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vi 

 شعار
 

 قال ا تعاىل 3

                         

 ﴾ 352ران 3 ﴿آل عم
Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka  bertawakallah 

kepada Allah. Sungguh,  Allah mencintai orang yang bertawakal. 
(QS.Ali ‘Imran: 159) 
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 ملخص البحث
 

سي اللغة العربية مبدرسة ية لدى مدر و كفاءة الًتبالدراسة حتليلية عن  ثٌت غنية ، "اليلي 
". مسارانج 3 قسم تعليم اللغة العربية كلية علوم الًتبية  الثانوية اإلسالمية احلكومية قندال

 .1330جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية مسارانج،  دريسوالت
ية لدى و كفاءة الًتباليبحث ىذا البحث حتت ادلوضوع دراسة حتليلية عن 

 ية مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية قندال.مدرسي اللغة العرب
لدى مدرسي اللغة العربية  يةو الًتب كفاءةالحتديد ادلسئلة يف ىذا البحث ىو كيف 

عام  ٣١مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية قندال وفقا للقانون لنظام التعليم الوطٍت رقم. 
فإن أىداف ىذا البحث  درسُت ؟عن معايَت ادلؤىلُت األكادمية و كفاءة لدى ادل ٧٠٠٢
درسي اللغة العربية . وجانب ذلك دلعرفة ااوالت اليت يقوم مية لدى و كفاءة الًتبالدلعرفة 

 ية الذي يستعيب عليها ادلدرس .و كفاءة الًتبالهبا ادلدرس يف ترقية 
 مدرسيية لدى و كفاءة الًتبالوقام الباحثة هبذا البحث بسبب أمهية الكشف عن 

يف العملية التعليمية بعدمها, وذلك ألن ادلدرس  ياليت يكون مشكلة كب العربية اللغة 
تشكيل شخصية الطالب كي يكونوا خليفة يف األرض. والعمل   حيتمل ادلسؤولية يف

كمدرس ليس عادة يقوم بو اجلميع عشوائيا , بل حيتاج إىل عملية التخطيط الناضج 
 تعليم .وجود اإلدارة اليت هتتم بإجراء نظام ال

البحث النوعي الوصفي . و أما طريقة مجع البيانات فهي نوع ىذا البحث ىو   
ادلالحظة وادلقابلة و التوثيق. وأما إختبار تصحيح البيانات ىذا البحث ىو زيادة 

 Milesذا البحث قدمو ميليس و ىوبرمان طريقة حتليل البيانات  هب. و  التثليثجتهاد و الا

and Huberman حتليل البيانات ىي البيانات اإلختزال  أنشطة يف(Data Reduction)     
 (Conclusion Drawing) تقدًن اخلالصة والنتائجمث  (Data Display)مث البيانات التقدًن
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ية و كفاءة الًتبالودّل نتائج البحث على أن ذلك ادلدرسون ممن ميلكون 
 الباب السابق منها أن اجليدة .  وقد عب الباحثة البيانات من دالئل كفاءتو يف

مستوى استيعاب القدرة يف نظريات التعليم ومبادئها يعتب جيدا , و مستوى 
على خصائص الطالب من ناحية األخالقية والروحية واالجتماعية والثقافية 

مناىج الدراسة ادلتعلقة مبواضع تطور يعتب جيدا , ويستطيع  والعاطفية والفكرية
تنفيذ التعيلم ادلؤدب يعتب جيدا , ولديو قدرة   ويستطيع التدريس يعتب جيدا ,  

لكوىا,  ولديو  أيضا  كفاءة  للقيام تإمكانيات الطالب اليت مي تنمية جيدة يف 
تصال الفعال وادلهذب وادلعاطف مع الطالب, ويستطيع تنفيذ التقييم يف البا

صا ح التعليم يعتب انتفاع نتائج التقييم دل يفالعملية ونتيجة التعليم . ويستطيع 
كفاءة يف انتفاع تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت دلصا ح التعليم و الجيدا.  وأما 

يكون كافيا . بل يطّور مدرسي اللغة العربية مبدرسة  القيام بالعمل ادلتبصرعلى 
الثانوية اإلسالمية احلكومية قندال مهنيتو تطويرا مستمرا مع القيام باألعمال 

 قية كفاءة يوما بعد يوم .احلسٍت لًت 
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 اإلهداء
 

 أىدي ىذا البحث العلمي إىل3
أدامهما –الذان ربياين أحسن الًتبية  أيب زلمد سعود وأّمي موستانرةوالدّي الكرميُت  (3

  ا يف الصحة والعافية.
أخيت الكبَتة ابوبة ريا خَتية و أخيت الصغَتة أمي فوزية و أخي الصغَت أمحد مجال  (1

 لدين وكل األعضاء يف أسريت األحباءا
,  الذين ال يزالون -مربون روحي ومصابيح عقلي  –مجيع مدرسي و أساتيذيت  (0

 رلتهدين يف تربية أبناء الوطن عن التعاليم الدينية والثقافة اإلسالمية . 
إيلوك مودة و  (Girlband’s Ma’had)أصدقائي ابوبة  من ادلعهد وايل سوجنو  (9

 ألفيانا ريستا و لطفية ادلنورة و سيت ليستاري و فطري موالين و نيلة احلسٌت .
جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية )أ( مجيع األصدقاء يف قسم تعليم اللغة العربية 

مباشرة أو غَت مباشرة , جزاىم ا وكل من يهتم  كتابة ىذا البحث العلمي  مسارانج 
 زاء .خَت اجل
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 كلمة الشكر والتقديم
 

حلمد  على كل ما أنعم و الشكر على كل مامن، و أسألو جزيل النوال و ا
الثبات ىف احلال و ادلال، وأصلي و أسلم على خَت اخللق كلهم سيدنا زلّمد و على آلو و 

 أصحابو و التابعُت ومن تبعهم بإحسان يوم الدين.
ىذه الرسالة، فلو سبحانو و تعاىل كل احلمد و الثناء و وقد مّن ا علي بإمتام 

الشكر، أللهم الحنصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك احلمد و الشكر 
يارىب والإلو إال أنت إليك ادلشتكى وأنت ادلستعان على جزيل نعمائك و عظيم عطائك  

 أمُت.
ا اخلالص العميق مقرونا بشعور غام بالتقدير و الوفاء، تتقدم الباحثة بشكرى

جبزيل العرفان و اإلمتنان إىل كل من تفضل وأثرى جوانب ىذا البحث، وىم اللذين 
يليقون بالذكر ويستحقون من الباحث الدعاء باخلَت والدفاع عن الشر، وىذه أمساء ىؤالء 

 اليت يذكرىا الباحث سرا أو جهرا3
رئيس جلامعة وايل سوجنو اإلسالمية فضيلة األستاذ الدكتور احلاج زلّبُت ادلاجستَت ك .3

 احلكومية مسارنج
فضيلة الدكتور راىارجو ادلاجستَت كعميد لكلية علوم الًتبية والتعليم جبامعة وايل  .1

 سوجنو اإلسالمية احلكومية
فضيلة الدكتور أمحد إمساعيل ادلاجستَت كرئيس لقسم تعليم اللغة العربية بكلية علوم  .0

 الًتبية والتعليم
يت قرة العُت ادلاجستَت ككاتبة لقسم تعليم اللغة العربية بكلية علوم الًتبية فضيلة تؤ  .9

 والتعليم
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ألليث عاشقُت ادلاجستَت كادلشرف األول، وىو الذي يعلم الباحثة مفاىيم فضيلة  .5
التفكَت السليمة، وفضيلة أمحد زىرالدين ادلاجستَت كادلشرف الثاين صاحب دق 

ح نسخة البحث من ألفها إىل ياءىا، اليت عّلمت الباحثة لغوي، وىو الذي تصح
 األسلوب العربية الصحيحة.

أصحاب الفضائل من رلموعة األساتذة واألساتذات يف قسم تعليم اللغة العربية،  .0
ومن أبرزىا األستـــاذ الدكتـــور أمحد إمساعيل ادلاجستَت الذي عّلم الباحثة روائع 

 ادلعلومات.
اجستَت و فضيلة أمحد خاطب و فضيلة علي مث فضيلة ويويك فضيلة سونردي ادل .0

زبيدة كمدرسي اللغة العربية مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية قندال , و ىؤالء 
 يساعدون يف ىذا البحث .

 –مجيع أعضاء األسرة، بداية من أيب زلمد سعود ابوب وأمي موستانرة ابوبة  .1
 ية.أدامهما ا يف الصحة والعاف

األخوات ابوب, اخيت الكبَتة ريا خَتية و أختيي الصغَتة أمي فوزية و   مجيع .2
  أخي الصغَت أمحد مجال الدين .

مجيع األصدقاء يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة وايل سوجنو اإلسالمية احلكومية  .33
 مسارانج.

دامو ا يف أ –أخي الكرًن دمياس أدياتاما ابوب الذي يعطي الباحثة محاسة  .33
 الصحة والعافية.

عسى أن يزيدنا ا ادلهارة يف احلياة، لكي نعيش يف الدرجة العالية، بأن ننال مقاصدنا 
العظيمة، مث أن يصلح أحوالنا يف اخلامتة، حىت جنمع حول السلسبيل يف اجلنة. وىو جييب 

 رة.دعوة الداعي إذا دعاه. وآخر دعونا حنمدك يا رباه، يف االوىل واألخ
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 الباب األول
 مقدمة

 

 خلفية البحث .أ

عن نظام التعليم الوطين يف الباب الثاين  ٠٢٢٢عام  ٠٢وفقا للقانون رقم  
،  أّن  الًتبية الوطنية تعمل على تطوير قدرة وتنمية الشخصية واحلضارة ٢فصل 

الوطنية يف سياق حياة األمة، وهتدف إىل تطوير إمكانيات الطالب و لتصبحوا 
وذوي األخالق الكردية، والصحيحني، والعارفني، ادلؤمنني باهلل تعاىل ومتقيو، 

1وادلاىرين، وادلستقلني، وادلواطنني الدديقراطيني وذوي احلساسة لتحديات الزمان.
  

ية الًتبية  قائمة أساسيف غمرة تلك ادلنافسة الشرسة بني الدول , أصبحت 
 مؤسسة الًتبية .يف  الًتبيةيتقنها كل فرد ضالع فيها . وحيتاج الناس إىل جيب أن 

مهما  مؤسسة الًتبية ودورهتان كا  ،وبناء على تلك األمهية العظيمة
. مؤسسة الًتبية تتكون على ادلكونات فيها جدا لتحقيق ىذا اذلدف الرئيسي

درسني والطالب وغهرىم معتمد مؤسسات احلكومة من وزيرات الًتبية  وادلدرسة وادل
 على الوسائل ادلدرسة ايضا.

ادلدرس ىو القائم بدور الًتبية والتعليم أو ادلرشد للتلميذ إىل التعليم الذايت 
و ادلدرس حيمل يف عنقو أمانة  2الذي تشًتطو الًتبية احلديثة يف العملية التعليمية.

 ح العملية وفشلها. ا لًتبية اجليل الناشئي من ادلواطنني، وبيده جن

                                                           
1 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

 .27. ص ،(6591 اجلهاد، دار: مكان بدون) ،النفس وعلم التربية أصول وآخرون، حافظ سحن2
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ني واحملاضرين أن ادلدرس ىو درسعن ادل ٠٢٢٢عام   ٤١وفقا للقانون رقم   
مريب مع وظيفة أساسية للتعليم والتدريس، والتوجيو، والتدريب وتقييم الطالب يف 

.الثانوي التعليم االبتدائي و التعليم الرمسي، و تعليماو ال مرحلة الطفولة ،
3  

ىو عنصر مؤثر يف العملية التعليمية. لذا، أي  ادلدرسان  Mulyasaزاد مولياسا  
 .م لن يعطي احملصول دون مدرسني وادلؤىلنيزلاولة  تعمل إىل حتسني نوعية التعلي

.وبعبارة أخرى، فتحسني نوعية التعليم تنشأ ودتد من ادلدرسني
ادلدرس لو الدور  4

ة يف ناحية التعليم, فال بد لتطوير  األساسي لتحقيق اىداف يف تنمية الوطين خاص
 كالعّمايل ادلكرم  واحملًتف .

للتعليم ادلدرس ىو ادلريب ادلهين مع وظيفة اساسية  ومما سبق يستنبط الباحث أن
والتدريس، والتوجيو، والتدريب وتقييم الطالب مث يف زلاولة التكوينات على موارد 

 اإلنسان يف رلال التنموية .

