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 مقدمة
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

اذلداية وعطيتو لنا مجيعا حىت نتمكن من استكمال اقًتاح حطة  ،احلمد هلل سبحانو وتعاذل نعمة
 اللغة ىعلمم كفاءة  ربسُتيف  ادلدرسة كمشرف مدير إسًتاتيجّيةالبحث اجلامعي دبوضوغ " 

مقدم إلكمال بعض  "  يف ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية  اإلسبلمية كنيغارى كيديري العربية
ًتبية والتعليم يف قسم تعليم علوم ال لكلية (S-1) الشروط االختبار للحصول على درجة سرجاان

 اللغة العربية.
اتما بدون مساعدة  اجلامعي البحث لن تكتمل ادلؤلف تتحقق يف إعداد ىذا

 ذل: إشكر ارد أن الذلك يف ىذه ادلناسبة  األخرى.  ةمن سلتلف

 ،مثل العليا ودراسيت حىت ىذه اللحظة ، الذي كافح دائما لتحقيقينوالد .2
، وخصوصا والديت العزيزة وأان دائما نصلي من أجل كل صبلة مع احلب

 .بٍت ودائما يصلي من الصعب الناال اليومرب يتال
ومعارل مدير جامعة موالان مالك  ،ادلاجستَت و احلاجالدكتور موجيا راىاردج .3

 إبراىيم احلكومية اإلسبلمية ماالنج.
الًتبية والتعليم جامعة  علوم كلية عميد، ج ادلاجستَتا احل الدكتور نور علي .4

 موالان مالك إبراىيم احلكومية اإلسبلمية ماالنج. 
من قسم تعليم اللغة العربية جامعة  ةرئيس ،ادلاجستَتاحلسنة  وءةالدكتورة شلل .5

 موالان مالك إبراىيم احلكومية اإلسبلمية ماالنج. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI LATIN 

 

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman 

transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan RI no. 151 tahun 1811 dan no. b/U/1811 yang secara garis besar dapat 

di uraikan sebagai berikut:  

A.Huruf 

 q = ق Z = ز A = ا

 k = ك S = س B = ب

 i = ل Sy = ش T = ت

 M = م Sh = ص Ts = ث

 n = ن Dl = ض J = ج

 w = و Th = ط H = ح

 h = ه Zh = ظ Kh = خ

 ، = ء ، = ع D =  د

 y = ي Gh = غ Dz = ذ

    F = ف R = ر
 

B. Vokal Panjang  C. Vokal Diftong 

 

   Vokal (a) panjang = a      aw=  او  

   Vokal (a) panjang = i  
ay    =اي 

   Vokal (u) panjang = u   a   = أو 

  
i    = إو 
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 مستخلص البحث
)حبث نوعي يف  العربية اللغة ىعلمم كفاءة  حتسنييف  ادلدرسة كمشرف مدير إسرتاتيجّيةزبيد، بشرول. 

تعليم اللغة العربية، كلية علوم  احلكومية كنيغارى كراس كيديري(.  قسم ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية
الرتبية و التعليم، جامعة موالان مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق. الدكتور مفتاح اذلدي 

 ادلاجستري.
 

، ال سيما مدير ادلدرسة  مجعّية ادلدرسة تكون أكثر تقدما ىي مسؤولية مجيعسة لوتطوير ادلدار إدارة 
، وخاصة فيما يتعلق بعملية مدير ادلدرسة كادلشرف لو مسئولية يف االرشاد و التطوير دلعلمى ادلدرسة. كمشرف

 التعلم.
ابلفعل من تنفيذ مهام اإلشراف بشكل جيد، كما  ادلدرسة مدير وبناء على ادلبلحظات يف ادليدان، كان

كها مدرسي اللغة العربية ديكن أن زبلق الطبلب الذين يتمتعون ابلكفاءة. يتاح من الكفاءة ادلهنية اليت سبتل
  ربسُتيف  ادلدرسة كمشرف مدير إسًتاتيجّية " موضوع ادلغادرين من ىذه اخللفية والكتاب يصف يف ورقة وحيصل

 ". يف ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية  اإلسبلمية كنيغارى كيديري العربية اللغة ىعلمم كفاءة
الغرض من ىذا البحث إذل ربديد اسًتاتيجيات إشراف مدير ادلدرسة، ودعم عوامل والعوامل اليت  وكان 

كيديري. غارى  ادلدرسة ادلتوسطة كني اللغة العربية يفدلعلمى  كفاءة ادلهنية ربول دون تنفيذ مدير اإلشراف يف ربسُت
 بلحظةىو نوعي ونوع وصفي للبحوث يستخدم أساليب البحث النوعي ادلستخدمة ىي ادل البحث يف ىذ النهج

ادلقابلة. يف حُت ربليل البياانت مع زبفيض البياانت، وعرض البياانت والتحقق منها أو االستدالل  و لواثئقةا و
 من البياانت، حبيث وصف الباحثون يف ىذه احلالة كلها عن الوضع الفعلي.

يف  العربية اللغة ىعلمم كفاءة  ربسُتيف  ادلدرسة كمشرف مدير إسًتاتيجّية، البحث ذلذ ةاخلبلص كما
. أداء جيدا ابلفعل، الوظيفة اليت كانت تقوم هبا وظيفتو  ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية  اإلسبلمية كنيغارى كيديري

 العربية. مدير ادلدرسة ىي ربسُت كفاءة ادلهنية للمعلمي اللغة شرافاألغرض إكمشرف. 
اسًتاتيجية اإلشراف ادلستخدمة ىي اسًتاتيجية للتعاون، اليت ذبمع بُت االسًتاتيجية ادلباشرة 
واالسًتاتيجيات ادلتقدمة. الزايرات الصفية من اسًتاتيجية مباشرة تليها االسًتاتيجيات ادلتقدمة اليت تشمل كبار 

 ادلعلمُت لتقييم جودة الكفاءة ادلهنية.
ذ الرقابة ىي إقامة عبلقة جيدة، والتواصل اجليد على كل مدرس اللغة العربية كذلك عوامل دعم تنفي

، واالستعداد النفسي للمعلمُت يف رلال التدريس، وظروف منظم يف الفصول الدراسية ةخارج ادلدارس داخل و
ل بُت معلمي اللغة ابعتبارىا عملية تعلم مستمرة. العوامل اليت ربول دون تنفيذ الرقابة ىي عدم وجود التواص

 .التعلم موكبيف التعلم  حلالة بة وصعوبةو الصع ادلواد الدراسية   غَت مرحية، واشعر  العربية،
 

 ادلدرسة كمشرف، كفاءة ادلعلم اللغة العربيةإسرتاتيجية مدير الكلمة: 
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ABSTRAK 

Zubaidi, Bisrul. Skripsi.  Strategi Kepala Madrasah Sebagai Supervisor Dalam 

Meningkatkan Kompetensi Profesionalisme Guru Bahasa Arab di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Kanigoro Kras kediri. Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang. Dr. Miftahul Huda,M.Ag 

Mengelola dan mengembangkan madrasah untuk menjadi lebih maju dan 

berkembang adalah tanggungjawab seluruh warga madrasah terutama kepala madrasah 

sebagai supervisor. Tugas kepala madrasah sebagai supervisor adalah melakukan 

pembinaan dan pengembangan terhadap guru yang memegang peran utama dalam 

menentukan keberhasilan peserta didik terutama yang berkaitan dengan proses belajar 

mengajar.   

Berdasarkan  observasi di lapangan, kepala madrasah memang benar-benar 

melaksanakan tugas supervisi dengan baik, terbukti dengan kompetensi profesional 

yang dimiliki oleh guru Bahasa Arab yang bisa menciptakan siswa-siswi yang 

berkompeten. Berangkat dari latar belakang itulah penulis mendeskripsikan dalam 

skripsi dan mengambil judul “Upaya Kepala Madrasah Sebagai Supervisor Dalam 

Meningkatkan Kompetensi Profesionalisme Guru Bahasa Arab di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Kanigoro Kras kediri”. 

Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi supervisi kepala 

madrasah, faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan supervisi kepala 

madrasah dalam meningkatkan kompetensi profesionalisme guru Bahasa Arab di MTsN 

kanigoro kras kediri. Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan jenis 

penelitiannya menggunakan deskriptif kualitatif, metode yang digunakan peneliti adalah 

observasi, dokumentasi dan wawancara. Sedangkan analisis datanya dengan reduksi 

data, penyajian data dan verifikasi atau penyimpulan data, sehingga dalam hal ini 

peneliti menggambarkan secara menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya. 

Sebagai kesimpulan dari penelitian tersebut, supervisi kepala madrasah dalam 

meningkatkan kompetensi profesionalisme guru Bahasa Arab di MTsN kanigoro kras 

kediri. sudah terlaksana dengan baik, kepala madrasah sudah melakukan tugasnya 

sebagai seorang supervisor. Objek supervisi kepala madrasah kanigoro yaitu 

meningkatkan kompetensi profesionalisme guru bahasa arab. 

Strategi supervisi yang digunakan adalah strategi kolaborasi, yaitu 

menggabungkan strategi langsung dan strategi lanjutan. Dari strategi langsung 

kunjungan kelas yang kemudian dilanjutkan dengan strategi lanjutan yang melibatkan 

guru senior untuk menilai kualitas kompetensi profesional. 

Faktor pendukung terlaksananya supervisi adalah terjalinnya silaturrahmi yang 

baik, komunikasi yang baik pada sietiap guru bahasa Arab baik ketika didalam 

madrasah maupun diluar madrasah, kesiapan mental guru dalam mengajar, tertibnya 

kondisi di dalam kelas ketika sedang berlangsung proses pembelajaran. Faktor 

penghambat terlaksananya supervisi adalah adanya kurangnya komunikasi antara guru 

bahasa arab, adanya rasa sungkan, mata pelajaran yang sulit dan sulitnya 

mengkondisikan saat berlangsungnya prosesi pembelajaran.  

 

 

Kata kunci: Strategi kepala madrasah sebagai supervisor, Kompetensi 

Profesionalisme Guru Bahasa arab 
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ABSTRACT 

 

Zubaidi, Bisrul. Thesis. A Headmaster Strategy as a supervisor in increasing 

professionalism competence of Arabic teachers in Kanigoro State 

Madrasah Tsanawiah (MTsN) of Kras, Kediri. Department of Arabic 

Language Teaching. Faculty of Education and Teaching. Maulana Malik 

Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Dr. Miftahul Huda, 

M.Ag. 

  

Managing and developing school in order to make it more qualified and 

developed are a responsibility of all madrasah elements, prominently the headmaster as 

a supervisor. A duty of the headmaster as the supervisor is to hold coaching and 

development program of teachers who have main role in determining the success of 

students, specifically it deals with the learning process. 

Based on the observation, headmaster has conducted supervision well, it is 

proved by the professional competence of Arabic teachers who are able to create 

competent students. According to this reason, the researcher motivated to conduct this 

research that entitled “the headmaster strategy as a supervisor in increasing the 

professional competence of Arabic teachers in Kanigoro State Madrasah Tsanawiah 

(MTsN) of Kras, Kediri”. 

This research aims to know the supervision strategy of headmaster, the 

supported and impeded factor of headmaster supervision implementation in increasing 

the professional competence of Arabic teachers in MTsN of Kanigoro, Kras, Kediri. It 

employed a qualitative approach and descriptive qualitative research, while the method 

in this research is observation, documentation and interview. The data analysis 

employed data reduction, data presentation, and verification or data inferring. Therefore, 

the researcher described holistically the true condition. 

As a conclusion of the research, supervision duty of a  headmaster in increasing 

the professional competence of Arabic teachers in MTsN Kanigoro, Kras, Kediri has 

been conducted well, the headmaster has done his duty as a supervisor. The supervision 

object of the headmaster is to increase the professional competence of Arabic teachers. 

The supervision strategy which is implemented by the headmaster is 

collaboration strategy that combines direct and advanced strategy. The direct strategy is 

direct class visit that continued by the advanced strategy which involves senior teacher 

to evaluate the quality of professional competence.   

The supported factor of supervision is the form of well relation and well 

communication among each Arabic teacher while they are inside or outside of school, 

mental readiness of teacher in teaching and conducive condition of learning process. 

The impeded factor of the supervision is the lack of communication among Arabic 

teachers, reluctance, difficult subjects, and difficulties in managing class condition of 

learning process.  

 

Key words: Headmaster strategy as a supervisor, Professional competence of Arabic 

teachers
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 الفصل األّول

 مقدمة

 خلفية البحث - أ
ادلدرسة يتعُت على ادلوظفُت للحفاظ  ، مديرادلدرسة كمشرف إسًتاتيجية مدير

الرقابة ىي األنشطة التنمية  على مواصلة كل ادلرؤوس ألداء واجباهتم وفقا دلسؤوليتو.
زايدة الكفاءة   2ابلفاعلية.ادلخططة دلساعدة ادلعلمُت وادلسؤولُت اآلخرين يف ادلدرسة 

العربية التعليم من خبلل اإلشراف ومراقبة إذل تعزيز أكثر  ،دبا يف ذلك ادلعلمُت ،للمعلمُت
اجلوانب اإلدارية لؤلفراد ولكن ينبغي أن يكون رفع مستوى الكفاءة اإلحًتفة والتزام  

احدة من ادلدارس كمدرس. إشراف ادلعلم ينوي إجراء تدريب وتطوير ادلعلمُت ابعتبارىا و 
 3الدينية ادلكوانت.

وأوضح أن ادلعلمُت  ،بشأن ادلعلمُت واحملاضرين 3116لسنة ا 25 يف القانون رقم
ىناك أربعة  احملًتفة وادلعلمُت الذين لديهم عدد من الكفاءات اليت ديكن أن تدعم عملها.

الكفاءة  ،والكفاءة الًتبوية ،الكفاءات اليت جيب أن تكون شللوكة من قبل ادلعلم
 4والكفاءة االجتماعية والكفاءة اإلحًتافة من خبلل التعليم. ،الشخصية

                                                           
1
 Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2003), hlm.16. 
2
 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 

Menyenangkan,(Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm.13. 
3
 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 10 ayat 
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 ،وينبغي النظر يف النموذج اجلديد على ادلعلمُت الكبار ال زلاصرون يف اعماذلم
سواء  ،ولكن دائما تطوير وسبكُت أنفسهم بشكل مستمر لتحسُت ادلؤىبلت والكفاءة

والندوات و ورش العمل واألنشطة ادلشاهبة. ادلعلمُت من خبلل التعليم النظامي والتدريب 
حىت ننسى تطوير إمكاانهتم  ،حىت مرارا وتكرارا ،ال تتعثر على النشاط والتدريس وادلنزل

 ابالكمال.
 الكفاءة ىو السلوك العقبلين لتحقيق األىداف ادلطلوبة وفقا للشروط ادلطلوبة.

 5ارة أو قدرة.ديكن أن يفهم اختصاصهم كما مه ،وبعبارة أخرى
 :الكفاءات ادلطلوبة من ادلعلمُت ىي

 الًتبوية، الكفاءة -2
 الكفاءة الشخصية، -3
 الكفاءة ادلهنية، -4
 الكفاءة االجتماعية، -5
 6.الكفاءات القيادية -6

 .الكفاءة الًتبوية ىي عدد قدرة ادلعلمُت تتعلق عن العلم و فن تعليم الطبلب

السيطرة على ادلواد التعليمية على نطاق الواسعة و الكفاءة ادلهنية ىي قدرة 
 .العميقة

                                                           
4
 Rusman, Model-Model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm.10.  
5
 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 0262 tentang 

Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah (Jakarta: Menteri Agama Republik 

Indonesia, 2010), pasal 61 ayat 6. 
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و أفعال الشخص الذي ىو صورة لشخصية  ادلوقفالكفاءة الشخصية ىي  كل 
 الشخص،مرذبل ابلرشد.

الكفاءة االجتماعية ىي قدرة ادلعلمُت على إجراء التفاعل االجتماعي من خبلل 
 7.التواصل

 على قيادة الطبلب.الكفاءة القيادة ىي قدرة ادلعلمُت 

 مدرس اللغة العربية ىو لغة أجنبية مرب ال خيتلف مع مدرسي ادلواد األخرى.
ألن اللغة العربية  ،كمدرس اللغة العربية جيب أن يكون االختصاص يف ادلواد ابللغة العربية

ىي ادلوضوع الذي يعترب الصعب بكثَت الطبلب. مث ينبغي أن يكون ادلعلم العريب كفاءة 
  خاصة يف تعلم اللغة العربية.

