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 إهداء
 :إىل الرسالة هذه أهدي

أّدباين أحسن أيب احلاج مجل الدين احلافظ وأمي كلسوم اللذين ربّياين و 
لوما نافعة وإيل إخوان جزويل التأديب وإىل أساتيذي وأساتيذيت الذين علموين ع

 تعليم اللغة العربية. التعليم خاصة ىف اهلل وأصحايب الذين شجعوين كثريا يفأمر 
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   البحث صلخستم
العربية  لدي معلمي اللغة كفاءة املهنيةة لتنمية مدير املدرس رقابة. 2017، محمد توفىق أكبر

)دراسة احلالة مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سلونج لومبوك الشرقية(، رسالة املاجستري، 
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية  العليااللغة العربية، كلية الدراسات  تعليمقسم 

 توركالد  (.2)املاجستري. ولدانا ورغادينتا احلاج (. الدكتور1املشرف: ) احلكومية ماالنج.
 املاجيستري.  فيصال حممد

 مدير املدرسة، كفاءة املهنية، معلمي اللغة العربية رقابة: لمفتاحيةكلمة ا
فعالة لوصول إىل جودة القيادة إدارة املدرسة  يفمدير املدرسة مفتاح الناجح  رقابةكانت 

مع مجيع عناصر  ةعالقال بد ملدير املدرسة التصال ال التعليم. لذلك لوصول إىل جودة التعليم
يعطي الدوافع للطالب.  حىتتنمية كفاءة املهنية لدي املعلم  يفاملدرسة أو مؤسسة الرتبية األخر 

( RPPاملعلم املهين الذي يستطيع عن فهم املنهج وتطبيق أهداف الرتبوية، وتصنيف خطة التدريسي)
ويفهم طريقة التعليمية  ،التعليمية ، وتقومي عمليةالتعليميةعملية  وتنفيذ(، Silabusوختطيط التدريسي)

 املناسبة، ويفهم الوسائل املناسبة. 
كفاءة مدير املدرسة لتنمية  رقابة ختطيط (الأو ) :باسف هذا البحث إىل اكتاهدأما أ

كفاءة التعليمية مدير املدرسة لتنمية  رقابةتنفيذ  (ثانياملعلمي اللغة العربية، ) املهنيةو التعليمية 
 املهنيةو كفاءة التعليمية مدير املدرسة لتنمية رقابةمي اللغة العربية، )ثالثا( تقومي ملعل املهنيةو 

 .ملعلمي اللغة العربية
. مع نوع املنهج دراسة احلالة. الذي يستعملها البحث النوعي يستخدمهذا البحث 

 كومية سلونج.الباحث ملدير املدرسة ومعلمي اللغة العربية والطالب مبدرسة الثانوية اإلسالمية احل
  يستخدم أسلوب مجع البيانات هي مالحظة واملقابلة العميقة والوثائق وحتليل البيانات.  هذا البحث

دليل الرقابة تعيني وقت الرقابة و رقابة وهي: ال(. ختطيط 1):النتائج البحث يدل على
واإلستجابة املالحظة  ئجوحتليل نتارقابة وهي: املالحظة األويل ال(. تنفيذ 2)وخطواهتاالرقابة وطريقة 

( التقومي الرقابة وهي: تقومي 3نتائج البحث والتقومي عملية الرقابة من بدايتها حىت هنايتها. ) عن
 . اللغة العربية تقومي كفاءة املعلمو  عملية التعليم والتعلم وتقومي جودةعملية الرقابة 
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ABSTRACT 

M Taufiq Akbar, 2017. Monitoring the director of school for the development of 

professional competence in Arabic teachers in the Government of the 

Islamic High schools, selong South Lombok, thesis, Arabic language 

Education, graduate University Maulana Malik Ibrahim Islamic Malang. 

Advisor: (1). Dr.  H. Wildana Wargadinata, Lc. M,Ag (2). Dr. M. Faisol, 

M.Ag 

Keyword: Monitor The director, Professional Competence, Arabic Teachers. 

The Controling of Director is one of successful leadership in the school 

administration was effective to get the quality of education. Therefore to get the 

quality of education, the school director must communicate with all of school 

elements or the other educational institution in the professional development of 

the teacher so as to give motivation to the students. A professional teacher who 

can understand the curriculum and the application of educational goals, the 

classification of the Teaching Plan (RPP) and the Teaching planning (Silabus), 

carry out the education process, evaluate the education process, understand the 

appropriate educational method, and understand the appropriate means. 

This search aims to discover: (1) the director of the school is engaged to 

monitor the professional development of the Arabic language teachers, (2) the 

director of the school is aplication to monitor the development professional 

proficiency for Arabic teachers, (3) evaluation of the Director of the school to 

develop professional proficiency for Arabic language teachers. 

This research used the qualitative research with case study type by  the 

researcher for the headmaster, the Arabic language teachers and the students at the 

state Islamic high School of Selong. This search used data methods, observation, 

deep interview, documentation and data analysis. 

Search results indicate: The Supervision Planning Covers: Determining 

Supervision Time, Preparing Guidelines for Supervision, Determining Methods 

and Supervision Steps.2) The implementation of Supervision includes making 

initial observations, analyzing the results of observation, follow-up, and evaluate. 

3) Supervision evaluation includes evaluation of supervision implementation, 

evaluation of student learning outcomes, evaluation of Arabic teacher 

competence. 
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ABSTRAK 

M. Taufiq Akbar, 2007, Supervisi Kepala Sekolah dalam Mengembangkan 

Kompetensi Profesionalisme guru Bahasa Arab )Studi Kasus di Madrasah 

Aliyah Negeri Selong Lombok Timur, NTB), Tesis, Magister Pendidikan 

Bahasa Arab, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang, Pembimbing (I) Dr. H. Wildana Wargadinata, Lc. M. Ag, 

(II) Dr. M. Faisol, M. Ag. 

Kata Kunci: Supervisi Kepala Sekolah, Kompetensi Profesionalisme, Guru 

Bahasa Arab 

 Supervisi Kepala sekolah merupakan kunci kesuksesan kepemimpinan 

manajemen Sekolah yang Efektif. Oleh karena itu untuk mencapai mutu 

pembelajaran hendaknya Kepala Sekolah membangun kerjasama yang baik 

dengan segenap sifitas Sekolah atau lembaga pendidikan yang lain guna 

mengembangkan profesionalisme guru sehingga memberi bermanfaat bagi siswa. 

Guru yang profesional adalah guru yang mampu memahami Kurikululum, guru 

yang mampu menerapkan tujuan pendidikan, guru yang mampu mengevaluasi 

proses Pembelajaran, guru yang mampu memahami metode yang efektif, dan guru 

yang mampu menggunakan media secara efektif. 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dalam tentang: (1) 

Perencanaan Supervisi Kepala Sekolah dalam mengembangkan kompetensi 

profesionalisme guru bahasa Arab, (2) Pelaksanaan  Supervisi Kepala Sekolah 

dalam mengembangkan kompetensi profesionalisme guru bahasa Arab, (3) 

Evaluasi Supervisi Kepala Sekolah dalam mengembangkan kompetensi 

profesionalisme guru bahasa Arab. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

studi kasus yang ditujukan untuk Kepala Sekolah, Guru bahasa Arab, dan siswa di 

Madrasah Aliyah Negeri Selong. Tehnik pengumpulan data yang digunakan 

dalam peneitian ini menggunakan observasi,  wawancara mendalam, dokumentasi, 

dan tehnik analisis data. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Perencanaan supervisi yaitu: 

menentukan waktu supervisi, menyusun pedoman supervisi, dan menentukan 

metode supervise dan langkah-langkahnya. (2) pelaksanaan supervisi yaitu: 

Melakukan observasi awal, menganalisis hasil observasi, tindak lanjut, dan 

melakukan evaluasi proses supervisi. (3) Evaluasi supervisi yaitu: Evaluasi 

pelaksanaan Supervisi, evaluasi hasil belajar siswa, dan evaluasi kompetensi Guru 

Bahasa Arab.  
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 كلمة الشكر والتقدير
بسم اهلل الرمحن الرحيم. احلمد اهلل رّب العاملني وبه نستعني على أمور الدنيا والدين 

 والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني وعلى آله وأصحابه أمجعني، أما بعد. 
يقدم من صميم  يسر الباحث انتهاء كتابة هذه الرسالة العلمية للماجستري، وهنا يريد الباحث أن 

 : اعده على كتابة هذه الرسالة، وهمقلبه العميق أجزل الشكر وأمتن التقدير ملن قد ساهم وس
مدير اجلامعة موالنا مالك إبراهيم  ،الدكتور احلاج موجيا راهرجو، املاجستري األستاذ. .1

 اإلسالمية احلكومية مباالنج. 
الدراسات العليا والدكتور احلاج ولدانا  الدكتور احلاج حبر الدين، املاجستري مديراألستاذ  .2

ورغاديناتا، املاجستري رئيس قسم تعليم اللغة العربية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية 
 احلكومية مباالنج. 

، حممد فيصال، املاجستري بصفته املشرف األول. والدكتور ولدانا ورغاديناتاالدكتور احلاج  .3
ذان وجها الباحث وأرشداه وأشرفا عليه بكل اهتمام لين، الاملاجستري بصفته املشرف الثا

 وصرب وحكمة يف كتابة  هذه الرسالة.
مجيع األساتيذة يف الدراسات العليا احملرتمني، واألصدقاء ومن ال يستطيع الباحث أن  .4

 يذكرهم مجيعا.
ومفيدة وأسأل اهلل أن تكون أعماهلم مقبولة ومثابة، وتكون رسالة املاجستري هذه نافعة   .5

 . للعباد والبالد، آمني
 

 
 م.2017يوين  5ماالنج، 
 الباحث، 

 
 

 حممد توفيق أكرب
 

 



 
 

 ل
 

 محتويات البحث

 أ ....................................................................... صفحة الغالف

 ب ...................................................................... صفحة املوضوع

 ج ......................................................................... إقرار الطالب

 د ................................................................................ شعار

 ه ............................................................................... إهداء

  ...................................................................... مستخلص البحث

  ........................................................................... شكر وتقدير

  ........................................................................ حمتويات البحث

  .......................................................................... قائمة اجلدول

  .....................................................................قائمة الرسوم البيانية

  .......................................................................... قائمة املالحق

 : اإلطار العامألولالفصل ا

 1 ...................................................................... مقدمة .أ
 4 ................................................................ البحث أسئلة .ب
 5 ............................................................. البحث أهداف  .ج
 5 ................................................................ البحث فوائد .د
 6 ............................................................ السابقة الدراسات .ه



 
 

 م
 

 10 .......................................................... املصطلحات حتديد .و

 الفصل الثاني: اإلطار النظري

 المدرسة الرقابة مدير: مبحث األول
 11 ...................................................................... الرقابة أ

 11 .......................................................... مفهوم الرقابة -1

 11 ................................................. أهداف الرقابة -2

 13 .................................................. رقابة وظائف -3
 14 ......................................................... مفهوم مدير املدرسة ب

 14 ................................................. املدرسمدير  -1

 15 .......................................... وظائف مدير املدرسة -2

 18 ........................................ األكادميية ملدير املدرسة رقابة ج
 18 ........................................ األكادمييةمفهوم رقابة  -1
 19 ....................................... األكادمييةأهداف رقابة  -2
 20 ........................................ طرائق الرقابة األكادميية -3
 22 ......................................... األكادمييةاجملال رقابة  -4
 24 .................................. األكادمييةالطريقة خطة رقابة  -5
 اللغة العربية يمعلمالمهنية ل : كفاءةثانيمبحث ال

 25 ................................................... اتءكفاوم المفه أ
 26 ................................................. معلمي اللغة العربية ب

 26 .................................................. حقيقة املعلم -1



 
 

 ن
 

 27 ............................................ معلمي اللغة العربية -2
 27 ........................................... معلمي اللغة العربية كفاءة -3
 31 ............................... املهنية لديه معلمي اللغة العربية كفاءةال -4

 تعليم اللغة العربية: ثالثمبحث ال
 37 ........................................... مفهوم تعليم اللغة العربية -أ

 38 ................................ تعليم اللغة العربيةل املكونات اإلضافية -ب

 منهجية البحث :فصل الثالثال
 42 ........................................... مدخل البحث ومنهجه -أ

 43 .................................................. حضور الباحث -ب
 43 .................................................... البحث ميدان -ج
 43 ............................................... البيانات ومصادرها -د
 45 ............................................. أسلوب مجع البيانات -ه
 46 .................................................... حتليل البيانات -و
 48 .................................................. تصديق البيانات -ز

 

 نتائج البحث تحليلهاعرض البيانات و  :رابعالفصل ال
 عامة عن ميدان البحثالصورة الالمبحث األول: 

 49 .......................................  الثانويةملدرسة عامة الصورة ال -أ
 50 ................................................. تنظيم املنظمة   -ب
 51 ........................................  أحوال الطالب والطالبات -ج
 53 ...................................... أحوال املعلمني واملوظفات يف -د



 
 

 س
 

 59 ................ اإلسالمية احلكومية سلونج الثانويةالوسائل يف املدرسة  -ه
 60 ............. اإلسالمية احلكومية سلونج الثانويةعملية التعليمية مبدرسة  -و

 ةر المدرسة في تنمية كفاءمديرقابةعن  عرض البياناتالمبحث األول: 
بمدرسة  عليم اللغة العربيةالمهنية لمعلمي اللغة العربية في تو  التعليمية
 62 ......................................... اإلسالمية احلكومية سلونج الثانوية

 63 ..............................................مالحظة عملية التعليمية -أ
 73 ............................................... حتليل نتائج املالحظة -ب
 74 ............................................... التدرييات أو الإلشراق -ج

ة المهنية سة في تنمية كفاءمدير المدر رقابةمبحث الثالث: تحليل نتائج البحث عن 
اإلسالمية الحكومية  الثانويةلمعلمي اللغة العربية في تعليم اللغة العربية بمدرسة 

 سلونج
 77 ..............................................مالحظة عملية التعليمية -أ

 86 ................................................ املالحظة نتائجحتليل  -ب
 87 .................................... الإلشراقاإلستجابات والتدرييات و  -ج

 
 نتائج البحثعن مناقشة : الفصل الخامس

 90 ..... اإلسالمية الحكومية سلونج درسة الثانويةمدير المدرسة بم رقابةال -أ
 90 ............................................... رقابةأهداف امل -1
 91 .............................................. رقابةامل اخلطوات -2
 98 ................................................. رقابةامل طرائق -3

 105 ......... المهنية لمعلمي  كفاءةمدير المدرسة لتنمية   رقابةالخطوات  -ب
 105 ................................................... التدريبات -1
 108 ........................................ ترقية درجة تربية املعلم -2



 
 

 ع
 

 109 .......... (Menumbuhkan Kreatifitas Guruبناء ابتكار املدرس ) -3
 الخاتمة: فصل السادسال

 110 ............................................. ملخص نتائج البحث -أ
 111 ........................................... التوصيات والمفترحات -ب

 االجنبية مراجع
 مراجع االندوبيسيا



 
 

1 
 

 الفصل األول
 اإلطار العام

 مقدمة -أ
الناس  أصبحوسيلة  لرتقية مستوي حياة اإلنسان ألهنا اسرتاتيجيةالرتبية هي وسيلة 

 الواسعة طيع أن يتعامل مع اجملتمعحىت يستهبا ذكّيا ولديه املهارات والسلوكية احلسنة 
 2وهو يستطيع أن يساعد نفسه وأسراته واجملتمع.

ألنه فرد أقرب  ميةعليالتعناصر الرتبية املهمة لتحقيق الرتبية أو  إحدىاملعلم هو 
، دون املعلم ال يتحقق جودة اإلنتاج اجليد الصحيح. عليميةالتمن كل ما تتعلق بعملية 
أكادميية أم غري أكادميية، وهي  كفاءةالذين لديهم سواء   واملعلمون الناجحون هم

 3املهنية. كفاءةالشخصية وال كفاءةوال ميةعليالت كفاءةوال االجتماعية كفاءةال

لرتقية جودة الرتبية فينبغي للمعلمني لديهم الكفايات تتعلق حبقوهلم كما قد كتب 
السنة  14القانون منرة  ويف 3أية  28فصل  2005سنة  19وعة احلكومية منرة يف مشر 
املعلم يف جمال الرتبية األساسية والرتبية  كفاءة  إنتقول  1األية  10الفصل  2005

( 3الشخصية.  كفاءة( ال2مية. يعلالت كفاءة( ال1وهي مما يلي:  واالبتدائيةالثانوية 
 املهنية. كفاءةوالباحث يبحث عن ال 4.االجتماعية كفاءة( ال4املهنية.  كفاءةال

هي مجيع املعارف واملهارات والسلوكيات لديهم املعلم يف أعماهلم كما قد  فاءةكال
فيه يشرح  10أية  1اضرين فصل احملعلمني و املعن  2005سنة  14ذكر يف قانون رقم 

                                                           
2Jasmani Asf & Syaiful Musthofa, Supervisi Pendidikan Terobosan Baru dalam 

Meningkatkan Kinerja Pengawas Sekolah dan Guru (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hlm. 15 
3Permendiknas,”Tentang Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru,” No 16 Tahun 2007, 

hlm.16-21 
4Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, hlm. 30. 
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أن جيب املعلمني أو احملاضرين  اليتوالسلوكيات  املهاراتو هي مجيع املعارف  كفاءةعن ال
 5الواجبات املهنية.يتدبّرها ويفهمها يف أنشطة 

يعلمها  اليتأن يتقن املادة واسعة وعميقة  علىاملهنية هي قدرة املعلم  كفاءةال
يسهل الطالب عن  اليتاملناسبة  ميةعليالتأن يتقن وخيتار طريقة  على، وقدرة املعلم املعلم

ان اتقان املادة، واتق علىأن يكون له  علىاللغة العربية وجب  معليتيف  6فهم املادة.
ومهارة الكتابة ومهارة القراءة واتقان مهارة  االستماعاملهارات سواء مهارة الكالم ومهارة 

 املناسبة مبادة املعينة.  ميةعليالتيف اختار الطريقة 

 كفاءةالطريقة لرتقية جودة الرتبية، وتنمية ال إحدىكانت تنمية جودة املعلم هي 
 اليت والربامج توالتدريباشراف والتوجيهات املهينة لدي املعلم هي يقوم باحلوافز واإل

تتعلق حبقوهلم. إن احلوافز واإلشراف والتوجيهات والتدريبات مهم يف حياة املعلم ليشجع 
جودة اإلنتاج املناسبة  إىلتتحصل منها  حىت معليالتنشاط املعلم يف حتسني عملية  على

 بأهداف املرجوة.

من رقابة مدير املدرسة وهذه الرقابة من  كانت تنمية املهنية لدي املعلم ال خيلو
. الرقابة هي املهنية لدي املعلم كفاءةتنمية   العوامل اإلضافية يف إحدىمدير املدرسة 

تقوم باحلوافز واإلشراف عن كل منّو املعلم فردا واجتماعا حيث يعملها األشخاص لديه 
درسة لكي يكون وهي امل املؤسسة الرتبية إحدىالقيادة والصالحية والسياسة يف 
للرقابة أهداف خاصة وأهداف عامة أما أهداف   7املوظفون واملعلمون يعملون فعالة.

. وأما مإجراءاهتاملوظفني واملعلمني يف ترقية  علىخاصة هي يقوم املساعدة واإلشراف 

                                                           
5Undang-Undang Guru dan Dosen, cet. Ke-1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 
6 Buchari Alma, Guru Profesional (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm. 142. 
7 Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosda 

Karya, 2010), hlm.170.  
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والتعلم اجليدة  معليالتترقية كفايته يف إقامة بيئة  علىاألهداف العامة هي تساعدة املعلم 
  8.وهبا يزيد معرفة الطالب

ما ذكر بيانه يلخص الباحث أن رقابة مدير املدرسة ال تتحقق جيدا  علىاعتمادا 
 إىلجودة اإلنتاج اجليدة والصحيحة املناسبة  إىلاملدرسة فالرتبية ال حتصل  إحدىيف 

 أهداف املرجوة. 

اللغة  تعليميف تنمية  كانت يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سلونج بعثة
هي يقوم اإلنسان لديه املهارة يف استعمل اللغة العربية واللغة اإلجنليزية وجيعلهما  العربية

والسياسة من مدير املدرسة ق بعثة هذه املدرسة هلا الربامج . ففي التحقيةالياتصلغة 
 لتساعد حتقيق األهداف من هذه بعثة املدرسة.

دير املدرسة ملية سلونج لومبوك الشرقية ويف مدرسة الثناوية اإلسالمية احلكوم
املهنية للمعلمني خاصة  كفاءةالصالحية والقيادة والسياسة إلدارة املدرسة يف تنمية  

ترقية  عن هلااملؤسسة اإلسالمية فينبغي  إحدىملعلمي اللغة العربية، ألن هذه املدرسة 
ساسية لدين اإلسالم وهي اللغة العربية لرتقية فهم الطالب عن املصادر األ معليتعملية 

 القرآن واحلديث.

مدير المدرسة لتنمية   رقابةبناء على ما سابق بيانه يريد الباحث أن يبحث عن "
)دراسة الحالة بمدرسة الثانوية االسالمية  المهنية لدي معلمي اللغة العربية كفاءة

 .الحكومية سلونج لومبوك الشرقية("

 

 

 
                                                           

8 Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Supervisi  (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 40-41 
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 أسئلة البحث -ب
 :يلبحث فمشكلة البحث هي ما يلفية اانطالقا من خل

املهنية ملعلمي اللغة العربية  كفاءةلتنمية   رقابة مدير املدرسة ختطيطكيف  -1
 ؟ة احلكومية سلونج لومبوك الشرقيةمبدرسة الثانوية اإلسالمي

ملعلمي اللغة العربية كفاءة املهنية لتنمية   رقابة مدير املدرسة تنفيذكيف  -2
 ؟كومية سلونج لومبوك الشرقيةة احلمبدرسة الثانوية اإلسالمي

ملعلمي اللغة العربية كفاءة املهنية لتنمية  رقابة مدير املدرسة  تقوميكيف  -3
 ؟ة احلكومية سلونج لومبوك الشرقيةمبدرسة الثانوية اإلسالمي

 أهداف البحث -ج
 ألهداف هذا البحث وهي كماااعتمادا على أسئلة البحث املذكورة وضع الباحث 

 يلي:
ملعلمي اللغة العربية كفاءة املهنية لتنمية   ابة مدير املدرسةرق ختطيط كشف -1

 .ة احلكومية سلونج لومبوك الشرقيةمبدرسة الثانوية اإلسالمي
ملعلمي اللغة العربية كفاءة املهنية لتنمية   رقابة مدير املدرسة تنفيذ كشف -2

 .ة احلكومية سلونج لومبوك الشرقيةمبدرسة الثانوية اإلسالمي
ملعلمي اللغة العربية كفاءة املهنية لتنمية   ابة مدير املدرسةرق تقومي كشف -3

 .ة احلكومية سلونج لومبوك الشرقيةمبدرسة الثانوية اإلسالمي
 فوائد البحث -د

 ومن فوائد هذا البحث هي مما يلي:
 فوائد النظرية -1

 اليتاللغة العربية  معليتزيادة الرتاث عن علوم الفوائد النظرية هلذا البحث هي 
يف تنمية كفاءات املعلمني اللغة العربية ويكون مرجعا مدير املدرسة و  رقابةبتتعلق 
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 إىلما ربية و اللغة الع معليتواملعلم واملتعلم يف التنمية والرتقية جودة  املدرسة للمدير
 لة وكفاءة.ااتصال إنتاجه فعّ 

  التطبيقيةفوائد  -2
درسة واملعلمني هلذا البحث هي زيادة اخلربة ملدير امل التطبيقيةالفوائد 

مدير املدرسة يف تنمية الكفاءات  رقابةواملتعلمني والباحثني واملهتمني مبا يتعلق ب
 للغة العربية وما تتعلق هبا. املهنية ملعلم

 الدراسات السابقة -ذ
حتت العنوان إدارة  واليتم(،  2014رسالة املاجستري للطفي أمني اهلل، ) (1

العربية. ومن جودة معّلمي اللغة  معهد الرفاعي العصري مباالنج يف ترقية
  النتائج هذا البحث:

يف جتنيد معّلمي اللغة العربية من حيث ختطيط القبول والتدريس  (أ
( ختطيط قبول معّلمي اللغة العربية 1التجرييب والتقومي والتعيني هي )

مبعهد الرفاعي العصري عريضة ومشروط حسب احلاجة داخل 
جني الذين يتفقون وتريد ان تصبح ( وجود األولية للخر 2الوحدة، )

( معهد الرفاعي العصري فيه املعايري يف جتنيد 3معلمة اللغة العربية، )
، التعليميةمعّلمي اللغة العربية ولو كان غري مكتوبة منها التدرج 

( تعيني بناء على 4الدينية واملتزوج، ) واالنتماء، التعليميةوالكفاءات 
 ه املدير أو رئيس املؤسسة.توصية الوحدة احلاجة ويعني ب

إدارة ترقية جودة معّلمي اللغة العربية يف معهد الرفاعي العصري فيما  (ب
لرتقية جودة معّلمي اللغة العربية يف عدة  االسرتاتيجيات( 1يلي )

طرق منها الدورة التدريبية، ومشاورة املعلمني الفنية حتت الرعاية من  
( عملية تقومي 2علم اخلصوصي، )كبار املعلمني وورشة العمل وإيتاء امل

معّلمي اللغة العربية أجرهتا مدير املعهد ورئيس الوحدة وقسم متية 



6 
 

 
 

املنهج والبحث والطلبة أيضا تسهم يف تقومي من حيث الطبيعة على 
( والتعويضات ملعّلمي اللغة العربية يف إشكال 3الرغم غري الرمسية، )

من البيت اىل معهد الرفاعي راتب مناسبة مع حالة املعلمني، واملسافة 
( وكيفية 4العصري واإلجناز خالل التدريس بنظر من نتيجة الطلبة، )

تفريع معّلمي اللغة العربية يف معهد الرفاعي العصري متنوعة منها 
 الدينية. االنتماءات اختالفايقاف العمل بسبب 

لعنوان حتت ا واليتم(،  2011رسالة املاجستري لعبد اهلل حممد نور واحد، ) (2
اللغة العربية يف شعبة األدب كلية األدب جامعة احلكومية  معليتإدارة عملية 

 ماالنج. ومن نتائج هذا البحث مما يلي: 
اللغة العربية يف شعبة األدب كلية األدب جامعة  معليتختطيط  (أ

اللغة العربية،  معليلت( إثبات األهداف 1احلكومية ماالنج يتضمن )
اللغة  معليت( حتديد طرق 3اللغة العربية، ) معليت( حتديد مواد 2)

 معليت( حتديد تقومي 5اللغة العربية، ) معليت( حتديد وسائل 4العربية، )
اللغة  معليلت( توقيت الوقت او احلصة الدراسية 6اللغة العربية، )

 من ختطيط مبدخل العملية. شيءالعربية ومجيعها كل 
دب كلية األدب جامعة احلكومية اللغة العربية يف شعبة األ معليتتنفيذ  (ب

( تنظيم غرفة 2( ختطيط هيكل الدراسة، )1ماالنج يتضمن )
( 5حضور الطلبة، )رقابة( 4( تنفيذ أنشطة احملاضرة، )3الدراسية، )

 معليالتوطرق احملاضرة وكلها من تنفيذ  بالياألسواستخدام  تنفيذ
 التمكني. معليت باسرتاتيجية

يف شعبة األدب كلية األدب جامعة احلكومية  اللغة العربية معليتتقومي  (ج
( 2من ناحية املعرفية، ) معليالت( تقومي نتائج 1ماالنج يتكون من )
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من  معليالت( تقومي نتائج 3من ناحية احلركية، ) معليالتتقومي نتائج 
 .الوجدانيةناحية 

 معليتحتت العنوان إدارة  واليت م(، 2014رسالة املاجستري لعبد احلاكم، ) (3
باجلامعة احملمدية ماالنج.  إىلللغة العربية يف معهد عبد الرمحن بن عوف العا

 ومن النتائج هذا البحث: 
( املنهج املستخدم هو املنهج 1اللغة العربية يتضمن ) تعليمختطيط  (أ

الذي يستخدمه معهد العلوم اإلسالمية والعربية يف جاكرتا يف قسم 
هبا اإلدارة املركزية ملؤسسة  قامت اليتاإلعداد اللغوي وهناك تغريات 

( خطة التدريس يوافق املنهج املستخدم يف 2مسلمي آسيا اخلربية، )
( 3معهد عبد الرمحن بن عوف العإىل باجلامعة احملمدية ماالنج، )

اللغة العربية الذي طبعه جامعة  تعليممن كتاب سلسلة  التعليميةاملواد 
 اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية.

من منهج  معليالت( ينطلق تنفيذ 1اللغة العربية يتضمن ) مليعتتنفيذ  (ب
( 2يوافق املنهج، ) ميةعليالتالدراسي وخطة التدريس، تنفيذ املواد 

يستخدم املدرس الطريقة نظرا اىل أحوال الطالب وأحوال الفصل، 
( الوسائل 3واستخدم املدرس الطريقة املباشرة أكثر استخداما، )

مها املدرس هي اجلهاز والتلفاز واملعمل اللغوي الذي يستخد ميةعليالت
( األنشطة اإلضافية 4والبطاقة املصورة وفيديو واخلريطة والسبورة، )

املوجودة هي حماضرة عامة من العريب ومسابقة اجلدال ومسابقة 
 اخلطابة ومسابقة إلقاء القصة واخلطابة القصرية ولعبة والرحلة اللغوية.

من ناحية الوقت هو  االختبار( 1بية يتضمن )اللغة العر  معليتتقومي  (ج
من  االختبار(  2النهائي، ) واالختبارالنصف  واالختبار ومالي االختبار

التحريري، يكتب املدرس  واالختبارالشفهي  االختبارناحية النوع هو 



8 
 

 
 

األسئلة وهناك بعض األسئلة للمواد اللغوية من املركز املكتيب للمؤسسة 
( 3آخر السنة، ) لالختبارجباكرتا وهذه خاصة  مسلمي آسيا اخلريية

 االختباروالنفسي واحلركي، نتيجة  والوجداينالتقومي من ناحية املعريف 
الثاين  ملن حصل  االختبار، ولتعيني راسبةهو لتعيني جناح الطالب أو 

على الدرجة أقل من معيار النجاح ولتعيني خروج الطالب من املعهد 
 دة.قبل احلصول على الشها

حتت العنوان إدارة  واليتم(،  2012رسالة املاجستري ألري نور فريدة، ) (4
سوراكرتا.  ومن النتائج هذا  1حممدية  اعليالاللغة العربية يف املدرسة  معليت

 البحث: 
سوراكرتا  1حممدية  اعليالاللغة العربية يف املدرسة  معليتختطيط  (أ

لعربية، وقد قام اللغة ا معليتيتضمن: قد مدرس ان يعرف مبادئ 
خطة التدريس يف استخدام الطريقة، وقد خطط ايضا يف تنفيذ املواد 

حنو الكتاب فيه املوضوع والصورة والكاسيت، وال خيطط  ميةعليالت
 .     ميةعليالتاملدرس استخدام الوسائل 

سوراكرتا يتضمن:  1حممدية  اعليالاللغة العربية يف املدرسة  معليتتنفيذ  (ب
اللغة العربية مطابقا مع  معليتي يقوم به املدرس يف عملية التنفيذ الذ

ولكن مل يكن جيدا، خاصة يف مناقشة اجملموعة،  معليالتمبادئ 
 .معليالتووسائل  معليالتواستخدام املنهج ومصادر 

سوراكرتا يتضمن:   1حممدية  اعليالاللغة العربية يف املدرسة  معليتتقومي  (ج
بقا مع املعيار ولكن مل يكن جيدا، مطا معليالتكان تقومي نتائج 

خاصة يف تقومي مؤكدة، والتمرين للطلبة غري متنوعة، جهود املدرس يف 
اللغة العربية، توجه املدرس الطلبة الذين لديهم  معليتتغلب مشكلة 
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 ميةعليالتصعوبة يف وقت تعلم اللغة العربية، ويلخص املدرس املواد 
 .لتوقع وقت تعلم اللغة العربية قليال

لبحث وهي: ا وبني هذا ثنيالباحبالنظر إىل البحوث السابقة جند املقارنة بني هذه 
التخطيط والتنفيذ حيث عملية من اللغة العربية  معليت يبحثوا عن إدارة نيأن الباحث

اللغة العربية  معليت أن نوعيةوالتقومي فقط. فيستنتج الباحث من نتائج البحوث السابقة 
اللغة العربية بشكل  معليتعملية إدارة  أن تدارجيب و  ،الرتقيةتستمر يف  ميكن أن
. اللغة العربية معليتاجليد لرتقية جودة  معليالت إدارة حيتاج إىل أخرى، فإنهوبعبارة  صحيح.

سيبحث الباحث هنا  اليتقد عرفنا من الدراسات السابقة تتبني لنا أن موضوع البحث 
 كفاءةمدير املدرسة لتنمية   رقابةهي  حوث املتعلقةمل يتم حبثه من قبل الن تركيز الب

احلكومية  اللغة العربية مبدرسة الثانوية اإلسالمية معليتيف ملعلمي اللعة العربية املهنية 
 سلونج لومبوك الشرقية.

 تحديد المصطلحات -ر
معلمي  لدي املهنيةمدير املدرسة لتنمية الكفاءة  رقابة: لبحث سيبحث عنا هذا
احث يشرح ية مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سلونج لومبوك الشرقية، والباللغة العرب

 ة:الي. وهي كالتلبحثا  يف فهم هذانياملصطلحات ليسهل القارئ
النظام اإلدارّي على أساس اإلشراف والتعاون والسياسة  إحدىهي  رقابةال .1

 اللغة العربية. معليتيف  وجودهتملتحقيق كفاءة املعلمني 
لديهم القيادة والصالحية لتنظيم  ناألشخاص الذي أحداملدرسة هو مدير  .2

 املعلمني واملوظفني املدرسة.   كفاءة. وهو مراقب لتنمية الومعسرهتااملدرسة 
 كفاءةاملهنية و  كفاءة  مكفايات وه  أربعمن  تانكفاهي  كفاءة املهنية  .3

رتبية وجب ملعلمني أن ميلكها يف ال اليتالتعلمية  كفاءةو  االجتماعية
 .    ميةعليوالت
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 الثانيلفصل ا
 اإلطار النظري

 المدرسة مدير رقابةالمبحث األول: 
 رقابةال -أ

 رقابةمفهوم ال -1
 اليتفرادا كل منّو املعلمني ا  علىاحلوافز والتنسيق واإلشراف هي  رقابةال

ليكون  ة يف املدرسة مستمرايعملها األشخاص لديهم القيادة والصالحية والسياس
  9.يف التعليم وظائفهميف أعماهلم لتحقيق مجيع  فّعالةاملعلمون 

 رقابةأهداف امل -2
اصة، خة و عامان، هي نوع الرقابةأهداف  أن طأريك ون ييمسسهر ورأى 

لرتقية جودة  املعلمني واملوظفني بالتوجيه واإلشراف واما األهداف العامة تساعد
ترقية ( 2يف تعليمها. الطلبة ترقية معرفة ( 1أعماهلم. واألهداف اخلاصة وهي: 

 منهج التعليمفهم ترقية ( 3ليكون دوافعا للطلبة حلصول التعليم فعالة. جودة املعلم 
( 5( ترقية إدارة املدرسة يف إجياد الوسائل اإلضافية يف التعليم فعالة. 4وتنفيذه. 

  10.ةالفعّ يف التصنيع بيئة العمل إدارة املدرسة خاصة لرتقية 

هي ترقية جودة املدرسة يف الباحث أن أهداف الرقابة ه يلخص مما سبق بيان
جيدا حسنا وترقية فهم املنهج حىت تصنيع بيئة التعليم علىترقية جودة املعملني 

                                                           
9 Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosda 

Karya, 2010), hlm.170.  
10 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Supervisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 40-41 
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املعملني فعالة يف أعماهلم ويعطي الدوافع لزيادة معرفة الطالب وترقية جودة  يكون 
 انتاج تعليمهم.

أن يعرف حقيقة أصول الرقابة،  وهيرقابةفلذلك ال بد ملدير املدرسة من ال
 فأصول الرقابة يشرح فيما يلي: 

 ووظائفها رقابةأصول  -3
 رقابةالأصول  (أ

. ابتكارو ، ومشّيدة ،تعاون، و ودميقراطية، علميةهي  رقابةالأصول 
 ما يلي:فيفيت أ. سهريتيا بني 

( املنظمة، هي تتحقق بالنظام وخمطط مستمرا 1: وهي العلمية (1
( اكتساب 3البيانات واملعلومات.  على ( املوضوعية هي يبين2

 البيانات واملعلومات لتقييم عملية التعليم
علي  االستجابة: وهي إقامة األساس املعتمر لدي قوي دميقراطية (2

 اكتسب ما رأى شخص آخر.
 .بناء بيئة التعليم جبيد يفالتعاون  أساس تطوير: هو التعاون (3
يف بناء بيئة  علماملفز وحوا : وهي بناء مبادرةبناء االبتكار (4

 11.جيداالتعليمية 
 رقابةال وظائف -4

. ورأى بورطن وترقيتها جودة التعليمهي حتسني رقابةلل ةالوظائف األساسي
مما تؤثر عملية واإلصالح هي التقييم  حديثارقابة( أن وظائف ال1955:3بروقنري )و 

                                                           
11Piet A. Sahertian, Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan Dalam Rangka 

Pngembangangan Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 20 



12 
 

 
 

األساسية هارات املمخس  من ينبغي ملراقبية التعليم لطالب. فلتحسني عملل تعليم
 ( إسابة5فز. واحلوا( 4التنسيق. و ( 3. واإلصالح التعليم( 2( التقييم 1وهي: 

 12املشكالت.
للرقابة سبع وظائف ن إ يريسويريغأن ويقول فيت أ. سهريتيان تفال من 

 توسيع( 3ل قيادة املدرسة. يكم( ت2( تنسيق مجيع حماولة املدرسة. 1: وهي
( 6مستمرا ا.  والتقييم الوسائل اتيان( 5املبتكر. حماولة ( حتفيز 4ربات املعلمني. خ

 13املعرفات واملهارات لكل موظفات. اتيان( 7. حتليل بيئة حول التعليم
تعليم يف تصليح عملية ال علىهي التقييم رقابةذلك أن وظائف البناء على 

 عمليةال. ومجيع يا وتقوميياتقييمس حتليل عملية التعليمية مستمرا أسا علىوتلخيص 
 ما تتعلق املعلم كفاءاتاملعلمني خاصة يف تنمية  مهمة يف ترقية جودة  ةريااإلد

 أهداف املعينة واحملددة. إىل للحصولتعلمهم. ب
 مفهوم مدير المدرسة -ب

 ةمدير املدرس -1
ناصر يف كل مؤسسة الرتبوية يوجد نظام املنظمة الذي جيري مجيع ع

تنظيم أعمال املعلمني  اليت مؤسسة الرتبوية ىحداملدرسة.  كانت املدرسة هي إ
حول ختطيط التعليم تنفيذها وتقوميها ومراقبتها. مدير املدرسة هو إداري يف قيادة 

األعمال  مرشدالرتبية له دور املتوسط للحصول إىل أهداف الرتبية املرجوة ألنه 
  14عالقة اإلنسانية وعالقة املدرسة. علىومراقبتها وتنظيمها 

                                                           
12 Suparlan, Membangun Sekolah Efektif (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008), hlm. 95-

96.   
13 Piet A. Sahertian, Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan, hlm. 21 
14Hendyat, et.al., Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Supervisi Pendidikan (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1984), hlm. 1 
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مضمون البحث هي عن مدير  أن واملفكرين الرتبوية كما قد حّبث القادمني
ي يف مفتاح النجاح يف مؤسسة الرتبوية أن مدير املدرسة هي واتفقوا أ املدرسة

 شخص عميق يف تطوير املدرسة وأهممدير املدرسة هو أن عرف قد  15املدرسة.
هداف وتعيني كيفية تنفيذها ارة اإلداري يف ختطيط األالشخص حينما له مه

 تعيينها املدرسة.  اليترجوة إىل األهداف امل حتصلتومراقبتها حىت ا ميهوتقو 
مدير  نيف عملية الرتبية أل ةهي مهمو إدارة الرتبية  عناصراملدرسة  مديركان 

جناح  وسيلة. كان مدير املدرسة الناجح هو برامج الرتبيةعن تنفيذ ب أقر املدرسة 
  . مؤسسة الرتبوية

 دير املدرسة موظائف  -1
راقب تنفيذ برامج ي أنله  ائف مدير املدرسة هو اإلدارّي فال بدوظت كان

 ةبإدار  تتعلقربامج يتقن اليفهم و  أن لهفينبغي  ،جيدالرتبوية، ويسري إىل وظيفته 
، Staffing التوجيه ، و Organizationالتنظيم و ، Planningوهي: التخطيط الرتبية 

بعض اإلداريني أن  رأي كماا سبق بيانه  مم Controling.16رقابةالو ،Leadingوالقيادة 
ويشرح فيما  17وظائف مدير املدرسة هي: التخطيط والتنظيم والتنسيق والتوجيه.

