاطعة َلن نتيجة مالحظة أكرب من نتيجة جدو 
اإلختبار  (1لتعليم اللغة العربية لرتقية الكفاءة التعليمية للمدرس يعين:  الربانمج املكثف

 دورة التعليم (2اللغة العربية شاهدة الرتبية يف تعليم حسب على كفاءة املدرس وب القبول

كل  LKD ملبع (4مواصلة الدراسة إىل املاجستري أو الدكتور  (3يف اللغة العربية 
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حلل املشكلة  لبدورة اخلاصة يف كل أسبوع للمدرس تتحدث وتبحث وتناقش (5املرحلة 
 عن تعليم اللغة العربية. 

1.1اجلدول  

دهتا الباحثسات السابقة اليت أاملقارنة بني الدرا  

 الرقم اسم البحث عنوان البحث أوجه الشبه أوجه اإلختالف

يبحث هذا البحث  .1
التعليمية الكفاءة 

يف  واملهنية وأثرها
 الطالب إجنازترقية 

  يستخدم ذلك .2

 البحث ابملدخل

  التقوميي  التحليلي

 ومنهجيته بدراسة

الوصفية، وأما هذا 
يستخدم املدخل  البحث

ي ومنهجيته بدراسة الكم
 . اإلرتباط

 ومكان البحث .3

 كالمها خمتلفتان

يبحثان  كالمها
 الكفاءة عن

التعليمية ملعلمي 
 العربية  اللغة

الكفاءة التعليمية 
ملعلمي اللغة 

العربية يف املدارس 
الثانوية 

فوجنوكوسوما 
ماالنج جاوى 

)وصفي  الشرقية
 حتليلي تقوميي(، 

سوسينتا ليك أان، 
 م  2016

1. 

البحث  ذلكاه اجت .1
الوصفية،   ابلدراسة

  وأما هذا البحث

 بدراسة اإلرتباط 

بحثان ي كالمها
 الكفاءة عن

التعليمية واملهنية 
 ملعلمي اللغة

كفاءة معلمي 
اللغة العربية  

التعليمية واملهنية 
جبامعة أنتاساري 

 جوميايت،

 م 2016 

2. 
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  ومكان البحث .2

 كالمها خمتلفتان

اإلسالمية  العربية 
احلكومية 

ابجنارماسني 
)استخدام اجلنوبية 

اَلسلوب الوصفي 
 الكمي(،

يبحث هذا  .1
البحث الكفاءة 

  واملهنية وأثرهاالتعليمية 

 الطالب  إجنازيف ترقية 

ومكان البحث كالمها  .2
 خمتلفتان

يبحثان  كالمها
 الكفاءة عن

التعليمية واهلنية 
 ملعلمي اللغة

 العربية 

الكفاءة التعليمية 
والكفاءة املهنية 

لمي لدي مع
الربانمج املكثف 

لتعليم اللغة العربية  
وأتثريها على 

التحصيل الدراسي  
جبامعة للطالب 

سوانن أمبيل 
اإلسالمية 

 احلكومية سورااباي

 ()املدخل الكمي

عليا،  نور إنتان
 م 2018

3. 

البحث   يبحث هذا .1
 املهنية وأثرها الكفاءة

 الطالب  إجنازيف ترقية 

  يستخدم ذلك .2

 البحث ابملدخل

  ومنهجيته الكيفي

يبحثان  كالمها
 الكفاءة عن

التعليمية ملعلمي 
 العربية  اللغة

الكفاءة التعليمية 
ملعلمي اللغة 

العربية يف املدرسة 
 املتوسطة

اإلسالمية 
 2احلكومية 

فرحية أفضل  
 م2017النعمة، 

4. 
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وأما  بدراسة احلالة، 
  يستخدم البحث هذا

 املدخل الكمي

بدراسة  ومنهجيته
 اإلرتباط 

  ومكان البحث .3

 كالمها خمتلفتان

واملدرسة ماالنج 
املتوسطة 

اإلسالمية 
 احلكومية ابتو

دراسة احلالة  
 الكيفيابملدحل 

البحث   يبحث هذا .1
 الكفاءة املهنية وأثرها

 الطالب  إجنازيف ترقية 

البحث   . يستخدم ذلك2
ومنهجيته  النوعي ابملدخل
الوصفية، وأما هذا  بدراسة
يستخدم املدخل  البحث
جيته بدراسة نهوم الكمي

 اإلرتباط 

  . ومكان البحث3

 كالمها خمتلفتان

يبحثان  كالمها
 الكفاءة عن

التعليمية ملعلمي 
 العربية  اللغة

الكفاءة التعليمية 
ملعلمي اللغة 

العربية وحماولة 
ضمان اجلودة  

QUALITY 

ASSURANCE )
على كفاءهتم 
التعليمية يف 

جامعة السلطان 
شريف قاسم 

اإلسالمية 
 احلكومية

)الوصفي الطبيعي 
 ابملدخل النوعي(، 

حممد فضل 
رمضان، 

 م. 2016

5. 

البحث   يبحث هذا .1
 املهنية وأثرها الكفاءة

 الطالب  إجنازيف ترقية 

البحث   . يستخدم ذلك2

يبحثان  كالمها
 اءةالكف عن

التعليمية ملعلمي 
 العربية  اللغة

الكفاءة التعليمية 
ملدرسي الربانمج 

املكثف لتعليم 
اللغة العربية  

 .6 م  2015ريشا، 
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 بدراسة املقارنة الوصفية،

يستخدم  وأما هذا البحث
 اإلرتباط  بدراسة

  . ومكان البحث3

 كالمها خمتلفتان

جبامعة موالان 
مالك إبراهيم  

اإلسالمية 
احلكومية ماالنج 

)دراسة مقارنة بني 
خرجيي قسم 

التأهيل التعليمي 
 وغريه(
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 الفصل الثان 

 اإلطار النظرى

 كفاءات املعلم: األول املبحث

 الكفاءةمفهوم  .أ

يف التعليم، واملعلم اجليد هو املعلم الذي لديه القدرة  كان املعلم عامالً رئيسياً 
واملهارات الالزمة للتدريس، وإدارة الفصل الدراسي، ويستطيع أن جيعل الطالب  

با. فلذالك للمعلم القدرة والكفاءة اَلساسية حىت يكون التعليم مناس والبد. الناجحون
 يفات اليت تناسب ابلكفاءة.  يعرب الباحث التعر 

هي السلطة أو   (KBBIأن الكلمة الكفاءة يف القاموس اَلندونيسي الكبري)
يرى   23السلطة لتحديد أو صياغة شيء، فهم الكفاءة اَلساسية هي القدرة أو املهارة.

مل يف سياق معني، حممد الدريج أن الكفاايت هي قدرات مكتسبة تسمح ابلسلوك والع
ومهارات وقدرات واجتاهات مندجمة  بشكل مركب. كما  ويتكون حمتواها من معارف

وجتنيدها وتوظيفها قصد مواجهة مشكلة ما وحلها يف  يقوم الفرد الذي اكتسبها، إباثرهتا
 24وضعية حمددة.

جمموعة من املعرفة والسلوك، واملهارات اليت  هي يفهم الباحث أن الكفاءة
لتحقيق أهداف التعلم والتعليم. وتكتسب الكفاءة من خلل لمعلم أن ميلكها جيب ل
والتدريب والتعلم الذايت عن طريق االستفادة من موارد التعلم. ومعين الكفاءة من  التعليم

فقط، ولكن  حيث املصطلح يتضمّن جوانب خمتلفة، ال تتعلق ابجلوانب البدنية والعقلية 
مركب من القدرات الشخصية   هو فاءة املعلمك أن Mulyasa_ل الروحية. وفقا

 
23 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ( Jakarta: 

Balai Pustaka, 2008 ), 719-720 
 عرفة امل  "سلسلة  رمسيس منشورات من ندمجامل للمنهاج  علمي أتسيس أجل من التعليم، يف الكفاايت الدريج، حممد  .د 24

 .م2000: أكتوبر 16 العدد "للجميع
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واالجتماعية والروحية اليت تصبح الكفاءة الكاملة، معيار مهنة املعلم الذي يشمل على 
 25إتقان املواد وفهم الطالب والتعلم والتنمية الشخصية واملهنية.

 القوة) قوة الفكر(، واملوقف ، واملهارات) مزيج من املعرفة والكفاءة هي

 ال. وبعبارة أخرى، الكفاءة هي مزيج من إتقان املعرفة واملهاراتيتجلى يف أفع (ةالبدني

ويقال . والقيم واملواقف اليت تنعكس يف عادة التفكري والعمل يف تنفيذ املهام والوظائف
 أن الكفاءة هي مزيج من القدرة واملعرفة واملهارات واملواقف والطبيعة والفهم والتقدير

واحدة َلداء العمل يف أداء املهمة أو العمل من أجل حتقيق راء مسة واَلمل الكامنة و 
 جمموعة من املعارف واملهارات اجلودة يف وظيفة حقيقية. وهكذا، فإن الكفاءة هي معايري

والسلوكيات اليت البد علي املعلمني أن ميلكها وخيتربها ويتقنها ليكون قادرة على أداء 
هو قدرة وسلطة املعلمني يف تنفيذ مهنة  املعلمكفاءة   ورأي آخر إن 26املهنية. واجباهتم

 27املعلم.

جمموعة من املعارف واملهارات والسلوكيات  وفقا للقانون، فإن الكفاءة هي
 28أن ميتلكها ويعيشها ويتقنها املعلمون أو احملاضرون يف أداء الواجبات املهنية. اليت جيب

علمني فقط، بل هناك أيًضا مهارات ة للمالكفاءة ال حيتوي على املعرف ويفهم الباحث أن
 إتقاهنا وتطبيقها يف عملية التعلم يف أداء الواجبات املهنية. وسلوكيات جيب

القدرة والسلطة  بناًء علي ماسبق بيانه اسستحلص الباحث أن الكفاءة هي
من املهارات والقدرات سواء يف شكل املوقف والعقلية  للمعلم يف تنفيذ مهنته، بدعم

املعلم املختص هو املعلم  ويقال. معلم يف التعليم واخلربة. وتظهر كفاءات علي كلعرفة وامل
عن تعريف كفاءة  واعتماًد علي ماسبق بيانه اسستحلص الباحث. اخلبري يف تنفيذ مهنته

واملهارات والقيم واملواقف الذي يتشكل من العادة ابلتفكري  املعلم أبنه إتقان املعارف
 نة.امله والعمل يف إدارة

 
25 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi. (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2012), 120. 
26 Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan. (Cet. IV; Bandung: 

Alfabeta, 2011), 29. 
27 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru profesional , (Bandung : PT.Remaja Rosda Karya,1992), 5. 
28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
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 مفهوم املعلم .ب

املعلم هو الشخص الوحيد القادر على نقل املعرفة وتشكيل الشباب إيل 
املعلم قادر على العيش وصب الشباب أن سلطتهم هي اَلهم . من املعرفة نطاق أوسع

اجملتمع. كل املعلمني وأولياء اَلمور قادرون على جتريبة املعرفة واملهارات  َلهنا حتدد مصري 
املعلم هو واحد من املكوانت البشرية يف عملية التعليم  أن Sardiman ل. وقاالناسمن 

والذي يلعب دورا يف اجلهود الرامية إلذ تشكيل الدوارد البشرية احملتملة يف لرال  والتعلم،
من املفهوم أن املعلم مع مجيع املعارف قادرة على تطوير إمكاانت للطالب. 29. التنمية

كونوا حساسني واستجابة للتغريات يف التغيري والتجديد والعلوم ي أن منيويمطلب من املعل
 يف النمو مبا يتماشى مع متطلبات اجملتمع وتطور العصر. والتكنولوجيا اليت تستمر

  لديه أن املعلم هو الشخص بناًء علي ماسبق بيانه اسستحلص الباحث

ع أحناء، سواء البيئة يف مجيالناس تعليم وتوجيه، وتقدمي تغيريت على  املعرفة والقدرة على
اَلوسع. وكون املعلم حيتاج مهارات جيدة من حيث الكفاءة واملعرفة.   التعليمية واجملتمع

كما يلعب املعلم دورا يف اجملتمع يف تنمية املعرفة واملوقف والعقلية خللف اَلمة اليت هي 
ة. وكان  والدوللألمة لكي يصبحوا اجليل القادم الذي ميكن مفيدا  اَلطفال والشباب
يف عملية التعلم. خصوصا يف مساعدة الطالب على التعليم، وبناء  املعلم أهم عنصر

 التفكري وإاثرة الفضول وخلق ظروف تعليمية مرحية. ويتحمل أداء املعلم وكفاءته املسؤولية

الرئيسية يف حتويل توجه الطالب. ويساعد املعلمون الطالب دائما على استيعاب 
حلل مشاكل احلياة والتفكري،  واالبداع وتطوير طرق معينة ت اجلديدةلومااملع فوتكيي

 . والسؤال

 كفاءات املعلم  .ج

هو شخص لديه مهنة أو تعليم وظيفي، وملعلم أيضا كمرشد الذي   املعلم  أن
طالب يف التعلم. مع وظيفته كمدرس ابلطبع جيب أن يكون لدى املعلم لل التوجيه يعطي

 
29 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar , (Jakarta : CV. Rajawali, 1986), hlm. 123 

Lihat juga, Syaiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif , (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2000), 1. 



22 

 

إدارة عملية التعلم، لذلك من الضروري أن يعرف الباحث تعريف   الكفاءة أو القدرة يف
املعرفة واملهارة واملوقف يف  فيه يت جتتمعال اجلمعهي  كفاءة املعلم  ويقال أن. كفاءة املعلم
 فيذ املهمة كعامل للتعلم.ذكي ابملسؤولية يف تن شكل عمل

ابلقدرة  عهو شخص لدهو مهنة أو تعليم وظيفي ويتمت أن املعلم ورأي خبري
هي قدرة املعلم  والسلطة يف تنفيذ معلم مهنته. بناًء علي ماسبق بيانه إن كفاءة املعلم

املعرفة  على القيام بواجباته، أو تنفيذ عملية التعلم والتعليم، أو القدرة على توفري
 هي وصف ملا جيب أن يقوم به وكفاءة املعلم 30ابلفعل مبا يتفق مع اَلفضل. املهاراتو 

 . القيام بعمله، سواء كان يف شكل أنشطة يف التصرف وكذلك النتيجة املرجوة م يفاملعل

هي قدرة  كفاءة املعلم نأاعتماًد علي ماسبق بيانه اسستحلص الباحث 
تنفيذ عملية التعليم والتعلم ابملعرفة واخلربة واملهارات  بواجباهتم هواملعلمني يف القيام 

 .واملعرفة واخلربة فاءة جيدة اجليدة، والبد للمعلم أن يتمتع بك

 الكفاءات األساسية للمعلم .د

بشأن معايري التعليم  2005لعام  19بناًء علي الالئحة احلكومية رقم 
على ما يلي: جيب  علمتم مؤىلت أكاديدية وكفاءات كعوامل 28املادة  الوطنية، تنص 

ة على برقيق أهداف أن يكون لدى املتعلم، يتمتعون بصحة بدنية وروحية، ولديهم القدر 
اَلكاديدي هو احلد اَلدىن من املستوى التعليمي الذي جيب أن   التعليم الوطين .املؤهل

يدل عليه املبلوم ذو الصلة أو شهادة اخلربة وفقا للقوانني  تويف من قبل املعلم كمايس
ية: الكفاءة الكفاءة كعامل تعلم يف املرحلتني االبتدائية والثانو  واللوائح املعمول هبا. تشمل
 31املهنية، والكفاءة االجتماعية. والكفاءة الرتبوية، وكفاءة الشخصية،

 
30 Iwah Wahyudi, Panduan Lengkap Uji Sertifikasi Guru , )Jakarta : Prestasi Pustaka Raya, 2012(, 

102. 
31 Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 28 
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بشأن املعلمني واحملاضرين املادة  2005سنة ل 14وفقا للقانون رقم 
 32: االويل اَلربعة لكفاءة املعلم. وتشمل هذه اَلبعاد  تصف الفقرة10

 الكفاءة التعليمية (4.1

 بشأن 2005سنة  14علم. يف القانون رقم ترتبط هذه الكفاءة إبدارة الت

هي القدرة على إدارة املتعلمني.  عليميةاملعلمني واحملاضرين ذكر أن الكفاءة الت
  وحتقيقا هلذه الغاية، تصف هذه الكفاءة كيفية قدرة املعلمني على التدريس. وميكن

 فيذهذه الكفاءة من القدرة على تطوير خطة الدرس، والقدرة على تن النظر إيل

 عملية التدريس والتعلم، والقدرة على إجراء التقييم. ولذالك جيب على املعلمني

 يطرة على هذه القدرات الثلثة يف الكفاءة الرتبوية.الس

 الكفاءة الشخصية ( 4.2

كانت خصائص شخصية املعلم هلا أتثرية كبرية على لصاح تطوير الطالب. 
لبه واجملتمع. لذلك جيب أن يكون شخصية املعلم اثبتة شخصية مالية لط وستكون

 أو الكالم وأما التقليد هو والقيادة أسوة حسنة وميكن تقليده يعين الطاعة علمامل

الشخصية القدرات الشخصية فيما  املوقف والسلوك املثايل. وتشمل الكفاءات
الذايت، وحتقيق الذات. وقد ذكر  يتعلق ابلفهم الذايت، والقبول الذايت، والتوجيو

واحملاضرين أن الكفاءة الشخصية  بشأن املعلمني 2005لسنة  14نون رقم القا
وموثوقة، وتصبح متعلمة منوذجية.  بتة، وأخلقية، وحكيمة،هي مهارة شخصية اث

وصف كفاءة شخصية املعلم  ويصف الوصف الرقم الفعلي للمعلم. بناًء علي
 .ينعكس من مؤشرات املوقف

 الكفاءة املهنية ( 4.3

 
32 Kompetensi Guru dan Dosen menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen,  
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 بشأن املعلمني واحملاضرين أن الكفاءة 2225نة لس 64رقم  أن القانون

إتقان املوضوع على نطاق واسع وعميق. وحتقيقا هلذه املهنية هي القدرة على 
تشمل الكفاءة املهنية اخلربة أو اخلربة يف جمال إتقان املواد، وإجراءات  الغاية،

املعلمني  مع زمالءابملسؤولية عن املهمة، والشعور ابلتضافر  التعلم، والشعور
وهي التنمية  الكفاءة املهنية أكثر حتديدا يف ثلثة جوانب، اآلخرين. وتنعكس

 . وإتقان املواد الدراسية املهنية وفهم البصرية،

 الكفاءة االجتماعية( 4.4

 أن جيلب الطالب لتحقيق أهداف التعلم. لذلك، حيتاج على املعلمني

 جيد. وبعبارة أخرى، املعلم يف التدريساملعلمون إيل التفاعل مع الطالب بشكل 
ذكر يف القانون أبن الكفاءة هو جتسيد للتفاعل يف عملية االتصال. كما 

قدرة املعلمني على التواصل والتفاعل بفعالية وكفاءة مع املتعلمني  االجتماعية هي
هبا. وأ ولياء اَلمور أو اَلوصياء من املتعلمنت، واجملتمع احمليط  املعلمني وزمالئهم

املهارات يف التفاعل االجتماعي واالضطلع ابملسؤولية  وتشمل هذه الكفاءات
جتماعية. اعتماًد علي ماسبق بيانه، قد يتم توضيح الكفاءة االجتماعية للمعلم اال

الطالب، والتفاعل مع املعلم، والتفاعل مع  مع من خلل مؤشرات تفاعل املعلم
 الوصي، والتفاعل مع اجملتمع احمليط.

اسستحلص الباحث أن املعلم جيب أن يكون لديه أربع   تماًد علي ماسبق بيانهعا
والشخصية واالجتماعية واملهنية. كل كفاءة مهمة جدا  ، هي الكفاءة الرتبويةكفاءات

لتعليم حياة اَلمة من خلل التعليم. يمطلب من املعلمني  للمعلم يف أداء واجبات والتزامات
 لكي يكونوا قدوة للمتعلمني. ينقسم اختصاص منيإتقان مجيع اختصاصات املعل

واملواقف والسلوكيات اليت ال ميكن هلذه  احلقول املعرفيةاملعلمني إلذ ثالثة أجزاء هي 
 بعض. الثالثة أن تقف وحدها َلهنا مرتابطة وتؤثر يف بعضها
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 بفحص الكفائتني فقط من أربعة الكفاءات اَلساسية يف هذا وكان الباحث يقوم

بقدرته على ا الكفاءة الرتبوية والكفاءة املهنية. يتميز الكفاءة الرتبوية للمعلم ، ومه البحث
املواقف واإلجراءات اليت ميكن أن تكون مثالية .حيتاج   عملية تعلم جيدة، وكذلك تنظيم

املعلم الكفاءة املهنية اليت تعمل دائًما على حتسني وتطوير املؤهالت اَلكاديدية 
مة متاشيًا مع تطور العلوم والتكنولوجيا والفن. لتوضيح  مستدا بطريقة والكفاءات

 سيكوانن حمور الدراسة يف هذا البحث، يصف املباحث أدانه. ذينالكفائتني الل

 املبحث الثاين:الكفاءة التعليمية للمعلم اللغة العربية

 مفهوم الكفاءة التعليمية .أ

لمني يتضمن فهم القدرة عل إدارة التعلم للمتع هي الكفاءة التعليمية
التعلم، وتطوير املتعلمني لتفعيل وتنفيذ التعلم، وتفييم نتائج  صميماملتعلمني، وت

التعليم، وخاصة ابلنسبة للمعلمني، تعترب الكفاءة  يف جمال 33اإلمكاانت املختلفة.
يف النظر إيل خصائص الطالب من خمتلف  التعليمية مهارة أو قدرة جيب أن يتقنها املعلم

ابلتأكيد رؤية أتثريات فكرية. ميكن  حلياة، سواء كانت معنوية أو عاطفية أوجوانب ا
التعلم، بدءًا من نظرية التعلم إيل  هذه القدرة من خلل قدرة املعلمني على إتقان مبادئ

 إتقان املواد التعليمية.

 معايري الكفاءة التعليمية وجوانبها ومؤشراهتا .ب

على فهم املتعلمني بعمق، وتطبيق البد للمعلم من أن يكون لديه القدرة 
يشمل التعلم  هم املتعلمني يشمل فهم علم نفس منو الطفل، بينمالم الذي يثقف فالتع

الرتبوي القدرة على تصميم التعلم، وتنفيذ التعلم، وتقييم عملية التعلم، والتحسني 
 املستمر.

أو اَلساس  ةفهم املعرف.1كما يلي:  قدرة املعلمني يف إدارة التعلم للمتعلمني
تنفيذ التعلم   .5. تصميم التعلم. 4.  هج الدراسية. تطوير املنا3فهم الطلب.  .2الًتبوي. 

 
33 Sadulloh, Uyoh, dkk. Pedagogik , (Bandung : Alfabeta, . 2011), 56 
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. تطوير املتعلمني 8نتائج التعلم.  . تقييم 7للتعلم.  . استخدام تكنولوجيا6واحلوار. 
 34لتحقيق اإلمكاانت املختلفة لديهم.

التالية على اَلقل: أ( تشمل الكفاءة التعليمية اجلوانب  Mulyasaووفًقا ل
ليمية، ب( فهم املتعلمتني، ج( تطوير املناهنج الدراسية أو  والقاعدة التع فة، فهم املعر 

تصميم التعلم، ه( تنفيذ التعلم الرتبوي واحلوار، و( استخدام  املنهج الدراسي، د(
ت املختلفة ح( تطوير املتعلمني لتحقيق اإلمكاان. نتائج التعلم تكنولوجيا التعلم، ز( تقييم

 Penilaian Kinerja Guruء املعلمني وفيما يتعلق أبنشطة تقييم أدا 35لديهم. 