ادلدرسني يف وزارة الًتبية والتعليم والثقافة  كفاءاتالوأمهية 
(Kemendikbud)   اجراء السياسات للمدرسني يعين اإلختبار دلعرفة الكفاءة ادلعلم

(UKG)   واذلدف من .(UKG)  كفاءة ادلدرسني يف الىو لتحديد عن الطبقة من
 كفاءةالمع نتيجتو إن  ٠٢٢١يف اندونيسيا عام  (UKG) قد يقوم  .إندونيسيا

ني ال يتقنون يف ادلدرس ادلدرس يف طبقة األطفال حىت مدرسة الثانوية ناقس .
ني يف اندونيسيا منخفضة, ادلدرسكفاءة الوبناء على النتائج ادلذكورة أن   .دروسهم

                                                           
3 Made Pidarta, Landasan Kependidikan, Cet. 2, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2009), hlm. 68 
4 H.E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2013),  hlm. 5 
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عن معايهر الًتبية الوطنية, ٠٢٢٢عام ٤١كفاءة الًتبية . وفقا للقانون رقم الفيها 
.لكفاءات األساسية اليت جيب ادلدرس فيهاوالكفاءة الًتبية ىي واحدة من ا

5
 

كفاءة ليدير تعليم الطالب من ختطيط الية لدى ادلدرسني ىي و ًتبكفاءة الال
 ٤٣وفقا لنظام التعليم الوطين رقم.  وتنفيذ انشطة التعليم حىت تقومي نتيجة التعليم .

عن معايهر ادلؤىلني األكادمي و الكفاءة لدى ادلدرسني فيها مؤشرات  ٠٢٢٢عام 
 الكفاءة الًتبية فيما يلي:

ب من ناحية األخالقية والروحية واالجتماعية والثقافية خصائص الطال فهم .أ
 والعاطفية والفكرية.

 نظريات التعليم ومبادئها . فهم .ب

 تطوير مناىج الدراسة ادلتعلقة مبواضع التدريس. .ج

 م ادلؤدب .يتنفيذ التعل  .د

 ع تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت دلصاحل التعليم.ا انتف  .ه

 .لكوىاتاليت دي كانيات الطالبإم تنمية  .و

 مع الطالب.الفعال وادلهذب وادلعاطف ل اتصالا  .ز

 . تنفيذ التقييم يف العملية ونتيجة التعليم. .ح

 ع نتائج التقييم دلصاحل التعليم.ا انتف  .ط

 لتحسني نوع التعليم . القيام بالعمل ادلتبّصر  .ي
اللغة  يية لدى مدرسو ة الًتبكفاءالن كا  ،وبناء على تلك األمهية العظيمة

تعليم اللغة العربية يف  يفالعربية وناحيتها مهما جدا لتحقيق ىذا اذلدف الرئيسي. و 
ادلدارس األندونيسية مشكالت كثهرة. وقد تكون يف ادلواد التعليمية أو عدم الكفاءات 

                                                           
5 Kompetensi dasar seorang guru berdasarkan PP No 19 tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan. Terdiri dari kompetensi pedagogik, kompetensi 

profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. 
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ادلناسبة اليت اللغوية وادلهنية دلدرس اللغة العربية أو عدم الوسائل التعليمية والطريقة 
عناصر  أربع يتوسل هبا ادلدرس للوصول إىل الغاية ادلنشودة. وعملية التعليم تستلزم

 وىي ادلدرس والطالب وادلادة والوسيلة التعليمية.
يكون مشكلة كربى يف العملية ية لدى ادلدرسني و الًتبكفاءة الوعدم 

ية الطالب كي تشكيل شخص التعليمية, وذلك ألن ادلدرس حيتمل ادلسؤولية يف
يكونوا خليفة يف األرض. والعمل كمدرس ليس عادة يقوم بو اجلميع عشوائيا , بل 

 حيتاج إىل عملية التخطيط الناضج وجود اإلدارة اليت هتتم بإجراء نظام التعليم .
ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية قندال من احدى ادلدارس الثانوية 

 بوكاغنيIslamic Centre تقع يف  (Depag).ة الدينيةاإلسالمية حتت ظل مؤسسة وزار 

اللغة العربية مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية قندال ذلم اخلصائص  يمدرس  .قندال
يف الواقع أن الطالب مبدرسة الثانوية  ألنو : .حيث كانت خيتلف من مدرسة األخرى

طالب يقدر يف نالو ادلواد اللغة اإلسالمية احلكومية قندال ذلم قدرة متنوعة، كثهر من ال
فطبعا ىذه  .العربية بسرعة . و يف ناحية اخرى ىم يشعروا بالصعوبا عند قبول ادلواد

 يف تلك ادلدرسة . تؤدي إىل مشكالت يف تعليم اللغة العربية 

وجبانب األخرى , ال بد للمدرس أن يصربوا على مجيع احلالة الواقعة . مثال 
الطالب واألعمال  يوجهها الطالب مثل ادلشاجرة بني حني وجد ادلشكالت اليت

وذلك ألن ادلدرسني ليسوا فريقا وحيدا الذين ذلم دور مهما يف إجراء مث الفاحشة . 
العملية التعليمية , بل ىناك عوامل أخرى الذين ذلم دور يف تنمية الًتبية . وتشكيل 

ب اليدين , بل مما حيتاج إىل احلالة  الدراسية اجليد ليس من العمل اليسهر مثل تقلي
حيتاج إىل وجود ادلهارات والتدريبات واخلربات  اجلهد الكثهر . وذلك ألن التعليم اجليد

كفاءة الًتبية جيدة فتؤدي إىل محاسة يف الإذا كانت وما يتعلق بفعلية عملية التعليم. 
حىت ال   .التعليم ، و إذا كانت ليست جيدة، فسوف يكون ذلا تأثهر على الطالب

  .يكونوا متحمسني يف متابعة الدراسة 
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 عن دراسة تحليلية  " وبناء على ذلك تريد الباحثة أن يبحث عن ادلوضوع
لدى مدرسي اللغة العربية بمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية  يةو الترب كفاءةال

 قندال"

 

 المسئلة تحديد .ب

مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  لدى مدرسي اللغة العربية يةو الًتب كفاءةكيف ال
عن معايهر ادلؤىلني  ٠٢٢٢عام  ٤٣قندال وفقا للقانون لنظام التعليم الوطين رقم. 

 األكادمية و الكفاءة لدى ادلدرسني ؟

 

 البحث أهداف .ج

لدى مدرسي اللغة العربية مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  يةو الًتب كفاءةدلعرفة ال
عن معايهر ادلؤىلني  ٠٢٢٢عام  ٤٣ا للقانون لنظام التعليم الوطين رقم. قندال وفق

 األكادمية و الكفاءة لدى ادلدرسني .

 

 البحثفوائد  .د

 يفوائد النظر ال .1

لدى مدرسي  يةو الًتب كفاءةالتعريف عن الزيادة فوائد ىذا البحث 
عن  ٠٢٢٢م عا ٤٣وفقا للقانون لنظام التعليم الوطين رقم.  ٬اللغة العربية

 معايهر ادلؤىلني األكادمية و الكفاءة لدى ادلدرسني .

 

 

 

 فوائد التطويرال .2

 للمدرس .أ
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يرجى أن يكون البحث كتصحيح معايهر ادلادي من  ٬هبذا البحث
 .أجل حتسني الًتبية، ليكون أفضل مما كان من قبل

 للباحثة  .ب

ات ومعرفات ونتيجة ىذا البحث  يعطي مدرسي اللغة العربية معلوم
ية من أجل حتسني نوعية تعليم اللغة العربية و كفاءة الًتبالحول أمهية 

 وحتسني نوعية التعليم يف إندونيسيا .
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 الباب الثاني

 النظريةاألسس 

 

يف ىذا  1األسس النظرية ىي اجملموعة من النظرية اليت تدعم وتصلح للبحث.
ر النظري، والدراسات طاالعناصر وىي ا ثناناالبحث تتكون األسس النظرية من 

 السابقة.

 طار النظريالا .أ

يف تنظيم النظريات تنظيما  ةطار النظري حيتوي على تطبيق عقلية الباحثالا
التظري يف ىذا البحث يتكون من مفهوم االطار  اليت تدعم مشكالت البحث.

 ية .و كفاءة الرتبالادلدرس ، ومفهوم الكفاءة ، ومفهوم 

 المدرسمفهوم  .1

 .عريف المدرست .(أ

ادلدرس ىو القائم بدور الرتبية والتعليم أو ادلرشد للتلميذ إىل التعليم الذايت 
و ادلدرس حيمل يف عنقو أمانة  2الذي تشرتطو الرتبية احلديثة يف العملية التعليمية.

 اجليل الناشئي من ادلواطنٌن، وبيده صلاح العملية وفشلها. لرتبية 

                                                           
1
Masyhuri dan M, Zainuddin, Metodologi Penellitian; Pendekatan Praktis dan 

Aplikatif, (Bandung : Refika Aditama, 2008), hlm. 110 

 .27. ص ،(6591 اجلهاد، دار9 مكان بدون) ،النفس وعلم التربية أصول وآخرون، حافظ سحن2
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ادلدرس ىو ادلريب مع وظيفة أساسية للتعليم والتوجيو والتدريب وتقييم 
الطالب يف تعليم النظام. بشكل عام ,أن ادلدرس ىو شخص وذلم مسؤول عن 

مكانية تطوير مجع إمكانيات الطالب إما إمكانية ادلعرفية و إمكانية العاطفية و إ
 احلركية .

ٌن واحملاضرين ادلدرسعن  ٥٠٠٨عام   ٤٧وفقا للقانون رقم   ادلدرستعريف  
ادلريب مع وظيفة أساسية للتعليم والتدريس، والتوجيو، والتدريب وتقييم  ادلدرس ىو

 االبتدائي و التعليم الرمسي، و تعليماو ال الطالب على التعليم يف مرحلة الطفولة ،
.الثانوي التعليم

3
 

صفات عديدة، منها6 ينبغي أن  ذلمناجح  دلدرسوشلا سبق يتضح أن ا
يكون ذا شخصية قوية يتميز بالذكاء وادلوضوعية والعدل، وأن يكون مثقفا ولديو 

ا من ادلادة الدراسية اليت يقوم بتدريسو، حسن اىتمام بطرق التدريس ومادتو، ومتمكن
4العرض ذلا، وأن يكون على عالقة طيبة مع طالبو وزمالئو ورؤسائو.

 

 ب.( تعريف مدرس اللغة العربية

إن مدرس اللغة العربية , من حيث كونو مدرسا , يشرتك مع سائر ادلدرسٌن 
بالصفات العامة اليت يتصفون هبا, حبكم مهنتم وانتشابو أعماذلم . غًن أن تنوع 
إلختصاص يقتضي اختالفهم يف الصفات اخلاصة , و دييز بعضهم عن البعض 

                                                           
3 Made Pidarta, Landasan Kependidikan, Cet. 2, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2009), hlm. 68 
4
دروس الدورات التدريبية لمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزان وآخرون،  

  .8ه(، ص. 5241، )بدون مكان6 مؤسسة الوقف اإلسالمي)الجانب النظري(، 
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ر . ومن الصفات اليت جيدر دبدرس العربية ان يتميز هبا على زمالئو , بسبب اآلخ
 5دقة اختصاصو و صعوبة و حيويتو و مشولة 6

 .توقد الذكاء٤

وج بو من عقائد و أفكار إن اللغة العربية تعبًن عن احلياة دبا سب
ومبادئ, واذباىات, ومشاعر داخلية و احاسيس. كل ذلك حيتاج إىل 

 درجة عالية من الذكاء , لفهم احلياة.

 .عمق العقيدة٥

إن العربية لغة العقيدة , لغة القرآن الكرمي , لغة اهلل اليت اختارىا 
 لكالمو حيث خياطب هبا ذلل األرض.

 .حسن اخللق٦

مدرس , ولكنو دلن يدعو إىل العقيدة , وإن ىو ضروري لكل 
السلوك احلسن يف التعامل وتكرمي التالميذ. ىذا إصافة إىل أن مدرس اللغة 

 العربية ىو الذي حيمل بلغة الرتاث اإلسالمي واإلنساين إىل التالميذ.

 .غزارة ادلادة العلمية٧

إن مدرس العربية اّفاقا واسعة يف اختصاصو العلمي . فهو يقوم 
 –األلسن بتدريسو , شلا يدعوه إىل ضبط حركات وسكنات كل حرف 

                                                           
5
 .5, ص. (بًنوت 6 مؤسسة الرسالة ).  . الموجه العملي لمدرس اللغة العربيةاذلامشي , عابد توفيق  
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من ضلوىا  –أواخر الكلمات , حسب قواعد اللغة العربية الواسعة جدا 
 وصرفها .

 .تفهمو لطرق التدريس ٨

ال بد دلدرس اللغة العربية أن يتعرف إىل الطرق اليت تيسر تدريس 
6اللغة العربية بفروعها ادلختلفة .