 : يلي
 التخطيط (أ

 شيء ماهو مجيع عملية التفكري وتعيني الربامج تتعلق ب التخطيط
كان مجيع املؤسسة 18ستخدم يف املستقبل لتحقيق أهداف حمددة ومعينةت

طيط العمل وهو من أسئلة مما يلي: ما يفعل، مبا يفعل، كيف عن خت ونيثبت
 .ومن سيفعلميت يفعل  العالقة،يفعل، اين 

                                                           
15Sudarwan Danim, Visi Baru manajemen, Dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 96 
 14 (، ص.1996شارع عبد اخلالق ثروت: دار اهلضه العربية  32)أصول اإلدارة للطالب واملديرطاهر مرسى عطيه، 16 
 .49-33(، ص. 2010)رياض: مكتبة الرشد،  مبادئ اإلدارة الرتبوية املدرسيةعباس بلة حممد أمحد، 17 

18 Siagian, Sondang, Fungsi – fungsi manajerial (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm. 50 
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برامج كل سنة الذي يشتمل  يرّتبأن ال بد لكل مدير املدرسة و 
وتقسيم الوظائف  معلمويشتمل على ع برنامج التعليم يصنت األول: علي

تطوير مكتبة و  تطوير املعملو الظاهرة وسيلة التعليم وآلة وكتاب املدرسي و 
 التالميذقسم ع يصنت اينوالث. اإلضايفتقومي الدراس وبرامج املدرسة وتنظيم 

الطالب اجلديدة، ويفّرق الطالب  ستقبالالالذي ثبت الشروط والطروق 
لطالب  االستشارة م فصوهلم وتوجهقسّ لديهم الكفاءة املتنوعة وي اليت

املعلم  ستقبالال الوظيفيقسم  عيصنتوالثالث وخدمة صحة الطالب. 
حملددة. ويصنع ألداء الربامج ا قتصاديةاالقسم  عيصنتالرابع ووظائفها. 

ة خاصأداء مرافق العامة تشتمل على حتسني عمارة  أدوات التكامل الىت
 19يف املدرسة. لريفع عملية تعليم الطالب

 التنظيم (ب
على  دارياإل يمظتن هيكل للالتصااملدرسة  ديركانت قيادة م

أهداف التعليم  ها عنويوضح صاألشخاتتعلق بوظيفة  اليت ةأعضاء املنظم
فال بد ملدير بعضها بعض.  صاألشخاوكيفية تنفيذها، وتوضح العالقة بني 

 20.هاميظتعيني جنس الربامج املطلوب مث تنالكفاءة عن  لديهاملدرسة 
 التنفيذ (ج

ألداء عملية اجمللس أي نظام جلنة  أن يصنع فينبغي ملدير املدرسة
ربامج تتعلق بالتعاون ال له . يف نظام املدرسةتنفيذ األهداف والتخطيط

يق أهداف تحقيهدف ل اجتماعاأو  اشخصوالواجبات  واملشرتك واملسؤولية
 ال بد للمدير املدرسة أساس الصحيحة املعلممنظومات  تنظيم حمددة.

 :وهياإلدارّي 

                                                           
19 Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, hlm.106-107 
20Sudarman Danim, Suparno. Manajemen dan Kepemimpinan Transformasi 

Kekepalasekolahan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), hlm.9 
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عضاء املنظومات. فهم أياين والثصوص. لدي أهداف املخ األول: مما يلي
 لديوالرابع . حىت تكون سلوكا وفكرا واحدا مستويف هدالدي أوالثالث 

شخاص وبني األلدي األِدلّة بني صالحية ومسؤولية واخلامس . قيادة كامال
و وظيفة املدرسة اداء تقسيم األعمال علي املعلم أوالسادس يف املنظمة. 

تركيب دفرت املنظمة والسابع هلا ومهارهتا. املناسبة بوظيفتها وبكفاءهتا وحقو 
أداء فرقة  والثامندارية. واإلشراف واإلرقابةال باحتياجاتواضحا ومناسبا 

ل عملية ك  21عمال.يتصور يف دفرت ِوالية األوالتاسع عمال. يف األ أمانيه
ل إىل حتقيق األهداف املعينة وحتدد يف ضوء و صالتخطيط السابقة كلها حل

 عينة.امل اسرتاتيجية
 التوجيه (د

هو االتصال باملوظفني واملعلمني عن طريق رؤوس وترشدهم بالعمل 
على حتقيق األهداف الرتبوية والتعليمية العامة. والتوجيه هو كيفية وأسلوب 

للعمل بأقصى قويّهم.  مرؤوسيهاإلداري الذي يستطيع من خالله املدير دفع 
  22أهداف العمل. وذلك يف إطار مناخ تتحقق من خالله وهو لتحقيق

 التنسيق (ه
وأهداف توجيه املعلم  هو العمل اإلداري الذي يقوم به املديرين

ني يف وقت حمدد وبأسلوب معني، املععمل الجهودهم حنو إجناز  وتوجيه
يف املدرسة. ويتم هذا  عناصر املكوناتبني  األدلةحتقيق  علىبه ويقصد 

 23.قبولبكل و األعمال  وتقسيم الربامجبعد حتديد أهداف 
 
 

                                                           
21 Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, hlm. 108-109 

 . 49، ص، مبادئ اإلدارة الرتبوية املدرسيةعباس بلة حممد أمحد، 22 
 .47، ص، مبادئ اإلدارة الرتبوية املدرسيةعباس بلة حممد أمحد، 23 
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 قبة:ر ال (و
يف منظمة  صشخااألق سلوك يحتقهي احدى العمل ليعرف رقابةال

ن فيها يلزم عن از األهداف مناسبة مبا املرجوة مث أجة اجنالرتبوية وهل در 
حول انشطة التعاون البيانات هي عملية جلمع رقابةال  24حتسني عمليتها.

املعلم واملعلم وبني  طالب وبنيالعلم وبني املعلم و املبني مدير املدرسة و 
 علىيستعملها يف كشف البيانات . تلك ذلكمشرف ومدير املدرسة وغري 

واملشكالت  اتفيضعم ال، وهل هناك جيد ما األعمال االدارية يسري جبيدة أ
 .يف تنفيذ برامج التعليم حمدد

تعيني آلة املقياس ( 1وهي: )رقابةخطوات يف ال ثةثالنولّنغ  رأى ما
يف  25.وسلوك املستمرة( وعملية التحسني 3التقييم والتقومي ) (2واملعايري )

( Depdiknas 2006عن الصالحية الرتبوية القومية ) اإلندونيسيةقانون وزرة 
( 4( اإلداري. 3( مدير. 2( املريّب. 1فيها سبعة أدوار األساسي وهي: 

 26( العامل واملوظف.7. األعمال( مصنع بيئة 6( القيادة. 5. رقابةامل

 أكاديمية قابةر  -ج
 األكادميية رقابةمفهوم  -1

 اليتهي األنشطة  التعليميةرقابة( Glickman 1981وهي كما رأي كلجكمن )
 إىلل و صعملية التعليمية حل إدارةرهتم يف قدتساعدها املعلمني يف تطوير وتنمية 

هي تقييم املعلمني إال أهنا  إىلاألكادميية ال رقابةاألهداف املعينة. لذلك أن حقيقة 
 27.ممهاراهتتطور  علىلتساعد املعلمني 

                                                           
24 Sagala, S. Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat: Strategi Memenangkan 

Persaingan Mutu (Jakarta: PT. Nimas Multima, 2004), hlm. 58 
25 Manullang, Dasar – Dasar Manajemen (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), hlm. 183 
26 Akhmad Sudrajat, Kompetensi Guru dan Peran Kepala Sekolah 

(http://www.depdiknas.go.id/inlink) 
27 Direktorat Tenaga Kependidikan, Metode Dan Teknik Supervis, hlm. 9 

http://www.depdiknas.go.id/inlink
http://www.depdiknas.go.id/inlink
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حالة  علىأعمال املعلمني بناء هي ممارسة تقييمية  األكادمييةرقابةكانت 
ي حيدث يف الفصل؟ يف عملية التعليمية إلجابة األسئلة التية وهي: ما الذ الواقعية

 ااملزايما ني واملتعلمني؟ ميف الفصل؟ ما األنشطة لديها الفائدة ملعل ما فعل املعلمون
وتطويرها؟ من هذه األسئلة  وختليصها االتصحيح همما يفعل يف الفصل وما كيفية 

 جد اإلجابة عن قدرة املعلمني يف تعلمهم.و ي
 األكادمييةرقابةأهداف  -2

فيما  التعليميةرقابة( ثالثة أهداف للSargiovanni 1987رأي سرغيوفايّن )
األكادميية وما تتعلق هبا  يف فهم ئتهمهن كفاءةاملعلم علي تنمية  ( ليساعد 1يلي: 

طريقة املعينة. قدرهتم بالم ية يستخدممهارات التعلي ويف تطويرفهم حياة الفصل و 
ة باملعلمني لعملية التعليمية وبطريقة املقاب تعليمية مازال( لرياقب عملية ال2

 تطبيق قدرهتم يف إقامة( ليحفز املعلمني يف 3ببعض الطالب.  اماوأصدقائهم و 
وليحفز املعلمني ليكون املعلمني لتطوير قدرهتم بنفسهم وليحفز  يمةالتعلواجبات 

  28.ومسئوليات شديد بواجباتال هتماماالاملعلم أكثر 
مهنية البيانات لرتقية مصادر املعلومات و التعليمية وهي رقابةهذه  نتائجمن 
 املعلمني. 

 األكادميية رقابةطرائق ال -3
طريقة ف .لدي املهارات يف اختار الطريقة لذيا املدرسة هي مديررقابةال

 29.االجتماعيةرقابةالشخصية وطريقة الرقابةقسمني مها طريقة ال إىليلخص رقابةال
 واضحا ومفصال. شرحا تكونلسيشرح التالية تفصيال 

 30.يقوم هبا خمصوص ملعلمني اليتالطريقة الشخصية: وهي الطريقة  (1
                                                           

28Direktorat Tenaga Kependidikan, Metode dan Teknik Supervisi, hlm. 12 
29Ngalim  Purwanto,  Administrasi  dan  Supervisi  Pendidikan,  (Bandung:  Remaja 

Rosdakarya, 2008), cet. ke-XVII, hlm. 120. 
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وحيفز ل عملية التعليم الواقع هذه الطريقة يستطيع أن يستخدم يف جما
حّل م يف ضعيف التعّلمهم وينقص الشاّك منه ىاملعلمني عل

 . مشكالهتم
فيها املعلمون يعلمها  اليتالطريقة عيادة الفصل: هي عيادة الفصل  (2

يستخدمها مدير  اليتالطريقة  إحدىالطالب. عيادة الفصل هي 
لطريقة مهمة لنيل املدرسة ليالحظ عملية التعليمية املباشرة. هذه ا

لم كمثل تطبيق املتنوعة فيما تتعلق باملهنية املع أسلوباملعلومات ب
قدرة الطالب يف فهم املادة.  طريقة ووسائل التعليمية وكذلك علىال
( 2تعني الوقت لعيادة.( 1ائص للطريقة عيادة الفصل هي اخلص اماو 

لّخص. مرقابة( ال4( ما هلا املواجهات األويل. 3بصفة الشخصية. 
( عيادة الفصل تستطيع يف الدراسة قبلها 6 املشكالت علىرقابة( ال5

        31وبعدها.
د مالحظة الفصل: مالحظة الفصل مسوي بعيادة الفصل ولكن جت (3

العامية وهي يف جماهلا وجمال املالحظة  املقارنة بينها وبني املالحظة
التعليمية  أفعال الطالب ومعلمها يف عملية( احملاولة و 1فيما يلي: 

( تطبيق 4( أنواع الطريقة. 3التعليمية.  كيفية تطبيق أهداف(  2
لي الطالب يف عق االستجابة( 6تطبيق الطريقة. ( 5الوسائل. 
، تتكون إيل االستعداد( 1التنفيذ مالحظة الفصل هو: تعليمها. 

                                                                                                                                                               
30 Piet A. Sahertian, Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan, hlm. 52 

31Made Pidarta, Supervisi Pendidikan Kontekstual (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 

hlm.100-102 



19 
 

 
 

. رقابةمعلم ومن الذي يراقب واملادة واللة املستخدمة لكتابة إنتاج امل
السلوكية وكيفية مالحظة املعلم رقابةتنفيذ، الذي تتكون عن ال( ال2

 وكيفية كتابة البيانات.
والتأكيد رقابةإنتاج ال على، تتكون عن البحث االستجوابيةاملوجهات  (4

   32.واالستجابة
وبني املعلم رقابةوالحمادثة الشخصية: وهي احملادثة بني مدير املدرسة  (5

شعر املعلم. هذه الطريقة  اليتحل املشكالت طريقة  تتحدث عن
وهبا يسّهل رقابةاحملادثة الشخصية وهي الطريقة املهمة يف عملية ال

يوجد  حىتشعر املعلمني عميقا  اليتمدير املدرسة ليعّرف املشكالت 
ويري سويأريغان عن أربع  .ّل من كل مشكالتمث يطلبها احلاملسّبب 

دثة الفصل، وهي ( احملا1أنواع من حمادثة الشخصية وهي مما يلي: 
(  2واملعلم حول ما كان الطالب يف خارج الفصل. رقابةاحملادثة بني ال

واملعلم يف قاعة مدير املدرسة رقابةاحملادثة الديوان، هي احملادثة بني ال
تتكمل بآالت املساعدة لكتابة البيانات.  اليتأو يف قاعة املعلمني 

ب واملعلم بدون اإلدارّي. ، هي احملادثة بني املراقالسببية( احملادثة 3
ملعلم بعد اهنائي وارقابة، وهي احملادثة بني الرقابة( احملادثة بعد امل4

 عملية املراق
 االجتماعيةالطريقة  (6

 إىلمع مجيع املعلمني رقابةهي الطريقة تتحّقق ال االجتماعيةالطريقة 

                                                           
32 Made Pidarta, Supervisi Pendidikan Kontekstual, hlm. 93-97 
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 باجتماعيةتتحقق  اليترقابةفرقة الواحدة. ورأي م. غاليم فرونط أن ال
( اإلشراف 3. االجتماعية( واملناقشة 2. ( املعتمر واملشاورة1هي: 

     33والتوجيه الفين.
 األكادمييةرقابةاجملال  -4

 وهي: التعليميةرقابةاجملال 
 تنفيذ املنهج املعينة.  (أ

 . هاتقييمتنفيذها  التعليمية عملية استعدادات (ب
عات شرو معايري حمتوي م علىكفايات املتخرجون إنتاج املعايري عن   (ج

 التنفيذية. 
   يلي: يشمل مماترقية اجلودة التعليمية   (د

  ،العمليةمعايري  على يشملاألساليب التعليمية  (1
 ا تغيرييا وابتكار  فّعاالعملية التعليمية لرتقية كفاءة الطالب  (2
  اجتماعياطالبا  دور اشرتاك الطالب لتكون (3
 إىلل الطالب فعالة يف عملية التعليمية جيد عميق ألصو  االشرتاك (4

 فهم املواد وال حمدود علي شرح املعلم.
علي جودة التخطيط وتنفيذ التعليمية يف كل مواد  املسؤوليةتقوم  (5

 ليكون الطالب لديهم القدرة فيما يلي:
 الرتقية ذوق املعرفية.  -
 املناسب بأهداف الرتبية. و ستمرا ا يةحيصل إيل جناح التعليم -

                                                           
33 Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, hlm. 122-123. 
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  بقدر كشف املعلومات. املعريففهم تطوير  -
 إدارة حتليل املعلومات يف زيادة معرفته.  -
 استخدام املعريف حلل املشكالت.  -
 فرقة األخر.  إىلاتصال املعريف  -
 تنمية التعلم فردا واجتماعا بأحوال الطبيعية.  -

والتعلم  وعملية التعليموثائق املنهج  علىتشتمل  األكادمييةرقابةكانت   
التعليمية وهي بأهداف لرتقية رقابةاألساسي من  وغرضوإقامة التوجيه الفين، 

 التعليمية. رقابةيف إقامة ال تاالجتاهاعملية التعليم وجودة إنتاجها. تتصور 
 2.1الجدوال:       
 34.األكاديميةرقابةتجاهات لاإل    

 
   
 
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
34 Zainal Aqib dan Elham Rohmanto, Membangun Profesionalisme Guru dan Pengawas 

Sekolah/Madrasah  ( Bandung: Rama Widya, 2007), hlm. 54 

 المراقب مدير المدرسة

 
 مدارس\معلم -

 الجودة التعليمية -

مرقابةال اإلنتاج التعليمية -  
المساعد 

 ة

رقابةالم  
(Supervisor) األخر 
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 األكادميية رقابة خطةالطريقة  -5
لكيفية املقبول يف اإلشراف والتصليح جودة ق واالطر  إحدىهو  رقابةختطيط ال

الخر(  واملستنشقاملدرسة املراقب  )مديرالتعّلم يف وجود اخلدمة املهين ممن له أهلي. 
 التعليمية هو:رقابةعناصر ختطيط ال طول الوقت املعينة أعطيته.

 االستعداد (أ
 التنفيذ (ب
 (Tindak Lanjutاملبادرة ) (ج

 
 علم اللغة العربية مالمهنية ل كفاءة:  ثانيمبحث الال
 ةءكفامفهوم ال -أ

: استغىن به عن كفاءةكفاه الشيء يكفيه    )كفى(أرد يف املعجم الوجيز يف مادة 
. وقد جاء يف احلديث الشريف: واالستغناء االكتفاءهي:  كفاءةفال 35غريه، فهو كاف.

 " من قرأ اليتني من آخر سورة البقرة كفاته" أي أغناه.
اها الواسع تعين: معرفة معن Competensy اإلجنليزيةات الكلم ترمجة من كفاءةال

الفرد على ترمجة ما تعلمه  لديهم قدرةال تعين كما أهنااملهارات،   اكتسابأو  هعلمتاملادة 
وتعين أيضا املهارات  36حياة الدراسية. انتهاءفعلية بعد  يف مواقف حياته الدراسية

 والقدرة والصالحية.
رف الكفايات بأهنا مجيع املعارف واملهارات يع Mc Ashan اما ماك أشن 

يكتسبها الفرد لتصبح جزء من سلوكه، واألمر الذي ميكنه من أداء  اليتوالقدرات 
                                                           

مدرس اللغة العربية الكفاءة، )مطعة جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنق، حبرلدين أوريل، مهارات التدريس: حنو إعداد 35 
 63م(، ص.  2011

 93م( ، ص  2000)الرياض: دار التشرالدويل،  2س عبد الرمحن قنديل ، التدريس وإعداد املعلم، طي36 
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واحلركية، تتبني هذه كفايات أغراض  ةواالنتقاليسلوكيات مرضية يف اجملاالت املعرفية 
هداف احملددة يقوم الفرد يف تعليمه، وتكتب يف صورة أ اليتالتعليمية للربنامج 
  37وجيب عن حتقيقها

 معلم اللغة العربية -ب
 حقيقة املعلم -1

" املعلم" أصله )ع ل م(، علمت له  يف املصباح املنري لفظذكر الفيومي 
الشيء تعليما: جعله  وعلم الفالح  38رة يعرفها.اما: وصعت له ديدعالمة، بالتش

: من يتخذ مهنة التعليم افعول معلم. فاملعلم يف اللغة إذيتعلمه، فالفاعل معلم وامل
 39ومن له احلق يف ممارسة إحدى املهن استقالال.

هو الفرد يساعدها املتعلم عن طريقة النشاط العقلي أو  اصطالحاواملعلم 
 منمل يسبق  اليتتعديل السلوك أو اخلربة اجلديدة و تغيري  علىترتيبا احلركي أو هبما 

 40اخلربات السابقة.
األساسي يف موقف  عناصرحدى الن وهو ا حىتان املعلم مل يزال ك

 والطالب. ال علمت الخرون، املواد الدراسية واملالتعليم، إذا قيس بينه وبني املكونا
عملية التعليمية، إال أن املعلم ما زال يف املرتبة شك أن هناك عوامل كثرية لنجاح 

ة الفصل علم مهمة علي حيااألويل وال ينازعه أي عامل من تلك العوامل. امل

                                                           
 94مراجع نفسه، ص. 37 
 348م، ص.  1987مي، املصباح يف غريب الكبري، بريوت لبنان، أبو العباس أمحد بن حممد علي املقرئ الفيو 38 

 م(، مادة أ ل م. 2008إبراهيم أنيس وآخرون، املعجم الوسيط، الطبيعة الرابعة، اجمللة الثاين، )مكتبة الشروق الدولة : القاهرة 39 
 167م(، ص.  2002، ) الرياض: دار إشبيليا للنشر والتوزيع،  1أمحد احلمد ، الرتبية اإلسالمية، ط 40



24 
 

 
 

الطالب، والشكل الجتاهات وما حيدث بداخله وهو احملرك لدوافع الدراسي 
  41.تنوعةساليب التعليم املاألطريقة وهي ال الطالب

 معلمي اللغة العربية  -2
معلمي اللغة العربية هي فرد الذي يعلمها الطالب عن اللغة العربية 

معلم . وبناء بيئة التعليمية ائق تدريسهومكوناته كما هي كعلم اللغة العربية والطر 
حول  تنفيذها وتقوميها ومراقبتها التعليم اللغة العربية ختطهفرد الذي اللغة العربية هو 
 أنشطة التعليمية.

 معلم اللغة العربية كفاءة -ج
عن معلمني وحماضرين  2005سنة  14يف قانون رقم  كفاءةكانت ال  

والسلوكية  عرفية واملهاراتوهي املكونات امل كفاءةاليشرح عن  10أية  1فصل 
ورأي  42لدي املعلم أو احملاضرين اليت يتدبّرها ويفهمها يف تنفيذ الواجبات املهنية.

هي اخللقّي من املعرف والسلوك واملهارات الذين  كفاءةسيفول ساغاال أن ال
 43تتحقق بعملية التعليم وبعادة التفكري يف حتقيق أعمال الوظيفي.

 ثالثة أقسام وهي:  علىتنقسم  ءةكفامما سابق بيانه ال
والصفات املفهومات التقديرات  واالجتاهاتالقدرة واملعارف واملهارات  -1

 واخلصائص لألشخاص يف أعماهلم وواجباهتم املختتموالتمّنيات الذين جيعلوها 
 ظهر خصائص السابقة يف العمل والسلوك وتتحرك يف إنتاج األعمال -2

                                                           
م (، ص.  2009التعليم الثانوي )القاهرة : دار الصحوة الشروالتوزيع،  -مسعد حممد زياد، التدريب الرتبوي للمعلمني: التعليم األساسي  41

201 
42Undang-Undang Guru dan Dosen, cet. Ke-1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 
43Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, cet. Kedua 

(Bandung : Alfabeta, 2009), hlm. 23 
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 ملعينة.وإنتاج األعمال مسوي مبعايري ا  -3
إداري علمني هي قدرة املعلم يف ترتيب و امل كفاءةما سبق أن   اعتمادا على (أ

 عملية التعليمية يف الفصل حلصول إىل أهداف وإنتاج التعليم فعالة. 
املعلم والكفاءة مها  نا ألهكفاءة املعلم مهمة يف عملية التعليمية وخارج

عد املتعلم عن طريق الذي يسا أساسيا يف تنمية الطالب. فاملعلم هو شخص
السلوك أو اخلربة اجلديدة  تعديلو احلركي أو هبما معا على تغري و قلي أنشاط الع

 44خرباته السابقة. منمل يسبق  اليت
القنون و  3األية  28الفصل  2005سنة  19 ويف مشروعة احلكومية النمرة

ال املعلم يف جم إن الكفاءةتقول  1األية  10الفصل  2005السنة  14النمرة 
 كفاءة( ال1وهي مما يلي:  واالبتدائيةوالرتبية الثانوية  والرتبية الرتبية األساسية

 45.االجتماعية كفاءة( ال4املهنية.  كفاءة( ال3الشخصية.  كفاءة( ال2التعليمية. 
 املهنية. كفاءةوالباحث يبحث عن ال

 التعليمية كفاءةال (ب
ر املناهج واملواد تطوي ويشمل علييات املعلم يف ختطيط التدريس، كفا -

 .يةالتعليمية واسرتاتيجية التعليم
، وتتمثل يف هاعملية التعليم ونتائج فعاليةفايات املعلم يف تقومي ك -

شروط وقواعد التقومي الصحيحة يف ضوء قياس و آالت املاستخدام 
 ، منطلقا من أهداف التعليم.قياس الصحيحةامل

                                                           
 م( مادة ع ل م. 2008إبراهيم أنيس وآخرون، املعجم الوسيط ، الطبعة الرابعة ، اجمللدة الثاين، )مكتبة الشروق الدولة: القاهرة44 

45 Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, hlm. 30. 
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عرفة خلفية الطالب ، وتتمثل يف ماملعلم يف تنفيذ التدريس كفاءة -
واع الوسائل التعليمية أنبه و لياواع طرائق التعليم وأسأنوخصائصهم و 

 وإدارة عملية التعليمية. 
نتائج حبوث العملية لرتقية جودة األداء يف  االستفادة يفاملعلم  كفاءة -

وتتمثل يف عمل البحوث العملية يف جمال التعليم أو التعليمية، عملية 
وتوظيفها لرتقية األداء  من نتائجها واالستفادةعلمي يف جمال ختصيصه ال
 يف عملية التعليمية.

 داريةاإل رقابةال (ج
التنفيذ إدارة  علىرقابةإداري املدرسة لذلك رّكز ال علىوهي عملية الرقابية 

( 4(  املرافق. 3. التالميذ( 2( اإلدارة املنهج والتعليمية. 1املدرسة كما يلي: 
( اخلدمة اخلاصة لتحقيق 7. باالجتماعية( عالقة املدرسة 6 ( املالية.5العمايل. 

تنفيذ معيار الرتبوية الوطنّية تتضمن  علىأن تراقب رقابةمما سابق فينبغي لرقابةال
( املعيار التنفيذ 3( املعيار كفاءة املتخرجة. 2. ( املعيار احملتوى1يلي:  ما على

(Proses .)46( املعيار الوسائل واملرافق. 5. ( املعيار الرتبوية وموظفة الرتبوية )
( املعيار Pembiayaan )8( املعيار التمويلية )7(.Pengelolaan) ياإلدار املعيار 
   46. اهلدف مما السابقة لتكون املدرسة لديهم معايري الرتبوية الوطنية.ةالتقوميي

 االجتماعيةالكفايات  (د
بني  جتماعيةاالهي عبارة عن تكوين العالقات  االجتماعيةالكفايات 

هذه العالقات  املعلم والطالب وزمالء العمل واملوظفني واجملتمع بشكل عام. وكل
أهداف التعليمية. وتتمثل هذه الكفايات يف القدرة على تتم من أجل حتقيق 

والقدرة على تقدمي الراء الخرين والقدرة على  االجتماعيوالتكيف  االنفتاح
 والقدرة على أشراك اجملتمع يف العمل. والعمل،تكوين املناخ يف الفصل 

                                                           
46 Piet A. Sahertian. Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 

2008), hlm. 21 
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 لكفايات الشخصيةا (ج
تؤثر على تصرفات  اليتوهي عبارة عن جمموعة من القيم والتعليم واألخالق 

، وهي يف الوقت نفسه تؤثر هوجمتمعاتاملعلم حنو طالبه وزمالئه يف العمل وأسرته 
 .كفاءهتمعلى نشاط الطالب ومحاستهم يف التعليم وتنمية  

التصنيف مع أهداف عملية  أساليبيتضح أنه رغم تعدد مما سبق 
عام جلميع  الساقيةالتعليمية. ويتضح مما سبق أيضا أن تصنيف الكفايات 

 .املعلمني، وال خيتص التصنيف بكفايات معلمي اللغة العربية
الطالب املعلم  احتياجاتبهي ثالثة معايري تتصل  ةالتخصيصيأداء ومعايري 

ملفاهيم اللغة  واكتسابهباللغة العربية  االتصالة( ملهارات )ختصص اللغة العربي
 العريب. باألدبالعربية وتطوير معرفته 

 ةعشر  أثين) من ليي ام وجيمعص على أربعة مكونات ت ختريياعاملوجلميع 
 مكونات( وذلك كما يلي:

ومهارة الكالم  ستماعاالهارات هي مهارة املأداءاته ب عن املعيار األول تتصل -
 .ارة القراءة ومهارة الكتابةومه

 علم النحو والصرف واإلمالء والبالغة.مهي تتعلق مبفاهيم  الثايناملعيار  -
 47املعيار الثالث وهي تتعلق مبعارف وأدبية ونقدية وتذوقية. -

 لدي معلمي اللغة العربية المهنية كفاءةال -د
ملهنية هي ا(. Pekerjaanمبعين العمل ) (Profesionalاملهنية لغة هي من كلمة )

 هي كما يلي: اصطالحا اماالشخص األهلّي و 

                                                           
 28م( ص، 2011)القاهرة( علم الكتب، 1فضل اهلل حممد رجب، معلم اللغة العربية معايري إعداده ومتطلبات تدريبه دراسة وحبوث، ط47 
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ق من الصد على االعتقادليعرّب املهنية هي لكشف الشيء و  كفاءة (أ
 لديه املهارات.الشخص الذي 

 48عملية املعينة.تتعلق ب الشيءاملهنية ينّم ويعرب  كفاءة (ب
هي العملّي  اصطالحا( املهنية KBBI) اإلندونيسيةيف معجم الكبري للغة 

أساس الرتبية األهلّي )املهارات وما تتعلق هبا( املعينة. املهنية هي   علىي يبين الذ
( 3كفاءة اخلاصة ليسرّيها.   إىل( يقوم هبا 2( الذي تتعلق باملهيّن. 1كما يلي: 

 49ليعملها. ةالدافعيخيّتم 
املهنية هي القدرة  كفاءة. يف كتابه "املعلم املهيّن" أن  كدادورأي خباري علما 

يسهلها  اليتتقن مادة التعليمية بالواسعة والعميقة والطريقة التعليمية املناسبة أن ي
  50املشكالت. إىلوال شاك له وال  املتعلم عن فهم املواد

مهنية املعلم ومهنية احملاضر  على( 1أية ) 2008سنة  14يف قانون رقم 
لل، أساس مبدأ، الرغب، والضعفة، وامل علىيعين خاصة للعمل الذي يقوم 

واملثالية، التزام بتحسني مكونات التعليمية، والتفاين واإلميان واألخالق، قد 
مؤهالت األكادميية وخلفية التعليمية وفقا للواجبات، لديه الكفاءة االزمة وفقا 

( يتم ذكر من 2، وتتحمل املسؤولية عن تنفيذ املعلمني املهنية. )الهتمام امليدان
حملاضر املهين عن طريقة تنمية الذاتية يف دميوقراطية،  اعتقادااملهين ميكن املعلني 

تصنيفا وغري متييز، واملستمر مع التمسك حبقوق اإلنسان وقيمة الثقافية وقيم 
 الدينية وقيم األخالق املهين.

                                                           
48Ali Mudlofir, Pendidik Profesional, cet. Ke -2 (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 

2013), hlm. 2. 
49Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ed. Keempat (Jakarta 

: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1104. 
50 Buchari Alma, Guru Profesional (Bandung : Alfabeta, 2009), hlm. 142. 
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كرامة املعلمني،   الرتفاعقانون اخلاص باملعلمني واحملاضرين مهمة  علىتنفيذ 
باملهنية وحياة املهنية  وخصوصاءة املعلمني، وضمان حقوق املعلمني، وحتسني كف

وحتسني املكونات التعليمية الوطنية، وحتليل اجلودة  التعليميةللمعلمني ومكونات 
 51بني التوافر من حيث اجملال واملهارات األكادميية واستقبل جودة التعليمية.

عن املعلم  2005سنة  14رقم  اإلندونيسيةمشروعات مجهورية  علىوفق 
 اضر وهي مما يلي:واحمل

املعلم هو املهين مع مدير املدرسة لتنسيق والتعليم، والتوجيه والتطوير،  (أ
 غري رمسي.عليم رمسيا و والتقييم الت

احملاضر هو املعلم املهين والعلماء بوظيفة الرئيسية اإلداري لتحويل وتطوير  (ب
حث وخدمة التعليمية والبرقابةونشر املعرفة بوسيلة التكنولوجي الرتبوية وال

 اجملتمع.
 عدة فئات، وهي:  إىلكمهنيني وينقسم وعند أومرا مهالك بأن املعلمني  

املعلم املهين له املسؤول عن تنفيذ أنشطة التعليمية ويكون شخصيا رئيسيا،   -1
 كذلك كما هو احلال يف تنفيذ التدريس يف املدرسة.

 ات.املعلم املهنية هو عضو الوجبات تعين الربامج ملدة أربع سنو  -2
املعلم املهين هو شخص الذي اتبعن الربامج التعليمية للمعلمني يف درجة  -3

 املاجستري.
       52املعلم اخلاصة هو ذو املهارات يف حقول املعينة. -4

                                                           
51 Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga kependidikan, hlm. 40 
52 Oemar Hmalik, Pendidikan Guru bBerdasarkan Pendekatan Kompetensi (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2006), hlm. 26-30 
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 53الكفاءة املهنية تتعلق مبجال الدراسة. -1
 مت إعدادها للتدريس اليتاملواضيع  فهم (أ

كر يف املشروعة ومعيار تتضمن باملواضع مما ذ  كفاءةفهم معايري ال (ب
 احلكومية، فضال عن املواد التعليمية.

 املوجودة يف التعليم مستوى وحدة املناهج (ج
 وأساليب تدريس املواد منزلية العلوم. وملفاهمفهم هيكل  (د
 فهم مفهوم العالقات بني املواضع ذات الصلة (ه
 تطبيق املفاهيم األكادميية يف التعليم واحليان اليومية (و

 رتبية املناسبة بالتعليم اللغة العربيةملبادئ ال االستيعاب -2
أهداف الرتبية للوصول إليها املناسبة بالتعليم اللغة  علىأن يتعرف  (1

 العربية
 أن يدرس أهداف الرتبية القومية -
 واملتوسطة االبتدائيةأن يدرس أهداف الرتبية  -
واملتوسطة  االبتدائيةحبث الصلة بني أهداف الرتبية للمرحلة  -

 ية القوميةوبني أهداف الرتب
وظائف املدرسة يف اجملتمع املناسبة بالتعليم اللغة  علىأن يتعرف  (2

 العربية
 .أن يدرس دور املدرسة كمرطز التعليم والثقافة -
 .تتمثل يف مركز التعليم والثقافة اليت احلدوثأن يدرس  -

                                                           
53 Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga kependidikan, hlm. 39 
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 .تتمثل يف مركز التعليم والثقافة اليتأن يدير األنشطة املدرسة  -
تتمثل يف مركز التعليم والثقافة  اليتالنفسية  مبادئ أن يتعرف على (3

 املناسبة بالتعليم اللغة العربية
 وتغيري السلوك واملهارةأن يدرس األنشطة للحصول املعرفة  -
 أن يدرس مبادئ التعلم يف عملية التعليمية -
 أن يطبق مبادئ التعلم يف عملية التعليمية -

 للغة العربيةاملناسبة بالتعليم ا للمواد الدراسية االستيعاب (4
 واملتوسطة االبتدائيةأن يستوعب املواد الدراسية للمرحلة  -

( أن يدرس منهج 1املناسبة بالتعليم اللغة العربية مما يلي: )
( أن يتصفح الكتب 2واملتوسطة. ) االبتدائيةالتعليم للمرحلة 

( أن ينفذ اخلطوات 3واملتوسطة ) االبتدائيةالدراسية للمرحلة 
 كتب الدراسية والتعليمية خاصةالدراسية مثل ال

( 1أن يستوعب املواد اإلضافية املناسبة بالتعليم اللغة العربية: ) -
( أن يدرس 2أن يدرس املواد اإلضافية املناسبة للمواد الدراسية )

 املواد اإلضافية املناسبة ملهنية املعلم.
 املناسبة بالتعليم اللغة العربية التعليمي الربنامجتكوين  (5

( أن 1املناسبة بالتعليم اللغة العربية: ) أهداف التعليميةأن يعد  -
تقدمي  على( أن يقدر 2يدرس خصائص أهداف التعليمية )

( أن يعد أهداف التعليم حللقة واحدة أو 3أهداف التعليم )
 موضوع واحد.
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املناسبة بالتعليم اللغة  وتطوير املواد الدراسية باختيارأن يقوم  -
اختيار املواد الدراسية املناسبة  لىع( أن يقدر 1العربية: )

( أن يطور املواد الدراسية املناسبة 2بأهداف التعليم املطلوب )
 بأهداف التعليم املطلوب 

التعليمية املناسبة بالتعليم اللغة  اسرتاتيجيةأن خيتار ويطور  -
( أن خيتار 2( أن يدرس بعض الطرائق التعليمية )1العربية: )

 ( أن يصمم اخلطوات املناسبة للتعليم3)طرق التعليم املناسبة 
( أن 1أن خيتار ويطور الوسائل املناسبة بالتعليم اللغة العربية: ) -

( أن خيتار الوسائل املعينة 2يدرس بعض الوسائل التعليمية )
( أن 4( أن يصنع الوسائل التعليمية البسيطة )3املناسبة. )

 تشغيل وممارسة الوسائل التعليمية. علىيقدر 
( أن يدرس األنواع 1املصادر التعليمية: ) ويستفيدخيتار أن  -

( أن يستفيد من املصادر 2واملنافع للمصادر التعليمية. )
 التعليمية املناسبة.

 تعليم اللغة العربية :ثالثالمبحث 
 مفهوم تعليم اللغة العربية -أ

 مفهوم التعليم عند املؤهلني خمتلفة منها ما يلي: 
 ل الذي جيعل الشخص تعليمااعماأل وأ ئقرالطاو أعملية الالتعليم هو  -1
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التعليم اكتساب املواد التعليمية او اكتساب املهارات من  أنرمبيفجونج  -2
 54 التعليم او اخلربة والتعلم.

 اماو تدريب أأنشطة التعليم هو عملية التغيري من  55(Hilgerd) حل غارد -3
 عامليةالبيئة الو أعمل امليف 

يكتسب  اليتعادة أنه عملية التعليم هو  مصطلح56عن رشدي أمحد طعيمة -4
 واالجتاهاتبناء اخلربة  Restructuring واملهاراتاملتعلم بواسطتها املعرفة 

يتم بواسطتها تنظيم عناصر  اليت بالياألسه بعبارة اخرى جمموع أنوالقيم. 
من اجل اكتسابه  انمعالبيئة احمليطة باملتعلم ميثل ما تتسع له كلمة البيئة من 

  .ات تربوية معينةخرب 

 اماو التدريب أشطة أنغيري من تبناء من التعريفات السابقة فالتعليم هي عملية ال
 و املهارات.أعاملية لنيل املعرفات البيئة العمل أو امليف 

 تعليم اللغة العربيةل المكونات اإلضافية -ب
م اللغة . وتعليةاليارجتالتعليم هو عملية مهمة ومنظمة وليس عملية عشوائية أو 

العربية حيتوي على العوامل املعينة وهي املعلم، واملتعلم واملادة والطريقة والوسائل تعليمية 
 اللغة العربية.