 . وفيما يليعليميةتتعلق ابلكفاءة التاليت هناك سبعة جوانب ومخسة وأربعون مؤشرات 

 :  36 عليميةالتاجلوانب السبعة للكفاءة 

 أ . إتقان خصائص املتعلمني.

 علومات حول خصائص املتعلمنياملعلمني أن يسجيل ويستخدام م على

واالجتماعية  عملية التعلم. وترتبط هذه اخلصائص ابخللفية املادية والفكريةللمساعدة يف 
 والعاطفية واَلخلقية واالجتماعية والثقافية.

 ساسي نظرايت التعلم ومبادئ التعلم الرتبوي.أب. 

  واَلساليب،  يقدرون لتحديد خمتلف املنهج واالسرتاتيجيات على املعلمني أن

وينبغي للمعلمني أن  . تثقف بشكل خلق وفقا ملعايرت الكفاءة املعلموتقنيات التعلم اليت 
 . يقادرون لتكييف أساليب التعلم املناسبة خلصائص املتعلمني وحتفيزهم على التعلم

 ج . تطوير املناهج الدراسية.

 
34 Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2008 tentang Guru dan Dosen sebagai landasan yuridis 

tentang Kompetensi dan Sertifikasi, pasal (2) 
35 E Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Jakarta: PT Rosda Karya, 2008), 75 
36 Kementerian Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan 2010, Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Guru (PK Guru), Jakarta. Sumber : 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 16/2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi Guru, BSNP versi 6.0. 11/2008 
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ج. ميكن للمعلمني يقدرون لرتتيب املنهج وفقا َلهم أهداف املنه على املعلمني أن
 تليب احتياجات املتعلمتني وتنظيم وتنظيم املواد التعليمية اليتاختيار 

 د. أنشطة التعلم اليت تثقف.

لتطوير وتنفيذ تصميم تعليمي كامل. وينبغي للمعلمون  يقدرون على املعلمني أن
على ترتيب املعلمون قادرون. لتنفيذ أنشطة التعلم وفقا الحتياجات املتعلمنيأن يقادرون

 . التعلم املختلفة وموارد التعلم وفقا خلصائص املتعلمني واستخدام مواد

 ه . تنمية املتعلمني احملتملني.

احملتمل يقدرون برليل إمكانيات التعلم لكل متعلم وحتديد التطور على املعلمني أن
يدية  اَلكادللمتعلمني من خلل برانمج تعليمي يدعم الطالب على حتقيق إمكاانهتم

حيققون وإبداعهم حىت يكون هناك دليل واضح على أن املتعلمنيشخصيتهم و 
 .إمكاانهتم

 و. التواصل مع املتعلمني.

يقدرون للتواصل بشكل فعال، أن يكونوا متعاطفتم ومهذبتم  على املعلمني أن

. املعلم استجابة  ون قادرون على تقديرمع الدتعلمتم وأن يكونوا متحمستم وإجيابيتم

 .عليقات أو أسئلة املتعلمنية وذات صلة لتلكام

 ز . التقومي والتقييم.

يقوم  وميكن للمعلمني إجراء تقييمات العمليات ونتائج التعلم على أساس مستمر.
لتصميم  املعلم بتقييم فعالية العملية ونتائج التعلم ويستخدم معلومات التقييم والتقييم 

 عملية التعلم. ج حتليل التقييم يفن يستخدام نتائبرامج علجية وإثراء. وينبغي للمعلمني أ
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  للمعلم اللغة العربية الكفاءة املهنية: املبحث الثالث

هذه . رتبطة االنتهاء من املهام املعلمالكفاءة املهنية هي الكفاءة أو القدرة امل
 هي كفاءة هامة جدا، َلنه يرتبط مباشرة ابَلداء املبني. لذلك، ميكن أن ينظر الكفاءة

 املهنية للمعلم من هذه الكفاءة. مستوىإىل 

 . مفهوم الكفاءة املهنيةأ

. هو وضع احرتايف يتطلب من املعلمني العمل بشكل احرتايف موقف املعلم

كمحرتف يعين العمل ابملهارات، وال ميكن احلصول على اخلربة إال من خلل  إن العمل
م املهارات من خلل مؤسسة ليتعجيب أن يكون املعلمون قد حضروا  التعليم اخلاص .

يوفر الوصف التايل فهًما  .التعليم بشهادة أو صك تعليمي تعليمية. تتميز اخلربة يف
 للكفاءة املهنية للمعلمني يف التعلم.

املعلم احملرتف هو شخص لديه القدرة واملهارات اخلاصة يف جمال املعلم حىت 
. وبعبارة أخرى، فإن املعلمني  وىقصمن أداء واجباته ووظائفه كمعلم ذي قدرة  يتمكن
يتمتعون بثقافة جيدة ومدربون تدريبًا جيداً، ولديهم خربة غنية يف جماالهتم، وال  احملرتقني

يعين معين املتعلمني واملدربني احلصول على التعليم الرمسي فحسب، بل أيضًا على إتقان 
 37أسس التعليم. 

ليم أن الكفاءة املهنية هي لتعة لأوضح الكفاءة املهنية يف املعايرت الوطني
إتقان املواد التعليمية على نطاق واسع وعميق بسكن من توجيه املتعلمني  القدرة على

 38. للوفاء مبعاير الكفاءة. املنصوص عليها يف املعاير الوطنية للتعليم

 مؤشرات الكفاءة املهنية .ب

 39. :تشمل الكفاءة املهنية ما يلي

 
37 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional , (PT. Remaja Rosdakarya : Bandung, 1995 / 

Edisi Kedua Cetakan ke 27 tahun 2013), h.1, lihat juga (Nana Sudjana : 1988 

38 Standar Nasional Pendidikan, yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (3) butir (c). 
39 Moh.Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional ,   7 
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معرفة الغرض من التعليم لتحقيق أهداف الرتبية ، وفيهةإتقان املؤسسة التعليمي (1
بادئ علم النفس الرتبوي اليت تستخدم مل معرفةو  معرفة عمل املعلم يف اجملتمعو الوطنية

 والتعلم  يف عملية التعليم

إتقان املواد التعليمية يف مناهج التعليم االبتدائي ، وفيه إتقان املواد التعليمية (2
 ة على التخصيب والثانوي والسيطر 

تطوير برانمج تعليمي، وفيه حتديد أهداف التعلم واختيار وتطوير املواد التعليمية  (3
واختيار وتطوير اسرتاتيجيات التعليم والتعلم واختيار وتطوير وسائل تعليمية مناسبة 

 املوارد التعليميةواختيار واستخدام 

ملناسب وتنظيم غرفة الدراسة ( تنفيذ برانمج التدريس، وفيه خلق مناخ التعليم ا4
 والتعلم وإدارة تفاعل التدريس 

( تقييم النتائج وعملية التعليم والتعلم اليت ُت تنفيذها، وفيه تقييم برصيل الطلب 5
 .َلغراض التدريس وتقييم عملية التعلم اليت ُت تنفيذها

لك املعلمون اَلدوار والواجبات كمصدر للمواد اليت ال تنفد يف إدارة مي
جيب أن جتذب أنشطة التعلم للطلب، وإدارة عملية التعلم املكتسبة من  ملية التعلم.ع

واخلربة، واملهارات سيكون هلا أتثري إجيايب على الطالب يف تنفيذ عملية  خلل التدريب،
طلب وتشغيله ابستخدام أساليب واسرتاتيجيات إقامة نشاط ال التعلم، جيب دائًما

احملرتفون ال يعرفون فقط بل ينفذون واجباهتم ودورهم بشكل  نالتدريس املناسبة. املعلمو 
 جيد.

   املبحث الرابع: استعاب املهارات اللغوية لدي الطالب

يستمر . وبعد شرح الباحث تعريف الكفاءة التعليمية والكفاءة املهنية ومؤشراهتا
ربعة الباحث حبثه عن استعاب املهارات اللغوية لدي الطالب. تتضمن املهارات اَل

 والعناصر الثالثة ومعيارها.
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  معيار املهارات اللغوية .أ

من املعلوم ضرورة للمتخصصني يف تعليم اللغات أن "تعلم أية لغة جديدة يتطلب اتقان 
رات هي: اإلستماع والقراءة والكالم أربع مهارات بدرجات وتركيبات متباينة. وتلك املها

 40ات مهارات اللغة اَلربع".والكتابة. ويطلق معلم اللغة على هذه املهار 

 اإلستماع. أ

أن اإلستماع من أهم الفنون اللغة ان مل يكن أمهها على اإلطالق. 
ولذلك َلن الناس يستخدمون االستماع والكالم اكثر من استخدامهم للقراءة 

لذلك، يصنع الباحث مؤشرًا عن االستماع ، ملعرفة مدى جناح  41والكتابة. 
 واملعشرات كما يلي:  .ربيةالطالب يف املادة اللغة الع

ميكن للطالب قراءة الكلمات والعبارات واجلمل حول ابملوضوع ىوقفا  .1
 .مبخارج احلروف وصفة احلروف

ت واجلمل اليت يتم ميكن للطالب حتديد الكتابة وفًقا للكلمات والعبارا .2
 تشغيلها وفًقا للموضوع.

رات واجلمل ميكن للطالب اإلجابة على اَلسئلة وفًقا للكلمات والعبا .3
 .اليت يتم تشغيلها مع املوضوع

 الكالم.ب

 .وفقا للنص املقدم ابملوضوع أصدقائه ميكن للطالب أن حياور مع .1

الكلمات ميكن للطالب أن يعطي اَلسئلة مع اَلصدقائه ابستخدام  .2
 .وفًقا ابملوضوع املقدمة

 .ميكن للطالب اإلجابة على اَلسئلة وفًقا ابملوضوع  .3

 القراءة.ج

نصوص مع املخرج والنربة بشكل صحيح وفًقا أن يقرأ ال ميكن للطالب .1
 .ابملوضوع

 
 17م. ص 1996، مكتبة اَلجنلو املصرية، اسرتاتيجيات تعلم اللغة رد، ربيكا، أكسفو   40
 82م. ص 2006دار الفكر العريب، القاهرة: تدريس فنون اللغة العربية. مدكور، على،   41
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وفًقا  يفهم ويشرح حمتوايت اليت قرأها بشكل صحيح ميكن للطالب أن  .2
 .ابملوضوع

وفًقا  لعديد من اَلسئلة حول حمتوى النص ميكن للطالب اإلجابة على ا .3
 .ابملوضوع

 ميكن للطالب أن يستنبط حمتوى القراءة وفًقا ابملوضوع. .4

 الكتابة. د

 .ميكن للطالب توصيل احلروف وفًقا ابملوضوع .1

 .وفًقا ابملوضوع يف اجلملة ميكن للطالب إعطاء احلركة .2

 .ابملوضوعوفًقا  ميكن للطالب ترتيب الكلمات والعبارات واجلمل .3

 .وفًقا ابملوضوع ميكن للطالب أن جيعل اجلمل البسيطة .4

 معيار العناصر اللغوية .ب

مكوانت اللغة"، وهي ثالثة عناصر: " ما بعضهويسميه اللغوية أن العناصر
 وهذه العناصر هي املادة احلقيقية اليت اَلصوات, واملفردات, والرتاكيب / القواعد.

السيطرة  يتممكن من يسيطر عليها ال ومن مل مهارات اللغة، تعلم املتعلم على تعيني
 على مهارات اللغة مبستوايهتا املتعددة.

اللغوية، لكي   العناصر ع الباحث مؤشراتلذلك من الضروري أن يوض
جناح الكفاءة التعليمية واملهنية للمعلمي اللغة العربية يف حتسني  نتمكن أن نعرف

 .  حتصيل الطالب

 اَلصوات. أ

 للطالب أن يقراء القراءة بصوت عال  ميكن  .1

 ميكن للطالب أن يتلفظ سنية الصغري  .2

 ميكن للطالب أن يتلفظ اَللفاظ .3

 املفردات . ب
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 لقي املرتادفاتالب أن يميكن للط .1
 ميكن للطالب أن يلقي التضاد .2
 ميكن للطالب أن يذكر أصل املفردات .3

قادرين على معرفة ميكن للطالب قراءة املفردات بشكل متكرر ، ويكونوا  .4
 معىن املفردات بعد ربطها مع مجلة

 ميكن للطالب أن يعمل القاموس .5

 ميكن للطالب أن يرتجم املفردات ايل اللغة اَلم .6
 ب كيالرت .ج

 ميكن للطالب أن جيعل اجلملة بشكل صحيح .1

 ميكن للطالب فهم احلد اَلقصى للمبلغ الذي يصنعه  .2
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 الفصل الثالث 

 منهجية البحث

 البحثأ . نوع 

تخدم نشودة يف اإلطار العام، يسويعتمد الباحث على أسئلة البحث امل
ابلدراسة  (quantitative approach) كتابة هذه الرسالة مبدخل الكمي الباحث يف

اإلرتباطية الكتشاف أتثري الكفاءة التعليمية والكفاءة املهنية ملعلمي اللغة العربية يف ترقية  
يف هذا البحث العدد واَلرقام والرموز املتعلقة بتحليل  استخدمت. مث الطالب إجناز

 اإلحصائي.

  االرتباط هو قوة العالقة بني متغريين وهو أحد أنواع العالقات بني التغري

 42.التابع واملتغري املستقل حبيث تتحد بعض مشاهدات املتغري التابع يف املتغري املستقل

توجد العالقة   قرر إىل أية درجةلومات من أجل أن يعوتتضمن البحوث االرتباطية مجع امل
( correlation coefficient) بني متغريين أو أكثر ويعرب عن العالقة مبعامل االرتباط

ن فهذا يعين أن العالمات على هذا املقياس مرتبطة قة بني متغرييفإذا وجدت العال
 43بعالمات على مقياس آخر.

 وأسلوب اختيارهحث وعينه الب جمتمع. ب

ويقصد به كامل  44.قد عرف أن جمتمع البحث هو كل موضوع البحث 
وكان جمتمع هذا البحث   45. أفراد أو أحداث أومشاهدات موضوع البحث أو الدراسة

معلما  5ببجانغارا وعددهم  1نوية احلكومية اللغة العربية يف املدرسة الثا كل معلمي
 . طالبا 1112م ومجيع الطالب يف هذا املدرسة وععده

 
 119(، ص. 2007أمحد عبد السميع طبيه، مبادئ اإلحصاء، )عمان: دار البداية،   42

 135)، ص.  2006سرية للنشر والتوزيع، املعلمي، (عمان: دار منذر الضامن، أساسيات البحث ال  43

44 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prkatik, (Jakarta: Rineke 

Cipta, 

2010), hal .173  
 84.، ص( 1999 عمان: دار وائل،)دخل والتطبيقات،وامل، منهجية البخث العلمي القواعد وأصحابهحممد عبيدات  45



34 

 

والعينة هي عبارة عن جمموعة جزئية من اَلفراد أو املشاهدات أو الظواهر 
  لعينةالباحث من هذه العينة ابستخدام ا وأخد 46تشكل لرمتع الدراسة اَلصلى.  اليت

 اليت يتم تقسيم جمتمع الدراسة sampling  stratified randomالعشوائية الطبقية أو

أو   اَلصلي إىل طبقات أو فئات معينة وفق معيار معني ويعترب ذلك املعيار من عناصر
 47.متغريات الدراسة اهلامة

طبقات عينة البحث على مستوى صف اَلول حول  حيدد وكان الباحث
عينة   الباحث م فيه وحول الطالب يف ذالك املستوي. وبعد حتديدمعلم الذي يتعل

املطلوب  الطبقية فاختار الباحث عدد العينة بطريقة أرقام العشوائية . وكان عدد العينة
 طالبا من عدد اجملتمع. 90 معلما و 3لغاية الدراسة هو 

 ج. متغريات البحث
 ل والتابع، أما املتغريوكانت متغريات هذا البحث تتكون من املتغري املستق

 (X2)  والكفاءة املهنية ملعلمي اللغة العربية (X1) التعليميةيعين  الكفاءة  املستقل

 .الطالب إجنازيف ترقية (Y1)  واملتغري التابع 

 اأدواهت و  مصادر البياانت. د

كانت مصادر البياانت يف هذا البحث تنقسم إىل قسمني ومها مصادر 
مصادر البياانت اليت ت الثانوية. ويف هذا البحث أن صادر البيااناَلساسية وم البياانت

 هي:  احلصول عليه سيتم

مكان البحث مباشرة  يف الباحث لهااليت حص  البياانت البياانت اَلساسية هي  (1
 ابملقابلة واملالحظة والدراسة الواثئق واالستبانة عن كفاءة التعليمية والكفاءة

 .الطالب إجنازربية وأتثريها يف ترقية املهنية لدي معلمي اللغة الع

 
 83نفس املراجع، ص. 46

 91نفس املراجع، ص.  47
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اليت تتعلق  آخرمكان  يف الباحث لهاالبياانت  اليت حصالبياانت الثنائية هي  (2
 إجنازاملهنية لدي معلمي اللغة العربية وأتثريها يف ترقية  والكفاءة بكفاءة التعليمية

 .الطالب

 مجع البياانتسلوب ه. أ

 اليت استخدمها الباحث جلمعكانت أدوات مجع البياانت هي الطريقة 

املالحظة،  هناك أربعة؛ ملعرفة تقنيات مجع البياانت يف البحث الكمي أما 48.البياانت
 .واملقابالت، واإلستبانة

 املالحظة  .1

أن املالحظة هي عملية مجع املعلومات عن طريق مالحظة الناس أو 
أسلوب يستخدم الباحث  49.وجلمع البياانت كما حتصل يف الواقع اَلماكن
الباحث إىل امليدان، ولكن ال  ري املشارك، أييتالسلبية للمشارك أو غ املالحظة

ومالحظة وتسجيل ما  يشارك يف النشاط. مل أيت الباحث إال كباحث لرؤية
العربية يف املدرسة الثانوية  حدث يف عملية تعليم اللغة العربية اليت أجراها معلم اللغة

ء التعليم من معلمي اللغة العربية يف إجرا الباحث ببجانغارا. يراقب 1احلكومية 
أشياء مثل: إتقان املواد التعليمية،   البداية إىل النهاية، مع اَلخذ بعني االعتبار 

واستخدام تكنولوجيا وتقييم  وخصائص الطالب، واستخدام الوسائط التعليمية،
 نتائج التعليم.

 املقابلة  .2

وشخص آخر أو جمموعة  ن املقابلة هي عملية تتم بني الباحثإ
تطرح من خالهلا أسئلة ويتم تسجيل إجابتهم على تلك اَلسئلة  أشخاص،

 
48 Mahmud, Metode penelitian Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hal 152 

 94السابق، ص.رجع املمنذر الضامن،  49
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وهذه الطريقة َلخذ البياانت تفاعل لفظي يتم عن طريق موقف  50املطروحة.
حياول فيه شخص القائم ابملقابلة أن يستشري املعلومات أو آراء أو  مواجهة

ى بعض البياانت شخص آخر أو شخص أخرين واحلصول عل معقدات
 51.املوضوعية

واملقابلة احلرة املقابلة مها االثنني  املقابلة أسلوب الباحث واستخدم

وذو والعميقة املعرفة اَلخبار من لتعرف احلرة ابملقابلة الباحث قام. املربجمة

 إجابتهاكانت  اليت  املقابلة دليل واستخدم  املربجمة  ابملقابلة قام وكذلك  مفتوحة،

  على للوصولاملدرسة  ومدير املسؤولني  بعض مع املقابلة الباحث روأج. جاهزة

 . العربية اللغةمعلمي ابلكفاءة تتعلق اليت البياانت

 اإلستبانة. 3

احلصول  هي عبارة عن ملموعة اَلسئلة املكتوبة اليت تعد بقصد االستبانة
 استخدم  52على معلومات أو أرآء املبحوثني حول ظاهرة أو موقف معني.

هنية ملعلمى والكفاءة امل البياانت املتعلقة ابلكفاءة التعليميةاستبانة جلمع  احثالب
 . ببجانغارا 1يف املدرسة الثانوية احلكومية  اللغة العربية

ولسهولة فهم الباحث يف إقامة البحث بتقدمي جدول البياانت ومصادرها  
 كما يلي:

  1.2اجلدول 

 البياانت ومصادرها وأساليب مجعها 

  األساليب املصادر البياانت أسئلة البحث قمالر 

 
 94السابق، ص.رجع املمنذر الضامن،  50

 ، ص( 2011عمان: مكتبة اجملتمع العريب للنشر والتوزيع، )، م النفسالبحث النوعي يف الرتبية وعل، وأصحابهاثئر أمحد غباري  51

258 
 63.، صرجع السابقامل، وأصحابهمحد عبيدات   52



37 

 

1 

 
كيف كانت الكفاءة 

ملعلمي اللغة   التعليمية
يف املدرسة  العربية

 1الثانوية احلكومية 
 ببجانغارا؟

 

يف  عملية دراسية
 الفصل

  بياانت املعلم

 املالحظة  املعلم

 

 املقابلة
 التعليميةالكفاءة 

 للمعلم

 واالستبانة  املتعلم

2 

 
نت الكفاءة كا كيف

املهنية ملعلمي اللغة 
يف املدرسة  العربية

 1الثانوية احلكومية 
 ببجانغارا؟

 

يف  عملية دراسية
 الفصل

  بياانت املعلم

 املالحظة  املعلم

 

 املقابلة
 الكفاءة التعليمية

 للمعلم

 واالستبانة  املتعلم

الكفاءة كيف أاثر  3
   التعليمية واملهنية

يف  ةملعلمي اللغة العربي
   الطالب؟ إجنازترقية 

 

 االستبانة  علماملت  علمبياانت املت

 

 أسلوب حتليل البياانت. و

 بعد قيام الباحث بتجميع البياانت بطريقة املقابلة والدراسة الواثئق

البياانت واعدادها لغيات التحليل أتيت اخلطوة التالية هي عملية حتليل  واالستبانة
الباحث أسلوب حتليل البياانت  واستخدمتائج البحث. البحوث إىل ن االحصائي ليتم

 53.ملعرفة االرتباط بني متغريين Karl Pearson عند بريسون

 

 
53 Anas Sudijono, Pengantar Statidtik Pendidikan, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 

hal. 196 
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R =  االرتباط بني املتغريمعامل x  واملغريy 

∑xy = عدد من ضرب بني احنراف نتيجة لقيم y احنراف نتيجة لقيم x 

∑x = عدد نتيجة لقيم x 

∑y = معدد نتيجة لقيy 

n = عدد قيم   x  وy 

∑x2 = عدد ضرب نتيجة لقيمx 

∑y2 = عدد ضرب نتيجة لقيمy   

 

 

n ∑ xy – )∑x( )∑y( 

√{nΣx² – )Σx(²+ }nΣy2 – )Σy(2} 
 

r =   
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 الفصل الرابع

 وختليلها ومناقستهاعرض البياانت 

 الطالب يف  إجنازملعلمي اللغة العربية يف ترقية  التعليميةالكفاءة : املبحث األول

 ببجانغارا 1املدرسة الثانوية احلكومية 

 جبانغارا  1سة الثانوية احلكومية رة عن  املدر أ. نبذة خمتص
 هوية املدرسة .1

على قرار  ببجانغارا بناء 1املدرسة الثانوية احلكومية  والدت إن بداية
)املدرسة  SP IAIN ، يف ذلك الوقت كانت امسا17/1968وزير الدين رقم 

اإلعدادية للمعهد اإلسالمي احلكومي( الذي كان يف وضع خاص يف مسجد 
لسالم جبانغارا. ُت إنشاء املعهد هبدف استيعاب الشباب يف املؤسسات دار ا

ضروراًي ، َلنه يف هذا اجملال مل يكن هناك نه يف ذلك الوقت كان اإلسالمية ، َل
 سوى مؤسسة تعليمية إسالمية على املستوى.