".  ADIWIYATAادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية كنيغارى كمدرسة "
تعدد األطراف ال والتقدم والتطور السريع يف كنيغارى كيديري دولة النظام التجاري ادل

ديكن فصلو عن دور رئيس ادلدارس كزعيم وادلشرف. أنشطة اإلشراف اليت تقوم  يف 
 ادلدرسة احلكومية ادلتوسطة اإلسبلمية كنيغارى منها:  

 (MGBS)عقد اجتماعات ادلعلمُت  .1
تقدًن الدعم ألفكار جديدة من ادلعلمُت، وعقد االجتماعات ومناقشة  .2

 إخل  مراقبة العمل وجإجراء تقييم ادلعلم.التعليم والتعلم وادلعلمُت
من الناحية مدرسا للغة العربية ىو من تربية قسم التعليم اللغة العربية. ألن تعليم 
اللغة العربية، اكتسبت ادلعرفة وليس من معرفة الوحيدة عن اللغة العربية، ولكن أياا 

                                                           
6
 Fachruddin Saudagar dan Ali Idrus, (Jakarta: GP Press, 2008), hlm. 65. 
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ت وسائل اإلعبلم، مثل طرق التدريس واسًتاتيجيا خصوصيات وعموميات من التعليم.
لكنو يعرف أياا كيفية إنشاء مناىج وخطط الدرس، وعدد قليل من مكوانت ادلناىج 
الدراسية يتم تعلمها ادلعلم. ولكن يف ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية كنيغارى، احد من 
مدرس اللغة العربية ليس من كلية الًتبية يف  تعليم اللغة العربية، ولكن ادلعلمُت يف الدرس 

 8َتة ثقافية اإلسبلمية.س

أمهية الكتاب القاااي اليت حبثت ىو معرفة اجلهودالذي يعمل رئيس ادلدرسة  
كمشرف ادلدرسة لتحسُت كفاءة ادلعلم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية 

 احلكومية كنيغارى كيديري.

 ادلرتبط لذلك، ننظر اذل ربليل التارل لبلىتمام لدراستها وحبثها يف العمق
"إسرتاتيجّية مدير ادلدرسة كمشرف يف حتسني كفاءة معلمى اللغة العربية يف ادلدرسة 

  ادلتوسطة احلكومية  اإلسالمية كنيغارى كيديري." 

 أسئلة البحث - ب
 مناسبة خبلفية احلث وضعت الباحثة أسئلة البحث كما يلي: 

اللغة  مدير ادلدرسة كمشرف يف ربسُت كفاءة معلمىإسًتاتيجّية كيف  -2
 العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية  اإلسبلمية كنيغارى كيديري؟

يف ربسُت كفاءة معلمى اللغة العربية مدير ادلدرسة يواجهها  يتال ما العوامل -3
 .يف ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية  اإلسبلمية كنيغارى كيديري

 أهداف البحث - ج

                                                           
1
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 مايلي: مصدقا أبسئلة البحث وضعت الباحثة أىداف البحث ك
مدير ادلدرسة كمشرف يف ربسُت كفاءة معلمى اللغة  إسًتتيجّيةدلعرفة  -2

 ؟العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية  اإلسبلمية كنيغارى كيديري
ادلدرسة كمشرف يف ربسُت كفاءة مدير  يواجهها يتدلعرفة العوامل ال -3

ة كنيغارى  معلمى اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية  اإلسبلمي
 .كيديري

 البحث أمهية    -د
إن نتائج ىذه الدراسة ستكون مفيدة نظراي وعمليا. من الناحية النظرية، أن ىذا 

توفَت مسامهة إجيابية يف التنمية العلمية، وخاصة يف ربسُت يستطع ان  :البحث
 الكفاءة ادلهنية للمعلمُت العربية.

من نتائج ىذه الدراسة ان يعطي الفوائد كما  ابعتبارىا وسيلة عملية
 يلي : 

 للمؤسّسة  ( أ
 ألكادديية  يف جامعة موالان مالك ابراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج.  (2

من ىذالبحث يرجى  أن تعطيا ادلعرفة وادلعلومات، ولبياانت يف شكل 
 إشارات األدب العلمية نتائج ىذه الدراسة.

 للمدرسة (3
ن تسهم األفكار لتطوير أنشطة اإلشراف احلصيلة من ىذالبحث أ

 الرئيسية يف ربسُت كفاءة ادلعلم اللغة العربية.
 للحسنة العلمي   ( ب
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احلصيلة من ىذاالبحث أن يقدم مسامهة للخزينة من ادلعرفة، وخاصة يف 
 .تعليم اللغة العربية لنتائج ىذه الدراسة

 ج( لشخص

 ادلدرسة  مدير( 2

لتنفيذ انظر جهود مشرفا يف تعزيز ىذالبحث يرجى أن تقدم مسامهات 
يف نفس الوقت رئيس ادلدرسة ادلد خبلت إلجراء  الكفاءة للمعلمُت العربية.

التصحيحات من أوجو القصور يف إدارة ادلرؤوسُت، وذلك مع أن ىناك خطوة 
ملموسة يف اجلهود الرامية إذل خلق جديد لصاحل زايدة التحسُت لكفاءة ادلعلم 

 .للغة العربية

 للمدرس( ۲

ومن ادلؤمل ىذا البحث ديكن أن توفر ادلعرفة للمعلمُت على جهود 
رئيس ادلدرسة كمشرف لتحسُت كفاءة ادلعلم اللغة العربية وذلك لتعزيز مهة 

 .ادلعلمُت يف عملية التعلم
 د( لتأليف 

يعطي ادلعرفة وتوسيع نطاق الكتاب عن شيء ادلرسوم الذي يرتبط إذل  (2
ادلدرسة جهدا مشرفا يف تعزيز الكفاءة للمعلمُت اللغة العربية يف  مدير

 ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية كنيغارى. 
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لتكون واحدة من ادلراحل النهائية الستيفاء متطلبات الدراسة إكمال  (3
يف جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية  ((S1برانمج 
 ماالنج. 

ره مدخبل ىاما للغاية على النتائج العلمية ورلموعات للمكتبة، ابعتبا (4
 ادلكتبة اليت ديكن استخدامها كمرجع.

لآلخرين الذين قرأوا ىذه الورقة ومن ادلتوقع أن تكون مفيدة يف توفَت  (5
ادلعلومات وادلعرفة حول مدير ادلدرسة عن جهود ادلشرف يف ربسُت  

ة اإلسبلمية احلكومية  كفاءة ادلعلم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسط
 كنيغارى كيديري، لبحث بعدىا. 

 حدودالبحث  -ه
ربسُت يف  ادلدرسة كمشرف مدير إسًتاتيجّيةحّدد عن  البحث وىذ

العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية  اإلسبلمية كنيغارى   اللغة ىعلمم كفاءة
من ربليبلت نقدية من اختصاص ادلدرس اللغة العربية يعٍت كفاءة  كيديري

لسنة  25، اليت تعد واحدة من الكفاءات األربعة الواردة يف القانون رقم ادلهنية
، أو ادلدرجة يف  21من ادلادة  3بشأن ادلعلمُت واحملاضرين من الفقرة  3116

َت الوطنية للتعليم، بشأن ادلعاي 3116لسنة  :2تفسَت اللوائح احلكومية رقم 
 9وىي الكفاءة الًتبوية، والشخصية واالجتماعية وادلهنية او اإلحًتفة.

اللغة العربية، الىت  مهنية كفاءةعن  وستقتصر ىذه ادلسألة لدراسة التعلم 
وتقييم  -4 مهارات تنفيذ التعلم، -3مهارات خطة التعلم،  -2تام:   

 .مهارات التعلم

                                                           
1
 Jejen musfahm, Peningkatan kompetensi guru melalui peningkatan teori dan 

praktik, (jakarta: Kencana, 2011), hl, 30  
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ويف الآلخر  ادلعلم للغة العربية، اءة مهنيةكفمن الدراسة على ربسُت  
 اللغة ىعلمم ربسُت كفاءةيف  ادلدرسة كمشرف مدير إسًتاتيجّية يشرح عن كيفية

 .العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية  اإلسبلمية كنيغارى كيديري
 

 لحاتصطحتديد ادل -و
  إسرتتيجّية .1

 A.Halim ادلؤسسة أو ادلنظمة اسًتاتيجية ىي الطريقة اليت يتصل هبا
ستحقق أىدافها يف فرص فقا والتهديدات اليت تواجو البيئة اخلارجية 

 والقدرات الداخلية وادلوارد
 ادلدرسة  مدير .2

الذين لديهم السلطة وادلسؤولية يف قيادة  ادلدارس ىو ادلعلم مدير
 .ادلؤسسة التعليمية اليت تقع ربت إشراف وزارة الدين

أصل ابعتباره ادلوظفُت الفنيُت من ادلعلمُت واىجو سوميجو ربديد 
الذين أسندت إليهم مهمة قيادة ادلؤسسة اليت تتم فيها عملية التعلم ادلدرسي 

 :تنظيم أو التفاعل بُت ادلعلم الذي يعطي الدروس والتبلميذ يتلقون الدروس.
على سلوك وتوجهات   القائدة ىي اجلسرالذي يستعملو ادلسئولون

طوا بو بُت ربقيق أىداف ادلنظمة وأىداف الفؤد وىي ذلك ادلرؤوسُت لَتب
السلوك الذي يقوم بو شاغل مركز اخلبلفة يف أثناء تفاعلو مع غَته من أفراد 
اجملموعة، وىي يف رلملها ربمل مسؤولية ذباه اجملموعة، كما قال عمر بن 
 عبد العزيز: "أال إين لست خبَتكم، ولكنٍت رجل منكم غَت أن هللا جعلٍت
                                                           
8
 Wahjosumidjo, op. Cit.,hlm.13. 
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أثقل محبل". فالقيادة إذن ليست مغنما يتمتع بو القائد ويتلذذ بعبارات الثناء 
 21فيو بل ىي عناء وتبعية.

ادلدرسة يف تدريب  ديرادلدرسة زلاولة دلمدير  لذلك كان إشراف
ادلعلمُت حبيث ديكن للمعلمُت أن ربسُت نوعية التعليم من خبلل خطوات 

ابل عن إجراء تغيَتات بطريقة التخطيط، والتدريس ادلظهر احلقيقي ف
 .عقبلنية يف زلاولة لتحسُت نتائج تعلم الطبلب

 مشرف  .4
وقال  22اإلشراف لغة، وكلمة أتيت من إشراف اللغة اإلصلليزية، يعٍت ادلشرف.

سوىارمسي أنو ىو دائما الكثَت من الناس استخدام رصد ادلدى، وادلراقبة أو 
وفقا عادل فوروانط، اإلشراف والتدريب ىو النشاط  23التفتيش دلدة اإلشراف.

الذي خيطط دلساعدة ادلعلمُت وادلسؤولُت اآلخرين يف ادلدرسة للقيام بعملهم على 
 24ضلو فعال.

 ادلعلم مهنية حتسني كفاءة .4
الكفاءة ىي القدرة على التفكَت، والعمل، والعمل ابستمرار على أنو ذبسيد 

ادلعلم ىو النشاط الذي يتطلب  كفاءة 25متعلمي.للمعرفة وادلواقف وادلهارات لل

                                                           
  28ص  3111دمحم أكرم العدلوين. القائد الفعال. لئلنتاج الفٍت  21

11
 John. Echols, M. Hassan Shadily, Kamus Bahasa Inggeris Indonesia, (Jakarta : 

PT. Gramedia,2004), hlm. 568. 
12

 Suharsimi Arikunto, Organisasi dan Administrasi Pendidikan Teknologi dan 

Kejuruan. (Jakarta: P2LPTK, Ditjen Dikti, Depdikbud. 1811), hlm.152. 
13

 Ngalim Purwanto, op. cit.,hlm.32. 
14

 Muhaimin, dkk Pengembangan Model KTSP pada Sekolah dan Madrasah, 

(Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 48. 
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ىي احد العناصر اليت جيب أن تكون شللوكة من  ادلهنيةالكفاءة  26موىبة ألعماذلا.
 قبل معلم من خبلل السيطرة على ادلواد التعليمية على نطاق واسع وعميق.

 الدراسات السابقة  -ز
لتجنب  الدراسات السابقة.البحث اجلديد من دعمها، و جيهة نظر زبتلف عن 

تكرا األشياء اتدلوفقة وللنظر فيها، ويصف ادلؤلف من بعض نتائج الدراسات السابقة، 
 وىي: 

، كلية الًتبية يف علوم اإلسبلمية جامعة موالان مالك :311أنيل خبتيار علم 
علم ادلدارس يف صيانة وربسُت االحًتاف ادل مدير إبراىيم ماالنج، اجلهود عنوان وادلشرف

يف النظام التجاري ادلتعدد األطراف ابدلدرسة اذلداية واجاك ماالنج. وتركز البحث على 
ذليئة التدريس يف التعليم الديٍت اإلسبلمي.  ادلهنية أطروحة على تطوير وزايدة الكفاءة

ادلدرسة اليت  مديرخببلف ذلك أن ادلعادلة ىي سواء كانت البحوث بشأن تنفيذ إشراف 
 .سُت ترقية ادلعلمتركز على رب

،  كلية الًتبية العلوم اإلسبلمية جامعة موالان مالك 3123فطرة اردييانشاة، 
ادلعلم الدين  مهنية لئلشراف التنفيذ يف تعزيز وتطوير رسةادلد مدير إبراىيم ماالنج، بعنوان

يف ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية اإلسبلمية جومبانج، يف دراسة تبحث تنفيذ إشراف رئيس 
الكفاءة  ادلدرسة. الفريقها يف مراجعة أكثر موضوعية من البحوث حول التدريب وتطوير 

 .للمعلمُت الدين، ويف ىذالبحث تركز على ادلعلم اللغة العربية دلهنيةا
، دلهنيةمن بعض النتائج اوالبحث ادلذكورة أعبله، أنو من أجل ربقيق الكفاءة ا

 دلهنيةبينما يف ربقيق الكفاءة ا .هنيةكمدرس ادلوينبغي أن يكون ادلعلم كفاءات زلددة  
للمعلمُت ودعم والعوامل ادلثبطة. انو دييز األحباث السابقة مع ىذه الدراسة ىو دراسة 
                                                           
15

 Kamus Besar Bahasa Indonesia 
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ادلعلم اليت سيتم استخدامها يف وصف، كيف  دلهنيةاللغة العربية مدرس لغة الكفاءة ا
توسطة احلكومية اإلسبلمية كنيغارى  دلعلمي اللغة العربية يف ادلدرسة ادل دلهنيةالكفاءة ا
 كيديري.
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 الفصل الثاين

 اإلطار النظري
 كفاءة ادلعلم  - أ

حيًتف، وىو رلال العمل -كفاءة ادلعلم او احًتاف ادلعلم أييت من كلمة احًتف  
الذي تريده أو سيتم احملتلة من قبل شخص. كما أن تفسر ادلهنيُت على موقف معُت أو 

 27وظيفة تتطلب معرفة متخصصة أو ادلهارات ادلكتسبة من التعليم األكادديي ادلكثف.
و ادلعلم الذي لو وظيفة احًتفة، حبيث يتطلب قالت مهالك أن الكادر التعليمي ى

ىذا ادلوقف دبهارة خاصة اليت تتطلب ادلعلم جيب ان يتقن خصوصيات احلقيقية 
وعموميات من الًتبية والتعليم وكذلك العلوم األخرى، على أمل أن تكون قادرة على 

 28القيام بعملهم بشكل صحيح و سوف تكون قادرة على إنتاج إخراج جيد اياا.
 مع عدد من احلد األدىن من ادلتطلبات، من بُت أمولر منها:  ادلهنيةواهتم ادلعلم 

وأتىل التعليم ادلهٍت كافية، لديهم الكفاءة العلمية وفقا ديارس، لديهم مهارات التواصل 
اجليد مع طبلهبم، لديهم الروح اليت ىي خبلقة ومنتجة وملتزمة وأخبلقيات العمل العالية 

من خبلل منظماهتم  )التحسُت ادلستمر( دائما تطوير الذات بشكل مستمردلهنتو وإجراء 
ادلهنية، وشبكة اإلنًتنت، والكتب واحللقات الدراسية، وما شابو ذلك. مع ىذا النوع من 

                                                           
16

 Kunandar, Guru Profesional, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan 

pendidikan Sukses dalam Sertifikasi Guru, (Jakarta: Rajawali Perss, 2011), 

hlm.45. 
11

 Muhammad Joko Susilo, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Managemen 

Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2001), hlm. 56.   
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الشرط، مث مهمة ادلعلم دل تعد تستند ادلعرفة و لكن على أساس ادلقدرة، والذي يؤكد على 
 29اذلندسة القيم األخبلقية واآلداب العامة.إتقان األمثل دلفاىيم العلوم و 

ىو دبثابة ادلوظفُت الفنيُت من ادلعلمُت الذين  Wahjosumidjo الوصف مدير ادلدرسة كما
أسندت إليهم مهمة قيادة ادلؤسسة اليت تتم فيها عملية التعلم ادلدرسي تنظيم أو مكان للتفاعل بُت 

 .لقون الدروسادلعلم الذي أعطى الدروس والتبلميذ الذين يت
 :أن تكون شللوكة مدير ادلدرسة على النحو التارل الكفاءة جيبأما 
الكفاءة الشخصية ىو سبلمة شخصية قوية، على استعداد لتطوير أنفسهم،  -2

 .مدير ادلدرسةك ادلعملةدارة و إلالفائدة ادلفتوحة 
ادلوارد  ةالكفاءة اإلدارية ىو مدير ادلدرسة القدرة على تنظيم وتطوير ادلدرس  -3

 . كفاءةالفعالة و التعليمية الالبلزمة خللق بيئة 
قدرة مدير ادلدرسة على زبطيط وتنفيذ ومتابعة اإلشراف يف  ىي اإلشرافالكفاءة  -4

 رسة.زلاولة لتحسُت نوعية ادلد
مدير ادلدرسة حول قدرتو على التواصل، والتعاون ىي كفاءة الكفاءة االجتماعية،  -5

 .جتماعية واحلساسية االجتماعيةمع اآلخرين، والرعاية اال
 انواع الكفاءة و تعريفها - ب

أنواع سلتلفة من الكفاءات اليت جيب أن تكون شللوكة من قبل ادلعلمُت، من بُت 
 :أمور أخرى

الكفاءة ادلهنية، وىو ما يعٍت أن ادلعلمُت جيب أن يكون معرفة واسعة يف  -2
منهجية دبعٌت وجود رلال الدراسة اليت سيتم تدريسها وكذلك التمكن من 

 ادلفهوم النظري لتكون قادرة على اختيار األسلوب يف عملية التعلم.