 
 

                                                           
54M.Thobrani, Belajar dan Pembelajaran Teori dan Praktik (Yogyakarta: Arruz Media, 

2015), hlm. 17 
55Fathul Rahman, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, ( Malang: Madani, 2015), 

hlm.24 

به، )ايسيسكو: منشورات املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة، إلية، تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا منا هجه وأسرشدي أمحد طعيم56 
 45(، ص. 1989
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 املعلم -1
الذي  الذاتياتالتعليم  إىلهو القائم بدور الرتبية والتعليم أو املرشد للتلميذ 

ة وهي الرتبية اجليل ماناتشرتطه الرتبية احلديثة يف عملية التعليمية واملعلم حيمل يف 
 أنه يستطيع نالناشئ من املواطنني. فلذلك املعلم مهم جدا يف عملية التعليمية أل

لدي  الذايت نضباطاالحيدث التغيريات املرغوبة يف سلوك املتعلم، وتنمية روح 
 مبعلمهم. قتداءاالمة املؤسسة التعليمية من خالل ظأنالتعلم واحرتام 

 املتعلم -2
واملتعلم  57فهو متعلم –متعلما  –تعلما  –يتعلم  –ن "تعلم اسم الفاعل م

عادة يف املدارس أو املعاهد اإلسالمية للحصول على بن الذي يتعلم انسهو اإل
 العلم النافع يف حياته ومعيشته

 املادة -3
التالميذ.  إىل يوصلهايقصد هبا املعلم أن  اليتاملادة التعليمية هي املعلومات 

 أن املادة التعليمية البد هلا شروط وهي: 58در أمحدوقال حممد عبد القا
 صحة املادة ومناسبة لعقول التالميذ. (أ

يعيش فيها،  اليتالتالميذ وبالبيئة  باحة مرتبطأن تكون املادة املختارة  (ب
 حلصة.و  مناسبة لوقت

املقررة إيل الوحدات توزعني على اشهر السنة، وربط  ادةاملأن تقسم  (ج
 ة مبادة الدرس القدمي.املادة التعليمية جلديد

 
                                                           

  7(، ص. 1956)بدون مكان: دار اجلهاد، أصول الرتبية وعلم النفس,  سحن حافظ وآخرون،57
 22-21(، ص. 1970)القاهرة: مكتبة النهضة املصرية، العربية، طرق التعليم اللغة حممد عبد القادر أمحد، 58 
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 الطريقة -4
. هي وصيلة لتحقيق ةجاح الطريقة املستخدمنجناح عملية التعليمية تتعلق ب

 وجهانمها  متالزمانأهداف املواد التعليمية بوقت حمدد فالطريقة واملادة التعليمية 
لعملة واحدة فإذا ضعفت إحدامها مل يتحقق اهلدف من العملية على الصورة 

سنا لطريقة ال يعوض فقر املادة، وغزارة املادة تسبح عدمية اجلدي إذا املنشودة فح
 مل تصادف طريقة جيدة.

طبيقها يشمل شروط جناح طروق التعليم اللغة العربية سينجح إذا كأن يف ت
 59ساس لنجاح تطبيقها وهي كما يلي:أطرق. وهي ال

 طرق التعليم مناسبة احوال الطلبة، كفاءة الطلبة (أ
يستعمل املدرس يف حل املشكالت  اليتلقواعد العامة الطرق يتبع ا (ب

 صعب او من البسيط حىت التأكيد. إيلمثال يبدأ من سهلة كالتعليم  
 يقدر تكييف فرق الطلبة (ج

املواد التعليمية يؤثر عملية التعليم يف شرح املدرس  تخدمسيقة االطر 
ليم اللغة العربية طرق التع اماالطرق املتنوعة  ليعرف املعلمطلب ولذلك  ،تاجهانإو 

القراءة وطرق السمعية  وطريقةالرتمجة  طريقةالقواعد و  وطريقةاملباشرة  طريقةمنها 
 .هاوغري  سفايةال
 الوسائل   -5

من الوسائل  علمه املدرسلتعليم اللغة العربية هي كل ما يا وسائلكانت 
، يذه ما يصعب عليهم فهمه من املعلومات اجلديدةمالتال مليستعني به على فه

                                                           
59 Fathul Rahman, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, ( Malang: Madani, 2015), 

hlm.132-134 
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حواسهم فيعرض عليهم  من املعلومات القدمية او يلجأ إىل ءبشيفقد يستعني 
إدراكه بإحدى احلواس فظهر أن استعمال وسائل اإليضاح جيعل و حىت يسهل 

 املعقول إىلقواعد التدريس 
 أنجتلب هبا رغبة التالميذ و  أنالوسيلة  نولذلك الوسائل مهمة جدا أل

يسهل  أنختلص املعلومات و  أنالوثيقة و بيانات التعطي  أنترتفع فهم التالميذ و 
يستطيع ليستخدم الوسيلة يف أي املادة التعليمية لكي  أنحىت ال بد ملعلم  60هبا

 صار املعلم ناجحا. تفسري البينات.
 أصول التعليم  -6

املعروف وما املنتج عن كيفية الشخص يعلم. املعلم  يلحصأصول التعليم 
 :التايلالتعليم  يعلم جيدا إذا كأن يفهم أصول

 أنيف التعليم. ال يكون املعلم  استعداد أنيتعلم املتعلم جيدا إذا ك (أ
جيرب املتعلم يف التعليم. وامر الذي ميكن ليعمل املعلم هي يشجع 

املعلم قبله ملاذا  أخرباملتعلم للتعليم لعل عنده إدارة للتعليم. وذلك 
ذا ما يتعلم متعلق مبا قد املتعلم سهال إ يتعلم يتعلم. إذايتعلم وما جيد 

 .املاضيعرف وهي ابدأ الدراسة مبراجعه ما تتعلم يف 
 إىليتعلم املتعلم جيدا بتدرجيي أي يدير الدراسة بتسلسل من البسيط  (ب

 ما ال يعرف إيلاملعقد ومن ما عرف 
( وهذا مهم جدا ال بد Learning By Doingيتعلم املتعلم بإعماهلا ) (ج

 .ريب من ما يتعلمعلى املتعلم ميارس او تد

                                                           
60 Azhar Arsyad, Bahasa Arab dan Metode Pengajarannya, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2003), hlm.75 
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ه أنيستخدم املتعلم دائما ما تتعلم فحسن معرفته وفهمه. وباحلقيقة  (د
 .واملمارسة املراجعةينبغي على التعليم 

املتعلم  كفاءةللتعليم بتقدمي   أكثرالنجاح يف التعليم جيعل املتعلم  (ه
 .فسيتعلم كثريا

 أنم يريد حيتاج املتعلم املثري مباشرة ومستمرا ليعرف هل تتعلم. املتعل (و
ولذلك ال بد على املعلم يركز لتقدمي املثري  الشيءيتعلم كيف يعمل 

 .مباشرة ومستمرة
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث

 هيتمدخل البحث ومنهج -أ
 يفاحلقائق الذي وقع  كشفل نوعي،الالبحث  ماستخدبا هو مدخل البحثأقام 

تتعلق "  لومبوك الشرقية سالمية احلكومية سلونجاإل الثانويةمدرسة  " ميدان البحث
 ياملهنية ملعلم كفاءةمدير املدرسة لتنمية   رقابة( كيف ختطيط 1)بأسئلة البحث وهي: 

 تنفيذ( كيف 2، )سالمية احلكومية سلونج لومبوك الشرقيةاإل الثانويةدرسة اللغة العربية مب
سالمية اإل لثانويةادرسة املهنية ملعلم اللغة العربية مب كفاءةمدير املدرسة لتنمية   رقابة

 كفاءةمدير املدرسة لتنمية   رقابة( كيف تقومي 3، )احلكومية سلونج لومبوك الشرقية
سالمية احلكومية سلونج لومبوك الشرقية. اإل الثانويةدرسة املهنية ملعلم اللغة العربية مب

ه شعر يمعرفة ما  على ومسي باملدخل النوعي على مفهوم عام وهو البحث الذي يهدف
سياق  يف ةفيوصبطريقة  هكل  علىو  وغريهاهم يتر املوضوع، كسلوكهم، وعملظاه

وصف الظاهرة  يفلنيل املعلومات املستخدمة  نوعيوأهداف حبث ال 61خمصوص وطبيعي.
 62أو احلقائق مع صفتها املميزة.

 ميدان البحث يفهي دراسة حالة عن املشكالت اليت حدثت هذا البحث منهج و 
"، والبيانات الذي ملدرسة لتنمية كفاءة املهنية ملعلم اللغة العربية مدير ارقابة " وهي عن

                                                           
61Junaidi Ghony, FauzanAlmansur, MetodologiPenelitianKualitatif, Cetakan I, 

(Jogjakarta: AR-RUZZ Media, 2012), Hlm. 29.  
62Moh. Kasiram, MetodologiPenelitian, (Malang: UIN Maliki Press, 2010),Hlm. 9. 
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هذا البحث هي األقوال من مصادر البيانات والصوار أو  يفسيجمعها الباحث 
  63الوثائق.
 يفنتيجة البحث، الباحث يكتب التقرير كما نتيجة األصلية  عند تقرير كتابة 

 بقة مع البحث.امليدان بطريق التحليل أين البيانات املطا
 حضور الباحث -ب

( أو الفاعل Key Instrumen) أداة الرئيسيةك البحثميدان  يفحث احضور الب
درسة لتنمية كفاءة مدير املرقابةعن " احلقيقي اتالرئيسي جلمع ونيل البيانات أو خرب 

. "سالمية احلكومية سلونج لومبوك الشرقيةاإل الثانويةدرسة اللغة العربية مب املهنية ملعلم
مجع  يف الرئيسية من أدوات ميدان البحث شيء مطلق ألنه أداة يفحضور الباحث و 

البحث.  يفالصحانفذ مجع البيانات، ويصبح امل، و كاملخطط  الباحث، وكذلك البيانات
يلها وتفسريها مبا حدثت حتل البيانات مث هذا البحث يعين جلمع يفإذن حضور الباحث 

 البحث مصداقية. نتيجة تكون حىتميدان البحث  يف
 البحثميدان  -ج

سالمية احلكومية سلونج اإل الثانويةالبحث هي مدرسة ا هذ يفالبحث  ميدان
مدير املدرسة لتنمية كفاءة رقابةالبيانات املتعلقة ب إىللومبوك الشرقية واحتاج الباحث 

 اللغة العربية. معليت يفاللغة العربية  علماملهنية مل
 ومصادرهاالبيانات  -د

اللغة العربية  معليت يفاللغة العربية  معلماملهنية لديه تنمية  يف يةاإلضاف لالعوام
دير ملرقابةمهارات ال ذفيتن عناإلسالمية احلكومية سلونج لومبوك الشرقية  الثانويةمبدرسة 
 الثانويةاللغة العربية مبدرسة  معليت ىفاللغة العربية  علماملهنية مل ةءكفاتنمية   يفاملدرسة 
تنمية  يفملدير املدرسة رقابةما مشكالت ال .ية احلكومية سلونج لومبوك الشرقيةاإلسالم

                                                           
63Lexy J. Moleong, MetodologiPenelitianKualitatif, Cetakan 33, (Bandung: PT 

RemajaRosdakarya, 2014), Hlm. 11 
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اإلسالمية  الثانويةمبدرسة  اللغة العربية. معليت يفاللغة العربية  علماملهنية مل كفاءةال
 احلكومية سلونج لومبوك

ة املهني كفاءةمدير املدرسة لتنمية  رقابةهذا البحث هي البيانات عن  يفالبيانات 
احلكومية سلونج  ميةاإلسالالثانوية درسة ملعلم اللغة العربية ىف تعليم اللغة العربية مب

مدير املدرسة لتنمية  رقابة( كيف ختطيط 1أسئلة البحث وهي: ) اليت،  لومبوك الشرقية
سالمية احلكومية سلونج لومبوك اإل الثانويةدرسة املهنية ملعلم اللغة العربية مب كفاءة

درسة املهنية ملعلم اللغة العربية مب كفاءةمدير املدرسة لتنمية  رقابة تنفيذ( كيف 2، )الشرقية
مدير املدرسة رقابة( كيف تقومي 3، )سالمية احلكومية سلونج لومبوك الشرقيةاإل الثانوية
سالمية احلكومية سلونج لومبوك اإل الثانويةدرسة املهنية ملعلم اللغة العربية مب كفاءةلتنمية  
 ة.الشرقي

( Primerاألساسية )ن: مصادر البيانات انوع يبحث النوعال يفمصادر البيانات 
هذا  يفموضوع مصادر البيانات األساسية  .(Skuder) اإلضافيةومصادر البيانات 

 يفموظفات املدرسة، وكيل املدرسة  ،املنهج يفالبحث هو مدير املدرسة، وكيل املدرسة 
مدير رقابةعن  تالرئيسيالطالب الذي يكون املخرب التلميذ، ومعلم اللغة العربية، ا

هي  اإلضافيةاملدرسة ومشكالته وكفاءة املهنية ملعلم اللغة العربية. ومصادر البيانات 
مدير املدرسة وكفاءة رقابةالوثائق واملسودات املتعلقة مع نتيجة املقابلة واملالحظة عن 

 املهنية ملعلم اللغة العربية.
املدرسة  مديرمع  املباشرة قابلةطريقة املادر بهذه املصمن ات مجع الباحث البيان

مدير املدرسة رقابة كيفيةالتلميذ ومعلم اللغة العربية عن   يفووكيله وىف املنهج ووكيله 
، واملقابلة الدقيقة مع رئيس اللغة العربية تعليم يفلتنمية كفاءة املهنية ملعلم اللغة العربية 

مدير املدرسة وتنمية  رقابة كيفية  والطالب عن  معلم اللغة العربيةو املنهج  يفوكيل املدرسة 
 الباحث مستخدجبانب املقابلة ا .اللغة العربية تعليم يفكفاءة املهنية ملعلم اللغة العربية 

حتليل و  ،املدرسةاللغة العربية هبذا  تعليم تنفيذلتحقيق نتيجة املقابلة عن حظة املال
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تنمية كفاءة املهنية ملعلم  يفمدير املدرسة  رقابةالبيانات عن املطابق مع ق ائالوثمضمون 
 عامة. اللغة العربية تعليم يفاللغة العربية 

 البياناتأسلوب جمع  -ه
أسلوب مجع البيانات الذي و  هذا البحث. يفمجع البيانات  دواتالباحث كأ

 ثائق.، والو املشاركة مالحظةو  املقابلة، استخدم الباحث باستخدام
 ةاملقابل -1

املعلومات مع غريه  ةبلاطالحملادثة بني الشخصني، تتعلق من املقابلة هي ا
أو بطريق املواجهة مع  64السؤال املالئم مع األهداف املرجوة، طرحبطريق 

 . ةواملقابلة غري املنظم ةعام أن املقابلة نوعان: املقابلة املنظمالعلى وجه و املشاركني. 
 حدد ، الباحث قدةنظماملاملقابلة غري  هنا ستخدم الباحثياملقابلة اليت و 

مجع البيانات، وهو مدير  يفالرئيسي الذي يكون مصادرا  املستطلع واملخرب
. املنهج املدرسة، ومعلم اللغة العربية، وبعض الطلبة يفاملدرسة، وكيل املدرسة 

عن  ةعميق ةمعرف احلقيقة الاألحو  الباحث يعرف باستخدام املقابلة غري املنظم
اللغة  تعليم يفمدير املدرسة لتنمية كفاءة املهنية ملعلم اللغة العربية رقابةل أحوا

 العربية
 املالحظة -2

( أن املالحظة هي أساس من مجيع املعلومات. 1988) Nasutionعّرف 
يتعلم الباحث عن السلوك يعرف و  املالحظة وسيلة( بMarshallعرف مرسال )و 

مدير املدرسة رقابة عن ملعرفة املعلومات هنا املالحظةواستخدم الباحث  65.ومعناه
الثانوية درسة اللغة العربية مب تعليم يفلتنمية كفاءة املهنية ملعلم اللغة العربية 

                                                           
64Dedy Mulyadi, MetodologiPenelitianKualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi 

dan Ilmu Sosial Lainnya, Hlm. 180. 
65Sugiyono, MetodePenelitianPendidikanPendekatanKuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

Cetakan ke-22, (Bandung: ALFABRTA, 2015), Hlm. 310. 
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 ينالة املالحظ استخدامبكذلك و . احلكومية سلونج لومبوك الشرقية ميةاإلسال
 مدير املدرسة.رقابةعن هذه قيقة احل البيانات الباحث

 الوثائق -3
نال الباحث من يحقيقة البيانات الذي  الباحث عن ملساعدنا ه وثائقال

 يفمدير املدرسة لتنمية كفاءة املهنية ملعلم اللغة العربية رقابةعن  املقابلة واملالحظة
 ،الشرقيةاحلكومية سلونج لومبوك  ميةاإلسالالثانوية درسة اللغة العربية مب تعليم

 نتيجة املقابلة واملالحظة.ها مطابقة بووصف هاتفسري  على الباحث وميكن
 البياناتتحليل  -و

هذا البحث تعين عملية البحث وتركيب البيانات  يف احملصولحتليل البيانات 
 الباحث ختيارا ةطريق وحتليل مضمون الوثائق على ،واملقابلة ،من املالحظة احملصول

 .مث تلخيصها املالئمة مع أهداف البحث البيانات املهمة
ميلس " هذا البحث بتحليل البيانات الذي طوره البياناتحتليل قام الباحث 

عرض البيانات، ج( ض البيانات، ب( و فى: أ( ختيعين "Milles &Hubberman"هابرمانو 
 :مما يليالرسوم  ىفتلخيص من هذا التحليل كما  66مث أخذ االستنباط.

 
 : حتليل البيانات )شكل متفاعل(1.1رسم 

                                                           
66Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D…, 

Hlm. 245-249. 

 مجع البيانات

ناتالبيا تقصري  

 التلخيص

 عرض البيانات
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 البياناتمجع  -1
املتعلقة هبذا البحث ومجعها البيانات مرحلة جلمع  وهيات البيانمرحلة مجع 

قبل دخوهلا  ايل بالتوا فعلها أهنوحتليل الوثائق.  واملقابلةالباحث بطريقة املالحظة 
الباحث مجع  أنفكالبيانات بداية حتليل  يفالبحث أو بعد تركها. ميدان  إىل

البيانات وحتديد  والفصليسطة كفاءة املرتفعة واملتو الاحملتوى من  رباختباالبيانات 
 تعليم يفتنمية كفاءة املهنية ملعلم اللغة العربية  يفمدير املدرسة  رقابةاليت ركز على 
 .احلكومية سلونج لومبوك الشرقية ميةاإلسالالثانوية درسة اللغة العربية مب

 جتري خطوات بعد البحث بدوهنا ال يفهذه اخلطوات هي أهم اخلطوات 
ات البحث نااراد الباحث حصل على بيالبيانات طوة من مجيع . وهذه اخلها

االسالمية احلكومية سلونج لومبوك الشرقية وهناك أمر  الثانويةية مبدرسة امليدان
هذه ونوعها. و البيانات تتعلق هبذه اخلطوات وهو تعلق الوسيلة املستخدمة جلمع 

 اخلطوات مقررات خيت هنائي البحث.
 البياناتتقصري  -2

البيانات وأختار البيانات من مجع البيانات هي تصنيف البيانات تقصري 
. وهي خطوات املناسيبغري البيانات ات البحث وترق نااملهمة او املناسبة ببي

هي  اخلطوةهذه  يفعمل الباحث  اليتواخلطوات البيانات املتعلقة بتحليل 
 الثاينواخلطوة البيانات وتلخيص  جتماعالواصالح وىل هي اإلاأل اخلطوةن. اخطوت

 .البياناتهي تصنيف الكتابة القصرية حىت نيل الباحث املوضوع واجملتمع ومنوذج 
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 البياناتعرض  -3
وتركيزها وحصرها البيانات وهي اختار البيانات عرض  عن السابقة تاوخطو 

ما ال وتوجهها أو ترك البيانات تقسيم  شطة التحليل بطريقةن. وهذه األامليدان يف
 مكنه أخذ اخلالصة.البحث أل يفباحث احتاجها ال

 درسةمدير املرقابةهي  ينياظهر بشكل الرسم البالبيانات عرض  يفمرحلة 
 الثانوية واملعلم اللغة والطالب قشم اللغة فصل الثاين وما ومن حول مدرسة

 اإلسالمية احلكومية سلونج لومبوك الشرقية.
 االستنتاجالتلخيص أو  -4

اخلالصة من هذا البحث العلمي. وهي  أعىن اجستنتاالمرحلة التخليص او 
توجه  نااملبدئية وممكن التغيري إذا كالبيانات اخلطوات املتأخرة اخلالصة األويل من 

ت اخلالصة ناوإذا ك املذكورة.البيانات ليست مناسبة من خطوات مجع البيانات 
ت ناصة كبالصدق والثبات واخلالالبيانات املبدئية متساوية وظهرت البيانات من 

 الثقة. 
 تصديق البيانات -ز

فحص الباحث صدق نتيجة حبثه قبل حتليل وتفسري البيانات على طريق التكرير 
عدة مرات مث يطالعها مع املتخصصني. وهذا موافق مبا قال موليونج أن هناك بعض 
اخلطوات لتصديق نتائج البحث هي طول االشرتاك واملالحظة العميقة والتثليث 

األعضاء واملوثوقية  وافتحاصاملراجع  وكفاءةحاب وحتليل احلالة السلبية األص وافتحاص
واملوضوعية. ومن هذه الطرق لتصديق صدق البيانات خيتار الباحث ما تعلق ببحثه 

 وهي:
 الباحث:  يةعملعن ىل درجة التصديقية ( لوصل إCreadibility) املصدوقة -1



46 
 

 

 

به املعلومات ليحصل  االشرتاك، عمل الباحث طول االشرتاكطول  (أ
تنمية كفاءة املهنية  يف ومشكالهتا مدير املدرسةرقابةالصحيحة عن 

 اإلسالمية الثانويةدرسة اللغة العربية مب معليت يفاللغة العربية  علممل
 .احلكومية سلونج لومبوك الشرقية

الطروق لتصديق صدق البيانات على طريقة  طريقة منالتثليث، هو  (ب
ن كل أدوات مجع البيانات، واستخدم مقارنة نتائج البيانات م

بني البيانات من  االختالفاتالباحث هذه الطريقة عندما وجدت 
والتثليث ثالثة أنواع وهي  وحتليل مضمون الوثائق. واملالحظةاملقابلة 

 وتثليث الطرق. تثليث البينات، وتثليث املصادر،
 (Dependabilityاملوثوقية ) -2

 يفمدير املدرسة رقابةرفة نتيجة البحث عن استخدم الباحث هذه الطريقة ملع
أخطاء من خطة البحث ومجع البيانات  لرتكيب، وكذلك املعلمنيتنمية كفاءات 

 Dependen) ةاملوثوقيوتفسري البيانات فعلى هذا حيتاج الباحث إىل التدقيق 

Auditor) هذا البحث. يفكأهل املستشار ان  مع املشرف 
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 الرابع فصلال
 نتائج البحث وتحليلهاعرض البيانات و 

 عامة عن ميدان البحثالصورة الالمبحث األول: 
 اإلسالمية الحكومية سلونج لومبوك الشرقية الثانويةلمدرسة عامة الصورة ال -أ

الشرقية كانت  ( لومبوكMAN Selong) سلونج احلكومية اإلسالمية الثانوية مدرسة
 Kebunالقرية كبون تالو ) يفوتقع  لومبوك الشرقية يفإحدى املدرسة اإلسالمية احلكومية 

Talo والتعلم يبدأ  تعليمعملية ال. سلونج لومبوك الشرقية 02( بشارع حسن الدين رقم
الساعة  حىتهنارا إال يوم األربعاء  14:00الساعة  حىتمبكرا  07:15من الساعة 

م هذه املدرسة أربع أقسام وهي قسم اللغة وقسم الدينية وقسم عل يفمشاء.  15:30
. مجيع عمليتهو . اهلدف العام هذه املدرسة هي لفهم الدين االجتماعيالعاملي وقسم علم 
  67.الطالب يعلم علم الدين هافيالذي هناك قسم الدينية 

 68يلي: مافيسلونج  احلكومية اإلسالمية الثانويةفظهرت الصورة العامة ملدرسة 
 لونجاإلسالمية احلكومية س الثانويةمدرسة  : املدرسة اسم  .1

 31.15.20.30.70.04 : رقم اإلحصائية  .2

3.  NPSN : 50222562 

 ج/ب/أ : شاكلة املدرسة  .4
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 1991سنة  137رقم  KMA/1991 : سنة اإلقامة  .5

سلونج لومبوك  02الشارع حسن الدين رقم  : العنوان  .6
 الشرقية نوسا تنجار الغربية

 احلكومية : درجة  .7

 الطبيعية : الطبقة املدرسة  .8

 احلاج ِسل ِمي املاجستري : ملدرسةمدير ا  .9

 ، ماهر، وعلى أساس اخالق الكرميةفائق : الرؤية  .10

لوجود األعمل الدينية على أساس اإلميان   : البعثة  .11
 والتقوى 

  إجناز  علىلوجود الرتبية ذو جودة وحيصل
املستوى وطيّن  ىفاألكادميية و غري أكادميية 

 ودويلّ 

 ىفرات لوجود اإلنسان اليت لديها املها 
 التكنولوجيا مع استعالمات واملواصالت

  اتصل باللغة  ىفلوجود اإلنسان لديها املهارات
 اإلجنلزية واللغة العربية.

 لوجود بيئة املدرسة الرئعي واألمين مع املرتاحي 

  لوجود إدارة املدرسة املشرتكة والواضحة
 والعادلة.
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 مية سلونجاإلسالمية الحكو  الثانويةمدرسة  تنظيم المنظمة في -ب

حتديد  ىف، كي سهولة هبذه املدرسةالتنظيم هنا ترتيب املنظمة للموظف واملعلم 
 : ايلالتوأداء العمل والواجبة لكل املوظف واملعلم. وتفصيلها كما 

 Drs. H. Silmi, M.PdI:    مدير املدرسة 
 M. Nurul Wathoni, S.Pd, M.Pd:    املنهجي ىفوكيل املدرسة 
 H. Umar Faruq, M.Pd:  التالميذي ىفوكيل املدرسة 
 Drs. L. M. Asharuddin:  عالقة العامة ىف  وكيل املدرسة

 التية: جدول ىفكما   املدرسة ههبذ مةظنوأما ترتيب امل
 4.1جدوال: 

 69اإلسالمية الحكومية سلونج الثانويةمدرسة  فىتنظيم المنظمة  
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KA. TU 

WAKAMAD 
BID. KURIKUL 

KOORD. BK 

GURU/KOORD. MAPEL  
WALI KELAS 

SISWA 

WAKAMAD 
BID. SARANA 

WAKAMAD 
BID. SISWA 

WAKAMAD 
BID. SISWA 



49 
 

 

 

 اإلسالمية الحكومية سلونج الثانويةمدرسة  في الطالباتأحوال الطالب و  -ج
ملتخرجون من مدرسة املتوسطة كانت هذه املدرسة هناك الطالب والطالبات ا

اإلسالمية واملعهد واملدرسة املتوسطة احلكومية  الثانويةوهي املدرسة  ةوجعاملختلفة 
مستويات  كل  ىفو  XIIوفصل  XIوفصل  xثالثة مستويات وهي فصل  علىيشتمل 

علم العاملي وقسم علم الديين وقسم علم وقسم عبات وهي قسم اللغة سأربع 
 : مايليفت اجلداول يف. فتصورت عدد الطالب والطالبات االجتماعي

 4.2 :جدول
اإلسالمية الحكومية سلونج سنة  الثانويةمدرسة  فيعدد الطالب والطالبات  

2016/201770  

 فصل
 عدد الطالب

 مجموع م ر

 21 18 3 قسم اللغة  Xصل ف

 38 23 15  قسم الدينية  Xفصل 

 30 19 11 قسم علم العاملي  X-1فصل 

 28 18 10 قسم علم العاملي X-2فصل 

 32 21 11 قسم علم العاملي  X-3فصل 

 36 22 14 االجتماعيقسم علم  X-1فصل 
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 39 25 14 االجتماعيقسم علم X-1-2فصل 

 37 22 15 ياالجتماعقسم علم  X-3فصل 

 261 168 93 مجموع

 27 22 5 قسم اللغة  XIفصل 

 29 17 12 قسم الدينية   XIفصل 

 39 30 9 قسم علم العاملي  XI -1فصل 

 40 30 10 قسم علم العاملي XI -2فصل 

 38 28 10 االجتماعيقسم علم  XI -1فصل 

 40 26 14 االجتماعيقسم علم  XI – 2فصل 

 39 25 14 الجتماعياقسم علم  XI -3فصل 

 252 178 74 مجموع

 24 17 7 قسم اللغة  XIIفصل 

 33 19 14  قسم الدينية  XIIفصل 

 34 24 10 قسم علم العاملي  XII -1فصل 

 35 25 10 قسم علم العاملي XII -2فصل 
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 32 22 10 قسم علم العاملي XII -3فصل 

 32 16 16 االجتماعيقسم علم  XII -1فصل 

 31 16 15 االجتماعيقسم علم  XII -2فصل 

 32 20 12 االجتماعيقسم علم  XII -3فصل 

 32 18 14 االجتماعيقسم علم  XII -4فصل 

 285 177 108 مجموع

 798 523 275 مجموع جمع الطالب

 اإلسالمية الحكومية سلونج الثانويةمدرسة  فيأحوال المعلمين  -د
وهي املعلمون  التعليميةتسري هبا عملية والتعلم اليت  تعليم يف فيةاإلضااملكونات 

اإلسالمية احلكومية سلونج هلا املعلمون واملعلمات اليت  الثانويةاملدرسة  يفواملوظفات. 
توي املاجستري واملستوي متخرجون من اجلامعة املتنوعات واملستويات املتنوعات هي مس

مدرسة  يفملدرسة علمني يف مجع البيانات عن عدد املوقام الباحث  وغريمها. بكالوريا
احلكومية سلونج فوجد أن أكثرهم قد حصلوا على الدرجة سرجانا  اإلسالميةالثانوية 

  :التايلاجلدول  يفوبعضهم على املاجستري، فعددهم 
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  4.3: جداول
اإلسالمية الحكومية سلونج  الثانويةمدرسة  فيوالموظفات  المعلمين أسماء

2016/201771 
ماءاألس درجة التربية  رقم 

رياملاجست  1 احلاج . سلمي املاجستري 
 2 ذولفا  البكالوريا
 3 احلاج امحد سوجعي البكالوريا
 4 نور حيايت البكالوريا
 5 حممد اشهرالدين البكالوريا
 6 مسلحة البكالوريا
 7 مسلمني البكالوريا
 8 حريو فرسطيو عادي البكالوريا
 9 ليال وحيوين البكالوريا

ياالبكالور   10 شهريين 
رياملاجست  11 احلاج. عمر الفاروق 

 12 حمفوظ البكالوريا
 13 سييت صورديانا البكالوريا

رياملاجست  14 موجينه 
رياملاجست  15 بيك ليلي حريمويت 
رياملاجست  16 حرمني 

 17 امحد شكرا املاجستري البكالوريا
 18 نور أمنة البكالوريا
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 19 سوراتيىن البكالوريا
الورياالبك  20 مسموليدي 

رياملاجست ايننورالوط   21 
 22 مشس الرمحن البكالوريا
 23 سري إنتان روهندايين البكالوريا
 24 جسودي البكالوريا
 25 حسن الليال البكالوريا
 26 حزمية البكالوريا
 27 نور ليال هداييت البكالوريا
 28 نور ليلي شريفة البكالوريا
 29 امحد رفعي البكالوريا
 30 احلاج اللو فتح الرمحن البكالوريا
 31 اللو ديدي مردونو البكالوريا
 32 اللو إخالص قلبوجي ذكريا البكالوريا
 33 إدروس البكالوريا
 34 جنيدي البكالوريا
 35 حممد إدحم خالد البكالوريا
ان إروطيفىويوين ال الثانوية  36 

 37 صفوة رمحين البكالوريا
الدين سحف البكالوريا  38 
نحممد صنعا البكالوريا  39 
 40 جنيدي مريونو البكالوريا
حىتليلي صلي البكالوريا  41 
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رينبيك تيا إسف أ البكالوريا  42 
 43 فرحية البكالوريا
 44 سري مرضيانا البكالوريا
 45 إرحادي البكالوريا
 46 مؤزة أدوية البكالوريا
 47 سييت عزيزة البكالوريا
 48 خباري مسلم البكالوريا
ق الرمحنفىان تو فىص البكالوريا  49 
 50 سهين البكالوريا
 51 مرعني امحد البكالوريا

رياملاجست  52 خإلىدي 
 53 سفر الدين البكالوريا
 54 عبداملالك البكالوريا
 55 لطفى حرياضي البكالوريا
 56 رضية البكالوريا
 57 حممد سراجي البكالوريا

 العربية، اللغة تعليم حصة على حصات املتنوعة فهي درسة تشتملعلمني هلذه املامل
 قرآن وحصة اإلسالمية التارخيية وحصة اإلسالمية عقيدة تعليم وحصة الفقه تعليم وحصة

 تعليم ىفاملعلمني  وأما. الرياضية تعليم وكذلك اإلسالمية الدينية تعليم وحصة واحلديث
وهي صفوة رمحين واللو ديدي مردونو ونور ليلي أربع معلمني  علىيشتمل  العربية اللغة

أم صفوة رمحين واللو ديدي  فهي الفصل معلم إىل شريفة وحسن الليال وهم تنقسم
سحف  الثاين، الفصل ىفو نور ليلي شريفة و حسن الليال و  األول، الفصل ىف مردونو
 الفصول احملددة. ىفالثالث. وهم يعلمون  الفصل ىفالدين 
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ة إىل كل مكونات املدرسة فالبد هلا املوظفات املنظمة ليفعل ما ومساعد ليسري
تتعلق بعملية املدرسة. وكانت املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية املوظفات اليت تنقسم 

 :التالية اجلدول يفإىل األفعال املعينة فأمسائهم جيدون 

  4.4: جدول
 /2016ومية سلونج اإلسالمية الحك الثانويةمدرسة فى  الموظفات أسماء

201772   
 رقم األسماء المهنة درجة التربية

 1 احلاجة . مسهودة Kepala Tata Usaha البكالوريا
 2 بيك أيرليانا  Staf TU. Kearsipan البكالوريا
 البكالوريا

Staf TU. Urusan BMN 
 3 احلاجة. ُحنيين

 Staf TU.Urusa الثانوية
Kepegawaian.  

 4 رتين إناييت
ثانويةال  Staf TU. Kesiswaan dan 

Humas 
 5 أحرياين

 Staf TU. Kesiswaan الثانوية
Pelap.e_MPA 6 زهرية 

 7 جوهرة Staf TU. Kesiswaan الثانوية
 البكالوريا

Staf TU.Agendaris 
 8 اللو ولدان

 Staf TU. Operator Keuangan البكالوريا
& Perpustakaan 9 حممد منصور 

 الثانوية
Staf TU. Bendahara Rutin 

 10 إدا فهرياين
 الثانوية

Staf TU. Expedisi/Umum 
 11 حممد أمني

 البكالوريا
Staf TU. Urusan 
Perpustakaan Pembina 
Pramuka 

 12 منصور 
 ,Staf TU.Pemungut Komite الثانوية

Imam  
 13 مفتاح الدين

 البكالوريا
SATPAM 

 14 مشس احلادي
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 .Oprator Komputer dan penj البكالوريا
Malam 

 15 حممد ذولكفلي أميين
 البكالوريا

 Perpustakaan 
 16 شهرالدين

 الثانوية
Tukang Kebun  

 17 أهترالدين
 Penjaga  malam/Cleaning الثانوية

Service 
 18 امحد صديق

 الثانوية
Cleaning Service 

 19 أمياويت
 البكالوريا

Laboratorium  Kimia 
 20 رضية

 البكالوريا
Laboraturium  Biologi 

 21 حممد ذول حسين
 البكالوريا

Perpustakaan 
 22 سييت إناييت

 الثانوية
SATPAM 

 23 سعدول مرياضي
 البكالوريا

Laboraturium  Fisika 
 24 سفتيانا ويديا سفطري

 البكالوريا
Laboraturium  Komputer 

 25 سلسطيو نوسنطارا
 

 اإلسالمية الحكومية سلونج الثانويةمدرسة ال فىالوسائل أحوال  -ه
مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية اللغة العربية  تعليماملستخدمة ل التعليميةوسائل 

 املمكن، تعين هذه الوسائل هذه املدرسة يفاملوجودة  مل على مجيع الوسائلتتش سلونج
من أحوال الوسائل  ، تفصيالةيالوالفعالتعلم اللغة العربية بالسهولة  يفملساعدة املتعلم 

 التايل: اجلدول يفكما   التعليمية هبذه املدرسة
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 4.5جدول: 
 2016/201773اإلسالمية الحكومية سلونج  الثانويةالمدرسة  عدد الوسائل

ألسماء الوسائلا العدد  رقم 
5375 m2 األرض وسع  1 

 2 الفصول 25
 3 غرفة لرئيس املدرسة 1
 4 مكتب ألستاذة 2
 5 غرفة نظام اإلدارة   1
 6 غرفة الرقابة واإلرشاد 1
 7 املكتبة 1
 8 غرفة املقصف للطالب 1
 9 (UKS)غرفة تنظيم الصحة للمدرسة  1
 10 غرفة املنظمة الطالب 1
احلاسوب معمل 1  11 
 12 معمل الوسائل املتددة 1
اللغة معمل 1  13 
الفزياء معمل 1  14 
الكيمياء معمل 1  15 
األحياء معمل 1  16 
 17 املصلي 1
 18 احلمام )دورات املياه( ألستاذة 4

 19 احلمام )دورات املياه( لطالب 10
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 20 ميدان كرى السلة 1
دإلىكرة  1  21 
 22  كرّة الطائرة  ميدان 1
 23 غرفة المن 1
 24 املقصف  1

 

 عملية التعليمية بمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية سلونج -و
من يوم االثنني إىل يوم  سلونج احلكومية اإلسالميةملية التعليمية مبدرسة الع
هنارا إال  14:00الساعة  يفوانتهي  07:15كل أسبوع ويبدأها من الساعة   يفالسبت 

العلم  يفملساعدة املعرفة الطالب  اإلضايف. والربامج 16:00يوم األربعاء حىت الساعة 
الصباح مبكرا قبل أن يدخل الطالب إىل فصوهلم  يفم والدين وهو األول "اإلمتاق" ويقو 

ة سورة قراءكل يوم وهي متبادال عن مجيع الفصول. والثاين "  يفوالطالب خيضر اإلمتاق 
 هذه جلميع الطالب واملعلمني واملوظفات على طريقة اجلماعة الضحىمع صالة  يس

ل الطالب إىل مبكرا قبل أن يدخ 06الساعة  يفيوم اجلمعة ووقتها  يف اخلاصة
  74فصوهلم.

مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سلونج وجد الربامج  ففيولوجود بعثة املدرسة 
اللغة األجنبية ويشتمل على لغة العربية ولغة  يفالزيادة والتطوير معرفة الطالب اخلاصة  يف

تعليم اللغة  املدرسة وهي منظومة يفخارج عملية التعليمية األساسية  يف فإهنا ةاإلجنليزي
كل أسبوع فمنظومة تعليم اللغة العربية   يفومها تتحقق  ةاإلجنليزيالعربية ومنظومة التعليمية 

مشاء    ومنظومة  17:30حىت الساعة  16:00يوم األربعاء من ساعة  يفتتحقق 
  75مشاء. 17:30مشاء حىت الساعة  16:00يوم السبت من ساعة  يفالتعليمية 
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قامت منهجية  سلونج احلكومية اإلسالمية الثانوية مبدرسةبية للغة العر تعليم ا يف
كتابة   يفالرتتيب خطة التدريس بأساس ما قد كتب  يفاملعلمني  يتطورالذي  13

التعيني معايري العمل أو معايري حمتويات املواد الدراسي و احملددة. أما هي تعيني  املنهجية
 76والتعيني معايري اإلنتاج. التنفيذ

مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  يفيستخدمها املعلمني الدراسي اليت وكتابة 
تدريسها وهي كتاب اللغة العرية الذي قد خرجه وزارة الدينية اإلندونيسية  يفسلونج 

فهم املواد.  يفوجبانبها يستخدمون املعلمون كتابة الدراسي الخر ليسهل الطالب 
مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سلونج.  يفعربية تعليم اللغة ال يفوالوسائل املساعدة 

جيد الطالب  فيها، وكتاب الدراسي، ومكتبة املدرسة اليت يف اللغةهناك معمل اللغة للعام 
  77املوضوع من املواد الدراسة وغريها.

المهنية  كفاءةتنمية   فيعن رقابة مدير المدرسة  عرض البيانات: المبحث الثاني
 بمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية سلونج فيغة العربية لدي معلمي الل

كل   ايالحظملدير املدرسة أن  نبغيفيمعلمي اللغة العربية الرقابة على قبل أن يعطي 
املعلم  يفأو مما ينقص  التعليميةالبيانات عن مشكالت  إىلليحصل  التعليميةعناصر 

. كما التعليميةومما تتعلق بعناصر  تعليموالطالب والوسائل واملنهج واألهداف وطرق ال
املشكالت شكالت ينبغي لنا أن يعرف حقيقة قال مدير املدرسة "إذا تريد عن حل امل

 إىلاملعلم وما  تعليمأما هي من املعلم ومن الطالب ومن طروق  التعليم عملية يفاملعينة 
  78ذلك." 

