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هداءاإل

إلى والدي ووالدتي المحترمين

علي منصور وسومارنك، اللهم اغفر هلما وارمحهما كما ربياين صغريا

إلى أخي الصغير المحبوب 

لطلب العلوم دافع نفسيحممد إرشاد العباد، 

ةإلى صاحب الفضيل

األستاذ الدكتور احلاج سالمت دارين املاجستري 

إلى أحبائي 

مجيع أصدقائي يف جمموعة، إيكاوايت فوزية ومملؤة ولؤلؤ املكنون وليين وأليف وولدة املربورة 
يف معهد " احلكمة"وإيكا رمحوايت ورميا ورفيعة، ومجيع أصدقائي يف روضة تربية القرآن 

اإلسالمية للبنات احلكمة الفاطمية ماالنق، ومجيع الطالب يف مدرسة املتوسطة 
ة النموذجية ببات الموجنان، ومجيع أصدقائي الذين ال أستطيع أن اإلسالمية احلكومي

والعافية 



ستهاللإلا

بسم هللا الرحمن الرحیم 

            
  

7. Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang di bumi
sebagai perhiasan baginya, agar Kami menguji mereka siapakah

di antara mereka yang terbaik perbuatannya.1

11 Q.S. al- Kahfi ayat 7
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كلمة الشكر و التقدير
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 

أشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال . من يهد اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له
. شريك له وأشهد أن سيدنا حممدا عبده ورسوله

رغم أنه قد بذلت غاية جهدها . واعرتفت الباحثة أنه مآلن بالنقصان واألخطاء اللغوية
. وما ذلك إال لقلة معارفها. لتكمله

وأيقنت الباحثة بأن هذا البحث مل تصل مثل هذه الصورة بدون املساعدات 
. لكثرية من األساتيذ الكرماء واألصدقاء الفضالءا

وفائق االحرتام وخالص الثناء إىل األساتيذ وكل من قد بذل غاية جهده يف إجناز كتابة 
: هذا البحث اجلامعي، وخصوصا إىل

موالنا اجلامعةمديررجو املاجستري،االربوفيسور الدكتور احلاج موجيا راهفضيلة .1
. احلكومية ماالنقمالك إبراهيم اإلسالمية 

د الكلية علوم الرتبية والتعليم يف عميالدكتور احلاج نور علي املاجستري،فضيلة .2
. جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق

ة قسم تعليم اللغة العربية يف جامعةرئيسمملؤة احلسنة املاجسترب، الدكتورةفضيلة.3
. موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق

قد الذيسالمت جارين املاجستري، كمشرف هذا البحثفضيلة الدكتور احلاج .4
. هذا البحث اجلامعيأرشدين ووجهين يف كل مراحل إعداد

مجيع أساتيذ و األستاذات يف جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية .5
. ماالنج



النموذجية مجيع أستاذ و أستاذات يف املدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية .6
ترجي بركتهم يف أعماهلم  . ببات الموجنان، تساعدين يف إمتام هذا البحث

. ورضاهم
فضيلة احلاج حيىي جعفر واحلاجة صافية فّتاح، مديري معهد اإلسالمي للبنات .7

. احلكمة الفاطمية ماالنق
يف جامعة 2011قسم تعليم اللغة العربية العام الدراسي مجيع أصدقائي يف.8

.موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
يف املعهد اإلسالمي "احلكمة"األستاذات يف روضة تربية القرآن مجيع أصدقائي.9

.  ھـ للبنات احلكمة الفاطمية احملبوبة، وخصوصا يف غرفة 
. للبنات احلكمة الفاطمية ماالنقمجيع أصدقائي يف معهد اإلسالمي.10

لذا، رجات الباحثة من . وأخريا أن هذه الكتابة كثرية من األخطاء والنقصان
القراءة األعزاء تصويبا وتصحيحا ألخطائها املوجودة فيه حىت يصبح هذا البحث 

وباهللا توفيق و اهلداية والرضا والعناية و هللا احلمد يف األول . اجلامعي حبثا كامال
. واآلخرة

م2015يوليو6مباالنج، 
الباحثة

حسنية الفجاريين
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مستخلص البحث

ملعلم اللغة واجنازات التدريسيةالعالقة بني الكفاءة. 2015. الفجاريين، حسنية
ببات النموذجيةالطالب يف تعليم اللغة العربية باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية 

البحث اجلامعي، قسم تعليم اللغة العربية، كلية علوم الرتبية والتعليم، جامعة .الموجنان
الدكتور احلاج سالمت دارين، : املشرف. موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق

.املاجستري

الكفاءة املهنية ملعلم اللغة، اجنازات الطالب : الكلمة األساسية

ملعلم اللغة العربية هي كفاءة لقدرة املادة الدراسة باألوسع عن كفاءة املهنية 
مقياس تثبت يف مقياس الكفاءة اليت قد يشرف الطالب ليملؤ حىت . املادة اللغة العربية

.املادة والعلومقدرة هذه الكفاءة تتضمن على . منى اإلميان بقوة للطالبو الوطين التعليم
لقياس عملية التعليم والتعلم و انتاج الدراسة اليت قد تبلغ بعد أما اإلجنازات الطالب هي 

املتوسطة وسطة وهذا البحث ملعرفة الكفاءة املهنية اللغة العربية يف مدرسة املت.
.وملعرفة اإلجنازات الطالبببات الموجنانالنموذجيةاإلسالمية احلكومية 