                                                           
11

 Ibid, hlm. 1.   
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الكفاءة الشخصية، وىذا يعٍت أن ادلوقف من شخصية عظيمة حبيث ديكن  -3
يف ىذه احلالة يعٍت أن يكون  .أن تكون مصدرا من تكثيف ذلذا ادلوضوع

 .بشخصية مثالية، قادرة على القيام القيادة
االجتماعية، وىذا يعٍت أن ادلعلمُت جيب أن تثبت أو قادرة على الكفاءة  -4

التفاعل اجتماعيا، على حد سواء مع الطبلب ومع زمبلئو ادلعلمُت ومديري 
 .ادلدرسة، وحىت مع اجملتمع األوسع

 الكفاءة الًتبوية ىي عدد قدرة ادلعلمُت تتعلق عن العلم و فن تعليم الطبلب. -5
ذلك إعطاء األولوية للقيم االجتماعية من الكفاءة إلجراء الدروس، وك -6

 :2.درجات ادلواد
 ادلعلم و امهيتها مهنية كفاءة -ج

أن تكون قادرة على أن  ىو العوامل اذلامة يف عملية نوعية التعليم. ادلهنية ادلعلم
تصبح ادلعلمُت اإلحًتفة، ينبغي أن تكون قادرة على اكتشاف ىوية وتفعيل أنفسهم وفقا 

 ادلعلمُت اإلحًتافة اخلاصة هبم. لقدرات وقواعد
لكل معلم يرجي أن زبلق الظروف لئلبداع وأنشطة التعلم الصعبة من الطبلب 
لكل معلم وربفيز الطبلب، وذلك ابستخدام الوسائط ادلتعددة واألساليب من أجل 

 ربقيق األىداف التعليمية ادلتوقعة. 
، وأعرب السنوسي ستة يتعلق أبمهية الكفاءة اإلحًتفة للمعلمُت يف التعليم

 31االفًتاضات الكامنة وراء احلاجة إذل االحًتاف يف رلال التعليم، وىي:

                                                           
18

 Depdikbud. Program akta Mengajar V-B Komponen Dasar Pendidikan Buku II, 

Modul Pendidikan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Kompetensi. (Jakarta: UT, 

1815). Hlm. 25-26 
20

 Ibid, hlm. 20.   
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إن موضوع التعليم ىو اإلنسان الذي لديو اإلرادة وادلعرفة، والعواطف، وادلشاعر،  (2
وديكن تطويرىا وفقا إلمكاانتو. يف حُت أن التعليم القائم على القيم اإلنسانية 

 اإلنسان.اليت ربًتم كرامة 
 نظرايت التعليم ىي اإلطار االفًتاضي اجلواب يف معاجلة مشاكل التعليم. (3
التعليم من االفًتاضات األساسية حول اإلنسان،  وىي اإلنسان الذي لديهم  (4

 إمكاانت جيدة للنمو. لذلك، والتعليم ىو جهد لتطوير قوة متفوقة.
كون فيها ادلتعلم حوار حيدث جوىر التعليم يف ىذه العملية، وىي احلالة اليت ي (5

بُت معلم و الطبلبة  الذى أن ديكُت ادلتعلمُت من النمو يف االذباه ادلرغوب فيو 
 من قبل ادلربُت لتكون مهمة على امام اجلمهور.

وغالبا ما تكون ادلعالة بُت الغرض الرئيسي من التعليم، الذي جعل إنسان جيد  (6
 يء.مع مهمة مفيدة، يعٍت أداة لتغيَت أو ربقيق ش

 ط  كفاءة مهنية ادلعلم رو ش -د
على ادلعلمُت واحملاضرين ادلادة  ۲۰۰۲ذكرت يف السنة     ۴۱يف القانون رقم  

أن ادلعلمُت تشمل الكفاءة الًتبوية، الكفاءة الشخصية، والكفاءة االجتماعية  ۴۰
 والكفاءة ادلهنية. وىناك العديد من ادلتطلبات أو مسة أساسية أن ادلعلم ىو وظيفة

 احًتافة،  وىي: 
ويدعم العمل ادلهٍت من خبلل علم معُت يف العمق اليت ديكن احلصول   ( أ

عليها فقط من ادلؤسسات التعليمية وفقا لذلك، لذلك يقوم أدائها على 
 قدراتو العلمية اليت ديكن تربيرىا علميا.
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ادلهنة من الاغط على خربة يف رلال معُت، حبيث ادلهنة األول و مهنة الثاين  ( ب
 حبزم.   فصلهاي

مستوى قدرات وخربات مهنة بناء على اخللفية التعليمية اليت شهدت  ( ج
 معًتف هبا من قبل اجملتمع، حبيث اخللفية التعليم العارل األكادديية وفقا على

 ادلهنتة، وارتفاع مستوى ادلهارات.
احًتاف أخرى غَت مطلوبة من قبل اجلمهور أياا أن يكون ذلا األثر  ( د

 32حىت اجلمهور لديو حساسية عالية للغاية إذل  أتثَت العمل.االجتماعي، 
 

 ادلدرسة مديراشراف  -ه
 أىداف اإلشراف .2

ركز غرض زلدد اإلشراف الًتبوي على تعزيز ادلواقف 
والغرض من اإلشراف ىو تقدًن ادلساعدة واخلدمات  33.التعلمي

لتحسُت نوعية معلم الصف الذي يدرس يف ادلقابل ديكن أن تعزز نوعية 
تعليم الطبلب. اليؤدي فقط إذل ربسُت القدرة على التعلم ولكن أياا 

ىذا الرأي يتفق مع الرأي الذي أعرب  .لتطوير قدرات وكفاءة ادلعلمُت
 ف اإلشراف على التعليم على النحو التال.عنو الزيتون ىذا اذلد

 تطوير ادلناىج الدراسية اليت جيري تنفيذىا يف ادلدرسة ( أ
 ربسُت عملية التعليم والتعلم يف ادلدارس  ( ب

                                                           
21

 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran, Teori dan Praktik Kurikulum 

tingkat satuan Pendidikan (KTSP), (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 215. 
22

 Indrafachrudi, Soekarto,Bagaimana Memimpin Sekolah ayng 

Efektif,(Jakarta:Ghalia Indonesia,2006), hlm.11  
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 .تطوير قدرة مجيع ادلوظفُت العاملُت يف ادلدرسة  ( ج
 هنج اإلشراف .3

النهج ادلتبع يف تطبيق الرقابة احلديثة على أساس ادلبادئ 
هنج أو تقنيات النموذج إشراف يعتمد بشكل كبَت على النفسية. 
 34يشَت إذل عدة طرق، بعد السلوك ادلشرف. ادلعلمُت.

 النهج ادلباشرة ( أ
هنج التوجيو ىو هنج دلشكلة واضحة ومباشرة. ويقدم 
ادلشرف اإلحاالت ادلباشرة ىي ابلتأكيد أكثر ىيمنة التأثَتات 

أساس فهم النفسية. ىذا النهج التوجيو على  السلوكية ادلشرف. 
ويستمد ىذا ادلبدأ من ادلدرسة السلوكية من األفعال ادلنعكسة، 
وىي استجابة للمؤثرات أو التحفيز. ولذلك فإن ادلعلم لديو 
عيوبو، فإنو ينبغي أن تعطى حافزا لتكون قادرة على االستجابة 
على ضلو أفال. ديكن ادلشرفُت استخدام التعزيز أو هنج العقاب 

مثل ىذا ديكن القيام بو مع السلوك ادلشرف على  سوف يكون
 النحو التارل: 

 اإلشرح (2
 احلاضر (3
 اإلخراج (4
 أعط مثاال (5

                                                           
23

 Piet A.Sahertian, Konsep Dasar Dan Teknik Supervisi Pendidikan Dalam 

Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia, (jakarta: PT RINEKA CIPTA, 

2001), hlm. 34 
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 معايَت التطبيق (6
 التعزيز (7

 النهج غَت ادلباشرة ( ب
ما ىو ادلقصود من ىذا النهج غَت ادلباشر ىو النهج إذل 
ادلشكلة اليت ىي غَت مباشر. السلوك ادلشرف ال يشَت مباشرة 

لديو لبلستماع بنشاط ما ىو مقًتح من قبل للمشاكل، ولكن 
ادلعلم. وكان عاوا يف العديد من الفرص شلكن للمعلمُت للتعبَت 

ويستند النهج غَت التوجيهي على  .عن ادلشاكل اليت تعاين منها
نفسية إنسانية. إنساين النفسية نقدر حقا أولئك الذين 
 ساعدوا.  ولذلك، فإن شخصية ادلعلم الذي رعى التبجيل
جدا، حىت انو بذل ادلزيد من اجلهد االستماع ادلعلمُت تواجهها. 
جادل ادلعلمُت حالة وادلشرفُت زلاولة لبلستماع وفهم ما 

 حدث. سلوك ادلشرفُت وهنج غَت التوجيهي على النحو التارل:
 االستماع (2
 إعطاء التعزيز (3
 اإلشرح (4
 احلاضر (5
 استكشاف األخطاء وإصبلحها (6

 ج( النهج التعاوين
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التعاوين ىو النهج الذي ديزج بُت طرق التوجيو النهج 
يف ىذا النهج، على حد سواء  .وعدم التوجيو، إذل هنج جديد

ادلشرفُت وادلعلمُت معا حيدد ىيكل العملية وادلعايَت يف تنفيذ 
عملية زلادثة للمشاكل اليت تواجو ادلعلمُت. ويستند ىذا النهج 

اليت تعلم ىي مزيج  على النهج ادلعريف. حاالت نفسية ادلعرفية
من األنشطة الفردية والبيئة واليت بدورىا سوف تؤثر على تكوين 
األنشطة الفردية. وىكذا فإن هنج لئلشراف عبلقة لو االذباىُت، 
من أعلى إذل أسفل ومن أسفل إذل أعلى. السلوك ادلشرف يف 

 ىذا النهج ىو على النحو التارل: 
 التقدًن (1
 اإلشرح (2
 االستماع (3
 األخطاء وإصبلحهااستكشاف  (4
 ادلفاوضات (5

وقد اقًتحت عن النهج الثبلثة أن النهج ادلباشر، 
النهج غَت ادلباشر والنهج التعاوين. وبطبيعة احلال يتم تطبيق 
ىذه ادلناىج من خبلل مراحل منح األنشطة اإلشرافية على 

 النحو التارل: 
 احملادثة ادلتقدمة  (1
 ادلراقبة (2
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 التفسَت التحليل/ (3
 هائيةاحملادثة الن (4
 التحليل النهائي  (5
 ادلناقشة (6

 تقنيات اإلشراف .4
األدوات والتقنيات إشراف ديكن تقسيمها إذل نوعُت من 

  438-2:741437التقنيات. يوحنا الصغرى جوين  األدوات او
ىذه التقنية ىي الفردية اليت ىي تقنية تنفذىا دلدرس الفردية والتقنية ىي 

 ن ادلعلم.رلموعة وىي تقنية تستخدم خلدمة أكثر م
 التقنية الفردية  ( أ

 زايرة الفصول الدراسية  (2
 ادلراقبة (3
 احملاداثت الشخصية (4
 ادلشًتكة بُت الزايرة)زايرة كل الفصول( (5
 ادلختارون مصادر سلتلفة من ادلواد للتعليم (6
 تقييم نفسك  (7

 التقنية اجملموعة ( ب
ىذا االسلوب ىو االسلوب الذي تعترب اجلماعات معا من 
قبل ادلشرف من خبلل اجلمع بُت عدد من ادلعلمُت يف رلموعة 

 واحدة، على سبيل ادلثال: 
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 اجتماعات توجيهية للمعلمُت اجلدد (1
 ادلنظمون (2
 اجتماعات ادلعلمُت  (3
 رلموعة دراسة بُت ادلعلمُت  (4
 مناقشة عملية رلموعة  (5
 تبادل اخلربات (6
 ملادلع (7
 النقاس (8
 الندوة (9

 العوامل ادلساعدة والعوامل ادلانعة عن إشراف مدير ادلدرسة  -و

يتحدد النجاح يف اإلشراف على ادلدارس أياا بعوامل دعم وتثبيط، شلا يتيح 
 .تبادلةادلوتثبيط العوامل ىي اجلانبُت اليت ال ديكن فصلها ألهنا متناقاة يف عبلقة 

، إذا كان ىذا اجلانب ىو ابالعوامل ادلساعدة و ادلانعةيت توفق وىكذا اجلوانب ال
أكثر ىيمنة ابعتباره عامبل مساعدا مث دور بعض الشيء كما عامل تثبيط والعكس 

 .ابلعكس

 : تشمل ىذه العوامل يف التفاصيل،

 العوامل ادلساعة - أ
 إنشاء التواصل اجليد بُت مديري ادلدارس وادلعلمُت، (2
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وادلعلمُت مع ادلعلمُت  ةومدير ادلدرس تعاون ادلتبادل بُت ادلعلمُت (3
 ومديري ادلدارس وادلعلمُت والطبلب،

 نظام القيادة الدديقراطية، (4
 ثابت يف التدريس،الادلعلمُت   (5
 ،ةسر دلدأداوات ا  (6
 .خر كمشرفاآلأقل استغبلل مدرس  (7
 انعةالعوامل ادل - ب
 ، والعمر، واخلربة يف العمل التعليمية،الًتبية خلفية الفرق يف (2
 وجود وعي ادلعلمُت،عدم  (3
 .العبلقة بُت ادلعلمُت والطبلب  (4
 اإلفراط يف اإلدارة، (5
 ادلعلم، و ادلشرف نقص ادلوجهو  (6
 ادلشرف ملكة مجال التعلم وتطوير التكنولوجيا، (7
 .االتصاالت ادلشرف وادلعلم (8
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 منهج  وأنواع البحوث  - أ
ىو طريقة البحث اليت تستخدم  استخدمت ىذه الدراسة ادلنهج الكيفي،

لفحص حالة من األشياء الطبيعية، حيث ابحث ابعتباره أداة رئيسية. البحث النوعي 
ىو البحث الذي ينتج البياانت الوصفية يف شكل كلمات مكتوبة أو منطوقة من الناس 
والسلوكيات اليت ديكن مبلحظتها. البحث النوعي ىو البحث الذي ينتج البياانت 

ة يف شكل كلمات مكتوبة أو منطوقة من الناس والسلوكيات اليت ديكن الوصفي
 35مبلحظتها.

وانطبلقا من تقنيات عرض البياانت، وىذا البحث ىو وصفي منط نوع البحوث 
لوصف البياانت من الدراسات على إسًتاتيجّية مدير ادلدرسة كمشرف يف ربسُت كفاءة 

احلكومية  اإلسبلمية كنيغارى كيديري. ادلقصود معلمى اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة 
 من أفال منط وصفي )حبسب ما نقلت عنو سوكاردى( ىي: 

من التعريف  36طريقة البحث اليت تسعى لوصف وتفسَت وجوه وفقا دلا ىو عليو.
السابق، فإنو ديكن أن يكون مفهوما أن منهج البحث النوعي ابستخدام أمناط صفية 

منهجي للحقائق وخصائص الكائن أو ادلوضوع قيد الدراسة اليت ال يعتزمون وصف 
 بدقة، وىذه خطة البحث تدخل يف حبث النوعي الوصفي. 
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 حضورالباحث -1
وجود من الباحثُت أمر ابلغ األمهية يف عملية البحث جارية. يف ىذه احلالة، 

ة. يقدم الباحثون دورا ىاما جدا يف رلال ذات الصلة بتنفيذ، ومراقبة والبحث مباشر 
صلاح أو فشل ىذا البحث يعتمد على وجود من الباحثُت يف عملية ادلراقبة اليت 
سبكن أن يتوقع من البياانت اليت مت احلصول عليها من ادليدان البياانت اليت يتم وفقا 

 للحقائق والكاتب سهبل يف ربليلها.
 ميدان البحوث  -2

ل على موقع الدراسة أن الباحثُت تستخدم يف إجراء البحوث للحصو 
مدرسة الوطنية "  البياانت ادلطلوبة. أخذت ىذه الدراسة يف مدينة كنيغارى كيديري

ADIWIYATA  القائمة، واليت يقول كثَت من الناس كما علم احمليطات، وأكثر"
ربديدا يف ادلدرسة احلكومية ادلتوسطة اإلسبلمية كنيغارى كيديري ادلشهور يف 

 األكادديية وغَت األكادديية.
 :ر الباحثون دراسة على أساس االعتبارات التاليةواختا

مدرسة احلكومية ادلتوسطة اإلسبلمية كنيغارى كيديري ىو الكتاتيب ادلستوى  ( أ
الوطٍت، تنفيذ برانمج األمم ادلتحدة تستخدم ابلفعل تكنولوجيا ادلعلومات 
ولكن ال تزال ىناك بعض األشياء اليت دل تكن حىت أن الكفاءة ادلهنية 

 .، وخاصة مدرسي ادلواد ابللغة العربيةللمعلمُت
ينظر يف عدد الطبلب الذين دييلون إذل الشعور ابدللل عندما حصل على  ( ب

 موضوعات اللغة العربية بسبب عملية راتبة التعليم والتعلم من قبل ادلعلمُت.
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دبزاولة أنشطة الرقابة يف انظر جهود رئيس ادلدرسة كمشرف  على ربسُت  ( ج
 ة العربية.ترقية ادلعلم اللغ

 البياانت ومصادر البياانت  -3
 أنواع البياانت ( أ

 لبياانت ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ىو البياانت النوعية.
 البياانت النوعية يف ىذه الدراسة وىي: 

 البياانت على نظرة عامة على وجوه البحوث. (1
 البياانت األخرى اليت ليس العدد. (2

 مصادر البياانت  ( ب
 البياانت األولية (2

أما ابلنسبة دلصدر  37البياانت األولية تواجد ابدلبلحة و ادلقابلة.
اللغة  معلمادلدرسة، و  مديرالبياانت الرئيسي يف ىذه الدراسة ىو 

 العربية ابدلدرسة احلكومية ادلتوسطة اإلسبلمية كنيغارى كيديري.
 البياانت الثانوية. (3

بطريقة  البياانت الثانوية ىي البياانت اليت تواجد بغَت مباشرة
 38وسائل الوسيطة.