حلكومية سلونج كما فأهداف الرقابة مدير املدرسة مبدرسة الثانوية اإلسالمية ا
 يلي: فيمانتائج املقابلة مبدير املدرسة ووكيله فنتيجتها وهي 

 لتحسني عملية التعليمية ملتعلم مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سلونج -1
                                                           

 (27/03/2017أم صفوة رمحين، املقابلة )سلونج،   76
 (25/03/2017 – 20/03/2017املالحظة ىف برامج إلىومية ملدرسة الثانوية الإلسالمية احلكومية )سلونج   77
 (04/2017/ 04احلاج سلمي املاجستري مدير املدرسة/رئيس املدرسة ، املقابلة )سلونج،  78
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 لرتقية جودة عملية التعليمية مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سلونج -2
 والتعلمالتعليم  يفلتنمية جودة مهارات املعلمني  -3
 79حل املشكالت اليت شعرها املعلم. يفملساعدة املعلم  -4

املنهج واملعلمني اللغة  يفكما نتائج املقابلة الباحث مع مدير املدرسة ووكيله 
: األول ملعلمي اللغة العربية هي املهنية كفاءةالعربية أن هيكل الرقابة مدير املدرسة لتنمية  

والطريقة املستخدم واملنهج  واملتعلما أما هي املعلم وما تتعلق هب التعليميةمالحظة عملية 
حتليل البيانات من نتائج املالحظة  والثاين. التعليميةعملية  يفالدراسي ووسائل املستخدم 

وتفسرها. والثالث التوجيهية وهي يطلب حل املشكالت عن البيانات من نتائج 
 80البحث.

 الحكومية اإلسالمية الثانوية المهنية لمعلمي اللغة العربية بمدرسة ةكفاء -أ
 سلونج

 التعليمية كفاءة (1
هي قدر املعلم ان يدير التعليم الطلبة  التعليمية كفاءةكما قد عرف أن  

( 4( تقومي نتائج التعليم 3( ختطيط وتنفيذ التعلم 2( فهم الطلبة 1يشتمل علي: 
اإلسالمية  تطوير الطلبة ان يتحقق قدرهتا املتنوعة. يف مدرسة الثانوية احلكومية

 التعليمية وهي فيما يلي:  الكفاءةسلونج كانت املعلم لدي 
املعلم يف فهم الطلبة وهو يفهم املعلم ما املواد املناسبة بقدرة طالبه،  كفاءة -

يقضي املعلم كل املرافق املساعدة  حىتما الطريقة التعليمية املناسبة بطالبه 
 .التعليم همللطالب يف 

تطوير املناهج واملواد  ويشمل عليط التدريس، املعلم يف ختطي ءةكفا -
 .يةسرتاتيجية التعليمإلالتعليمية وا

                                                           

 (03/2017/ 27& 25املعلىن اللغة العربية، املقابلة )سلونج، احلاج سلمي املاجستري و  79
 (03/2017/ 27& 25احلاج سلمي املاجستري ووكيله واملعلىن اللغة العربية، املقابلة )سلونج،  80
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، وتتمثل يف استخدام هاعملية التعليم ونتائج فعاليةاملعلم يف تقومي  ءةكفا -
، قياس الصحيحةشروط وقواعد املالتقومي الصحيحة يف ضوء قياس و آالت امل

 منطلقا من أهداف التعليم.
وتتمثل يف معرفة خلفية الطالب  التدريس،تنفيذ املعلم يف  كفاءة -

واع الوسائل التعليمية وإدارة أنبه و لياواع طرائق التعليم وأسأنوخصائصهم و 
 عملية التعليمية. 

حبوث العملية لرتقية جودة األداء يف عملية نتائج  االستفادة يفاملعلم  كفاءة
تعليم أو يف جمال التعليمية  وتتمثل يف عمل البحوث العملية يف جمال ال

وتوظيفها لرتقية األداء يف عملية  من نتائجها واالستفادةختصيصه العلمي 
 التعليمية.

 المهنية كفاءة (2
اإلسالمية احلكومية هلا أربع  الثانويةكما قال مدير املدرسة أن مبدرسة 

معلمات اللغة العربية وهي صفوة رمحين وديدي مردونو ونور ليلي شريفة وحسن 
حبقوهلم. لذلك أعتقد أهنم  ةاملناسب والرتبيةميلكون درجة الدراسية  هم الليل

يفهمون على مواد تعليم اللغة العربية بواسعة ويفهمون عن طريقة التعليمية السهلة 
 81اليت سهل الطالب عن فهم املواد الدراسية.

 يلي: فيما اجلداول يففصورت املدرسة  مديرمما ذكر 
 4:6: الجداول
 دراجة التربيتهمالمعلمين مع 

 المتخرجون األسماء النمرة

 قسم اللغة العربية يفبكالوريا  اللو ديدي مردونو 1

                                                           

 (04/04/2017حلاج سلمي املاجستري مدير املدرسة/رئيس املدرسة ، املقابلة )سلونج،  81
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 قسم اللغة العربية يفبكالوريا  نور ليلي شريفة 2

 قسم اللغة العربية وآداهبا ىفبكالوريا  أم صفوة رمحين 3

 قسم اللغة العربية وآداهبا ىفبكالوريا  حسن الليال 4

السابقة يلخص الباحث أن معلمي اللغة العربية مبدرسة الثانوية  اجلدولمن 
حصة املناسبة. إال كان  يفسلونج يعلم ما كان له املهين  احلكوميةاإلسالمية 

الدراسة  يفحصة اللغة العربية  يفالدين يعلم  سحفالعربية هو  اللغةمعلمي 
راسة اإلسالمية مبعهد الد يفللغة العربية ولكن درجة الرتبية أو متخرج  اإلضايف

علم اللغة كعلم النحو والصرف. كما قال وكيل مدير  يفالذي لديهم املعرفة 
غري حصته ولكن أري أنه لديه القدرة  يفاملنهج أن سحف الدين يعلم  يفاملدرسة 

ويقول ديدي مردونو أنه لديه القدرة ىف علم  82علم اللغة كعلم النحو والصرف. يف
  83.اإلضايفتعليم اللغة العربية  يفدع النحو والصرف لذلك أ

 كفاءهتمكان معلم املهين ينبغي له عن بناء املعارف واملهارات وتطوير  
ذلك ال بد تعلمه. فل يفليكون معلم ناجح  ومهنئته حبقولهبواسعة اليت تتعلق 
واستطاع عن تصنيف  الدارسفهم املنهج  يفعلى تظهري مهنته ملعلمي اللغة العربية 

 يفعملية تعليم اللغة العربية وما تتعلق هبا. أما  يفوتقوميه  وتنفيذهلدراس ختطيط ا
 فيمااحلكومية سلونج أن مهنية معلمي اللغة العربية هي  اإلسالميةمدرسة الثانوية 

 يلي:   

 اللغة العربية تعليممنهجية  أتقن -1
ية له معلمي اللعة العرب هافيكان مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سلونج 

يف  كيل املدرسةهي و حممد نور الوطاين و قال . 2013فهم املنهج  يف كفاءةال
                                                           

 (17/04/2017درسة ىف املنهج، املقابلة )سلونج، حممد نور الوطاين وكيل مدير امل  82
 (04/2017/ 11دبدي مردونو املعلمي اللغة العربية ، املقابلة )سلونج،   83
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تنمية ختطيط الدراسي  يف كفاءةالأن معلمي اللغة العربية هبذه املدرسة له  املنهج
 84املناسبة بأحوال الطلبة. التعليميةواد املوتنمية 

ق خطة على مضموم وثائ مستوي يف املنهجوفقا ما قال وكيل املدرسة 
وكما قال معلم اللغة  85التدريسي ووثائق تطوير املواد اليت كتبها معلم اللغة العربية،

أخذها معلم اللغة من كتاب الدراسي املتنوعة  اإلضايفاختار املواد  يفالعربية أن 
واملناسب باملوضوع املعينة لتساعد فهم الطالب على املواد يعلمها معلم اللغة 

     86العربية.
 التعليميةاملواد  أتقن -2

  التعليميةيعمل معلمي اللغة عن حتليل املواد  التعليميةحقق املواد تقبل عن ت
واملواد الصعبة  هذا مهم جدا ألنه تأثري عن عدد  السهلةكما ليعلم وليعرف املواد 

 يفشرح املواد ويساعد املعلم  يفاملناسبة  التعليميةاألوقات  تعينيوتأثري عن  لقاءات
 تعليمال أسلوب وكذلك التعليميةعملية  يفالذي سيستخدم  تعليمرق الاختيار ط

 التعليميةبتحليل املواد  ةهملغة العربية : " أن حتليل املواد مكما قال معلمي ال
املرجوة وتساعد املعلم عن اختار ما  التعليميةيساعد املعلم عن تعيني األوقات 

 87".اللغة العربية تعليمال يفالطرق والوسائل املناسبة باملواد املعينة 
 88العربية اللغةخطة التدريس  تصنيف -3

 تعيني معيار األساسي -
 األساسي كفاءةتعيني   -
 تعيني معيار اإلجناز  -
 ختطيط األهداف  -

                                                           

 (14/04/2017حممد نور الوطاين وكيل مدير املدرسة ىف املنهج، املقابلة )سلونج،  84
 ختليل مضمون وثائق خطة التدريسي 85
 (25/03/2017بلة )سلونج، حسن الليال و سحف الدين، املقا 86
 (25/03/2017حسن الليال، املقابلة )سلونج،  87
 حتليل مضمون الوثائق عن خطة التدريس اللغة العربية 88
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 تعيني املواد التعليمية -
 تعيني طريقة التدريس -
 ووسائل مصادر التعليمتعيني آلة  -

 م اللغة العربيةعليت عملية تنفيذ -4
 الثانوية مبدرسةاللغة العربية  ملعلميالعربية اللغة  عليمتطوات أنشطة اخل
ثالثة خطوات وهي األول األنشطة املقدمة  إىلسلونج تنقسم  احلكومية اإلسالمية
وكل أنشطات  االختتاماألنشطة  والثالثة واألساسيةاملاهية  األنشطةوالثانية 

   89األوقات احملددة فظهرت مما يلي:

 أنشطة املقدمة  (أ
 املقدمة يلقي السالم إىل املتعلم. يفعادة املعلم كما ال -
 املعلم يفتش حضور املتعلم بقراءة كشف احلضور. -
 تقدمي األهداف التعليمية -
اجلديد املعلم يسأل إىل املتعلم عن  تعليمقبل بداية املوضوع ال -

ملعلم بعض املتعلم تقوميا عن املواد السابقة على طريق يسأل ا
 لسابقة.ا التعليميةواد امل فهم

 يربط معلمي الطلبة عن املواد السابقة مع املواد التية. -
  التعليمية تنفيذ أنشطة (ب

 (Mengamatiاملالحظة ) -
 (Mengeksplor) االستطالع -
 (Mengasosiasikan) التوجيه -
 (Mengkomunikasikanاالتصال ) -

 
                                                           

 حتليل مضمون الوثائق عن تنفىذ تعليم اللغة العربية 89
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 عملية اخلامتة. (ج
املعلم جيرب فهم بعض املتعلم عن املواد املتعلمة، إذا كان  -

املتعلم ال يستطيع أن جييب املعلم يسأل إىل املتعلم األخرى، مث 
املعلم يكرر الشرح املوضوع كي املتعلم يفهم جيدا عن املواد 

 املتعلمة.
 التعليميةالتلخيص املواد  -
 تعلم اللغة العربية. يفحيفز املعلم املتعلم على اجلهد  -
 مث السالم. املنزليةاملعلم يعطى املعلم الواجبة  -

 اللغة العربية تعليممي عملية تقو  -5
 مافياحلكومية سلونج  ةاإلسالمي الثانويةاللغة العربية مبدرسة  تعليمتقومي 

 يلي:
 التعليميةالتقومي كل يوم ما زالت عملية جير  -
 تعليمحتليل الوثائق عن عملية ال عن اإلنتاجيفحص مدير املدرسة  -
 أدوات التقومي من االختبار وغري االختبار -
 التقومي املناسب يكالهتصنيف  -
النصف املستوي وآخر  ىفو  تعليمآخر عملية ال يف تعليميعمل تقومي ال -

 املستوي
 90أداء التقومي لتحسني عملية التعليمية مستمرا يف جيعل املعلم -

عملية تقومي عملية التعليم اللغة العربية ملعلمي اللغة العربية مبدرسة  يف
 وامتحانواألسبوعي  ةاليومي باختبارهي احلكومية سلونج  ةاإلسالمي الثانوية

هذه املدرسة هي معلمي اللغة  يفالنهائي واملقومني  وامتحانبصف السنة 

                                                           

 (04/2017/ 04احلاج سلمي املاجستري مدير املدرسة/رئيس املدرسة ، املقابلة )سلونج، 90 
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ثالثة مرات  يفاللغة العربية يقوم التقومي  املعلمني. اليوميةالعربية واملوظفة 
 91يلي: فيماوهي 

 اليومية االمتحان -
تتكون عن  يميةالتعلكل انتهاء عملية   يفومي جيري الي ختباراال

تقييم  التعليمية.الطلبة من املواد  األسئلة اليت جيب الطلبة تتعلق مبفهوم
وأما  انتهائهأو بعد  التعليميةاألقل يعمل عندما جتري عملية  على وميةالي

قال نور ليلي شريفة كما   التعليميةهيكل التقييم يناسب باألهداف أو املواد 
أو بعج  التعليميةعملية  مزالالذي يعمل  هو الختبار ةوميالي االختبارأن 

مهارة  الختبارأما شفويا أو حتريريا ويستخدم االختبار الشفوي  انتهائها
 ملهارةالتحريري  االختبارأما  االستماعالقراءة ومهارة الكالم أو مهارة 

  92الكتابة أو ترتيب الكلمات ميكن أيضا ملهارة القراءة.

 (UTSنصف السنة. ) االمتحان -
نصف السنة يعمل مرة واحدة، اهليكل امتحان نصف  المتحانا

وهي حتريريا وشفويا ولكن أكثر استخدام  ةوميالي باختبارمناسبة  السنة
 93من األوقات الكثرية. حيتاجالشفوي  اختبارألن  التجريب االختبار

 (UASالنهائي ) االمتحان -
ري سنة واحدة، أما هيكل جي يفالنهائي يعمل مرتني  االمتحان

التقومي  (Non Tes) اختبار( وعري Tes) االختبارمعلمي اللغة العربية وهي 
ليقوم  االختبارلدي الطلبة أما تقومي غري  املعرفية الكفاءةليقوم  باختبار
 السلوكية. الكفاءةأو  الوجدانية الكفاءة

                                                           

 ل مضمون الوثائق عن برامج تدريس اللغة العربيةحتلي 91

 ( 27/03/2017نور ليلي شريفة، املقابلة )سلونج،  92
 (25/03/2017حسن الليال، املقابلة )سلونج،  93
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اختبار نصف السنة واختبار اليومية و حتليل عملية التعليمية من نتائج اختبار  -6
 نهائي. ال

المهنية لمعلمي اللغة العربية  كفاءةتخطيط رقابة مدير المدرسة لتنمية   -ب
 الحكومية سلونج اإلسالميةبمدرسة الثانوية 

 تخطيط أهداف الرقابة -1
املنهج أن أهداف  يفمن نتيجة املقابلة مع مدير املدرسة ووكيل املدرسة 

 94 يلي: يمافالرقابة مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سلونج هي 
لتحسني عملية التعليمية ملتعلم مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  -

 سلونج
لرتقية جودة عملية التعليمية مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  -

 سلونج
 التعليم والتعلم يفلتنمية جودة مهارات املعلمني  -
 حل املشكالت اليت شعرها املعلم. يفملساعدة املعلم  -

اللغة العربية أن األهداف السابقة  تعليمحصة  يف الرقابةاء ويقال أعض
عملية املناقشة  يف ختطيهوثائق املعينة ولكن هذه األهداف  علىال مكتوب 

 95.الرقابةبني املعلمون ومدير املدرسة قبل تتحقق عملية 
 عملية تعليم اللغة العربية  تقييم فيتخطيط معايير  -2

ختطيط تقييم  يفاحلكومية سلونج هلا معايري وىف مدرسة الثانوية اإلسالمية 
 عملية التعليمية وهي فيما يلي:

 اللغة العربية تعليمختطيط أهداف املعايري  (أ

                                                           

 (04/2017/ 04احلاج سلمي املاجستري مدير املدرسة/رئيس املدرسة ، املقابلة )سلونج،  94
 (10/04/2017حسن الليال، املقابلة )سلونج،  95
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 ةاإلسالميمبدرسة الثانوية  اللغة العربية تعليماملعايري األهداف ل
اللغة  تعليم فاألهدامعايري  أن مدير املدرسةكما قال   احلكومية سلونج

  96:يلي فيما هي سلونج احلكومية اإلسالمية الثانوية العربية مبدرسة
 يقدر الطلبة على كل مهارات اللغة العربية -
 فهم النصوص اللغة العربية يفيقدر الطلبة  -
 يقدر الطلبة أن يقدم املفهوم باللغة العربية -
 ترمجة يفيقدر الطلبة  -
 تقدمي املفهوم حتريريا أو شفويا يفيقدر الطلبة  -

بعثة املدرسة وهي  يفة األهداف السابقة جنتمع وقال مدير املدرس
واللغة العربية.  ةاإلجنليزياتصل باللغة  يف"لوجود اإلنسان لديها املهارات 

اللغة العربية السابقة صنف معلمي اللغة العربية من  تعليم يففأهداف املعينة 
    97احملددة. تعليمحتليل منهج ال

 العربية اللغة تعليمتصنيف ختطيط  يفاملعايري  (ب
 اإلسالمية الثانوية مبدرسةلتعليم اللغة العربية معايري التخطيط و 

 يلي: فيماهي سلونج  احلكومية
 الطلبة كفاءة  باهتماميصنف املعلم خطة التدريس  -
 املناسبة تعليماختار املعلم أهداف ال -
 اختار املعلم طريقة التعليم املناسب بأهداف التعليم -
 عليمية اليت تساعد عملية التعليميةاستخدم املعلم الوسائل الت -
 98التقومي املناسبة باألهداف هيكالحتديد  -

 
                                                           

 (03/2017/ 04احلاج سلمي املاجستري مدير املدرسة/رئيس املدرسة ، املقابلة )سلونج،  96
 (03/2017/ 04احلاج سلمي املاجستري مدير املدرسة/رئيس املدرسة ، املقابلة )سلونج،  97
 (03/2017/ 04احلاج سلمي املاجستري مدير املدرسة/رئيس املدرسة ، املقابلة )سلونج،  98
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 ختطيط التعليمية تنفيذ يفاملعايري  (ج
 الثانوية مبدرسةاللغة العربية  ملعلميالعربية اللغة  تعليمطوات أنشطة اخل
ثالثة خطوات وهي األول األنشطة  إىلسلونج تنقسم  احلكومية اإلسالمية

وكل  االختتاماألنشطة  والثالثة واألساسيةاملاهية  األنشطةانية املقدمة والث
 أنشطات األوقات احملددة فظهرت مما يلي:  

 األنشطة املقدمة  (د
 املقدمة يلقي السالم إىل املتعلم. ىفكما العادة املعلم  -
 املعلم يفتش حضور املتعلم بقراءة كشف احلضور. -
 تقدمي األهداف التعليمية -
اجلديد املعلم يسأل إىل املتعلم عن  تعليمع القبل بداية املوضو  -

ملعلم بعض املتعلم تقوميا عن املواد السابقة على طريق يسأل ا
 السابقة. التعليميةواد امل فهم

 يربط معلمي الطلبة عن املواد السابقة مع املواد التية. -
  التعليميةاألنشطة  (ه

 (Mengamati)املالحظة  -
 (Mengeksplor) االستطالع -
 (Mengasosiasikan) هالتوجي -
 (Mengkomunikasikan)االتصال  -

 العملية اخلامتة. (و
املعلم جيرب فهم بعض املتعلم عن املواد املتعلمة، إذا كان  -

املتعلم ال يستطيع أن جييب املعلم يسأل إىل املتعلم األخرى، مث 
املعلم يكرر الشرح املوضوع كي املتعلم يفهم جيدا عن املواد 

 املتعلمة.
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 التعليميةاملواد  التلخيص -
 تعلم اللغة العربية. يفحيفز املعلم املتعلم على اجلهد  -
 مث السالم. املنزليةاملعلم يعطى املعلم الواجبة  -

 
 تقوميية املعايري (ز

التقومي لتعليم اللغة العربية مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  معايري
 يلي: فيماسلونج 
 التعليميةالتقومي كل يوم ما زالت عملية جير  -
حتليل الوثائق عن عملية  عن اإلنتاجيفحص مدير املدرسة  -

 تعليمال
 ادوات التقومي من االختبار وغري االختبار -
 التقومي املناسب هيكالتصنيف  -
النصف املستوي  ىفو  تعليمآخر عملية ال يف تعليميعمل تقومي ال -

 وآخر املستوي
  99رالتحسني عملية التعليمية مستم جيعل املعلم التقومي -

اختار املواد التعليمية وىف  يفمدير املدرسة عن مهارات  فالحظ
اختار املواد  يفمدرسة الثانوية هلا املهارات  ففياستخدام طرق التعليمية. 

 مما يلي: فشرحالتعليمية وطرق التعليمي اللغة العربية. 
 التعليميةاختار املواد  يف املهارة (أ

معلمي اللغة عن حتليل املواد يعمل  التعليميةقبل عن حتقق املواد 
كما ليعلم وليعرف املواد السهلة واملواد الصعبة  هذا مهم جدا ألنه   التعليمية

شرح  يفاملناسبة  التعليميةوتأثري عن تعيني األوقات  لقاءاتتأثري عن عدد 

                                                           

 (03/2017/ 04لمي املاجستري مدير املدرسة/رئيس املدرسة ، املقابلة )سلونج، احلاج س 99
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عملية  يفالذي سيستخدم  تعليماختيار طرق ال يفاملواد ويساعد املعلم 
كما قال معلمي اللغة العربية : " أن حتليل   تعليمال وبأسل وكذلك التعليمية

يساعد املعلم عن تعيني األوقات  التعليميةاملواد أهم ألن بتحليل املواد 
املرجوة وتساعد املعلم عن اختار ما الطرق والوسائل املناسبة باملواد  التعليمية

 100."اللغة العربية تعليمال يفاملعينة 

املناسبة باملعايري واألهداف املعينة وهي تأخذ  فاختار املواد التعليمية
من مصادر التعليم املتنوعة اما هي كتب اللغة العربية األ ساسية أو من اجمللة 

  101وغريها اليت مناسبة باملعايري احملددة.

 التعليميةاختار والتطبيق طريقة  (ب
تعليم  يفمعلمي اللغة العربية يستخدمون الطريقة التعليم املتنوعة 

 لتعلم وهي مما يلي:وا
 102طريقة املناقشة (1

اللغة العربية مبدرسة  تعليم يفطريقة املناقشة  اجراء يفاخلطوات 
 يلي: مافياحلكومية سلونج وهي  اإلسالميةالثانوية 
 يشرح املعلم أهداف التعليمية وطريقة التعليمها -
 يقسم املعل الطلبة إىل الفرق -
 يعطي املعلم نص واحد لكل فرقة -
 اقش ويفهم النصالطلبة ين -
 يقدم الفرقة إنتاج املناقشة أمام الفرقة الخر -

                                                           

 (25/03/2017حسن الليال، املقابلة )سلونج،  100
 (10/04/2017حسن الليال، املقابلة )سلونج،  101
 (10/04/2017حسن الليال، املقابلة )سلونج،  102
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الواحدة والفرقة  واألسئلةاحدي الفرقة تقدم املداخالت  -
 تتقدم متبدال بالفرقة الخر

 عملية املناقشة املعلم يالحظها. ما زلت -
انشطة املناقشة املعلم يقدم املداخالت  انتهاءبعد  -

 د املناسب.ويقدم الطلبة النص احملد ويلخصها
 ج املعلم الدراسة حيت -

 103طريقة مسعية وشفوية (2
تعليم اللغة العربية  يف مسعية وشفويةاجراء طريقة  يفاخلطوات 

 يلي فيمامبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سلونج وهي 
 يشرح املعلم األهداف التعليم والطريقة تعليمها. -
 والفيديواملعلم احلاسوب والشاشة  يستعد -
)الفىلم( ويأمرهم لكتابة  الفيديوعلم اهتمام يطلب امل -

 املفردان املسموع
 املعلم يراقب الطلبة -
يقدم رأيه  األخرىشفويا والطلبة  طابتهالطلبة يقدم  -

 متبدال مع الطلبة األخر
 ويلخصهااملعلم يصلح  -
 قصرية الفيلميقدم املعلم وظيفة املنزل الطلبة ليقص  -
  خيتم املعلم الدراسة -

 104ائيةاالنتقطريقة  (3
تعليم اللغة العربية مبدرسة  يف االنتقائيةاجراء طريقة  يفاخلطوات 

 يلي: فيماالثانوية اإلسالمية احلكومية سلونج وهي 
                                                           

 (27/03/2017نور لبلي شريفة، املقابلة )سلونج،  103
 (18/04/2017ليال، اللو ديدي مردونو، نور ليلي شريفة، املقابلة )سلونج، حسن ال 104
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 يشرح املعلم األهداف التعليم والطريقة تعليمها -
 الطلبة يرتجم إىل اللغة العربية ماذا نقصد بتلك الصورة -
 رة املعلم يقدم الطلبة صورة الواحدة لكل الصو  -
يقدم الطلبة باللغة العربية شفويا ماذا يقصد الصورة  -

 متبادال
 مازالتوالسلوكي لكل الطلبة  الوجداينيالحظ املعلم  -

 عملية التعليم والتعلم
 الدارسة ويلخصيقدم املعلم املداخالت  -
يقدم املعلم الطلبة الوظيفة ويعمره ليبحث الصورة عن  -

 عملية التعليمية
 املعلم خيتم الدراسة -

 105ريقة القراءةط (4
تعليم اللغة العربية  يف االنتقائيةطريقة  اجراء يفاخلطوات  

 يلي: فيمامبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سلونج وهي 
 يشرح املعلم األهداف التعليم -
 يعطي املعلم نص واحد لكل الطالب -
 يشكل الطلبة النص -
يقرأ الطلبة الكلمة أو الكلمتني من النص أمام الفصل  -

 اجالمتب
من الطالب يقدم املداخالت أو األسئلة الواحدة  أحد -

 األخرىإىل الطلبة املقدمة ويبدل الطلبة 
 يسألالطلبة أن جيب  -

                                                           

 (27/03/2017أم صفوة رمحين، املقابلة )سلونج،   105
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 التعليميةيالحظ املعلم عملية  -
 بعد قدم مجيع الطالب جيمع النص الذي قد شكله -
 املعلم وظائف الطلبة النص يراجعيفحص ويصله املعلم  -
 ويلخصهااملعلم املداخالت يقدم  التعليميةهناية  يف -
مبوضوع  األخرىمن النص  املنزليةويقدم الطلبة وظيفة  -

 املناسب
 خيتم املعلم الدراسة -

 وطريقة الرقابة  وقتالتخطيط  -3
يناقش مدير املدرسة مع مجيع عناصر الرقابة  الوقت وطريقة الرقابةتعيني  يف

انوية اإلسالمية احلكومية مدرسة الث يفاملنهج ومجيع املعلمني  يفوهي وكيل املدرسة 
أن الرقابة مبعين تقييم  وقال املنهج يفكما نتيجة املقابلة مع وكيل املدرسة سلونج.  

رقابة املنظمة و رقابة غري املنظمة فرقابة املنظمة  علىأعمال املعلمني وهي تشتمل 
كل سنة أما هي شخصا واجتماعا والرقابة غري املنظمة تتحقق   يفتتحقق مرة 

نصف السنة ويقال أن هذه رقابة غري املنظمة لكشف البينات  امتحانبعد  مرتني
   106املشكالت اليت شعرها املعلم طول عملية التعلمية. على

المهنية لمعلمي اللغة العربية بمدرسة  كفاءةرقابة مدير المدرسة لتنمية   تنفيذ -ج
 الحكومية سلونج اإلسالميةالثانوية 

وقال أن الرقابة مبعين تقييم أعمال  املنهج يف ملدرسةا وكيلكما نتيجة املقابلة مع 
 يفرقابة املنظمة و رقابة غري املنظمة فرقابة املنظمة تتحقق مرة  علىاملعلمني وهي تشتمل 

نصف  امتحانكل سنة أما هي شخصا واجتماعا والرقابة غري املنظمة تتحقق مرتني بعد 
املشكالت اليت شعرها  علىبينات السنة ويقال أن هذه رقابة غري املنظمة لكشف ال

   107املعلم طول عملية التعلمية.
                                                           

 (17/04/2017حممد نور الوطاين وكيل مدير املدرسة ىف املنهج، املقابلة )سلونج،  106
 (17/04/2017، حممد نور الوطاين وكيل مدير املدرسة ىف املنهج، املقابلة )سلونج 107
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 والرقابة مدير املدرسة مبدرسة الثانية اإلسالمية احلكومية سلونج كما يلي:
مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سلونج  هلا برامج الرقابة اليت تشتمل على  يف

عن نتائج  االستجابة( 3ليل نتائج مالحظة )( حت2( مالحظة )1(ثالثة خطوات 
مالحظة هذه من نتائج املقابلة الباحث مع مدير املدرسة أن مالحظة تشتمل على  

وختطيط خطة  التعليميةمعلمي اللغة العربية اليت تتعلق بتخطيط أهداف  كفاءات
ووسائل املستخدم وطرق املستخدم ومهارات املعلم ىف فهم  ولتقوميهاها  وتنفيذي تعليمال

املالحظة تتكون على املالحظني وهو   إنهارة اختار املواد املناسبة. ويقول املنهج و م
 108:ما يلي. فيىشرح فىمالحظة املنظمة ومالحظة غري املنظمة

 مالحظةال -1
 مالحظة املنظمة -أ

املالحظة املنظمة جيري مرتني كل سنة وهي ىف مسستري األويل ومسيتري 
ة منظومة التقييم املعلمني الثاين. ىف مالحظة املنظمة تصنيف مدير املدرس

(PKG اليت تتكون من املعلمني الذين أعلى معرفتهم وخرباهتم ىف كل حصة )
املعينة. ففى حصة التعليم اللغة العربية املعلم الذي يالحظ املعلم هي حسن 

 109الليال وهي أعلى معرفتها.
العربية اليت تتعلق بتخطيط أهداف وكانت مالحظة معلمي اللغة 

ذ ها والتقوميها ووسائل املستخدم فىي وتنتعليموختطيط خطة ال التعليمية
 اختار املواد املناسبة. ومهارةفهم املنهج  ىفوطرق املستخدم ومهارات املعلم 

 املنظمة غري مالحظة -ب
املالحظة غري املنظمة هو املالحظة اليت يقدم مدير املدرسة ووكيله 

ملعلمي مبشارك واتصال بعضها على مجيع املعلمني بطريقة غري الرتتيب يقدم ا
بعض على حصة املعينة. كما قال معلمي اللغة العربية تنالحظ بني معلم 

                                                           

 (25/03/2017، املقابلة ) سلونج،  احلاج سلمي املاجستري ووكيله حممد نور الوطاين 108
 مضمون الوثائق عن عملية رقابة مبدرسة الثانوية اإلسالمية سلونج  109
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قدم مجيع فى 110املعلم يقييم معلم الخر ىف أي فصل يعلم. إحدىاللغة 
من اللغة العربية مع يدع مدير علىمشركة امل ىفاملقييمني اإلنتاج املالحظة 

 شكالت ما وجدها.شاور بينهم عن حل املفىاملدرسة 
 نتائج المالحظة تحليل -2

بعضها مما  تاروخيالتحليل هي اختار البيانات املناسبة عن حلها مبشرة 
لتحليل تتعلق بعملية الرتقية التعليمية ومما تتعلق بتنمية معلمي اللغة العربية ف

أو   ملدرسة الرقابةالبيانات من نتائج املالحظة من كتابة مدير املدرسة أو املنطومة 
 مدير املدرسة مع مجيع املعلمي اللغة العربية كتابة املعلمي اللغة العربية مث يناقش

 111عن أحوال املشكالت
حتليل نتائج املالحظة دعي مدير  ىفاملنهج أن  ىفوقال وكيل املدرسة 

املنهج ووكيل  ىفكوكيل املدرسة   تعليماملدرسة مجيع العناصر املتعلق بعملية ال
اليت قد  عن املشطالتبة ومجيع معلمي اللغة العربية أن يناقش الطل ىفاملدرسة 

مسستري  إحدى ىفوجدها عن عملية املالحظة. وقال هذه عملية املناقشة تسري مرة 
 112وهي بعد انتهئ الدراسة.

وجبانب كيفىة التحليل البيانا السابقة يأمر مدير املدرسة ويصنف الربامج 
 إحدى(. كما قال صفوة رمحين MGMPلمني )للمعلم ىف كل حصة ىف مشاركة املع

( يناقش MGMPمعلم اللغة العربية ىف مستوي األويل ويقول أن مشاركة املعلمني )
املناقسة هي احدي الربامج ملعلمي  وهذه بعضها بعض معلمي اللغة العربيةبني 

صها لتحلي التعليميةاللغة العربية للتقومي عملية  تعليمال ىفاللغة العربية مساعدة 
اإلسالمية  الثانويةوالتصحيحها. فاملناقشة بني املعلمني اللغة العربية مبدرسة 

                                                           

 (18/04/2017حسن الليال، املقابلة )سلونج،  110
معلمي اللغة العربية ، املقابلة )سلونج،  احلاج سلمي املاجستري مدير املدرسة/رئيس املدرسة مع مجيع 111

25/03/2017) 
 (17/04/2017حممد نور الوطاين وكيل مدير املدرسة ىف املنهج، املقابلة )سلونج،  112
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املشكالت التعليم  أحدهميوجد  احلكومية سلونج جيتمعون عند ما كان
   113.والتعلم

 استجابة -3
 رقابةبعد يلخص البيانات من حتليل البيانات فحصل مدير املدرسة ال

عملية  ىفللغة العربية الذي لديه املشكالت املعلم خاصة معلمي ا علىالتدريبات 
 املهنية مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سلونج.  كفاءةألداء تنمية   التعليمية

كان الرقابة والتدريبات يشتمل على الربامج املتنوعة اإلضافىة لتنمية جودة  
 املهنية ملعلمي اللغة العربية وهي مما يلي: كفاءة

 رقابةال -1
 إلضافيةاالدراسة  (أ

( ومنظومة Imtaq) علي إمتاقاإلضافية يف تعليم اللغة العربية يشتمل  لالعوام
( ووقت أنشطة اإلمتاق هي  Study Club Arabic Languageتعليم اللغة العربية )

عن مهارات الكالم  تتطور الطالبكل يوم من كل فصول متبادال بعضها بعض فيها 
 مجيع الطالب متبادال بعضها بعض.    واإلجنلزية عليبطريقة تقدمي خطابة باللغة العربية 

 (Menumbuhkan Kreatifitas Guru) املدرس ابتكار بناء (ب

 يفممارسات الرتبوي، ولكن  يفومتعددة األفكار عن التجديدات 
ممارسات الرتبوي بالعامة التجديدات الواقعية أحيانا موجود وأحيانا معدوم. 

املدرسة ناقص ابتكار من املدارس اللغة ميدان  يفوهذا تدل أن الرتبوي 
 للمعلمنياملهنية ملعلمي اللغة العربية. وحقيقة ممكن  كفاءةالعربية لتنمية  

معلمي اللغة العربية ومتلك أفكار االبتكار عند  كفاءةاللغة العربية لتنمية  
املهنية ملعلمي اللغة  كفاءةمسامهات معلمي اللغة العربية حملاوالت لتنمية  

بية. ألن معلمي اللغة العربية هم يعرفون عن حالة التدريس ومشكالت العر 
 كل يوم مع الطلبة.  يفالتدريس الذي واجه الطالب، وهم اختلط 
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معلمي اللغة العربية ممكن تتحقق األفكار  يفوتنبت ابتكار 
ية باستمرار، ويناسب حبالة بيئة تعليمالتجديدات وحماوالت ترقية جودة 

املهنية  كفاءةوجد املدرسة. وإىل ذلك، متطلبات لتنمية  اجملتمع أينما ي
نفس معلمي اللغة العربية بغري انتظر األفكار أو  يفملعلمي اللغة العربية نشأة 

 .األمر من األعلى
 (Study Club Arabic Language)  اللغة العربية  منظومة (ج

ملهنية ا كفاءةلتنمية   اإلضايفكانت املنظومة اللغة العربية هي الربامج 
خارج الربامج  يفحلصول الطلبة ليت لدي اجلودة املرجوة فهذا الربامج هو 

يتعلمون املتعلمني  وفيهااألساس مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سلونج 
، فتحقق هذه املنظومة اللغة يف اللغة العربيةومهاراهتم  قدرهتمالتطوير  يف

حىت  16:00من الساعة  يوم السبت مساء كل أسبوع وهي يفالعربية 
. فاملواد اليت يستخدم املعلم هي من كتب القواعد اللغة 17:30الساعة 

 114العربية وكتب اللغة العربية األخر بأهتم ما حيتاج املتعلم.
 كفاءةوتطوير   ملمارساتاملنظومة اللغة العربية هي الوسائل املساعدة 

 املهنية ملعلمي اللغة العربية.
 املعلمترقية درجة تربية  (د

تنمية معرفة  يفملعلمي اللغة العربية هي القدرة  الشخصية كفاءة
ما تتعلق بعناصر اللغة اللغة العربية و  تعليم وعلماملناسبة بعلم اللغة العربية 

هذه  يفالعربية وما املهين الذي كان. كما قال مدير املدرسة أن معلمني 
هم وكذلك معلمي حيصل على درجة الدراس املناسبة مبهن %80املدرسة 

هذه املدرسة ثالثة من األربع معلمني اليت حيصل على  يفاللغة العربية أن 
 الدوال التية: يفدراجة املناسبة حبصتهم كما 
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احلكومية هلا  ةاإلسالمي الثانويةكما قال مدير املدرسة أن مبدرسة 
أربع معلمات اللغة العربية وهي صفوة رمحين وديدي مردونو ونور ليلي 

 حبقوهلم. ةاملناسب والرتبيةميلكون درجة الدراسية  وهم الليلريفة وحسن ش
ون ىف املواد تعليم اللغة العربية بواسعة ويفهمون عن يتقنلذلك أعتقد أهنم 

 115طريقة التعليمية السهلة اليت سهل الطالب عن فهم املواد الدراسية.