تغريت حالتها إىل املدرسة الثانوية  1979/1980مث من العام الدراسي 
ببجانغارا. بناًء  160انغارا، الواقعة يف الشارع مغني سيدي ببج 1احلكومية 

 1998فرباير  IV / PP. / KEP /174/1998  ،20على قرار وزير الدين رقم 
ُت أتسيسها لتكون منوذًجا للمدرسة العليا نيجري. منذ أن أصبحت رمسيًا اسم 

هذه املدرسة  ببجانغارا، وكان املدير الذي خدم يف 1املدرسة الثانوية احلكومية 
توحيد أنور، خدم يف  ، والثاين 1980 - 1975وهو إمام شجاع، خدم يف 

  ، والرابع1999 - 1989 وانندار، خدم يفم ،والثالث 1989 - 1980

مشس اهلدى املاجستري،  ، واخلامس2016 - 1999حسن املاجستري، خدم 
والسادس حممد سيف الدين املاجستري، خدم . 2018 - 2016خدم يف 

ببجانغارا تدرجييا زايدة   1ومية حىت اآلن. شهدت املدرسة الثانوية احلك -2018
 ورسالتها. كبرية يف اجلودة بفضل رؤيتها
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 رؤية املدرسة وبعثتها .2

إن رؤية املدرسة هي  اإلشراف على اإلنسان اَلكادميي، وله اجلودة  
نني، واَلمانة،  والتنافسية واإلسالمية. وبعثة املدرسة هي تعزيز اَلكادمييني املتدي

 واالنضباط ولديهم التزام مبمارسة تعاليم اإلسالم يف مجيع جوانب احلياة لتحقيق

 قبل.حياة مست

 أهداف املدرسة .3

 1اَلهداف املتوقعة لتنظيم التعليم يف املدرسة الثانوية احلكومية 
  حتقيق اخلرجيني اَلكادمييني وغري اَلكادمييني ذوي الشخصية احلسنة.  جبانغارا هي

الثاين تطور ثقافة املدرسة اليت تزرع يف رؤية املدرسة. الثالث حتقيق املوارد البشرية  
 الرابع تنفيذ حوكمة املدارس بناًء على نظام حسن كاملة.ذات الكفاءة املت

تشكيل  السادس اخلامس أن تكون بيئة مدرسة صحية ومفضية ومتناغمة
وى وطين أصيل ع مستالساب أصحاب املصلحة ولديهم احملبة ايل املدرسة

 . الثامن املدارس املوجهة منسبة مبعايري الدولية وموضوعي للتعلىم

 أحوال الطالب .4

 أخذ وهذه البياانت. أحوال الطالب بياانت الباحث استخدم

جبانغارا لتكون تلك  1الباحث من موظف املدرسة يف املدرسة الثانوية احلكومية 
 :كما تلي طالبل الأحوا بياانت و.  كاملة البياانت بياانت

 4.1 اجلدول

 أحوال الطالب

 اجلملة الطالبة الطالب  الفصل
 380 255 125 العاشر

 270 263 107 حدي عشر

 262 261 101 اثنية عشر 

 1112 779 333 اجلملة
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اليت   1112الباحث أن مجلة الطالب  رأىبناًء على اجلدول السابق 
ثالثة فصول وهي الفصل طالبة وتنقم إىل  779طالبا و 333تتكون من 

العاشر يتكون العاشر، والفصل حدي عشر، والفصل اثنية عشر. ويف الفصل 
طالبة، والفصل حدي عشر يتكون من  اثنية عشر  255طالبا و125من 

طالبا 101يتكون من اثنية عشر طالبة. والفصل اثنية عشر  263طالبا و107
 طالبة.   261و

 أحوال املعلم واملوظف .5

 أخذ وهذه البياانت. أحوال املعلم واملوظف بياانت حثالبا استخدم

جبانغارا لتكون تلك  1الباحث من موظف املدرسة يف املدرسة الثانوية احلكومية 
 :تليكما  أحوال املعلم واملوظف بياانت و.  كاملة البياانت بياانت

 4.2 اجلدول

 أحوال املعلم واملوظف

 اجلملة املعايري املؤشر الرقم

مني للمعل املؤهل 1
 واملوظفني

متخرج من املدرسة 
 7 الثانوية 

D1 - 
D2 - 
D3 2 
S1 57 
S2 30 
S3 - 

 96 اجلملة

عندهم الشهادة   التعليميةالشهادة  2
 43 التعليمية

 34ليست عندهم  
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  التعليميةالشهادة 

 77 اجلملة

 45 الرجال اجلنس  3

 51 النساء

 96 اجلملة

 PNS 57 حالة التوظيف 4

  GTT/PTT 39 

 96 اجلملة

شخصا  97الباحث أن مجلة املعلم واملوظف  رأىبناًء على اجلدول السابق 
يف املدرسة  نساء. واملعلمون واملوظفون الذين خترجوا  51رجال و 45اليت تتكون من 

املرحلة املاجستري  الثانوية سبعة أشحاص و الباقي خترجوا من اجلامعة الذين ينتهوا ايل 
 3ايل املرحلة د شخصا و ينتهوا 57ينتهوا ايل املرحلة البكلوريوس  شخصا، و 30

 34 التعليميةشخصا وماعندهم الشهادة  47 التعليميةشخصان. أما لديهم الشهادة 
 39شخصا والباقي  57شخصا. واملعلمون واملوظفون املسجلون يف موظفي الدولة 

 .شخصا موظف فخري

 اصفات استبانة الكفاءة التعليمية للمعلمو م  .ب

يستخدم الباحث استبياانت للوصول إىل بياانت مواصفات الكفاءة  
 2007لعام  16التعليمية. هذه املواصفات مأخوذة من الئحة وزير الرتبية الوطنية رقم 

 وكانت مواصفات استبيان الكفاءات التعليمية ملعلمي اللغة العربية على ما اتيل:

 4.3 دولاجل

 ة للمعلممواصفات استبانة الكفاءة التعليمي

جمموعة رقم  املؤشر الصنف الرقم
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 البند البند

اتقان خصائص الطالب  1
من اجلوانب املادية واملعنوية 

والروحية واالجتماعية 
والثقافية والعاطفية 

 والفكرية. 

 1 1 أ. معرفة خصائص الطالب

 1 2 ب. تشخيص إمكاانت الطالب

 1 3 يص زايدة تعلم الطالبتشخج. 

تشخيص صعوابت تعلم د. 
 الطالب

4 1 

اتقان نظرية التعلم ومبادئ  2
 التعليم اليت تثقيف.

 

 أ. السيطرة على خمتلف نظرايت

 التعلم والتعليم ومبادئها
5 1 

 ب. تطبيق خمتلف املدخل

والطرائقة واإلسرتاتيجيات 
 واَلساليب والتفنيات إبداعا 

6 1 

ر املناهج الدراسية ويتط 3
ابملواد اليت يتم تتعلق 

 تدريسها.

 

 

 

 

 

 

 

 1 7 أ. معرفة مبادئ تطوير املناهج

 1 8 ب. حتديد أهداف التعليم

ج. اختيار املواد الدراسية وفقا 
 لألغراض التعليم 

9 1 

د. ترتيب املواد التعليمية وفًقا  
ابلطريقة اليت ُت اختيارها ووفًقا 

 ب خبصائص الطال

10 1 

مؤشرات الكفاءة ه. تطوير 
 وأدوات التقييم 

11 1 

القدرة على تنظيم التعليم   4
 الرتبوي 

 1 12 أ. فهم مبادئ تصميم التعليم 

 1 13 ب. تطوير عناصر تصميم التعليم 

 1 14  الدراسية الشاملة ج. إعداد خطة
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 1 15 د. تنفيذ التعليم الرتبوي 

تعليمية ه. استخدام الوسائل ال
التعلم وفًقا خلصائص ومصادر 

الطالب واملواد الدراسية لتحقيق 
 أهداف التدريس 

16 1 

و. اختذ القرار الصحيح وفًقا 
 للحالة احملددة يف مادة املدرسة

  

استخدام تكنولوجيا  5
املعلومات واالتصاالت 

 َلغراض التعليم. 

أ. استفادة التكنولوجيات  
غرض  واملعلومات واالتصاالت لأل

 التعليم 

17 1 

القدرة على تسهيل تطوير  6
املتعلمني احملتملني لتحقيق 
 اإلمكاانت املختلفة لديهم.

 

 

املتنوعة من  يوفر املعلم العملية. أ
اَلنشطة التعليمية لتشجيع 

 الطالب على حتقيق اَلداء اَلمثل

18 1 

املتنوعة  العملية ب. يوفر املعلم
ل لتفعيمن اَلنشطة التعليمية 

 اانت الطالب وإبداعهمإمك

  

 القدرة على التواصل 7

 . بفعالية، وتعاطف، ومأدب

 

 أ. معرفة اسرتاتيجيات اإلتصال

 شفهيا وحتريراي
19 1 

ب. اإلتصال ابلطالب والتفاعل 
بينهم يف اَلنشطة أو اَللعاب 

 املربية

20 1 

القيام ابلتقييم والتقومي   8
 ونتائج التعلم.

 

تقومي، التقييم، وال معرفة مبادئ أ. 
وإجناز الطالب وفًقا خلصائص 

 املواد

21 1 
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   ب. حتديد جوانب عملية التعليم

ج. حتديد إجراءات التقييم، 
والتقومي يف عملية التعليم، 

 واحلصول على التعليم 

22 1 

د. تطوير أدوات التقييم، وتقومي 
 يف عملية التعليم، وإجناز التعلم

23 1 

تقييم والتقومي عمليات اله. إدارة 
 املستمرة ابستخدام أدوات خمتلفة

24 1 

و. حتليل نتائج التقييمات على 
 عملية التعلم وحتقيق التعلم

  

ز. إجراء تقييم وتقومي يف عملية 
 التعليم 

25 1 

االستفادة من نتائج التقييم  9
 والتقومي لصاحل التعليم. 

 

 

 نتائج التقييم والتقوميأ. استخدام 

 لتحديد إتقان التعلم

26 1 

ب. استخدام نتائج التقييم 
 والتقومي لتصميم الربانمج العالجي

27 1 

ج. توصيل نتائج التقييم والتقومي 
 إىل أصحاب املصلحة

  

د. االستفادة من نتائج التقييم 
 والتقومي لتحسني جودة التعليمية 

28 1 

إجراءات عاكسة اختاذ  10
 عليم. جودة الت لرتقية

أ. مراجعة اَلنشطة التعليمية اليت 
 ُت تنفيذها

29 1 

ب. فوائد نتائج املراجعة لتحسني 
جودة التدريس وتطوير املواد 
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 الدراسية 

ج. قام املعلم البحث عن 
 الفصول اإلجرائية 

30 1 

 30 جمموعة بنود االستبانة 

الكفاءة  الباحث أن مواصفات استبانة رأىبناًء على اجلدول السابق 
مايو  4يف التاريخ  2007سنة  16إىل نظام وزير الرتبية الوطنية رقم التعليمية الرجوع 

م. والكفاءة اَلساسية فيه عشرة كفاءات  وهي اتقان خصائص الطالب من 2007
اجلوانب املادية واملعنوية والروحية واالجتماعية والثقافية والعاطفية والفكرية، املؤشر للمعلم 

وابت يه الكفاءة التعليمية أنه قادر على معرفة خصائص الطالب وتشخيص صعالذي لد
. والثاين 4-1تعلم الطالب، وملعرفة هذه اَلشياء فتضمنها الباحث اىل االستبانة يف رقم  

اتقان نظرية التعلم ومبادئ التعليم اليت تثقيف، املؤشر للمعلم الذي لديه الكفاءة 
خمتلف املدخل والطرائقة واإلسرتاتيجيات ويفهم خمتلف  التعليمية أنه قادر على تطبيق

ليم والتعلم ومبادئها، وملعرفة هذه اَلشياء فتضمنها الباحث اىل االستبانة يف نظرايت التع
. والثالث تطوير املناهج الدراسية تتعلق ابملواد اليت يتم تدريسها، املؤشر 6و 5رقم  

وحتديد  قادر على معرفة مبادئ تطوير املناهجللمعلم الذي لديه الكفاءة التعليمية أنه 
ر املواد الدراسية وفقا لألغراض التعليم، وملعرفة هذه اَلشياء أهداف التعليم واختيا

. الرابع القدرة على تنظيم التعليم الرتبوي، 11-7فتضمنها الباحث اىل االستبانة يف رقم  
على معرفة . فهم مبادئ تصميم   املؤشر للمعلم الذي لديه الكفاءة التعليمية أنه قادر

تنفيذ التدريس جيدا، وملعرفة هذه اَلشياء  الدرس و تطوير عناصر تصميم الدرس و
. واخلامس القدرة على استخدام 16-12فتضمنها الباحث اىل االستبانة يف رقم  

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت َلغراض التعليم، املؤشر للمعلم الذي لديه الكفاءة 
إلستفادة منها عليمية أنه قادر على استفادة التكنولوجيات اإلعالم واالتصاالت واالت

. والسادس 17للتعليم، وملعرفة هذه املؤشر فتضمنها الباحث اىل االستبانة يف رقم  
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القدرة على تسهيل تطوير املتعلمني احملتملني لتحقيق اإلمكاانت املختلفة لديهم، املؤشر 
عليمية فاءة التعليمية أنه يوفر املعلم العملية املتنوعة من اَلنشطة التللمعلم الذي لديه الك

لتشجيع الطالب على حتقيق اَلداء اَلمثل، وملعرفة هذه اَلشياء فتضمنها الباحث اىل 
. والسابع القدرة على التواصل بفعالية، وتعاطف، ومأدب، املؤشر 18االستبانة يف رقم  

ليمية أنه قادر على معرفة اسرتاتيجيات اإلتصال شفهيا للمعلم الذي لديه الكفاءة التع
ملعلم قادر على التواصل بشكل جيد، وملعرفة شيئني فتضمنهما الباحث اىل وحتريراي وا

القيام ابلتقييم والتقومي ونتائج التعلم، املؤشر للمعلم   والثامن . 20-19االستبانة يف رقم  
معرفة مبادئ التقييم، والتقومي، وإجناز الطالب  الذي لديه الكفاءة التعليمية أنه قادر على

قادر   واد وتطوير أدوات التقييم، وتقومي يف عملية التعليم، وإجناز التعلم ووفًقا خلصائص امل
على إدارة عمليات التقييم والتقومي املستمرة ابستخدام أدوات خمتلفة، وملعرفة هذه اَلشياء 

االستفادة من نتائج التقييم  والتاسع . 25-21 فتضمنها الباحث اىل االستبانة يف رقم 
ليم، املؤشر للمعلم الذي لديه الكفاءة التعليمية أنه قادر على والتقومي لصاحل التع

لتحديد إتقان التعلم، واستخدام نتائج التقييم والتقومي  استخدام نتائج التقييم والتقومي
م والتقومي لتحسني جودة التعليمية، لتصميم الربانمج العالجي واالستفادة من نتائج التقيي

اختاذ   والعاشر  ، 28-26الباحث اىل االستبانة يف رقم  وملعرفة هذه اَلشياء فتضمنها 
إجراءات عاكسة لرتقية جودة التعليم، املؤشر للمعلم الذي لديه الكفاءة التعليمية أنه  

نشظة التدريسية قادر على إجراء البحث الصفي اإلجرائي واملعلم قادر على مراجعة اَل
 . 30-29لباحث اىل االستبانة يف رقم  اليت ُت تنفيذها ، وملعرفة هذه اَلشياء فتضمنها ا

 للمعلم التعليمية الكفاءة  بياانت عرض -ب

 واستخدم  .للمعلم  التعليمية  الكفاءة  بياانت  مناقشة  ستعرض  املبحث  هذا  يف

  تصنيف من حتتوي مناقشتها أما. البياانت جلمع واملقابلة واملالحظة االستبانة  الباحث

 :يلي كما التعليمية الكفاءة
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األول اتقان خصائص الطالب من اجلوانب املادية واملعنوية والروحية واالجتماعية 
 والثقافية والعاطفية والفكرية.

اتقان  عن البياانت لعرض واملقابلة واملالحظة االستبانة استخدم الباحث
والعاطفية الثقافية خصائص الطالب من اجلوانب املادية واملعنوية والروحية واالجتماعية و 

 :  اآلتية اجلدول يف فكما االستبانة نتائج وأما والفكرية.

 4.4 اجلدول

اتقان خصائص الطالب من اجلوانب املادية واملعنوية والروحية  عن االستبانة نتائج
 عاطفية والفكرية واالجتماعية والثقافية وال

 نسبة مائوية تكرار العبارة 

 %35 47 دائما

 %30 25 مرارا

 %11 9 أحياان

 %7 6 اندر

 %4 3 مرة ال

 100 90 جمموع

أجابوا    من املستجيبني كثريا  الباحث أن رأىبناًء على اجلدول السابق 
ية واالجتماعية اتقان خصائص الطالب من اجلوانب املادية واملعنوية والروح عن دائما يف

 واملستجبني الذين أجابوا(. %35)  مستجيبا 47 وعددهم  والثقافية والعاطفية والفكرية 

 مستجيبني تسعةأحياان  واملستجبني الذين أجابوا ،(%30) مستجيبا 25 مرارا

واملستجبني الذين (. %6) مستجيبني ستة  اندرا واملستجبني الذين أجابوا ،(11%)
 (.%4) مستجيبني ثالثة  اندرا أجابوا
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 1أظهرت املالحظات أن غالبية املعلمني يف املدرسة الثانوية احلكومية 
يف تدريس   بصعال خصائص الطالب. إهنم يعرفون ببجانغارا كانوا ابرعون يف تشخيص 

اللغة العربية ومساعدهتم يف تسهيل تعلم اللغة العربية ابستخدام طرق مناسبة خلصائص 
 الطالب.

يعرفون خصائص الطالب.  اللغة العربية قابالت أن معلميأظهرت نتائج امل
يتخرج الطالب من عدة مدارس خمتلفة، وهذا جيب أن يكون للمعلمني إتقان 
خصائصهم ، وفًقا ملستوى إجادة اللغة العربية. جتدر اإلشارة هنا إىل أننا نستخلص من  

 دة. هذا املؤشر جينتائج االستبياانت واملالحظات واملقابالت أن كفاءة املعلمني يف

 الرتبويالثاين اتقان نظرية التعلم ومبادئ التعليم 

  السيطرة عن البياانت لعرض واملقابلة واملالحظة االستبانة استخدم الباحث

 :  اآلتية  اجلدول يف فكما االستبانة نتائج وأما. ومبادئها والتعلم التعلىم نظرايت على

 4.5 اجلدول

 الرتبوي  التعلم ومبادئ التعليم ظرية اتقان ن عن االستبانة نتائج

 نسبة مائوية تكرار العبارة 

 %41 37 دائما

 %37 33 مرارا

 %19 16 أحياان

 %4 4 اندر

 - - مرة ال

 %100 90 جمموع

أجابوا    من املستجيبني كثريا  الباحث أن رأىبناًء على اجلدول السابق 
(. %41) مستجيبا 37 وعددهم بويالرت  اتقان نظرية التعلم ومبادئ التعليم دائما يف
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أحياان  واملستجبني الذين أجابوا ،(%37) مستجيبا 33 مرارا  واملستجبني الذين أجابوا
 (. %6) مستجيبني  أربعة  اندرا واملستجبني الذين أجابوا ،(%19) مستجيبا 16

وتظهر املالحظات املتعلقة أبنشطة التعليم والتعلم أن غالبية املعلمني يف 
ببجانغارا ما زالوا يستخدمون اَلساليب االستقرائية   1ة الثانوية احلكومية درسامل

واالستنتاجية َلهنم يقومون بتدريس اللغة العربية بشكل كبري. ويستخدمون أساليب  
 .احملاضرة والقواعد والرتمجة َلن الطالب حيتاجون إىل القواعد لفهم احملتوى

م املعلمني يستخدمون نفس  معظأما نتائج املقابلة الشخصية تظهر أن 
أساليب التدريس. أي أساليب احملاضرة والنحو والرتمجة، فهي ال تطبق استخدام 
املدخالت التواصلية وغريها من اَلساليب مثل الطرق املباشرة واَلساليب الصوتية  
الشفوية َلن هذه اَلساليب تتطلب مهارات لغوية لفظية جيدة من املعلم. بناًء على 

الباحث أن كفاءة املعلمني يف هذا املؤشر  رأىستبياانت واملالحظات واملقابالت االنتائج 
 .جيدة

 الثالث تطوير املناهج الدراسية تتعلق ابملواد اليت يتم تدريسها

تطوير املناهج  عن البياانت لعرض واملالحظة االستبانة استخدم الباحث
 :  اآلتية  اجلدول يف فكما االستبانة جنتائ وأما. الدراسية تتعلق ابملواد اليت يتم تدريسها

 4.6 اجلدول

 تطوير املناهج الدراسية تتعلق ابملواد اليت يتم تدريسها عن نتائج االستبانة

 نسبة مائوية تكرار العبارة 

 %37 33 دائما

 %41 37 مرارا

 %15 14 أحياان

 %7 6 اندر
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 - - مرة ال

 %100 90 جمموع

 أجابوا   من املستجيبني كثريا  الباحث أن رأىبناًء على اجلدول السابق 

 مستجيبا 37 وعددهم تطوير املناهج الدراسية تتعلق ابملواد اليت يتم تدريسها يف مرارا

واملستجبني الذين  ،(%37) مستجيبا 33 دائما واملستجبني الذين أجابوا(. 41%)
 مستجيبني ستة  اندرا واملستجبني الذين أجابوا ،(%15) مستجيبني 14أحياان  أجابوا

(7% .) 

واملالحظات يف عملية التدريس ال ختتلف عن إجاابت املعلم. يف مالحظة 
 معلم اللغة العربية ينقل الغرض من التعلم. ونتائج املقابلة تشري إىل أن معلم اللغة العربية

الصيغة كما يف املعهد لتسهيل يستخدم الكتب الداعمة املتعلقة ابملواد ويستفيد أكواد 
الذي قام املعلم من حيث احملتوى  جنازالب يف معرفة موضع اجلملة. و التطوير اإلالط

 املادي شكل وسائط وطرق التعلم.

يف املدرسة  الباحث أن معلمي اللغة العربية  رأىاعتمادا على ماسبق بيانه 
ت تطوير املناهج، ومعايري الكفاءة والكفاءاببجانغارا يفهمون مبادئ  1الثانوية احلكومية 

اَلساسية، واَلهداف التعليمية. َلن لديهم طول فرتة العمل وخربة العمل يف تدريس 
الباحث أن كفاءة  رأىبناًء على نتائج االستبياانت واملالحظات واملقابالت  اللغة العربية.

 املعلمني يف هذا املؤشر ممتازة.

 التعليم الرتبوي الرابع القدرة على تنظيم

القدرة على تنظيم   عن البياانت لعرض واملالحظة ةاالستبان استخدم الباحث
 :  اآلتية اجلدول يف فكما  االستبانة نتائج وأما. التعليم الرتبوي

 4.7 اجلدول

 القدرة على تنظيم التعليم الرتبوي  عن االستبانة نتائج
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 نسبة مائوية تكرار العبارة 

 %20 18 دائما

 %42 38 مرارا

 %30 27 أحياان

 %8 7 اندر

 - - رةم ال

 %100 90 جمموع

 أجابوا   من املستجيبني كثريا  الباحث أن رأىبناًء على اجلدول السابق 

واملستجبني (. %42) مستجيبا 37 وعددهم القدرة على تنظيم التعليم الرتبوي يف مرارا
 27أحياان  واملستجبني الذين أجابوا ،(%20) مستجيبا 18 دائما الذين أجابوا

 (.%8) مستجيبني سبعة  اندرا ملستجبني الذين أجابواوا ،(%30) مستجيبا

يف  أن معلمي اللغة العربية تشري املالحظات على أنشطة التعليم والتعلم
ببجانغارا ال يستفيدون من الوسائل التعليمية يف أنشطة  1املدرسة الثانوية احلكومية 

الكتب التعليمية أو  وهم قاموا الطرق التقليدية املعتادة مثل السبورات أو التدريس. 
 الكتب اإلضافية. اندرا ما تكون املساعدة البصرية يف يد املعلم.