 

 

 الكفاءةمفهوم  .2

 تعريف الكفاءة   .(أ

، فاالكفاءة ((KBBIتعريف الكفاءة يف القاموس االندونيسي الرئيسي 
 .ىي قدرات لتحديد أو لتقرير شيئ 

من حيث اللغوية , والكفاءة تعين 7
8القدرة واخلربة أو القدرات لتحديد وتقرر شيئا

 .
عام  52وفقا للقانون رقم    

عن ادلدرس واحملاصر , الكفاءة ىي رلموعة من ادلعارف  ادلهارات  4001
لكها ادلدرس و احملاضر يف إجراء وظائف أىلياتو. تواألخالق اليت ال بد أن دي

ية و ادلدرس تشمل على الكفاءة الرتبكفاءة الاألول  أن "  50 وذكر يف الفصل
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 54 - 55ص. .., , ادلوجو العملي دلدرس اللغة العربية, عابد توفيق .  اذلامشي 

 7 
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembina dan Pengembangan 

Bahasa Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), hlm. 

156. 
8 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembina dan Pengembangan Bahasa 

Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. 
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و الكفاءة الشخصية و الكفاءة اإلجتماعية و الكفاءة ادلهنية اليت ربصل من 
 9خالل التعليم ادلهين ." 

 Charles عند نظريات ذبرليساكثر معىن ،  ذلا ادلدرسكفاءة الو 

 competency as“ يالكفاءة ى أن Mulyasaنقلو مولياسا (٤٩٩٧)

rational performance which satisfactorily meets the objective for a 

desired condition” سلوك عقالين لتحقيق أىداف ادلطلوبة وفقا  اي
نقلو (٥٠٠٨)  Stone Broke andتونزاد بروك و س  للشروط ادلتوقعة  .

 descriptive of qualitative nature“ادلدرسٌن كفاءة الأن  Mulyasaمولياسا 

of teacher behavior appear to be entirely meaningful”   اي وصفية
والكفاءة ىي رلموع من ادلعارف   .ٌن أو ادلوظفٌنادلدرسحقيقة من سلوك 

  .ف والسلوك يف العادة اىل التفكًن والعملوادلهارات والقيم وادلواق

 Mulyasa(نقلو مولياسا ٥٠٠٧) Johnson عند نظريات جوىنسون 
 competency as rational performance which satisfactorily meets“ أن

the objective for a desired condition.”   فالكفاءة تدل على األفعال,
.نة يف تنفيذ التعليمبعقالنية لتلبية مواصفات معي

10 
 

كتنظيم السلوك ادلهين فالكفاءة ىي عنصر أساسي من معيار مهين   
 الكفاءة تعين كوسائل السلوكادلعينة. و يف إجراءات زلددة وأنظمة ادلعٌن 

                                                           
 

9
 Suharto dkk, Kamus Bahasa Indonesia Terbaru,  

(Surabaya : Indah, 1996 ) ,hlm 141. 

10 H.E. Mulyasa, Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru, (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2013),  hlm. 62-63 
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باإلستطالع واإلستثمار والتحليل والتفكًن واالىتمام وإدراك الشخص لتحقيق 
 .األىداف ادلعينة بفعالية

 ٤، الفقرة  ٦يف ادلادة  ٥٠٠٢عام  ٤٧وفقا لتنظيمة احلكومة رقم  

أن الكفاءة ىي رلموعة من ادلعارف وادلهارات والسلوكيات اليت  ديلكها 
11.ادلدرسون يف تنفيذ االحرتاف

 
 

عملية متطورة وتعليم  فالكفاءة ليست نقطة النهاية من جهد , ولكن 
  ..(Life long learning process) مدى احلياة

من شرح تلك التعريفات ديكننا أن نستدّل أن الكفاءة  ليست  
هم والتعليم والقدراة والتقييم والسلوك لدى القدرات فقط ولكن فيها الف

 .م ادلدرس  . وىؤالء فينبغي يكون لقدرات ادلدرس يف مهنياهت

 

 يةو كفاءة التربالمفهوم  .2

 يةو تعريف الترب .(أ

 واألوالد أي    paedosمن اللغة اليونانية  يةو الرتبأخذت مصطلح 
agogos . والد يف الزمان القدمي حرفيا , فالرتبية ىي مساعد األ يعين ادلرشد

ىي  رتبيةمعجميا، ديكننا أن نستدّل على أن ال  .ليصاحب األطفال إىل ادلدرسة

                                                           
11 

Undang-Undang Guru dan Dosen, (Bandung: Fokus Media, 2009,) 

hlm.65. 
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ادلؤىلون يهدون  شخصفادلربون ىو وادلعىن أن فيها تقييم لتعليم األطفال. ال
  .األطفال إىل  احلياة

سعد اهلل نقلو ىولندا( كما ) J. Hoogveldقال  ج. ىوغفيلد  
Sa’dulloh ىي العلم يعلم مشكلة التوجيو لألطفال إىل حياهتم يف  لرتبويةفا
سعد اهلل نقلو (  ٤٩٢٠)  Langeveld قال لنجيفيلد  زاد ادلستقبل .
Sa’dulloh  يف التفسًن   "الرتبية" مع مصطلح الرتبوية"و" مصطلح يفرقإنو.

( أو كيفية  علم الرتبية )عن الفكر والتفكًن يف التعليموىو الذي يتعلق بالرتبوي 
تؤكد على شلارسة وتوجيو يتعلق بأما الرتبية   .توجيو األطفال وتعليم األطفال

12. األنشطة لألطفال
الرتبية أن  التعريفات ديكننا أن نستدلّ  ثاينمن شرح تلك  
 تعليم طالهبم .تعين كقدرات ادلدرس ل

يف   Sa’id Ismail نقلو سعيد إمساعيل" كما  الرتبيةأما كلمة " 
قواميس اللغة العربية ذلا دالال ومعاين متعددة يشًن معظمها إىل ادلضمونات 
الرتبوية ادلعروفة عليها عند العلماء وادلتخصصٌن . واألصول اللغوية لكلمة تربية  

 كثًنة ومنها 6

 " أن تكون دبعىن نشأ وترعرع.يربو  – ربااألصل األول 6 " 

األصل الثاين 6 6 أن تكون دبعىن حفظ ورعى , ويف احلديث 6 )لك 
 نعمة ترهبا , اي ربفظها و ترعاىا (.

                                                           
 12 Sadulloh, Uyoh. PEDAGOGIK (Ilmu Mendidik). (Bandung: Alfabeta ,
2010) hlm. 2 



03 

األصل الثالث 6 أن تكون دبعىن أصلح وساس , ومنو ربيت القوم اي 
عىن سستهم , والعرب تقول 6 ألن يربين فالن أحب إىل من أن يربين فالن , دب

 ان يكون ربا فوقي وسيدا ديلكين .

األصل الرابع 6 الرسوخ يف العلم ومنو العامل الرباين, اي الراسخ يف 
 13.العلم 

افظة , وتضح شلا سبق ان التعريفات اللغوية تدور حول الرعاية , واحمل
 والسياسة , والعلم والتنمية والزيادة والنشأة والرتعرع.

وكلمة الرتبية مل ترد يف كتاب اهلل تعاىل على صيغة اإلسم مطلقا , وامنا 
وردت بصيغة الفعل مرتٌن فقط, األوىل يف قولو تعاىل  6 )وقل رب ارمحهما كما 

6 )امل نربك فينا وليدا( , والثانية يف قولو تعاىل   42ربياين صغًنا ( اإلسراء 6 
 .  54الشعراء 6 

وتبٌن اآلية األوىل ان ادلقصود بالرتبية عملية اإلعداد والرعاية يف مرحلة 
النشأة األوىل لإلنسان, ويشًن استخدام الكلمة يف سياق اآلية اىل ان الرتبية يف 

 ىذه ادلرحلة مسؤلية األسرة, حيث يقوم كل من األب واألم برعاية الطفل. 

 يةو كفاءة التربالتعريف   .(ب

ىي  يةو الكفاءة الرتب(أن ٦بند )٥٢وفقا يف معايًن التعليم الوطنية ، فصل 
القدرة على إدارة التعليم للمتعلمٌن  ويتضمن فهم ادلتعلمٌن، وتنفيذ التعليم، وتقييم نتائج 

 14التعليم، وتطوير ادلتعلمٌن إلدراك اإلمكانات ادلختلفة .
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 53, ص.(الرياص 6 مكتبة للرشد ناشرون ),  1116,  , التربية اآلسالميةعلي , سعيد امساعيل  
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عن معايًن ادلؤىلٌن  ٥٠٠٤عام  ٤٩لنظام التعليم الوطين رقم.  وفقاو  
9 ية فيما يليو األكادمية و الكفاءة لدى ادلدرس فيها مؤشرات الكفاءة الرتب

15
 

خصائص الطالب من ناحية األخالقية والروحية واالجتماعية  فهمأ. 
 والثقافية والعاطفية والفكرية.

خصائص الطالب من ناحية األخالقية والروحية  فهم
كفاءات الواالجتماعية والثقافية والعاطفية والفكرية ىي احدى من 

ويف العملية التعليم , ينبغي للمدرس ان يهتم ويفهم حالة  دلدرسٌن .ا
طالبو وحياول ان جيعل ادلواد الدراسية ذا تناسب حبالتهم . ال سيما ما 

يتعلق خبلفية دروسهم واختالف عمرىم وموىبهم ومهارهتم وذكائهم  
 ونفسيتهم وغًن ذلك .   وجسمهم واختالف خلقتهم

لى ادلدرسٌن اىتماما خاصا إىل يف فهم الطالب ، جيب ع
 الفروق الفردية للطالب ، منها6

اختالفات البيولوجية، فيها اجلنس وشكل اجلسم، ولون الشعر  .(0
ولون العينٌن وغًنىم. مث ادلشكالت ادلتعلقة بصحة اجلسم 

 الطالب ادلؤثر على التعليم .

                                                                                                                             
 14 H.E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru,..  hlm. 75  

15 Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005, Standar Nasional 

Pendidikan, Pasal 28, ayat (3), butir a. 
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اختالفات الفكرية، كل الطفل ذكاءه سلتلف، وفروق فردية   .(1
يف رلال الفكر ضرورية دلعرفة ادلدرس، خصوصا يف تقسيم 

 الطالب يف الصف.

اختالفات النفسية، واالختالفات يف جانب نفسي ال ذبنبو   .(2
16بسبب الطبيعة وبيئة ادلختلفة لدى الطالب .

 

 كفاءة ادلدرس ادلتحقق من ىذه ادلؤشرات شلا يلي 6ال

فهم خصائص الطالب من ناحية األخالقية والروحية  .(0
 واالجتماعية والثقافية والعاطفية والفكرية .

 واىب الطالب يف مواد اللغة العربية فهم م .(1

17طالب يف مواد اللغة العربية.صعوبات التعليم لدى ال فهم.( 3
 

 نظريات التعليم ومبادئها. فهم .ب

لم . جيب أن يكون ادلدرسون وادلربون مناسبٌن بٌن خلفية العلمية وبفعال ادلتع
وباإلضافة ، يكون ادلدرسون ذلم علوم وخربة يف تنظيم أنشطة التعليم . على زائف 
ىذا األمرين يثبت بالشهادة مهارات التدريس األكادديية )شهادة التدريس( ناذلا 

 ادلدرسون من مؤسسات الرتبية ادلعتمدة احلكومة . 

                                                           
16 Saiful Bahri Djamarah, Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif, 

(Jakarta : Rineka Cipta, 2005) , hlm.57 
17 Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 tahun 2007 

tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. 
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أنواع ادلداخل,  تطبيق كفاءة ادلدرس ادلتحقق من ىذه ادلؤشرات شلا يلي 6ال 
 واالسرتاذبيات وادلناىج وتقنيات التعليم يف دروس  اللغة العربية 

 

 تطوير مناهج الدراسة المتعلقة بمواضع التدريس. ج.

جيب على ادلدرسٌن لشكل ادلناىج الدراسة ادلناسب بأىداف ادلناىج 
و يشكل  واستخدام زلطة مناسبة باألىداف التعليم وبيئتو . حيث كان ادلدرس خيتار

وينظيم مواد التعليم ادلناسب باحتياج الطالب . و أىداف من تلك تطوير ادلناىج 
 الدراسة ليجعلوا الطالب نشيط يف التعليم وتنمية مواىبهم .

 كفاءة ادلدرس ادلتحقق من ىذه ادلؤشرات شلا يلي6ال 

 تعيٌن أىداف تعليم اللغة العربية  .(0

أىداف التعليم اللغة العربية   تحسٌنلتعيٌن خربات التعليم ادلناسب  .(1
 )ادلناقشة  تطبيق(

اختيار ادلواد الدراسية  للدروس اليت درسها ادلدرس حسب خربات  .(2
 التعليم واىداف التعليم . 