 يلي: فيما اجلدول يف املدرسة فصورتمما ذكر مدير 
 4:7: الجدول

 المعلمين مع دراجة التربيتهم
 المتخرجون األسماء النمرة

 قسم اللغة العربية ىفبكالوريا  اللو ديدي مردونو 1

 قسم اللغة العربية ىفبكالوريا  نور ليلي شريفة 2

قسم اللغة العربية  ىفبكالوريا  أم صفوة رمحين 3
 وآداهبا

قسم اللغة العربية  ىفبكالوريا  حسن الليال 4
 وآداهبا

السابقة يلخص الباحث أن معلمي اللغة العربية مبدرسة  جدولمن 
حصة املناسبة.  يفاحلكومية سلونج يعلم ما كان له املهين  ةاإلسالمي الثانوية

 يفحصة اللغة العربية  يفإال كان معلمي اللغة العربية هو سحف الدين يعلم 
الدراسة  يفأو متخرج  للغة العربية ولكن درجة الرتبية اإلضايفالدراسة 
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.  يف علم اللغة كعلم النحو والصرفاإلسالمية مبعهد الذي لديهم املعرفة 
املنهج أن سحف الدين يعلم ىف غري حصته  يفكما قال وكيل مدير املدرسة 
ويقول  116علم اللغة كعلم النحو والصرف. يفولكن أري أنه لديه القدرة 

تعليم  يفحو والصرف لذلك أدع علم الن يفديدي مردونو أنه لديه القدرة 
 117.اإلضايفاللغة العربية 

 التدريبات -2
 (Penataran dan Lokakaryaع ورش العمل )فير  (أ

املهنية لدي معلمي اللغة العربية  لرتقية كفاءةورش العمل  عفيتر  ذفيتن
اللغة العربية استطاع القيام به كتلة املدرس اللغة العربية  تعليمعملية  ذفيتن يف

سة الثانوية اإلسالمية احلكومية سلونج وجترى رمتساو خاصة مبد ذو أهداف
بطريقة الدعوة الشخص عند املتحدث. ويطلب املتحدث شرحا عن 

، ةفياملعر أساسيات املعرفة اليت تتعلق بورث العمل. ونال مدرس اللغة العربية 
 يلي: مافي
 م، ( بني معلمي اللغة العربية لتطوير خربهتDiskusiيقوم املناقشة ) -
ومهارة اللغة العربية عند  كفاءة( لرتقية  Pelatihanيقوم التدريبات ) -

 اللغة العربية.  تعليم
التدريبات كما يلي: صياغة ختطيط التدريس،  على إقامةويشتمل 

فاملعلمون  تقييم نتائج التدريس. ذفيتنبعد ذلك ختطيط التدريس، مث  ذفيوتن
األول حسن  118غة العربية املهين هياليت قد قام التدريبات تتعلق مبعلم الل

وىف  2006و ىف جاكرتا سنة  2009دميفاسر بإىل سنة  يفالليال 
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والثاين اللو ديدي  سنة.وىف ماترام لومبوك الغربية  2008يوغجاكرتا سنة 
 .2013مردونو ىف بندونج تتعلق مبنهج 

 (Workshopمعمل اليت تتعلق باللغة العربية ) (ب
باللغة العربية بواحدة فقط، وهذا معمل ويقوم معمل اليت تتعلق 

برنامج من حكومة ماترام مبتارام. وأما حمتوي من هذا معمل قام املوضوع 
اللغة  تعليماللغة وكيف استخدم الوسائل عند عملية  تعليمعن أسلوب 

  119العربية.
 (Pengajaran Mikroالصغري ) تعليم (ج

العربية عند عملية معلمي اللغة  كفاءةالصغري مبمارسة لتدريب   تعليم
بيئة مدرسة  يفالصغري مبعلمي اللغة العربية  تعليماللغة العربية. ويقوم  تعليم

 يفاحلكومية سلونج. ألن تدريبات خاصة، فممارسته  ةاإلسالمي الثانوية
الصغري بطريقة واحد ما  تعليماللغة العربية. ويؤدى  تعليمخارج برامج عملية 

وآخر أن يكون متعلم. هذا الربنامج هو معلمي اللغة أن يكون معلم، 
اللغة  تعليمعملية  يفمعلمي اللغة العربية  كفاءةالتنمية   يفأسلوب التعاون 

 العربية.
المهنية لمعلمي اللغة العربية بمدرسة  كفاءةتقويم رقابة مدير المدرسة لتنمية   -د

 الحكومية سلونج اإلسالميةالثانوية 
الرقابة. بعد أن حتقيق الرقابة جيد أن  تقومي الرقابة مهمة عن حتققها يف

تنفيذها غري مناسب بأهداف معينة أو الطريقة غري مناسبة بدليل الرقابة. فال بد 
ملدير املدرسة أن ميلك مهارات يف التقومي عملية الرقابة بعد انتهائي تنظيم كل 

طريقة  علىو برامج الرقابة. هذه التقومي تقوم بعيادة الفصل ملالحظة عملية الرقابة أ
 البيانات املساعد علي تنفيذ الرقابة. علىمقابلة أعضاء الرقابة لنيل 
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املهنية ملعملي اللغة العربية مبدرسة  كفاءةمهمة يف تنمية   الرقابةألن تقومي 
مدير املدرسة ووكيل املدرسة ىف املنهج  قوية اإلسالمية احلكومية سلونج تتحقالثان

تخدم هي املقابلة واملالحظة واملوجة واملناقشة. هذه هي تقومي الرقابة والطريقة املس
 يلي: اخلطوات التقومي الرقابة كما

 تقومي نتيجة تعليم الطالب -1
تقومي نتيجة تعليم الطالب سيقوم مدير املدرسة مبوجة مبعلمي اللغة 
العربية فقام مدير املدرسة األسئلة تتعلق عن حمتوي الطالب يف تعليمهم، 

( كيف فهم الطالب عن مواد تعليم اللغة 1) هي:درسة فأسئلة مدير امل
ما ( 3الطالب مازال عملية تعليم اللغة العربية، ) اهتم( كيف 2العربية، )

 لديهم الطالب يف تعليم اللغة العربية. املشكالت
جبانب السابقة يقابل املراقب الطالب عن أحوال عملية التعليم 

 طالب.والتعلم وما املشكالت اليت شعرها ال
 تقومي تنفيذ الرقابة -2

املستخدم يف تقومي تنفيذ الرقابة هي املوجه  املدرسة الطريقةقال وكيل  
مع أعضاء املرقبة وهي من وكيل كل حصة ويناقش بينهم عن   االجتماعية

ووسائل تنفيذها.  التنفيذ هاكل ما تتعلق بتنفيذ الرقابة أما هي من الطريقة 
 120اسبة بأهداف وختطيط حمدد.هل من عناصر السابقة تسري من

بواضح ووقع  تتحققمراقب الطالب عن عملية الرقابة هل  وسأل
 أدائها.

 
 ي اللغة العربيةعلمكفاءة متقومي   -3
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املعلم هي بطريقة مالحظ  كفاءةاملراقب يف تقومي   مديستخالطريقة 
( أحوال خطة 1الفصل مازال عملية التعليم الذي يالحظ املراقب هي: )

ختطيط التدريسي هل تناسب بالصياغة منهج املدرسة أم ال، التدريسي و 
( وأدوات تتعلق 4( اتقن املعلم مواد التعليم، )3( كيفية شرح املواد، )2)

الدراس سئل املراقب عن  انتهائيمبصادر تعليم اللغة العربية. وبعد 
 املشكالت اليت شعرها املعلم مازال عملية التعليم.

عملي تقومي الرقابة يقوم املعلم بشرح  هائيانتقال حسن الليال وبعد 
شرح مدير املدرسة أو  واملرتاكب،مباشرة عند ما كان املناقشة بني املراقب 

وكيل املدرسة يف املنهج عن البيانات اليت وجدها املراقب يف عملية التقومي. 
مث أداء التصليحات للمشكالت املذكورة مع مجيع عناصر املكونات املدرسة 

املنهج ومدير املدرسة  يف ووكيل املدرسة بيل املدرسة يف الطالوهي وك
  121يع املعلمني اللغة العربية.ومج

تكون معلم اللغة تنبت بنفسهم أما  مستمرا حىتال تسري تقومي الرقابة 
قال اللو ديدي يف تعليم اللغة العربية كما  وكفاءهتم مهاراهتمهي يف تطوير 

اللغة هلا أعلي  ولكن معلم ةباجتماعيباملنظمة سري مردونو عملية التقومي ال ت
ابتكارهم يف تنمية تقومي الرقابة عملية التعليم وهي جيمع مجيع املعلمني اللغة 

بينهم ويعطي اخلربات واملعلومات بعضها بعض عن معرفة  ويناقشهالعربية 
    122. اليت تتعلق بعملية تقومي الرقابة
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تنمية   فيمدير المدرسة  رقابةعن  ث ومناقشتهانتائج البحتحليل المبحث الثالث: 
اإلسالمية  الثانويةاللغة العربية بمدرسة  تعليم فيالمهنية لمعلمي اللغة العربية  كفاءة

 الحكومية سلونج
التعليمية كفاءة مدير املدرسة لتنمية   ابةقذا الفصل يبحث الباحث ما تتعلق بر ه يف

اللغة العربية مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  ليمتع يفاملهنية لدي معلمي اللغة العربية 
املهنية ملعلمي اللغة العربية  كفاءة(  1) علىسلونج الذي وجد الباحث وهي يشمل 

 كفاءة  املدرسة لتنمية( ختطيط رقابة مدير 2سلونج. ) احلكومية ةاإلسالمي الثانوية مبدرسة
املهنية  كفاءةلتنمية  ابة مدير املدرسة ( ختطيط رق3ة )املهنية للدي معلمي اللعة العربي

املهنية للدي  كفاءة  املدرسة لتنمية( تقومي رقابة مدير 4للدي معلمي اللعة العربية. )
 معلمي اللعة العربية

ليحصل  التعليميةظ كل عناصر ملدير املدرسة أن يالح فينبغي الرقابةقبل أن يعطي 
املعلم والطالب والوسائل واملنهج  يفقص أو مما ين التعليميةالبيانات عن مشكالت  إىل

. كما قال مدير املدرسة "إذا تريد التعليميةتتعلق بعناصر  ومما تعليمالواألهداف وطرق 
أما هي من  تعليم يفاملعينة  حقيقة املشكالتعن حل املشكالت ينبغي لنا أن يعرف 

 طروق تعلم املعلم وما إىل ذلك. املعلم ومن الطالب ومن
 الحكومية اإلسالمية الثانوية هنية لمعلمي اللغة العربية بمدرسةالم كفاءة -أ

 سلونج
 كفاءةكتابه "املعلم املهيّن" أن    يف. كداداملهنية هي كما رأي خباري علما  الكفاءة

املناسبة  التعليميةبالواسعة والعميقة والطريقة  التعليميةاملهنية هي القدرة أن يتقن املادة 
 123املشكالت. إىلن فهمها وال شاك له وال اليت يسهلها املتعلم ع

 كمهنيني وينقسم إىل عدة فئات، وهي:   منيمهالك بأن املعل أومراوعند 
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 الشخصياتأنشطة التعليمية ويكون  تنفيذاملعلم املهين له املسؤول عن  (1
 املدرسة. يفالتدريس  تنفيذ يف، كذلك كما هو احلال الرئيسيات

 تعين الربامج ملدة أربع سنوات.املعلم املهنية هو عضو الوجبات  (2
املعلم املهين هو شخص الذي اتبعن الربامج التعليمية للمعلمني ىف درجة  (3

 املاجستري.
       124معلم اخلاصة هو ذو املهارات ىف حقول املعينة. (4

اإلسالمية احلكومية هلا أربع معلمات  الثانويةكما قال مدير املدرسة أن مبدرسة 
رمحين وديدي مردونو ونور ليلي شريفة وحسن الليال وهم ميلكون  اللغة العربية وهي صفوة

اللغة  تعليماملواد  يفحبقوهلم. لذلك أعتقد أهنم يتقنون  ةاملناسب والرتبيةدرجة الدراسية 
السهلة اليت سهل الطالب عن فهم املواد  التعليميةالعربية بواسعة ويفهمون عن طريقة 

 الدراسية.
 ىف اجلدوال فىما يلي: صورتاملدرسة فمما ذكر مدير 

 4:6: الجدول
 تربيتهمدرجة المعلمين و 

 المتخرجون األسماء النمرة

 قسم اللغة العربية يفبكالوريا  اللو ديدي مردونو 1

 قسم اللغة العربية يفبكالوريا  نور ليلي شريفة 2

 قسم اللغة العربية وآداهبا يفبكالوريا  أم صفوة رمحين 3

 قسم اللغة العربية وآداهبا يفلوريا بكا حسن الليال 4

                                                           
124 Oemar Hmalik, Pendidikan Guru bBerdasarkan Pendekatan Kompetensi (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2006), hlm. 26-30 
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 الثانويةالسابقة يلخص الباحث أن معلمي اللغة العربية مبدرسة  اجلدولمن 
حصة املناسبة. إال كان  يفاحلكومية سلونج يعلم ما كان له املهين  ةاإلسالمي

الدراسة  يفحصة اللغة العربية  يفمعلمي اللغة العربية هو سحف الدين يعلم 
الدراسة اإلسالمية مبعهد  يفلغة العربية ولكن درجة الرتبية أو متخرج ل اإلضايف

كما قال وكيل مدير   والصرف.علم اللغة كعلم النحو  يفالذي لديهم املعرفة 
غري حصته ولكن أري أنه لديه القدرة  يفاملنهج أن سحف الدين يعلم  يفاملدرسة 

و أنه لديه القدرة ىف علم علم اللغة كعلم النحو والصرف. ويقول ديدي مردون يف
 .اإلضايفالنحو والصرف لذلك أدع ىف تعليم اللغة العربية 

القنون و  3األية  28الفصل  2005سنة  19 وىف مشروعة احلكومية النمرة
املعلم ىف جمال  كفاءةتقول أن ال 1األية  10الفصل  2005السنة  14النمرة 

( 2التعليمية.  كفاءة( ال1وهي مما يلي:  يةواالبتدائ الثانوية والرتبية الرتبية األساسية
 125.االجتماعية كفاءة( ال4املهنية.  كفاءة( ال3الشخصية.  كفاءةال

عن املدرس  2005 سنة 14اإلندونيسية رقم وفق على مشروعات مجهورية 
مدير املدرسة لتنسيق وتعليم، والتوجيه ( املعلم هو املهين و 1ي مما يلي:واحملاضر وه

احملاضر هو املعلم املهين والعلماء ( 2غري رمسي. تقييم التعليم رمسيا و تطوير، والوال
بوظيفة الرئيسية اإلداري لتحويل وتطوير ونشر املعرفة بوسيلة التكنولوجي الرتبوية 

 والبحث واخلدمة اجملتمع. التعليمية الرقابةو 
انطالق من ما سبق بيانه كان معلم املهين ينبغي له عن بناء املعارف 

 يفليكون معلم ناجح  ومهنئتهبواسعة اليت تتعلق حبقوله  كفاءهتمهارات وتطوير  وامل
 الدارسفهم املنهج  يفتظهري مهنته  العربية علىتعلمه. فلذلك ال بد ملعلمي اللغة 

وتقوميه ىف عملية تعليم اللغة العربية  وتنفيذهواستطاع عن تصنيف ختطيط الدراس 
 وما تتعلق هبا.

                                                           
125Undang-Undang Guru dan Dosen, cet. Ke-1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 
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احلكومية سلونج أن مهنية معلمي اللغة  اإلسالميةثانوية مدرسة ال يفأما 
 يلي:    فيماالعربية هي 

 اللغة العربية تعليممنهجية  أتقن -1
اللعة  معلم فيهاسلونج  احلكوميةكان مدرسة الثانوية اإلسالمية 

 كيل املدرسةهي و حممد نور الوطاين و ىف فهم املنهج. قال  كفاءةالالعربية له 
ىف تنمية ختطيط  كفاءةاللمي اللغة العربية هبذه املدرسة له مع املنهج أن يف

 املناسبة بأحوال الطلبة. التعليميةالدراسي وتنمية مواد 
على مضموم وثائق خطة  املنهج مستويوفقا ما قال وكيل املدرسة ىف 

وكما قال  126التدريسي ووثائق تطوير املواد اليت كتبها معلمي اللغة العربية،
لعربية أن ىف اختار املواد اإلضاىف أخذها معلمي اللغة من  معلمي اللغة ا

كتاب الدراسي املتنوعة واملناسب باملوضوع املعينة لتساعد فهم الطالب 
 على املواد يعلمها معلمي اللغة العربية. 

 التعليميةاملواد  أتقن -2
يعمل معلمي اللغة عن حتليل املواد  التعليميةقبل عن حتقق املواد 

واملواد الصعبة  هذا مهم جدا ألنه  السهلةما ليعلم وليعرف املواد ك  التعليمية
شرح  ىفاملناسبة  التعليميةوتأثري عن تعيني األوقات  لقاءاتتأثري عن عدد 

عملية  ىفالذي سيستخدم  تعليماختيار طرق ال ىفاملواد ويساعد املعلم 
: " أن حتليل كما قال معلمي اللغة العربية  تعليمال أسلوب وكذلك التعليمية

يساعد املعلم عن تعيني األوقات  التعليميةاملواد أهم ألن بتحليل املواد 
املرجوة وتساعد املعلم عن اختار ما الطرق والوسائل املناسبة باملواد  التعليمية

 ".اللغة العربية تعليمال ىفاملعينة 

                                                           

 ختليل مضمون وثائق خطة التدريسي 126
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 خطة التدريس اللغة العربية تصنيف -3
 تعيني معيار األساسي -
 األساسي كفاءةتعيني   -
 تعيني معيار اإلجناز  -
 ختطيط األهداف  -
 تعيني املواد التعليمية -
 تعيني طريقة التدريس -
 وسائل مصادر التعليمتعيني آلة  -

 اللغة العربية تعليم عملية تنفيذ -4
 الثانوية مبدرسةاللغة العربية  ملعلميالعربية اللغة  تعليمطوات أنشطة اخل

ثالثة خطوات وهي األول األنشطة  إىلسلونج تنقسم  احلكومية اإلسالمية
وكل  االختتاماألنشطة  والثالثة ةأو األساسياملاهية  األنشطةاملقدمة والثانية 

 أنشطات األوقات احملددة فظهرت مما يلي: 
 أنشطة املقدمة  (أ

 املقدمة يلقي السالم إىل املتعلم. يفكما العادة املعلم  -
 املعلم يفتش حضور املتعلم بقراءة كشف احلضور. -
 تقدمي األهداف التعليمية -
اجلديد املعلم يسأل إىل املتعلم  تعليمقبل بداية املوضوع ال -

ملعلم بعض املتعلم عن املواد السابقة على طريق يسأل ا
 السابقة. التعليميةواد امل تقوميا عن فهم

 يربط معلمي الطلبة عن املواد السابقة مع املواد التية. -
  التعليمية تنفيذ أنشطة (ب

 (Mengamati)ظة املالح -
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 (Mengeksplor) االستطالع -
 (Mengasosiasikan) التوجيه -
 (Mengkomunikasikan)االتصال  -

 عملية اخلامتة. (ج
املعلم جيرب فهم بعض املتعلم عن املواد املتعلمة، إذا كان  -

املتعلم ال يستطيع أن جييب املعلم يسأل إىل املتعلم 
تعلم يفهم األخرى، مث املعلم يكرر الشرح املوضوع كي امل

 جيدا عن املواد املتعلمة.
 التعليميةالتلخيص املواد  -
 تعلم اللغة العربية. يفحيفز املعلم املتعلم على اجلهد  -
 مث السالم. املنزليةاملعلم يعطى املعلم الواجبة  -

 اللغة العربية تعليمتقومي عملية  -5
احلكومية  ةاإلسالمي الثانويةاللغة العربية مبدرسة  تعليمتقومي 

 يلي: مافيونج سل
 التعليميةالتقومي كل يوم ما زالت عملية جير  -
حتليل الوثائق عن  عن اإلنتاجيفحص مدير املدرسة  -

 تعليمعملية ال
 أدوات التقومي من االختبار وغري االختبار -
 تصنيف هيكال التقومي املناسب -
النصف  ىفو  تعليمآخر عملية ال ىف تعليميعمل تقومي ال -

 املستوي وآخر املستوي
ىف أداء التقومي لتحسني عملية التعليمية  جيعل املعلم -

 مستمرا
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ىف عملية تقومي عملية التعليم اللغة العربية ملعلمي اللغة العربية 
اإلسالمية احلكومية سلونج هي بإختبار إلىومي الثانويةمبدرسة 

واألسبوعي وإمتحان بصف السنة وإمتحان النهائي واملقومني ىف هذه 
ي اللغة العربية واملوظفة إلىومية. املعلمي اللغة العربية املدرسة هي معلم

 يقوم التقومي ىف ثالثة مرات وهي فىما يلي:
 اإلمتحان إلىومية -

 التعليميةكل انتهاء عملية   يفجيري  ةوميالي ختباراال
تتكون عن األسئلة اليت جيب الطلبة تتعلق مبفهوم الطلبة من 

األقل يعمل عندما جتري  لىعومية إلىالتقييم  .التعليميةاملواد 
أو بعد إنتهائه وأما هيكل التقييم يناسب  التعليميةعملية 

كما قال نور ليلي شريفة أن   التعليميةباألهداف أو املواد 
 التعليميةومي هو الختبار الذي يعمل مازل عملية إلىاإلختبار 

أو بعج إنتهائها أما شفويا أو حتريريا ويستخدم االختبار 
ختبار مهارة القراءة ومهارة الكالم أو مهارة الشفوي إل

األستماع أما اإلختبار التحريري ملهاراة الكتابة أو ترتيب 
 الكلمات ميكن أيضا ملهارة القراءة.

 (UTSاإلمتحان نصف السنة. ) -

اإلمتحان نصف السنة يعمل مرة واحدة، اهليكل امتحان 
يا ولكن ومي وهي حتريريا وشفو إلىمناسبة بإختبار  السنةنصف 

من  حيتاجأكثر استخدام اإلختبار التجريب ألن إختبار الشفوي 
 األوقات الكثرية.

 (UASالنهائي ) االمتحان -
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النهائي يعمل مرتني ىف سنة واحدة، أما هيكل  االمتحان
( وعري إختبار Tesجيري معلمي اللغة العربية وهي اإلختبار )

(Non Tes) رفىة لدي الطلبة املع كفاءةالتقومي بإختبار ليقوم ال
 كفاءةالوجدنية أو ال كفاءةأما تقومي غري اإلختبار ليقوم ال

 السلوكية.
المهنية لمعلمي اللغة العربية  كفاءةتخطيط رقابة مدير المدرسة لتنمية   -ب

 الحكومية سلونج اإلسالميةبمدرسة الثانوية 
ح التصال على شر  عن ترتيب ختطيط الرقابة (supervisorوجب على املرقبة )

 يفعن جودة التعليمي أو مهنية املعلم، ورأي حممد عن أشياء مهمة  ومظنةواضح 
مضمون ختطيط الرقابة الذي  (1: )127وهي كما يلي االهتمامختطيط الرقابة الذي حيتاج 

ومن  يستخدمتشتمل على ما أهداف الرقابة وما حجة إقامة الرقابة وما الطريقة اليت 
( تظهري أهداف الرتبوية، املعرفة على 2ىف الرقابة. ) وكل ما حيتاج فيهاالذي متعلق 

 التعليم فعالة، املعرفة على الطالب، املعرفة على املعلم.  
 أهداف الرقابة -1

 التعليميةالرقابة ( Glickman 1981هي كما رأي كلجكمن ) التعليميةالرقابة 
 التعليميةلية إدراة عم ىفهي األنشطة اليت تساعها املعلمني لتطوير وتنمية قدرهتم 

التقييم  إىلأهداف املعينة. لذلك أن حقيقة الرقابة األكادميية ال  إىلالتصال 
 128املعلمني إال أهنا لتساعد املعلمني أن تطور املهارات لديهم املعلمني.

 مافي التعليمية رقابة( ثالثة أهداف للSargiovanni 1987رأي سرغيوفايّن )
فهم األكادميية وما تتعلق هبا  ىفاملهنيتهم  كفاءةاللتنمية ( ليساعد املعلمني 1يلي: 
طريقة املعينة. واستخدام قدرهتم على  التعلمةتطوير املهارات فصل و أحوال الوفهم 

                                                           
127 Muhammad, Arni, Hadiyanto, Rifma. Bahan Ajar Supervisi Pembelajaran, (Padang: 

UNP, 2000), 30-34. 
128 Direktorat Tenaga Kependidikan ,Metode Dan Teknik Supervis, hlm. 9 
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املدرسة. عن حتقق هذه عملية الراقب عندما جيري  ىف التعليمية( لرياقب عملية 2
( 3ا ببعض الطالب. باملعلمني وأصدقائهم وإم ةاملقابلوبطريقة  التعليميةعملية 

لتطوير  وليحفز املعلمنيإقامة واجبات التعلمهم  ىفليحفز املعلمني لتطبيق قدرهتم 
قدرهتم بنفسهم مع ليحفز املعلمني ليكون لديهم األهتمام شديد بواجباهتم 

 129ومسئوليتهم.
 ما يلي:فىملعلمني هي  (Pembinaan) الرقابةرأي جاجاسرتا أن أهداف 

 ريس اخلاصة ملعلم واملتعلم.لتصليح أهداف التد (أ
 التعليميةوعملية  التعليميةلتصليح املواد  (ب
 تعليمة التنظيم عملية الفىلتصليح الطرق وهو كي (ج
 لتصليح تقييم الوسائل (د
 والتعلم تعليمانشطة ال علىلتصليح التقييم  (ه
 لتصليح مشرف املتعلم ومشكالته (و

 130املوظفته. علىلتصليح سلوك املعلم  (ز
ال بد بيانه مدير املدرسة تصنيف أهداف واضحة اعتمادا على ماسبق 

للرقابة، تظهريا مبا يفعل يف عملية الرقابة ويلخص الباحث مما املذكورة السابقة أن 
 أهداف عامة للرقابة هي لتصليح العل وترقيته لوجود جودة اإلنتاج فعالة.         

ة سلونج كما كان أهداف الرقابة قد مت مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومي
 نتائج املقابلة مبدير املدرسة ووكيله فنتيجتها فىما يلي:

 لتحسني عملية التعليمية  -
 لرتقية جودة إنتاج التعليم  -
 لتنمية جودة مهارات املعلمني ىف تعليم وتعلم -
 ملساعدة املعلم ىف حل املشكالت اليت شعرها املعلم. -

                                                           
129 Direktorat Tenaga Kependidikan, Metode dan Teknik Supervisi, hlm. 12 
130  Ali Imron, Pembinaan Guru di Indonesia, (Jakarta: PT. Pustaka Jaya, 1995), hal.12. 
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رسة لديه املهارات يف أهداف الرقابة املرجوة وجب ملدير املد إىلحلصول 
 تعيني طريقة الرقابة وهي يشرح الباحب يف مبحث التية.

 طريقة الرقابة -2
الشخصية وطريقة  الرقابةقسمني مها طريقة  إىليلخص  الرقابةفالطريقة 

 واضحا ومفصال. فهما تكونلتفصيال  فيما يليسيشرح  131.االجتماعية الرقابة
 الطريقة الشخصية (1

هذه الطريقة  132منفردا خمصوص ملعلمنيم هبا وهي الطريقة اليت يقو 
احلقيقة وحيفز  التعليمية جمال عمليةىف  يستطيع أن يستخدم املعلمني

 حّل مشكالهتهم.  ىفضعيف التعّلمهم وينقص الشاّك منهم  علىاملعلمني 
 الطريقة عيادة الفصل (2

ها املعلمون يعلمها الطالب. عيادة الفصل فىهي عيادة الفصل اليت 
 التعليميةالطريقة اليت يستخدمها مدير املدرسة ليالحظ عملية  ىإحدهي 

ما تتعلق باملهنية فىاملباشرة. هذه الطريقة مهمة لنيل املعلومات حبال املتنوعة 
فهم  ىفمية فلذلك لقدرة الطالب علىاملعلم كمثل تطبيق الطريقة ووسائل الن

 املادة. 
 الوقت تعني( 1وأما اخلصائص للطريقة عيادة الفصل هي 

 الرقابة( 4( ما هلا املواجهات األويل. 3( بصفة الشخصية. 2عيادة.لل
الدراسة  ىف( عيادة الفصل تستطيع 6 ةاملسئول على الرقابة( 5ملّخص. 

       133قبلها وبعدها.
 عملية التعليميةمالحظة  (3

مالحظة الفصل مسوي بعيادة الفصل ولكن جتد املقارنة بينها وبني 
                                                           

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

Rosdakarya, 2008), cet. ke-XVII, hlm. 120. 
132 Piet A. Sahertian, Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan, hlm. 52 

133Made Pidarta, Supervisi Pendidikan Kontekstual (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 

hlm.100-102 
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( احملاولة 1ما يلي: فىجماهلا وجمال املالحظة العامية  ىفاملالحظة وهي 
ة التطبيق الوسائل فى( كي2 التعليميةعملية  ىفواألفعال الطالب ومعلمها 

( 6( تطبيق الطريقة. 5( تطبيق الوسائل. 4( أنواع الطريقة. 3. التعليمية
 134ها.تعليم ىفاإلستجابة عقلي الطالب 

 حمادثة الشخصية (4
ة وبني املعلم تتحدث عن طريقة دير املدرسة املراقبيوهي احملادثة بني م

 ىفحل املشكالت. هذه الطريقة احملادثة الشخصية وهي الطريقة املهمة 
وهبا يسّهل مدير املدرسة ليعّرف املشكالت اليت شعر املعلمني  الرقابةعملية 

احلّل من كل مشكالت مع املعلم ويطلبها يوجد املسّبب  حىتعميقا 
 املعينة. 
يري سويأريغان عن أربع أنواع من حمادثة الشخصية وهي مما يلي: و 

واملعلم حول ما كان الطالب  الرقابة( احملادثة الفصل، وهي احملادثة بني 1
 ىفواملعلم  الرقابة(  احملادثة الديوان، هي احملادثة بني 2خارج الفصل.  ىف

آالت املساعدة ها تتكمل بفىقاعة املعلمني اليت  ىفقاعة مدير املدرسة أو 
( احملادثة السبية، هي احملادثة بني املراقب واملعلم بدون 3إلقامة البيانات. 

واملعلم بعد اهنائي  الرقابة، وهي احملادثة بني الرقابة( احملادثة بعد 4اإلدارّي. 
 135.الرقابةعملية 

  هاذفيتن وطريقة الرقابة وقت تخطيط (5
قش مدير املدرسة مع مجيع الرقابة ينا ذفيتن ةفيوكيتعيني الوقت  يف

مدرسة الثانوية  يفاملنهج ومجيع املعلمني  ىفعناصر الرقابة وهي وكيل املدرسة 
وقال مدير املدرسة أن وقت الرقابة هي تنقسم اإلسالمية احلكومية سلةنج. 

كل شهر وسنة فتسري الرقابة بعد انتهئ   ىفثالثة أقسام وهي مرة  على
                                                           

134Made Pidarta, Supervisi Pendidikan Kontekstual, hlm. 93-97 
135 Piet A. Sahertian, Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan, hlm. 21 
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هيكل  على رقابةة الفىالدراسة. ويقول أن كي الدراسة ومازال الدراسة وقبل
العامة هي شخصيا واجتماعا األول املالحظة والثاين حتليل البيانات 

 واملعلومات عن نتائج املالحظة والثالث اإلستجابة.
المهنية لمعلمي اللغة العربية بمدرسة  كفاءةتنفىذ رقابة مدير المدرسة لتنمية   -ج

 لونجالثانوية اإلسالمسة الحكومية س
اهتمام مدير املدرسة استمرارا ألن  إىلالذي حيتاج  تنفيذ الرقابة أمر مهم

ما تتخطط  علىالتخطيط دون التنفيذ ال تتغري احلال يف حالة الواقعية. للحصول 
يف الرقابة قال رفعي يف كتاب حممد أن األمر الذي يهتم مدير املدرسة وهي 

  136فيمايلي:
 مجع البيانات -1

علم والطالب والربامج وسائل اإلضايف. البانات من البيانات من امل
املعلم هي املشكالت املعلم، أحوال التعليم والتعلم، وكفائات املعلم، 

طريقة ووسائل (، RPPخطة التدريسي) (،(Silabusوختطيط التدريسي
 التعليمية. هذه البانانات يبحث باملالحظة وعيادة الفصل.

 حتليل البيانات -2
وهو لتعني ما  البياناتالبيانات جاء وقت حتليل بعد حصل الرقابة 

حتصل مبا املرجوة وهي عن جناح املعلم والطالب يف التعليم والتعلم هل 
 وجدت املشكالت فيه. 

 التكتصليح املش -3
هذه عملية تصليح املشكالت هي اإلستجابة عن تقييم وحتليل 

مبا وجدت يف  كيفة مدير املدرسة يف حل املشكالت والرتقية  البايانات، وهي
املعلم والطالب وعلمية التعليم ووسائل وغريها. تصليح املشكالت وترقية 

                                                           
136 Muhammad, Arni, Hadiyanto, & Rifma, Bahan ajar supervsi Pembelajaran, (Padang: 

UNP, 2000), 34 
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املعلومات املباشرة، وممارسة التعليم والتعلم،  علىجودة التعليم تستطيع 
 عيادة الفصل، التدربات، وحلق الدراسية.

 الرقابة -4
ناجحوا يف  املراد بالرقابة هو يعطي املعلم والطالب احلوافز واجلائزة الذين

أعما هلم وتعليمهم قوال وفعال وسلوكيا. حىت تكون قيمة يف أعماهلم 
 وتعليمهم. 

املهنية لدي معلمي اللغة  كفاءةمما سبق بيانه أن عملية تنفيذ الرقابة لتنمية  
حلكومية سلونج التتحق جبيد واستمرار كما قال العربية مبدرسة الثانوية اإلسالمية ا

معلمي اللغة العربية أن ىف هذين سنتني لن جتد تنفيذ الرقابة جيدا كمثل مالحظة 
 الفصل إلجياد املشكالت لديهم املعلم والطالب وما تتعلق مبا اإلضايف.

 والرقابة مدير املدرسة مبدرسة الثانية اإلسالمية احلكومية سلونج كما يلي:
هلا برامج الرقابة اليت تشتمل  ومية سلونج مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكىف

( اإلستجابة عن 3( ختليل نتائج مالحظة )2( مالحظة )1(على ثالثة خطوات 
نتائج مالحظة هذه من نتائج املقابلة الباحث مع مدير املدرسة أن مالحظة 

خطيط أهداف التعليمية معلمي اللغة العربية اليت تتعلق بت كفاءاتتشتمل على  
ها والتقوميها ووسائل املستخدم وطرق املستخدم  وتنفيذوختطيط خطة التعليمي 

 إن املالحظةاملواد املناسبة. ويقول  ومهارة اختارفهم املنهج  يفومهارات املعلم 
 فيما فشرحتتكون على املالحظني وهو مالحظة املنظمة ومالحظة غري املنظمة. 

 يلي:
 المالحظة -1

 حظة املنظمةمال (أ
املالحظة املنظمة جيري مرتني كل سنة وهي ىف مسستري األويل ومسيتري 

مالحظة املنظمة تصنيف مدير املدرسة منظومة التقييم املعلمني  يفالثاين. 



97 
 

 

 

(PKG اليت تتكون من املعلمني الذين أعلى معرفتهم وخرباهتم ىف كل حصة )
م الذي يالحظ املعلم هي حسن حصة التعليم اللغة العربية املعل ففياملعينة. 

 الليال وهي أعلى معرفتها.
 التعليميةالعربية اليت تتعلق بتخطيط أهداف فمالحظة معلمي اللغة 

ووسائل املستخدم وطرق  ولتقوميهاها  ذفيوتني تعليموختطيط خطة ال
 املواد املناسبة. ومهارة اختارفهم املنهج  ىفاملستخدم ومهارات املعلم 

ملدرسة عن مهارات ىف اختار املواد التعليمية وىف مالحظة مدير ا
استخدام طرق التعليمية. ففى مدرسة الثانوية هلا املهارات ىف اختار املواد 

 ية وطرق التعليمي اللغة العربية.التعليم
 املنظمة غريمالحظة  (ب

املالحظة غري املنظمة هو املالحظة اليت يقدم مدير املدرسة ووكيله 
بطريقة غري الرتتيب يقدم املعلمي مبشارك واتصال بعضها  على مجيع املعلمني

بعض على حصة املعينة. كما قال معلمي اللغة العربية تنالحظ بني معلم 
قدم مجيع فى املعلم يقييم معلم الخر ىف أي فصل يعلم. إحدىاللغة 

من اللغة العربية مع يدع مدير علىمشركة امل ىفاملقييمني اإلنتاج املالحظة 
 شاور بينهم عن حل املشكالت ما وجدها.فىسة املدر 

 نتائج املالحظة حتليل -ج
 وخيتار بعضهاالتحليل هي اختار البيانات املناسبة عن حلها مبشرة 

مما تتعلق بعملية الرتقية التعليمية ومما تتعلق بتنمية معلمي اللغة العربية 
املنطومة  لتحليل البيانات من نتائج املالحظة من كتابة مدير املدرسة أوف

يناقشة مدير املدرسة مع مجيع أو كتابة املعلمي اللغة العربية مث ملدرسة  الرقابة
 عن أحوال املشكالت. املعلمي اللغة العربية



98 
 

 

 

وقال وكيل املدرسة ف املنهج أن ىف حتليل نتائج املالحظة دعي مدير 
هج ووكيل املدرسة مجيع العناصر املتعلق بعملية التعليم كوكيل املدرسة ىف املن

اليت  عن املشطالتاملدرسة ىف الطلبة ومجيع معلمي اللغة العربية أن يناقش 
قد وجدها عن عملية املالحظة. وقال هذه عملية املناقشة تسري مرة ىف 

 ستري وهي بعد انتهئ الدراسة.مس إحدى

 املدرسة أنالسابقة على أمر مدير  تالبياناالتحليل  كيفيةوجبانب  
(. كما MGMPعلم ىف كل حصة ىف مشاركة املعلمني )يصنف الربامج للم

معلم اللغة العربية ىف حمتوي األويل يقول أن مشاركة  إحدىقال صفوة رمحين 
 وهذه بعضها بعض معلمي اللغة العربية( يناقش بني MGMPاملعلمني )

اللغة  تعليمال ىفاملناقسة هي احدي الربامج ملعلمي اللغة العربية مساعدة 
. فاملناقشة بني ولتصحيحها لتلحيصها التعليميةتقومي عملية العربية لل

اإلسالمية احلكومية سلونج جيتمعون  الثانويةاملعلمني اللغة العربية مبدرسة 
 .املشكالت التعليم والتعلم أحدهميوجد  عند ما كان

 اتستجاباإل -2
بعد يلخص البيانات من حتليل البيانات فحصل مدير املدرسة الرقابة 

ات على املعلم خاصة معلمي اللغة العربية الذي لديه املشكالت ىف عملية التدريب
 املهنية مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سلونج.  كفاءةالتعليمية ألداء تنمية  

لتنمية جودة   اإلضافيةكان الرقابة والتدريبات يشتمل على الربامج املتنوعة 
 مما يلي:املهنية ملعلمي اللغة العربية وهي  كفاءة

 الرقابة -3
 الدراسة اإلضافية (أ
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( ومنظومة Imtaq) إمتاق علىاإلضافية يف تعليم اللغة العربية يشتمل  لالعوام
( ووقت أنشطة اإلمتاق هي  Study Club Arabic Language)تعليم اللغة العربية 

الطالب عن مهارات الكالم  ول متبادال بعضها بعض فيها تتطوركل يوم من كل فص
يع الطالب متبادال بعضها مج على ةواإلجنليزيقدمي خطابة باللغة العربية بطريقة ت

 بعض.
 (Menumbuhkan Kreatifitas Guru) املدرس ابتكار بناء (ب

 ىفممارسات الرتبوي، ولكن  ىفومتعددة األفكار عن التجديدات 
ممارسات الرتبوي بالعامة التجديدات الواقعية أحيانا موجود وأحيانا معدوم. 