ال يستخدم الوسائل  أما نتائج املقابلة تشري إىل أن معلمي اللغة العربية 
ميكن  يف استخدام أدوات . الوسائل املدراسية التعليمية يف كثري من اَلحيان َلنه يعوق

 قت التعلم. والسبب اآلخر هو قيود جهاز العرض.التعلم أن يقلل من فعالية و 

الباحث أن كفاءة  رأىبناًء على نتائج االستبياانت واملالحظات واملقابالت 
 املعلمني يف هذا املؤشر جيدة.

 واالتصاالت ألغراض التعليماخلامس القدرة على استخدام تكنولوجيا املعلومات 
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القدرة على  بياانت عنال  لعرض  واملالحظة االستبانة  استخدم الباحث
  فكما االستبانة  نتائج  وأما. استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت َلغراض التعليم

 :   اآلتية اجلدول يف

  4.8 اجلدول

ت واالتصاالت َلغراض  عن القدرة على استخدام تكنولوجيا املعلوما االستبانة نتائج
 التعليم 

 نسبة مائوية تكرار العبارة 

 %19 17 دائما

 %33 30 مرارا

 %37 33 أحياان

 %11 10 اندر

 - - مرة ال

 %100 90 جمموع

 أجابوا   من املستجيبني كثريا  الباحث أن رأىبناًء على اجلدول السابق 

 33 املعلومات واالتصاالت َلغراض وعددهم القدرة على استخدام تكنولوجيا  يف أحياان

،واملستجبني (%19) مستجيبا 17ا ئمدا واملستجبني الذين أجابوا(. %37) مستجيبا
عشرة   اندرا واملستجبني الذين أجابوا ،(%33) مستجيبا 30 مرارا  الذين أجابوا

 (.%11) مستجيبا

يف املدرسة  املعلمني بعض أن إىل تشري التعلىم عملية يف املالحظة ونتائج
  على للتحصيل واالتصاالت اإلعالم تكنولوجيا يستيفدون ببجانغارا 1الثانوية احلكومية 

 .Kahut, google form,kamus mutarjimكمثل   اإلترنييت االختبار
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أن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت  أما نتائج املقابلة الشخصية
مية، و كان االتصاالإلنرتنت احملدود، وبعض الطالب  حيتاج وقتًا طوياًل يف العملية التعلي

 أجهزة العرض صغري. ليس لديهم اجلول، وكذالك أن عدد

الباحث أن كفاءة  رأىبناًء على نتائج االستبياانت واملالحظات واملقابالت 
 املعلمني يف هذا املؤشر جيدة.

لتحقيق اإلمكاانت املختلفة السادس القدرة على تسهيل تطوير املتعلمني احملتملني 
 لديهم

ة على القدر  عن البياانت لعرض واملالحظة االستبانة  استخدم الباحث
  االستبانة نتائج وأما. تسهيل تطوير املتعلمني احملتملني لتحقيق اإلمكاانت املختلفة لديهم

 :  اآلتية اجلدول يف فكما

 4.9 اجلدول

تطوير املتعلمني احملتملني لتحقيق اإلمكاانت القدرة على تسهيل  عن االستبانة نتائج
 املختلفة لديهم

 نسبة مائوية تكرار العبارة 

 %7 6 دائما

 %37 33 مرارا

 %44 40 أحياان

 %7 6 اندر

 %4 4 مرة ال

 %100 90 جمموع

أجابوا   من املستجيبني كثريا  الباحث أن رأىبناًء على اجلدول السابق 
 تملني لتحقيق اإلمكاانت املختلفةتسهيل تطوير املتعلمني احملالقدرة على  يف أحياان
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  مستجيبني ستة دائما ني الذين أجابواواملستجب(. %44) مستجيبا 40 وعددهم لديهم

واملستجبني الذين  ،(%37) مستجيبا 33 مرارا واملستجبني الذين أجابوا ،(11%)
أربعة   المرة واملستجبني الذين أجابوا(. %6) مستجيبني ستة  اندرا أجابوا

 (.%4)مستجيبني

درسة يف امل املعلمني معظم أن إىل تشري التعلىم أنشطة على املالحظة ونتائج
  واهتمامهم الطالب  انتباه التحضري  أو اإلفتتاح يف يثريون  ببجانغارا ال 1الثانوية احلكومية 

  مهم  أنه  اإلاثرية أنشطة أن مع. منهم قليال  إال  االتصالية حلياهتم مفيدة التعليمية املواد أبن

 . إمكانتهم تطوير يف  الطالب ولتيسري  للتعلىم ومحاستهم  الطالب لتشجيع

الحظات املتعلقة ابَلنشطة التعليمية أن غالبية املعلمني يف املدرسة تظهر امل
لك املواد التعليمية ببجانغارا مل يثروا اهتمام الطالب ابإلعداد ت 1الثانوية احلكومية 

وكانت مفيدة حلياهتم يف التواصل ابستثناء قلة منهم. على الرغم من أن أنشطة اإلاثرة 
 لتعليم وتسهيل الطالب يف تطوير إمكاانهتم.مهمة لتشجيع الطالب ومحاسهم ل

الباحث أن كفاءة  رأىبناًء على نتائج االستبياانت واملالحظات واملقابالت 
 ملؤشر انقصة.املعلمني يف هذا ا

 ومأدب درة على التواصل بفعالية وتعاطفالسابع الق

عن القدرة على  البياانت لعرض  واملالحظة االستبانة  استخدم الباحث
 :  اآلتية اجلدول يف فكما االستبانة نتائج وأما ل بفعالية، وتعاطف، ومأدب.التواص

 4.10 اجلدول

 ومأدب بفعالية وتعاطفالقدرة على التواصل عن  االستبانة نتائج

 نسبة مائوية تكرار العبارة 

 %35 31 دائما

 %53 48 مرارا
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 %8 7 أحياان

 %4 4 اندر

 - - مرة ال

 %100 90 جمموع

 أجابوا   من املستجيبني كثريا  الباحث أن رأىى اجلدول السابق بناًء عل

(. %53) مستجيبا 48 وعددهم  ومأدب القدرة على التواصل بفعالية وتعاطف يف مرارا

أحياان  واملستجبني الذين أجابوا ،(%35) مستجيبا 31 دائما واملستجبني الذين أجابوا
 (. %4) مستجيبني  أربعة  اندرا واملستجبني الذين أجابوا ،(%8) مستجيبني سبعة

وال ختتلف نتائج املالحظات على اَلنشطة التعليمية بنتائج االستبيان. ميكن 
حول املشكالت اليت يسألوهنا ويعطي املعلم الطالب الوقت للمعلم فهم الطالب 

الباً أن املعلمني غ إىل تشري املقابلة لطرحها. إما يف هناية التعليم أو يف وسط التعليم، وأما 
ما مينحون الطالب الوقت لطرح اَلسئلة. بناًء على نتائج االستبياانت واملالحظات 

 الباحث أن كفاءة املعلمني يف هذا املؤشر جيدة. رأىواملقابالت 

 الثامن القيام ابلتقييم والتقومي ونتائج التعلم

ام ابلتقييم  عن القي البياانت لعرض  واملالحظة االستبانة استخدم الباحث
 :  اآلتية اجلدول يف فكما  االستبانة نتائج وأما التقومي ونتائج التعلم.و 

 4.11 اجلدول

 ابلتقييم والتقومي ونتائج التعلم عن القيام  االستبانة نتائج

 نسبة مائوية تكرار العبارة 

 %23 21 دائما

 %54 48 مرارا

 %23 21 أحياان
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 - - اندر

 - - مرة ال

 %100 90 جمموع

 أجابوا   من املستجيبني كثريا  الباحث أن رأىجلدول السابق بناًء على ا

(. %54) مستجيبا 48 وعددهم ابلتقييم والتقومي ونتائج التعلمالقيام  يف مرارا

أحياان  واملستجبني الذين أجابوا ،(%23) مستجيبا 21 دائما واملستجبني الذين أجابوا
 .(%23) مستجيبا 21

عليمية إىل أن معلمي اللغة العربية يف املدرسة املالحظات يف العملية التوتشري 
والتقومي ونتائج التعلم. وقاموا الطالب  يقدمون التقييم  ببجانغارا 1الثانوية احلكومية 

اَلسئلة بعد   أن املعلم يقدم املقابلة إىل وتشري. ابَلسئلة من املعلم و الكتاب الدراسي
.  لنصف السنة وآخر السنة ن واالمتحانالتقييم من كتاب والتمري إعطاء املوضوع. يؤخذ

الباحث أن كفاءة املعلمني يف هذا  رأى بناًء على نتائج االستبياانت واملالحظات واملقابلة
 املؤشر جيدة.

 التاسع االستفادة من نتائج التقييم والتقومي لصاحل التعليم

ئج عناالستفادة من نتا البياانت لعرض  واملقابلة االستبانة  استخدم الباحث
 :  اآلتية اجلدول يف فكما  االستبانة نتائج وأما. التقييم والتقومي لصاحل التعليم

 4.12 اجلدول

 عن االستفادة من نتائج التقييم والتقومي لصاحل التعليم  االستبانة نتائج

 نسبة مائوية تكرار العبارة 

 %19 17 دائما

 %41 37 مرارا

 %33 30 أحياان
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 %7 6 اندر

 - - مرة ال

 %100 90 موعجم

 أجابوا   من املستجيبني كثريا  الباحث أن رأىبناًء على اجلدول السابق 

  مستجيبا 37 وعددهم االستفادة من نتائج التقييم والتقومي لصاحل التعليم يف مرارا

واملستجبني الذين  ،(%19) مستجيبا 17 دائما واملستجبني الذين أجابوا(. 41%)
  مستجيبني ستة  اندرا واملستجبني الذين أجابوا ،(%33) مستجيبا 30أحياان  أجابوا

(7% .) 

ببجانغارا  1يف املدرسة الثانوية احلكومية  املعلمني أن إىل تشري املقابلة ونتائج
م أسئلة يقومون إبجراء برامج عالجية للطالب الذين مل يتقنوا املواد التعليمية، ويقدمون هل

الباحث أن   رأى اًء على نتائج االستبياانت واملقابلةبن حتتاج إىل إجابة وأداء مهام فردية.
 كفاءة املعلمني يف هذا املؤشر جيدة.

 العاشر اختاذ إجراءات عاكسة لرتقية جودة التعليم

على اختاذ إجراءات  عن القدرة البياانت لعرض االستبانة  استخدم الباحث
 :  اآلتية  دولاجل يف فكما االستبانة  نتائج وأما. لرتقية جودة التعليمعاكسة 

 4.13 اجلدول

 على اختاذ إجراءات عاكسة لرتقية جودة التعليم عن القدرة االستبانة نتائج

 نسبة مائوية تكرار العبارة 

 %15 14 دائما

 %33 30 مرارا

 %37 32 أحياان

 %11 10 اندر
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 %4 4 مرة ال

 %100 90 جمموع

 أجابوا   ستجيبنيمن امل كثريا  الباحث أن رأىبناًء على اجلدول السابق 

  مستجيبا 32 وعددهم على اختاذ إجراءات عاكسة لرتقية جودة التعليم القدرة يف أحياان

واملستجبني الذين  ،(%15) مستجيبا 14 دائما واملستجبني الذين أجابوا(. 33%)
  مستجيبني  عشرة اندرا واملستجبني الذين أجابوا ،(%33) مستجيبا 30 مرارا أجابوا

 (.%6) مستجيبني أربعة المرة تجبني الذين أجابواواملس ،(11%)

وتشري املالحظات يف العملية التعليمية إىل أن معلم اللغة العربية يف املدرسة 
 ببجانغارا  ينعكس يف التعليم الذي ُت تنفيذه، و مذكور يف اخلطة 1الثانوية احلكومية 

ليم وال قام املعلم البحث عن ينعكس يف التع أن املعلم إىل تشري الدراسية. أما املقابلة
الباحث أن كفاءة املعلمني  رأى بناًء على نتائج االستبياانت واملقابلة. الفصول اإلجرائية

 يف هذا املؤشر جيدة.
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 الطالب يف  إجنازاملبحث الثاين: الكفاءة املهنية ملعلمي اللغة العربية يف ترقية 

 انغاراببج 1املدرسة الثانوية احلكومية 

 أ. مواصفات استبانة الكفاءة املهنية للمعلم

يستخدم الباحث استبياانت للوصول إىل بياانت مواصفات الكفاءة 
 2007لعام  16الئحة وزير الرتبية الوطنية رقم التعليمية. هذه املواصفات مأخوذة من 

 :وكانت مواصفات استبيان الكفاءات املهنية ملعلمي اللغة العربية على ما اتيل

 4.14 اجلدول

 املهنية الكفاءة استبانة مواصفات

جمموعة  رقم البند املؤشر الصنف الرقم
 البند

إتقان املواد الدراسية  1
واملعرفة  واَلساليب واملفاهيم 

 املتعلقة ابملادة

أ. أن يعرف املعلم جوانب اللغة 
 العربية 

1،2،3 3 

ب. القدرة على التعبري ابللغة العربية 
 ريرايً شفهياً وحت

4 1 

إتقان الكفاءات اَلساسية  2
ومعايري الكفاءة يف املواد 

 التعليمية

أ. أن يفهم املعلم معايري الكفاءة يف 
 اللغة العربية 

5 1 

ب. يفهم املعلم الكفاءات اَلساسية 
 يف املادة اللغة العربية

6 1 

ج. أن يفهم املعلم غرض التعليم يف 
 املادة اللغة العربية

7،8،9 3 

القدرة على تطوير املواد  3
 إبداعا التعليمية

 

أ. اختيار املواد التعليمية حسب 
 مستوى تطور الطالب

10 1 

 3 11،12،13ب. يصنع املعلم املواد التعليمية 
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بطريقة إبداعية وفًقا ملستوى تطور  
 الطالب

،14،15 

القدرة على تطوير املهين  4
 استمراراي

لى العملية أ. املراجعة أو املراقبة ع
 التعليم مستمرا 

15 1 

ب. االستفادة من نتائج املراجعة أو 
 املهنيةاملراقبة لتحسني الكفاءة 

16 1 

ج. قام املعلم البحث عن الفصول 
 اإلجرائية لتحسني الكفاءة املهنية

17 1 

د. اتبع املعلم تقدم العصر ابلتعلم 
 من مصادر خمتلفة

18 1 

ة من القدرة على االستفاد 5
تكنولوجيا اإلعالم 

واإلتصاالت لتطوير اَلداء 
 املهين

االستفادة من وسائل اإلعالم . أ
 وتكنولوجيا االتصاالت مع اآلخرين

19 1 

استخدام تكنولوجيا املعلومات . ب
 واالتصاالت لتطوير اَلداء املهين

20 1 

 20 جمموعة بنود االستبانة 

املهنية  الكفاءة استبانة أن مواصفاتالباحث  رأىبناًء على اجلدول السابق 
م.  2007مايو  4يف التاريخ  2007سنة  16نظام وزير الرتبية الوطنية رقم  إىل والرجوع
إتقان املواد الدراسية واَلساليب واملفاهيم  وهي  فيه مخس كفاءات اَلساسية والكفاءة

  معرفة على قادر  أنه هنيةامل الكفاءة لديه الذي للمعلم املؤشر. واملعرفة املتعلقة ابملادة

  وإستقباليا،  إنتاجيا وحتريراي، شفهيا العربية ابللغة  التعبري  على  قادر  و  العربية اللغة  جوانب

إتقان  والثاين. 3-1  رقم يف االستبانة اىل الباحث فتضمنها اَلشياء هذه  وملعرفة
  لديه  الذي علمللم املؤشر اللغة العربية، الكفاءات اَلساسية ومعايري الكفاءة للمادة

الكفاءة يف اللغة العربية ويفهم املعلم الكفاءات اَلساسية يفهم معايري  أنه املهنية الكفاءة
  هذه وملعرفة يف املادة اللغة العربية ويفهم املعلم غرض التعليم يف املادة اللغة العربية،
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  تطوير املواد على والثالث القدرة.9-5  رقم يف االستبانة اىل الباحث فتضمنها اَلشياء

قادر على اختيار املواد  أنه املهنية الكفاءة لديه  الذي  للمعلم املؤشر إبداعا، التعليمية
التعليمية حسب مستوى تطور الطالب ويصنع املعلم املواد التعليمية بطريقة إبداعية وفًقا 

   رقم  يف االستبانة اىل الباحث فتضمنها اَلشياء هذه وملعرفة ملستوى تطور الطالب،

 الكفاءة لديه الذي للمعلم املؤشر ين استمراراي،القدرة على تطوير امله والرابع. 10-14

 املختلفة و مصادر  من التعلم خالل من العصر تقدم إتباع على قادر أنه املهنية

 املراجعة على واملعلم قادر املهنية الكفاءة لرتقية أو املراقبة املراجعة نتائج من االستفادة

  االستبانة  اىل الباحث فتضمنها اَلشياء هذه وملعرفة مستمرا، التعلم العملية على أواملراقبة

واخلامس القدرة على االستفادة من تكنولوجيا اإلعالم واإلتصاالت . 18-15  رقم يف
يستفيد وسائل  أنه املهنية الكفاءة لديه الذي للمعلم واملؤشر لتطوير اَلداء املهين،

نولوجيا املعلومات واالتصاالت صاالت مع اآلخرين واستخدام تكاإلعالم وتكنولوجيا االت
-19 رقم يف االستبانة اىل الباحث فتضمنها اَلشياء هذه وملعرفة لتطوير اَلداء املهين،

20. 

 للمعلم الكفاءة املهنية  بياانت عرض -ب

واستخدم  .للمعلم املهنية الكفاءة بياانت مناقشة ستعرض املبحث  هذا يف
  تصنيف من حتتوي مناقشتها أما. البياانت جلمع واملقابلة واملالحظة تبانة االس الباحث

 :يلي كما املهنية الكفاءة

 التعليمية ابملواد املرتبطة واملعارف واملفاهيم واالساليب الدراسية املواد إتقان األول

  مواد إتقان  عن البياانت لعرض واملالحظة االستبانة  استخدم الباحث

 فكما االستبانة ونتائج. التعليمية ابملواد املرتبطة واملعارف واملفاهيم يبواالسال الدراسية

  يلي:

 4.15 اجلدول
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 نتائج اإلستبانة عن إتقان املواد الدراسية واَلساليب واملفاهيم واملعرفة املتعلقة ابملادة

 التعليمية

 نسبة مائوية تكرار العبارة 

 %55 50 دائما

 %33 30 مرارا

 %8 7 أحياان

 %4 3 دران

 - - مرة ال

 %100 90 جمموع

أجابوا    من املستجيبني كثريا  الباحث أن رأىبناًء على اجلدول السابق 
. إتقان املواد الدراسية واَلساليب واملفاهيم واملعرفة املتعلقة ابملادة التعليمية دائما يف

  امستجيب 30 مرارا واملستجبني الذين أجابوا(. %55) مستجيبا 50 وعددهم 
واملستجبني الذين  ،(%8) أحياان سبعة مستجيبني ، واملستجبني الذين أجابوا(33%)

 (.%4) ثالثة مستجيبني  اندرا أجابوا

أن  املقابلة نتائج من وأما. االستبانة بنتائج خيتلف ال املالحظة ونتائج
  ساليب واال الدراسية  مبواد  يتقنون ببجانغارا 1املعلمني يف املدرسة الثانوية احلكومية 

 املعلمني أن  املالحظة أثناء الباحث ويرى . التعليمية ابملواد املرتبطة واملعارف واملفاهيم

  يدل هذا . جيدة هي السبورة على وكتاابهتم . التدريس عند  جيًدا  العربية اللغة  يستخدمون

 . العربية  اللغة إتقان يف الكفاءة لديهم  أن على

الباحث أن كفاءة  رأى واملقابلة االستبياانت واملالحظةبناًء على نتائج 
 املعلمني يف هذا املؤشر ممتازة.

 املواد التعليمية الثاين اتقان الكفاءات األساسية ومعايري الكفاءة يف
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اتقان الكفاءات  البياانت عن لعرض االستبانة واملالحظة استخدم الباحث
  اجلدول  يف فكما تبانةاالس نتائج وأما. التعليميةاَلساسية ومعايري الكفاءة يف املواد 

 : اآلتية

 4.16 اجلدول

 اتقان الكفاءات اَلساسية ومعايري الكفاءة يف املواد التعليمية عن نتائج اإلستبانة

 نسبة مائوية تكرار العبارة 

 %33 30 دائما

 %60 54 مرارا

 %7 6 أحياان

 - - اندر

 - - مرة ال

 %100 90 جمموع

 أجابوا   من املستجيبني كثريا  احث أنالب رأىبناًء على اجلدول السابق 

 53 وعددهم  اتقان الكفاءات اَلساسية ومعايري الكفاءة يف املواد التعليميةيف  مرارا

،واملستجبني (%33) مستجيبا 30 دائما واملستجبني الذين أجابوا(. %60) مستجيبا
 .(%6) مستجيبني ستة أحياان الذين أجابوا

 يفهم ببجانغارا 1ملدرسة الثانوية احلكومية يف ا العربية اللغة وكان معلمي

  اللغة ملواد اَلساسية الكفاءات يفهمون وهم. تدريسها يتم اليت املواد يف الكفاءة معايري

 . وممتع جيد التعلم  لذلك. تدريسها  يتم اليت التعلم أهداف ويفهم العربية،

يف  لعربيةا اللغة معلمي أن  الباحث يرأى الباحث، يعمل  اليت املالحظة اما
  قبل حمدد مبوضوع التعلم وأهداف الكفاءات يشرح ببجانغارا 1املدرسة الثانوية احلكومية 

 . التدريس
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الباحث أن كفاءة  رأى واملقابلة بناًء على نتائج االستبياانت واملالحظة
 املعلمني يف هذا املؤشر ممتازة.

 إبداعا التعليميةالثالث القدرة على تطوير املواد 

القدرة على تطوير  عن البياانت لعرض  واملقابلة االستبانة لباحثاستخدم ا
 :  اآلتية اجلدول يف فكما  االستبانة نتائج وأما. إبداعا التعليميةاملواد 

 4.17  اجلدول

 إبداعا التعليميةعن القدرة على تطوير املواد  االستبانة نتائج

 نسبة مائوية تكرار العبارة 

 %25 22 دائما

 %34 30 مرارا

 %30 27 أحياان

 %7 6 اندر

 %1 1 مرة ال

 %100 90 جمموع

  أجابوا مرارا  من املستجيبني كثريا الباحث أن رأىبناًء على اجلدول السابق 

(. %34) مستجيبا 30 وعددهم إبداعا التعليميةالقدرة على تطوير املواد  يف

 أحياان الذين أجابواواملستجبني  ،(%25) مستجيبا 22 دائما واملستجبني الذين أجابوا

 ،(%7) مستجيبني  ستة  اندرا واملستجبني الذين أجابوا ،(%30) مستجيبا 27
 (.%6) واحدمستجيب  المرة واملستجبني الذين أجابوا

ببجانغارا  1يف املدرسة الثانوية احلكومية  املعلمني أن إىل تشري املقابلة ونتائج
  يف يشرتكون . التعليمية مواد لتطوير ية العرب اللغة لتعلىم  العلمية  ابلندوات يشرتكون
 . العربية اللغة معلمي كفاءة  لتحسني الدين وزارة من أو  املدرسة من سواء التدريب
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الباحث أن كفاءة  رأى واملقابلة على نتائج االستبياانت واملالحظةبناًء 
 املعلمني يف هذا املؤشر جيدة.