 تنظيم ادلواد تنظيما جيدا حسب ادلدخل ادلختار وخصائص اللطالب  .(3

.تطوير ادلؤشرات و آلة التقييمات .(4
18

 

 . التعليم المؤدب د. تنفيذ 
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ادلدرس   , حيتاج وجيانب ادلعارف عن نظرية التعليم وخصائص الطالب
ددوا األساليبة ب على ادلدرسٌن ان حيوجيىل الكفاءة عن عملية تنفيذ التعليم . إكذلك 

كفاءة ادلدرسٌن . كانت ادلدرسون الواالسرتاتيجيات وطريقة التعليم ادلناسبة دبعايًن 
تدريس يتكيفون على طرق التدريس ادلناسبة على خصائص الطالب وربفيزىم ل

 تعليمهم . ويطبق يف زلطة تنفيذ التعليم وتطوير ادلكونات فيها .

 ادلتحقق من ىذه ادلؤشرات شلا يلي6 كفاءة ادلدرسال

تنظم زبطيط التعليم  الكامل ، إما االنشطة يف داخل الفصل  .(0
 تطوير مكونات زلطة التعليم .وخارجو او ادليدان .

 تنفيذ انشطة التعليم ادلناسب برتتيب .(1

تنفيذ التعليم ادلؤدب يف داخل  الفصل وخارجو أو يف ادليدان مع  .(2
 ستويات ادلشرتطو. اإلىتمام بادل

استخدام وسائل التعليم ومصادره ادلناسب خبصائص الطالب  .(3
 والدروس  لتحقيق أىداف .

.ازباذ قرار معامالت يف التعليم وفقا لتطور احلالة .(4
19

 

 

 

 ه. انتفاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لمصالح التعليم .
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 Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 tahun 
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التعليم ىو وسيلة للمساعدة يف ربقيق أىداف التعليم وتشكل   تكنولوجيا
اد التعليم ، واالختالفات الكفاءات ، وتسهيل تقدمي البيانات وادلعلومات وادلو 

فينبغي على ادلدرسٌن انتفاع تكنولوجيا ادلعلومات لتحسٌن الدافعية لدى  20الثقافية.
. و زبصيص أنشطة تعليمية بأحوال الفصول. يف  الطالب يف ربقيق أىداف التعليم

ع تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت يف ا من ادلؤشرات فيها انتف ىنا الكفاءات تتحقق
 التعليم .

 .لكوهاتالتي يم إمكانيات الطالب تنميةو. 

 تنمياتية لدى ادلدرس لو جزء من الكفاءة الرتب يإمكانيات الطالب ىتنمية 
 إمكانيات الطالب . فيها رلموعات الدراسة ادلكثفة وىكذا .

 ن ىذه ادلؤشرات شلا يلي6كفاءة ادلدرس ادلتحقق مال

 إعداد األنشطة التعليمية اليت ترّغب الطالب لنيل أحسن إصلازات التعليم . .(0

 .( إعداد األنشطة التعليمية لتحقيق مواىب الطالب السيما ابتكارياهتم.4

 تصال الفعال والمهذب والمعاطف مع الطالب .الاز. 

لطالب مهمة جدا . ومع واالتصاالت يف عملية التعليم بٌن ادلدرسٌن وا
على ربسٌن معاجلة الكلمات أو  الطالب قادروناتصاالت جيدة ، فلذلك يكون 

 التعبًن عن اآلراءىم ادلعلقة بادلواد التعليم . 

 كفاءة ادلدرس ادلتحقق من ىذه ادلؤشرات شلا يلي6ال
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 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, hlm.107 
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تصال الفعال وادلهذب وادلعاطف اما شفويا  أم كتابة ، أم  الاستخدام ا .(0
 ىا . غًن 

باللغة متميزة , من )أ(  الفعال وادلهذب وادلعاطف مع الطالبل اتصالا .(1
 دعوهتم , )ب( أللعاب ادلعينةالطالب للمشاركة يف ا سيكولوجيةاعداد 

ادلدرس )د( على دعوة الطالب  ابة)ج( استج للمشاركة يف األلعاب ادلعينة
 اجابة ادلدرس عن استجابة  الطالب.

 .في العملية ونتيجة التعليم  تنفيذ التقييمح. 

ما من ىو زلاولة لنيل البيانات عن نتائج تعليم الطالب كليا , إ يميالتق
ناحية ادلعرفة والعمل والقيم والعملية . وجبانب ذلك , أن اذلدف األساسي من القيام 
بالتقييم  يف العملية التعليم ىو لنيل ادلعلومات الدقيقة عن مقدار حصول اذلدف 

ادلدرسٌن كمديري أنشطة التعليم فينبغي يعرفون قدرات  يم لدى الطالب .التعل
الطالب، ومدى طرق التدريس ادلستخدم، وصلاح الطالب يف التحقيق أىداف التعليم 
. وتقومي التعليم ىو أنشطة ادلراقبة واالكتتابات وربديد النوعية الرتبية يف عناصر الرتبية  

 كل مستوى  .

 تحقق من ىذه ادلؤشرات شلا يلي6كفاءة ادلدرس ادلالو 

تعيٌن جوانب العملية ونتائج  التعليم ادلهمة للتقييم حسب الدرس الذي  .(0
 درسو ادلدرس . 

 تعيٌن إجراءات تقييم عملية  ونتائج  التعليم  .(1

 تطوير أدوات تقييم عملية  ونتائج  التعليم  .(2
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 ادارة تقييم عملية  ونتائج  التعليم  .(3

 ليل تقييم عملية  ونتائج  التعليم لألىدافرب .(4

 

 .انتفاع نتائج التقييم لمصالح التعليمط. 

انتفاع نتائج التقييم وىو الذي يتعلق دبقياس  يفجيب أن يكون ادلدرسون 
 دلدى فهم الطالب .

 كفاءة ادلدرس ادلتحقق من ىذه ادلؤشرات شلا يلي6الو 

 لتحديد اكتمال التعليم.استخدام ادلعلومات عن نتائج  التقييم  .(0

استخدام ادلعلومات عن نتائج  التقييم لتخطيط برنامج عالجي  .(1
(remedial) وإثرائي (pengayaan) 

 إخبار نتائج  التقييم دلسؤوذلا . .(2

.انتفاع نتائج  تقييم التعليم لرتقية جودة التعليم .(3
21

 

 

 

 .لتحسين نوع التعليم القيام بالعمل المتبّصري. 
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ذلا األىداف دلراجعة أنشطة التعليم ادلتعمد,  العمل ادلتبّصرللعادة , 
لتعليم ادلنفذ . لكي حيث كان الطالب حبماسة جديدة إلستمر ولتجديد عن نظام ا

 أنشطة التعليم .

 كفاءة ادلدرس ادلتحقق من ىذه ادلؤشرات شلا يلي 6ال

 القيام بالتبصر عن عملية التعليم  .(0

 انتفاع نتائج التبصر إلصالح وتطوير التعليم  يف الدرس  .(1

 نوعية التعلم يف مواد اللغة لتحسٌن  (PTK)القيام بالبحث العمل الفصل  .(2
.العربية

22
 

الكفاءة ادلذكورة ىي الكفاءة لدى ادلدرسٌن جلميع ادلواد . وحيتاج مدرسي 
عن  ٥٠٠٤عام ٤٩خصص الكفاءة . يف نظام التعليم الوطين رقم . اللغة العربية  لت

معايًن ادلؤىلٌن األكادمي و الكفاءة لدى ادلدرسٌن , فإن الكفاءة لدى مدرسي اللغة 
 العربية  منها 6

عن نواحي اللغوية  يف سياق  اللغة العربية ) علم اللغة  عارفديلك ادل .(0
 سرتاتيجية (و اخلطابات وإجتماعيات اللغوية و اإل

القدرة على اللغة العربية  إما شفويا و كتابيا و متقبال و حصيبا يف  .(1
اي اجلوانب الوضيح )علم اللغة واخلطابات واإلجتماعيات اللغوية و 

23اإلسرتاتيجية(
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 الدراسات السابقة .ب

دبطالعة البحوث يف الدراسة ادلتعلقة بالكفاءة  ةبعد أن قام الباحث
اللغة العربية وجد ىناك بعض البحوث ادلتعلقة دبا قصد يف  يالرتبية لدى مدرس

 ىذا البحث، وتتضح تلك البحوث فيما يلي 6

24الصديق   األول ىو البحث العلمي رازيف
 Razif As Shidiq 

 Kompetensi Pedagogik dan Profesional Guru"( عن 4052)

Bahasa Arab di MTs Negeri Sukoharjo”.  جبامعة كايل  :يوجياكرتا
بعد ان تلقي الباحثة يف الباب األول إىل و جاكا اإلسالميىة احلكومية يوغياكرتا. 

ولكن يف ربليل البيانات،  الباب الرابع، أن البحث العلمى ىو البحث النوعي، 
مجع البيانات وأما طريقة فإن ىذه الدراسة باستخدام تقنيات النوعية والكمية. 

ح نتائج ىذه الدراسة توض الذي قام هبا رازيف بادلقابلة وادلالحظة و التوثيق .
دبدرسة ادلتوسطة أن تطبيق الكفاءة الرتبية والكفاءة ادلهنية دلعلم اللغة العربية 

 . اإلسالمية احلكومية سكوىرجو يعترب جيدا

الفرق بٌن ىذا البحث والبحث العلمي الذي قدمو الباحث وقع يف 
. ادلوضوع يف البحث , طريقة ربليل البياناتموضوع البحث، وبؤرة البحث

و ادلهنية. وبؤرة البحث ربليل ما يتعلق  ةيو كفاءة الرتبالحليل يف لرازيف ىو الت
درسى اللغة العربية منها ادلدرس والطالب مو ادلهنية لدى  ةيو كفاءة الرتبالب
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فهو  ةومدير ادلدرسة . وأما ادلوضوع يف البحث العلمي الذي قدمو الباحث
بية دبدرسة الثانوية درسى اللغة العر مية لدى و كفاءة الرتبالدراسة ربليلية عن 

ية لدى و كفاءة الرتبالاإلسالمية احلكومية قندال . وأما بؤرة البحث فهو 
عن  ٥٠٠٤عام  ٤٩لنظام التعليم الوطين رقم.  وفقادرسى اللغة العربية م

باستخدام  حبث علميو يف ربليل البيانات، فإن  ادلعايًن ادلؤىلٌن األكادمي .
 تقنيات النوعية .

25بحث العلمي ألسوة حسنةوالثاين ىو ال
 Uswatun 

Khasanah(4052 عن )" Kompetensi Pedagogik Guru Bahasa 

Arab di MTs Se- Wilayah Purwokerto”.  ".  بوروكًنتو, جبامعة
طريقة  و حليل الوصفيأقيم ىذا البحث بطريقة الت .بوروكًنتو اإلسالمية

أما طريقة مجع البيانات بالفحص وادلقابلة وادلالحظة و التوثيق  .التحليل الكمي
وبعد أن تلقي الباحثة ادلباحث وادلسائل كما قدمتو الباحثة يف الباب األول إىل 

ية لدى مدرسى اللغة و كفاءة الرتبالأن الباب الرابع، تستطيع على النتائج وىي 
، وىي ما يعين ٨,٦ىي  ة ادلتوسطة اإلسالمية يف منطقة بوروكًنتوالعربية دبدرس

 ٢٤٫٤.26٪ية مع نسبة  و كفاءة الرتبالاحلصول على مستوى جيد يف 

الفرق بٌن ىذا البحث والبحث العلمي الذي قدمو الباحث وقع يف 
 موضوع البحث, وطريقة مجع البيانات وطريقة ربليل البيانات. 

                                                           
 

  بورووكرتو جبامعة اإلسالميىة احلكوميةالعربية يف قسم اللغة  ةطالب25
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27لعبد الرشيدلمي والثالث ىو البحث الع  
  Abdul Rosyid 

 Kompetensi Pedagogik Guru Bahasa Arab " ( عن1102)

Berlatar Belakang Non- Pendidikan Bahasa Arab dalam 

Pembelajaran Bahasa Arab di MTs Negeri Maguwoharjo 

Yogyakarta  ”."  .جبامعة كايل جاكا اإلسالميىة احلكومية  :يوغياكرتا
أن البحث  وبعد ان تلقي الباحثة يف الباب األول إىل الباب الرابع،  يوغياكرتا.

أما يف ربليل البيانات، فإن ىذه الدراسة العلمى ىو البحث النوعي ادليداين، 
باستخدام تقنيات والكمية. وأما طريقة مجع البيانات الذي قام بادلقابلة 

 . وادلالحظة

الفرق بٌن ىذا البحث والبحث العلمي الذي قدمو الباحث وقع يف  
و يف ربليل البيانات.  أما وطريقة مجع البيانات وبؤرة البحث موضوع البحث، 

ية دلدرسي اللغة العربية الذي و الكفاءة الرتبربليل  يف ىذا الدراسة بؤرة البحث
. أما بؤرة البحث يف  ليست ثقافتو من قسم تعليم اللغة العربية يف تعليمها

عام  ٤٩وفقا لنظام التعليم الوطين رقم. ية و البحث العلمي ىو الكفاءة الرتب
 ادلؤىلٌن األكادمٌن و الكفاءة لدى ادلدرسٌن .  عن معايًن ٥٠٠٤
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 الباب الثالث
 مناهج البحث

مناىج البحث ىي أساليب التفكَتة والعمل الـمستعّدة بأحسن وجو للقيام 
1بالبحث وحتقيق أىدافو.