ميدان املدرسة ناقص ابتكار من املدارس اللغة  ىفتدل أن الرتبوي وهذا 
املهنية ملعلمي اللغة العربية. وحقيقة ممكن للمعلمي اللغة  كفاءةالعربية لتنمية  

معلمي اللغة العربية ومتلك أفكار االبتكار عند  كفاءةالعربية لتنمية  
هنية ملعلمي اللغة امل كفاءةمسامهات معلمي اللغة العربية حملاوالت لتنمية  

العربية. ألن معلمي اللغة العربية هم يعرفون عن حالة التدريس ومشكالت 
 كل يوم مع الطلبة.  ىفالتدريس الذي واجه الطالب، وهم اختلط 

معلمي اللغة العربية ممكن تتحقق األفكار  ىفوتنبت ابتكار 
لة بيئة ية باستمرار، ويناسب حباتعليمالتجديدات وحماوالت ترقية جودة 

املهنية  كفاءةاجملتمع أينما يوجد املدرسة. وإىل ذلك، متطلبات لتنمية  
نفس معلمي اللغة العربية بغري انتظر األفكار أو  ىفملعلمي اللغة العربية نشأة 

 .األمر من األعلى
 (Study Club Arabic Languageمنظومة تعليم اللغة العربية )   (ج

املهنية  كفاءةلتنمية   يفاإلضالربامج كانت املنظومة اللغة العربية هي ا
خارج الربامج  ىف الربامج هواحتصال الطلبة ليت لدي اجلودة املرجوة فهذا  ىف

يتعلمون املتعلمني  هافيو اإلسالمية احلكومية سلونج  الثانويةاألساس مبدرسة 
، فتحقق هذه املنظومة اللغة اللغة العربية ىفالتطوير قدرهتهم ومهاراهتم  ىف
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 حىت 16:00يوم السبت مساء كل أسبوع وهي من الساعة  ىفبية العر 
فاملواد اليت يستخدم املعلم هي من كتب القواعد اللغة  .17:30الساعة 

 العربية وكتب اللغة العربية األخر بأهتم ما حيتاج املتعلم.
 كفاءةاملنظومة اللغة العربية هي الوسائل املساعدة ملماراسات وتطوير  

 ي اللغة العربية.املهنية ملعلم
 ترقية درجة تربية املعلم (ه

تنمية معرفة  ىفملعلمي اللغة العربية هي القدرة  الشخصية كفاءة
تتعلق بعناصر اللغة  ومااللغة العربية  تعليم وعلماملناسبة بعلم اللغة العربية 

هذه  ىفالعربية وما املهين الذي كان. كما قال مدير املدرسة أن معلمني 
درجة الدراس املناسبة مبهنهم وكذلك معلمي  علىحيصل  %80املدرسة 

 علىهذه املدرسة ثالثة من األربع معلمني اليت حيصل  ىفاللغة العربية أن 
 الدوال التية: ىفدراجة املناسبة حبصتهم كما 

احلكومية هلا  ةاإلسالمي الثانويةكما قال مدير املدرسة أن مبدرسة 
فوة رمحين وديدي مردونو ونور ليلي أربع معلمات اللغة العربية وهي ص

ميلكون درجة الدراسية أوالرتبية املناسة حبقوهلم.  وهمشريفة وحسن الليال 
اللغة العربية بواسعة ويفهمون عن  تعليماملواد  ىفلذلك أعتقد أهنم يتقنون 

 السهلة اليت سهل الطالب عن فهم املواد الدراسية. التعليميةطريقة 
 يلي: فيما اجلدولىف  ة فصورتاملدرسمما ذكر مدير 

 4:9: الجدول
 المعلمين مع دراجة التربيتهم

 المتخرجون األسماء النمرة

 قسم اللغة العربية ىفبكالوريا  اللو ديدي مردونو 1
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 قسم اللغة العربية ىفبكالوريا  نور ليلي شريفة 2

قسم اللغة العربية  ىفبكالوريا  أم صفوة رمحين 3
 وآداهبا

قسم اللغة العربية  ىفبكالوريا  يالحسن الل 4
 وآداهبا

السابقة يلخص الباحث أن معلمي اللغة العربية مبدرسة  جدولمن 
احلكومية سلونج يعلم ما كان له املهين ىف حصة  ةاإلسالمي الثانوية

املناسبة. إال كان معلمي اللغة اللغة العربية هو سحف الدين يعلم ىف 
ة اإلضاىف للغة العربية ولكن درجة الرتبية أو حصة اللغة العربية ىف الدراس

متخرج ىف الدراسة اإلسالمية مبعهد الذي لديهم املعرفة ىف علم اللغة كعلم 
كما قال وكيل مدير املدرسة ىف املنهج أن سحف الدين   والصرف.النحو 

يعلم ىف غري حصته ولكن أري أنه لديه القدرة ىف علم اللغة كعلم النحو 
ديدي مردونو أنه لديه القدرة ىف علم النحو والصرف  والصرف. ويقول

 لذلك أدع ىف تعليم اللغة العربية اإلضايف.
 التدريبات (و

تدريبات مهنية  أن خطواتساغاال  سيقولقال أوليفيا ىف كتاب 
( تعيني املادة 3( ختطيط التدربات )2( تعيني املشكالت )1املعلم هي )

( 6تقومي تنفىذ ختطيط التدربات ) (5التدربات ) تنفيذ( 4ووقت لتدريات )
  137التصليحات.

 
 

                                                           
137 Saiful sagala, Supervisi Pembelajaran (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 111 
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 4.7جدوال : 
 التعليمية ومهنية المعلم كفاءةأسلوب تدريبات  

 
 
 
 
  

مهمة يف تصليح تعليم اللغة العربية  التدريباتمن صورة السابقة أن 
م اللغة املهنية يف تعلي كفاءةالتدريبات زيادة خزائن معرفة املعلم لتنمية   وعلى

إىل العربية أما هي طرق تعليمها ووسائل تعليمها واسرتاتيجية تعليمها وما 
من  االستجابةمعلمي اللغة العربية يقم مدير املدرسة  كفاءةلتنمية  ذلك. 

 البيانات وجده يف عملية تعليم اللغة العربية. وهي كما يلي:
 (Penataran dan Lokakaryaع ورش العمل )فىر  (أ

املهنية لدي معلمي اللغة  لرتقية كفاءةورش العمل  عفىتر  ذفيتن 
اللغة العربية استطاع القيام به كتلة  تعليمعملية  ذفيتن ىفالعربية 

سة الثانوية راملدرس اللغة العربية ذو أهداف متساو خاصة مبد
اإلسالمية احلكومية سلونج وجترى بطريقة الدعوة الشخص عند 

أساسيات املعرفة اليت تتعلق املتحدث. ويطلب املتحدث شرحا عن 
 يلي: مافية، فىبورث العمل. ونال مدرس اللغة العربية املعر 

 ( Pelatihanيقوم التدريبات ) (ب

 التطبيق التقويم تنفيذ التقويم

 

 تخطيط
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ويشتمل على إقامة التدريبات كما يلي: صياغة ختطيط 
تقييم نتائج  تنفيذذلك ختطيط  مث بعدالتدريس،  وتنفيذالتدريس، 

بات تتعلق مبعلم اللغة العربية التدريس. فاملعلمون اليت قد قام التدري
و ىف  2009املهين هي األول حسن الليال ىف دميفاسر بإىل سنة 

وىف ماترام لومبوك  2008وىف يوغجاكرتا سنة  2006جاكرتا سنة 
والثاين اللو ديدي مردونو ىف بندونج تتعلق مبنهج  سنة.الغربية 
2013. 

 (Workshopمعمل اليت تتعلق باللغة العربية ) (ج
م معمل اليت تتعلق باللغة العربية بواحدة فقط، وهذا معمل ويقو 

برنامج من حكومة ماترام مبتارام. وأما حمتوي من هذا معمل قام 
اللغة وكيف استخدم الوسائل عند عملية  تعليماملوضوع عن أسلوب 

  اللغة العربية تعليم
 (Pengajaran Mikroالصغري ) تعليم (ح

معلمي اللغة العربية عند  اءةكفالصغري مبمارسة لتدريب   تعليم
 ىفالصغري مبعلمي اللغة العربية  تعليماللغة العربية. ويقوم  تعليمعملية 

احلكومية سلونج. ألن تدريبات خاصة،  اإلسالمية الثانويةبيئة مدرسة 
 تعليماللغة العربية. ويؤدى  تعليمخارج برامج عملية  ىففممارسته 

ة أن يكون معلم، وآخر أن يكون الصغري بطريقة واحد ما معلمي اللغ
معلمي اللغة  كفاءةالتنمية   ىفمتعلم. هذا الربنامج هو أسلوب التعاون 

 اللغة العربية. تعليمعملية  ىفالعربية 
المهنية لمعلمي اللغة العربية بمدرسة  كفاءةتقويم رقابة مدير المدرسة لتنمية   -د

 الحكومية سلونج اإلسالميةالثانوية 
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همة عن حتققها يف الرقابة. بعد أن حتقيق الرقابة جيد أن تنفيذها غري تقومي الرقابة م
مناسب بأهداف معينة أو الطريقة غري مناسبة بدليل الرقابة. فال بد ملدير املدرسة أن 
ميلك مهارات يف التقومي عملية الرقابة بعد انتهائي تنظيم كل برامج الرقابة. هذه التقومي 

طريقة مقابلة أعضاء الرقابة لنيل علي  علىعملية الرقابة أو  تقوم بعيادة الفصل ملالحظة
 البيانات املساعد علي تنفيذ الرقابة.

رأي إمران أن ملعرفة هل تنفيذ الرقابة التعليم جناح أم غري جناح لذلك يقوم التقومي 
الرقابة. كان تقومي تقوم على تنفيذ الرقابة وعملية تعليم املعلم ونتيجة تعليم  على
     138الب. فيشرح فيما يلي:الط

 تقومي تنفيذ الرقابة -1
تقومي تنفيذ الرقابة هي لينظر حتقيق ختطيط الرقابة أما هي من جمال أهداف 
الرقابة وطريقة املستخدم وتعديل تنفيذ الرقابة بتخطيط احملدد، واشرتك املعلم 

   يف تصنيف ختطيط الرقابة.
 تقومي اجراء املعلم -2

م هي ملعرفة هل وجد املقارنة بني املهارات والكفاءات كان تقومي إجراء املعل
املعلم مهمة يف جمال الرقابة اجراء  املطالتقبل تنفيذ الرقابة وبعد ها. معرفة 

املعمل، من هذه املعرفات األساسية جيد يف أي موضوع شعر املعلم 
 املشكالت. لذلك املراقب جيعل ويصنف اخلطوات اليت حيتاج املعلم.

 جة تعليم الطالبتقومي نتي -3
إذا يعرف نتيجة تعليم الطالب فينظر نتيجة الرقابة هل هي تسري جبيد أم 

بعملية التعليم والتعلم لدي معلمي  تؤثرال، جودة نتيجة تعليم الطالب 
بعملية الرقابة وهم متعلق بعضها  تؤثراللغة العربية وفعالة التعلم املعلم. 

                                                           
138 Ali Imron, Supervisi Pembelajaran Tingkat Satuan pendidikan ( Jakarta: Bumi Aksara, 

2012), hlm. 199 
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عالقة الرقابة بعملية التعليم  هيكالبعض. كما قال سهرمسي أريكونط عن 
 139مما يلي: جدولونتيجتها وهي يف 

 

 4.8: الجدول
 عالقة الرقابة مع عملية التعليم والتعلم

 

 

    

 
 

  

السابقة تتصور عن تنظيم عالقة الرقابة مع عملية التعليم  جدولكان 
يجة تعليم الطالب، الرقابة وهي تقومي وتقييم نت تفيدوالتعلم، لذلك لرقابة فعالية 

وقال الفونصي إذا وجد نتيجة تعليم الطالب فيقوم عملية الرقابة وبعده تقومي 
  140فعالية عملية الرقابة. علىنتيجة تعليم الطالب مراة أخر لينظر 

املهنية ملعملي اللغة العربية  كفاءةمهمة يف تنمية   الرقابةألن هذا تقومي 
مدير املدرسة ووكيل املدرسة ىف  تتحققة سلونج مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومي

                                                           
139 Tim dosen UPI, Manajemen Pendidikan, (Bandung: Alfabeta,  2011), hlm. 313 
140 Ali Imron, Supervisi Pembelajaran Tingkat Satuan pendidikan ( Jakarta: Bumi Aksara, 

2012), hlm. 204-206 

 عملية الرقابة

التعليم سلوك  سلوك التعلم 

 نتيجة التعليم
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املنهج تقومي الرقابة والطريقة املستخدم هي املقابلة واملالحظة واملوجة واملناقشة. 
 يلي: هذه هي اخلطوات التقومي الرقابة كما

 تقومي نتيجة تعليم الطالب -4
بية تقومي نتيجة تعليم الطالب سيقوم مدير املدرسة مبوجة مبعلمي اللغة العر 

فقام مدير املدرسة األسئلة تتعلق عن حمتوي الطالب يف تعليمهم، فأسئلة مدير 
( كيف 2( كيف فهم الطالب عن مواد تعليم اللغة العربية، )1) هي:املدرسة 

( مااملشكالت لديهم الطالب 3إهتم الطالب مازال عملية تعليم اللغة العربية، )
 يف تعليم اللغة العربية.

قابل املراقب الطالب عن أحوال عملية التعليم والتعلم وما جبانب السابقة ي
 املشكالت اليت شعرها الطالب.

 تقومي تنفيذ الرقابة -5
الطريقة املستخدم يف تقومي تنفيذ الرقابة هي املوجه اإلجتماعية مع أعضاء   

املرقبة وهي من وكيل كل حصة ويناقش بينهم عن كل ما تتعلق بتنفيذ الرقابة أما 
لطريقة التنفيذها ووسائل تنفيذها. هل من عناصر السابقة تسري مناسبة هي من ا

 بأهداف وختطيط حمدد.
 وسيئل مراقب الطالب عن عملية الرقابة هل تتححق بواضح ووقع أدائها.

 تقومي اجراء املعلم  -6
املراقب يف تقومي إجراء املعلم هي بطريقة مالحظ الفصل  ميستخدالطريقة 

( أحوال خطة التدريسي 1الذي يالحظ املراقب هي: )مازال عملية التعليم 
( كيفية شرح 2أم ال، ) املدرسةوختطيط التدريسي هل تناسب بالصياغة منهج 

( وأدوات تتعلق مبصادر تعليم اللغة 4( اتقن املعلم مواد التعليم، )3املواد، )
 العربية.
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لم مازال وبعد إنتهائي الدراس سئل املراقب عن املشكالت اليت شعرها املع
 عملية التعليم.

 عملي تقومي الرقابة يقوم املعلم بشرح مباشرة عند ما كان انتهائيوبعد 
شرح مدير املدرسة أو وكيل املدرسة يف املنهج عن  املناقشة بني املراقب واملرتاقب،

البيانات اليت وجدها املراقب يف عملية التقومي. مث أداء التصليحات للمشكالت 
يع عناصر املكونات املدرسة وهي وكيل املدرسة يف الطال ووكيل املذكورة مع مج

 تقييم الرقابةأسلوب املدرسة املنهج ومدير املدرسة وجيع املعلمني اللغة العربية. )
 .يلحق الباحث في الملحق(
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 الفصل الخامس

 الخاتمة

 معلممدير املدرسة لتنمية كفاءة املهنية لدي  رقابةبعد قام الباحث ببحث عن 
إىل نتائج فحصل الباحث  .اإلسالمية احلكومية سلونج الثانويةللغة العربية مبدرسة ا

 يلي: فيما. فشرح الباحث واملقرتحاتالبحث والتوصيات 
 ملخص نتائج البحث (أ

بعد حيلل الباحث علي بيانات البحث عن رقابة مدير املدرسة لتنمية كفاءة 
البحث عن يلخص نتائج البحث. ونتيجة التعليمية واملهنية ملعلم اللغة العربية، جاء 

 ملخص الباحث فيما يلي:    
مبدرسة كفاءة املهنية ملعلم اللغة العربية   لتنميةاملدرسة رقابة مدير  ختطيط -1

  .ة احلكومية سلونج لومبوك الشرقيةالثانوية اإلسالمي
( 2( ختطيط أهداف الرقابة. )1كان ختطيط الرقابة تشتمل علي. )

 علىابة وطريقة تنفيذها. األهداف الرقابة كلهم تتضموا ختطيط وقت الرق
 حىتلغة العربية املعلم يف تعليم ال وتنمية كفاءاتتنمية جودة انتاج التعليم 

يعطي الدوافع إىل ترقية جودة انتاج تعليم اللغة العربية لطالب. ووقت حتقيق 
عليم اللغة العربية الرقابة ملدير املدرسة مرتني يف السنة. أما رقابة املعلم يف ت

 هنايتها.  حىتهي يف كل عملية التعليم يف بدايتها 
مبدرسة كفاءة املهنية ملعلم اللغة العربية   لتنميةاملدرسة رقابة مدير  تنفيذ -2

 .ة احلكومية سلونج لومبوك الشرقيةالثانوية اإلسالمي
درسة الثانوية اإلسالمية احلكومية مب كان تنفيذ الرقابة مدير املدرسة

ليل نتائج مالحظة ( حت2املالحظة )( 1(على ثالثة خطوات  سلونج تشتمل
رقابة التعليمية تشتمل  علىاإلستجابة، وخطوات الرقابة السابقة تتعلق ( 3)

 تتعلق.على املعلم والطالب وأحوال تعليم اللغة العربية. كان رقابة املعلم 
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الطالب  بالتقنب تتعلق املعلم يف تعليم اللغة العربية، ورقابة الطال بكفاءات
ال تسري  املدرسةعن املواد اليت يعلمها املعلم. هذه عملية تنفيذ الرقابة مدير 

فعالة واستمرار أما يف مالحظة عملية التعليم واستجابة املشكالت لدي 
كان وتكون   تكون معلم اللغة العربية يعلم خبربات ما حىتمعلم اللغة العربية 

 .مبتكرا يف تنمية مهنيته
مبدرسة كفاءة املهنية ملعلم اللغة العربية   لتنميةاملدرسة رقابة مدير  تقومي -3

 الشرقية.الثانوية اإلسالمية احلكومية سلونج لومبوك 
( تقومي 2( تقومي نتيجة تعليم الطالب، )1) علي:تقومي الرقابة تشتمل 

قابلة ( تقومي اجراء املعلم. وأسلوب عملية الرقابة وهي امل3تنفيذ الرقابة، )
ال تسري تقومي الرقابة من مصادر املتنوعة أن  واملالحظة واملوجة واملناقشة.

فعالة واستمرار فلذلك تقومي الرقابة حيتاج اهتمام مدير املدرسة ووكيل 
املدرسة يف املنهج عن حتقيق عملية التقومي للرقابة حلصول إىل كفاءة 

 التعليمية واملهنية ملعلم اللغة العربية. 
 والمقترحاتصيات التو  (ب

الباحث فأرد الباحث عن تقدمي  عليهابناء على نتيجة البحث الذي حصل 
التوصية لرقابة مدير املدرسة لتنمية كفاءة التعليمية واملهنية ملعلم اللغة العربية. فالتوصية 

 ملدير املدرسة ومعلم اللغة العربية مع مجيع الطالب. 
رقية عملية الرقابة فعالة واستمرار حلصول إيل املنهج عن ت يفملدير املدرسة ووكيله 

ملعلم اللغة العربية أما هي من  التعليمية املهنيةجودة عملية التعليمية اللغة العربية وكفاءة 
ترقية املعلومات اليت تتعلق بالتدريب  يف ووسائل املستخدمحيت علم اللغة، وطريقة 

والخر هي تنمية التكنولوجيا التعليمي  .االستمرارتعليم اللغة العربية وعملية الرقابة 
 اللغة العربية. تعليم يفخاصة 
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ملعلم اللغة العربية طورت املهارات التعليمية اليت يشمل على عناصر اللغة العربية 
اليت تتعلق باللغة  التعليميةيشمل إىل فهم املنهج واختار املواد واختار الطرق  والكفاءات

 غري واقع.العربية وال انتظر األشخاص 
التعلم،  يفلطلبة اللغة العربية ال تنظر إىل من يعلمك وما الوسائل املستخدمة 

ولكن ينظر ما قام وما يفعل وما يشرح عن املواد التعليمية واطلب علم اللغة باجلد 
اة احلضرة والثقافة اإلسالمية. ألن حياة اللغة العربية حي واالجتهاد
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 قائمة المالحق
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 دليل الوثائق

 شرح الموضوعات النمرة

 موجود رؤية و بعثة املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية سلونج 1

 موجود ية اإلسالمية احلكومية سلونجصورة جانبية املدرسة الثانو  2

 موجود (Silabusختطيط التدريسي ) 3

 موجود (RPPخطة التدربسي ) 4

 موجود راقابة مدير املدرسة 5

 موجود أحوال املعلم واملوظف 6

 موجود أحوال الطالب 7

 موجود أحوال الوسائل /املرافق 8

 

  



 
 

 

 دليل المالحظة

 شرح الموضوعات النمرة

 الربامج ة مدير املدرسة ملعلمي اللغة العربيةصالحي 1

إبداع وابتكار مدير املدرسة اليت تظوره معلمي  2
 اللغة العربية 

 الربامج

 السلوك عملية تعليم اللغة العربية ملعلمي اللغة العربية 3

إستجابة الطالب علي عملية تعليم اللغة العربية   4
 ملعلمي اللغة العربية.

 السلوك

 الوسائل ل كتب الدراسي أحوا 5

 الوسائل أحوال معمل اللغة العربية 6

برامج اإلضايف لتعليم اللغة العربية )إمتاق،  7
 منظومة تعليم اللغة العربية( 

 الربامج

أعمال اليومية مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  8
 سلونج لومبوك الشرقية.

 األحوال

 

  



 
 

 

 دليل المقابلة

 مدير املدرسة -أ
 ا خطواتك الواقعي يف تنمية هذه املدرسة؟م -
 مارأيك عن عملية تعليم اللغة العربية يف هذه املدرسة  ؟ -
هل من معلمي اللغة العربية لديه خلفية الرتبوية من تربية اللغة  -

 العربية؟
 ما املنهج الذي استخدام يف تعليم اللغة العربية هبذه املدرسة؟ -
 ؟بيةما رأيك عن إجراء معلمي اللغة العر  -
 ؟هل استطاع معلمي اللغة العربية  علي اتقان املنهج الدراسي   -
 ؟كيف خطواتك يف ترقية كفاءة املهنية لدي معلمي اللغة العربية -
هل تقوم العالقة بني املدرسة واملدرسة األخر أو مبؤسسة الرتبية   -

األخر عن حتقيق التدريبات معلمي اللغة العربية وما تتعلق بتعليم 
 ربية.؟اللغة الع

 هل لديك إسرتاجتيا خاصة ملساعدة إجراء معلمي اللغة العربية؟ -
 ما املشكالت وجدت يف تنمية مهنية معلمي اللغة العربية؟ -
 ما تفعل حلل املشكالت يف تنمية مهنية معلمي اللغة العربية؟ -

 وكيل املدرسة يف املنهج -ب
 ما رأيك عن منهج اللغة العربية يف هذه املدرسة؟ -
ستخدم يف هذه املدرسة، هل هلذه املدرسة املنهج أي املنهج امل -

 املتطور؟
 هل استطاع معلمي اللغة العربية علي فهم املنهج وتتطوره.؟ -
 ما رأيك عن رقابة مدير املدرسة؟ -
 هل اشرتك معلمي اللغة العربية لرتلية مهنيته استمرارا؟ -



 
 

 

هل وجدت الصالحية أو برامج خاصة يف تنمية مهنية معلمي اللغة  -
 بية.؟العر 

 ما املشالت شعرها املعلم يف تعليم اللغة العربية.؟ -
 

 معلمي اللغة العربية -ج
 كيف صالحية مدير املدرسة يف تنمية هذه املدرسة؟ -
ت فضيلة صالحية مدير املدرسة علي إجراء املعلم يف  - هل وجد 

 عملية التعليمية؟
هل يف هذه املدرسة قامت التدربات استمرارا لتنمية كفاءة املهنية  -

 لدي معلمي اللغة العربية؟
 كيف تعديل سلوك الطالب يف تطوير خطة التدريسي؟ -
 كيف تفهم معرفة أساس الطالب؟ -
 أي  املدخل تستخدم يف عملية تعليم اللغة العربية؟ -
 أي اسرتاتيجيا تستخدم  يف عملية تعليم اللغة العربية؟ -
 أي الطرق تستخدم  يف عملية تعليم اللغة العربية؟ -
 تستخدم  يف عملية تعليم اللغة العربية؟ما الوسائل  -
 ما آلة تستخدم  لتقومي عملية تعليم الطالب؟ -
 ما مشكالتك مازال عملية تعليم اللغة العربية؟ -

 الطالب -د
 كيف يعلم املعلم يف عملية التعليمية؟ -
 هل املواد اليت شرحها املعلم متعجب؟ -
 ية؟أي الوسائل استخدم معلمي اللغة العربية يف عملية التعليم -
 هل الطالب مشرتك مباشرة يف كل عملية التعليمية.  -
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MADRASAH ALIYAH NEGERI 

SELONG 
 
CATATAN : 
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3. Agar diberikan tindak lanjut hasil ke guru ybs secara 

tertulis  
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INSTRUMEN PEMANTAUAN PROSES PEMBELAJARAN  

MADRASAH ALIYAH NEGERI SELONG 

Tahun Pelajaran 2016/2017

 

( Instrumen diisi sesuai kondisi saat melakukan pemantauan oleh Kepala Madrasah ) 

A. Identitas Guru 

Nama Guru : ………………………………………. 

Mata Pelajaran : ………………………………………. 

Kelas/Program : ………………………………………. 

Hari / Tgl. : ………………………………………. 

B. Kegiatan Pemantauan 

 I. Instrumen Perencanaan Pembelajaran 

1. Guru memiliki dan membawa Perangkat/administrasi pembelajaran :  

 (YA / TIDAK)* 

2. Jika ya, Perangkat/administrasi yang dimiliki berupa : 

 SILABUS   RPP         BUKU PENILAIAN          BUKU ABSENSI  

3. Guru menggunakan alat bantu/peraga/Media : (YA / TIDAK)* 

4. Jika ya, alat bantu/peraga/Media yang digunakan berupa :  

 1. …………………………………………………………. 

 2. …………………………………………………………. 

 5. Buku sumber/buku penunjang yang digunakan adalah  : 

 a. Buku Paket/buku teks :  

  Judul    : ……………………………………………… 

      

 

      

 

      

 

      

 



 
 

 

  Pengarang  : ……………………………………………… 

  Penerbit  : ……………………………………………… 

  Tahun terbit  : ……………………………………………… 

 b. Buku penunjang : ……………………………………………… 

6. Tempat belajar : 

 R. Kelas    R. Lab   R. Multimedia  

   

 R. Perpustakaan   Mushalla    Lapangan/Luar kelas 

 

 

 

 

Catatan Pemantau terhadap perencanaan pembelajaran 

1. 

…………………………………………………………………………………………

……. 

2. 

…………………………………………………………………………………………

……. 

3. 

…………………………………………………………………………………………

……. 

4. 

…………………………………………………………………………………………

……. 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 



 
 

 

 II. Instrumen Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

a. Kegiatan Pendahuluan  

 1. Guru melakukan Apersepsi  dan Motivasi, berupa ; 

 1.1 Mengecek kehadiran siswa  ( YA/TIDAK)* 

 1.2 Menyampaikan materi pokok yang akan belajarkan,   ( YA/TIDAK )*  

 1.3 Menyampaikan tujuan pembelajaran  ( YA/TIDAK)* 

 1.4 Menyampaikan informasi pentingnya mempelajari materi tsb    

  ( YA/TIDAK  )* 

 1.5 Mengingatkan kembali tentang materi pertemuan sebelumnya :  

  ( YA/TIDAK )* 

 1.6 Membahas/mengerjakan pekerjaan rumah ( PR ): ( YA/TIDAK )* 

 2. Kegiatan pendahuluan dilaksanakan selama ………..  : ……….. menit 

 b. Kegiatan Inti 

 1. Guru melakukan pengembangan materi sesuai dengan RPP 

   ( YA/TIDAK )* 

 2. Penyampaian materi dilakukan secara sistematik dan berkesinambungan: 

   (YA/TIDAK)* 

 3. Penerapan metode sesuai dengan materi pembelajaran  

  ( YA/TIDAK )* 

 3. Tehnik pengelolaan kelas sesuai dengan kondisi yang ada  

  ( YA/TIDAK )* 

 4. Penggunaan alat bantu/peraga dan media cukup baik dan tepat  

  ( YA/TIDAK )* 



 
 

 

 5. Penilaian proses ( umpan balik ) dilaksanakan dengan cara : 

 Tanya jawab   Diskusi  Menyelesaikan soal-soal 

 6. Kegiatan inti dilaksanakan selama   : …….. menit   

Catatan Pemantau terhadap Pelaksanaan Proses pembelajaran 

1. 

…………………………………………………………………………………………

……. 

2. 

…………………………………………………………………………………………

……. 

3. 

…………………………………………………………………………………………

……. 

4. 

…………………………………………………………………………………………

……. 

5. 

…………………………………………………………………………………………

……. 

c. Kegiatan Penutup 

 Kegiatan penutup dilaksanakan dengan : 

1. Guru mengarahkan siswa membuat rangkuman atau resume   

 ( YA/TIDAK )* 

2. Guru memberikan tugas pekerjaan rumah    

 ( YA/TIDAK )* 

 3. Guru memprediksi ketercapaian daya serap dan target kurikulum  : 

YA/TIDAK )* 

      

 

      

 

      

 



 
 

 

 

N

O 

KOMPONEN PENILAIAN 
NILAI MAKS 

IDEAL 

NILAI YG 

DIPEROLEH 

1 Perencanaan pembelajaran : 

a. Program Tahunan  

b. Program semester 

c. Perhitungan alokasi waktu 

 

30 

30 

40 

 

……… 

……… 

……… 

Jumlah  Nilai 100 ……… 

d. Silabus dan RPP : 

1. Kejelasan standar kompetensi 

dan kompetensi dasar 

2. Penjabaran materi esensial 

berkaitan dengan tujuan 

pembelajaran 

3. Rumusan Indikaor 

menggunakan kata operasional 

4. Ketersediaan alat/bahan/media 

pembelajaran 

5. Ketersediaan buku sumber 

6. Metode pendekatan yang sesuai 

dan variatif 

7. Butir-butir soal untuk 

mengukur ketercapaian 

indikator 

 

20 

 

60 

 

40 

 

40 

 

20 

60 

 

60 

 

……… 

 

……… 

 

……… 

 

……… 

 

……… 

……… 

 

……… 

Jumlah Nilai 300 ……… 

2 Proses Pembelajaran : 

a. Kegiatan Pendahuluan : 

1. Penampilan guru 

2. Pemberian apersepsi dan 

motivasi 

3. Penggunaan bahasa 

 

 

40 

30 

30 

 

 

……… 

……… 

……… 

Jumlah Nilai 100 ……… 

   



 
 

 

b. Kegiatan inti 

1. Menguasai materi pembelajaran 

yang akan dibelajarkan 

2. Penyajian materi dilakukan 

secara sistematis dan 

berkesinambungan 

3. Metode dan pendekatan 

pembelajaran sesuai, tepat dan 

variatif 

4. Penggunaan alat bantu /peraga 

/media / buku sumber/LKS 

5. Partisifasi ( keterlibatan ) siswa 

dalam proses pembelajaran 

6. Pembimbingan guru terhadap 

siswa yang mengalami 

kesulitan 

7. Teknik bertanya 

 

 

40 

 

40 

 

60 

 

40 

 

40 

 

40 

 

40 

 

 

……… 

 

……… 

 

……… 

 

……… 

 

……… 

 

……… 

 

……… 

Jumlah Nilai 300 ……… 

 c. Kegiatan Penutup : 

1. Melaksanakan penilaian proses 

2. Mengarahkan membuat 

rangkuman 

3. Menentukan Target daya serap 

4. Memberikan penugasan 

5. Pelaksanaan sesuai dengan 

waktu 

6. Mengakhiri pembelajaran 

dengan baik 

 

 

 

 

50 

40 

50 

20 

30 

10 

 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

……… 

Jumlah Nilai 200 ……… 



 
 

 

 4. Guru mengakhiri pelajaran dengan baik    

 : ( YA/TIDAK )* 

 Kegiatan penutup dilaksanakan selama     

 : …... menit 

 Catatan Pemantau : 

 1. 

…………………………………………………………………………………………… 

 2. 

…………………………………………………………………………………………… 

 3. 

…………………………………………………………………………………………… 

III. Instrumen Penilaian Hasil Pembelajaran 

 1. Guru membuat kisi-kisi soal    : ( YA/TIDAK )* 

 2. Guru membuat kartu soal    : ( YA/TIDAK )* 

 3. Guru melakukan perakitan soal   : ( YA/TIDAK )* 

 4. Penyusunan butir soal mengikuti kaidah yang benar : ( YA/TIDAK )* 

 5. Guru menetapkan penskoran perbutir soal ( membuat konversi nilai ) : 

 ( YA/TIDAK )* 

 6. Melakukan pemeriksaan lembar jawaban siswa : ( YA/TIDAK )* 

 7. Guru melaksanakan analisis hasil ulangan  : ( YA/TIDAK )* 

 8. Guru melaksanakan analisis butir soal   : ( YA/TIDAK )* 

 9. Guru melaksanakan kegiatan remedial dan pengayaan  ( YA/TIDAK )* 

 10. Guru membuat bukti fisik kegiatan penilaian proses pembelajaran : 

 Total Nilai   



 
 

 

 ( YA/TIDAK )* 

C. Evaluasi hasil Pemantauan 

Berdasarkan data hasil pemantauan ( pengamatan ) yang dilakukan terhadap 

seluruh tahapan kegiatan pembelajaran maka guru mata pelajaran : 

Nama Guru  : ………………………………………. 

Mata Pelajaran  : ………………………………………. 

Kelas/Program  : ………………………………………. 

Hari / Tgl.pemantauan : ………………………………………. 

Diperoleh nilai sebagai berikut : 

Catatan : 

1. Jumlah nilai 1.000 diubah kedalam rentang 1 – 100, sehingga nilai tertinggi 

adalah 100 

2. Nilai angka kuantitatif diubah menjadi nilai kualitatif, yaitu ; 

 a. Nilai 91 – 100  = A ( amat baik ) 

 b. Nilai 76 – 90  = B  ( Baik ) 

 c. Nilai 1 – 75  = C  ( Cukup ) 

1. Kesimpulan  :  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………… 

2. Saran-saran  : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…… 



 
 

 

Guru Mata Pelajaran,     Kepala Madrasah, 

 

 

……………………………..    Drs. H. Silmi, M.Pd 

NIP.:       NIP.:196112311994031012 

  



 
 

 

FORMAT PROGRAM SUPERVISI PENGAJARAN 
TERHADAP GURU 

 
Nama    :  
Nama Sekolah  : MAN SELONG 
Alamat   : Jln. Hasanuddin No. 02 Selong Lombok 
Timur 
Kelas/Semester  :  
 
No Tujuan Sasaran Jenis 

kegiatan 
Instrument Waktu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
Selong, ………………..2017 

Supervisor, 

 

Drs. H. Silmi, M.PdI 
NIP. 19611231 199403 1 012 

 
 



 
 

 

FORMAT PENILAIAN  
KETERAMPILAN MERENCANAKAN KEGIATAN PEBELAJARAN 

 
Nama   :  
Nama Sekolah  : MAN SELONG 
Alamat  : Jln. Hasanuddin No. 02 Selong Lombok Timur 
Kelas/Semester :  
Mata Pelajaran :  
Topic   :   
 
Petunjuk: 
Berilah tanda check (√) serta komentar yang perlu pada setiap komponen 
keterampilan yang muncul. 
 

No Aspek Keterampilan 
Criteria nilai 

A B C D 

1 Merumuskan indicator hasil belajar dengan tepat     

2 Menggunakan topic/tema dalam KTSP     

3 Menentukan cara untuk mencapai tujuan kegiatan     

4 Menentukan langkah-langkah kegiatan dalam 
mencapai tujuan egiatan 

    

5 Menentukan alokasi waktu pada kegiatan yang 
dilaksanakan 

    

6 Menentukan penglompokan anak dalam 
pelaksanaan kegiatan 

    

7 Menentukan media pembelajaran dalam mencapai 
tujuan kegiatan 

    

8 Menentukan alat permainan sesuai dengan tujuan     

9 Menentukan alat penilaian sesuai dengan tujuan     

Selong, ……………….2017 
Supervisor, 

 

Drs. H. Silmi, M.PdI 
Nip. 19611231 199403 1 012 
 

Keterangan : 
a. Tujuan lembaran observasi kelas (format – 2) ialah untuk mencatat 

kuantitatif maupun kuantitatif tenrtang keterampilan guru dalam 
merencanakan proses pembelajaran. 

b. Fungsi agar dapat menggambarkan sampai tarafmana tingkat 
keberhasilan seorang guru dalam merencanakan proses pembelajaran 
dengan menggunakan KTSP 



 
 

 

c. Cara pemberian bobot nilai 
a).  keriteria A berbobot nilai 4, artinya bahwa keterampilan-

keterampilan guru dalam merencanakan proses pembelajaran 
telah sesuai pada kaidah-kaidah pedagogis. 

b). keriteria B berbobot nilai 3, artinya bahwa keterampilan-
keterampilan guru dalam merencanakan proses pembelajaran 
sesuai, walaupun masih ada yang perlu diperbaiki. 

c).  keriteria C berbobot nilai 2, artinya bahwa keterampilan-
keterampilan guru dalam merencanakan proses pembelajaran 
masih perlu perbaikan sesuai pada kaidah-kaidah pedagogis. 

d). keriteria D berbobot nilai 1, artinya bahwa keterampilan-
keterampilan guru dalam merencanakan proses pembelajaran 
tidak sesuai dengan kaidah-kaidah pedagogis. 

e. Kreteria kumulatif yang digunakan adalah nilai persentase, yang 
di klasifikasikan atas dasar tingkat sebagai berikut : 

 A. = 76 – 100 % …………………. Baik Sekali 
 B. = 56 – 75 % …………………. Baik 
 C = 26 – 55 % …………………. Cukup 
 D = 0 – 25 % ………………….. Kurang 
Hasil tersebut diperoleh melalui rumus sebagai berikut 
 

NILAI 
RATA-
RATA 

Jumlah nilai yang 
teramati (nilai riil) 

X 100% 
Jumlah nilai yang diamati 
(nilai ideal) 

 
a. Jumlah nilai teramati (nilai riil) adalah jumlah nilai hasil 

pengamatan/penilaian supervisor berdasarkan criteria yang ada 
b. Jumlah nilai yang di amati (nilai ideal) didapat dari pengkalian 

jumlah aspek keterampilan dengan sekor tertinggi. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

FORMAT PENILAIAN 
HUBUNGAN ANTARA PRIBADI GURU DAN SISWA 

 

No Aspek Keterampilan 
Criteria nilai 

A B C D 

1 Membantu anak menyadari kelebihan dan 
kelemahan yang ada pada dirinya 

    

2 Membantu anak dalam menumbuhkan 
kepercayaan diri 

    

3 Membantu anak mengutarakan prasaan dan 
pendapat 

    

4 Menunjukan sikap terbuka dan luwes terhadap 
anak 

    

5 Menerima anak sebagaimana adanya     

6 Menunjukkan sikap simpati dan sensitive 
terhadap anak 

    

7 Menunjukkan sikap ramah dan penuh pengertian     

8 Menunjukan sikap yang antusias dalam 
melaksanakan kegiatan 

    

9 Memotivasi anak untuk dalam mengikuti kegiatan     

Komentar : 
 
 
 

 
Selong, ………………..2017 
Supervisor, 
 
 
 
 
Drs. H. Silmi, M.PdI 
NIP. 19611231 199403 1 012 

Keterangan: 
a. Tujuan lembar observasi kelas ialah untuk mencatat data 

kuantitatif maupun kualitatif tentang keterampilan guru dalam 
mengadakan hubungan antar pribadi dan siswa. 