 القدرة على تطوير املهين استمراراي بعاالر 

القدرة  عن البياانت لعرض واملقابلة واملالحظة االستبانة م الباحثاستخد
 :  اآلتية  اجلدول يف فكما االستبانة نتائج وأما. على تطوير املهين استمراراي

 4.18 اجلدول

 القدرة على تطوير املهين استمراراي عن االستبانة نتائج

 نسبة مائوية تكرار العبارة 

 %20 18 دائما

 %33 30 مرارا

 %37 33 أحياان

 %6 6 اندر

 %4 4 مرة ال

 %100 90 جمموع

  أجابوا  املستجيبنيمن  كثريا  الباحث أن رأىبناًء على اجلدول السابق 

(. %37) مستجيبا 33 وعددهم القدرة على تطوير املهين استمراراي يف أحياان

 مرارا جابواواملستجبني الذين أ ،(%20) مستجيبا 18 دائما واملستجبني الذين أجابوا

 ،(%6) مستجيبني  ستة  اندرا واملستجبني الذين أجابوا ،(%33) مستجيبا 30
 (.%4) مستجيبني  أربعة المرة اواملستجبني الذين أجابو 

  1يف املدرسة الثانوية احلكومية  املعلمني أن إىل  تشري املالحظة ونتائج
  مع. مهنتهم لتطوير هتمخبربا لالسرتشاد زمالئهم إلة يعودون أن من ببجانغارا يستحيون

 . الذايت ابلتقومي أو مسي  كفاءهتم لتطوير  سهال  يعترب الذي اَلسلوب أن
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يف املدرسة الثانوية احلكومية   املعلمني مجيع  أن إىل تشري املقابلة خالل ومن
 يف املوجهة املشكلة حل يف للمساعدة اإلجرائي الفصل حبث  جيرؤون ببجانغارا ال 1

 . التعلىم عملية  يف فرصة لقلة  مهنتهم يرولتطو  التعلىم أنشطة

الباحث أن كفاءة  رأى واملقابلة بناًء على نتائج االستبياانت واملالحظة
 املعلمني يف هذا املؤشر انقصة.

القدرة على االستفادة من تكنولوجيا اإلعالم واإلتصاالت لتطوير األداء  اخلامس
 املهين

القدرة  عن البياانت لعرض ابلةواملق واملالحظة االستبانة استخدم الباحث
 نتائج وأما. اَلداء املهينعلى االستفادة من تكنولوجيا اإلعالم واإلتصاالت لتطوير 

 :  اآلتية اجلدول يف فكما االستبانة

 4.19 اجلدول

القدرة على االستفادة من تكنولوجيا اإلعالم واإلتصاالت لتطوير   عن االستبانة نتائج
 اَلداء املهين

 نسبة مائوية كرارت العبارة 

 %11 10 دائما

 %41 37 مرارا

 %30 27 أحياان

 %7 6 اندر

 %11 10 مرة ال

 %100 90 جمموع
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 أجابوا   من املستجيبني كثريا  الباحث أن رأىبناًء على اجلدول السابق 

 القدرة على االستفادة من تكنولوجيا اإلعالم واإلتصاالت لتطوير اَلداء املهين يف مرارا

  مستجيبني 10 دائما واملستجبني الذين أجابوا(. %41) مستجيبا 37 هموعدد

واملستجبني الذين  ،(%30) مستجيبا 27 أحياان واملستجبني الذين أجابوا ،(11%)
  مستجيبني عشرة المرة واملستجبني الذين أجابوا ،(%8) مستجيبني ستة اندرا أجابوا

(11%.) 

املعلمني يف املدرسة  بعض أن إىل تشري التعلىم عملية يف املالحظة ونتائج
  على واالتصاالت للتحصيل اإلعالم تكنولوجيا يستيفدون ببجانغارا 1الثانوية احلكومية 

 .Kahut, google form,kamus mutarjimكمثل   اإلترنييت االختبار

  اإلعالم  التكنولوجيات استخدام أن يشكون بعضهمف املقابلة نتائج من أما

 .الشاشة قليلة وكذلك وكذلك التعلىم عملية يف طويال وقتا يستغرق واالتصاالت

الباحث أن كفاءة  رأى واملقابلة بناًء على نتائج االستبياانت واملالحظة
 املعلمني يف هذا املؤشر جيدة.
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 أتثري كفاءة معلمي اللغة العربية التعليمية واملهنية يف ترقية إجناز  املبحث الثالث:
 ببجانغارا 1طالب يف املدرسة الثانوية احلكومية ال إجنازترقية   الطالب

 أساسي  شرط االحندار اختبار .أ

 اختبار ابستخدام الدراسة هذه يف االحندار منوذج لتحديد اختبارات

  ،(normalitas) الطبيعية احلالة اختبار: ويشمل الكالسيكي  االفرتاض متطلبات
 .(multikolinietitas)املتعددة اخلطية  واختبار (linieritas) اخلطية اختبار

   (Normalitas) الطبيعية  احلالة اختبار (1

يتم إجراء اختبار الدعاية لتحديد ما إذا كان توزيع البياانت طبيعيًا أم 
غري طبيعيًا. اختبار احلالة الطبيعية هو معرفة ما إذا كان االحندار طبيعيًا أم غري 

بني كإجاابت متثل مجيع من اجملي طبيعيًا. حبيث ميكن تقدير اإلجاابت املقدمة
السكان. هذا مهم. َلنه إذا اتضح ال يتم توزيع البياانت بشكل طبيعي. مث ال 

 ميكن اختبار جمموعة البياانت مع الفرضية اإلحصائية حدودي.

استناًدا إىل نتائج احلالة الطبيعية لنموذج االحندار لنموذج االحندار، 
ي حبيث يليب منوذج االحندار خلط القطر يمالحظ أن البياانت موزعة حول ا

افرتاض عدم اجلنسية ومناسب للتنبؤ بكفاءة معلمي اللغة العربية استناًدا إىل 
املدخالت على نتائج تعلم الطالب. وكذالك، ذكرت نتائج اختبار عينة 

  Asymp .Sig. (2-tailed)قيمة Kolmogorov-Smimov واحدة من اختبار 

 املتغريات موزعة بشكل طبيعي. نقول أن مجيعحبيث ميكن أن  0،05<

واضحا انظر ايل  Kolmogorov-Smimovليكون اختبار عينة 
 :  اآلتية اجلدول

 4.20 اجلدول

 الطبيعية  احلالة نتيجة اختبار

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
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 pedagogik profesional 

N 90 90 

Normal Parametersa,b 

Mean 117,40 79,34 

Std. 

Deviation 
13,629 10,983 

Most Extreme 

Differences 

Absolute ,112 ,110 

Positive ,112 ,069 

Negative -,089 -,110 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,060 1,041 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,211 ,229 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 .Asymp. Sig الباحث أن قيمة }  رأىسابق بناًء على اجلدول ال

(2tailed){ 0،211  أن يقال أن قيمة  ميكن لذلك 0،05 < 0،229و
{Asymp. Sig.(2-tailed){  عادة املستقل  املتغري 2 توزيع يتم . 

  (Linieritas) اخلطية اختبار (2

  اخلطي هو االحندار حتليل من  إن أحد االفرتاض

}linieritas{ .بني حنداراال  خط أكان ويقال X و Y خطًا يشكل 

 analisis {االحندار لتحليل ميكن فال خطيًا يكن مل إذا. ال أم خطيًا

regresi { اختبار فيقدم االحندار  حتليل ايل الشروع قبل ولذالك،. مستمر  

 .اخلطي

 4.21 اجلدول

 اخلطي اختبار نتائج

 ألفا الشروط  االستنتاج
 

 الرقم املتغريات أمهية

S > A 05،0 اخلطي  653،0  Y*X1 1 

S > A 138،0 اخلطي  Y*X2 2 



71 

 

  قيمة أن الباحث رأى اخلطي بناًء على ماسبق بيانه من اختبار

 للمعلم املهنية الكفاءة ملتغري اخلطي من }signifikansi{ االنكماش داللة

  0،138 هو اللغة االعربية  للمعلمي التعليمية الكفاءة ومتغري 0،653 هي

  أن خنلص أن وميكن. 0،05 من أكرب  املتغريات مجيع ةأمهي قيمة أن ويقال

 كفاءة متغري حبجم  للتنبؤ استخدامه ميكن  حبيث  خطي املتغري االحندار  خط

 .الطالب وإجناز املعلم

 .(Multikolinietitas) املتعددة اخلطية اختبار (3

  كان إذا  ما اختبار هو multicollinearity اختبار من الغرض 

  االحندار وكان منوذج. املستقلة  املتغريات بني عالقة دوج قد االحندار منوذج

  هذا  حدث إذا  َلنه. املستقلة  املتغريات بني  االرتباط حيدث أال  جيب  اجليد

هي  املتعامدة املتغريات .تشابه هناك أو متعامدة ليست  فاملتغريات الواقع، 
 املستقلة املتغريات بني صفراً  قيمتها تكون مستقلة متغريات عن عبارة

 .اَلخرى

  يتعلق فيما القرار  صنع عملية  يف العادة  لتجنب  االختبار وهذا

 املتغري على } variabel independen { مستقل متغري لكل اجلزئي  ابلتأثري

موجودة  مشكلةكانت  إذا  ما الكتشاف. }variabel dependen { التابع
 variace { املقابل التضخم وعامل التسامح قيمة فيمكن أن ينظر ايل 

inflation faktor VIF {. 

 4.22 اجلدول

 املتعددة اخلطية اختبار

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 78,917 6,305  12,516 ,000 

Pedagogik -,024 ,147 -,049 -,164 ,870 
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Profesional ,158 ,183 ,260 ,867 ,389 

 

Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 

(Constant)   

pedagogik ,122 8,227 

profesional ,122 8,227 

a. Dependent Variable: prestasi 

 Multikolinieritas جتربة الباحث أن نتائج رأىبناًء على اجلدول السابق 

  العربية اللغة للمعلمي التعليمية الكفاءة ملتغري VIF قيمة تظهر  سوف اجلدول، يف كما

 املهنية الكفاءات ملتغري. 0،122 هي }tolerance{ التسامح وقيمة 8،227 عند

 .0،122 تسامح بقيمة 8،227 هو  العربية اللغة للمعلمي

 } Xl{املتغريات بني VIF قيمة أن إىل تشري االختبار نتائج من

  ليست  البحث هذا يف االحندار منوذج فإن وابلتايل، .10أدين من  }X2 {و

  استخدامه  وميكن  املستقلة املتغريات  بني  اخلطية  متعددة  مشكلة لديه

 . االحندار كنموذج

 اختبار الفرضية وحصيله .ب

بعد تقدمي البياانت البحثية يف شكل أوصاف البياانت وإجراء اختبار 
ختبار احلالة الطبيعية واخلطية ومتعددة اخلطية. مث يتم اختبار املتطلبات من خالل ا

الفرضية التالية على هذه البياانت. يستخدم الباحث اختبار الفرضية يف هذه الدراسة 
 .ابستخدام حتليل االحندار املتعدد }path analisis { قنيات حتليل املسارت

د ما إذا كان أتثري  كان أهدف اختبار الفرضيات يف هذه الدراسة إىل حتدي
االلغة العربية والكفاءة املهنية ملعلمي اللغة العربية )املتغري  للمعلمي ميةالتعلي كفاءة

 .ببجانغارا 1)املتغري التابع( يف املدرسة الثانوية احلكومية املستقل( على نتائج التعلم 
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 أو متزامنة. أما اختبار فرضية هذه الدراسة فيستخدم أاثر جزئيةً  كان 

 SPSS ابستخدام }multiple regression analisys{ الباحث حتليل االحندار املتعدد

(Statistical Product and Service Solulions) 16 for Windows.  

 H)0( كانت الفرضية اليت ُت اختبارها يف هذه الدراسة هي الفرضية الصفرية

واملهنية ملعلمي اللغة العربية  ميةالتعلياليت تدل على أهنا ال يوجد أتثري جزئي للكفاءة 
 .ببجانغارا 1على نتائج تعلم الطالب يف املدرسة الثانوية احلكومية 

الذي ينص على أتثري متغريات الكفاءة  H)1( فرضية البديلأما اختبار 
الرتبوية واملهنية ملعلمي اللغة العربية على حتفيز التعلم ونتائج تعلم الطالب يف املدرسة 

،  SPSS احلساب املستخدم يف هذه الدراسة ابستخدام .ببجانغارا 1كومية احل الثانوية
مث يتم اختبار الفرضية من خالل مقارنة االحتمال الذي ُت احلصول علىه مبستوى داللة  

   فـ 0،05<من خالل اختاذ قرار إذا كان االحتمال الذي ُت احلصول علىه 0،05قدره 
 oH  ً1فـ 05،0حتمال >اال وابلعكس إذا ُت قبول .مقبوالH مردود . 

العالقة بني كل متغري   كان أهدف اختبار االحندار اخلطي اجلزئي ملعرفة
ملعلمي اللغة العربية  التعليمية، وهو أتثري الكفاءة }independent variabel{مستقل 

 :على نتائج تعلم الطالب. ومن اختبار الفرضيات اجلزئية نتائج التحليل كماتلي

 إجنازملعلمي اللغة العربية على ترقية  ميةلكفاءة التعلي اختبار حتليل جزئيانتائج . 1
 .الطالب

 4.23 اجلدول

 ميةلكفاءة التعلي نتائج اختبار حتليل جزئيا

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 77,439 6,062  12,775 ,000 

pedagogik ,096 ,051 ,195 1,863 ,066 
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Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 
(Constant)   

pedagogik 1,000 1,000 
 

a. Dependent Variable: prestasi 

احلصول  الباحث أن معادلة االحندار يتم رأىبناًء على اجلدول السابق 
 : علىها من الصيغة التالية

  6،062ويف معادلة االحندار كان اخلطأ القياسي الذي ُت احلصول علىه هو 
 اخلطأ املعياري ملعادلة االحندار ملتغريات كفاءة املهنية للمعلميللنسخة التجريبية. أما 

ملعلمي  ليميةالتعملتغريات الكفاءة  }  t test {  فإن قيمة أمهية اختبار 0،051العربية هو 
إىل أن قيمة أمهية    t وتشري قيمة أمهية  Sig 0،066  بقيمة 1،863اللغة العربية هي 

ي اللغة العربية أصغر من قيمة االحتمال احملددة عند ملعلم التعليميةمتغريات الكفاءة 
0،05 . 

ملعلمي اللغة  التعليميةالباحث أن الكفاءة  رأىبناًء على اجلدول السابق 
 .ببجانغارا 1الطالب يف املدرسة الثانوية احلكومية  إجنازؤثر على نتائج ترقية العربية ت

  إجناز لكفاءة املهنية ملعلمي اللغة العربية على ترقية  نتائج اختبار التحليل جزئيًا. 2

 .الطالب

 4.24 اجلدول

 لكفاءة املهنية نتائج اختبار التحليل جزئيًا

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 (Constant) 78,312 5,077  15,426 ,000 
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profesional ,130 ,063 ,214 2,057 ,043 
 

Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 
(Constant)   

profesional 1,000 1,000 

a. Dependent Variable: prestasi 

احلصول  معادلة االحندار يتم  الباحث أن رأىعلى ماسبق بيانه  اعتماًدا

 :عليها من الصيغة التالية

  5،077ويف معادلة االحندار كان اخلطأ املعياري الذي ُت احلصول علىه هو 
اللغة  ة املهنية ملعلميللنسخة التجريبية. أما اخلطأ املعياري ملتغري معادلة االحندار الكفاء

اللغة  املهنية للمعلميملتغري الكفاءة  t فإن قيمة اَلمهية الختبار. 0،063العربية هي 
تشري إىل أن قيمة اَلمهية  t قيمة الداللة ، و Sig  0،043 بقيمة 2،057 هي العربية

 . 0،05ملتغري الكفاءة املهنية للمعلمي أصغر من ُت تعيني قيمة االحتمال عند 

الباحث أن الكفاءة املهنية ملعلمي اللغة  رأىبناًء على اجلدول السابق  
 .ببجانغارا 1يف املدرسة الثانوية احلكومية  الطالب إجنازترقية  العربية تؤثر على

إن أهدف اختبار االحندار اخلطي املتزامن ملعرفة العالقة بني مجيع املتغريات 
 التعليميةابملتغري التابع هو أتثري الكفاءة املهنية و  }simultan {أو مسي بـ املستقلة متزامنا

 .ببجانغارا 1يف املدرسة الثانوية احلكومية  الطالب إجنازملعلمي اللغة العربية على ترقية 

 {يوضح اجلدول التايل نتائج اختبار الفرضيات متزامنا أو مسي بـ 

simultan{.  

ترقية  يمية ملعلمي اللغة العربية علىكفاءة التعللل نتائج اختبار التحليل متزامنا. 1

 الطالب إجناز
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 4.25 دولاجل

 لكفاءة التعليمية نتائج اختبار التحليل متزامنا

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 150,893 1 150,893 3,469 ,066b 

Residual 3827,429 88 43,494   

Total 3978,322 89    

a. Dependent Variable: prestasi 

b. Predictors: (Constant), pedagogik 

اختبار الفرضية املذكورة  الباحث أن نتائج رأىعلى ماسبق بيانه  اعتماًدا
 اختبار تشري هذه الدراسة أن قيمة أمهية االختبار متزامنا }simultan {أو مسي بـ متزامن

F  ية لـ، مث تكون قيمة اَلمه  0،066هي F أصغر من االحتمال a   احملدد. وكذالك
بناًء على اجلدول . 1Hوقبوال لـ  0H وتظهر رفًضا لـ Sig.F 066،0<05،0 كانت قيمة

ترقية  تؤثر على  ملعلمي اللغة العربية متزامنا الباحث أن الكفاءة التعليمية رأىالسابق 
 .ببجانغارا 1يف املدرسة الثانوية احلكومية  الطالب إجناز

 :مع املتغري التابع هي كما يلي }prediktor{ املتنبئنيانت قوة العالقة بني ك

 4.26 اجلدول

Model Summaryb 

Model R R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,195a ,038 ,027 6,595 

a. Predictors: (Constant), pedagogik 

b. Dependent Variable: prestasi 

 الباحث أن نتائج حتليل االرتباط وجودم  رأىبناًء على اجلدول السابق 
 إجنازملعلمي اللغة العربية على ترقية  خمرجات االحندار واليت توضح أتثري الكفاءة التعليمية

يشري الرقم إىل أن   R square{ 0،038{ الطالب اليت ُت احلصول علىها بقيمة
ميكن تفسريها من خالل معادلة االحندار اليت ُت  ليتاالختالفات يف قيم عمل املعلم وا
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أتثر مبتغريات أخرى خارج معادلة منوذج  ٪ 37.7 والباقي %62،3احلصول علىها هي 
 .االحندار

ترقية  علىلكفاءة املهنية ملعلمي اللغة العربية ل اتزامنتائج اختبار التحليل من. 2
 . الطالب إجناز

 4.27 اجلدول

 لكفاءة املهنيةل اتزامنيل مالتحلتائج اختبار ن

ANOVAa 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 182,474 1 182,474 4,230 ,043b 

Residual 3795,848 88 43,135   

Total 3978,322 89    

a. Dependent Variable: prestasi 

b. Predictors: (Constant), profesional 

اختبار الفرضية املذكورة  الباحث أن نتائج رأىعلى اجلدول السابق  بناءً 
 . تشري هذه الدراسة إىل أن قيمة الداللة لالختبار متزامنا}simultan {أو مسي بـ متزامن

احملدد. وكذالك، أصغر من االحتمال  F فتكون قيمة الداللة 0،043هي   }Fاختبار{
  ، اعتماًدا 1Hوقبول Ho ري إىل رفضحبيث تش 05،0> 043،0هي  Sig.F إن قيمة

تؤثر على   الباحث أن الكفاءة املهنية ملعلمي اللغة العربية متزامنا رأىعلى ماسبق بيانه 
 .ببجانغارا 1يف املدرسة الثانوية احلكومية  الطالب إجنازترقية 

 :املتنبئني مع املتغري التابع هي كما يليإن قوة العالقة بني 

 4.28 اجلدول

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,214a ,046 ,035 6,568 

a. Predictors: (Constant), profesional 
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b. Dependent Variable: prestasi 

الباحث أن نتائج حتليل االرتباط هي وجود  رأىبناًء على اجلدول السابق 
 إجناز توضح أتثري الكفاءة املهنية ملعلمي اللغة العربية على ترقية خمرجات االحندار اليت

  R {اليت ُت احلصول علىها بقيمة  ببجانغارا 1يف املدرسة الثانوية احلكومية  الطالب

square{ 0،046ادلة ميكن تفسريه مبعو  ختالفات يف قيم عمل املعلم اال . يوضح الرقم
يتأثر مبتغريات أخرى خارج  %54 والباقي %46ها وهي ياالحندار اليت ُت احلصول عل

 .معادلة منوذج االحندار
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 الفصل اخلامس 

 نتائج البحث والتوصيات واملقرتحات

الباحث بتقدمي الفصل بعد أن حبث الباحث البياانت يف الفصل الرابع، فقام 
اخلامس وهو آخر الفصول هلذا البحث، وحيتوي الفصل اَلخر على امللخص والتوصيات 

 القرتاحات املتعلقة ابلبحث يف هذا املوضوع.وا

 ملخص نتائج البحث .أ

ببجانغارا  1الكفاءة التعليمية ملعلمي اللغة العربية يف املدرسة الثانوية احلكومية  (1
٪.  100-٪ 84٪، على درجة جيد جدا. من نتيجة اَلجوبة 87حتصل على 

والسيطرة  وحصلت مثانية مؤشرات )املعلم قادر على  إتقان خصائص الطالب،
اسية، والقدرة على تنفيذ على نظرايت التعلىم، القدرة على تطوير املناهج الدر 

التعليم، و القدرة على االتصال مع الطالب فعاال وحساسا ومهذاب، والقدرة على 
عقد التقدير وتقومي عملية التعلىم وحتصيل تعلم الطالب، والقدرة على اإلستفادة 

والتعلم ومبادئها، والقدرة على اَلداء اإلاجراءات  من نتائج التقدير والتقومي
جيدة. أما  معيارحصلت على و  ٪80قية جودة التعلىم( قيمتها حلساسية لرت 

ممتازة وهو القدرة على استخدام التكنولوجيات  معياراملؤشر الذي حصل على 
. وأما املؤشر الذي %20اإلعالم واالتصاالت واإلستفادة منها للتعلىم وقيمته 

كاانهتم و انقصة وهو القدرة على تيسري الطالب يف تطوير إم معيار حصل على
بناًء على ماسبق بيانه استنبط الباحث أن الكفاءة التعليمية لدي . %10قيمته 

ببجانغارا حصلت  1معلمي اللغة العربية الطالب يف املدرسة الثانوية احلكومية 
 .على الدراجة جيدة

ببجانغارا  1للغة العربية يف املدرسة الثانوية احلكومية الكفاءة املهنية ملعلمي ا (2
وحصلت  . ٪84-٪ 68٪، على جيد. من نتيجة اَلجوبة 80حتصل على 

مؤشران )املعلم قادر على إتقان مواد الدراسية واالساليب واملفاهيم واملعارف 
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د اللغة املرتبطة ابملواد التعليمية وإتقان معايري الكفاءات والكفاءات اَلساسية ملوا
والباقي  مؤشران )املعلم قادر   ممتازةحصل على معيار و  ٪40 العربية( قيمتهما

على تطوير املواد التعليمية إبداعا، وله قدرة على االستفادة من تكنولوجيا 
 معيارحصل على و  ٪40 اإلعالم واإلتصاالت لتطوير اَلداء املهين( قيمتهما

حصل و  ٪۲0هين استمراراي( قيمته جيدة. ومؤشر )املعلم قادر على تطوير امل
 صة.انق معيار على

التأثري الكبري للكفاءة التعليمية ملعلمي اللغة العربية على إجناز الطالب يف املدرسة  (3
(. والكفاءة املهنية ملعلمي 0.05> 0.012ببجانغارا أبمهية ) 1الثانوية احلكومية 

ببجانغارا أبمهية  1احلكومية  اللغة العربية على إجناز الطالب يف املدرسة الثانوية
ولذلك كانت الكفاءة التعليمية والكفاءة املهنية ملعلمي (. 0.05>  0.010)

أتثري جزئي يف هذا البحث هو  وكان اللغة العربية أتثري يف ترقية إجناز الطالب.
كلما .الطالب إجنازأتثري كبري على الكفاءة املهنية ملعلم اللغة العربية على ترقية 

الطالب، وأتثري كبري  إجنازع ت الكفاءة املهنية ملعلمي اللغة العربية، ارتفارتفع
الطالب يف املدرسة  إجنازآخر يف الكفاءة التعليمية ملعلمي اللغة العربية على ترقية 

جبانغارا. هذا يعين أنه كلما ارتفعت الكفاءة الرتبوية ملعلمي  1الثانوية احلكومية 
الطالب. أما التأثري املتزامن على وجود أتثري كبري على  ازإجناللغة العربية ، ارتفع 

الطالب يف  إجنازالكفاءة املهنية، الكفاءة التعليمية ملعلمي اللغة العربية على ترقية 
جبانغارا. هذا يعين أنه كلما ارتفعت الكفاءة املهنية  1املدرسة الثانوية احلكومية 

 الطالب. إجنازرتفع ا والكفاءة التعليمية ملعلمي اللغة العربية

 التوصيات .ب

 يف ضوع النتائج اليت توصلت إليها الدراسة يوصي الباحث مبا يلي:

ن يستكمل مرافق التعلم احلالية، َلهنا لسهولة التعلم،  اينبغي لرئيس املدرسة   (1
، وينبغي لرئيس املدرسة  أن تعقد للطالب وسيكون املعلم أسهل يف نقل املعرفة

 اللغة العربية. لم، لدعم تعلغةمعمل ال
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ن ينتشروا الكفاءة من حيث معرفة ومهارات اللغة اينبغي ملعلمي اللغة العربية  (2
العربية، وإتقان املادة العلمية، واحلرص على طلب العلم واالستزادة منه، والثقافة 
الواسعة، والقدرة على البحث العلمي، وفهم طبيعة املتعلم. َلن املعلم الناجح 

هتم برتبية الطالب وتعليمهم ويتابع التجديدات الرتبوية ي هو املدرس الذي
والتغريات والتطورات يف الرتبية واهتماماهتا، جيب على املعلمني استخدام أدوات 

لديهم ذكاء وأخالق   التعلم احلالية ، لدعم حتقيق التعلم الذي يطبع الطالب و
 كرمية. 