 

 نوع البحث .أ

يسمى   ي. نوعال ىي البحث طريقة البحث، دخل ىذا البحث بناء على
البيانات على صورة البيانات الوصفية دون األرقام. مقدم ألن ىذا البحث 

فقال .  هاو حتليل البيانات والباحثة ال يستخدم البيانات اإلحصائية يف مجع
إن البحث النوعي ىو البحث الذي يستعمل لبحث يف  Sugiyonoسوجيونو 

آلة البحث الرئيسية، وجيري حتليل  ةادلواضيع الطبيعية، حيث صار الباحث حالة
فدخل   2البيانات استقرائيا، وجتنح نتائج البحث إىل ادلعاين من التعميمات.

بشكل الكلمات والصور  ، ألن البياناتلوصفياث يف نوع البحث ىذا البح
 .  وليست األرقام

 مكان البحث ووقته .ب

مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية قندال مكان البحث يف ىذا البحث 
. وأما الوقت يف إجراء ىذا البحث أي ىىت  بوكاغُت قندال  –, يف الشارع سوكرنو 

                                                           
1Sutrisno Hadi, Metodologi Research II, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit 

Fak.Psikologi UGM, 1993), hlm. 124. 
2Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D, Cet. 8, 

(Bandung : Alfabeta, 2009), hlm.  9 
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أي يف ادلستوى الثاين من السنة  0212ابريل  02 – 1 يف مجع بياناتو فهو يف
 .0212 – 0212الدراسية 

 بؤرة البحث ومجاله .ج

اللغة العربية ية دلدرسي و كفاءة الًتبالبؤرة البحث يف ىذا البحث فهو عن 
 ٧٠٠٢يف السنة  ٦١ وفقا للقانون رقم  مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية قندال

 األكادمية و الكفاءة لدى ادلدرسُت ىي :  عن معايَت ادلؤىلُت
خصائص الطالب من ناحية األخالقية والروحية واالجتماعية  فهم .1

 والثقافية والعاطفية والفكرية.
 نظريات التعليم ومبادئها .فهم . 6
 . تطوير مناىج الدراسة ادلتعلقة مبواضع التدريس.3
 . تنفيذ التعليم ادلؤدب .4

 ادلعلومات واالتصاالت دلصاحل التعليم. . انتفاع تكنولوجيا5
 لكوىا.تإمكانيات الطالب اليت دي تنمية. 6

 تصال الفعال وادلهذب وادلعاطف مع الطالب.ال. ا7
 . تنفيذ التقييم يف العملية ونتيجة التعليم.8

 . انتفاع نتائج التقييم دلصاحل التعليم.9
 لتحسُت نوع التعليم . القيام بالعمل ادلتبّصر. 11

 در البياناتامص .د

عند در البيانات ىي موضوع من أين ديكن أن حيصل البيانات .  امص 
 تنقسم مصادر البيانات إىل ثالثة أقسام، وىي ماتلي: Arikuntoأريكونطا 

البشر أو اإلنسان يعٍت مصدر البيانات الذي يعطي البيانات لسانا كان أم  . 1
 كتابة.
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ذي يعطي البيانات يف حال ثابت مثل الغرفة و ادلكان يعٍت مصدر البيانات ال. 6
 األدوات فيها، و يف حال متحرك مثل األنشطة. 

3الكتابة يعٍت مصدر البيانات يف شكل احلرف أو العدد أو الصورة.. 3
 

 لنيل ادلعلومات والبيانات ميدانيةويف ىذا البحث استخدم الباحثة دراسة 

الثانوية اإلسالمية ادلتعلقة هبذا البحث، وذلك من خالل حضور الباحثة مبدرسة 
 . بنفسو جلمع ادلعلومات ادلتعلقة بالبحث احلكومية قندال

 

 طريقة جمع البيانات .ه
 : دلستخدمة، وىيمع البيانات اجل قىناك ثالثة طر 

 طريقة مالحظة .. 1

دراسة متعمدة لظواىر   ىي ادلالحظة أن Margono  كما عرف مركونو
دل بُت فهم اخلصائص وعالقات ادلتبا. ل4إجتماعية  وظواىر طبيعية بالبحوث

 .والثقافة يف اي مكان  يف علم االجتماع التعامل  سلوك البشرية على
ألساسي يف حبوث دراسة احلالة اليت تسعى لتعميم انستخدم ادلالحظة بشكل 

نتائجها على بقية أفراد العينة ويكثر استخدامها يف دراسة مشكالت األحباث 
 اقعية اليت تتعلق بسلوك األفراد يف بعض مواقف احلياة الو 

الباحثة وسائل كثَتة على اداء مهمتو من بينها أداوت  تستخدماو 
 ادلالحظة.على لحصول لالتصوير )الفيديو( والكامَتات يف سهولة ويسر 

                                                           
3  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, 

(Jakarta, PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 129. 

 
4
 Lexy  J  Moloeng, Metodologi Penelitian  Kualitatif , )Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2002), hlm. 17 
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وتستخدم ىذه الطريقة للحصول على البيانات يف شكل العملية التعليمية 
 مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية قندال. 

 طريقة مقابلة. 6

ان طريقة مقابلة ىي واحدة من  Abdurrohman ال عبد الرمحن ق 
ستخدم جلميع البيانات مبحادثة بُت تالطرق ادلسحي يف البحوث اإلجتماعية 

شخصُت يبدأىا الشخص الذي جيري احملادثة وتتم ألىداف معينة منها 
أن ادلقابلة ذلا    Suharsimi زاد قال سوىرسيم .5احلصول على معلومات 

 6سيمة يعٍت ادلوجو بُت الباحثة وادلستجيب . 
 

، تتضمن ادلقابلة استبيان منطوق من شرح تلك التعريفات ديكننا أن نستدّل أن
التفاعل ادلباشر بُت الباحث وادلستجيب، وديكن استخدامها مع أنواع خمتلفة 

  من ادلشكالت واألشخاص .

أن يعمل من  وديكن ادلقابلة ديكن أن يعمل منظم، أو غَت منظم 
وقد استخدم مقابلة منظم عن تقنيات  .خالل وجها لوجو أو من خالل اذلاتف

مجع البيانات، عندما الباحث أو البيانات جامع ان يعرف بالضبط ما سيتم 
لذلك، يف ادلقابلة، وتعيُت جامعي بيانات تصل أداة  .احلصول على معلومات

واب بديلة. يف حُت مقابلة البحث يف شكل أسئلة مكتوبة كما مت إعداد اجل
غَت منظم ىو حديث خيلو فيها الباحثون عدم استخدام األدلة ادلقابلة اليت مت 
ترتيبها يف مجع البيانات بصورة منتظمة وكاملة، وأدلة مقابلة اليت يتم استخدامها 
فقط يف شكل اخلطوط العريضة للقضايا اليت يطلب.يستخدم الباحثة ىذه 

                                                           
 

5
, كتابة الرسائل الجامعية افريقيا العالمية  مناهج البحث العلمي وطرقامحد عثمان, عبد الرمحن ,   

  131)خرتوم :جامعة اسالمي اخلرتوم( ص. 

6 
Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 236. 
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مبدرسة الثانوية معلومات من مدرس اللغة العربية الطريقة للحصول على 
استخدمت ادلقابالت يف ىذا البحث ىو مقابلة  .اإلسالمية احلكومية قندال

ادلصحوبة مبرشدين رلانا، حيث ادلؤلف كما يف مقابلة أجريت سؤال واإلجابة 
مباشرة إىل أدلة مقابلة خمرب مقرىا اليت مت إنشاؤىا سابقا باستخدام أشكال 

7لفة من أسئلة مناسبة للظروف.خمت
 

 التوثيقطريقة . 3

وىي تقرير مكتوب عن احلادثة اليت تدل على البيانات والتفكَت  التوثيق
8عنها ويكتبها القائم بو بالقصد حلفظها وإليصاذلا.

وىي البحث عن البيانات  
لألمور ادلتغَتة تكون منها ادلذكرة والكتب واجلرائد واجملالت ومذكرة ادلشاورة 

9ودفًت التالميذ واجلدول وغَتىا الىت تدل على البيانات الواقعة.
 

درسي اللغة العربية مىذه الطريقة لنيل البيانات عن  ةواستخدم الباحث
والتالميذ وادلنهج الدراسي من خطة التعليم والربنامج الدراسي يف ادلدرسة . 

 .دليل التوثيق جلمع البيانات هبذه الطريقة ىي  ةة اليت استخدمها الباحثوأدا

 

 

 

 

 ختبار تصحيح البياناتا .و

                                                           
7
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 

2013), Hlm. 194-197. 

8 Winarno Surakhmadi, Dasar-dasar dan Teknik Research, (Bandung: 

Tarsinto, 1972), hlm. 215. 
9 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, 

(Jakarta: PT. Rineka Jakarta, 2006), hlm. 231.  
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البيانات يف البحث النوعي يقال صحيح حينما ليس الفرق بُت تقرير 
 يف ادليدان البحث.  الباحثة مبا أشياء حق

لباحثة لتحديد صحيح أم ال من البيانات يف ىذا البحث, لذا استخدم ا
 الختبار ادلصداقية يف اا 2ىناك ختبار تصحيح البيانات . اختبار ادلصداقية كا

ختبار ادلصداقية يف امن  0البيانات البحث النوعي . ولكن استخدم الباحثة  ختبار
 ىذا البحث , ومها فيما يلي:

 جتهادال. زيادة ا1
بارة . وبع ستمرارىي تعمل ادلالحظة باحلريص وبإل االجتهادزيادة 
رسالة يف الكتابة ىي نتبُت السؤال اإلمتحان , أم تبُت ال االجتهادأخرى زيادة 

, لذا الباحثة تؤطي االجتهاداليت قد فعلنا, ىناك اخلطاء او ال . بتنفيذ زيادة 
عن الوصفية البيانات الصحيح وادلنتظم بطريقة تقرأ مراجع الكتب ونتائج 

 . ا البحثالبحث أو التوثيق ادلتعلق هبذ

 التثليث. 6

يف طريقة مجع البيانات، يعرف التثليث على انو مدخل تعددى  
جلمع البيانات يف البحث العلمي .فهو يعتمد على طريقتُت او اكثر يف مجع 

منهما  0البيانات بقصد دراسة عنصر ما يف السلوك اإلنساين . انواع التثليث 
ليث الطرائقي ، مبعٌت تستخدم التثليث الطرائقي و التثليث ادلصادري. أما التث

الباحثة أكثر من أداة واحدة جلمع البيانات كادلقابلة وادلالحظة والوثائق بوزن 
 متكافئ .

ىي تستخدم  Sugiyonoالتثليث ادلصادري كما قال سوكيونو 
10الباحثة ادلصادر ادلختلفة للحصول على البيانات. 

 

                                                           
10

 Sugiono, Metode Penelitian, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, 

(Bandung, Alfabeta, 2006), hlm. 273  
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الباحثة تنال البيانات ىذا البحث باستخدام التثليث الطرائقي . ألن 
 قابلة والوثائق للتأكيد البيانات صحيح.مث دقيق بادلمن ادلالحظة 

 طريقة تحليل البيانات   .ز

ام هبا الباحث لتصنيف وتبويب حتليل البيانات ىو احملاولة اليت ق 
11البيانات.

اخلطوات فيها ما  إىل  Lexy J. Moloengذىب لكسي مولونج    
 يلي:

ئر ادلصادر عن ادلقابلة وادلشاىدة مطالعة البيانات ادلعدة من سا .(1
ادلكتوبة يف اذلامش ادليداين والوثيقة الشخصية والوثيقة الرمسية والصورة 

 وغَتىا.
 ليل بطريقة االستخالص.حأداء الت .(6
 تركيب البيانات إىل الوحدات وتقسيمها. .(3
 إعطاء اإلشارة لكل الوحدات. .(4
12اختيار صواب البيانات. .(5

 

 وأما اخلطوات اليت يستخدمها الباحثة فهي كما يلي:
 تقسيم البيانات إىل الوحدات من حيث موضوعاهتا. (1
 حتليل البيانات. (6
 تقدمي اخلالصة والنتائج. (3

و انطالقا مما سبق يستخدم الباحث ىذه الطريقة يعٍت طريقة 
كفاءة الًتبوية ال وىو أن يقام التحليل مبقارنة نتائجالنوعي.  التحليل

وفقا  اللغة العربية مبدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية قندالدلدرسي 
                                                           

11 Mahsun, Metode Penelitian Bahasa; Tahapan Strategi, Metode, dan 

Tekniknya, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 229 

12
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, hlm. 190. 
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عن معايَت ادلؤىلُت األكادمية و  ٧٠٠٢يف السنة  ٦١ للقانون رقم 
 الكفاءة لدى ادلدرسُت . 