 أدوات مجع البياانت  -4
 :استخدم الباحثون عدة طرق مجع البياانت،  وىي
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 ادلالحظة ( أ
تقنيات مجع البياانت ادلستخدمة عند ادلبلحظة البحوث فيما 
يتعلق السلوك اإلنساين، إجراءات العمل، وظواىر الطبيعة وإذا كان 

الباحثون أساليب الرصد واستخدم  ادلدعى عليو ليست كبَتة جدا.
إلجياد ويتم بياانت بشأن تنفيذ إشراف اخلروج إذل ادلدرسة يف 
ربسُت كفاءة  دلعلم اللغة العربية يف ادلدرسة احلكومية كنيغارى  
كيديري، دبا يف ذلك أياا حالة الكتاتيب البيئة الذي يشمل 
األنشطة مدير ادلدرسة عند التعامل مع ادلعلمُت وعند الرأس من 

  ادلبلحظة ىي درسة تنفيذ وأداء األنشطة اإلشراف يف ادلدرسة.م
طريقة أو وسيلة لتحليل وإجراء تسجيل منهجي للسلوك من خبلل 

 39.باشرةابدلمشاىدة أو مراقبة األفراد أو اجملموعات 
  الواثئقة ( ب

وتستخدم ىذه الطريقة للباحثُت لدراسة عناصر لتنفيذ 
النظام التجاري ادلتعدد  إشراف رئيس ادلدرسة. يتم مجع واثئق

األطراف نيجري الصلب كيديري من خبلل الًتاث ادلكتوب، مثل 
احملفوظات وتشمل الكتب عن الرأي، ونظرية تفًتض أو القوانُت 

 :3وغَتىا ذات الصلة دلشكلة البحث.
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وتستخدم ىذه الطريقة أياا للمحققُت احلصول على 
نيجري الصلب  البياانت من النظام التجاري ادلتعدد األطراف 

 كيديري،  وىي: 
الرؤية والرسالة واألىداف ادلدرسة ادلتوسطة   احلكومية  (2

 اإلسبلمية كنيغارى كيديري.
تكوين الرابطة ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية اإلسبلمية كنيغارى   (3

 كيديري.
موقع اجلغرايف ادلدرسة ادلتوسطة   احلكومية اإلسبلمية كنيغارى   (4

 كيديري.
 البنية التحتية. (5

 قابلةادل ( ج
ويستخدم ىذا مقابلة للحصول على بياانت من مدير 
ادلدرسة،  وادلناىج الدراسية واكا وادلعلمُت وادلدارس ادلوظفُت 
للحصول على نتائج الدراسة وفقا للهدف ادلنشود، والذي يتامن 
عناصر لتنفيذ إشراف رئيس ادلدرسة واإلشراف االسًتاتيجي، 

اللغة  ىمعلم لرقابة يف ربسُت كفاءةوالعوامل الداعمة وتعيق تنفيذ ا
العربية، و ديكن أياا أن يتم ذلك مع مثل أهنا غَت مباشرة عن 

يف ىذه احلالة مقابلة ىو رئيس  طريق اذلاتف واإلنًتنت أو الرسالة.
ادلدرسة و معلمُت ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية اإلسبلمية كنيغارى  

 كيديري.
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   ليل البياانتحت -5
تقنية التحليل ادلستخدمة يف ىذا البحث ىي نوعية تقنية التحليل 

 وىي:    I Made Winarthaالوصفي وفقا 
ربليل بياانت النموذج يف ىذه الدراسة تتبع مفهوم معُت مايلز 
وىوبرمان، كشفت أن النشاط يف ربليل البياانت النوعية يقوم بشكل 

 وث، وبذلك سباما،تفاعلي وحيدث ابستمرار يف كل مرحلة من البح
 41:ادلكوانت يف ربليل البياانت

 تقليص البياانت ( أ
البياانت اليت مت احلصول عليها من التقرير ىو الكثَت جدا، ألنو 
بعد ذلك ينبغي أن يبلحظ بعناية وابلتفصيل. زبفيض البياانت يعٍت 
التلخيص، واختيار ادلوضوع، مع الًتكيز على األشياء اليت ىي مهمة، 

 ادلواضيع واألمناط.والبحث عن 
 عرض البياانت  ( ب

فإن اخلطوة التالية ىي لتكرار ، مرة واحدة يتم تقليل البياانت
يف البحث النوعي، وعرض البياانت وديكن أن يتم يف شكل  البياانت.

قصَتة، الرسم البياين، والعبلقات بُت الفئات، مع وجود النص السردي. 
األسهل فهم ما حدث من خبلل تكرار البياانت، وسوف يكون من 

 42وخيططان دلزيد من العمل على أساس ما مت فهم ذلك.
  مجع البياانت ج(
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أعرب استنتاج أورل ال يزال ادلؤقت، وسيتغَت إذا وجدت أدلة 
ولكن إذا وضعت االستنتاجات قدما يف  قوية تدعم ادلرحلة ادلقبلة.

الباحثون ادلراحل ادلبكرة، مدعومة أبدلة من صاحل ومتسقة عندما عاد 
رحابة من البياانت اليت مت مجعها، وضعت االستنتاجات إذل األمام 

 نتيجة ذات مصداقية.
 ( تقنية اإلسنخبار لامان البياانت۴

للحصول على مستوى صحة البياانت، والتقنية ادلستخدمة، من 
 43:بُت أمور أخرى

 ادلبلحظة ادلثابرة، ويستخدم لدراسة العوامل اليت تؤثر على صلاح أو ( أ)
 فشل تنفيذ إشراف وتنفيذ عناصر من مدير ادلدرسة اإلشراف.

ادلثابرة ىي نفسها سلسلة من األنشطة اليت مت إنشاؤىا يف تنظيما 
وعملو جبدية وبشكل مستمر ضد كل مواقع البحث واقعية 
واكتشاف خصائص وعناصر يف احلالة اليت ىي ذات الصلة جدا 

ومن مث ركز يف التفاصيل ذلذه القاية أو احلدث الذي جيري تفتيشو 
حىت يف ىذه احلالة توقع  عن طريق إجراء متعمقة ادلبلحظات ادلثابرة.

الباحثون أن يصف ابلتفصيل عملية مدى استدامة اخًتاع يف 
 التفاصيل ديكن القيام بو.

التثليث البياانت، أي صحة البياانت والتحقق االسلوب الذي  ( ب)
مت مجعها لغرض فحص  يستخدم شيء آخر خارج من البياانت اليت

ىذا ديكن أن يكون استخدام  أو على سبيل ادلقارنة ضد البياانت.
                                                           
32
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من التقنيات ادلختلفة دييل الباحثون  44مصادر وأساليب ونظرايت.
إذل استخدام ادلوارد لدراسة اسًتاتيجية لئلشراف يقوم مدير ادلدرسة 

ائل، ودراسة عناصر الرقابة عن طريق تقدًن رلموعة واسعة من ادلس
على النحو الذي اقًتحو ابتون الذي يعٍت مقارنة واعادة فحص 
مستوى الثقة من البياانت اليت مت احلصول عليها من خبلل الوقت 

 :لصحة البياانت التارل وأدوات زبتلف يف األساليب النوعية.
 .مقارنة البياانت ادلرصودة مع البياانت من ادلقاببلت (2)
 .وايت الواثئق ذات الصلةمقارنة نتائج ادلقاببلت مع زلت (3)
مقارنة ما يقولو الناس بشكل عام مع ما يقال يف القطاع  (4)

 اخلاص.
يريد أن يعرف من ىذه ادلقارنة ىو معرفة أسباب ما ىي 
اخللفية للفرق )إن وجدت الفرق( ليست أرضية مشًتكة أو شيوعا 

مناقشات  لذلك ىو مفهوم وديكن أن تدعم صحة البياانت.
قشات مع الزمبلء القادرين على توفَت ادلدخبلت األقران، وىي منا

أو إنكار أن توفَت االستقرار لنتائج البحث. وتستخدم ىذه التقنية 
زلققُت لفحص العوامل الداعمة واإلشراف على تنفيذ انظر، من 
انحية أخرى حبيث ديكن للباحثُت احلفاظ على موقف االنفتاح 

دء ادلسار ومناقشة والصدق فابل عن توفَت فرصة مبكرة جيدة لب
النتائج مع الزمبلء. لذلك يتم األقران التفتيش من خبلل ىذه 
ادلناقشة غَت الرمسية من خبلل مشاىدة لقاءات مع الزمبلء، بقصد 
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اليت سبكن احلصول عليها اىتماما ابلغا لبناء والتحسينات يف 
 البحوث والدراسات اليت جيري تنفيذه.

 إجراءات البحث -6
 مرحلة البداية ( أ

وضع خطة البحثي. يستخدم ىذة اخلطة من الدراسة لبلستئذان من 
 .ادلؤسسات ذات الصلة وفقا دلصادر البياانت ادلطلوبة

 حبث القيادة ( ب
 مجع البياانت (2

 :يف ىذه ادلرحلة القيام الباحثون ما يلي
 مقاببلت مع  اجلهات التعليمية (1)
 ادلبلحظة ادلباشرة ومجع البياانت من ادليدان (2)
 ت ذاادلوافة.مراجعة النظراي (3)

 تعّرف البياانت ( ج
وقد مت مجع البياانت من ادلقاببلت وادلبلحظات اليت مت ربديدىا 

 .من أجل تسهيل الباحثون يف ربليل فقا لؤلىداف ادلرجوة
  حبوث ادلرحلة النهائيةد( 
 ( تقدًن البياانت يف شكل أوصاف2)
.( ربليل البياانت وفقا لؤلىداف ادلراد ربقيقها3)
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 الفصل الرابع

 عرض البينات و حتليلها

 
 خلفية موضع البحث . أ

حملة اترخيية عن أتسيس ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كنيغارى   -1
 34كيديري

والدة مؤسسات التعليم ادلدارس الدينية يف كنيكورو نشأت من 
اليت كانت يف ذلك الوقت عن قلق  محيد كسنانمبادرة السيد ه سعيد بن 

إزاء األوضاع االجتماعية للمجتمعات الريفية كنيكورو. على األقل ىناك 
ثبلثة اىتمامات أنو رأى أن ادلخاوف بشأن األوضاع االجتماعية 

وىذه ادلخاوف تستند على حقيقة أن احلياة  .واالقتصادية واألخبلقية واجلهل
. يف حالة 2:61ة للمجتمعات الريفية يف حقبة من االجتماعية واالقتصادي

سيئة وتكرار وقوع اجلردية، والفجور والقمار وغَتىا من األعمال اليت ربيد 
وبعيدة عن تعاليم الدين بسبب الاغوط االقتصادية واجلهل وعدم معرفة 

 العقيدة الدينية.
 خلفية أتسيس ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية كنيكورو

ادلؤسسات التعليمية الرمسية )ادلدارس( ادلستويُت االبتدائي ادم  .2
 والثانوي ادلتقدم
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وادلناطق احمليطة هبا  كنيكورو  توفَت الفرص ادلتاحة لؤلطفال .3
 للحصول على تعليم البلئق.

لدفع أيديولوجية الشيوعية من خبلل التعليم حبيث اجليل الدين   .4
ذلك الوقت كان اإلسبلمي ال يتأثر الشيوعية اليت كانت يف 

 حكوميا للمدرسة كنيكوروى. تسمية جيري تطويرىا يف
 لتنفيذ على ادلدارس الدينية ( أ

 لسهولة ادلعاملة ( ب
 من أجل التقدم واجلودة ( ج
من أجل احلصول على ادلساعدة واذلدف ادلباشر من  ( د

 احلكومة اما ماداي او روحيا.
من أجل إضافة إذل ادلصلحة العامة وقدرة الطبلب يف  ( ه

 كوروكني منطقة
أن تكون من خرجيي ادلدارس الدينية أسهل من حيث  ( و

االستمرار يف متابعة قطاع التعليم العارل وقد مت تطوير 
النظام التجاري ادلتعدد األطراف نيجري للمدرسة  

وتقدما سريعا جدا وأصبح اآلن مؤسسة من  كنيكوكرو 
جودة الًتبية اإلسبلمية وكبَتة وديكن أن تكون فخورة. ما 

ادلدرسة كنيكورو كما ىو اليوم ال ديكن  زه من قبلمت إصلا
فصلها عن الناال، ودور واخلدمات من قادة )ادلديرين( 
وادلعلمُت وادلوظفُت ومجيع أولئك الذين كانوا وتشارك يف 
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تطوير ادلدارس الدينية من البداية وحىت اآلن. وفيما يلي 
ادلدرسة   أمساء القادة الذين كان زعيم )رئيس( على

 كنيكورو.
 

  ( ي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SMPI : األستاذ مجراجي 2

 SMPI : األستاذ مسكوب 3

 (MTsAIN-MTsN) 2:88 -2:37س  : األستاذ دمحم ابرار 4
 (MTsN) 1::2-2:89س  : األستاذ ويداجا العادل 5
 (MTsN) 4::2-2::2س  : األستاذ مكسوم احلج 6
 (MTsN) 8::2-6::2س  : األستاذ زين الفنٍت العادل 7
 (MTsN) 3111-9::2س  : األستاذ مستاجي العادل 8
 (MTsN) 3115-3112س  : األستاذ كرًن العادل احلج 9
 (MTsN) 3119-3115س  : األستاذ خَتان العادل :

األستاذ اماك بورىان  21
 حىت اآلن -3119س  : الدين، ادلاجستَت
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احلكومية كنيغارى  رؤية، بعثة وأهداف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية  -2
 35كيديري

 ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كنيغارى كيديريرؤية ادلدرسة  (1
توحيد األداء ادلدرسية العليا للعلوم والتكنولوجيا السليمة ورعاية البيئة " 

 مع مدرج الدينية."
 ادلتوسطة اإلسالمية احلكومية كنيغارى كيديريبعثة ادلدرسة  (3

 .وتطوير الطالب الشاملتنفيذ تعليم العارل اجلودة  ( أ
 .تنظيم نظام إدارة ادلهنية الكتاتيب وشفافة وخاضعة للمساءلة ( ب
 .تنظيم وربسُت نوعية ادلعلمُت ادلهنية ( ج
 .إنشاء خطة التنمية يف مرافق التعليم ادلدارس الدينية ( د
 .تنفيذ التعلم والتوجيو بفعالية وكفاءة ( ه
 .تنفيذ التقدير لقيم تعاليم وثقافة األمة اإلسبلمية ( و
 .والقدرة التنافسية تسليم نوعية اخلرجيُت، ابألخبلق الكردية ( ز
 تنفيذ األفكار والقلق على ادلدرسة من فوائد بيئة صحية للحياة. ( ح
 .إنشاء بيئة تعليمية نظيفة ومجيلة وصحية ومرحية ( ط

 
منهج تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة اإلسالمية احلكومية كنيغارى   -3

 36كيديري

                                                           
 3127ابريل  26وأىداف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية كنيغاري كيديري  ،الواثئقة عن رؤية  46
 3127مايو  8الواثئقة عن منهج تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية كنيغاري كيدير   47
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 ادللحق
 مجهورية اندونيسيا الديٍت وزراء

 3125 276رقم: 
اإلسبلم واللغة العربية يف ادلدارس  3124حول موضوع التعليم السَتة 

 الدينية

 اخللفية ( أ
اإلطار األساسي للمنهج ادلدرسة ىو أساس فلسفي، 
االجتماعي، الًتبوي والقاائي كهيكل تطوير ادلناىج إشارة. وىيكل  

للتنظيم، وادلوضوعات، ادلناىج ادلدرسة ىو الكفاءة األساسية 
 واالئتماانت الدراسة واالختصاص األساسي يف كل ادلدارس الدينية.