الباحثة املنهج، مها املالحظة تستخدم . املدخل الكيفييستخدم هذا البحث 
التحرير وإشارة خطوتني، مها خطوة األوىل على حتلل الباحثة .ومقابلة ووثائق واستبانة

،املصداقيةوخطوة الثانية جتربة الصحة و . وتطبيق البيانات يناسب باملدخل البحث
. Product Momentبوسيلة حتليل العالقة باستخدام وتتصلها 

املتوسطة اإلسالمية احلكومية كفاءة املهنية اللغة العربية يف مدرسةاستنادا على  
0،399القيمة املعامل بكثري عالقة بينهما ببات الموجنانالنموذجية

= sig (p)معتدل بـ هي  0,015 .
ABSTRACT
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Fajarini, Khusniyatul. 2015. The Relationship Between Professional Competence
Teachers of Arabic Education with Student Achievement of Islamic Junior High
School Model of Babat Lamongan. Minithesis, Department of Arabic Education,
Education and Teacheship Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic
University of Malang. Supervisor, Dr. H. Slamet Daroini, M.Pd

Keywords: Professional Competence Teachers of Arabic Education, Student
Achievement

Professional competence teachers of Arabic education, are the ability of
mastery learning material widely and deeply on Arabic education subject areas.
So can allow guiding learners to meet the standards of competence set out in the
National Education Professional competence consist of the material structure of
sciebtific concepts and mindsets that support the subject matter and develop
professionalism through reflevtive action. While academic achievement is the
result of learning that is achieved after going through the process of learning and a
level success of e student, which is usually shown in the form of s numeric value
assigned by the teacher to the student. With the above explanation, the study aims
to determine the professional competence of teachers of Arabic education in a
Islamic Junior High School Model Babat Lamongan, to determine student
achievement in a Islamic Junior High School Model Babat Lamongan and to
determine whether there is a relationship between the professional competence
teachers of Arabic education with achievement Islamic Junior High School Model
Babat Lamongan.

This study uses a quantitative research. In collecting the data, researches
used several methods such as observation, interview, documentation and
questionnaires. After obtaining the data, researches analyzed data through two
phases: the first phase consist of editing, coding, tabulation and application data
according to the research approach. The second stage consist of testing the
instrument through validity and reliability test continued with the hypothesis
testing through Product Moment of correlation analysis.

Based on this research, the professional competence teachers of Arabic
education at a Islamic Junior High School Model Babat Lamongan is good. As for
syudent achievement, students at a Islamic Junior High School Model Babat
Lamongan have a good anyway. Results of correlation analysis stated that there is
correlation coeffitient of 0,399 were classified as moderate, with sig (p) = 0,015
which shows that there is a positive and significant relationship between the
professional competence teachers of Arabic education at a Islamic Junior High
School Model Babat Lamongan. The higher the level of professional competence
teachers of Arabic education, the higher the level of student achievement.
Conversely, the lower the level of professional competence teachers of Arabic
education, the lower the level of student achievement as well.
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Kemampuan profesionalitas guru Bahasa Arab, adalah kemampuan
penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam terhadap bidang studi
Bahasa Arab. Sehingga dapat memungkinkan membimbing peserta didik
memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional
Pendidikan, dan mampu untuk menanamkan serta menumbuhkan keimanan yang
kuat dan betul dalam diri peserta didik. Kompetensi professional ini terdiri dari
penguasaan materi struktur konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata
pelajaran yang diampu serta mengembangkan keprofesian melalui tindakan
reflektif. Sedangkan prestasi belajar adalah hasil belajar yang dicapai setelah
melalui kegiatan belajar mengajar dan merupakan taraf keberhasilan dari seorang
siswa, yang lazimnya ditunjukkan dalam bentuk nilai angka yang diberikan oleh
guru kepada siswa. Dengan penjelasan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui kompetensi profesional guru Bahasa Arab di MTsN Model Babat
Lamongan, untuk mengetahui prestasi belajar siswa di madrasah tersebut, dan
untuk mengetahui prestasi belajar siswa di MTsN Model Babat Lamongan untuk
mengetahui apakah ada hubungan antara kompetensi profesional guru Bahasa
Arab dengan prestasi belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Babat
Lamongan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam pengumpulan
data, peneliti menggunakan beberapa metode yaitu observasi, interview,
dokumentasi dan angket. Setelah memperoleh data, peneliti menganalisis data
melalui dua tahap yakni: tahap pertama terdiri dari editing, coding, tabulasi, dan
penerapan sesuai dengan pendekatan penelitian. Tahap kedua yakni terdiri dari
pengujian instrument melalui uji validitas dan uji reliabilitas kemudian
dilanjutkan dengan pengujian hipotesis melalui analisis korelasi Product Moment.

Berdasarkan hasil penelitian, kompetensi profesional guru Bahasa  Arab di
MTsN Model Babat Lamongan adalah cukup baik. Sedangkan mengenai prestasi
belajar, siswa MTsN Model Babat Lamongan memiliki prestasi belajar yang
cukup baik pula. Hasil analisis korelasi menyatakan terdapat nilai koefisien
korelasi sebesar 0,399 yang tergolong sedang, dengan sig (p) = 0,015 yang
menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara kompetensi
profesional guru Bahasa Arab dengan prestasi belajar siswa di MTsN Model
Babat Lamongan. Semakin tinggi tingkat kompetensi profesional guru Bahasa
Arab maka akan semakin tinggi pula tingkat prestasi belajar siswa. Sebaliknya,
semakin rendah tingkat kompetensi profesional guru Bahasa Arab maka semakin
rendah juga tingkat prestasi belajar siswa.
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