س و ىوبرمان واستخدم الباحثة طريقة التحليل اليت قدمو ميلي
Miles and Huberman باستمرار حىت  كاملة التحليل ىذا البحث .

 (Data Reduction)أنشطة يف حتليل البيانات ىي البيانات اإلختزال 

 تقدمي اخلالصة والنتائجمث  (Data Display)مث البيانات التقدمي    

(Conclusion Drawing)  ادلذكورة فأمكن أن وأما العالقة بينهم
 :م من خالل الرسم البياين التايل هتف

 

 
 

 

 

 

 

(Interactive Model)   أنشطة يف حتليل البيانات1صورة .  

البيانات 
 اإلختزال

 

البيانات 
 التقدمي

 

تقدمي اخلالصة 
 والنتائج

(Conclusion) 

تقسيم البيانات إىل 
نتائج  الوحدات من

ادلالحظة طريقة 
التوثيقو ادلقابلة و   

با  حتليل البيانات
 اخلالصة

 يةو الًتب كفاءةال نتائج

اللغة العربية  دلدرسي
مبدرسة الثانوية 

احلكومية  ميةاإلسال
   قندال
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الرابع الباب  

وتحليلها البيانات توصيف  

 

 العربية اللغة درسيم لدى يةو الًتب كفاءةال عن البحث نتائج الباب ىذا يقدم
 عامة صورة عن الباب ىذا يف الباحثة ويعرض. قندال احلكومية اإلسالمية الثانوية دبدرسة

 درسيم لدى يةو الًتب كفاءةال عن توصيف قندال، احلكومية اإلسالمية الثانوية ادلدرسة من
  :يلي كما وىي وحدوده، البحث نتائج مباحث البيانات، ربليل ، العربية اللغة

قندال الحكومية اإلسالمية الثانوية بمدرسة عامة صورة. أ  
 قندال ىىت – سوكرنو بشارع قندال احلكومية اإلسالمية الثانوية ادلدرسة وقعت

 .  قندال بوغاعني قرية يف,   الوسطى جوى
: المدرسة امكانية.( 1  

  قندال احلكومية اإلسالمية الثانوية مدرسة:   ادلدرسة امساء. 1
 صندوق الوسطى جوى قندال ىىت – سوكرنو الشارع يف:   ادلدرسة عنوان. 2

  .18 الربيد
 بوغاعني اإلسالم مركز( 4294)381266 ىاتيف
 . 51314 قندال

 mankendal@yahoo.com:   اإللكًتوين بريد. 3

 www.mankendal.sch.id:    ادلواقع.  4

 A:    اإلعتماد. 5

 311332415222:    اإلحصائية رقم. 6
 بوغاعني:    القرية. 7
 قندال:    ادلناطق. 8
 قندال:    ادلقاطعات. 9

http://www.mankendal.sch.id/
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 الوسطى جوى:    الدائرة. 14
 الصباح يف:    التعليم وقت. 11
 ادلاجستري احلج الدين شيف:    ادلدرسة مدير. 12
 m  15993:    األرض واسع. 13

 m 7294 :   العمارات واسع. 14
 قندال الحكومية اإلسالمية الثانوية المدرسة من بعثة و رؤية.(  2

 : المدرسة رؤية
 " لإلسالم وفقا والتكنولوجية والطبيعية احلياة مهارات يف عليا ادلؤىلني"

“High Quality of Life Skill, Sains, and Technology Based on 

Islam” 
: المدرسة بعثة  
 يف العملية كل يف حسنة اسوة و الكردية اخالق ثقافة عن تطوير و ينمي. أ

 . ادلدرسة بيئة
 بالوسائل ادلتعلمني تطوير و ينمي الذي وادلؤىلني النافذ التعليم تنفيذ. ب

 . والتكنولوجية والطبيعية اإلسالمية قدرات
 . اإلمتحان اصلزات إلنتزاء ينمي الذي وادلؤىلني النافذ التعليم تنفيذ. ج 

 اللغة يف ادلتعلمني منو ألجل (EBS)   اللغتني يف النافذ الربنامج تنفيذ. د
  والعربية اإلصلليزية

 والنافذ التوجيو بالربنامج  Boarding School and Fullday School تنفيذ. ه
 . إمكانياهتم على بناء بأمثل منوا ادلتعلمني ألجل

 اجلودة ديلكون ادلتعلمني ألجل والرغبة األىلية على بناء النافذ التعليم تنفيذ. و
 . والتكنولوجي والطبيعي والياضي والفنوين اإلسالمي مسابقة يف
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 كل ويشاركون باادلؤىلني (MBK) مستقل اسس بإدارة ادلدرسة ادارة تنفيذ. ز
 . ادلدرسة مواطنني

 ويؤسس للمؤىلينهم وفقا ادلهارات قدرات تطويروا و بينموا ادلتعلمني يرود. ح
  ادلشارع وتنظيم الشراكات

 : المدرسة اهداف.( 3
 اإلسالمية منحرفات شلتاز قندال احلكومية اإلسالمية الثانوية مدرسة يتحقق ان. 1

 . والتكنولوجية والطبيعية
 . وادلدرسني الطالب لدى احلياة كفاءة يف يتحقق ان. 2
 اللغة يف منوا ادلتعلمني ألجل (EBS)   اللغتني يف النافذ الربنامج يتحقق ان. 3

 . والعربية اإلصلليزية
 : المدرسة وسائل.( 4

 الوسائل متعدد غرفة.13 ادلدرسة مدير غرفة. 1
 ادلوسقي غرفة.14 ادلدرس غرفة. 2
 OSIS غرفة.15 ادلذاكرة غرفة. 3

 مصلى.16 اإلداريت غرفة. 4
 احلمام.17 ادلكتبة. 5
 السيارات موقف.18 القاعة. 6
 ادلهارات غرفة.Boarding School 19 الساكن. 7
 التعاونيات.24 الكمبيوتري سلرب. 8
 UKS غرفة.21 سلربالفيزياء.9

 الرياضية ملعب.22 الكيمياء سلرب.14
 ادلدرسة مطعم.23 اللغة سلرب.11
 ادلدرسة معمل.BK 24 غرفة.12

 ادلدرسة وسائل  -1 جدول
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 المدرس بيانات.( 5
 يف مدرسي 82 قندال احلكومية اإلسالمية الثانوية مدرسة يف ادلدرسي عدد 

 .2416/2417 التعلم سنة

 عمل NIP اإلسم رقم

1 Drs. H. Syaefudin, M.Pd 196514151992431443 مدير 
 ادلدرسة

2 Drs. Purwanto 196344241993431444 ادلدرس 
3 Drs. Muh Asnawi, 

M.Ag 

 ادلدرس 196412431994431444
4 Drs. H. Sunardi, M.Ag 196747121998431445 ادلدرس 
5 H. Samsul Hadi, M.Pd 197114151995431441 ادلدرس 
6 Ahdiyat Rinto Fauzani, 

S.Pd 

 ادلدرس 197348111999431441
7 Noor Yasin, S.Pd 197441431999431442 ادلدرس 
8 Drs. M. Purwo 

Sungkowastyo 

 ادلدرس 195844121983431447
9 Hj. Fikriyah, S.Ag 196443181985432441 ادلدرسة 
14 Hj. Maftuchah, S.Ag 196111191983432441 ادلدرسة 
11 Drs. H. Sukiryadi 196212311988431429 ادلدرس 
12 Drs. R. Aslam Kussatyo, 

S.Pd 

 ادلدرس 196347211992431441
13 Drs. Anwar Haryono, 

S.Pd 

 ادلدرس 196444231994411441
14 Dra. Hj Supartinah 196612121998432441 ادلدرسة 
15 Drs. Mukharor 196214141993431443 ادلدرس 
16 Drs. H. Aziz Munandar 196643131998431441 ادلدرس 
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17 Dra. Hj. Rini Fayati 196612142444432444 ادلدرسة 
18 Drs. H. Misbakhul Fuad, 

M.Pd 

 ادلدرس 196641411994431445
19 Dra. Ais Indraswati 196711231994432445 ادلدرسة 
24 H. Maskur, S.Pd 196942411997431441 ادلدرس 
21 Drs. Rakhmat Agus 

Widiyanto 

 ادلدرس 196841461998431441
22 Titi Dwiyanti, S.Pd 196942221998432441 ادلدرسة 
23 Hj. Mu’alifah, S.Ag 196847241998432411 ادلدرسة 
24 Juni Purwanti K, S.Pd 196946431993432442 ادلدرسة 
25 Akhlis Azizi, S.Pd 196745261993431441 ادلدرس 
26 Nono Agus Budiono, 

S.Pd 

 ادلدرس 196848451996431442
27 Abdul Wakhid, S.Pd 196945171997431443 ادلدرس 
28 Nurus Samah, S.Pd 197147241997432442 ادلدرسة 
29 Drs. Taufiq Bambang 

Suntoro 

 ادلدرس 196842281999431443
34 Joko Subagyo, S.Ag 196442181998431441 ادلدرس 
31 Budiana, S.Pd.M.si 196943221998431449 ادلدرس 
32 Drs. Nur Fuat 196847421998431442 ادلدرس 
33 Hj. Siti Aminah, S.Pd 197146241998432441 ادلدرسة 
34 Abdul Khanan, S.Pd 197147141999431441 ادلدرس 
35 Poedji Herawati, S.Pd 196749491999432442 ادلدرسة 
36 Ahmad Rofik, S.Pd 196911451999431441 ادلدرس 
37 Hj. Maghfiroh, S.Pd 196945261999432441 ادلدرسة 
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38 Edi Sutanto, S.Pd.M.si 197411492444431442 ادلدرس 
39 Sri Sumini, S.Pd 197115422444432441 ادلدرسة 
44 Dra. Haning Damayanti 196944152445412441 ادلدرسة 
41 Karyatiningsih, S.Pd 196911122445412441 ادلدرسة 
42 H. Solikin, S.Pd 196942412443121441 ادلدرس 
43 H. Kumaedi, S.Ag 196743482445411441 ادلدرس 
44 Mimin Rukmini, S.Pd 197112242445412442 ادلدرسة 
45 Ahmad Khatib, S.Ag 197247252445411441 ادلدرس 
46 Eko Kustianingsih, S.Pd 197147282445412442 ادلدرسة 
47 Siswanto, S.Pd 197142132445411446 ادلدرس 
48 Dra. Sri Mujiwati 196549262445412441 ادلدرسة 
49 Duroh, S.Si 197412252445412411 ادلدرسة 
54 Aida Rahmawati, S.Pd 197514452445412441 ادلدرسة 
51 Istiyanti, S.PdI 197141451998432442 ادلدرسة 
52 Sri Fitri Rejeki, S.Pd 197111172445412441 ادلدرسة 
53 Wiwik Subaidah, S.Ag 197647472446442441 ادلدرسة 
54 Muhammad Djazoeli, 

S.Ag 

 ادلدرس 196911282446441444
55 Tatik Petri Setyowati, 

S.Pd 

 ادلدرسة 196642492447412414
56 Ida Juwariyah, S.Pd 197241282447412416 ادلدرسة 
57 H. Kumro, S.Pd.I 197447251998431441 ادلدرس 
58 Fitriana Chandra Dewi, 

S.Pd 

 ادلدرسة 198241122447142445
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59 Drs. Nasikun 195941131987431445 ادلدرس 
64 Drs. Pujianto 195742151985431446 ادلدرس 
61 Dra. Endang Widijarti 

Susatyo 

 ادلدرسة 195912471987432443
62 Dra. Siti Astuti Rahayu 195842141987432442 ادلدرسة 
63 Ismail, S.Ag -  ادلدرس 
64 Sofiono Dwiarto, SH 197445131991431444 ادلدرس 
65 Muchammad 

Hidayatullah 

 ادلدرس 197449411998431441
66 Eny Mahmudah, S.Pd 196444151993432442 ادلدرسة 
67 Ali, S.Pd. I 197347292447141444 ادلدرس 
68 Hajir Kurnia Rohman 198511422414111441 ادلدرس 
69 Gunarto 198541462414111441 ادلدرس 
1 Turmudi GTT ادلدرس 
2 Muhamad Khayat, 