جيب القيام بو بسبب رلموعة متنوعة من التحدايت اليت 
تواجهها، سواء التحدايت الداخلية والتحدايت اخلارجية وتطوير 
ادلناىج الدراسية. وابإلضافة إذل ذلك، يف مواجهة متطلبات العصر، 

اجة إذل ربسُت عقلية وتعزيز احلكم الرشيد وتعميق وتوسيع ادلواد واحل
ادلناىج الدراسية. وابإلضافة إذل ذلك فإنو ال يقل أمهية ىو احلاجة 
إذل تعزيز عملية التعلم والتعلم تعديل محولة من أجل ضمان مبلءمة 

 بُت ما ىو ادلطلوب مع ما مت إنشاؤه.
سبلمية واللغة العربية، كان واثئق مناىج الًتبية الدينية اإل

وسعت وزارة الدين لتحويل الفكر إذل ديناميات يف اجملتمع مع 
 التحدايت التعليمية يف احلاضر وادلستقبل.
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 األىداف وادلقاصد ( ب
لتطوير قدرات ادلتعلمُت ضلو إتقان يف  3124وهتدف ادلناىج 

التفكَت التأملي من أجل حل ادلشاكل االجتماعية يف اجملتمع. 
ىو إعداد اإلنسان اإلندونيسي لديها القدرة على العيش   واذلدف

كأفراد ومواطنُت الذين آمنوا منتجة وخبلقة ومبتكرة ونشطة وقادرة 
 على ادلسامهة يف اجملتمع، واألمة، الدولة.

 ج( الغرض
الغرض من ىذه السياسة ىو ادلدرسُت ومجيع أصحاب 

 ادلصلحة وكذلك ادلدارس.
 د( اجملال ادلنهجي
الكفاءات األساسية يف ىذا الكتاب استخدام صياغة 

( 3ادلواقف الروحية،  KI-1( الكفاءات األساسية 2التدوين: 
 KI-4( 4ادلواقف االجتماعية،  KI-3 الكفاءات األساسية 

دلهارات الكفاءات  KI-4(  5اللكفاءات األساسية للمعرفة، 
 3114س  13األساسية، ويشَت تسلسل ادلذكورة يف النمرة  

شريعات الوطنية نظام التعليم لعام الذي ينص على أن تتكون من الت
  ادلواقف الكفاءة الكفاءة وادلعرفة وادلهارات ادلوجودة.

 ه( التعريفات العامة
بشأن نظام التعليم الوطٍت،  3114س.  13وفقا للقانون رقم 

وادلنهج ىو رلموعة من اخلطط والًتتيبات ادلتعلقة األىداف واحملتوى 
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وادلواد وكذلك الطريقة تستخدم ادلبادئ التوجيهية للتنفيذ ألنشطة 
التعلم لتحقيق أىداف تربوية زلددة التعلم. وبناء على ىذه الدراسات 
أن ىناك بعدين من ادلنهج الدراسي األول ىي خطة وربديد 
األىداف، واحملتوى وادلواد. يف حُت أن الثانية ىي الوسيلة ادلستخدمة 

 علم.يف أنشطة الت
 

  37احوال ادلدرسني يف ادلدرسة اإلسالمية احلكومية كنيغارى كيديري -4
 دمحم اماك بؤرىان الدين، ادلاجستَت : رئيس ادلدرسة 2
 سوديرمان، العادل : رئيس العمل 3
 امحد دارديري، ادلاجستَت : جلنة ادلدرسة  4
 دمحم سيفول، ادلاجستَت : وكيل ادلناىج  5
 بديع سوسانط، العادل : وكيل الطبلب 6
 دمحم نور ىدي، العادل الدين : وكيل عبلقات العامة 7
 موكيُت، العادل : وكيل األدوات 8
 سيف العلي، ادلاجستَت : PRORIMADUرئيس  9
 خَتاألزىار، العادل : LITBANGرئيس  :

 ىاري سوابكيا، العادل : رئيس العمل 21
 مونيب، العادل :  ADIWIYATAرئيس  22
 ىاري سوابكيا، العادل : تعاونية الطبلب 23
 سيت روكاان، العادلة : تقدًن ادلشورة 24
 اينيك يولياان، : ادلخترب 25

                                                           
 3127ابريل   26يدير الواثئقة عن احوال ادلدرسىن يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية كنيغاري ك  48
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 روستيان ىانفة، العادلة : أمذاء ادلكتبات 26
 ايلفي رايان، العادلة : مدبر اإلضايف 27
 سستيبلويت، العادلة : مدبر الغائ 28
 لقمان خّلي، العادل : مدبر االودلبية 29
 يوين دوي بودي، العادلة : مدبر الفن :2
 امام زلمود، العادل الدين : مدبر الدنية 31
 ايلفي ريياان، العادلة : توجية اطبلب 32
 علي مشهر، العادل : الرايضة 33
 امام اسرار، العادل : الكشفية 34
35 PMR : سودررلي، العادل 
36 UKS :  ،العادلةسيت زبيدة 

 

 38الوسائل التعلمية يف ادلدرسة اإلسالمية احلكومية كنيغارى كيديري -5
ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية   : اسم ادلدرسة 2

 كنيكورو كديري
 دمحم اماك بورىان الدين، اجملستَت : رئيس ادلدرسة 3
 شارع، كنيكورو ،كراس، كديري : العنوان 4
 232246171115 : رقم اإلحصائية 5
 الشهادة : درجة األرض 6
 وقف من حسنان احلج : اصل األرض 7
 مًت 22319 : عرض األرض 8

                                                           
 3127مايو  26الواثئقة عن وسائل التعليمية يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية كنيغاري كيدير   49
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 ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية : اسم ادلدرسة قبلو 9
 2:37س  : سنة حكومي :

   مجلة اساتذ و موّظف 21
 شخص 52 : ادلعلم الدولة بوزارة الدين (1 
ادلعلمُت من ادلساعدات  (2 

اخلارجية من وزارة الًتبية 
 والتعليم 

 شخص 2 :

 3) GTT : 37 سخص 
 شخص PNS  : 4  ادلوظف الدائم  (4 
 شخص :2 : موظفُت غَت الثابت (5 

 (3127-3126) 3.257 : عدد الطبلب 22
  : عدد الغرف 23
 42 : غرفة التعليم (2 
 2 : إدارة القااء (3 
 3 : غرفة ادلعلمُت (4 
 - : غرفة رئيس ادلدرسة (5 
 2 : غرفة رئيس القااء (6 
 2 : غرفة ادلشورة التوجية (7 
 2 : غرفة الوكيل ادلدرسة (8 
 2 : ادلكتبة (9 
 2 : العلوم  معمل (: 
 2 : معمل اللغة (21 
 2 : معمل ادلبيوتر (22 
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 2 : غرفة اجمللس (23 
 2 : اجلمعية التعاونية (24 
 2 : غرفة احلارس (25 
 2 : القاعة (26 
 2 : ادلصلي (27 
 2 : ادلستشفي (28 
 2 : غرفة الكشفي (29 
 2 : ادلطعم (:2 
 2 : ادلعهد (31 

 
 

 

ع . ب
ر 

ض نتائج البحوث عن ادلقابلة وادلالحظة والثائقة يف ادلدرسة اإلسالمية 
 احلكومية كنيغارى كيديري

إسرتاتيجّية مدير ادلدرسة كمشرف يف حتسني كفاءة معلمى اللغة  -1
 39 العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية  اإلسالمية كنيغارى كيديري

                                                           
يف  ، 21يف الساعة  3127ابريل  31 ،دمحم اماك بورىان الدين ،ادلدرسة كنيغاري كيديري مديرادلقابلة مع   :4

 تتعلق ابالتقنيات اإلشراق ،ادلدرسة مديرغرفة 

 استعمال
 وضع ادللك وسع األرض

 ادلبٍت الساحة،الرايضة

 3مًت 4.747 معمل، مصلي، 
 ادلصّدق 3مًت 22.319
 مجلة 3مًت 22.319
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اإلسًتاذبيات يف التشريف ينقسم إذل اثنُت من اإلسًتاذبيات الفردية 
جنبا إذل جنب مع بعاها واجملموعات اذلندسية. كل من ىذه اإلسًتاذبيات 

البعض، لن يكون احلد األقصى إذا ما استخدمت واحدا فقط. وابلتارل 
لتعزيز الكفاءة ادلهنية للمعلمُت جيب أن تستخدم الطريقتُت. وىذا يتماشى 

 مع تلك اليت قدمها رئيس ادلدرسة كنيكورو كيديري:
 ادلدرسة كيف وماذا يتم ذلك عن طريق ادلعلمُت يف مدير"يؤكد 

غرفة الصف لتوفَت التعليم للطبلب على أمل أن اسم صلاح أو 
التمكن من ادلواد من قبل الطفل كان غاية ما تقدم، حبيث ديكن 
للمعلم أن تتخذ بعض الطرق أو ادلنهج الذي يتسق مع ادلواد وديكن 

 ." للطبلب فهم ادلواد اليت جيري نقلها من قبل والدة ادلعلمُت
ف مباشرة إذل الصف يف الوقت احملدد تعلم إشرا "اإلشراف ادلباشر:

اللغة العربية يف التقدم اليت تقوم هبا كبار ادلعلمُت الذين مت تعيينهم 
حىت يف ىذه احلالة ديكن أن يكون يف معرفة على ما قام منوذج 

 51التعلم على ادلعلم."
"استمرار اإلشراف: مقيمُت نتائج ادلعلمُت وادلدرسُت تقييم ابلطبع 

ض األمور اليت ربتاج إذل متابعة لذلك جيب أن يكون ىناك بع
اإلشراف وادلتابعة. زلطة االذاعية ذات الصلة، وغَت ذالك. وكذلك 
تقدًن التوجيو واإلرشاد على ادلعلم. ادليكانيكية إشراف مدير 

                                                           
 3127ابريل  :2 ،دمحم اماك برىان الدين ادلاجستَت ،ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية مديرادلقابلة مع   51

  يف اإلدارة
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ادلدرسة كنيكورو ابستخدام اسًتاتيجية اإلشراف ادلباشر وأساليب 
ألسلوب يف بداية الفصل الدراسي، اإلشراف وادلتابعة، ويتم ىذا ا

 ويف هناية الفصل الدراسي."
 

ويتم اإلشراف انظر ابستخدام اسًتاتيجية اإلشراف ادلباشر وادلتابعة 
يتم ذلك حىت للمعلمُت تعمل ابستمرار على ربسُت كفاءهتم ادلهنية. محل 
 اإلشراف ادلباشر ادليكانيكية انظر للتدخل الطبقات لرؤية موكب من التعلم

حيدث. ويتم تقنية يصل إشراف من قبل مدير ادلدرسة مدير ادلدرسة وطلب 
على الفور أحد كبار معلمي اللغة العربية لرصد وتقييم معلمي اللغة العربية 

 عند عملية التعليم والتعلم.
اسًتاذبيات الرقابة ىي الطرق للقيام اإلشراف من أجل زلاولة 

ك العديد من التقنيات اإلشراف مساعدة أو ربسُت نوعية ادلعلمُت. ىنا
وتعترب مفيدة وجيدة لتحفيز وتوجيو االنتباه إذل ادلعلمُت على ادلناىج وطرق 

 التدريس، لتحديد ادلشكبلت اخلاصة بوسائل التعليم والتعلم، وربليل
 .الظروف احمليطة التعلم والتعليم

اإلسًتاذبيات واألساليب ادلستخدمة عند تنفيذىا اإلشراف ىو أحد 
العوامل اليت ربدد صلاح تنفيذ الرقابة. ولذلك، ينبغي أن تنفذ إشراف وفقا 
للكائن. نتائج ادلقابلة للسيد سيف العارل،  وورل ادلناىج الدراسية  يف 

 كان أبرز فيما يلي:   23:51الساعة  
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اسًتاذبيات ادلباشرة والتقنيات أو ادلنهج  ابستخدام ادلدرسة  مدير"
لو مدير ادلدرسة أياا ادلبدأ اخلاص أبنو ينبغي على ادلعلمُت  ادلتقدمة،

تشجيع الطبلب لزايدة ادلعرفة، ومن ادلتوقع أن ىناك كل تعلمها 
 52."أياا زايدة معرفة الطبلب، خصوصا يف ادلعرفة البيزيتا العربية 

وبناء على مقاببلت مع  ورل ادلناىج، فإنو ديكن استنتاج أن رصد 
كون اإلسًتاتيجيات لتحسُت الكفاءة ادلهنية للمعلمي.  ادلوظفُت إشراف ي

مساعدة كبار السن الذين حيتاجون إذل اىلية العربية مديري ادلدارس ادلعلم 
لتقييم جودة التدريس وادلدرسُت يف موكب مع تقييم مث تدريس مقررات اللغة 

ي العربية وزايدة ربسُت حيتاج تطوير الكفاءة. لذلك إشرافهم ادلباشر الذ
 سيعقد ومحلت.

مقاببلت تقسم مع السيد رفعان ىادي مفاتيح مدرسا للغة العربية 
  :أن يقول ما يلي يف غرفة ادلعلم 3127أبريل  :2يف 

 53" "مدير ادلدرسة ابستخدام اسًتاذبيات ادلنهج ادلباشر
بعد هنج اذلندسية لئلشراف جيب أن يكون ىناك تغيَت لئلشراف دبا 

للمعلمُت، وذلك يف كل مرحلة دراسي ىناك تقييم خاص يف ذلك تقييم 
للمعلمُت وجيب أن تكون ىناك الزايدة، خصوصا مع مدير ادلدرسة ادلشرف 

 اخًتع من الكفاءة ادلهنية للمعلمُت.

                                                           
41

 23:51يف الساعة  ،3127ابريل  29غرفة وكيل ادلدرسة يف  ،ادلقابلة مع استاذ سيف العلي  

ىدي رفعان  ،سبلمية احلكومية كنيغاري كيديرياللغة العربية ادلدرسة ادلتوسطة اإلادلقابلة مع األستاذ تعليم   53
 يف اإلدارة. 46.:1يف الساعة  ،3127ابريل  :2 ،مفاتح العادل
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والغرض من ىذه اإلسًتاذبيات على الفور ىو احلصول على عينة 
ادلعلم يف  من البياانت ادلطلوبة من قبل ادلشرف، وبياانت عن أسلوب

التدريس، بياانت عن غرس األخبلق احلميدة يف الطبلب، دلعرفة أوجو 
القصور والاعف اليت واجهتها سابقا ما إذا كان ديكن إصبلحو، وكل ما 
يتعلق العمل مسؤولة مدرس اللغة العربية. أجريت مرة مدير ادلدرسة األب 

 أجريت يف تنظيما وأحياان مباشرة من دون إشعار ادلعلم.
ويعقد ىذه اإلسًتاتيجية ادلتقدمة بسبب الدعم أو استمرارا 
لؤلسلوب ادلباشر ويتم ذلك األسلوب أياا يف بداية كل فصل دراسي وحىت 
هناية ادلرحلة الدراسي. وىذا دبثابة ادلرجع يف تقييم اإلشراف الذي انظر 

 تعيُت واحد من كبار ادلعلمُت لتقييم نوعية ادلدرسُت تعليم ادلتعلمُت.
محل هنج لئلشراف من قبل مدير ادلدرسة يف ادلدرسُت الذين 
يفتقرون إذل الكفاءة يف إدارة التعلم ىو النهج ادلباشر أو هنج التوجيو. حيث 

ىذا النهج التوجيو على أساس  قدم مدير ادلدرسة اإلحالة الفورية للمعلم.
أييت  فهم علم النفس من ادلدرسة السلوكية اليت قامت على مبدأ أن كل ما

من ردود الفعل ادلنعكس للمؤثرات أو التحفيز. ألن ادلعلم لديو عيوبو، فإنو 
ينبغي أن تعطى حافزا للمعلمُت لتكون قادرة على الرد. ولكن يف هناية انظر 

 توفر التعزيز من أجل عدم زبفيض حالتهم النفسية.
يف  3127أبريل   :2نتائج ادلبلحظات اليت أجراىا الباحث يوم 

مشرف يف ربسُت كفاءة كة كنيكورو كيديري ادلرتبطة مدير ادلدرسة  ادلدرس
 :ادلهنية دلعلم اللغة العربية
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"عندما تصرف ادلدير حالة الزايرات الصفية الطبقة خطَتة يف تنفيذ 
 54تعلم اللغة العربية".