 االقرتاحات . ج

 دمي عدة اقرتاحات هامة اتلية:بتقبناء على نتائج البحث، قام الباحث 
احلاجة إىل زايدة الكفاءة املهنية ملعلمي اللغة العربية وال سيما قدراة إعطاء املعلم  (1

حافز اإلستجابة لكي يتحدث الطالب ابللغة العربية اجليدة و قدرة املعلم على 
عملية ربط املواد التعليمية بعلوم اَلخرى املناسبة وعن مهارات الكالم يف 

 عليمية.الت

كانت الكفاءة التعليمية جيدة ابلفعل، ولكن ال تزال هناك اجلوانب أخرى اليت  (2
حتتاج إىل حتسني مرة أخرى. من حيث التقومي اداء معلمي اللغة العربية ليس فقة 

 املراقبة و تقسيم اإلستبيان على الطالب.

، وكذالك ستزداد  د كفاءهتموينبغي للمدرسة أن تقيم الندوة التعليمية واملهنية لتزدا (3
 كفاءة الطالب يف احلال الذي يتعمقون فيه.

هذا ما تيسر للباحث من ذكر أهم النتائج والتوصيات اليت وصل إليها. 
وحده فهو العزيز احلكيم، وأما هذا البحث   -تعاىل  -وأخريا، إن الكمال هلل 

رات أي استفسااملتواضع فهو ال خيلو من اخللل والنقصان، لذا يقبل الباحث 
 واقرتاحات كانت َلجل تطوير هذا البحث مستقبال.
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جل  -أن جيعل أعمالنا خالصا له وحده، كما نسأله  -تعاىل  -نسأل هللا 
صلى هللا عليه وسلم   -أن يفقنا ملا حيبه ويرضاه، وصلى هللا على نبينا حممد  -وعال 

 العاملني.وعلى آله وصحبه أمجعني، وآخر دعواان أن احلمد هلل رب  -
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SILABUS : BAHASA ARAB 

(Mata Pelajaran Wajib) 

 

Satuan Pendidkan : Madrasah Aliyah Negeri 1 Bojonegoro 

Kelas/Program : X (Sebelas)/ IPA-IPS 

Semester  : I (Ganjil) 

 

Kompetensi Inti : 

KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), 

santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai 

bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 

dunia. 

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah 

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak  terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan. 
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Komptensi Dasar 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Materi 
Kegiatan 

Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

1.1. Menyadari 

bahwa 

kemampuan 

berbicara adalah 

nikmat yang 

penting yang 

dianugerahkan 

oleh Allah Swt. 

• Menggunakan 

kemampuan 

berbicara adalah 

nikmat yang 

penting yang 

dianugerahkan 

oleh Allah Swt. 

  Observasi 

Penilaian Diri 

Penilaian 

Sejawat 

Jurnal/Catatan 

  

1.2. Mensyukuri 

nikmat Allah 

berupa 

kemampuan 

berbicara 

dengan baik dan 

lancar 

• Mempergunaka

n nikmat Allah 

berupa 

kemampuan 

berbicara 

dengan baik dan 

lancar 

  Observasi 

Penilaian Diri 

Penilaian 

Sejawat 

Jurnal/Catatan 

  

1.3. Mensyukuri 

kemampuan 

mengungkapka

n gagasan dan 

ide dengan 

pembicaraan 

yang baik 

sehingga bisa 

dimengerti 

orang lain 

• Menunjukkan 

kemampuan 

mengungkapkan 

gagasan dan ide 

dengan 

pembicaraan 

yang baik 

sehingga bisa 

dimengerti 

orang lain 

  Observasi 

Penilaian Diri 

Penilaian 

Sejawat 

Jurnal/Catatan 

  

1.4. Mensyukuri 

kesempatan 

dapat 

mempelajari 

bahasa Arab 

sebagai bahasa 

pengantar 

komunikasi 

internasional 

yang 

diwujudkan 

dalam semangat 

belajar. 

• Memanfaatkan 

dan 

menggunakan 

kesempatan 

dapat 

mempelajari 

bahasa Arab 

sebagai bahasa 

pengantar 

komunikasi 

internasional 

yang 

diwujudkan 

dalam semangat 

belajar. 

  Observasi 

Penilaian Diri 

Penilaian 

Sejawat 

Jurnal/Catatan 
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Komptensi Dasar 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Materi 
Kegiatan 

Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

2.1. Menunjukkan 

perilaku santun 

dan peduli 

dalam 

melaksanakan 

komunikasi 

antar pribadi 

dengan guru 

dan teman 

• Membiasakan  

perilaku santun 

dan peduli 

dalam 

melaksanakan 

komunikasi 

antar pribadi 

dengan guru 

dan teman 

  Observasi 

Penilaian Diri 

Penilaian 

Sejawat 

Jurnal/Catatan 

  

2.2. Menunjukkan 

perilaku jujur, 

disiplin, percaya 

diri, dan 

bertanggung 

jawab dalam 

melaksanakan 

komunikasi 

transaksional 

dengan guru 

dan teman 

• Membiasakan 

perilaku jujur, 

disiplin, percaya 

diri, dan 

bertanggung 

jawab dalam 

melaksanakan 

komunikasi 

transaksional 

dengan guru 

dan teman 

  Observasi 

Penilaian Diri 

Penilaian 

Sejawat 

Jurnal/Catatan 

  

2.3. Menunjukkan 

perilaku 

tanggung jawab, 

peduli, 

kerjasama, dan 

cinta damai, 

dalam 

melaksanakan 

komunikasi 

fungsional 

• Membiasakan 

tanggung jawab, 

peduli, 

kerjasama, dan 

cinta damai, 

dalam 

melaksanakan 

komunikasi 

fungsional 

  Observasi 

Penilaian Diri 

Penilaian 

Sejawat 

Jurnal/Catatan 

  

2.4. Menunjukan 

perilaku santun, 

antusias, kreatif, 

ekspresif, 

interaktif, 

kerjasama, dan 

imajinatif dalam 

menghargai 

budaya dan 

bahasa. 

• Bertutur kata  

dan bersikap 

santun antusias, 

kreatif, ekspresif, 

interaktif, 

kerjasama, dan 

imajinatif dalam 

menghargai 

budaya dan 

bahasa. 

  Observasi 

Penilaian Diri 

Penilaian 

Sejawat 

Jurnal/Catatan 
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Komptensi Dasar 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Materi 
Kegiatan 

Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

3.1  

 Mengidentifi

kasi bunyi, 

makna kalimat, 

gagasan, unsur 

kebahasaan, 

struktur teks 

dan unsur 

budaya bahasa 

Arab yang 

berkaitan 

dengan topik: 

 البيانات الشخصية  

 baik secara lisan 

maupun tertulis 

النكرة والمعرفة)بأل والضمائر  

 (واإلضافة بمعنى الالم

4.1 Mengungkapkan 

dialog, 

informasi lisan 

atau tulisan, 

merespon berita 

sederhana 

terkait topik : 

 البيانات الشخصية  

 dengan 

memperhatikan 

unsur 

kebahasaan, 

struktur teks 

dan unsur 

budaya secara 

benar dan sesuai 

konteks 

النكرة والمعرفة)بأل والضمائر  

 (واإلضافة بمعنى الالم

• Mengidentifikasi 

bunyi, makna 

kalimat, 

gagasan, unsur 

kebahasaan, 

struktur teks dan 

unsur budaya 

bahasa Arab 

yang berkaitan 

dengan topik: 

 البيانات الشخصية  

 baik secara 

lisan maupun 

tertulis 

النكرة والمعرفة)بأل  

والضمائر واإلضافة  

الالم بمعنى  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Mengungkapkan 

dialog, informasi 

lisan atau 

tulisan, 

merespon berita 

sederhana 

terkait topik : 

 البيانات الشخصية  

 dengan 

memperhatikan 

unsur 

kebahasaan, 

البيانات  

 الشخصية 

struktur 

النكرة  

والمعر 

فة)بأل  

والضم 

ائر  

واإلضا 

فة  

بمعنى  

 (الالم

  

 

Mengamati 

- Siswa 

mendengar, 

bunyi kata, 

frase, dan 

kalimat 

tentang  

  البيانات الشخصية

 

Menanya 

- Siswa 

membuat dan 

atau  

mengajukan 

pertanyaan, 

tanya jawab, 

berdiskusi 

tentang bunyi 

kata, frase, 

dan kalimat 

tentang  

 البيانات الشخصية 

 

Mengumpul

kaninformasi

/ mencoba 

(experimentin

g) 

Peserta didik 

mendiskusika

n tentang 

huruf-huruf 

dalam kata, 

frase, dan 

kalimat 

tentang  

لبيانات  ا -

• Tugas : 

PR, Tugas 

perorangan/k

elompok. 

 

• Pengamatan: 

Mengamati cara 

siswa 

berkomunikasi  

dalam bahasa 

Arab sesuai 

tema/topik. 

Mengamati 

sejauh 

manasiswa 

memahami 

unsur 

kebahasaan dan 

tata bahasa Arab 

serta  budaya 

Arab yang 

terdapat dalam 

teks sesuai 

tema/topik. 

Melihat 

kreativitas siswa 

dalam 

mengidentifikas

i contoh-contoh 

karya sastra 

Arab. 

 

Portofolio: 

Mengumpulkan 

tugas dan 

kreativitas 

berbahasa siswa 

sesuai 

tema/topik, spt. 

mengisi 

4 TM ( 

8 X 45 

Menit) 

• Buku 

Teks 

yang 

releva

n 

• CD/D

VD 

Pembe

lajaran 

• Intern

et 
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Komptensi Dasar 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Materi 
Kegiatan 

Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

struktur teks 

dan unsur 

budaya secara 

benar dan 

sesuai konteks 

والمعرفة)بأل  النكرة 

والضمائر واإلضافة  

 (بمعنى الالم

  الشخصية

Peserta didik 

berdiskusi 

dengan 

membuka 

kamus bahasa 

Arab, buku 

pelajaran 

bahasa Arab, 

dan bacaan 

lainnya untuk 

menemukan 

makna kata, 

frase, dan 

kalimat 

tentang  

لبيانات  ا

  الشخصية

Peserta didik 

secara 

bergantian 

dalam 

kelompok 

melafalkan 

kata, frase, 

dan kalimat 

tentang  

البيانات  

الشخصية 

. 

 

Menalar/Men

gasosiasi 

(associating) 

Peserta didik 

merumuskan 

teks (nash) 

tentang kata, 

frase, dan 

formulir biodata 

pribadi, 

membuat tabel 

kegiatan 

sekolah, dsb. 

kumpulan tugas 

berbahasa siswa 

seperti 

mengumpulkan 

kalimat yang 

mengandung 

struktur bahasa 

sesuai 

tema/topik dari 

alqur’an, hadits, 

majalah, 

internet, dsb. 

kumpulan tugas 

dan kreativitas 

berbahasa siswa 

sesuai 

tema/topik, 

seperti 

membuat 

rekaman suara 

dengan 

tema/topik 

identitas diri 

atau film 

singkat. 

kumpulan tugas 

dan kreativitas 

berbahasa siswa 

. 

 

• Tes: 

Ulangan 

harian, Tes 

lisan/tulisan 

 

Unjuk kinerja 
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Komptensi Dasar 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Materi 
Kegiatan 

Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

kalimat 

tentang  

لبيانات  ا

الشخصية 

. 

Peserta didik 

merumuskan 

makna kata, 

frase, dan 

kalimat 

tentang  

ات  لبيانا

الشخصية 

. 

 

Mengomunik

asikan  

(communicati

ng) 

Peserta didik 

Melafalkan 

kata, frase, 

dan kalimat 

tentang  

لبيانات  ا

  الشخصية

Peserta didik 

menunjukkan 

benda atau 

gerakan 

tentang   البيانات

 sesuai الشخصية

dengan apa 

yang 

didengarkann

ya. 

Guru dan atau 

Peserta Didik 

melakukan 

(performansi). 
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Komptensi Dasar 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Materi 
Kegiatan 

Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

konfirmasi 

terhadap hasil 

komunikasi. 

3.2. Mengidentifikasi 

bunyi, makna 

kalimat, gagasan, 

unsur kebahasaan, 

struktur teks dan 

unsur budaya bahasa 

Arab yang berkaitan 

dengan topik: 

المرافق العامة فى   

 المدرسة 

 baik secara 

lisan maupun tertulis 

 (المبتدأ والخبر )صفة

4.2 Mengungkapkan 

dialog, informasi 

lisan atau tulisan, 

merespon berita 

sederhana terkait 

topik : 

المرافق العامة فى   

 المدرسة 

 dengan 

memperhatikan 

unsur kebahasaan, 

struktur teks dan 

unsur budaya secara 

benar dan sesuai 

konteks 

 (المبتدأ والخبر )صفة

• Mengidentifikasi 

bunyi, makna 

kalimat, 

gagasan, unsur 

kebahasaan, 

struktur teks dan 

unsur budaya 

bahasa Arab 

yang berkaitan 

dengan topik: 

المرافق العامة فى   

 المدرسة 

 baik secara 

lisan maupun 

tertulis 

والخبر )صفةالمبتدأ  ) 

• Mengungkapkan 

dialog, informasi 

lisan atau 

tulisan, 

merespon berita 

sederhana 

terkait topik : 

المرافق العامة فى   

 المدرسة 

 dengan 

memperhatikan 

unsur kebahasaan, 

struktur teks dan 

unsur budaya secara 

benar dan sesuai 

konteks 

 (المبتدأ والخبر )صفة

topik: 

 

المرافق العامة  

 فى المدرسة 

 D

engan 

qowaid 

المبتدأ والخبر  

 )صفة( 

Mengamati 

Siswa 

mendengar, 

bunyi kata, 

frase, dan 

kalimat 

tentang  

لمرافق العامة فى  ا

 المدرسة 

 

Menanya 

Siswa 

membuat dan 

atau  

mengajukan 

pertanyaan, 

tanya jawab, 

berdiskusi 

tentang bunyi 

kata, frase, 

dan kalimat 

tentang  

لمرافق العامة فى  ا

 المدرسة 

 

Mengumpul

kaninforma

si/ mencoba 

(experimentin

g) 

Peserta didik 

mendiskusika

n tentang 

huruf-huruf 

• Tugas : 

PR, Tugas 

perorangan/k

elompok. 

 

• Pengamatan: 

Mengamati cara 

siswa 

berkomunikasi  

dalam bahasa 

Arab sesuai 

tema/topik. 

Mengamati 

sejauh 

manasiswa 

memahami 

unsur 

kebahasaan dan 

tata bahasa Arab 

serta  budaya 

Arab yang 

terdapat dalam 

teks sesuai 

tema/topik. 

Melihat 

kreativitas siswa 

dalam 

mengidentifikas

i contoh-contoh 

karya sastra 

Arab. 

 

• Portofolio: 

Mengumpulkan 

tugas dan 

kreativitas 

4 TM ( 

8 X 45 

Menit) 

• Buku 

Teks 

yang 

releva

n 

• CD/D

VD 

Pembe

lajaran 

• Intern

et 
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Komptensi Dasar 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Materi 
Kegiatan 

Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

dalam kata, 

frase, dan 

kalimat 

tentang  

لمرافق  ا -

العامة فى  

 المدرسة 

Peserta didik 

berdiskusi 

dengan 

membuka 

kamus bahasa 

Arab, buku 

pelajaran 

bahasa Arab, 

dan bacaan 

lainnya untuk 

menemukan 

makna kata, 

frase, dan 

kalimat 

tentang  

لمرافق العامة  ا

 فى المدرسة 

Peserta didik 

secara 

bergantian 

dalam 

kelompok 

melafalkan 

kata, frase, 

dan kalimat 

tentang  

المرافق  

العامة فى  

 .المدرسة 

 

Menalar/Men

gasosiasi 

berbahasa siswa 

sesuai 

tema/topik, spt. 

mengisi 

formulir biodata 

pribadi, 

membuat tabel 

kegiatan 

sekolah, dsb. 

kumpulan tugas 

berbahasa siswa 

seperti 

mengumpulkan 

kalimat yang 

mengandung 

struktur bahasa 

sesuai 

tema/topik dari 

alqur’an, hadits, 

majalah, 

internet, dsb. 

kumpulan tugas 

dan kreativitas 

berbahasa siswa 

sesuai 

tema/topik, 

seperti 

membuat 

rekaman suara 

dengan 

tema/topik 

identitas diri 

atau film 

singkat. 

kumpulan tugas 

dan kreativitas 

berbahasa siswa 

. 

 

• Tes: 

Ulangan 
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Komptensi Dasar 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Materi 
Kegiatan 

Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

(associating) 

Peserta didik 

merumuskan 

teks (nash) 

tentang kata, 

frase, dan 

kalimat 

tentang  

لمرافق  ا

العامة فى  

 .المدرسة 

Peserta didik 

merumuskan 

makna kata, 

frase, dan 

kalimat 

tentang   المرافق

ة فى المدرسة العام  . 

 

Mengomunik

asikan  

(communicati

ng) 

Peserta didik 

Melafalkan 

kata, frase, 

dan kalimat 

tentang  

لمرافق العامة  ا

 فى المدرسة 

Peserta didik 

menunjukkan 

benda atau 

gerakan 

tentang   المرافق

العامة فى  

 sesuaiالمدرسة 

dengan apa 

yang 

harian, Tes 

lisan/tulisan 

 

Unjuk kinerja 

(performansi). 
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Komptensi Dasar 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Materi 
Kegiatan 

Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

didengarkann

ya. 

Guru dan atau 

Peserta Didik 

melakukan 

konfirmasi 

terhadap hasil 

komunikasi. 

3.3  Mengidentifikasi 

bunyi, makna 

kalimat, gagasan, 

unsur kebahasaan, 

struktur teks dan 

unsur budaya bahasa 

Arab yang berkaitan 

dengan topik: 

الحياة فى األسرة   

 وفى سكن الطالب 

 baik secara 

lisan maupun tertulis 

المبتدأ )ضمائر( والخبر )الفعل  

 (المضارع 

4.3.Mengungkapkan 

dialog, informasi 

lisan atau tulisan, 

merespon berita 

sederhana terkait 

topik : 

الحياة فى األسرة   

 وفى سكن الطالب 

 dengan 

memperhatikan 

unsur kebahasaan, 

struktur teks dan 

unsur budaya secara 

benar dan sesuai 

konteks 

المبتدأ )ضمائر( والخبر )الفعل  

• Mengidentifikasi 

bunyi, makna 

kalimat, 

gagasan, unsur 

kebahasaan, 

struktur teks dan 

unsur budaya 

bahasa Arab 

yang berkaitan 

dengan topik: 

الحياة فى األسرة   

 وفى سكن الطالب 

 baik secara 

lisan maupun 

tertulis 

المبتدأ )ضمائر( والخبر  

 ()الفعل المضارع

• Mengungkapkan 

dialog, informasi 

lisan atau 

tulisan, 

merespon berita 

sederhana 

terkait topik : 

الحياة فى األسرة   

 وفى سكن الطالب 

 dengan 

memperhatikan 

unsur kebahasaan, 

struktur teks dan 

unsur budaya secara 

الحياة فى  

األسرة وفى  

 سكن الطالب 

 

Dengan 

Qowaid 

المبتدأ  

)ضمائر(  

والخبر  

)الفعل  

 المضارع( 

Mengamati 

Siswa 

mendengar, 

bunyi kata, 

frase, dan 

kalimat 

tentang  

األسرة  لحياة فى ا

وفى سكن  

 الطالب 

 

Menanya 

Siswa 

membuat dan 

atau  

mengajukan 

pertanyaan, 

tanya jawab, 

berdiskusi 

tentang bunyi 

kata, frase, 

dan kalimat 

tentang  

  األسرة  فى  لحياة ا

 الطالب  سكن  وفى

 

Mengumpul

kaninfor

masi/ 

• Tugas : 

PR, Tugas 

perorangan/k

elompok. 

 

• Pengamatan: 

Mengamati cara 

siswa 

berkomunikasi  

dalam bahasa 

Arab sesuai 

tema/topik. 

Mengamati 

sejauh 

manasiswa 

memahami 

unsur 

kebahasaan dan 

tata bahasa Arab 

serta  budaya 

Arab yang 

terdapat dalam 

teks sesuai 

tema/topik. 

Melihat 

kreativitas siswa 

dalam 

mengidentifikas

i contoh-contoh 

karya sastra 

Arab. 