S.Pd.I 

GTT ادلدرس 
3 Dwi Sulistyowati, S.Pd.I GTT ادلدرسة 
4 Hj. Soraya Fatma NN, 

S.S 

GTT ادلدرسة 
5 Fachrur Rozi, S.Pd GTT ادلدرس 
6 Lulu Sandra Martani, 

S.Pd 

GTT ادلدرسة 
7 Umi Munadhifah, S.Pd GTT ادلدرسة 
8 Moh. Syarif 

Hidayatullah 

GTT ادلدرس 
9 Dwi Hidayah Wijayanti, 

S.Pd 

GTT ادلدرسة 
14 Nur Anisah Hidayati GTT ادلدرسة 
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11 Fadli Dzil Kirom GTT ادلدرس 
12 Nur Hidayah, S.Pd GTT ادلدرسة 
13 Zuhrotun Fathinah GTT ادلدرسة 

ادلدرس بيانات  -2 جدول  

الطالب بيانات. ز  
 سنة يف طالبا 1121 قندال احلكومية اإلسالمية الثانوية مدرسة يف الطالب عدد

2416/2417 التعليم    

 الجملة الفصل رقم
1 X  431 

2 XI  372 

3 XII  318 
 قندال احلكومية اإلسالمية الثانوية مدرسة يف الطالب عدد  -3 جدول

 اإلسالمية الثانوية بمدرسة العربية اللغة مدرسي لدى يةو تربال كفاءةالتوصيف . ب
 .قندال الحكومية

 واالجتماعية والروحية األخالقية ناحية من الطالب خصائص فهم. 1
 .والفكرية والعاطفية والثقافية

 من إحدى هيف خاص بشكل الطالب خصائص همف مفهوم وأما 
 حينما الطالب خصائص فهم يقال.  الطالب توجيو يف ادلدرسني كفاءةال

 وغريىا, التعليم يف ادلشكالت وحل ، وامكانياهتا الطالب صفات فهم ادلدرس
 متناغمة عالقة وخلق التعليم عملية جلعل فعلو ما وىذا.  بالطالب يتعلق الذي

 . وادلدرسني الطالب بني
, الطالب خصائص يتعرف أن ادلدرس استخدامها الطريقة من كثري 

,  عادة: "  علي استاذ قال كما. الفصل يف مالحظات يف ادلثال سبيل على
 حيث.  مرحلة إىل مرحلة من,  التعليم يف فعلت الطالب خصائص فهم يف
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 جلبت زال ما أي اإلنتقالية دبرحلة يقيمون ىم العاشر الفصل يف الطالب كان
 فصل يف الطالب والعكس. األجنبية اللغة ادلواد فهم يف وناقس قبلها خبصائص

 1. العربية اللغة بدروس لتكيف تعود قد عشر احلادي
 خصائص يتعرف ىو سونردي استاذ قال من سواء سبق وشلا 

 العربية اللغة ببيئة يؤكد ىو خاطب امحد استاذ فأكد, التعليم جوار يف الطالب
 . الطالب خصائص يشاىد لكي بولده يلقي حينما

فهم ل الطريقة,  العاشر فصل يف كمدرسة,  قالت زبيدة ويويك استاذة أما
 من ادلتعلمني امكانيات قدر يشاىد و اجلوار التعليم يف ىي ادلتعلمني خصائص

 او اإلسالمية ادلتوسطة مدرسة إما مدرسة اي من متخرج,  الطالب خلفية
 . ادلتوسطة دبدرسة

 يعين.  العربية اللغة تعليم يف الطالب امكانيات فهمل ادلدرس على فينبغي مث
  . التعليم كل يف الطالب امكانيات تنمية لتفحص مناسبة بطريقة

 لفهم الطالب يوجهها مشكالت ذلا التعليمية العملية عند,  عادة 
 سونردي استاذ قال.  ادلشكالت حل يف ادلطلوب ادلدرس دور ىنا ىذا,  ادلواد
 العريب نص يقرئون ىم وكثري ادلفردات قدرة يف ناقص الطالب من كثري:" 

  و ادلوضوع على بناء الكثرية ادلفردات ادلدرس يعطي حللو. القرآن تقرأ بلهجة
 2". ادلناسبة بلهجة العريب نص الطالب ديارسون

 ىذه  يف عوامل ىناك:" قال خاطب امحد ألستاذ وفقا سبق وشلا 
 منها الطالب من مشكالت.  ادلدرس ومن نفسهم نواحي من,  ادلشكالت

                                                           
ادلقابلة مع األستاذ علي , مدرس اللغة العربية دبدرسة الثانوية احلكومية قندال , يف يوم الثلثاء   1 

 72:  10, الوقت  2012من ابريل  4, 

ادلقابلة مع األستاذ سونردي , مدرس اللغة العربية دبدرسة الثانوية احلكومية قندال , يف يوم   2 
 49:  9, الوقت  2012من ابريل  7األربعاء , 
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 أما.  التعليم يف يدعم ال واصدقاءىم العربية اللغة التعليم يف الرغبة ينقص
 وطريقة ادلدرس لدى نفسي وحالة ادلواد قدرات عن منها ادلدرس من مشكالت

 3  "ادلذكور بنجاح تعلقي التعليم عملية صلاح ألن.  مناسبة ال ادلتعلمة
 فهم يف ادلشكالت حلل طريقة أن تكلم زبيدة ويويك استاذة و علي استاذ
 . الطالب يفهمها مل اليت ادلواد بتكرار ىذ العربية اللغة ادلواد

 ادلدرس كفاءةال طريقة أن نستدل   أن ديكننا التعريفات تلك شرح من 
. بالطالب هبا يهتمون و فهاااىد ولكن, متنوعة الطالب خصائص فهمل

 يف دبشاىدة الطالب خصائصفهم  يف العربية اللغة مدرسي كفاءةال ان فلذلك
 .4 جدول

 
 كفاءةال رقم

 يةو الترب
 نتيجة المؤشرات

1 2 3 4 
 خصائص فهم 1

 من الطالب
 ناحية

 األخالقية
 والروحية

 واالجتماعية
 والثقافية

 والعاطفية

 من الطالب خصائص فهم
 والروحية األخالقية ناحية

 والعاطفية والثقافية واالجتماعية
 والفكرية

   √ 

 مواد يف الطالب واىبم فهم
 العربية اللغة

   √ 

 صعوبات فهم
 مواد يف الطالب لدى التعليم 

  √  

                                                           
  8ادلقابلة مع األستاذ أمحد خاطب , مدرس اللغة العربية دبدرسة الثانوية احلكومية قندال , يف يوم السبت ,  3  

 74:  8, الوقت  2012من ابريل 
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 العربية اللغة والفكرية
 11 النتيجة جملة

 فهم وفقا قندال احلكومية اإلسالمية الثانوية دبدرسة العربية اللغة درسيم لدى يةو الًتب كفاءةال عن ادلراقبة نتائج  -4 جدول
 .والفكرية والعاطفية والثقافية واالجتماعية والروحية األخالقية ناحية من الطالب خصائص

 

 قائمة يف التقييمات عنوان على يشاىدوا ان,  ادلراقبة جدوال على النتيجة إلستيالء طريقة
. ادلالحق  

: يلي فيما الطبقة    

76  %- 144 %   جدا جيد 

51  %- 75 %  جيد 

26  %- 54 %  مقبول 
1  %- 25 %  راسيب 

 % 144=  العربية اللغة درسيم لدى يةو الًتب كفاءةال تقييمات

 
 x 

احلصول نتيجة=   n 

  N األعلى نتيجة =       

 91.6  %    =   

  
 x 144 % =  تقييم   

 دبدرسة العربية اللغة درسيم لدى يةو الًتب كفاءةال عن ادلراقبة نتائج 
 ناحية من الطالب خصائص فهم وفقا قندال احلكومية اإلسالمية الثانوية

 جيد طبقة ديلك والفكرية والعاطفية والثقافية واالجتماعية والروحية األخالقية
 دبدرسة العربية اللغة مدرسي,  السابق للقيمة وفقا%.  91.6 بالقيمة جدا

 يبحثون.  الطالب خصائص على قادر قندال احلكومية اإلسالمية الثانوية
 طريقة أي تنفيذ قد أخرى وبناحية.  التعليم يف ادلشكالت حل عن مدرس
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 كل على ادلناسب اإلقًتاب مدرسي ربديد,  متنوعة ادلتعلمني خصائص لفهم
 . الطالب

 
 . ومبادئها التعليم نظريات فهم .2

 مناسبة ادلدرس يكون. ومبادئها التعليم نظريات فهم ادلدرس على ينبغي
 يف واخلربة ادلعرفة ادلدرسني ديلكون ، وباإلضافة. وفاعلها العلمية خلفية بني

 التدريس مهارات شهادة على األمرين يثبت ان حيث.   التعليم أنشطة تنظيم
 التعليمية مؤسسات من ادلعلم عليها حصل اليت( التدريس شهادة) األكادديية

 احلكومية اإلسالمية الثانوية دبدرسة العربية اللغة مدرسي. احلكومة ادلعتمدة
 يعين التعلم با مناسب قسم و مسارنج يف احلكومية جامعات من زبرج قد قندال
 .  سونردي استاذ إال  العربية اللغة تعليم

 العربية اللغة درسيم لدى ومبادئها التعليم نظريات فهم يف ادلراقبة نتائج
 التعليم انشطة يعملون ىم يعين قندال احلكومية اإلسالمية الثانوية دبدرسة
 . مهارات على ادلناسب التعليم طرييقة ويستخدم, النافذ

 وتعاونوا نشيط الطالب فيجارب ادلناقشة طرييقة ان قال سونردي استاذ
 . "غريىم إىل

 ويناسب الفصل سياق اىل  الدور ولعب وادلناقشة اخلطبة طرييقة نستخدم 
 . 4علي استاذ قال",  مهارات على
 الطالب جيعل ادلفردات وحفظ التقرار بطريقة:"  زبيدة ويويك استاذة وقيل

 5. وصحيحا بسرعة السؤال استجابة متعودا

                                                           
من ابريل   4ادلقابلة مع األستاذ علي , مدرس اللغة العربية دبدرسة الثانوية احلكومية قندال , يف يوم الثلثاء ,  4 

 72:  11, الوقت  2012
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 .5 جدوال على دبشاىدة, ومبادئها التعليم نظريات عن ادلراقبة ونتائج 
 نتيجة المؤشرات يةو الترب كفاءةال رقم

1 2 3 4 
 التعليم نظريات فهم 2

 ومبادئها
, ادلداخل أنواع تطبيق

 وتقنيات وادلناىج واالسًتاذبيات
 العربية اللغة  دروس يف التعليم

   √ 

 4 النتيجة جملة
 وفقا قندال احلكومية اإلسالمية الثانوية دبدرسة العربية اللغة درسيم لدى يةو الًتب كفاءةال عن ادلراقبة نتائج  - 5 جدوال

  ومبادئها التعليم نظريات فهم 
 يف التقييمات عنوان على يشاىدوا ان,  ادلراقبة جدوال على النتيجة إلستيالء طريقة
 . ادلالحق قائمة

: يلي فيما الطبقة    

76  %- 144 %   جدا جيد 

51  %- 75 %  جيد 

26  %- 54 %  مقبول 
1  %- 25 %  راسيب 

 % 144=  العربية اللغة درسيم لدى يةو الًتب كفاءةال تقييمات

 
 x 

احلصول نتيجة=   n 
 N األعلى نتيجة=        

 %    =144  

 
 x 144  % =  تقييم   

                                                                                                                             
    4ادلقابلة مع األستاذة ويويك زبيدة , مدرسة اللغة العربية دبدرسة الثانوية احلكومية قندال , يف يوم الثلثاء ,  5 

 29:  10, الوقت  2012من ابريل 
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 الثانوية دبدرسة العربية اللغة درسيم لدى يةو الًتب كفاءةال عن ادلراقبة نتائج 
 جدا جيد طبقة ديلك ومبادئها التعليم نظريات فهم وفقا قندال احلكومية اإلسالمية

 % 144 بالقيمة
 .التدريس بمواضع المتعلقة الدراسية مناهج تطوير. 3

 وبيئة لألىداف ادلناسبة زلطة واستخدام ادلنهج تشكل أن ادلدرسني على وجيب
 مع ادلناسب التعليم مواد وتنظيم وإعداد ختيارال ادلدرس على وينبغي.  التعليم

 . مواىبهم وتنمية التعليم يف نشيط لكي الطالب احتياجات
 يرتب ادلواد األىداف وربديد التعليم األجهزة ترتيب يف أن ادلقابلة على نتيجة 

. ادلناىج مدير وكيل و ادلدرسة مدير مع العربية اللغة الدروس يمدرس لدى مشاورة على
 يتعلق الذي ادلتعلمني مشكالت وربليل قددية سنة منذ ادلراجعة ادلدرس يفعل ذلك وبعد

 بآلة ادلواد اصلاز إلجراء ادلواد فهم ليحسن ادلؤشرات ادلدرس تطوير مث,  العربية اللغة بادلواد
 . التقييمات
 دبشاىدة,  التدريس دبواضع ادلتعلقة الدراسية مناىج تطوير عن ادلراقبة نتائج 