 
كيديري،  مرة واحدة أجرى الباحث ادلبلحظة إذل ادلدرسة كنيكورو 

اسًتاتيجية مباشرة أو الزايرات  نيكورو يعملصحيح أن مدير ادلدرسة ك
ادلباشرة إذل الفصول الدراسية واسًتاتيجيات متقدمة. اسًتاتيجية ادلباشر 
الذي جيرى لتحديد حقيقة أن يف القيام معلمي اللغة العربية يف ىذه اللحظة 

 هتدف إذل ربديد مستوى الكفاءة ادلهنية للمعلم الغة العربية.
تصلة، اسًتاتيجيات أن تنفيذىا بعد القيام ىذه االسًتاتيجيات ادل

االسًتاتيجية ادلباشرة دلواصلة إشراف مدير ادلدرسة كمشرف ولكن مع 
مساعدة من ادلعلم البارز العربية. على سبيل ادلثال، مدير ادلدرسة العليا 
يطلب ادلعلم اللغة العربية لتقييم ورصد كيف تتم عملية تعلم اللغة العربية 

ذلك ىو لتحديد مستوى من الكفاءة ادلهنية من معلمي اللغة  مكان. كل
العربية. وابلتارل فإنو من ادلهم أن نعرف أن مدير ادلدرسة اسًتاتيجية إشراف 

 ليس مرة واحدة فقط ولكن بشكل مستمر. مدير ادلدرسة
 

مدير ادلدرسة كمشرف يف حتسني كفاءة معلمى  يوجهها ذيالعومل ال -2
 اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية  اإلسالمية كنيغارى كيديري

                                                           
 3127ابريل  :2الواثئقة يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية كنيغاري كيديري   54
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أشياء ال ديكن اذلروب من النجاح يف تنفيذ الرقابة اليت يقوم هبا 
مدير ادلدرسة وسبكُت والعوامل ادلثبطة. إشراف ديكن القيام بو بشكل جيد 

يتم تكبَت عامل دعم، يف حُت سيتم القيام بتنفيذ أي عندما يكون ىناك 
 احلد األقصى إشراف عندما تكون ىناك عوامل تثبيط.

انظر معدل إشراف تنفيذ أجريت ىي طريقة واحدة دلعرفة حيث أن 
ىنا ىي العوامل اليت تدعم وتعيق تنفيذ  .الدعم وتعيق تنفيذ اإلشراف

شف مدير ادلدرسة على النحو اإلشراف يف ادلدرسة كنيكورو كيديري كما ك
 :التارل

وقال إن كل مؤسسة لديها العوامل الداعمة والعقبات اليت ربول 
دون ربقيق األىداف ادلرجوة، يف ادلدرسة كنيكورو نفسو حيتوي أياا على 

 :سبكُت والعوامل ادلثبطة، من بُت أمور أخرى
 55العوامل ادلساعدة ( أ

 توفَت جهاز ادلعلم (1
 التعلماستعداد ادلعلم قبل  (2
 56بُت ادلعلم و الطبلبةالتواصل اجليد  (3
 بيئة الفصل ادلنظمة (4

 
 العوامل ادلانعة ( ب

                                                           
،  21.31يف الساعة 3127ابريل  31 ،دمحم اماك بورىان الدين ،ادلدرسة كنيغاري كيديري مديرمع  ادلقابلة  55

 تتعلق بعوامل ادلساعدة ،ادلدرسة مديريف غرفة 
 يف غرفة وكيل ادلنهج ،3127ريل اب :2ادلقابلة مع وكيل ادلنهج يف التاريخ   56
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ادلعلمُت ىم أقل من احلد األقصى يف شراء الطبقة، ألن ادلعلم  (2
وديكن بعد ذلك سوف إن شاء هللا الطبقة األطفال 
ادلاجستَت تكون مستعدة التباع يتم نقلها من قبل ادلعلم 

ادلتعلمُت وادلواد التعليمية  ديكن استيعاهبا من قبل
 57والتدريبية.

 58صعوبة السيطرة على الطبقة عند عملية التعلم. (3
 ادلواد التعليمية ادلواد اليت يصعب جدا (4
الطبلب الذين ليسوا من خرجيي ادلدارس احلكومية   (5

 .االبتدائية
ومدخل  طبلب الذين ليسوا من خرجيي ادلدرسة اإلبتدئية  (6

اإلصلاز يف بعض األحيان أهنا ادلدرسة ابستخدام مسار 
 .ليست قادرة على متابعة دعم اللغة العربية

مساع انظر شرح األب يف كبار الباحثُت يشعرون أنو إذا كان 
كفاءات   الشخص ديكن أن تدعم ادلعلمُت وديكن إتقان الطبقات وجود

كبَتة سيكون شرارة الطبلب الذين ىم ذكي، سلتصة وذلا عظمة أخبلقية 
 جيدة.

شياء ال ديكن اذلروب من النجاح يف تنفيذ إشراف أجرى مدير األ
ادلدرسة ىو العامل الداعم. وديكن أن يتم اإلشراف بشكل جيد عندما 
                                                           

يف  ، 21.31يف الساعة 3127ابريل  31 ،دمحم اماك بورىان الدين ،ادلدرسة كنيغاري كيديري مديرمع  ادلقابلة 57
 تتعلق بعوامل ادلساعدة ،ادلدرسة مديرغرفة 

 يف غرفة ادلعلم 3127ابريل  :2 ،ايزي عالية ادلوين العادل ،ادلقابلة مع معلم اللغة العربية  58
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أقصى الدعم العامل، فيما جرى تنفيذ اإلشراف ليس األمثل إذا كانت 
 ىناك عوامل تثبيط.

معدل ادلدير على أجريت تنفيذ اإلشراف ىي طريقة واحدة 
 يث العوامل الداعمة واليت ربول دون تنفيذ اإلشراف.دلعرفة ح

 ما يلي: 3127أبريل  :2واستنادا إذل ادلبلحظات على 

"عندما ادلدير تنفيذ مهامو كمشرف على ادلعلم أثناء حالة نفسية 
ألن تركيز ادلعلمُت جيلب  لو ليست جيدة،  وسوف يكون عبثا.

 59."ادلدرسة  مديرأتثَت كبَت يف تنفيذ إشراف 

ديكن أن تتخذ استنتاج مفاده أن ادلشاكل اليت تنشأ من ادلعلمُت 
اخلارجي ذلا أتثَت على احلالة النفسية للمعلمُت يف ادلدارس الدينية، 
وخصوصا خبلل عملية التعلم يف الفصول الدراسية. لذلك من قبل مدير 
ادلدرسة جيب أن يكون اإلشراف على ادلعلم قادرا على قراءة حالة ادلعلم. 
وينبغي أن يكون مدير ادلدرسة قادرا على جعل البيئة للمعلمُت وادلوظفُت 

 حبيث إشراف ديكن تنفيذىا بسبلسة.

عندما وضع مدير ادلدرسة من خبلل الزايرات الصفية على "
ادلعلمُت الذين ليسوا قادرين على السيطرة الطبقات مع جيدا، 

إلدارة  درسة. وكان ذلا أتثَت على التقييمات اليت أجريت مدير ادل
 التعلم اليت يقوم هبا ادلعلمون ىو جانب واحد من التقييم".

                                                           
 3127ابريل  :2ادلبلحظة يف ادلدرسة ادلتوسطة اإلسبلمية احلكومية كنيغاري كديري  يف التاريخ   59
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ديكن االستنتاج أبن ال يفاي التعلم يف الفصول الدراسية 
لنقصان الكفاءة ادلهنية للمعلمُت يف إدارة أثر التعلم على انظر تقييم 

 عندما تفعل اإلشراف ادلباشر.

أوجو القصور خبلل عملية يف ىذه احلالة تقوم ادلدير عندما وجد 
التعلم ىي توفَت التوجيو واإلرشاد بعد هناية عملية التعلم، وعلى سبيل 
ادلثال من خبلل تقدًن ادلعمل توجيو ادلعلمُت اللغة العربية. وىكذا سلطة 

 ادلعلم أمام تبلميذه ستبقى على حاذلا.

بعد انقااء إشراف الزايرات فئة إذل تقييم من قبل رئيس  
الدينية، إذا دل تتمكن من إصبلح األخطاء وأوجو القصور مث  ادلدرسة

االستمرار يف اسًتاتيجية استمرار إشراف من كبار ادلعلمُت يف رلال اللغة 
 العربية واليت منحت والية من قبل مدير ادلدرسة.

انظر التعبَت، وادلناىج الدراسية واكا ومعلمي اللغة العربية فوقو  
ادلدرسة اإلشراف يف ربسُت الكفاءة ادلهنية  ديكن استخبلصو أن مدير

للمعلمُت مهم جدا. دلاذا ؟ ألنو مع إشراف ادلعلم أو التعليمية اليت 
سوف تكون أكثر حذرا يف ازباذ التعلم ومن شأنو أياا أن يكون أكثر 

 اجتهادا ونشاطا يف ربسُت كفاءهتم يف التعلم.

الفٍت اخلاصة ونتيجة دلدير ادلدرسة مشرف لن ينساىا اإلشراف 
هبم. لن يتم فصل العوامل الداعمة وابلتأكيد من مدير ادلدرسة اخلطوات 
ادلشرف يف ربسُت الكفاءة ادلهنية للمدرسُت اللغة العربية على وجو 
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اخلصوص. ذات الصلة أن كل انظر ادلدرسة كنيكورو كيديري يف 
ذلا  اإلشراف اخًتع مث ادلعلمُت سوف يكون أكثر محاسا لتعليم ابلطبع

كيديري  أياا كفاءة أفال حبيث تعلم اللغة العربية يف ادلدرسة كنيكورو
 احسن و أفال.
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 الفصل اخلامس

 مناقسة البحث

ادلدرسة كما جيب أن يكون األشخاص ادلرخص ذلم وادلسؤولُت عن صلاح  مدير
عملية التعلم قادرا على قراءة وحل ادلشاكل اليت تواجو ادلعلمُت، وابلتارل فإن ادلعلمُت 

 على الرغم من االضطراابت اليت قد تؤثر على سَت واجباهتم.
اون اجليد بُت مدير ىناك أوجو التشابو والتع وينظر يف ادلدرسة كنيكورو كديري

 .ادلدرسة وادلعلمُت وموظف ادلدرسة اليت ديكن أن تدعم التنفيذ والناجح لئلشراف
ادلدرسة يتحمل ادلسؤولية الكاملة دلساعدة ادلدرسُت على ربسُت القدرة  مديرو 

على إدارة التعلم، بدءا من فهم ادلتعلم، وخطة للتعلم والتنفيذ والتقييم نتائج التعلم حىت 
مع مثل ىذا مدير ادلدرسة ذلا دور حيوي  .ساعدة ادلتعلمُت على تفعيل إمكاانهتميف م

 جدا وملحة يف ربسُت الكفاءة ادلهنية للمعلمُت للغة العربية.
ابإلضافة إذل تنفيذ ادلناىج الدراسية، والطاقة، والبنية التحتية، والعبلقات مع 

يف تنفيذ مدير اإلشراف ادلدرسة   رديادلدارس العامة، يف حُت أن اليت أصبحت اذلدف ادل
 كيديري ىناك تكمن يف الكفاءة ادلهنية للمعلمُت. السيد انظر كنيكورو كنيكورو

كيديري لديها اسًتاتيجياهتا اخلاصة يف ربسُت الكفاءة ادلهنية للمعلمُت عن طريق 
انظر بطريقة  استخدام اسًتاتيجية ادلباشرة واليت اسًتاتيجية مباشرة ادلتقدمة يف القيام الده

القفز اذل صفوف لتعلم كيفية تعليم معلمي العلوم للطبلب إذا كان ادلعلم لديو الكفاءة 
ادلهنية الئقة كمدرس، وخاصة مدرس اللغة العربية. نظرا أن ادلعلمُت أحد األىداف اذلامة 

 .يف تنفيذ الرقابة، وادلدير يعطي اىتماما خاصا
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الواجبات كمشرف. ادلدير تقييم تنفيذ التعليم  تقييم ادلعلمُت يف أداء واجباهتم يف
أن ادلعلمُت ال لتحقيق أفال وربسُت التعليم ووضع التعلم من أجل ربقيق النتائج 
التعليمية اجليدة مثل ربسُت الكفاءة ادلهنية للمعلمُت عن طريق التنظيم حلقات عمل 

ادلدرسة داخلية كونتور  ديرمعريب والندوات العربية وزلددة تعلم اللغة العربية الذي حاره 
 حديثة.

ادلدرسة كنيكورو كيديري يف ربسُت عملية التعلم  ديرجعل األشياء إشراف ادل
 أكثر تركيزا على الكفاءة ادلهنية للمعلمُت.

مدير ادلدرسة كما ادلشرف تتوقع أن إشراف ادلعلم أن يكون من األنسب اختيار 
 .اإلشراف ضعت حىت ديكن تعظيم أن التعلمالطريقة ادلناسبة وذلك بعد وجود تغيَت يف 

وابإلضافة إذل ذلك يتوقع أياا انظر إذل تعزيز الكفاءة ادلهنية للمعلمُت، وخاصة مدرسي 
 اللغة العربية وزبريج ديكن استقباذلا يف ادلدارس عاليو ادلفالة.

 كان الدور لتعزيز الكفاءة ادلهنية للمعلمُت، فإن مدير ادلدرسة لتوفَت التشجيع
والتحفيز للمعلمُت من أجل ربسُت كفاءهتم ادلهنية. شلا جيعل ادلعلمُت تصبح مؤىلة وفقا 
للمهنة سبتلكها. يشعر ادلعلمون أياا دوافع لتحسُت قدراهتا على اذباه االذباه الذي 

أن انظر اللعب معُت حيوية  أعطيت من قبل مدير ادلدرسة األب. وىكذا فمن الواضح
 فاءة ادلهنية للمعلمُت.وإحلاحا يف ربسُت الك

إسرتاتيجّية مدير ادلدرسة كمشرف يف حتسني كفاءة معلمى اللغة العربية يف  - أ
  ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية  اإلسالمية كنيغارى كيديري

وديكن تنفيذ جهود للمساعدة يف ربسُت وتطوير قدرات ادلوارد ادلعلم 
بطرق سلتلفة من قبل مدير ادلدرسة الذي لديو سلطة اإلشراف من أجل زبريج 



54 
 

الطبلب الذين لديهم االنتاج أن يكون اإلنسان مسلما مؤىلة، قادرة على تطوير 
الكردية وبطبيعة احلال أياا  قالنظرة إذل احلياة وادلواقف وادلهارات احلياتية ابألخبل

 ذكية العرب.
يف تنفيذ ادلهام ودور مدير ادلدرسة كمشرف من أجل ربسُت الكفاءة 
ادلهنية أساسا معلمي اللغة العربية لتحسُت وتعزيز عملية التعليم والتعلم، جيب 
على ادلشرف إجراء النهج العلمي والقيام. النهج ادلتبع جيب ربط ادلشرف يف دعم 

يل العلمي للطبلب، وينبغي أن يكون ادلشرفُت قادرة على ضمان التحص
 التحسينات والتغيَتات يف برانمج التدريس. وربسُت الكفاءة ادلهنية للمعلمُت.

أسلوب اإلشراف الذي يتم استخدامو بشكل منتظم من قبل مدير 
 ادلدرسة يف مهامو كمشرف ىي تقنيات اذلندسة ادلباشرة وادلتقدمة.

نيات اإلشراف ادلباشر ادليكانيكية اليت ىي قيد االستخدام مباشر، وتق .1
من قبل مدير ادلدرسة ىو الزايرات ادلباشرة إذل الفصول الدراسية لرؤية  
كيف ديكن لعملية من ادلعلمُت يف التدريس يف الصف، يرى اختصاص 
ادلعلم مباشرة وهتدف إذل معرفة مباشرة إذا كان ادلعلم مؤىبل، وخاصة 

 واد العربية.يف رلال ادل
تقنية للخروج عن طريق مدير ادلدرسة -تقنية متقدمة، ويتم اإلشراف .2

وطلب على الفور أحد كبار معلمي اللغة العربية لرصد وتقييم معلمي 
 اللغة العربية عند عملية التعليم والتعلم.
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وبناء على اإلشراف اذلندسي من مدير ادلدرسة أتمل يف تعزيز روح 
التعلم، وكذلك يف الرغبة يف ربسُت كفاءهتم ادلهنية. ادلراقبة إذل ادلعلمُت يف عملية 

 أن ىناك كاملة.
 

مدير ادلدرسة كمشرف يف حتسني كفاءة معلمى يوجهها  ذيالعومل ال - ب
 اللغة العربية يف ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية  اإلسالمية كنيغارى كيديري

اليت يقوم هبا مدير أشياء ال ديكن اذلروب من النجاح يف تنفيذ الرقابة 
ادلدرسة وسبكُت والعوامل ادلثبطة. إشراف ديكن القيام بو بشكل جيد عندما 
يكون ىناك يتم تكبَت عامل دعم، يف حُت سيتم القيام بتنفيذ أي احلد األقصى 

 عندما تكون ىناك عوامل تثبيط.
انظر معدل إشراف تنفيذ أجريت ىي طريقة واحدة دلعرفة حيث أن 

 تنفيذ اإلشراف. الدعم وتعيق
العوامل اليت تدعم تنفيذ ادلشرف من بُت أمور أخرى راسخة التواصل بُت 

 معلمي اللغة العربية وسوف يساعد ادلشرف دلعرفة ادلشاكل اليت تواجو ادلعلمُت.
استعداد ادلعلمُت عندما سيعلم والتأىب للمعلم ىو مؤثر جدا يف عملية 

ذي لديو جيدة واستعداد كبَت. من خبلل إعداد التعلم. ادلعلم ادلهنية ىو ادلعلم ال
نفسك جيدا عندما كنت ترغب يف تدريس ادلعلمُت لديهم حقا على الكفاءة 

 ادلهنية.
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شروط منظمة خبلل التعلم موكب الفصول الدراسية مع ادلعلمُت جدا 
للمعلمُت ادلؤثرين يكون الكفاءة ادلهنية جيدة، وسوف أوضاع الطبقة تبقى 

 التعلم مستقر مكان عندما ادلوكب.سليمة وأيخذ 
العوامل اليت تعيق تنفيذ الرقابة يف ربسُت الكفاءة ادلهنية للمعلمُت واليت 

 يصعب السيطرة الطبقة عندما مواد عملية التعلم والتعليم اليت من الصعوبة.
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 الفصل السادس

 اخلامتة

 

 اخلالصة - أ
 من نتائج مجع البياانت وربليلها ومناقشتها ادلذكورة استنتج الباحث ما يلي:  

ادلعلم يف ادلدرسة ادلتوسطة  كفاءة ادلهنية مدير ادلدرسة يف ربسُت إسًتاتيجية -1
 احلكومية كنيغاري كيديري يستخدم طريقة ادلباشرة والطريقة ادلتقدمة. 