 

4 TM ( 

8 X 45 

Menit) 

• Buku 

Teks 

yang 

releva

n 

• CD/D

VD 

Pembe

lajaran 

• Intern

et 
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Komptensi Dasar 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Materi 
Kegiatan 

Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

 benar dan sesuai (المضارع 

konteks 

المبتدأ )ضمائر( والخبر  

 ()الفعل المضارع

mencoba 

(experimentin

g) 

Peserta didik 

mendiskusika

n tentang 

huruf-huruf 

dalam kata, 

frase, dan 

kalimat 

tentang  

لحياة فى  ا -

األسرة  

وفى  

سكن  

 الطالب 

Peserta didik 

berdiskusi 

dengan 

membuka 

kamus 

bahasa Arab, 

buku 

pelajaran 

bahasa Arab, 

dan bacaan 

lainnya untuk 

menemukan 

makna kata, 

frase, dan 

kalimat 

tentang  

لحياة فى  ا

ة وفى  األسر

 سكن الطالب 

Peserta didik 

secara 

bergantian 

dalam 

kelompok 

• Portofolio: 

Mengumpulkan 

tugas dan 

kreativitas 

berbahasa siswa 

sesuai 

tema/topik, spt. 

mengisi 

formulir biodata 

pribadi, 

membuat tabel 

kegiatan 

sekolah, dsb. 

kumpulan tugas 

berbahasa siswa 

seperti 

mengumpulkan 

kalimat yang 

mengandung 

struktur bahasa 

sesuai 

tema/topik dari 

alqur’an, hadits, 

majalah, 

internet, dsb. 

kumpulan tugas 

dan kreativitas 

berbahasa siswa 

sesuai 

tema/topik, 

seperti 

membuat 

rekaman suara 

dengan 

tema/topik 

identitas diri 

atau film 

singkat. 

kumpulan tugas 

dan kreativitas 

berbahasa siswa 
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Komptensi Dasar 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Materi 
Kegiatan 

Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

melafalkan 

kata, frase, 

dan kalimat 

tentang  

الحياة فى  

األسرة  

وفى  

سكن  

 .الطالب

 

Menalar/Men

gasosiasi 

(associating) 

Peserta didik 

merumuskan 

teks (nash) 

tentang kata, 

frase, dan 

kalimat 

tentang  

  فى  لحياة ا -

  األسرة 

  وفى

  سكن

 الطالب 

Peserta didik 

merumuskan 

makna kata, 

frase, dan 

kalimat 

tentang   الحياة فى

األسرة وفى سكن  

 .الطالب

 

Mengomunik

asikan  

(communicati

ng) 

. 

 

• Tes: 

Ulangan 

harian, Tes 

lisan/tulisan 

 

Unjuk kinerja 

(performansi). 
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Komptensi Dasar 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Materi 
Kegiatan 

Pembelajaran 
Penilaian 

Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar 

Peserta didik 

Melafalkan 

kata, frase, 

dan kalimat 

tentang  

لحياة فى  ا

األسرة وفى  

 سكن الطالب 

Peserta didik 

menunjukkan 

benda atau 

gerakan 

tentang   الحياة فى

األسرة وفى سكن  

 sesuaiالطالب

dengan apa 

yang 

didengarkann

ya. 

Guru dan atau 

Peserta Didik 

melakukan 

konfirmasi 

terhadap hasil 

komunikasi. 

    

Bojonegoro,     Juli 2019 

Mengetahui  

Kepala MAN 1 Bojonegoro, Guru Bahasa Arab 

    

    

M. Saifuddin Yulianto, S.Ag, M.Pd.I. Mudhori, M.Pd.I 

 
NIP. 197107221997031002 NIP. 196805172005011002 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 1 

 

Madrasah : MAN 1 Bojonegoro 

Mata Pelajaran : BAHASA ARAB 

Kelas/ Program/Semester : X/ IPA-IPS / 1 

Materi Pembelajaran : البيانات الشخصية 

Alokasi Waktu : 4 Tatap Muka (8 JP) 

 

A. KOMPETENSI INTI 
KI 1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan 
pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial 

dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam 
pergaulan dunia. 

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 
kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian 

yang spesifik sesuai dengan baksat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah 

KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak  

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 
 

B. KOMPETENSI DASAR  

 
1.1.  Menyadari bahwa kemampuan berbicara adalah nikmat yang penting yang 

dianugerahkan oleh Allah SWT.  

2.1. Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman  

3.1   Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur 

teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik: 

الشخصية   البيانات   
 baik secara lisan maupun tertulis 

4.1  Mengungkapkan dialog, informasi lisan atau tulisan, merespon berita sederhana 

terkait topik : 
الشخصية   البيانات   

 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara 

benar dan sesuai konteks 
 ( الالم  بمعنى واإلضافة  والضمائر  بأل)والمعرفة النكرة

 

C. INDIKATOR PENCAPAIAN 

 

• Bertutur kata sopan dan berdoa sebelum belajar 

• Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 
pribadi dengan guru dan teman 

• Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur kebahasaan, struktur 

teks dan unsur budaya bahasa Arab yang berkaitan dengan topik: 

الشخصية   البيانات   
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 baik secara lisan maupun tertulis 

• Mengungkapkan dialog, informasi lisan atau tulisan, merespon berita sederhana 

terkait topik : 
الشخصية   البيانات   

 dengan memperhatikan unsur kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya secara 

benar dan sesuai konteks 

 ( الالم  بمعنى واإلضافة  والضمائر  بأل)والمعرفة النكرة
 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN  

Setelah mengalami proses pembelajaran dengan pendekatan saintifik dengan cara 
mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan 

peserta didik diharapkan mampu : 

1. Melafazkan kata dan kalimat tentang البيانات الشخصية 

2. Memahami kata dan kalimat tentang البيانات الشخصية 
3. Mengungkapkan informasi tentang  البيانات الشخصية 

4. Melafazkan Dialog tentang البيانات الشخصية 

5. Penyampaian informasi secara lisan tentang البيانات الشخصية 
6. Membaca dengan benar bacaan tentang البيانات الشخصية 

7. Menemukan makna, gagasan, atau ide tentang انات الشخصيةالبي  

8. Menuliskan gagasan tentang البيانات الشخصية 
 

E. MATERI PEMBELAJARAN 

1. Pemahaman kata dan kalimat tentang  البيانات الشخصية 

2. Pemahaman informasi tentang  البيانات الشخصية 
3. Pemahaman tentang البيانات الشخصية 

4. Dialog tentang البيانات الشخصية 

5. Penyampaian informasi secara lisan tentang البيانات الشخصية 
6. Bacaan tentang البيانات الشخصية 

7. Makna, gagasan, atau ide tentang البيانات الشخصية 

8. Pemenggalan tentang البيانات الشخصية 
 

F. METODE PEMBELAJARAN 

1. Pendekatan: scientific 

2. Strategi: observe – practice. 
3. Metode: Inquiry/Experiencial learning, sam’iyah syafahiyyah. 

 

G. MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Media   : Audio/video, suara guru   

2. Alat/Bahan  : White board, board marker 

3. Sumber Pembelajaran : Buku Siswa dan Buku Guru Bahasa Arab X Kurikulum 

2013 Kementerian Agama Republik Indonesia  
 

H. KEGIATAN PEMBELAJARAN 

a. Pendahuluan (10 Menit) 

• Guru mengawali kegiatan berdoa. 

• Guru menunjukkan standar kompetensi dan kompetensi dasar dari materi 
pelajaran. 

• Guru memberikan motifasi terkait dengan pentingnya bahasa Arab dan 

komunikatifnya materi yang akan disampaikan 

• Guru mengawali kegiatan berdoa. 

• Guru menunjukkan standar kompetensi dan kompetensi dasar dari materi 

pelajaran. 
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• Guru memberikan motifasi terkait dengan pentingnya bahasa Arab dan 

materi yang akan disampaikan 

b. Kegiatan Inti 
Mengamati 

• Siswa mendengar, bunyi kata, frase, dan kalimat tentang  

  البيانات الشخصية

Menanya 

• Siswa membuat dan atau  mengajukan pertanyaan, tanya jawab, berdiskusi 

tentang bunyi kata, frase, dan kalimat tentang  
 البيانات الشخصية 

Mengumpulkaninformasi/ mencoba 

(experimenting) 

• Peserta didik mendiskusikan tentang huruf-huruf dalam kata, frase, dan 
kalimat tentang  

  البيانات الشخصية

• Peserta didik berdiskusi dengan membuka kamus bahasa Arab, buku 

pelajaran bahasa Arab, dan bacaan lainnya untuk menemukan makna kata, 
frase, dan kalimat tentang  

  البيانات الشخصية

• Peserta didik secara bergantian dalam kelompok melafalkan kata, frase, dan 

kalimat tentang  

 .البيانات الشخصية
Menalar/Mengasosiasi 

(associating) 

• Peserta didik merumuskan teks (nash) tentang kata, frase, dan kalimat tentang  

 .البيانات الشخصية

• Peserta didik merumuskan makna kata, frase, dan kalimat tentang  
 .البيانات الشخصية

 

Mengomunikasikan  (communicating) 

• Peserta didik Melafalkan kata, frase, dan kalimat tentang  

  البيانات الشخصية

• Peserta didik menunjukkan benda atau gerakan tentang البيانات الشخصية sesuai 
dengan apa yang didengarkannya. 

• Guru dan atau Peserta Didik melakukan konfirmasi terhadap hasil 

komunikasi. 

 
c. Penutup 

• Melakukan refleksi (kesan terhadap pelasanaan proses pembelajaran) tentang 

proses dan hasil/rangkuman kegiatan belajar. 

• Guru mengajak siswa mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan tema 

 البيانات الشخصية 

• Guru meminta siswa untuk membuat catatan atau portofolio, yang berisi 
rangkuman mengenai hal-hal yang telah mereka pelajari dan yang telah 

mereka pahami. 

 

I. PENILAIAN 
1. Sikap spiritual  

o Teknik : observasi  

o Bentuk Intrument : lembar skala penilaian  disertai rubric 
o KI : menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 
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Kriteria Pemberian skor adalah sebagai berikut. 

4 = selalu, apabila peserta didik selalu melakukan sesuai pernyataan. 
3 = sering, apabila peserta didik sering melakukan sesuai pernyataan dan 

      kadang-kadang tidak melakukannya. 

2 = kadang-kadang, apabila peserta didik kadang-kadang melakukan dan  

      sering tidak melakukannya. 
1 = tidak pernah, apabila peserta didik tidak pernah melakukannya. 

 

Nama : ____________________________-  
 

No Aspek Pengamatan 
Skor 

1 2 3 4 

1 berdoa sebelum & sesudah kegiatan   √  

2 memberi & menjawab salam    √ 

3 menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa   √  

4 Shalat berjama'ah    √ 

    6 8 

Jumlah Skor 14 

Nilai spitual yang diperoleh 3,5 

Interpretasi Sangat Baik 

Petunjuk Penskoran 

Skor akhir menggunakan skala 1 sampai 4 
Perhitungan skor akhir menggunakan rumus 

𝑆𝑘𝑜𝑟

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑇𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖
 𝑥 4 = 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 

Contoh : 

Skor diperoleh 14, skor tertinggi 4 x 4  pernyataan = 16, maka skor akhir adalah 
14

16
 𝑥 4 = 3,5 

Peserta didik memperoleh nilai 

Sangat Baik  : apabila memperoleh skor  3,20 – 4,00 (80 – 100) 
Baik  : apabila memperoleh skor  2,80 – 3,19 (70 – 79) 

Cukup   : apabila memperoleh skor  2.40 – 2,79 (60 – 69) 

Kurang  : apabila memperoleh skor kurang  2.40 (kurang dari 60%)  
 

2. Sikap sosial 

o Teknik: observasi 

o Bentuk Instrumen:  
o penilaian  disertai rubric 

NO NAMA 

ju
ju

r 

d
is

ip
li

n
 

ta
n

g
g

u
n

g
 j

aw
ab

 

to
le

ra
n

si
 

g
o

to
n

g
 r

o
y

o
n

g
 

so
p

an
 s

an
tu

n
 

p
er

ca
y

a 
d

ir
i 

Nilai Akhir 

(Diperoleh 
dengan 

MODUS/yang 

sering 
muncul) 

Predikat 

Skor  

1-4 

Skor  

1-4 

Skor  

1-4 

Skor  

1-4 

Skor  

1-4 

Skor  

1-4 

Skor  

1-4 

1  3 4 3 4 4 4 3 4 SB 

2           

3           
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Kriteria penilaian sebagai berikut. 

4 = selalu, apabila peserta didik selalu melakukan sesuai pernyataan. 
3 = sering, apabila peserta didik sering melakukan sesuai pernyataan dan 

      kadang-kadang tidak melakukannya. 

2 = kadang-kadang, apabila peserta didik kadang-kadang melakukan dan  

      sering tidak melakukannya. 
1 = tidak pernah, apabila peserta didik tidak pernah melakukannya. 

. 

3. Pengetahuan/ kognitif 
o Teknik : teks tulis 

o Bentuk Instrument : soal essay 

Instrumen: lihat Lampiran ... 

 

 

 التدريب األول 
( اْخرَتْ ِإَجابًَة َصِحْيَحة ِمَن اََلْجِوبَة اآلتَِية !2تدريب )  

 ؟ (MAN)  ِلَماَذا َواَصَل َعْبدم الرَّمْحن ِدرَاَسَتهم ِاىَل اْلَمْدَرَسِة الثَّانَوِيَِّة ْاإِلْسالَِميَّةِ .1
  احِلَسابِ يمرِْيدم َأْن يـَتـََعلََّم اْلعملمْوَم الدِّيْنِيََّة َو ِعْلمَ  أ. 

نـَْيوِيََّة َو ِعْلَم احِلَسابِ  ب.  يمرِْيدم َأْن يـَتـََعلََّم اْلعملمْوَم الدُّ
 يمرِْيدم َأْن يـَتـََعلََّم  الّراَِيِضيََّة َوالعملمْوَم الِديْنِيَّة ج. 

  يـَتـََعلََّم ِعْلَم احِلَساِب َوالراَيِضيَّةد.   يمرِْيدم َأنْ 
نـَْيوِيَّةَ  هـ.  يمرِْيدم َأْن يـَتـََعلَّمَ   اْلعملمْوَم الدِّيْنِيََّة َواْلعملمْوَم الدُّ

 ِمْن أَْيَن اَنِفَسة ؟.2
 سمْورَااَبايَ  د.     تـمْواَبن أ. 

 جاَكْراَت اجلَنـمْوبِيَّة هـ.   َجاَكْراَب الَغْربِيَّة ب.
  َجاَكْراَت الَشْرقِيَّة ج. 

 خملَْيِلي طَالَِبة َجِدْيَدة يِف ... .3
  د.   اْلَمْدَرَسِة اْلممتـََوسَِّطة َرَسِة الثَّانَوِيَِّة ْاإِلْسالَِميَّةِ اْلَمدْ  أ. 

 ْهلِيَّةهـ. اْلَمْدَرَسِة اْلممتـََوسِّطة ْاإِلْسالَِميَِّة اَل اْلَمْدَرَسِة اْلممتـََوسِّطة ْاإِلْسالَِميَّةِ  ب.
  اْلَمْدَرَسِة الثَّانَوِيَِّة  ج. 

 .هَذا َخاِلد ، همَو ِمْن .....4
 د.   سمْورَااَبايَ     أ.     تـمْواَبن

 هـ.   مِسَارَانج   ب.   َجاَكْراَب الَغْربِيَّة
  ج.    َجاَكْراَت الَشْرقِيَّة

 أاََن ..... ، أاََن ِمْن مِسَارَاْنجْ .5
 اَنِفَسة  د.    خملَْيِلي  ا.  

 عبد الرَّمْحن هـ.    حمْسىَن  ب. 
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  َخالِد ج. 
 َسة  خَتَرََّجْت خملَْيِلي ؟ خَتَرََّجت .....يِف أَيَِّة َمْدرَ .6
 املتوسطة اَلهلية د.  يف اْلَمْدَرَسةِ  يِف اْلَمْدَرَسِة املتوسطة ْاإِلْسالَِميَِّة  .أ

 الثَّانَوِيَِّة ْاإِلْسالَِميَّةِ  ْلَمْدَرَسةِ هـ.  ا  يِف اْلَمْدَرَسِة املتوسطة احلكومية ب.
 ية احلكوميةيِف اْلَمْدَرَسِة اإلبتدئ ج. 

 ِامسِْي حمْسىَن ،أاَن ِمْن ........7
 د.   سمْورَااَبايَ     أ.     تـمْواَبن

 هـ.   مِسَارَانج   ب.   َجاَكْراَب الَغْربِيَّة
  ج.    َجاَكْراَت الَشْرقِيَّة

 َعْبدم الرَّمْحن ؟ِمْن أَْيَن .8
 مِسَارَاْنجْ  د.     تـمْواَبن .أ

 بـَْندمْونج هـ.    َجاَكْراَت اْلومْسَطى ب. 
  َجاَكْراَت الشَّْرقِيَّةِ  ج. 

 أَْيَن تَـَخرََّجْت حمْسىَن ؟ خَتَرََّجت ......9
  اْلَمْدَرَسِة اْلممتـََوسِّطة ْاإِلْسالَِميَِّة احلكومية . يِف أ

  ِة اْلممتـََوسِّطة احلكوميةاْلَمْدَرسَ  ب. يِف 
  اْلَمْدَرَسِة الثَّانَوِيَة  يِف  ج. 
 ْلَمْدَرَسِة اْلممتـََوسِّطة ا يِف  د. 
     اْلَمْدَرَسِة الثَّانَوِيَِّة ْاإِلْسالَِميَّةِ  يِف  هـ.

 ِمْن أَْيَن َعْبدم الرَّمْحن ؟ همَو ِمْن ...... 10
 مِسَارَاْنجْ  د.  سولو  . أ

 جاَكْراَت اجلنوبية هـ. الوسطى جاَكْراتَ  ب. 
  َجاَكْراَت الشرقية ج. 

 

 التريب الثاني 
 

 !ةألَْسئِلَ ا أجب

 َما اْسُمَك ؟             -1

 ؟ َرْقُم التَّْسِجْيل -2

 َما َمَكان َوتَاِرْيُخ ِمْيالَِدك ؟ -3

 َما عُْنَواُن بَْيتِك ؟ -4

 ما عُْنَواُن َمدَْرَستِك ؟ -5

 ؟َهْل َمعََك بَِطاقَة َشْخِصيَّة  -6

 :  __________         لكاملاالسم با 
 :  __________       رقم التسجيل   
 __________   مكان وتاريخ الميالد :   
 عُْنَواُن بَْيتِي          :  __________  

 __________  العنوان              :    
 عنوان المدرسة       :  __________   

 __________ :                    عمر    
 __________ :       تف      رقم ها     
 __________   :        رقم جّول        
 __________   :        رقم بيتي         
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 َماعُْمُرك؟ -7

 َماَرقم َهاتِفك؟ -8

ال؟ -9  َماَرقم َجوَّ

 مارقُم بَيتُك ؟ -10

 
4. Psikomotorik  

o Teknik : teks praktik/ demontrasi 

o Bentuk Instrumen: lembar bacaan  
 

No Nama 

Kriteria 

Skor Ketepatan/ 

Kelancaran 

Menemukan 

informasi 
tersurat 

Menemukan 

ide pokok 

Menemukan 

pesan 

20 25 25 30 100 

1       

2       

3       

       

 

Soal Tes 

Bacalah Paragraf berikut dengan Benar ! 

 

  سُْواَلْستَِري ِدينِي  وهِذهِ 

ل الصَِّف   َطاِلبَاتِ  ِمنْ  َطاِلبة ِهيَ   األَوَّ

ة َخْيرِ ) َمْدَرَسة ِمنْ    اإِلْسالَِميَّة الثَانَِويَّة( األُمَّ

 .  َسْيَراْنج 88   رقم تِْيرتَايَاَسا َشاِرع فِي  َمْدَرَسةَوالْ 

د َها َمكَّة،  ِمنْ  أَبُْوَها ُمَحمَّ   .تَنبَانْ  ِمنْ  َوأُمُّ

 ،( َسْيَرانج 56 َرْقم  تِْيرتَايَاَسا َشاِرع)  سُْوالَْستَِري ِدينِي  وعُْنَوان

 .  الشَّْخِصيَّة بَِطاقَتَُها ِهيَ  هِذهِ 
 

   Bojonegoro,     Juli 2019 

Mengetahui  

Kepala MAN 1 Bojonegoro, Guru Bahasa Arab 
    

    

M. Saifuddin Yulianto, S.Ag, M.Pd.I. Mudhori, M.Pd. 

NIP. 197107221997031002  
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LEMBAR HASIL WAWANCARA BERSAMA WAKA KURIKULUM 

Nama Kepala Sekolah : Drs. H. Zainul Arifin, M.Pd.I 

Sekolah   : MAN 1 Bojonegoro 

Waktu    : 09.00-09.45 

Hari/tanggal  : Selasa, 12 November 2019 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

1.  Bagaimana kondisi kompetensi 

guru bahasa Arab di sekolah ini? 

Ya, semua guru berkompeten, mereka mengajar 

sesuai dengan bidang mereka. Termasuk guru 

bahasa arab yang ada disekolah ini. 3 guru s-1 

dan 2 guru s-2 

2.  Apakah sekolah sudah  

memfasilitasi guru  dengan 

sarana dan prasarana yang 

memadai? 

Ya, Sekolah sudah memfasilitasi guru dengan 

sarpras yang memadai meski belum maksimal, 

seperti program terbaaru setiap guru diberi 

specer aktif. Dan di sekolah ini dulu ada leb 

bahasa tetapi sekarang sudah dialih fungsikan 

sebagai kantor asrama, sebab keterbatasan kelas. 

Dan banyak alat yang rusak di lab tersebut. 

3.  Apakah bapak selalu  

mengevaluasi atau supervisi 

guru-guru ketika mengajar? 

Ya, selalu mengadakan supervisi sebab itu sdah 

tanggung jawab kepala sekolah. Jika kepala 

sekolah berhalangan biasanya diwakilikan oleh 

waka kurikulum 

4.  Apa faktor penghambat dalam 

peningkatan kompetensi guru? 

Pengahmabatnya adalah belum adanya leb, dan 

pernah ada leb tapi sdah sudah dialih fungsikan 

sebagai kantor asrama, sebab keterbatasan kelas. 

Dan banyak alat yang rusak di lab tersebut. 

5.  Bagaimana kondisi kemampuan 

guru dalam menyusun 

kurikulum/silabus dan 

kemampuan dalam mengelola 

kegiatan pembelajaran? 

Secara umum kemampuan guru dalam menyusun 

kurikulum/silabus dan kemampuan dalam 

mengelola kegiatan pembelajaran sudah baik. 

6.  Apa yang bapak lakukan dalam 

meningkatkan kompetensi guru? 

Untuk meningkatkan kompetesi guru maka 

dengan meningkatan MGMP (musyawarah guru 

mata pelajaran), megikutkan workshop, diklat 

diklat baik yang dari sekolah atau dari dinas. 

7.  Bagaimana kemampuan guru 

dalam pemanfaatan TIK dalam 

mengajar? 

kemampuan guru dalam pemanfaatan TIK dalam 

mengajar secara umum sudah baik. 

8.  Apa saran dan harapan bapak 

untuk guruguru bahasa Arab? 

Saran saya, guru lebih meningkatkan kompetensi 

individu, yang mana hal tersebut dapat 

memberikan hasil berupa siswa yang 

berperestasi. 
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LEMBAR HASIL WAWANCARA BERSAMA GURU BAHASA ARAB 

Nama Guru  : Mudhori, M.Pd 

Sekolah  : MAN 1 Bojonegoro 

Waktu   : 08.00-08.45 

Hari/tanggal  : Senin, 18 November 2019 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

 KOMPETENSI PEDAGOGIK  

1. Pemahaman Wawasan atau landasan 

pendidikan 

 

 Apa yang Bapak/Ibu guru ketahui tentang 

Wawasan atau landasan pendidikan 

pendidikan? 

Yang saya tahu landasan pendidikan itu   

berdasarkan kepada undang-undang 

dasar yang mengatur tentang pendidikan 

dan hak pendidikan serta mengatur 

kinerja Guru dan Dosen. 

 

 Kompetensi apa saja yang harus dimiliki 

oleh guru? 

Guru harus memiliki kompetensi 

diantaranya adalah kompetensi 

pedagogik, profesional, sosial dan 

kepribadian. 