 
 

 

b. Fungsi agar dapat menggambarkan sampai taraf mana  tingkat 
keberhasilan seorang guru dalam mengadakan hubungan antar 
pribadi guru dan siswa 

c. Cara pemberian bobot nilai : 
1. Kriteria A berbobot nilai 4,artinya bahwa ketrampilan-

ketrampilan guru dalam mengadakan hubungan pribadi guru 
dengan siswa dalam peroses pembelajaran telah sesuai dengan 
kaedah-kaedah pedagogis 

2. Kriteria B berbobot nilai 3,artinya bahwa ketrampilan-
ketrampilan guru dalam mengadakan hubungan pribadi guru 
dengan siswa dalam peroses pembelajaran telah sesuai 
walaupun masih ada yang perlu untuk diperbaiki 

3. Kriteria C berbobot nilai 2,artinya bahwa ketrampilan-
ketrampilan guru dalam mengadakan hubungan pribadi guru 
dengan siswa dalam peroses pembelajaran masih perlu 
perbaikan  sesuai dengan kaedah-kaedah pedagogis 

4. Kriteria D berbobot nilai 1,artinya bahwa ketrampilan-
ketrampilan guru dalam mengadakan hubungan pribadi guru 
dengan siswa dalamperoses pembelajaran tidak sesuai dengan 
kaedah-kaedah pedagogis 

5. Keriteria komulatif yang digunakan ialah menentukan 
nilaimpersentase, yang diklasifikasikan atas dasar tingkat 
sebagai berikut. 
A. = 76 – 100 % …………………. Baik Sekali 
B. = 56 – 75 % …………………. Baik 
C = 26 – 55 % …………………. Cukup 
D = 0 – 25 % ………………….. Kurang 
Hasil tersebut diperoleh melalui rumus sebagai berikut 
 

NILAI RATA-
RATA 

Jumlah nilai yang teramati 
(nilai riil) 

X 100% 
Jumlah nilai yang diamati 
(nilai ideal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMAT PENILAIAN 
KETERAMPILAN MELAKSANAKAN KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 
 

N
o 

Aspek Keterampilan 
Criteria 

nilai 

A B C D 

1 Membuka kegiatan belajar dengan tepat     

2 Membantu anak dalam mengenal topik/tema     

3 Menjelaskan isi kegiatan kepada anak     

4 Menggunakan ekspresi dalam berkomunikasi dengan 
anak 

    

5 Menggunkan respon anak dalam menyelenggarakan 
kegiatan 

    

6 Menggunakan media dan alat pembelajaran yang 
sesuai dengan tujuan 

    

7 Menyelenggarakan kegiatan dengan urutan yang logis 
sesuai dengan usia anak 

    

8 Menggunakan berbagai cara dalam menjelaskan isi 
kegiatan kepada anak 

    

9 Membimbing anak dalam mengikuti kegiatan secara 
individual maupun kelompok  

    

1
0 

Memberikan banyak kesempatan kepada anak untuk 
berpartisifasi dalam kegiatan yang dilaksanakan 

    

1
1 

Memberikan penguatan kepada anak     

1
2 

Menunjukkan penguasaan kawasan perkembangan 
anak 

    

1 Melaksanakan penilaian selama kegiatan berlangsung     



 
 

 

3 

1
4 

Menutup kegiatan dengan tepat     

Komentar : 
 
 
 
 
 

 
Selong, 
…………………………2017 
Supervisor, 

 

 

Drs. H. Silmi, M.PdI 
Nip. 19611231 199403 1 012 

Keterangan : 
a. Tujuan lembaran observasi kelas (forma – 3) ialah untuk mencatat data 

kuantitatif maupun kalitatif tentang keterampilan guru dalam 
melaksanakan peroses pembelajaran 

b. Fungsinya agar dapat mengambangkan taraf mana tingkat keberhasilan 
seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan 
KTSP 

c. Cara pemberian bobot nilai 
1. Keriteria A berbobot  nilai 4, artinya bahwa keterampilan-

keterampilan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran telah 
sesuai dengan kaedah-kaedah pedagogis 

2. Keriteria B berbobot  nilai 3, artinya bahwa keterampilan-
keterampilan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran telah 
sesuai walaupun masih ada ,yang perlu diperbaiki 

3. Keriteria C berbobot  nilai 2, artinya bahwa keterampilan-
keterampilan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran telah 
sesuai dengan kaedah-kaedah pedagogis 

4. Keriteria D berbobot  nilai 1, artinya bahwa keterampilan-
keterampilan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran tidak 
sesuai dengan kaedah-kaedah pedagogis 

5. Kriteria komulatif yang digunakan ialah menentukan nilai 
persentase yang dikelsifikasikan atas dasar tingkat sebagai berikut : 
 

A. = 76 – 100 % …………………. Baik Sekali 



 
 

 

B. = 56 – 75 % …………………. Baik 
C = 26 – 55 % …………………. Cukup 
D = 0 – 25 % ………………….. Kurang 
Hasil tersebut diperoleh melalui rumus sebagai berikut 
 

NILAI RATA-
RATA 

Jumlah nilai yang teramati 
(nilai riil) 

X 100% 
Jumlah nilai yang diamati 
(nilai ideal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LEMBAR OBSERVASI / SUPERVISI SIKAP PROFESIAONAL GURU 
 
PROPINSI  : NUSA TENGGARA BARAT 
KABUPATEN  : LOMBOK TIMUR 
KOTA   : SELONG 
KECAMATAN : SELONG 
INSTANSI  : MADRASAH ALIYAH NEGERI SELONG 
ALAMAT  : JALAN HASANUDDIN NO.02 SELONG 
KODE POS  : 83612 
TELEPHON  : 0376. 21481, 23747 
NAMA GURU : 
IJAZAH  : 
GOLONGAN : 
 

NO KEGIATAN A B C D E 



 
 

 

1 Prestasi Guru      

 a. Datang Kemadrasah tepat waktu      

 b. Ikut serta dalam upacara madrasah      

 c. Ikut serta dalam rapat di Madrasah      

 d. Ikut serta dalam kegiatan kurikuler      

 e. Ikut serta dalam penataran, lokakarya dll      

 f. Hadir dalam kelas sesuai dengan jadwal      

2 Proses Belajar Mengajar      

 a. Menyiapkan AMP      

 b. Menyiapkan jadwa alokasi waktu 

mengajar 

     

 c. Menyiapkan persiapan mengajar      

 d. Ikut memecahkan kesulitan yang 

dihadapi siswa 

     

 e. Menyiapkan pencatatan analisis hasil 

belajar 

     

3 Hubungan Kerja Sama      

 a. Ikut membantu Kepala Madrasah dalam 

memecahkan masalah bersama 

     

 b. Ikut embantu rekayasa dalam 

memecahkan masalah  bersama 

     

 c. Ikut membantu hubungan yang baik 

dengan pegawai Tata Usaha termasuk 

Pesuruh 

     

No  KEGIATAN A B C D E 

4 Prosentase Guru      

5 Profesi Mengajar      

 Hubungan Kerjasama      



 
 

 

 Rata-rata Keseluruhan      

 
Selong, 
…………………2017 
Supervisor, 
 

 

Drs. H. Silmi, M.PdI 
NIP. 19611231 199403 1 012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REKAPITULASI PENILAIAN KEGIATAN MENGAJAR GURU 
 
NAMA SEKOLAH  : MADRASAH ALIYAH NEGERI SELONG 
ALAMAT   : JALAN HASANUDDIN NO.02  SELONG 
LOMBOK TIMUR 
NAMA GURU  : 
NIP    ; 
MATA PELAJARAN : 
KELAS/SEMESTER  : 
TAHUN PELAJARAN : 
 

NO 
KOMPONEN 
PENILAIAN 

SKOR 
MAKS 
IDEAL 

SKOR 
TERCAPAI 

NILAI 

ANGKA HURUF 



 
 

 

1 

Keterampilan 

merencanakan 

kegiatan 

pembelajaran  (9 

poin) 

36    

2 

Keterampilan 

melaksanakan 

kegiatan 

pembelajaran (14 

poin)` 

56    

3 

Hubungan antar 

pribadi guru dan 

siswa (9 point) 

36    

4 
 

 
    

Selong, ……………………2017 
Kepala Madrasah 
 
 
Drs. H. Silmi, M.PdI 
Nip. 19611231 199403 1 012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEMENTERIAN  AGAMA  RI 
MADRASAH  ALIYAH  NEGERI  SELONG 

Jalan Hasanuddin No. 02 Selong Telp. ( 0376 ) 21481 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

PERANGKAT PEMBELAJARAN 

 

MATA PELAJARAN  : BAHASA ARAB 

KELAS/PROGRAM       : X/ BHS 

SEMESTER   : Ganjil/Genap 

TAHUN PELAJARAN  : 2016/2017 

 

 

 

OLEH : 

 



 
 

 

SHOFWATU ROHMANI,S.S 

 

 

  PROGRAM  TAHUNAN 

MADRSAH  ALIYAH  NEGERI  SELONG 

 

MATA PELAJARAN  :   BAHASA   ARAB   

KELAS/PROGRAM  :   X BHS 

TAHUN PELAJARAN  :   2016/ 2017 

SMSTR KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 
WAKTU 

( JP ) 
KET 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

G 

 

3. Memahami, 

menerapkan, 

menganalisis dan 

mengevaluasi 

pengetahuan 

faktual, 

konseptual, 

prosedural, dan 

metakognitif 

berdasarkan rasa 

ingin tah unya 

tentang ilmu 

pengetahuan, 

teknologi, seni, 

budaya, dan 

humaniora 

dengan wawasan 

kemanusiaan, 

kebangsaan, 

kenegaraan, dan 

peradaban terkait 

penyebab 

 

3.1 .  Mengidentifikasi  bunyi  kata, 

frase, dan kalimat bahasa Arab 

yang berkaitan dengan  

العامة  البياناتالشخصية ؛ المرافق
رة في المدرسة ؛ الحياة فى األس

  و فى سكن الطالب

baik secara lisan maupun 

tertulis 

 

  

4.1. Melakukan dialog sederhana 

sesuai konteks dengan tepat 

dan lancar terkait topik : 

رافق البياناتالشخصية ؛ الم

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

A 

N 

J 

I 

L 

fenomena dan 

kejadian, serta 

menerapkan 

pengetahuan 

prosedural pada 

bidang kajian 

yang spesifik 

sesua i dengan 

bakat dan 

minatnya untuk 

memecahkan 

masalah. 

 

4. Mengolah, 

menalar, menyaji, 

dan mencipta 

dalam ranah 

konkret da n 

ranah abstrak 

terkait dengan 

pengembangan 

dari yang 

dipelajarinya di 

sekolah secara 

mandiri serta 

bertindak secara 

efektif dan kreatif, 

mampu 

menggunakan 

metoda sesuai 

kaidah keilmuan. 

 

اة العامة في المدرسة ؛ الحي
فى األسرة و فى سكن 
 الطالب

dengan memperhatikan unsur 

kebahasaan , struktur teks, 

dan unsur budaya secara 

benar dan sesuai konteks. 

-----------------------------------------------

--------------- 

3.1. Memahami lafal,kata, frase, 
dan kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan : 

رافق البياناتالشخصية ؛ الم
اة العامة في المدرسة ؛ الحي

فى األسرة و فى سكن 
  الطالب

4.2. Menyampaikan berbagai 

informasi lisan sederhana 

tentang : 

رافق لبياناتالشخصية ؛ الما
اة العامة في المدرسة ؛ الحي

فى األسرة و فى سكن 
  الطالب

dengan memperhatikan unsur 

kebahasaan, struktur teks dan 

unsur budaya secara benar 

dan sesuai konteks. 

-----------------------------------------------

 

 



 
 

 

--------------- 

 

3.2. Menemukan makna atau 
gagasan dari kata, frase, dan 
kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan : 

رافق البياناتالشخصية ؛ الم
اة العامة في المدرسة ؛ الحي

فى األسرة و فى سكن 
  الطالب

baik secara lisan maupun 

tertulis. 

 

4.3.  Memproduksi teks lisan dan 

tulis sederhana untuk 

mengungkapkan cara 

memberitahu dan 

menanyakan fakta, perasaan 

dan sikap terkait topik : 

رافق البياناتالشخصية ؛ الم
اة العامة في المدرسة ؛ الحي

فى األسرة و فى سكن 
  الطالب

dengan memperhatikan unsur 

kebahasaan, struktur teks, 

dan unsur budaya  secara 

benar dan sesuai dengan 

konteks. 

-----------------------------------------------

-------------- 

3.3. Memahami secara sederhana 



 
 

 

unsur kebahasaan , struktur 
teks dan unsur budaya dari 
teks terkait topik : 

العامة  البياناتالشخصية ؛ المرافق
رة في المدرسة ؛ الحياة فى األس

سكن الطالبو فى    

4.4. Menyusun teks lisan dan tulis 

sederhana untuk 

mengungkapkan informasi 

terkait topik : 

رافق البياناتالشخصية ؛ الم
اة العامة في المدرسة ؛ الحي

فى األسرة و فى سكن 
  الطالب

dengan memperhatikan unsur 

kebahasaan, struktur teks, 

dan unsur budaya  secara 

benar dan sesuai dengan 

konteks. 

 

 

 

Ulangan Harian  

 

 

 

 

 



 
 

 

Jumlah  KD Semester Ganjil              :   8   KD 

 

       

 

SMSTR KOMPETENSI INTI 
KOMPETENSI DASAR 

WAKT

U 

( JP ) 

KET 

 

 

 

 

 

 

 

 

G 

 

 

E 

 

 

N 

 

 

A 

 

3. Memahami, 

menerapkan, 

menganalisis dan 

mengevaluasi 

pengetahuan faktual, 

konseptual, 

prosedural, dan 

metakognitif 

berdasarkan rasa 

ingin tah unya 

tentang ilmu 

pengetahuan, 

teknologi, seni, 

budaya, dan 

humaniora dengan 

wawasan 

kemanusiaan, 

kebangsaan, 

kenegaraan, dan 

peradaban terkait 

penyebab fenomena 

dan kejadian, serta 

menerapkan 

pengetahuan 

prosedural pada 

bidang kajian yang 

spesifik sesua i 

dengan bakat dan 

minatnya untuk 

memecahkan 

 

3.1 Mengidentifikasi  bunyi  kata, frase, 

dan kalimat bahasa Arab yang 

berkaitan dengan 

ة و هوايات الطالب و املعرض ؛ املهن  
 احلياة ؛ املهنة و النظام

 

baik secara lisan maupun tertulis 

 

4.1. Melakukan dialog sederhana 

sesuai konteks dengan tepat dan 

lancar terkait topik : 

و  هوايات الطالب و املعرض ؛ املهنة
 احلياة ؛ املهنة و النظام

 dengan memperhatikan unsur 

kebahasaan , struktur teks, dan 

unsur budaya secara benar dan 

sesuai konteks. 

----------------------------------------------------

---------- 

3.1. Memahami lafal,kata, frase, dan 

 
 

  



 
 

 

 

 

P 

 

 

 

masalah. 

 

4. Mengolah, menalar, 

menyaji, dan 

mencipta dalam 

ranah konkret da n 

ranah abstrak terkait 

dengan 

pengembangan dari 

yang dipelajarinya di 

sekolah secara 

mandiri serta 

bertindak secara 

efektif dan kreatif, 

mampu 

menggunakan 

metoda sesuai 

kaidah keilmuan. 

  

kalimat bahasa Arab yang 
berkaitan dengan : 

و  عرض ؛ املهنةهوايات الطالب و امل
 احلياة ؛ املهنة و النظام

  

4.2. Menyampaikan berbagai informasi 

lisan sederhana tentang : 

و  هوايات الطالب و املعرض ؛ املهنة
 احلياة ؛ املهنة و النظام

dengan memperhatikan unsur 

kebahasaan, struktur teks dan 

unsur budaya secara benar dan 

sesuai konteks. 

----------------------------------------------------

---------- 

 

3.2. Menemukan makna atau gagasan 
dari kata, frase, dan kalimat 
bahasa Arab yang berkaitan 
dengan : 

و  هوايات الطالب و املعرض ؛ املهنة
 احلياة ؛ املهنة و النظام

 baik secara lisan maupun tertulis. 

 

4.3.  Memproduksi teks lisan dan tulis 

sederhana untuk mengungkapkan 

cara memberitahu dan 

menanyakan fakta, perasaan dan 

sikap terkait topik : 

و  هوايات الطالب و املعرض ؛ املهنة



 
 

 

 احلياة ؛ املهنة و النظام

dengan memperhatikan unsur 

kebahasaan, struktur teks, dan 

unsur budaya  secara benar dan 

sesuai dengan konteks. 

----------------------------------------------------

--------- 

3.3. Memahami secara sederhana 
unsur kebahasaan , struktur teks 
dan unsur budaya dari teks terkait 
topik : 

و  املهنة هوايات الطالب و املعرض ؛
 احلياة ؛ املهنة و النظام

  

4.4. Menyusun teks lisan dan tulis 

sederhana untuk mengungkapkan 

informasi terkait topik : 

و  هوايات الطالب و املعرض ؛ املهنة
 احلياة ؛ املهنة و النظام

 dengan memperhatikan unsur 

kebahasaan, struktur teks, dan 

unsur budaya  secara benar dan 

sesuai dengan konteks. 

 

 

 

Ulangan Harian  

 

 



 
 

 

 

 

 

Jumlah  KD Semester Genap              :   8   KD 

 

Jumlah Semester Ganjil dan Genap        :  16  KD 

 

 

 

Selong, 20 Juli 2016 

 

 

Mengetahui                

    Kepala MAN Selong       Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

Drs. H. Silmi, M.Pd.I      Shofwatu Rohmani,S.S 

 Nip. 196112311994031012     

 

 

 



 
 

 

ANALISIS PROGRAM SEMESTER 

MADRASAH ALIYAH NEGERI SELONG 

 

Mata Pelajaran  :  Bahasa Arab    Semester 

 : Ganjil 

Kelas/Program  :  XII/ IPA-IPS –BHS-AGM  Tahun Pelajaran 

 : 2016/2017 

 

     PERHITUNGAN ALOKASI WAKTU 

1.  RINCIAN MINGGU DALAM SATU SEMESTER  

No.  Bulan        Dan        Tahun Jumlah Pekan Keterangan 

1.  Juli                           2016 4  

2.  Agustus                    2016 5  

3.  September                2016 4  

4.  Oktober                    2016 4  

5.  Nopember                2016 5  

6.  Desember                 2016 4  

J u m l a h 
26  

 

2.  JUMLAH PEKAN NON EFEKTIF 

No.  Bulan     Dan           Tahun Jumlah Pekan Keterangan 

1.  Juli                            2016 2 Libur TP. 15/16 dan Idul 

Fitri 

2.  Agustus                     2016 0  

3.  September                 2016 0   

4.  Oktober                     2016 0  



 
 

 

5.  Nopember                 2016 0  

6.  Desember                  2016 1 Libur Semester 

J u m l a h 
3  

 

3.  Jumlah pekan efektif   

     Jumlah pecan efektif  =  Jumlah pekan dalam satu semester –  Jumlah pekan non 

efektif         

                                                           26     pekan        -         3   pekan                  =   23   pekan 

 

4.  Jumlah jam efektif  

     Jumlah jam efektif      =   Jumlah pekan efektif  x  Jumlah jam pelajaran perminggu 

                                                          23   pekan         x              2  JP                     =     46  Jam 

Pelajaran  

 

6.  Penggunaan waktu efektif : 

     a.  Untuk tatap muka   :   13  pekan =   13  x  2  JP =  26 jam 

pelajaran 

     b.  Untuk ulangan harian  :     4  pekan =     4  x  2  JP =    8  jam 

pelajaran 

     c.  Untuk Mid Semester  :     1  pekan =     1  x  2  JP =    2  jam 

pelajaran 

     d.  Untuk ulangan umum  :     1  pekan =     1  x  2  JP =    2  jam 

pelajaran 

     e.  Untuk cadangan   :     4  pekan =     4  x  2  JP =    8  jam 

pelajaran  

 

7.  Catatan  : 



 
 

 

 Waktu Cadangan akan digunakan untuk kegiatan remedial dan 

pengayaan . 

 

 

Selong, 20 Juli 2016 

Mengetahui                

             Kepala MAN Selong     Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

Drs. H. Silmi, M.P.d.I    Husnul Laila, S.Ag 

             Nip. 196112311994031012              Nip.197212312006042040 



 
 

 

PROGRAM  SEMESTER 

MADRASAH ALIYAH NEGERI SELONG 

 

Mata Pelajaran  : Bahasa  Arab    Semester 

 : Genap 

Kelas/Program  : XII/ IPA-IPS-BHS-AGM  Tahun Pelajaran 

 : 2016/2017 

 

     PERHITUNGAN ALOKASI WAKTU 

1.  RINCIAN MINGGU DALAM SATU SEMESTER  

No. Bulan        Dan          Tahun Jumlah Pekan Keterangan 

1. Januari                        2017 4      

2. Februari                      2017 4      

3. Maret                          2017 5  

4. April                           2017 4  

5. Mei                             2017 5  

6. Juni                             2017 4  

            J u m l a h 
26  

 

2.  JUMLAH PEKAN NON EFEKTIF 

No. Bulan   Dan            Tahun Jumlah Pekan Keterangan 

1. Januari                        2015 0  

2. Februari                      2015 0  

3. Maret                          2015 3 UAM BN  dan UM MA 

4. April                           2015 4 UN dan  Go Out 



 
 

 

5. Mei                             2015 4  

6. Juni                             2015 5  

J u m l a h 16 
 

 

3.  Jumlah pekan efektif   

     Jumlah pecan efektif  =  Jumlah pekan dalam satu semester –  Jumlah pekan non 

efektif         

                                                           26     pekan        -         16  pekan             =     10   pekan 

 

4.  Jumlah jam efektif  

     Jumlah jam efektif      =   Jumlah pekan efektif  x  Jumlah jam pelajaran perminggu 

                                                          10   pekan         x            2  JP                     =     20  Jam 

Pelajaran  

 

6.  Penggunaan waktu efektif : 

     a.  Untuk tatap muka   :     8  pekan =     8  x  2  JP =  16  jam 

pelajaran 

    b.  Untuk ulangan harian  :     2  pekan =     2  x  2  JP =    4  jam 

pelajaran 

     c.  Untuk Mid Semester  :         pekan =         x  2  JP =        jam 

pelajaran 

     d.  Untuk ulangan umum  :         pekan =         x  2  JP =        jam 

pelajaran 

     e.  Untuk cadangan   :         pekan =         x  2  JP =        jam 

pelajaran  

 

7.  Catatan  : 



 
 

 

 Waktu Cadangan akan digunakan untuk kegiatan remidial dan 

pengayaan . 

 

 

 

Selong, 20 Juli 2016 

Mengetahui                

             Kepala MAN Selong     Guru Mata Pelajaran 

 

 

 

Drs. H. Silmi     Husnul Laila, S.Ag 

Nip. 196112311994031012   Nip.197212312006042040 



 
 

 

DISTRIBUSI ALOKASI WAKTU 

NO 

KOMPETENSI INTI / 

KOMPETENSI  DASAR INDIKATOR 

ALOKASI 

WAKTU 

 (JP) 

   

3. Memahami, menerapkan, 

menganalisis dan 

mengevaluasi pengetahuan 

faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tah 

unya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, dan humaniora 

dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena 

dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang 

kajian yang spesifik sesua i 

dengan bakat dan minatnya 

untuk memecahkan 

masalah. 

3.1. Mengidentifikasi  bunyi  
kata, frase, dan kalimat 
bahasa Arab yang 

berkaitan dengan  احلضارة 
اإلسالمية ؛ الرحالت  

ن والثقافة اإلسالمية ؛ م
رجال اإلسالم )البخاري 
وابن سينا وعمر بن 
 اخلطاب(

baik secara lisan maupun 

tertulis 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3.2. Memahami lafal,kata, 
frase, dan kalimat bahasa 
Arab yang berkaitan 
dengan : 

ت احلضارة  اإلسالمية ؛ الرحال
ال والثقافة اإلسالمية ؛ من رج

ا اإلسالم )البخاري وابن سين
 وعمر بن اخلطاب(

3.3. Menemukan makna atau 
gagasan dari kata, frase, 
dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan : 

ت ضارة  اإلسالمية ؛ الرحالاحل
ال والثقافة اإلسالمية ؛ من رج

ا اإلسالم )البخاري وابن سين
 وعمر بن اخلطاب(

baik secara lisan maupun 

tertulis. 

3.4. Memahami secara 
sederhana unsur 
kebahasaan , struktur teks 
dan unsur budaya dari 
teks terkait topik : 

ت الرحالاحلضارة  اإلسالمية ؛ 
ال والثقافة اإلسالمية ؛ من رج

ا اإلسالم )البخاري وابن سين
 وعمر بن اخلطاب(

 

 

4. Mengolah, menalar, menyaji, 

dan mencipta dalam ranah 



 
 

 

konkret da n ranah abstrak 

terkait dengan 

pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah 

secara mandiri serta 

bertindak secara efektif dan 

kreatif, mampu 

menggunakan metoda 

sesuai kaidah keilmuan. 

4.1.  Melakukan dialog 

sederhana sesuai 

konteks dengan tepat 

dan lancar terkait topik : 

ت احلضارة  اإلسالمية ؛ الرحال
ال والثقافة اإلسالمية ؛ من رج

ا اإلسالم )البخاري وابن سين
ر بن اخلطاب(وعم  

dengan memperhatikan 

unsur kebahasaan , 

struktur teks, dan unsur 

budaya secara benar 

dan sesuai konteks. 

4.2. Menyampaikan berbagai 

informasi lisan 

sederhana tentang : 

ت احلضارة  اإلسالمية ؛ الرحال
ال والثقافة اإلسالمية ؛ من رج

ا وابن سيناإلسالم )البخاري 
 وعمر بن اخلطاب(

dengan memperhatikan 

unsur kebahasaan, 

struktur teks dan unsur 



 
 

 

budaya secara benar 

dan sesuai konteks. 

4.3.  Memproduksi teks lisan 

dan tulis sederhana 

untuk mengungkapkan 

cara memberitahu dan 

menanyakan fakta, 

perasaan dan sikap 

terkait topik : 

ت احلضارة  اإلسالمية ؛ الرحال
ال والثقافة اإلسالمية ؛ من رج

ا اإلسالم )البخاري وابن سين
 وعمر بن اخلطاب(

dengan memperhatikan 

unsur kebahasaan, 

struktur teks, dan unsur 

budaya  secara benar 

dan sesuai dengan 

konteks. 

4.4.  Menyusun teks lisan 

dan tulis sederhana 

untuk mengungkapkan 

informasi terkait topik : 

ت احلضارة  اإلسالمية ؛ الرحال
ال والثقافة اإلسالمية ؛ من رج

ا اإلسالم )البخاري وابن سين
 وعمر بن اخلطاب(

dengan memperhatikan 

unsur kebahasaan, 

struktur teks, dan unsur 

budaya  secara benar 

dan sesuai dengan 



 
 

 

konteks. 
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DISTRIBUSI ALOKASI WAKTU 

NO STANDAR KOMPETENSI / 

KOMPETENSI  DASAR 
INDIKATOR 

ALOKASI 

WAKTU 

 (JP) 

   

3. Memahami, menerapkan, 

menganalisis dan mengevaluasi 

pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan 

metakognitif berdasarkan rasa 

ingin tah unya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, 

budaya, dan humaniora dengan 

wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab 

fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian 

yang spesifik sesua i dengan 

bakat dan minatnya untuk 

memecahkan masalah. 

3.1. Mengidentifikasi  bunyi  
kata, frase, dan kalimat 
bahasa Arab yang 

berkaitan dengan  ألعياد ا
يف اإلسالم ، إبراهيم و 
 البحث عن اخلالق
baik secara lisan maupun 

tertulis 

3.2. Memahami lafal,kata, frase, 
dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan : 

ألعياد يف اإلسالم ، ا
 إبراهيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

و البحث عن اخلالق   

3.3. Menemukan makna atau 
gagasan dari kata, frase, 
dan kalimat bahasa Arab 
yang berkaitan dengan : 

عياد يف اإلسالم ، ألا
إبراهيم و البحث عن 
 baik secara lisan اخلالق

maupun tertulis. 

3.4. Memahami secara 
sederhana unsur 
kebahasaan , struktur teks 
dan unsur budaya dari teks 
terkait topik : 

ألعياد يف اإلسالم ، ا
إبراهيم و البحث عن 
 اخلالق

4. Mengolah, menalar, menyaji, 

dan mencipta dalam ranah 

konkret da n ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan 

dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri serta 

bertindak secara efektif dan 

kreatif, mampu menggunakan 

metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 4.1. Melakukan dialog 

sederhana sesuai konteks 

dengan tepat dan lancar 

terkait topik : 

ألعياد يف اإلسالم ، ا
إبراهيم و البحث عن 
 dengan اخلالق



 
 

 

memperhatikan unsur 

kebahasaan , struktur teks, 

dan unsur budaya secara 

benar dan sesuai konteks. 

4.2.  Menyampaikan berbagai 

informasi lisan sederhana 

tentang : 

ألعياد يف اإلسالم ، إبراهيم وا  

البحث عن اخلالق   

dengan memperhatikan 

unsur kebahasaan, struktur 

teks dan unsur budaya 

secara benar dan sesuai 

konteks. 

4.3.   Memproduksi teks lisan 

dan tulis sederhana untuk 

mengungkapkan cara 

memberitahu dan 

menanyakan fakta, 

perasaan dan sikap terkait 

topik : 

ألعياد يف اإلسالم ، ا
إبراهيم و البحث عن 
 dengan اخلالق

memperhatikan unsur 

kebahasaan, struktur teks, 

dan unsur budaya  secara 

benar dan sesuai dengan 

konteks. 

4.4.  Menyusun teks lisan dan 

tulis sederhana untuk 

mengungkapkan informasi 

terkait topik : 



 
 

 

ألعياد يف اإلسالم ، ا
إبراهيم و البحث عن 
 dengan اخلالق

memperhatikan unsur 

kebahasaan, struktur teks, 

dan unsur budaya  secara 

benar dan sesuai dengan 

konteks. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

 

Satuan Pendidikan :  MAN  SELONG   

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester :  X/1 

Alokasi Waktu : 4  JP x 45 menit 

 

KOMPETENSI INTI:  

KI -1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2  :  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong 

royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan proaktif, serta menunjukkan 

sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

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

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 

terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 

kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

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

dengan pengembangan dari yang di pelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu 

menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR 

Materi Pokok Kompetensi Dasar Indikator 

Perkenalan 

 

ْخِصيَّ  ةُ اَْلَبَياَناُت الشَّ  

تَِماع   ) ِسإ  ( اإَلإ

 

 

 

 

1.1  Mensyukuri kesempatan dapat 

mempelajari bahasa Arab sebagai 

bahasa pengantar komunikasi 

internasional yang diwujudkan 

dalam semangat belajar 

 

 

2.1 Menunjukkan perilaku santun 

dan peduli dalam melaksanakan 

komunikasi antar pribadi dengan 

guru dan teman. 

 

 



 
 

 

 

A. Tujuan 

Setelah mengikuti pembelajaran ini siswa mampu: 

1. Mendengarkan teks bahasa arab dengan baik 

2. Menyempurnakan teks sesuai dengan bacaan guru 

 

B. Materi Pembelajaran 

tentangاَْْلِْسِتَماع ُة      ْخِصيَّ اَْلَبَياَناُت الشَّ  

ِرَدات   فإ  اَ لإم 

Adapun kosa kata yang digunakan dalam materi ini adalah 

 

ةُ  ْخِصيَّ  اَْلَبَياَناُت الشَّ

ٌة ,  ٌة , ِبَطاَقُة َشْخِصيَّ ٌة , َمدَرَسٌة أَْهِليَّ  َذَكٌر , أُْنَثي, َشاِرٌع, َرْقٌم, َمدَرَسٌة ُحُكْوِميَّ

 

 

ةُ  ْخِصيَّ  اَْلَبَياَناُت الشَّ

ِجْيِل   َرْقُم التَّسْ  .........................  

 اَْْلِْسُم ِباْلَكاِملِ  .....................

 َمَكاُن َو َتاِرْيُخ اْلِمْيََلدِ  ................................

 اَْلِجْنسُ  ...............................

 اَْلُعْنَوانُ  .................................

ْقُم اْلَهاتفِ رَ  ..................................  

الِ  ..............................  َرْقُم اْلَجوَّ

 َماْسُمَك         ؟           :

 َماْسُمَك ِباْلَكاِمِل ؟     :

 َما ُعْنَواُنَك   ؟ :

 َما َمَكاُن َو َتاِرْيُخ ِمْيََلِدَك     ؟   :

C. Metode Pembelajaran 

Pendekatan   : Saintifik 

Metode   : sam’iyyah, Tanya jawab dan penugasan 

Model pembelajaran  : Pembelajaran langsung. 

 

 

 

3.1 Mengidentifikasi  bunyi 

kata, frasa, dan kalimat 

Bahasa Arab yang berkaitan 

dengan : 

 البياناتالشخصية 

     baik secara lisan maupun tertulis 

 

- menirukan ujaran 
(kata/frase) dengan 
lafal dan intonasi 
yang tepat terkait 
topik   َّةُ اَْلَبَياَناُت الشَّْخِصي .  

- melafalkan ujaran 
(kata/frase) dengan 
lafal dan intonasi 
yang tepat  terkait 
topik   َّةُ اَْلَبَياَناُت الشَّْخِصي .  

 

  



 
 

 

 

D. Media, Alat, Bahan dan Sumber Pembelajaran 

1. Alat, Bahan : buku bahasa arab, hal 3-6 

2. Sumber : Buku bahasa arab yang relevan 

 

 

E. Kegiatan Pembelajaran 

1. Pendahuluan 

a. Mengkondisikan siswa untuk belajar dan memotivasi siswa terkait materi 

“perkenalan”  

b. Apersepsi: bertanya jawab tentang perkenalan 

 س    :  َصَباُح اْلَخْيرِ “

 ج      :     َصَباُح النُّْورِ 

 س   : َكْيَف َحلَُك 

 ج   :    إِنِّي ِبَخْير َو اْلَحْمُد لِِلَِّ 

.......,اََن  ِمْن............               س   : إِْسِمي ...  

c. Menyampaikan inti tujuan pembelajaran hari ini. 

 

2. Inti 

Pertemuan 1 

Kegiatan Tahapan Keterampilan Saintifik 

 Menyimak dan menirukan pengucapan ujaran 
dengan tepat terkait topik ُة    ْخِصيَّ اَْلَبَياَناُت الشَّ  
 

Mengamati 

 Melakukan tanya jawab sederhana tentang 

tema/topik  topik  ُة ْخِصيَّ   .yang didengarاَْلَبَياَناُت الشَّ

 

Menanya 

 Mencoba mengisi teks dengan benar terkait 
topik  اَْلَبَياَناُت الشَّْخِصيَُّةbersama teman  
 

Eksperimen 

 menyesuaikan kosa kata yang telah dipakai dalam 
mengisi teks dengan benar terkait topik  اَْلَبَياَناُت الشَّْخِصيَُّة

bersama teman  

  

Mengasosiasikan 

 

 Membaca teks yang telah di sempurnakan bersama 
teman sebangkunya 

Mengkomunikasikan 

 

 

 



 
 

 

Pertemuan 2 

Kegiatan Tahapan Keterampilan Saintifik 

 Mengidentifikasi arti kosa kata dengan benar 
 

Mengamati 

 Melakukan tanya jawab sederhana tentang arti kosa 

kata dan cara mencari arti kosa kata dalam kamus 

dengan benar sesuai topik  ُة ْخِصيَّ  yangاَْلَبَياَناُت الشَّ

dipelajari.  

Menanya 

 Mencari arti kosa kata dari teks tentang tema/ 
topik  اَْلَبَياَناُت الشَّْخِصيَُّةdi dalam kamus. 

Eksperimen 

 Membandingkan atau mencocokkan kesesuaian arti 
dengan konteks kalimat sehingga bisa memahami teks 
dengan tepat dan benar 
 

Mengasosiasikan 

  

  

  

  

  

 Menghafalkan kosa kata dan artinya dengan tepat 
dan percaya diri 

 

Mengkomunikasikan 

 

3. Penutup 

a. Mendorong siswa untuk menggunakan kamus bahasa arab untuk mencari arti 

kosa kata dengan baik 

b. Mendorong siswa untuk menghapal arti kosa kata dengan baik 

c. Memberikan tugas 

 

F. PENILAIAN 

 

1. Teknik dan Bentuk Instrumen 

Domain Teknik 
Bentuk Instrumen 

 Sikap  Pengamatan Sikap 
 Lembar Pengamatan 

Sikap dan Rubrik 

 Keterampilan  Tes Unjuk Kerja  Tes Uji Pratek  

 Pengetahuan  Tes Tertulis  Tes Uraian  



 
 

 

 Tes lisan 

   

Indikator soal teknis Bentuk Butir Soal 

- siswa melafalkan ujaran       

(kata/frase) dengan lafal dan 

intonasi yang yepat. 

- siswa dapat 

mengkomunikssikan kata yang 

di dengar dalam bentuk hiwar 

dengan intonasi yang tepat 

- siswa  

menyampaikan 

imformasi 

sederhana sesuai 

konteks 

Non tes  

 

 

 

 

 

 

Tes tulis 

Lisan  

 

 

 

 

 

 

Tes tulis 

 

 

مااسمك 

 بلكامل؟

 من اين انت؟

 ما عنوانك؟

في اي مدرسة 

 تخرجت؟

َما َمَكاُن َو 

َتاِرْيُخ ِمْيََلِدَك     

 ؟   

. اَِجْب َعِن  -

الَِيِة  اْْلَْسِئَلِة التَّ

َوْقًفا ِبَحالَِك 

 اْْلنَ 

 

    

ةُ اَْلَبَياَناُت الشَّْخصِ  يَّ  

 

ْسِجْيِل    .........................  َرْقُم التَّ

 اَْْلِْسُم ِباْلَكاِملِ  .....................

 َمَكاُن َو َتاِرْيُخ اْلِمْيََلدِ  ................................

 اَْلِجْنسُ  ...............................

ُعْنَوانُ اَلْ  .................................  

 َرْقُم اْلَهاتفِ  ..................................

الِ  ..............................  َرْقُم اْلَجوَّ

 

 

 

                   Mengetahui, 

Selong ,  20       Juli 2016 

 

Penyusun , 



 
 

 

   Kepala MAN Selong , 

 

               ( Drs.H. SILMI, M.Pd.I ) 

               NIP. 196112311994031012 

Guru Mata Pelajaran, 

 

 

SHOFWATU ROHMANI , S.S 

 

  



 
 

 

SILABUS 

Satuan Pendidikan : MAN Selong 

Kelas                        : X  

Semester                  : I & II ( ganjil / genap) 

Kompetensi Inti      :  

KI  1             : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama  yang dianutnya 

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

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

rensponsif, dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai   bagian  

dari solusi atas berbagai permasalahan  dalam berinteraksi  secara 

efektif,sosial dan alam serta dalam  menempatkan   diri sebagai 

cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 

KI  3             : Memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan 

faktual, konseptual,prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentang ilmu penetahuan , teknoligi, seni, budaya, 

humanmiora  dengan wawasan kenanusiaan, 

kebangsaan,kenegaraan dan peradaban terkait  penyebab fenomena 

dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat    dan minatnya 

untuk memecahkan masalah 

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

abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya  di 

sekolah secara mandiri,serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan 

mampu menggunakan  metode sesuai kaidah keilmuan 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi Kegiatan 

Pembelajaran 

Penilaian  Al

ok

asi 

W

akt

u 

Sumb

er 

Belaja

r 



 
 

 

1. Mensyukur

i 

kesempata

n dapat 

mempelaja

ri bahasa 

Arab 

sebagai 

bahasa 

pengantar 

komunikasi 

internasion

al yang 

diwujudka

n dalam 

semangat 

belajar. 

2.1. Menunjukk

an perilaku 

santun dan 

peduli 

dalam 

melaksana

kan 

komunikasi 

antar 

pribadi 

dengan 

guru dan 

teman. 

2.2. Menunjukk

an perilaku 

jujur, 

disiplin, 

percaya 

diri, dan 

bertanggun

g jawab 

dalam 

melaksana

kan 

komunikasi 

transaksion

al dengan 

guru dan 

teman. 

2.3. Menunjukk

an perilaku 

tanggung 

jawab, 

peduli, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tema/to
pik: 
Identitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengamati :  

 Menyi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tugas 
PR, tugas 

perorang
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X 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buku 

teks 



 
 

 

kerjasama, 

dan cinta 

damai, 

dalam 

melaksana

kan 

komunikasi 

fungsional. 

3.1.Mengidentifi

kasi  bunyi 

kata, frasa, 

dan kalimat 

Bahasa 

Arab yang 

berkaitan 

dengan :  

ية البياناتالشخص

 ؛ المرافق العامة

في المدرسة ؛ 

الحياة فى 

األسرة و فى 

 سكن الطالب

 baik 

secara 

lisan 

maupun 

tertulis  

ية البياناتالشخص  

lisan maupun 

tertulis 

3.2. Melafalkan 

kata, 

frasa, dan 

kalimat 

Bahasa 

Arab 

yang 

berkaitan 

dengan :  

 البياناتالشخصية ؛

المرافق العامة في 

 المدرسة ؛ الحياة فى

األسرة و فى سكن 

   الطالب

3.3. Menemukan 

diri( at-

ta’aruf), 

fasilitas 

umum 

di 

sekolah 

(al-

marafiq

ul 

‘amma

h fil-

madras

ah) dan 

kehidup

an di 

keluarga 

dan 

asrama ( 

al-

hayatu 

fil-usrati 

wa fi 

sakanit –

tullab) 

 

 

 Teks 
sastra 
arab 

 

 Wacana 
yang 
memuat 
kosa –
kata , 
pola 
kalimat 
dan 
ungkapa
n 
komunik
atif 
sesuai 

mak 
dan 
meniru
kan 
penguc
apan 
ujaran 
dengan 
tepat  

 Mende
ngarka
n kata-
kata 
yang 
penguc
apanny
a mirip 

 Menyi
mak  
wacana 
sambil 
mempe
rhatika
n 
model 
guru 
dan 
meniru
kan 
pelafal
an dan 
intonas
inya. 

 Menga
mati 
cara 
mempe
rlkenal
kan diri 
dalam 
bahasa 
arab 

 Menco
cokkan 
gambar 
dengan  
apa 
yang di 
dengar 

 Memba
ca 
wacana 

an/lelom

pok 

 Observasi
:  

1. mengamati 

cara siswa 

menyebutka

n cara 

menyapa, 

berpamitan, 

terima kasih, 

meminta 

izin, 

instruksi dan 

memperkena

lkan diri 

dalam 

budaya Arab 

sesuai lintas 

budaya 

Indonesia. 