كفاءة معلمى اللغة العربية يف   يف ربسُتمدير ادلدرسة الذي يواجهها  العوامل -2
ىو العوامل ادلساعدة  ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية  اإلسبلمية كنيغارى كيديري

 و العوامل ادلانعة. العوامل تتكون من: 
 العوامل ادلساعدة ( أ

 توفَت جهاز ادلعلم (2
 استعداد ادلعلم قبل التعلم (3
 بُت ادلعلم و الطبلبةالتواصل اجليد  (4
 بيئة الفصل ادلنظمة (5

 لعوامل ادلانعةا ( ب
ادلعلمُت ىم أقل من احلد األقصى يف شراء الطبقة، ألن ادلعلم  (2

وديكن بعد ذلك سوف إن شاء هللا الطبقة األطفال ادلاجستَت 
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تكون مستعدة التباع يتم نقلها من قبل ادلعلم ديكن استيعاهبا من 
 قبل ادلتعلمُت وادلواد التعليمية والتدريبية.

 ة عند عملية التعلم.صعوبة السيطرة على الطبق (3
 ادلواد التعليمية يصعب جدا (4
 .الطبلب الذين ليسوا من خرجيي ادلدارس احلكومية االبتدائية (5
ومدخل  طبلب الذين ليسوا من خرجيي ادلدرسة اإلبتدئية  (6

ادلدرسة ابستخدام مسار اإلصلاز يف بعض األحيان أهنا ليست 
 .قادرة على متابعة دعم اللغة العربية

 
 التوصية - ب

بعد رصد وربليل البياانت اليت مت احلصول عليها وادلؤلف الناجح لنتائج 
االستنتاجات الواردة أعبله، واالحبث يقدم تسليم ادلشورة جلميع أولئك الذين 

كيديري خاصة مدير ادلدرسة وادلعلمُت للغة  ادلدرسة كنيكورو البيئة عنصور
 العربية على النحو التارل:

دلهنية للمعلمُت للغة العربية،  واجبات مدير من أجل تعزيز الكفاءة ا -1
دائما نعلق أمهية كبَتة على اإلبداع  ادلدرسة ابعتبارىا ادلشرفُت الًتبويُت

من ادلعلمُت، وخاصة معلمي اللغة العربية كمربية يف رلال اللغة، وتعمل 
ابستمرار على زايدة ادلعرفة حول تطوير دعم اللغة، طرق التدريس اجليدة 

استكشاف معلومات أخرى أن ادلواد يتم تسليم دائما الفعلي، و أياا 
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فابل عن أساليب التدريس ألكثر نشاطا وخبلقة وفعالة حبيث الطبلب 
 ال سبيل إذل احلصول على ابدللل والزايدة الدافعية للتعلم.

يف ربسُت كفاءة ادلهنية للمعلمُت للغة العربية اليت  كمشرف  مدير ادلدرسة -2
 اآلن من أجل احلفاظ عليها، كما اهنا ربتاج أياا للحدمت تنفيذىا حىت 

من العوامل اليت أصبحت عقبة يف تنفيذ الرقابة يف ربسُت الكفاءة ادلهنية 
 دلعلم اللغة العربية.
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PEDOMAN WAWANCARA 

Soal wawancara untuk kepala madrasah MTsN Kanigoro Kras Kediri 

 

1. Bagaimana kompetensi profesional guru disini ? Khususnya guru Bahasa Arab? 

2. Bagaimana motivasi yang bapak berikan terhadap rekan-rekan kerja agar tugas yang 

supervisi yang diemban kepala madrasah dapat terlaksana secara efektif? 

3. Sebagai kepala madrasah usaha apa yang bapak lakukan dalam meningkatkan 

kompetensi profesional guru bahasa arab? 

4. Bagaimana model supervisi yang dilakukan bapak kepala madrasah? 

5. Teknik dan pendekatan supervisi apa yang bapak kepala terapkan dalam 

meningkatkan kompetensi profesional guru bahasa arab, serta bagaimana prosesnya? 

6. Sebagai supervisi pendidikan, prinsip apa yang bapak kepala jadikan acuan dalam 

meningkatkan kompetensi profesional guru bahasa arab? 

1. Bagimana strategi supervisi yang bapak kepala lakukan dalam meningkatkan 

kompetensi profesinal guru bahasa arab? 

1.  Faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan supervisi bapak kelapa 

madrasah dalam meningkatkan kompetensi profesinal guru bahasa arab?? 

8. Apa perubahan yang terjadi setelah dilaksanakannya supervisi? 

10. Bagaimana output atau lulusan dari siswa-siswi MTsN Kanigoro Kras Kediri? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

PEDOMAN WAWANCARA  

Soal wawancara untuk waka kurikulum MTsN Kanigoro Kras Kediri 

 

1. Bagaimana kompetensi profesional guru disini? Khususnya guru Bahasa Arab? 

2. Bagaimana pengaruh profesionalisme guru terhadap proses belajar mengajar? 

3. Apakah menurut bapak, guru bahasa arab disini sudah terpenuhi segala syarat-

syaratnya?  

4. Bagaimana strategi kepala madrasah sebagai supervisor dalam meningkatkan 

kompetensi profesional guru bahasa arab di MTsN Kanigoro? 

5. Bagaimana motivasi yang bapak berikan terhadap rekan-rekan kerja agar tugas 

supervisi yang diemban dapat terlaksana secara efektif? 

6. Sebagai kepala madrasah, usaha apa yang bapak lakukan dalam meningkatkan 

kompetensi profesional guru bahasa arab? 

1. Bagaimana model supervisi yang dilakukan bapak kepala madrasah? 

1. Teknik dan pendekatan supervisi apa yang bapak kepala terapkan dalam 

meningkatkan kompetensi profesional guru bahasa arab, serta bagaimana prosesnya? 

8. Sebagai supervisor pendidikan, prinsip apa yang bapak kepala jadikan acuan dalam 

meningkatkan kompetensi profesional guru bahasa arab? 

10. Bagimana strategi supervisi yang bapak kepala lakukan dalam meningkatkan 

kompetensi profesional guru bahasa arab? 

11.  Faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan supervisi bapak kepala 

madrasah dalam meningkatkan kompetensi  profesional guru bahasa arab? 

12. Apa perubahan yang terjadi setelah dilaksanakannya supervisi? 

13. Bagaimana output atau lulusan dari siswa-siswi MTsN Kanigoro Kras Kediri? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Guru Bahasa Arab 

 

1. Sudah berapa lama bapak mengajar bahasa arab disini? 

2. Bagaimana cara bapak memotivasi diri agar dapat meningkatkan kompetensi 

profesional? 

3. Bagaimana strategi kepala madrasah sebagai supervisor dalam meningkatkan 

kompetensi profesional guru bahasa arab di MTsN Kanigoro? Lalu bagaimana 

dengan guru yang mengajar bahasa arab tetapi bukan lulusan pendidikan bahasa 

arab? 

4. Bagaimana motivasi yang bapak berikan terhadap sesama rekan kerja agar 

kompetensi profesional tetap terjaga ? 

5. Sebagai kepala madrasah, usaha apa yang bapak kepala lakukan dalam 

meningkatkan kompetensi profesional guru bahasa arab? 

6. Bagaimana model supervisi yang dilakukan bapak kepala madrasah dalam 

meningkatkan kompetensi profesional guru bahasa arab? 

1. Teknik dan pendekatan supervisi apa yang bapak kepala terapkan dalam 

meningkatkan kompetensi profesional guru bahasa arab, serta bagaimana 

prosesnya? 

1. Sebagai supervisor pendidikan, prinsip apa yang bapak kepala jadikan acuan 

dalam meningkatkan kompetensi profesional guru bahasa arab? 

8. Bagimana strategi supervisi yang bapak kepala lakukan dalam meningkatkan 

kompetensi profesional guru bahasa arab? 

10.  Faktor apa yang mendukung dan menghambat pelaksanaan supervisi bapak 

kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi  profesional guru bahasa arab? 

11. Apa perubahan yang terjadi setelah dilaksanakannya supervisi? 

12. Bagaimana output atau lulusan dari siswa-siswi MTsN Kanigoro Kras Kediri? 
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LAPORAN DAN EVALUASI 
PENILAIAN KINERJA  GURU MATA PELAJARAN 

 
 
Nama Guru                            :  Imam Mahmudi, S.Ag 

NIP/Nomor Seri Karpeg  :  181411162001101001/P268088 

Pangkat /Golongan Ruang  :  Penata Muda Tk. I  /III b 

Terhitung Mulai Tanggal :  10 Oktober 2102 

NUPTK/NRG    :  07765722772111000010562772117 

Nama sekolah dan alamat       :  MTsN Kanigoro Jl. Raya Kanigoro Kras Kediri 

Tanggal mulai bekerja  

di sekolah ini    :  10  Oktober 2117 

Periode penilaian   :  07 Juli  s/d 26 November 2107 

                                                          (tanggal, bulan, tahun) (tanggal, bulan, tahun)  

 
 

PERSETUJUAN  

(Persetujuan ini harus ditandatangani oleh penilai dan guru yang dinilai) 

 
Penilai dan guru yang dinilai menyatakan telah membaca dan mamahami semua aspek yang 
ditulis/dilaporkan dalam format ini dan menyatakan setuju.  
Tanggal  0 Desember 2107 
Yang dinilai,                                                                   Penilai, 
 
 
 
Imam Mahmudi, S.Ag Saiful Ali, S.Ag, M.Fil.I 
NIP. 181411162001101001 NIP.075602272115010110 

 

 

 

 
 
Kompetensi 0 : Mengenal karakteristik peserta didik 
 
Nama Guru :  Imam Mahmudi, S.Ag 

Nama Penilai :  Saiful Ali, S.Ag. M.Fil.I 

Sebelum Pengamatan 

Tanggal 12 Oktober 2107 
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Dokumen dan bahan 
lain yang diperiksa 

Daftar Nama peserta didik dan hasil ulangan peserta 

didik 

Tanggapan Penilai terhadap dokumen dan/atau keterangan guru 

a) Guru sudah memiliki daftar nama peserta didik 

b) Guru sudah melakukan ulangan terhadap peserta didik 

Tindak lanjut yang diperlukan: 

 Guru hendaknya mengidentifikasi peserta didik dari aspek : 

a) Fisik intelektual b) Sosial  emosional c) Moral dan d) Latar belakang sosial 

budaya 

Selama Pengamatan 

Tanggal 10 November 2107 

Dokumen dan bahan 
lain yang diperiksa 

Kegiatan guru selama proses belajar mengajar 

Kegiatan/aktivitas guru dan peserta didik selama pengamatan:   
 Guru  berkeliling mensupervisi semua peserta didik 

Tindak lanjut yang diperlukan: 

Guru hendaknya lebih aktif lagi melakukan pengecekan secara rutin dengan  

bertanya kepada peserta didik tentang media belajar yang digunakan 

Setelah Pengamatan 

Tanggal 17 Oktober 2107 

Dokumen dan bahan 
lain yang diperiksa 

Denah tempat duduk siswa ( mengganti secara berkala 

posisi duduk peserta didik 

Setelah Pengamatan: Tanggapan Penilai terhadap dokumen dan/atau keterangan guru  

Guru sudah membuat program untuk mengganti posisi tempat duduk bagi 

peserta didik yang kurang maksimal penglihatan dan pendengarannya atau 

peserta didik yang memerlukan perhatian khusus 

Tindak lanjut yang diperlukan: 

Guru hendaknya memberikan tempat  duduk peserta didik yang pendengaran 

dan penglihatan kurang maksimal diposisikan ditempat yang sesuai 

 

Pemantauan 

Tanggal 01 November 2107 

Dokumen dan bahan 
lain yang diperiksa 

Catatan tentang kemajuan dan perkembangan peserta 

didik 

Catatan dan Tanggapan Penilai terhadap dokumen dan/atau keterangan guru  
(catat kegiatan yang dilakukan) 

Guru sudah  membuat catatan tentang kemajuan dan perkembangan peserta 

didik antara 

 lain : 

- Catan supervise peserta didik 

- Catatan karakteristik peserta didik 
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Kompetensi 2 : Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik 
 
Nama Guru :  Imam Mahmudi, S.Ag 

Nama Penilai :  Saiful Ali, S.Ag. M.Fil.I 
 

Sebelum Pengamatan 

Tanggal 12 Oktober 2107 

Dokumen dan bahan 
lain yang diperiksa 

Rencana Program Pembelajaran (RPP) 

Tanggapan Penilai terhadap dokumen dan/atau keterangan guru 

Guru sudah membuat RPP termasuk strategi untuk mencapai tujuan 

pembelajaran tersebut 

 

Tindak lanjut yang diperlukan: 

Guru hendaknya lebih kreatif lagi dalam dalam menyusun RPP dengan 

melihat kesiapan belajar,tingkat pembelajaran,dan cara belajar para peserta 

didik 

Selama Pengamatan 

Tanggal 10 November 2107 

Dokumen dan bahan 
lain yang diperiksa 

Aktifitas pendidik selama di dalam kelas 

Kegiatan/aktivitas guru dan peserta didik selama pengamatan:   

a) Guru menggunakan berbagai macam teknik untuk memberikan motifasi 

belajar 

b) Guru sudah menghubungkan hal-hal baru dengan pengetahuan awal 

yang dimiliki peserta didik. 

Tindak lanjut yang diperlukan: 

Guru hendaknya lebih kreatif dan inovatif lagi dalam menghubungkan hal-

hal baru yang kaitannya dengan pengetahuan awal yang dimiliki peserta 

didik 

 
Setelah Pengamatan 

Tanggal 16 Oktober 2100 

Dokumen dan bahan 
lain yang diperiksa 

RPP dan Aktifitas pendidik selama di dalam kelas 

Setelah Pengamatan: Tanggapan Penilai terhadap dokumen dan/atau keterangan guru  

Guru sudah melaksanakan aktifitas pembelajaran yang sesuai dengan 

skenario yang sudah dirancang dalam RPP 

Tindak lanjut yang diperlukan: 
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Guru hendaknya lebih kretif lagi dalam proses pembelajaran supaya tidak 

monoton,karna hanya menyampaikan skenario yang ada di dalam RPP saja 

 
Kompetensi 0 : Pengembangan Kurikulum 
 
Nama Guru :  Imam Mahmudi, S.Ag 

Nama Penilai :  Saiful Ali, S.Ag. M.Fil.I 

Sebelum Pengamatan 

Tanggal 12 Oktober 2107 

Dokumen dan bahan 
lain yang diperiksa 

a) Wawancara dengan pendidik 

b) Silabus dan RPP 

Tanggapan Penilai terhadap dokumen dan/atau keterangan guru 

a) Guru sudah menyusun silabus yang sudah sesuai dengan kurikulum 

tingkat satuan pendidikan 

b) Guru sudah menyusun RPP yang sesuai dengan silabus 

Tindak lanjut yang diperlukan: 

Hendaknya guru lebih inovatif lagi dalam penyusunan RPP 

Selama Pengamatan 

Tanggal 10 November 2107 

Dokumen dan bahan 
lain yang diperiksa 

  Bahan ajar (Materi ajar) 

Kegiatan/aktivitas guru dan peserta didik selama pengamatan:   

a) Guru sudah menyusun materi (bahan) ajar yang sesuai dengan latar 

belakang,dan tingkat pembelajaran peserta didik 

b) Guru sudah menyusun materi (bahan) ajar yang sesuai dengan materi 

yang mutakhir 

Tindak lanjut yang diperlukan: 

Hendaknya pendidik (guru)  lebih mengembangkan kemampuan dan 

keterampilan generik yang tercakup dalam mata pelajaran misalnya : 

Kreatifitas, berfikir kritis berfikir inovatif dan pemecahan masalah 

Setelah Pengamatan 

Tanggal 07 November 2100 

Dokumen dan bahan 
lain yang diperiksa 

  Wawancara dengan pendidik 

Setelah Pengamatan: Tanggapan Penilai terhadap dokumen dan/atau keterangan guru  

Guru  memnfaatkan hasil pembelajaran yang dilaksanakan untuk 

mengembangkan topik mata pelajaran berikutnya 

Tindak lanjut yang diperlukan: 
Hendaknya guru  lebih kreatif lagi dalam menghubungkan materi yang 

diajarkan dengan lingkungan dan kehidupan sehari-hari 
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Kompetensi 7 : Kegiatan Pembelajaran yang mendidik 
 