2 Pemahaman terhadap karakteristik 

peserta didik 

 

 Apakah Bapak/Ibu mengetahui 

karakteristik peserta didik yang anda 

ajar? 

ya, saya mengetahui tentang  

karakteristik dan keberagaman mereka. 

Sebab sebagai guru hasrus mengetahui 

hal tersebut. 

 Bagaimana penanganan yang anda 

lakukan dalam menghadapi perbedaan 

karakteristik mereka? 

Pertama mengidentifikasi siswa, 

kemudian menghindarkan kesan sulit di 

pelajaran bahasa arab pada pertemuan 

pertama. Kesan ini bisa dihilangkan 

dengan mengajar mengunakan lagu lagu. 

3 Pengembangan kurikulum/silabus  

 Bagaimana proses penyusunan kurikulum 

bahasa Arab di Sekolah anda? 

Dari KI dan KD diturunkan menjadi 

silabus, dan dikembangkan serta 

disesuaikan dengan keadaan siswa. 

 Pengembangan seperti apa yang sudah 

anda lakukan untuk kurikulum/silabus 

bahasa Arab? 

Memakai buku pendukung yang 

berhubungan dengan materi. Dan 

memanfaatkan kode rumus memaknai 

seperti yang ada dipesantren guna 

memudahkan siswa dalam mengetahui 

posisi kalimat. 

4 Penyusunan desain pembelajaran  

 Apakah anda menyusun dan mendesain Iya, saya menyusunnya sendiri dengan 
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RPP sendiri? panduan silabus yang ada. 

 Apakah anda menyusun RPP sudah 

sesuai dengan silabus dan tujuan 

pembelajaran? 

Iya. Saya rasa sudah sesuai Biasanya saya 

beri tambahan atau penyesuaian sedikit 

dengan melihat kondisi siswa. 

5 Melakukan kegiatan pembelajaran 

yang mendidik dan dialogis 

 

 Metode apa yang biasa anda terapkan 

dalam pembelajaran bahasa Arab? 

Biasanya saya mengajar dengan metode 

ceramah, diskusi, qiroah dan tarjamah. 

 Seberapa sering anda memberikan 

kesempatan peserta didik untuk 

melakukan tanya jawab? 

Ya biasanya saya memberikan sesi tanya 

jawab dan diskusi kepada siswa setelah 

saya menjelaskan materi, tetapi ada 

beberapa siswa yang aktif bertanya dan 

ada pula yang diam pasif. 

6 Pemanfaatan media dan teknologi 

informasi dalam pembelajaran 

 

 Seberapa sering anda memanfaatkan TIK 

dalam pembelajaran bahasa Arab? 

Tidak terlalu sering,  

 Apa hambatan yang anda alami dalam 

memanfaatkan TIK dalam pembelajaran? 

Saya merasa repot saja jika harus pakai 

media TIK, ribet. Khawatir justru 

mengurangi efektifitas waktu 

pembelajaran. Dan LCD banyak yang 

rusak. 

7 Evaluasi dan penilaian hasil belajar  

 Penilaian seperti apa yang anda lakukan 

dalam mengukur keberhasilan hasil 

belajar siswa dalam menyerap materi 

pelajaran? 

Saya biasanya memberikan pertanyaan 

setelah memberikan materi pelajaran, 

penilaian LKS atau buku latihan dan 

tugas-tugas, ulangan harian dan 

ulangan semester. 

8 Pengembangan potensi peserta didik  

 Apa yang sudah anda lakukan dalam 

pengembangan potensi peserta didik? 

Saya ikutsertakan dalam lomba-lomba 

pidato atau Porseni dll. Mengarahkan 

mereka untuk ikut organisasi atau 

ekskul yang sesuai dengan minat bakat 

yang mereka punya. 
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LEMBAR HASIL WAWANCARA BERSAMA GURU BAHASA ARAB 

Nama Guru  : Puspandini Diah, S.Pd. 

Sekolah  : MAN 1 Bojonegoro 

Waktu   : 13.00-13.45 

Hari/tanggal  : Rabu, 20 November 2019 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

 KOMPETENSI PEDAGOGIK  

1. Pemahaman Wawasan atau landasan 

pendidikan 

 

 Apa yang Bapak/Ibu guru ketahui tentang 

Wawasan atau landasan pendidikan 

pendidikan? 

Yang saya tahu landasan pendidikan itu   

berdasarkan kepada undang-undang 

dasar, yang orentasinya adalah 

pembentukan karakter atau akhlak 

peserta didik. 

 Kompetensi apa saja yang harus dimiliki 

oleh guru? 

Guru harus mempunyai bebrapa 

kompetensi (kompetensi pedagogik, 

profesional, sosial dan kepribadian) 

2 Pemahaman terhadap karakteristik 

peserta didik 

 

 Apakah Bapak/Ibu mengetahui 

karakteristik peserta didik yang anda 

ajar? 

Ya, saya mengetahui tentang  

karakteristik siswa dan siswai yang saya 

ajar. Sebab sebagai guru harus 

mengetahui hal tersebut. 

 Bagaimana penanganan yang anda 

lakukan dalam menghadapi perbedaan 

karakteristik mereka? 

Pertama mengidentifikasi siswa, 

membuat tutor sebaya di antara mereka, 

dan guru harus bekerjasama dengan tutor 

tersebut. Dan guru membelikan 

pelayanan (pertanyaan-pertayaan) seputar 

bahasa arab baik di dalam kelas atau saat 

sepulang sekolah dengan cat pribadi. 

3 Pengembangan kurikulum/silabus  

 Bagaimana proses penyusunan kurikulum 

bahasa Arab di Sekolah anda? 

Penyusuna sesuai dengan yang ada di 

buku, sebab itu sudah dari pusat 

 Pengembangan seperti apa yang sudah 

anda lakukan untuk kurikulum/silabus 

bahasa Arab? 

Pengembangan yang saya lakukan adalah 

dari segi konten materi, kemudian 

pengembangan berupa media, dan 

metode pembelajaran. 

4 Penyusunan desain pembelajaran  

 Apakah anda menyusun dan mendesain 

RPP sendiri? 

Iya, saya menyusunnya sendiri dengan 

panduan silabus yang ada. 

 Apakah anda menyusun RPP sudah 

sesuai dengan silabus dan tujuan 

Iya. Saya rasa sudah sesuai denagn 

silkabus yang ada. 
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pembelajaran? 

5 Melakukan kegiatan pembelajaran 

yang mendidik dan dialogis 

 

 Metode apa yang biasa anda terapkan 

dalam pembelajaran bahasa Arab? 

Biasanya saya mengajar dengan metode 

ceramah, dan istintajiyah. 

 Seberapa sering anda memberikan 

kesempatan peserta didik untuk 

melakukan tanya jawab? 

Ya sangat sering saya memberikan sesi 

tanya jawab dan diskusi kepada siswa 

setelah saya menjelaskan materi, di 

tengah KBM atau di akir KBM. 

6 Pemanfaatan media dan teknologi 

informasi dalam pembelajaran 

 

 Seberapa sering anda memanfaatkan TIK 

dalam pembelajaran bahasa Arab? 

Jarang mengunakan sarpras teknologi 

yang ada di sekolah, dan terkadang 

mengunakan aplikasi berupa KAHUT 

dan memanfaatkan google foam.  

 Apa hambatan yang anda alami dalam 

memanfaatkan TIK dalam pembelajaran? 

Kurang efisien jika mengunakan 

tekhnologi, kurangnya koneksi internet di 

sekolah, sebagian anak ada yang tidak 

memiliki atau tidak membawa HP 

akhirnya harus saling pinjam meminjam. 

7 Evaluasi dan penilaian hasil belajar  

 Penilaian seperti apa yang anda lakukan 

dalam mengukur keberhasilan hasil 

belajar siswa dalam menyerap materi 

pelajaran? 

Saya biasanya memberikan penilaian dari 

pertanyaan usai pelajaran, penilaian dari 

LKS atau buku latihan dan tugas-tugas, 

ulangan harian dan ulangan semester. 

8 Pengembangan potensi peserta didik  

 Apa yang sudah anda lakukan dalam 

pengembangan potensi peserta didik? 

Menghimbau untuk ikut eksata ngaji 

kitab yang ada di sekolah. Serta 

Mengarahkan mereka untuk ikut 

organisasi atau ekskul yang sesuai 

dengan minat bakat yang mereka punya. 
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LEMBAR HASIL WAWANCARA BERSAMA GURU BAHASA ARAB 

Nama Guru  : Irma Faradibha, S. Pd 

Sekolah  : MAN 1 Bojonegoro 

Waktu   : 10.00-10.45 

Hari/tanggal  : Jum’at, 22 November 2019 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

 KOMPETENSI PEDAGOGIK  

1. Pemahaman Wawasan atau landasan 

pendidikan 

 

 Apa yang Bapak/Ibu guru ketahui tentang 

Wawasan atau landasan pendidikan 

pendidikan? 

Yang saya tahu landasan pendidikan itu 

bertujuan untuk mencetak geberasi yang 

berkarakter.  Dan hal ini juga berdasarkan 

kepada undang-undang dasar yang 

mengatur tentang pendidikan. 

 Kompetensi apa saja yang harus dimiliki 

oleh guru? 

Kompetensi yang harus dimiliki seorang 

guru adalah kompetensi pedagogik, 

profesional, sosial dan kepribadian. 

2 Pemahaman terhadap karakteristik 

peserta didik 

 

 Apakah Bapak/Ibu mengetahui 

karakteristik peserta didik yang anda 

ajar? 

Ya, Saya sangat mengetahui tentang  

karakteristik, Sebab sebagai guru harus 

mengetahui hal tersebut. 

 Bagaimana penanganan yang anda 

lakukan dalam menghadapi perbedaan 

karakteristik mereka? 

Pertama saya melakukan penganan atau 

identifikasi awal dengan cara menyeruh 

mereka mengahafal mufrodat (dari sini 

sudah dilihat kedalaman wawasan 

mereka yang dari SMP/ MTs), penganaan 

pembetulan tulisan/ kitabah, dan bertanya 

kepada mereka atau wawancara ringan.  

3 Pengembangan kurikulum/silabus  

 Bagaimana proses penyusunan kurikulum 

bahasa Arab di Sekolah anda? 

Mengacu kepada peraturan dari 

pemerintah dan memeberi beberapa 

penambahan yang diras perlu. 

 Pengembangan seperti apa yang sudah 

anda lakukan untuk kurikulum/silabus 

bahasa Arab? 

Memakai buku pendukung yang 

berhubungan dengan materi.  

4 Penyusunan desain pembelajaran  

 Apakah anda menyusun dan mendesain 

RPP sendiri? 

Iya, saya menyusunnya sendiri dengan 

panduan silabus yang ada. 

 Apakah anda menyusun RPP sudah 

sesuai dengan silabus dan tujuan 

pembelajaran? 

Iya. Saya rasa sudah sesuai dengan 

silabus dan tujuan pembelajaran yang 

ada. 
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5 Melakukan kegiatan pembelajaran 

yang mendidik dan dialogis 

 

 Metode apa yang biasa anda terapkan 

dalam pembelajaran bahasa Arab? 

Biasanya saya mengajar dengan metode 

ceramah, diskusi, metode langsung, dan 

permainan bahasa 

 Seberapa sering anda memberikan 

kesempatan peserta didik untuk 

melakukan tanya jawab? 

Sangat sering, biasanya saya memberikan 

sesi tanya jawab terkand saat akhir KBM 

atau ditengah KBM. 

6 Pemanfaatan media dan teknologi 

informasi dalam pembelajaran 

 

 Seberapa sering anda memanfaatkan TIK 

dalam pembelajaran bahasa Arab? 

Tidak terlalu sering, Sbab terkendala 

sarpras. 

 Apa hambatan yang anda alami dalam 

memanfaatkan TIK dalam pembelajaran? 

Hambatannya Khawatir justru 

mengurangi efektifitas waktu 

pembelajaran. Sebab keterbatasan 

proyektor. 

7 Evaluasi dan penilaian hasil belajar  

 Penilaian seperti apa yang anda lakukan 

dalam mengukur keberhasilan hasil 

belajar siswa dalam menyerap materi 

pelajaran? 

Saya biasanya memberikan pertanyaan 

setelah memberikan materi pelajaran, 

penilaian LKS atau buku latihan dan 

tugas-tugas, ulangan harian dan 

ulangan semester. 

8 Pengembangan potensi peserta didik  

 Apa yang sudah anda lakukan dalam 

pengembangan potensi peserta didik? 

Saya ikut sertakan dalam lomba khitobah 

dan olimpiade bahasa arab. Dan 

Mengarahkan mereka untuk ikut 

organisasi atau ekskul membaca kitab 

kuning yang ada disekolah.. 
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DAFTAR ANGKET TENTANG PENGARUH KOMPETENSI  

PEDAGOGIK DAN PROFESIONAL GURU BAHASA ARAB TERHADAP  

PRESTASI BELAJAR SISWA DI MAN 1 BOJONEGORO  

A. Petunjuk  

1. Bacalah dengan baik dan teliti sebelum menjawab  pertanyaan -pertanyaan di 

bawah ini  

2. Berilah tanda  (√)  pada jawaban kolom no 1,2,3 ,4 atau 5 yang sesuai  dengan 

pendapat anda.  

B. Keterangan  

l = Sangat tidak setuju /sangat rendah/tidak panah  

2 = Tidak setuju /rendah/jarang  

3 = Ragu-ragu/cukup/ kadang-kadang 

4 = Setuju/tinggi/sering  

5 = Sangat setuju/ sangat tinggi/selalu  

C. Identitas  

1. Nama Siswa  : --------------------------------------- 

2. Kelas   : ---------------------------------------- 

3. Nialai Ujian  : --------------------------------------- 

D. Pertany aan tentang kompetensi pedagogik  dan profesional 

N0 Aspek yang dinilai (komptensi pedagogik) 
Skor 

1 2 3 4 5 

1.  Guru bahasa arab saya, memahami karakteristik peserta didik 

yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial-

emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya. 

     

2.  Guru bahasa arab saya, mengidentifikasi potensi peserta didik 

dalam mata pelajaran yang diampu. 

     

3.  Guru bahasa arab saya, mengidentifikasi bekal-ajar awal 

peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu. 

     

4.  Guru bahasa arab saya, mengidentifikasi kesulitan belajar 

peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu. 

     

5.  Guru bahasa arab saya, memahami berbagai teori belajar dan 

prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan 

mata pelajaran yang diampu. 

     

6.  Guru bahasa arab saya, menerapkan berbagai pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik 

secara kreatif dalam mata pelajaran yang diampu. 

     

7.  Guru bahasa arab saya, Memahami prinsip-prinsip      
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pengembangan kurikulum. 

8.  Guru bahasa arab saya, Menentukan tujuan pembelajaran yang 

diampu. 

     

9.  Guru bahasa arab saya, Memilih materi pembelajaran yang 

diampu yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan 

pembelajaran.  

 

     

10.  Guru bahasa arab saya, Menata materi pembelajaran secara 

benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik 

peserta didik. 

     

11.  Guru bahasa arab saya, Mengembangkan indikator dan 

instrumen penilaian. 

     

12.  Guru bahasa arab saya, Memahami prinsip-prinsip 

perancangan pembelajaran yang mendidik. 

     

13.  Guru bahasa arab saya, Mengembangkan komponen-

komponen rancangan pembelajaran. 

     

14.  Guru bahasa arab saya, Menyusun rancangan pembelajaran 

yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, 

laboratorium, maupun lapangan. 

     

15.  Guru bahasa arab saya, Melaksanakan pembelajaran yang 

mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan dengan 

memperhatikan standar keamanan yang dipersyaratkan. 

     

16.  Guru bahasa arab saya, Menggunakan media pembelajaran 

dan sumber belajar yang relevan dengan karakteristik peserta 

didik dan mata pelajaran yang diampu untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara utuh. 

     

17.  Guru bahasa arab saya,Mengambil keputusan transaksional 

dalam pembelajaran yang diampu sesuai dengan situasi yang 

berkembang.  

     

18.  Guru bahasa arab saya, Memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi dalam pembelajaran yang diampu. 

     

19.  Guru bahasa arab saya, Menyediakan berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai 

prestasi secara optimal. 

     

20.  Guru bahasa arab saya, Berkomunikasi secara efektif, empatik, 

dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas 

dalam interaksi kegiatan/permainan yang mendidik 

     

21.  Guru bahasa arab saya, Memahami prinsip-prinsip penilaian 

dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran yang diampu. 

     

22.  Guru bahasa arab saya, Menentukan prosedur penilaian dan 

evaluasi proses dan hasil belajar. 

     

23.  Guru bahasa arab saya, Mengembangkan instrumen penilaian 

dan evaluasi proses dan hasil belajar.  

     

24.  Guru bahasa arab saya, Mengadministrasikan penilaian proses 

dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan 

mengunakan berbagai instrumen. 
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25.  Guru bahasa arab saya, Melakukan evaluasi proses dan hasil 

belajar. 

     

26.  Guru bahasa arab saya, Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar 

     

27.  Guru bahasa arab saya, Menggunakan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan 

pengayaan.  

     

28.  Guru bahasa arab saya, Memanfaatkan informasi hasil 

penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran 

     

29.  Guru bahasa arab saya, Melakukan refleksi terhadap 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. 

     

30.  Guru bahasa arab saya, Melakukan penelitian tindakan kelas 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam mata 

pelajaran yang diampu.  

     

N0 Aspek yang dinilai (komptensi profesional) 
Skor 

1 2 3 4 5 

1.  Guru bahasa arab saya, Memiliki pengetahuan tentang 

berbagai aspek kebahasaan dalam bahasa Arab (linguistik, 

wacana, sosiolinguistik, dan strategis). 

     

2.  Guru bahasa arab saya, memberikan pertanyaan dalam bentuk 

lisan atau tulisan 

     

3.  Jika ada siswa yang ribut, maka Guru bahasa arab saya akan 

lekas menegur dan memberikan hukuman 

     

4.  Guru bahasa arab saya, Menguasai bahasa Arab lisan dan tulis, 

reseptif dan produktif dalam segala aspek komunikatifnya 

(linguistik, wacana, sosiolinguistik, dan strategis). 

     

5.  Guru bahasa arab saya, Memahami standar kompetensi mata 

pelajaran yang diampu. 

     

6.  Guru bahasa arab saya, Memahami kompetensi dasar mata 

pelajaran yang diampu. 

     

7.  Guru bahasa arab saya, Memahami tujuan pembelajaran yang 

diampu. 

     

8.  Pada saat mengajar Guru bahasa arab saya, menjelaskan apa 

yang harus dicapai oleh siswa 

     

9.  Guru bahasa arab saya, menjelaskan keterampilan dan 

pengetahuan yang harus siswa kuasai setelah kegiatan belajar 

mengajar. 

     

10.  Guru bahasa arab saya, Memilih materi pembelajaran yang 

diampu sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. 

     

11.  Guru bahasa arab saya, Mengolah materi pelajaran yang 

diampu secara kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan 

peserta didik. 

     

12.  Jika ada yang belum dimengerti oleh siswa, maka Guru bahasa 

arab saya memberikan kesempatan untuk bertanya, dan guru 

akan memberikan penjelasan. 

     

13.  Jika siswa merasa jenuh, maka Guru bahasa arab saya akan      
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menganti cara menyampaikan pelajaran dengan cara yang 

lebih menarik, sehingga siswa tidak cepat jenuh. 

14.  Pada saat akan dilakukan diskusi, Guru bahasa arab saya 

membagi siswa kedalam beberapa kelompok, dengan 

kemampuan yang berfariasi. 

     

15.  Guru bahasa arab saya, Melakukan refleksi terhadap kinerja 

sendiri secara terus menerus. 

     

16.  Guru bahasa arab saya, Memanfaatkan hasil refleksi dalam 

rangka peningkatan keprofesionalan. 

     

17.  Guru bahasa arab saya, Melakukan penelitian tindakan kelas 

untuk peningkatan keprofesionalan. 

     

18.  Guru bahasa arab saya, Mengikuti kemajuan zaman dengan 

belajar dari berbagai sumber. 

     

19.  Guru bahasa arab saya, Memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi dalam berkomunikasi. 

     

20.  Guru bahasa arab saya, Memanfaatkan teknologi informasi 

dan komunikasi untuk pengembangan diri. 
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KEGIATAN PROSES PEMBELAJARAN DI KELAS 

Nama Guru  :  

Kelas  :  

Waktu   :  

Hari/tanggal  :  

No Aspek yang diamati Keterangan 

 

  Ada 

 

Tidak 

ada 

 

I Pendahuluan   

 Guru memulai pembelajaran dengan efektif   

 1. Melakukan apersepsi   

 2. Menyampaikan kompetensi yang akan dicapai   

II Kegiatan Inti   

 Guru menguasai materi pelajaran   

 1. Kemampuan menyesuaikan materi dengan 

tujuan pembelajaran 

  

 2. Kemampuan mengaitkan materi pelajaran 

dengan pengetahuan lain atau lingkungan sekitar 

  

 3. Kemampuan menyajikan materi secara 

sistematis 

  

 Guru menerapkan pendekatan/ strategi pembelajaran 

yang efektik 

  

 1. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

kompetensi yang akan dicapai 

  

 2. Melakukan pembelajaran secara runut   

 3. Menguasai pengelolaan kelas   

 4. Melakukan pembelajaran yang kontekstual   

 5. Mengajar sesuai alokasi waktu   

 Guru memanfaatkan sumber belajar /media dalam 

pembelajaran 

  

 1. Keterampilan menggunakan media 

pembelajaran 

  

 2. Melibatkan siswa dalam peanfaatan sumber 

belajar / media pembelajaran yang menarik 

  

 Guru memicu dan melibatkan siswa dalam 

pembelajaran 

  

 1. Menumbuhkan partisipasi siswa melalui tanya 

jawab/diskusi 

  

 2. Merespon posistif partisipasi siswa   
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 3. Menunujukka sikap terbuka terhadap respon 

Siswa 

  

 4. Menumbuhkan antusiasme siswa dalam belajar   

 Guru menggunakan bahasa yang tepat dalam 

pembelajaran 

  

 1. Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar   

 2. Menyampaikan pesan dengan gaya yang benar   

 3. Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan 

lancar 

  

III Penutup   

 Guru mengakhiri pembelajaran dengan efektif   

 1. Melakukan refleksi atau rangkuman materi yang 

diajarkan dengan melibatkan siswa 

  

 2. Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan 

arahan, tugas, pengayaan/remedi dan sebagainya 

  

 

.  
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ANOVAa 

Model Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

1 

Regression 182,474 1 182,474 4,230 ,043b 

Residual 3795,848 88 43,135   

Total 3978,322 89    

 

a. Dependent Variable: prestasi 

b. Predictors: (Constant), profesional 

 

ANOVAa 

Model Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

1 

Regression 150,893 1 150,893 3,469 ,066b 

Residual 3827,429 88 43,494   

Total 3978,322 89    

 

a. Dependent Variable: prestasi 

b. Predictors: (Constant), pedagogik 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,195a ,038 ,027 6,595 

 

a. Predictors: (Constant), pedagogik 

b. Dependent Variable: prestasi 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,214a ,046 ,035 6,568 

 

a. Predictors: (Constant), profesional 

b. Dependent Variable: prestasi 
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Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant
) 

77,439 6,062 
 

12,775 ,000 

pedagogik ,096 ,051 ,195 1,863 ,066 

 

Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 
(Constant)   

pedagogik 1,000 1,000 

 

a. Dependent Variable: prestasi 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 78,312 5,077  15,426 ,000 

profesional ,130 ,063 ,214 2,057 ,043 

 

Coefficientsa 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 
(Constant)   

profesional 1,000 1,000 

 

a. Dependent Variable: prestasi 
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