2. Mengamati 

cara siswa 

berkomunik

asi  dalam 

bahasa Arab 

sesuai 

tema/topik. 

3. Mengamati 

sejauh mana 

siswa 

memahami 

unsur 

kebahasaan 

dan tata 

bahasa Arab 

serta  

budaya Arab 

yang 

terdapat 

dalam teks 

sesuai 

tema/topik. 

 

 Portofolio:  

1. Mengump

ulkan 

JP yang 

releva

n 



 
 

 

makna atau 

gagasan 

dari ujaran 

kata, frasa, 

dan kalimat 

Bahasa 

Arab yang 

berkaitan 

dengan : 

ية البياناتالشخص

 ؛ المرافق العامة

في المدرسة ؛ 

الحياة فى 

األسرة و فى 

 سكن الطالب

 baik 

secara 

lisan 

maupun 

tertulis 

3.4 . Memahami 

secara  

sederhana 

unsur 

kebahasaan, 

struktur teks 

dan unsur 

budaya dari teks 

terkait topik : 

ية البياناتالشخص

 ؛ المرافق العامة

في المدرسة ؛ 

اة فى الحي

األسرة و فى 

 سكن الطالب

 yang sesuai 

dengan 

konteks 

penggunaan

nya.  

4. 1 Melakukan 

dialog  

tema / 
topik. 

Misalny

a:    ,إِْسِمي أَْحَمُد,

َماْسُمَك بِاْلَكاِمل  َما 

 ُعْنَوانَُك؟ , َمَكاُن َو  

        

ي تَاِرْيُخ اْلِمْياَلِد,  بِطَاقَتِ 

اَلشَّْخِصيَّةُ, فُُصْوٌل, 

َمْعَمُل الَُّغِة, َمْكتَبَةٌ, 

َمْلَعٌب, ُغْرفَةُ اأْلَْكِل, 

يَأُْكُل, اَنَا َطالٌِب,  َسَكٌن 

ِب َو َسَكٌن  لِلطُّالَّ

 لِلطَّالِبَات 

dsb

  َماْسُمَك؟

 Struktur 
kalimat 
( Tarkib 
) 
tentang 

كرة و الن

 المعرفة 
بأل و )

 الضمائر و

اإلضافة 

بمعنى 

الالم ؛ ) 

المبتدأ و 

     الخبر 

 المضارع 

  الفعل

    والخبر

 ضمائر)

صفة ؛ ) )

 المبتدأ

  

sederh
ana 
sesuai 
tema / 
topik 

 Menyi
mak 
penjela
san 
guru 
tentang 
isim,fi’i
l,huruf, 
isim 
nakirah 
dan 
ma’rifa
t, isim 
muzakk
ar dan 
muann
ats,sus
unan 
kata 
yang 
terdiri 
dari 
mubta
da’ dan 
khabar 

 Mempe
rhatika
n 
bentuk 
isim 
nakirah 
dan 
ma’rifa
t,muza
kkar 
dan 
muann
ats 

 Mencar
i 
inform
asi 
umum 
dan 
rinci 
dari 
suatu 

tugas dan 

kreativitas 

berbahasa 

siswa 

sesuai 

tema/topik, 

spt. 

mengisi 

formulir 

biodata 

pribadi, 

membuat 

tabel 

kegiatan 

sekolah, 

dsb. 

2. kumpulan 

tugas 

berbahasa 

siswa 

seperti 

mengumpu

lkan 

kalimat 

yang 

mengandu

ng struktur 

bahasa 

sesuai 

tema/topik 

dari 

alqur’an, 

hadits, 

majalah, 

internet, 

dsb. 

 

 Tes:  

Ulangan harian, 

Tes lisan/tulisan, 

unjuk kinerja 

(performansi) 

 

 



 
 

 

sederhana 

sesuai 

konteks 

dengantepa

t dan lancar 

terkait topik 

: 

ية البياناتالشخص

 ؛ المرافق العامة

في المدرسة ؛ 

الحياة فى 

األسرة و فى 

 سكن الطالب

 dengan 

memperhati

kan unsur 

kebahasaan, 

struktur 

teks dan 

unsur 

budaya 

secara 

benar dan 

sesuai 

konteks. 

 

4.2 

Menyampai

kan 

berbagai 

informasi 

lisan 

sederhana  

tentang : 

ية البياناتالشخص

 ؛ المرافق العامة

في المدرسة ؛ 

الحياة فى 

األسرة و فى 

 سكن الطالب

dengan 

memperhati

wacana 
lisan / 
tulisan 

 Memba
ca isi 
wacana 
tulis 
sesuai 
tema / 
topik 
yang 
menga
ndung 
isim 
nakirah 
dan 
ma’rifa
t,muza
kkar 
dan 
muann
ats 

 Mempe
rhatika
n 
struktu
r 
kalimat 
– 
kalimat 
yang 
tardap
at  isim 
nakirah 
dan 
ma’rifa
t,muza
kkar 
dan 
muann
ats 

 Mempe
rhatika
n 
struktu
r 
kalimat 
– 
kalimat 
yang 
tardap
at  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

kan unsur 

kebahasaan, 

struktur 

teks dan 

unsur 

budaya 

secara 

benar dan 

sesuai 

konteks. 

4.3 Menyusun 

teks lisan 

dan tulis 

sederhana 

untuk 

mengungka

pkan 

informasi 

terkait topik 

: 

ية البياناتالشخص

 ؛ المرافق العامة

في المدرسة ؛ 

الحياة فى 

األسرة و فى 

 سكن الطالب

dengan 

memper

hatikan 

unsur 

kebahas

aan, 

struktur 

teks dan 

unsur 

budaya 

secara 

benar 

dan 

sesuai 

dengan 

konteks. 

mubta
da’ dan 
khabar 
 

 

 

Menanya :   

 Melaku
kan 
tanya 
jawab 
sederh
ana 
tentang 
tema / 
topik 
yang 
dipelaj
ari 

 Menja
wab 
pertan
yaan  
dalam 
wacana 
sederh
ana 
secara 
tertulis 
/ lisan 

 Melaku
kan 
tanya 
jawab 
tentang 
isim 
nakirah 
dan 
ma’rifa
t,muza
kkar 
dan 
muann
ats 

 Melaku
kan 
dialog ( 
hiwar ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

sesuai 
kontek
s 
tentang 
keadaa
n / 
deskrip
si 
sesuatu 
secara 
lisan 

 Menja
wab 
pertan
yaan 
lisan 
yang 
diajuka
n 
lawan 
bicara 
sesuai 
tema/t
opik 

 Mencer
itakan 
keadaa
n/ 
kegiata
n yang 
tampak 
pada 
gambar 
sesuai 
wacana 
secara 
lisan 
 

Mengeksplorasi :  

 Melafalkan 

huruf-huruf  

hijaiya, kata 

dan kalimat 

sesuai dengan 

yang 

diperdengarka

n sesuai 

model ucapan 

guru 

 Menyusun  

kata, dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

kalimat 

sederhana 

sesuai 

konteks  

 Merang
kaikan 
kata – 
kata 
menjad
i 
kalimat 
sesuai 
dengan 
kaidah. 

 Menco
ba 
melafal
kan 
cara 
menya
pa, 
berpam
itan, 
terima 
kasih, 
memint
a izin, 
instruks
i dan 
mempe
rkenalk
an diri 
yang 
dilakuk
an oleh 
orang 
Arab 
dengan 
intonasi 
yang 
benar. 

 melafalkan 

kata sesuai 

dengan yang 

diperdengarka

n. 

 Menentukan 

isim dan fi’il 

dalam 

kalimat.   

 Menentukan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

dhamir dan 

isim isyarah 

dalam kalimat 

yang 

dipertanyakan. 

 Menentukan 

isi wacana 

lisan maupun 

tulisan secara 

perorangan 

maupun 

berkelompok.  

 Mengumpulka

n kata yang 

terdapat huruf 

jar dari buku 

teks, majalah, 

maupun 

internet. 

Mengasosiasikan

: 

 Membanding

kan cara 

menyapa, 

berpamitan, 

terima kasih, 

meminta izin, 

instruksi dan 

memperkenal

kan diri yang 

dilakukan 

oleh orang 

Arab dengan 

orang 

Indonesia. 

 Membanding

kan ciri-ciri 

huruf, isim, 

dan  fi’il. 

 Menemukan 

makna kata 

dalam teks 

sesuai 

tema/topik 

 menyimpulka

n isi wacana 

lisan maupun 

tulisan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 Membedakan 

macam-

macam 

isim,fi’il,dan 

huruf. 

 Membandingk

an isim 

nakirah dan 

ma’rifat,muza

kkar dan 

muannats, 

 Menentukan 

susunan 

kalimat yang 

terdiri dari 

mubtada’ dan 

khabar. 

 Mencari 

informasi 

umum/tema/t

opik dari 

suatu wacana 

lisan/tulisan. 

 Mencari 

persamaan 

dan lawan 

kata dalam 

wacana. 

 MenemMuka

n makna kata 

dalam teks 

 Menyimpulka

n isi wacana 

lisan maupun 

tulisan. 

 Menemukan 

perbedaan 

isim nakirah 

dan 

ma’rifat,muza

kkar dan 

muannats,,  

 Menemukan 

mubtada’ 

khabar dalam 

teks-teks 

bahasa Arab 

dari berbagai 



 
 

 

sumber.  

 

Mengkomunikasi

kan: 

 Menjelaskan 

cara menyapa, 

berpamitan, 

terima kasih, 

meminta izin, 

instruksi dan 

memperkenal

kan diri dalam 

bahasa Arab 

 Menjelaskan 

isi wacana 

yang 

dipertanyakan 

 Menyampaika

n isi wacana 

tulis sesuai 

tema/topik 

secara lisan 

atau tulisan. 

 Menyusun 

kata/frasa 

yang tersedia 

menjadi 

kalimat. 

 Menyusun 

karangan 

sederhana 

sesuai 

tema/topik. 

 Menyampaika

n isi wacana 

sesuai 

tema/topik 

secara lisan 

maupun 

tulisan. 

 Menggu

nakan 

tata 

bahasa 

Arab 

dalam 

kalimat  



 
 

 

sederhan

a 

 Menyusu

n 

karangan 

sederhan

a yang 

sesuai 

tema dan 

struktur 

kata 

yang 

diajarkan 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

                             Selong,    14      Juli, 2015  

                   Mengetahui, 

            Kepala MAN Selong                                                                                                                           

Guru Yang Mengajar, 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

     ( Drs.H. SILMI, M.Pd.I ) 

     NIP. 196112311994031012            

                SHOFWATU ROHMANI,S.S 

 

  



 
 

 

PROFIL MAN SELONG 

 

1. Nama Madrasah  :  MADRASAH ALIYAH NEGERI SELONG 

2. No. Statistik Madrasah  :  31.15.20.30.70.04 

3. NPSN :  50222562 

4. Tipe Madrasah  :  A/B/C 

5. Tahun Berdiri / SK No.  : 1991/ KMA Nomor 137 Tahun 1991 

6. Alamat Madrasah  :  Jln . Hasanuddin No. 02 Selong 

  :  (Kecamatan) Selong 

  :  (Kabupaten/Kota) Lombok Timur 

  :  (Propinsi) Nusa Tenggara Barat 

  :  Telepon/HP/Fax: (0376) 21481 

7. Status Madrasah  :  Negeri 

8. Kategori Madrasah  :  Reguler 

9. Nilai Akreditasi Madrasah  :  Amat Baik (A) 

10. A. Luas Tanah BMN :  5.375 m2 

B. Luas Bangunan BMN : 3.701 

c. Luas Tanah sarana BMN : 2.093. 

11. Status Kepemilikan  :  Pemerintah/Kementerian Agama 

12. Nama Kepala Madrasah  :  Drs. M. Hasanussulhi, M.Pd 

13. Tingkat Pendidikan  :  S.2  

14. Masa Kerja Kepala Madrasah  :  20 tahun, 7 bulan 

15. Visi Madrasah  :  “Unggul, Cerdas dan Berakhlakul 

Karimah “ 

16. Misi Madrasah  : 

1) Menumbuhkan kesadaran akan penghayatan dan pengamalan 
ajaran agama dalam kehidupan sehari-harinya baik dalam 
lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. 

2) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu dan 
berdaya saing berdasarkan kurikulum yang berlaku. 



 
 

 

3) Menumbuhkan rasa persaingan yang positif baik dibidang akademis 
maupun non akademis sehingga siswa tumbuh menjadi generasi 
yang cerdas, kritis, kreatif dan mandiri. 

4) Memberi kesempatan peserta didik seluas-luasnya, untuk 
meningkatkan kemampuan potensi dan bakat peserta didik 
seoptimal mungkin melalui kegiatan intra dan ekstra-kurikuler serta 
bimbingan karier. 

5) Meningkatkan sarana, prasarana, manajemen serta profesionalisme 
tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan standar yang 
ditentukan. 

6) Menjadikan madrasah nasional bertaraf International. 

I. STANDAR ISI 
a. Pelaksanaan Kurikulum Berdasarkan Muatan KTSP 

 

NO KOMPONEN MUATAN KTSP 

1 Mata Pelajaran  :  
Agama (Qur’an Hadist, Fiqih, Akidah Akhlaq, SKI), Bahasa Arab, Bahasa 
Indonesia, Bahasa Inggris, Sastra Indonesia, Bahasa Asing (Bahasa Arab), 
Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, PKN, Ekonomi, Geografi, Sejarah Nasional, 
Antropologi, Seni Budaya, TIK, Olah Raga, Keterampilan, Mulok (Nahwu 
Sharef). 
 

2 Muatan Lokal : (Nahwu Sharef) 

3 Kegiatan Pengembangan diri : 
a. Seni (Nasyid, Theather, Group Band, Kasidah) 
b. PMR, Pramuka, Paskibra, KIR 
c. Club Bidang Studi, Computer Club, Jurnalistik School 
d. Olah Raga (Basket, Badminton, Futsal, Sepak Bola) 
e. Wawasan dan perencanaan Karir 
f. Kemampuan social 
g. Kemampuan  pribadi 

 

4 Ketuntasan Ketuntasan Minimal : 
 Qur’an Hadist = 7.50,  Fiqih = 7.50, Akidah Akhlaq =7.50, SKI = 7.50, Bahasa 
Arab = 7.50, Bahasa Indonesia = 7.50, Bahasa Inggris = 7.00, Sastra Indonesia = 
7.50, Bahasa Asing = 7.50, Matematika = 7.00, Fisika = 7.50 Kimia = 7.50, 
Biologi = 7.50,  PKN = 7.50, Ekonomi = 7.00, Geografi = 7.00, Sejarah Nasional = 
7.50, Antropologi = 7.50, Keterampilan = 7.50, Seni Budaya = 7.50, Sosiologi = 
7.50,  TIK = 7.50, Mulok = 7.50. 
 



 
 

 

5 Pendidikan Kecakapan Hidup  :  Melekat pada mata pelajaran 

6 Pendidikan Berbasis Keunggulan  Lokal dan Global dalam bentuk :  IT Skill 

 

b. Proses Penyusunan KTSP 
 

NO DOKUMEN PENGEMBANGAN KURIKULUM YANG DIMILIKI 

1 Pembentukan Panitia dan Team Penyusun KTSP 

2 MGMP/Workshop Pengembangan Dokumen KTSP (Silabus, RPP) 

3 Proses revisi dan review dokumen KTSP  

4 Pendampingan penyusunan KTSP dengan melibatkan nara sumber (Pengawas, 
Komite dan Perguruan Tinggi) 

5 Finalisasi dokumen 

6 Pemantapan dan penilaian dokumen yang telah disusun 

7 Penjilidan dan penggandaan dokumen hasil penyusunan KTSP 

 

c. Dokumen Pelaksanaan Kurikulum 
 

NO DOKUMEN PENGEMBANGAN KURIKULUM YANG DIMILIKI 

1 Dokumen bahan remidi untuk perbaikan layanan pembelajaran 

2 Jadwal belajar mengajar  

3 Hasil kegiatan praktikum di laboratorium dan out bonding 

4 Hasil kegiatan kunjungan siswa ke Sentra Kerajinan Rakyat, Perpustakaan 
Daerah, Balai Bahasa dan Museum, Kantor Redaksi Harian Lombok Post, 
Dusun Tradisional Sade. 

5 Kegiatan IMTAQ berupa shalat berjamaah, shalat dhuha, Yasinan, ceramah 
keagamaan dengan mengundang ustadz/da’I dari luar luar madrasah. 

6 Kegiatan tarawih, tadarusan dan safari dakwah pada bulan Ramadhan 



 
 

 

 

d. Beban Belajar Madarasah 

NO PEMBELAJARAN JUMLAH 

1 Tatap Muka 1 jp = 45 menit 

2 Jumlah pembelajaran per pecan 47 jam 

3 Rata-rata jumlah pekan efektif per tahun  40 pekan 

 

 

e. Outcome (Lulusan 4 tahun terakhir) 

NO 
TAHUN 

PELAJARAN 

TAMAT MELANJUTKAN 
BEKERJA 

DI 
MASY. 

Lainya 
LULUS TL PTN PTS 

1 2010-2011 
225 1 25 82 4 113 0 

2 2001-2012 
247   41 87 4 115 0 

3 2012-2013 
216   72 94 2 40 8 

4 2013-2014 
225   105 42 2  76 

f. Perkembangan Prestasi Madrasah (3 tahun terakhir) 

NO NAMA KEGIATAN LINGKUP RANGKING TAHUN 

1 Pertandingan Sepak Bola HUT Anjani Kabupaten Juara I 2011 

2 Putsal Student Cup 2011 Se-Lombok Juara I 2011 

3 Lomba Karya Ilmiah Remaja Provinsi Juara III 2012 

4 Lomba Susur Pantai Provinsi Juara I 2012 

5 Lomba Desain Logo Kabupaten Juara I 2013 

6 Liga Pendidikan Indonesia Kabupaten Juara III 2013 

7 Futsal SMA Se-Lombok Juara III 2011 

8 KSM Fisika Kabupaten Juara I 2013 

9 KSM Kimi Kabupaten  Juara I 2013 

10 KSM Ekonomi Kabupaten Juara I  2013 

11 Olimpiade Ekonomi Kabupaten Juara I 2013 

12 Olimpiade Ekonomi Provinsi Juara I 2013 

13 Olimpiade Ekonomi Provinsi Juara II 2014 

14 Pramuka Provinsi Juara I 2012 



 
 

 

15 Pramuka Provinsi Juara I 2013 

16 Futsal Kabupaten Juara I 2013 

17 Futsal Provinsi Juara II 2014 

18 Pidato Bahasa Arab Provinsi Juara I 2013 

19 Pidato Bahasa Arab Provinsi Juara II 2013 

20 Pramuka Provinsi Juara Umum 2014 

21 PMR Tata Boga (DapuR) Provinsi Juara I 2014 

22 Jurnalistik Provinsi Juara II 2014 

23 Photografi Provini Juara III 2014 

24 Penulisan Esai Provini Juara III 2014 

25 Pidato Bhs Indonesia Provini Juara II 2014 

26 Penulisan cerpen Kabupaten Juara I 2014 

27 Penulisan cerpen Kabupaten Harapan I 2014 

28 Pidato Bhs Arab Kabupaten Juara III 2014 

29 Marching Band Kabupaten Juara II 2014 

30 Olimpiade Akuntansi Kabupaten Juara II 2014 

31 Olimpiade Biologi Kabupaten Juara 2,3 & 4 2014 

II. STANDAR PROSES 
a. Proses Pengembangan Silabus : 

NO CARA PENGEMBANGAN MATA PELAJARAN 

1 Silabus dikembangkan 

sendiri 

Qur’an Hadist,  Fiqih, Akidah Akhlaq, SKI, Bahasa 

Arab, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Sastra 

Indonesia, Bahasa Asing, Matematika, Fisika, 

Kimia, Biologi, PKN, Ekonomi, Geografi, Sejarah 

Nasional, Antropologi, TIK, Mulok , Keterampilan, 

It Skill 

2 Silabus dikembangkan 

melalui MGMP Tingkat  

KKM MAN Selong 

Qur’an Hadist,  Fiqih, Akidah Akhlaq, SKI, Bahasa 

Arab, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Sastra 

Indonesia, Bahasa Asing, Matematika, Fisika, 

Kimia, Biologi, PKN, Ekonomi, Geografi, Sejarah 

Nasional, Antropologi, TIK, Mulok , Keterampilan. 

3 Silabus dikembangkan 
dengan MGMP 
Kabupaten/Kota 

 

4 Silabus mengadopsi 

contoh yang sudah ada 

 



 
 

 

b. Rombongan Belajar (Tahun Pelajaran 2013/2014) : 

No. 

Data 
Kelas 

Jumlah Rombel 

Jumlah Siswa 

Jumlah 

IPA IPS BHS Agm Jml 

IPA IPS BHS AGM L P L P L P L P L P 

1 Kelas X 3 4 1 1 33 74 62 71 7 17 14 19 116 181 297 

2 Kelas XI 2 4 1 1 15 52 64 71 11 12 14 10 104 145 249 

3 Kelas XII 2 3 1 1 19 41 42 56 8 16 16 8 85 121 206 

Total 24 67 167 168 198 26 45 44 37 305 447 752 

 

c. Proses pembelajaran  : 

NO PERSYARATAN PROSES PEMBELAJARAN 

1 Jumlah Siswa tiap kelas, rata-rata = 35 siswa 

2 Jumlah beban jam mengajar guru rata-rata = 24 jam/mi nggu 

3 Perbandingan jumlah teks : siswa = 1 : 10  

4 Pengelolaan kelas yang dilakukan : 

 a.  Pemenuhan administrasi kelas 

b.  Pembinaan intensif wali kelas 

c.  Setting ruangan yang kondusif  

d.  Pembinaan bagi siswa yang berprestasi 

e.  Pengaturan remidi dan pengayaan bagi siswa 

d. Jumlah buku teks pelajaran : 

No Jenis Jumlah 
Kondisi (*) 

Baik Rusak 

1 
Buku siswa/pelajaran (semua mata 
pelajaran) 

4.574 √  

2 Buku Sekolah Elektronik (BSE) 940 √  

3 Buku panduan pendidik -   

4 Buku pengayaan -   

5 
Buku referensi (misalnya kamus, 
ensiklopedia, dsb). 

191 √  

6 Lainnya : modul dan koleksi 7.668 √ 1.291 

 Total 13.373   



 
 

 

 

e. Pengelolaan Kelas (kelas tetap/kelas bergerak) : 25/0 

 

III. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 

a. Kualifikasi Akademik dan Status Guru : 

No Kualifikasi 

Status dan Jumlah Guru 

Jumlah GT/PNS GTT/Honorer 

L P L P 

1 S2 3 2 1 - 6 

2 S1 15 13 8 5 41 

3 D4 - - - - - 

4 D3/Sarmud - - - 1 1 

Jumlah 18 15 9 6 48 

 

b. Rata-rata beban mengajar guru : 24 jam 

 

c. Data jumlah guru dan kesesuaian dengan mata pelajaran yang diampu : 

No Mata Pelajaran 
Sesuai Tidak Sesuai 

Jumlah 
D3 S1/D4 S2 D3 S1/D4 S2 

1 Fiqih  - 2 - - - - 2 

2 Akidah Akhlaq - 2 - - - - 2 

3 Quran Hadist  - 2 - - - - 2 

4 SKI  - - 1 - - - 2 

5 Bahasa Arab  - 5 - - - - 5 

6 Bahasa Indonesia - 4 - - - - 4 

7 Bahasa Inggris  - 3 1 - - - 3 

8 Sastra Indonesia  - 2 - - - - 2 

9 Matematika  - 5 - - - - 5 

10 Kimia  - 2 - - - - 2 

11 Fisika  - 2 - - - - 4 

12 Biologi - 1 1 - - - 2 

13 Geografi  - 1 - - - - 1 

14 Ekonomi  - 2 - - - - 2 

15 PPKn  - 2 - - - - 2 

16 Antropologi  - - 1 - - - 1 

17 Sosiologi  - 2 - - - - 2 

18 Sejarah Nasional  - 3 - - - - 3 



 
 

 

19 TIK - 2 1 - - - 3 

20 Olahraga  - 2 - - - - 2 

21 Seni Budaya  - 1 - - 1 - 2 

22 Muatan Lokal - 3 - - - - 3 

23 BK  - 2 - - 1 - 3 

Jumlah        

 

d. Pegawai Administrasi (Tata Usaha) 

No Kualifikasi 

Status  

Jumlah PNS Honorer 

L P L P 

1 S2 - - - - - 

2 S1 2 3 5 - 9 

3 D4 - - - - - 

4 D3/Sarmud - - - - - 

5 SMA - 5 4 1 5 

Jumlah 2 8 9 - 14 

 

 

e. Daftar Nama Guru Negeri  dan GTT 

No Nama Nip Jabatan 
Gol 

Ruang 

Pendidi 
kan 

Terakhir 
TMT 

1 2 3 4 5  6 

1 
Drs.H.Silmi, MPd 

196412311993031035 
Kepala 

IV /a 

S2 9/10/1993 

2 
Dra.Zulfa  

196312311992032005 
Bend. Komite 

IV /a 

S1 4/3/1992 

3 
Drs.H. Ahmad Syuja'i 

196510241994031003 
Koordinator BP/BK 

IV /a 

S1 9/1/1994 

4 
Dra.SK.Nurhayati  

196606121994032001 
Pemb.Matematika Club 

IV /a 

S1 8/1/1994 

5 
Drs.L.M.Asharuddin 

196412311994031022 
Waka Humas 

IV /a 

S1 9/1/1994 

6 
Dra.Muslihatun 

196606071994032001 

Kepala 

Lab.Bio/Pem.Bio.C 
IV /a 

S1 
8/1/1994 

7 
Muslimin, S.Pd 

196812311993031026 
Kepala Matematika 

IV /a 

S1 1/3/1993 

8 
Shulhi.S.Pd 

196812311994031019 
Waka Sarana/Prasarana 

IV/a 

S1 12/1/1994 

9 
Laila Wahyuni.S.Pd  

197211141997032001 
Kepala Lab.BHS. 

IV/a 

S1 3/1/1997 



 
 

 

10 
Sahraini, S.Ag 

197212311997031018 
Pemb. Akad.XI IPA 1 

IV /a 

S1 1/3/1997 

11 

H.Ahmad Umarul Faruq,S.Pd. 
M.Pd. 196806082000031001 

Waka Kesiswaan 
IV /a 

S2 1/3/2000 

12 
M a h p u z. S.Pd 

196908271997021003 
Pembina KIR 

III/d 

S1 3/1/1997 

13 
Siti Surodiana.SP 

197802042002122001 
Pemb.Akad. XII IPS 2 

III/d 

S1 1/12/2002 

14 Mujenah, SH, M.Pd 196712312005012016 
Pemb.Akad. X PMIIA2 

III/d 

S2 5/1/2005 

15 

Baiq Laely Herawati,S.Pd. 
M.Si. 198007032003122004 

Pemb. Lab. Com & 

Pemb.Kimia C. 
III/c 

S1 
1/12/2003 

16 Harmain, S.Pd 197412312003122004 
Pemb. PMR 

III/c 

S2 1/12/2003 

17 Ahmad Syukran ,S.Pd. 197706012003121006 
Pembina OSIS 

III/d 

S1 1/12/2003 

18 Nur Amanah, S.Pd 197008042005012003 
Pemb. Akad.XI.BHS. 

III/c 

S1 5/1/2005 

19 Suratini, S.Pd 197602152005012005 

Pemb. Akad.XII 

IPS3/Eko.C 
III/c 

S1 
5/1/2005 

20 Musmuliadi, S.Ag 197609182005011004 
Pembina PASKIB 

III/c 

S1 5/1/2005 

21 

M. Nurul Wathoni, S.Pd, 
M.Pd 197607072005011006 

Waka Kurikulum 
III/c 

S2 9/1/2007 

22 Syamsul Rahman, S.Pd 197312312005011003 
Pemb. Akad. X PMIIAS 

III/c 

S1 01/02/2013 

23 

Sri Intan Rauhamdayani, 
S.Sn 197808052007012021 

Pemb. Akad. XI.IPS4 
III/c 

S1 1/1/2007 

24 
Jaswadi, S.Pd.i 

197912312007011029 
Kepala.Lab.Kimia 

III/c 

S1 1/1/2007 

25 Husnul Laila, S.Ag 197212312006042040' 
Pemb. Akad. XII.AGAMA 

III/b 

S1 1/4/2006 

26 Hujaimah, S.Pd 198002052006041008' 
Kepala Perpustakaan 

III/b 

S1 1/4/2006 

27 Nur Laila Hidayati, S.Pd 197612282006042026 
Pemb. Akad. XI IPS 3 

III/b 

S1 1/4/2006 

28 
Nurlaili Syarifah, S.Ag 

197410122007012031 
Pemb. Akad. X PIIS2 

III/b 

S1 1/1/2007 

29 
Ahmad Rifa'I, SPd 

197404062007101003' 
Pemb. Akad. XII IPS3 

III/c 

S1 1/10/2007 

30 
Herlina Purma Irawati,S.Pd 

198009162007102004' 
Kep. Lab. Fisika 

III/c 

S1 1/10/2007 

31 Lalu Dedi Mardono, S.Ag 197312312006041115 

Pemb.Akad XI 

Agm/Pemb.Arb.C III/b 

S1 1/10/2007 

32 
Muhammad Yusri,SS. 

197905262009011005 
Pemb. Akad XII IPA2/Pem. EC. III/b 

S1 1/4/2006 

33 
Idrus, S.Pd 

196812312005011023 
Pemb.Akad.XPIIS4 

III/b 

S1 9/1/2009 

34 
Drs. Junaidi 

GTT 
Pemb. Akad. X.PIIS1 

~ 

S1 1/7/2013 

35 
Muh.Idham Halid,S.Pdi 

GTT 
GTT ~ 

S1 8/1/1999 

36 
Wiwin Alfian Irawati 

GTT 
Pemb. Akad. XI IPS 2 ~ 

SMA 5/1/2001 

37 
Shofwatu Rohmani, SS 

GTT 
Pemb. Akad. X PIIAGM ~ 

S1 00/00/2006 



 
 

 

38 
Sahapudin, S.Ag 

GTT 
Pembina ROHIS ~ 

S1 00/00/2006 

39 
M.Suna'an , S.Ag 

GTT 
Pemb. Akad. X PIIS3 ~ 

S1 00/00/2006 

40 
Junaidi Mariyono, S.Pd 

GTT 
Pemb. Akad. X PIIS1 ~ 

S1 00/00/2006 

41 
Laily Solihati, S.Pd 

GTT 
Pem.Akd.XII IPA1/Pemb.Fis.C ~ 

S1 00/00/2006 

42 

Rasyid Hardi Wirasasmita, 
M.Pd 

GTT 
Pemb.OR.,ICT GTT.  ~ 

S2 3/3/2008 

43 
Parhiyah, S.Pd 

GTT 
GTT ~ 

S1 2/1/2010 

44 Sri Mardiana,S.Pd. 

GTT 
GTT ~ 

S1 2/1/2010 

45 Irhadi,S.Pd. 

GTT 
GTT / Pemb/ OP ~ 

S1 6/7/2012 

46 
Muazzatul 
adawiyah,S.Pd. 

GTT 
Pemb. Akd. X PIIBhs ~ 

S1 6/7/2012 

47 Siti Azizatun,S.Pd. 

GTT 
Pemb. Akd. PMIIA3 ~ 

S1 6/7/2012 

48 Bukhori Muslim, S.Pd 

GTT 
Pemb.Kesen/Pem. Akd.XII Bhs ~ 

S1 6/7/2012 

49 

Sopian Taufiqurrahman, 
S.Pd 

Guru Kontrak 
Kontrak ~ 

S1 15/11/2012 

50 
Napilah, S.Pd 

Guru Kontrak 
Kontrak ~ 

S1 1/02/2014 

51 
Mar'in Ahmad, S.PdI 

Guru Kontrak 
Kontrak ~ 

S1 01/07/2014 

 

 

 

 

f. Daftar Nama Pegawai Tata Usaha PNS/Non PNS 

No Nama Nip Jabatan 
Gol 

Ruang 

Pedidik
an 

Terakhi
r 

TMT 

1 Hj.Mashudah,S.Ag. 196012311986032007' Kepala Tata Usaha III/c S1 1/3/1986 

2 Baiq Erliana, S.Ag 197203101992032000 Staf TU. Kearsipan  III/d S1 1/3/1992 

3 Hj. Hunaini,S.Sos.I 196212311988022001 Staf TU. Urusan BMN III/c S1 1/2/1988 

4 Ratni Inayati  196504171986032003 Staf TU.Urusa Kepegawaian.  III/b SMA 1/3/1986 

5 Ahriani  
196612311987032007 

Staf TU. Kesiswaan dan 
Humas III/b SMA 1/3/1987 

6 Z u h r i a h 197112311993032004 
Staf TU. Kesiswaan 
Pelap.e_MPA 

III/b 
SMA 

1/3/1993 

7 Joharah 196312311993032006 Staf TU. Kesiswaan III/b SMA 1/3/1993 

8 Lalu Wildan,S.Pd.I 196405271994031003 Staf TU.Agendaris III/a S1 1/3/1994 

9 
Muhammad 
Mansur, S.Ag 

197707132011011002 
Staf TU. Operator Keuangan 
& Perpustakaan 

III/a S1 1/3/2013 



 
 

 

10 Ida Pahriani 198412222005012001 Staf TU. Bendahara Rutin II/c SMA 1/1/2005 

11 Muh.Amin PTT Staf TU. Expedisi/Umum ~ SMA 1/1/1994 

12 Mansur, S.Pd PTT 
Staf TU. Urusan 
Perpustakaan Pembina 
Pramuka 

~ 
S1 7/1/1999 

13 
Miptahuddin, QH PTT 

Staf TU.Pemungut Komite, 
Imam  ~ SMA 3/1/2002 

14 Samsul Hadi, S.Pd. PTT SATPAM ~ S1 7/1/2004 

15 
Muhammad Zulkipli 
Amini, S.AP PTT 

Oprator Komputer dan penj. 
Malam ~ S1 3/1/2005 

16 M.Sahruddin, S.Pd PTT  Perpustakaan ~ S1 8/1/2007 

17 Atharuddin PTT Tukang Kebun  ~ SMA 2/1/2010 

18 
Ahmad Sidik PTT 

Penjaga malam/Cleaning 
service ~ SMA 3/1/2011 

19 Ernawati PTT Cleaning Service ~ SMA 1/11/2010 

20 Rodiah, S.Pd. Kontrak Laboratorium Kimia   S1 1/4/2012 

21 
Muh.Zul Hasani, 
S.Pd Kontrak Laboraturium Biologi   S1 20/7/2013 

22 Siti Inayati, S.Pd Kontrak Perpustakaan ~ S1 1-02-2014 

23 Sakdul Mariadi Kontrak SATPAM   SMA 1-02-2014 

24 
Septiana 
Widiasaputri,S.Pd Kontrak Laboraturium Fisika   S1 1/7/2014 

25 
Sulistio Nusantara, 
SH. Kontrak Laboraturium Komputer   S1 1/7/2014 

IV. STANDAR SARANA 

A. Luas Tanah BMN :  5.375 m2 

B. Luas Bangunan BMN :  3.701 m2 

c. Luas Tanah sarana BMN :  2.093. m2 

a. Kepemilikan fasilitas ruang/laboratorium : 

NO SARANA PRASARANA VOL UKURAN 
KONDISI 

B CB KB TB 

1 Luas Tanah - 5.375 √    

2 Ruang Belajar 25  √    

3 Ruang Kepala Madrasah 1  √    

4 Ruang Guru 2  √    

5 Ruang KTU/Pegawai 1  √    

6 Ruang BP/BK 1  √    

7 Ruang Perpustakaan 1  √    

8 Ruang Koperasi Siswa 1  √    

9 Ruang UKS 1  √    

10 Ruang OSIS 1  √    

11 Laboratorium Komputer 1  √    

12 Laboratorium Multimedia 1  √    

13 Laboratorium Bahasa 1  √    

14 Laboratorium Fisika 1  √    



 
 

 

15 Laboratorium Kimia 1  √    

16 Laboratorium Biologi 1      

17 Mushalla 1  √    

18 Kamar Mandi Guru 4  √    

19 Kamar Mandi Siswa 10   √   

20 Lapangan Basket 1  √    

21 Lapangan Bulutangkis 1      

22 Lapangan Bola Volley 1      

23 Ruang Pos Keamanan -      

24  Kantin 1   √   

 
Keterangan Kondisi : 
B = Baik, CB = Cukup Baik, KB = Kurang Baik, TB = Tidak Baik 

 
V. STANDAR PENGELOLAAN  

a.    Perencanaan Jangka Panjang dibuat dari tahun 201   s.d. 201  

b. Perencanaan Jangka Menengah dibuat dari tahun 201  s.d. 201  

c.    Rencana Kerja Tahunan yang dimiliki : 

- Tahun 201   /201    

d. Kepemilikan dokumen aspek pengelolaan pendidikan : 

NO JENIS DOKUMEN ADA TIDAK 

1 KTSP  
  

 

2 Kalender Pendidikan/Akademik  
  

 

3 Struktur Organisasi Madrasah  
  

 

4 Pendayagunaan pendidik dan tenaga 

kependidikan    
 

5 Peraturan akademik  
  

 

6 Tata tertib madrasah  
  

 

7 Kode etik madrasah  
  

 

8 Biaya operasional madrasah  
  

 

e. Sistem informasi yang digunakan : 



 
 

 

- Laporan Bulanan 
- Kuisioner 
- Buku Induk 
- Buku Raport 

VI. STANDAR PEMBIAYAAN  

a.  Sumber Biaya (3 tahun terakhir) 

Kurun waktu 2011 2012 2013 

PENDAPATAN Rp Rp Rp 

1 Anggaran pemerintah     

 a. APBN     

 b. APBN Provinsi     

 c. APBN  Kabupaten     

 d. sumber pemerintah lainnya     

2 Dana masyarakat     

 a. SPP/Uang komite     

 b. Biaya Pendaftaran     

 c. Sumbangan OT     

 d. Sumber dana masyi lain     

3 Donasi     

 a. Yayasan     

 b. Hibah (Block Grant)    

 c. Sumber donasi lain     

4 Pendapatan lain     

 a. PSBB     

 TOTAL PENDAPATAN     

PENGELUARAN     

1 Langsung pada Madrasah     

 a. Gaji dan tunjangan guru     

 
b. Gaji dan tunjangan tenaga 

kependidikan  
   

 
c. Biaya pengembangan guru dan 

tenaga kependidikan  
   

 d. Kegiatan pembelajaran     

 e. Kegiatan kesiswaan     

 f. Alat tulis Madrasah     

 g. Honor Operasional Satker      

 h. Belanja Barang Operasional    

 h. Modal Peralatan dan Mesin     

 i. Modal Gedung dan Bangunan    

 
j. Pemeliharaan Gedung dan      
bangunan 

   

 i. Kegiatan rapat     

 j. Transport dan perjalanan dinas     

 k. Penggandaan soal ulangan     

 l. Daya dan jasa      

 m. Lainnya     

2 Tidak langsung pada madrasah     



 
 

 

 a.investasi pada madrasah     

 b.lainnya     

3 Pengeluaran lain      

TOTAL PENGELUARAN    

 

 

Selong,                  2014 

Kepala Madrasah, 

 

Drs.H.Silmi, M.Pd 

       NIP. 19641231 199303 1 035 

 

  



 
 

 

 السيرة الذاتية
 

توفيق أكربحممد  سماإل :   
1990يوين  28اغان، فيغاد  الدتاريخ املي ،مكان : 

 يةفيغاداغان، لومبوك الشرق
 نوسا تنجارا الغربية

 العنوان :

اتفرقم اهل : 081997826928  

  الخبرات العلمية
نوسا  لومبوك الشرقية فيغاداغان السادسةاملدرسة االبتدائية احلكومية خريج من  .1

 م(2002-1997) تنجارا الغربية 
لومبوك الغربية  اإلسالمية العزيزية، غونونج ساريدرسة املتوسطة امل خريج من .2

 م(2007-2005) نوسا تنجارا الغربية
نوسا اإلسالمية احلكومية سلونج لومبوك الشرقية املدرسة الثانوية  خريج من .3

 م(2009-2007) تنجارا الغربية
ليم اللغة يف كلية الرتبية لقسم تع متارام احلكومية جامعة اإلسالمية خريج من .4

 م(2015-2010العربية )
 

 