Nama Guru :  Imam Mahmudi, S.Ag 

Nama Penilai :  Saiful Ali, S.Ag. M.Fil.I 
 

Sebelum Pengamatan 

Tanggal 12 Oktober 2107 

Dokumen dan bahan 
lain yang diperiksa 

a) Wawancara dengan pendidik  

b) Rencana program Pembelajaran ( RPP)  

Tanggapan Penilai terhadap dokumen dan/atau keterangan guru 

Guru telah menyusun rencana pembelajaran yang mendidik secara lengkap 

dan menyusun materi pembelajaran dan sumber belajar sesuai dengan 

karakteristik peserta didik 

Tindak lanjut yang diperlukan: 

Hendaknya guru  lebih mengoptimalkan pembelajaran dengan menggunakan 

IT (LCD) untuk memotifasi belajar peserta didik  

Selama Pengamatan 

Tanggal 10 November 2107 

Dokumen dan bahan 
lain yang diperiksa 

Rencana Program Pembelajaran (RPP) 

Kegiatan/aktivitas guru dan peserta didik selama pengamatan:   

a) Guru  sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik 

b) Guru  sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan waktu yang 

dirancang dalam RPP serta melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengantujuan pembelajaran 

Tindak lanjut yang diperlukan: 

Hendaknya guru  lebih mengoptimalkan pembelajaran dengan menggunakan 

IT (LCD) untuk memotifasi belajar peserta didik 

Setelah Pengamatan 

Tanggal 17 November 2107 

Dokumen dan bahan 
lain yang diperiksa 

a) Wawancara dengan pendidik  

b) RPP 

Setelah Pengamatan: Tanggapan Penilai terhadap dokumen dan/atau keterangan guru  

a) Guru sudah menyusun dan melaksanakan pembelajaran yang mendidik 

secara lengkap 

b) Guru belum memanfaatkan IT dalam menyampaikan materi 

pembelajaran 
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Tindak lanjut yang diperlukan: 

Hendaknya guru mengatur pelaksanaan pembelajaran secara sistematis, missal 

: menambah informasi baru setelah mengevaluasi pemahaman peserta didik 

terhadap materi sebelumnya 

 
Kompetensi 7 : Memahami dan Mengembangkan Potensi 
 
Nama Guru :  Imam Mahmudi, S.Ag 

Nama Penilai :  Saiful Ali, S.Ag. M.Fil.I 

Sebelum Pengamatan 

Tanggal 10 November 2107 

Dokumen dan bahan 
lain yang diperiksa 

a) Buku Analisis Ulangan Harian 

b) Wawancara dengan guru 

c) RPP 

Tanggapan Penilai terhadap dokumen dan/atau keterangan guru 

Guru sudah melaksanakan analisis terhadap potensi pembelajaran setiap 

peserta didik 

Tindak lanjut yang diperlukan: 

Hendaknya guru tidak hanya mempunyai catatan tentang prestasi akademik 

saja melainkan harus memiliki  buku/catatan khusus tentang perkembangan 

kepribadian,dan kreativitasnya 

Selama Pengamatan 

Tanggal 10 November 2107 

Dokumen dan bahan 
lain yang diperiksa 

  Pengamatan /observasi 

Kegiatan/aktivitas guru dan peserta didik selama pengamatan:   

Guru sudah memberikan perhatian terhadap kontribusi yang diberikan oleh 

peserta didik dan sudah banyak memberikan kesempatan kepada peserta 

didik untuk menyampaikan pemikiran/pendapat 

Tindak lanjut yang diperlukan: 

Guru hendaknya lebih memotivasi peserta didik untuk mengembangkan 

pemikiran dan pengalamannya sebagai bekal dalam kehidupan sehari-hari 

dilingkungannya 

Setelah Pengamatan 

Tanggal 17 November 2107 

Dokumen dan bahan 
lain yang diperiksa 

a) RPP 

b) Wawancara 

Setelah Pengamatan: Tanggapan Penilai terhadap dokumen dan/atau keterangan guru  

Guru melakukan tindak lanjut terhadap topik yang dianggap menarik atau 
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sulit 

Tindak lanjut yang diperlukan: 

Hendaknya pendidik (guru) mengembangkan potensi dan manfaatnya dari 

peserta didik yang pernah mendapat perhatian khusus perbaikan dalam 

menyusun RPP selanjutnya 

 
Kompetensi 2 : Komunikasi dengan peserta didik 
 
Nama Guru :  Imam Mahmudi, S.Ag 

Nama Penilai :  Saiful Ali, S.Ag. M.Fil.I 

Sebelum Pengamatan 

Tanggal 12 Oktober 2107 

Dokumen dan bahan 
lain yang diperiksa 

 Wawancara 

Tanggapan Penilai terhadap dokumen dan/atau keterangan guru 

Guru menggunakan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman dan 

menjaga partisipasi peserta didik, termasuk memberI pertanyaan terbuka 

yang menuntut peserta didik untuk menjawab dengan ide dan pengetahuan 

mereka. 

Tindak lanjut yang diperlukan: 

Hendaknya guru menyajikan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kerja 

sama yang baik diantara peserta didik 

Selama Pengamatan 

Tanggal 10 November 2107 

Dokumen dan bahan 
lain yang diperiksa 

 Pengamatan / Observasi 

Kegiatan/aktivitas guru dan peserta didik selama pengamatan:   

Guru telah menggunakan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman dan menjaga 

partisipasi peserta didik, termasuk memberi pertanyaan terbuka yang menuntut peserta 

didik untuk menjawab dengan ide dan pengetahuan mereka 

Tindak lanjut yang diperlukan: 

Guru hendaknya menggunakan pertanyaan yang bervariasi ,sehingga 

pertanyaan tersebut mencakup anak didik yang pandai maupun yang kurang 

pandai 

Setelah Pengamatan 

Tanggal 01 November 2107 

Dokumen dan bahan 
lain yang diperiksa 

  Wawancara 
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Setelah Pengamatan: Tanggapan Penilai terhadap dokumen dan/atau keterangan guru  

Guru saat berkomunikasi selama proses pembelajaran sangat efektif 

dibuktikan dengan banyaknya peserta didik yang merespon pertanyan dari 

guru 

Tindak lanjut yang diperlukan: 

Guru hendaknya lebih aktif lagi dalam berkomunikasi kepada peserta didik 

sehingga suasana kelas lebih komunikatif dengan banyaknya pertanyaan 

dari peserta didik. 

 
Kompetensi 5 : Penilaian dan Evaluasi 
 
Nama Guru :  Imam Mahmudi, S.Ag 

Nama Penilai :  Saiful Ali, S.Ag. M.Fil.I 

Sebelum Pengamatan 

Tanggal 12 Oktober 2107 

Dokumen dan bahan 
lain yang diperiksa 

a) RPP 

b) Instrumen penilaian / alat penilaian 

Tanggapan Penilai terhadap dokumen dan/atau keterangan guru 

Guru sudah menyiapkan alat evaluasi/penilaian yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang tertulis dalam RPP 

Tindak lanjut yang diperlukan: 

Hendaknya guru memanfaatkan masukan dari peserta didik dan 

merefleksinya untuk meningkatkan pembelajaran selanjutnya 

Setelah Pengamatan 

Tanggal 10 November 2107 

Dokumen dan bahan 
lain yang diperiksa 

  Instrumen penilaian 

Setelah Pengamatan: Tanggapan Penilai terhadap dokumen dan/atau keterangan guru  

a) Guru sudah melaksanakan penilaian dan menganalisnya dan 

menunjukkan topik-topik yang sulit kepada peserta didiknya 

b) Guru sudah melaksanakan remedial bagi peserta didik yang nilainya 

masih dibawah KKM 

Tindak lanjut yang diperlukan: 

Hendaknya guru mendeskripsikan dan memanfaatkan hasil analisis 

penilaian untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran berikutnya 
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Kompetensi 6 : Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan  
                            kebudayaan nasional 
 
Nama Guru :  Imam Mahmudi, S.Ag 

Nama Penilai :  Saiful Ali, S.Ag. M.Fil.I 
 

Sebelum Pengamatan 

Tanggal 12 Oktober 2107 

Dokumen dan bahan 
lain yang diperiksa 

  Sikap/Perilaku guru 

Tanggapan Penilai terhadap dokumen dan/atau keterangan guru 

Guru sudah bertindak sesuai dengan hukum di Indonesia dan semua 

kegiatannya sudah mengindikasikan penghargaan terhadap keberagaman 

Tindak lanjut yang diperlukan: 

Guru hendaknya lebih membuka cakrawala pandang tentang keberagaman 

agama yang dianut oleh peserta didiknya. 

Pemantauan 

Tanggal 01 November 2107 

Dokumen dan bahan 
lain yang diperiksa 

 Hasil Wawancara dengan warga sekolah 

Catatan dan Tanggapan Penilai terhadap dokumen dan/atau keterangan guru  
(catat kegiatan yang dilakukan) 

Guru dalam pergaulan sehari-hari  berperilaku saling menghormati, 

menghargai, membantu dll kepada sesama sesuai dengan keberadaan 

masing-masing 

 
Kompetensi 7 : Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan 
 
Nama Guru :  Imam Mahmudi, S.Ag 

Nama Penilai :  Saiful Ali, S.Ag. M.Fil.I 

Selama Pengamatan 

Tanggal 10 November 2107 

Dokumen dan bahan 
lain yang diperiksa 

Pengamatan / observasi 

Tanggapan Penilai terhadap dokumen dan/atau keterangan guru 

a) Guru bertingkah laku sopan dalam berbicara, berpenampilan dan 

berbuat baik terhadap peserta didik dan warga sekolah 

b) Guru  bersikap dewasa dalam menerima masukan dari peserta didik dan 

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpartisipasi 

dalam proses pembelajaran 
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c) Guru berperilaku baik dalam mencitrakan nama baik sekolah 

Tindak lanjut yang diperlukan: 

Hendaknya guru lebih mengingatkan kembali kepada peserta didik yang 

yang kurang memperhatikan guru waktu berbicara dan mendisiplinkan 

peserta didik tersebut 

Pemantauan 

Tanggal 01 November 2107 

Dokumen dan bahan 
lain yang diperiksa 

 Wawancara dengan Kamad, Wakil Kamad dan 

Koordinator PKB 

Catatan dan Tanggapan Penilai terhadap dokumen dan/atau keterangan guru  
(catat kegiatan yang dilakukan) 

Guru hendaknya mengembalikan hasil tes kepada peserta didik selanjutnya 

untuk diperiksa wali muridnya masing-masing dan dibubuhi tanda tangan 

serta tanggapan wali murid 

 
 
Kompetensi 01  : Etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, dan rasa bangga  
                                menjadi guru 
 
Nama Guru :  Imam Mahmudi, S.Ag 

Nama Penilai :  Saiful Ali, S.Ag. M.Fil.I 

Selama Pengamatan 

Tanggal 10 November  2100 

Dokumen dan bahan 
lain yang diperiksa 

 Bahan ajar / materi ajar 

Kegiatan/aktivitas guru dan peserta didik selama pengamatan:   

Guru memiliki materi ajar tambahan sesuai dengan tujuan pembelajaran 

yang dapat dipergunakan oleh guru piket apabila yang bersangkutan harus 

melakukan tugas lain 

Tindak lanjut yang diperlukan: 

Sebaiknya tugas yang diberikan kepada guru piket harus yang jelas, supaya 

tidak ada persepsi tugas yang memerlukan jawaban dari guru yang 

mengampu pelajarannya 

Pemantauan 

Tanggal 01 November 2107 

Dokumen dan bahan 
lain yang diperiksa 

Pemantauan dan wawancara 

Catatan dan Tanggapan Penilai terhadap dokumen dan/atau keterangan guru  
(catat kegiatan yang dilakukan) 
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Guru sudah sudah tepat waktu dalam mengawali ataupun mengakhiri pelajar 

dikelasnya dan peserta didik sudah melaksanakan tugas-tugasnya sesuai 

dengan jadwalnya 

 
Kompetensi 00    :  Bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak  
                                   diskriminatif 
 
Nama Guru :  Imam Mahmudi, S.Ag 

Nama Penilai :  Saiful Ali, S.Ag. M.Fil.I 
 

Selama Pengamatan 

Tanggal 10 November 2107 

Dokumen dan bahan 
lain yang diperiksa 

 Wawancara dengan Kamad dan kordinator PKB 

Kegiatan/aktivitas guru dan peserta didik selama pengamatan:   

a) Guru Sudah memperlakukan semua peserta didik secara adil, dan tidak 

membatasinya perhatiannya hanya pada kelompok tertentu 

b) Guru dalam membina hubungan baik terhadap teman sejawat  sudah 

bertindak secara inklusif dan tidak diskriminatif 

Tindak lanjut yang diperlukan: 

Hendaknya guru lebih mnghargai lagi proses dan hasil kerja peserta didik 

yang dianggap baik dengan memberikan penghargaan / pujian dll 

 
Pemantauan 

Tanggal 01 November 2107 

Dokumen dan bahan 
lain yang diperiksa 

Informasi dari Kamad dan coordinator PKB 

Catatan dan Tanggapan Penilai terhadap dokumen dan/atau keterangan guru  
(catat kegiatan yang dilakukan) 

Hendaknya guru lebih proaktif lagi dalam berbagai diskusi formal maupun 

informal yang terkait dengan bidang pekerjaannya 

 

 
 
Kompetensi 02 :  Komunikasi dengan sesama guru, tenaga pendidik, orang tua  
                                peserta didik, dan  masyarakat 
 
Nama Guru :  Imam Mahmudi, S.Ag 

Nama Penilai :  Saiful Ali, S.Ag. M.Fil.I 

Pemantauan 
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Tanggal 01 November 2107 

Dokumen dan bahan 
lain yang diperiksa 

a) Daftar Hadir orangtua/wali peserta didik 

b) Daftar Hadir Rapat Wali Murid 

Catatan dan Tanggapan Penilai terhadap dokumen dan/atau keterangan guru  
(catat kegiatan yang dilakukan) 

a) Guru telah menyampaikan informasi tentang kemajuan, kesulitan, dan 

potensi peserta dalam acara pembagian hasil evalusi /ulangan akhir 

semester 

b) Guru menjalin kerjasama dengan guru BK dalam menangani masalah 

yang dihadapi siswa 

 

 
Kompetensi 00  :  Penguasaan materi struktur konsep dan pola pikir keilmuan     
                                 yang mendukung mata pelajaran yang diampu 
 
Nama Guru :  Imam Mahmudi, S.Ag 

Nama Penilai :  Saiful Ali, S.Ag. M.Fil.I 

Sebelum Pengamatan 

Tanggal 10 November 2107 

Dokumen dan bahan 
lain yang diperiksa 

 Rencana Program Pembelajaran (RPP) 

Tanggapan Penilai terhadap dokumen dan/atau keterangan guru 

a) Guru telah melakukan pemetaan standar kompetensi dan kompetensi 

dasar untuk mengidentifikasi materi pembelajaran yang dianggap sulit 

b) Guru telah menyusun materi, perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran yang berisi informasi yang tepat dan mutakhir  

Tindak lanjut yang diperlukan: 

Hendaknya guru lebih aktif lagi menyertakan informasi yang tepat dan 

mutaakhir didalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran 

 
Selama Pengamatan 

Tanggal 17 November 2107 

Dokumen dan bahan 
lain yang diperiksa 

a) Rencana Program Pembelajaran (RPP) 

b) Pengamatan /Observasi 

Kegiatan/aktivitas guru dan peserta didik selama pengamatan:   

a) Guru menguasai,terampil dan lancer dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran berdasarkan kerangka topik yang dibahas 

b) Guru merespon pertanyaan atau pendapat peserta didik yang relevan 

maupun tidak relavan dengan tujuan pembelajaran 

Tindak lanjut yang diperlukan: 
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Hendaknya guru  lebih merespon lagi terhadap pertanyaan atau pendapat 

peserta didik walaupun tidak relevan dengan tujuan pembelajaran 

 
 
Kompetensi 07 :  Mengembangkan keprofesian melalui tindakan reflektif 
 
Nama Guru :  Imam Mahmudi, S.Ag 

Nama Penilai :  Saiful Ali, S.Ag. M.Fil.I 

Pemantauan 

Tanggal  01 November 2107 

Dokumen dan bahan 
lain yang diperiksa 

a) Jurnal pembelajaran 
b) Sertifikat Lokakarya, seminar, workshop dan sertifikat MGMP 

Catatan dan Tanggapan Penilai terhadap dokumen dan/atau keterangan guru  
(catat kegiatan yang dilakukan) 

a) Guru sudah memiliki jurnal pembelajaran 

b) Guru telah berpartisipasi dalam  kegiatan- kegiatan keprofesian yang 

mendukung kegiatan pembelajaran. Dintaranya pendidik (guru) telah 

mengikuti MGMP, Workshop, dan Loka Karya  

c) Guru juga memanfaatka IT dalam berkomunikasi dan pengembangn 

keprofesian 
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