 .6 جدوال على
 نتيجة المؤشرات يةو الترب كفاءةال رقم

1 2 3 4 
 مناىج تطوير 3

 ادلتعلقة الدراسية
 التدريس دبواضع

 √    العربية اللغة تعليم أىداف تعيني
  ليحسن ادلناسب التعليم خربات تعيني

  ادلناقشة) العربية اللغة التعليم أىداف
 (تطبيق

  √  

 اليت للدروس  الدراسية ادلواد اختيار
 التعليم خربات حسب ادلدرس درسها

   √ 
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 التعليم واىداف
 حسب جيدا تنظيما ادلواد تنظيم

  اللطالب وخصائص ادلختار ادلدخل
  √  

  √   التقييمات آلة و ادلؤشرات تطوير
 17 النتيجة جملة

 اإلسالمية الثانوية دبدرسة العربية اللغة درسيم لدى يةو الًتب كفاءةال عن ادلراقبة نتائج  - 6 جدوال
 التدريس دبوضع ادلتعلقة الدراسية مناىج تطوير وفقا قندال احلكومية

 قائمة يف التقييمات عنوان على يشاىدوا ان,  ادلراقبة جدوال على النتيجة إلستيالء طريقة
. ادلالحق  

: يلي فيما الطبقة    

76  %- 144 %   جدا جيد 

51  %- 75 %  جيد 

26  %- 54 %  مقبول 
1  %- 25 %  راسيب 

 % 144=  العربية اللغة درسيم لدى يةو الًتب كفاءةال تقييمات

 
 x 

احلصول نتيجة=   n 
  N األعلى نتيجة=        

     % 144 = تقييم

  
 x     =85  % 

 اإلسالمية الثانوية دبدرسة العربية اللغة درسيم لدى يةو الًتب كفاءةال عن ادلراقبة نتائج
 جدا جيد طبقة ديلك التدريس دبواضع ادلتعلقة الدراسية مناىج تطوير وفقا قندال احلكومية

 و جدا مهم  ادلناىج تطوير عن ادلدرس قدرة,  التعليم انشطة يف%  .  85 بالقيمة
 . لطالب يساير
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 . المؤدب التعليم تنفيذ. 4
. لطالب ادلناسبة التعليمية زلطة رلموعة وتنفيذ ًتتيبل ادلدرسني على وجيب

 .  ايضا الفصل خارج يف ولكن,  فقط الفصل مؤجو يف ليس التعليمية زلطة تنفيذ
 التعليمية تنفيذ زلطة ًتتيبل ادلدرس على فينبغي:"  قال خاطب امحد استاذ

 أي الواحد وقت يف ادى التعليمية تنفيذ زلطة ترتيب ىنا يف ولكن,  التعليم تنفيذ قبل
 6". الدراسي واحد يف

 الثانوية دبدرسة العربية اللغة درسيم لدى التعليمية تنفيذ زلطة مكونات 
 التعليم تنفيذ عن ادلراقبة ونتائج.  ادلالحق على يشاىدوا ان,  قندال احلكومية اإلسالمية

 .7 جدوال على دبشاىدة, ادلؤدب
 كفاءةال رقم

 يةو الترب
 نتيجة المؤشرات

1 2 3 4 
 التعليم تنفيذ 4

 ادلؤدب
 االنشطة إما ، الكامل  التعليم زبطيط تنظم

 . ادليدان او وخارجو الفصل داخل يف
  √  

  √    بًتتيب ادلناسب التعليم انشطة تنفيذ
 الفصل  داخل يف ادلؤدب التعليم تنفيذ

 اإلىتمام مع ادليدان يف أو وخارجو
. ادلشًتطو بادلستويات  

  √  

 ادلناسب ومصادره التعليم وسائل استخدام 
 لتحقيق  والدروس الطالب خبصائص

  √  

                                                           

    8ادلقابلة مع األستاذ أمحد خاطب, مدرس اللغة العربية دبدرسة الثانوية احلكومية قندال , يف يوم السبت ,  6 
 49:  8, الوقت  2012من ابريل 

 



34 

 . أىداف
 لتطور وفقا التعليم يف معامالت قرار ازباذ
 احلالة

  √  

 15 النتيجة جملة
 تنفيذ وفقا قندال احلكومية اإلسالمية الثانوية دبدرسة العربية اللغة درسيم لدى يةو الًتب كفاءةال عن ادلراقبة نتائج  - 7 جدوال

  ادلؤدب التعليم
 قائمة يف التقييمات عنوان على يشاىدوا ان,  ادلراقبة جدوال على النتيجة إلستيالء طريقة

 . ادلالحق
: يلي فيما الطبقة    

76  %- 144 %   جدا جيد 

51  %- 75 %  جيد 

26  %- 54 %  مقبول 
1  %- 25 %  راسيب 

 % 144=  العربية اللغة درسيم لدى يةو الًتب كفاءةال تقييمات

 
 x 

احلصول نتيجة=   n 
N  =األعلى نتيجة  

  %  144 = تقييم

  
 x   =85 % 

 الثانوية دبدرسة العربية اللغة مدرسى لدى يةو الًتب كفاءةال عن ادلراقبة نتائج 
. % 85 بالقيمة جيد طبقة ديلك ادلؤدب التعليم تنفيذ وفقا قندال احلكومية اإلسالمية

 . ابداعي و نشاط ميالتعل ببيئة يتضح التعليم تنفيذ يف ناجحون العربية اللغة مدرسي
 . التعليم لمصالح واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا انتفاع. 5

 ويشكل التعليم أىداف ربقيق يف للمساعدة وسيلة ىو التعليم تكنولوجيا
. الثقافية واالختالفات التعليمية، وادلواد وادلعلومات البيانات تقدمي وتسهيل ، الكفاءات
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 أحوال إىل تعليمية أنشطة وزبصيص ادلعلومات تكنولوجيا إلستفادة ادلدرسني على ينبغي
 . الفصول
 اللغة تعليم  يف ينفعنا واالتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا:"  قال سونردي استاذ 

 حىت مرة تقرر اليت التسجيل آلة باستخدام اإلستماع مهارة يف ادلثال سبيل على.  العربية
 7". الطالب ويفهمها ادلدرس يسهل

 القراءة مهارة يف الشاشة مسالط باستخدام,  ينفعنا واالتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا" 
 استاذ قال".  بادللل يشعرون ال فطالب بادلوضوع يناسب الذي فيديو او أفالم ونشهد

 8علي
  يف ينفعنا شلتاز واالتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا:" قال خاطب امحد استاذ 

 نستخدم مفردات يف مث اإلستماع مهارة يف التسجيل آلة استخدم العربية اللغة تعليم
 9".   ىاتف يف اإللكًتوين القاموس بالوسيلة

 ولكن,  تنفعنا واالتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا:"  زبيدة ويويك استاذة فأكد
 10". مواد كل يف لةق ستخدامهاا

, التعليم دلصاحل واالتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا انتفاع عن ادلراقبة ونتائج
 .8 جدوال على  دبشاىدة

                                                           

يف يوم ادلقابلة مع األستاذ سونردي , مدرس اللغة العربية دبدرسة الثانوية احلكومية قندال ,  7 
 49: 9, الوقت  2012من ابريل     7األربعاء , 

ادلقابلة مع األستاذ علي , مدرس اللغة العربية دبدرسة الثانوية احلكومية قندال , يف يوم اثلثاء ,  8 
 72:  11, الوقت  2012من ابريل     4

ومية قندال , يف يوم ادلقابلة مع األستاذ أمحد خاطب, مدرس اللغة العربية دبدرسة الثانوية احلك 9 
 49:  8, الوقت  2012من ابريل   8السبت , 

  4ادلقابلة مع األستاذة ويويك زبيدة, مدرسة اللغة العربية دبدرسة الثانوية احلكومية قندال , يف يوم اثلثاء ,  10 
 2:  10, الوقت  2012من ابريل 
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 نتيجة المؤشرات يةو الترب كفاءةال رقم
1 2 3 4 

 ادلعلومات تكنولوجيا انتفاع 5
 . التعليم دلصاحل واالتصاالت

 تكنولوجيا استخدام
 يف واالتصاالت ادلعلومات

 العربية اللغة تعليم

 √   

 2 النتيجة جملة
 انتفاع وفقا قندال احلكومية اإلسالمية الثانوية دبدرسة العربية اللغة درسيم لدى يةو الًتب كفاءةال عن ادلراقبة نتائج  - 8 جدوال

 التعليم دلصاحل واالتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا

 قائمة يف التقييمات عنوان على يشاىدوا ان,  ادلراقبة جدوال على النتيجة إلستيالء طريقة
. ادلالحق  

: يلي فيما الطبقة   

76  %- 144 %   جدا جيد 

51  %- 75 %  جيد 

26  %- 54 %  مقبول 
1  %- 25 %  راسيب 

 % 144=  العربية اللغة درسيم لدى يةو الًتب كفاءةال تقييمات

 
 x 

احلصول نتيجة=   n 
N  =األعلى نتيجة 

 %  144 = تقييم

 
 x    =54 % 

 الثانوية دبدرسة العربية اللغة درسيم لدى يةو ًتبال كفاءةال عن ادلراقبة نتائج 
 التعليم دلصاحل واالتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا انتفاع وفقا قندال احلكومية اإلسالمية
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 واالتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا استخدام على يدل% . 54 بالقيمة جيدة طبقة ديلك
 . مرتا لتحسني ينبغي ولكن كافيا يكون

 
 .لكوهاتيم التي الطالب إمكانيات تنمية. 6

 الدراسة رلموعات فيها امكانيتها فهمول أوالدىم تربية على قادرا ادلدرس يكون
 يعطي العربية اللغة مدرسي كل.  وىكذا اإلنتشارات توجيو و معاجلة و كمنهجية
 الذي ذلك غري أو,  اإلمالء أو  العربية باللغة األشياء عن كالتأليف لطالب التدريبات

 .  الطالب إمكانيات بتطور يتعلق
 الطالب نأمر( والصرف النحو) القواعد مواد يف:" قال خاطب امحد أستاذ

 ادلنزل يف تطبيقهم و امكانياهتم تنمية على يقدرون الطالب لذا.  القرآن اية من فهمل
 .9 جدوال على دبشاىدة, لكوىاتدي اليت الطالب إمكانيات تنمية عن ادلراقبة ونتائج.

 
 نتيجة المؤشرات يةو الترب كفاءةال رقم

1 2 3 4 
 إمكانيات تنمية 6

 اليت الطالب
 . لكوىاتدي

 

 ترغ ب اليت التعليمية األنشطة إعداد
 . التعليم إصلازات أحسن لنيل الطالب

  √  

 لتحقيق التعليمية األنشطة إعداد  
.ابتكارياهتم السيما الطالب مواىب   

   √ 

 7 النتيجة جملة
 وفقا قندال احلكومية اإلسالمية الثانوية دبدرسة العربية اللغة درسيم لدى يةو الًتب كفاءةال عن ادلراقبة نتائج. 9 جدوال

  لكوىاتدي اليت الطالب إمكانيات تنمية
 يف التقييمات عنوان على يشاىدوا ان,  ادلراقبة جدوال على النتيجة إلستيالء طريقة 

 . ادلالحق قائمة
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: يلي فيما الطبقة    

76  %- 144 %   جدا جيد 

51  %- 75 %  جيد 

26  %- 54 %  مقبول 
1  %- 25 %  راسيب 

 % 144=  العربية اللغة درسيم لدى يةو الًتب كفاءةال تقييمات

 
 x 

احلصول نتيجة=   n 
N  =األعلى نتيجة 

   % 144 = تقييم

 
 x  =87.5 % 

 الثانوية دبدرسة العربية اللغة درسيم لدى يةو الًتب كفاءةال عن ادلراقبة نتائج 
 جيد طبقة ديلك لكوىاتدي اليت الطالب إمكانيات تنمية وفقا قندال احلكومية اإلسالمية

 ابداعي و نشاط لتحسني الطالب ربفري انشطة ادلدرس يدل% .  87.5 بالقيمة جدا
 .  العربية اللغة ميالتعل يف
 .الطالب مع والمعاطف والمهذب الفعال تصالالا. 7

 مع و.  جدا مهم الطالب و ادلدرسني بني التعليم عملية يف االتصاالت
 عن والتعبري الكلمات معاجلة ربسني على قادرون الطالب يكون جيدة، اتصاالت
 طبقة ديلك الطالب مع وادلعاطف وادلهذب الفعال اتصال يف ادلراقبة نتائج.  اآلراءىم

.  الدعى استجوبة الطالب و التعليم انشطة بعض تأخيذل ادلدرسني يدعوا.  جدا جيد
 . مريح الطالب ألجل الفصل يف االتصاالت عن الطريقة من كثري

 او يفهم ىم,  األسئلة استجوبة عن متناوب تدل بالوسائل الطالب تصالالا"  
 الطالب مع اتصلي:"  خاطب امحد استاذ قال مث.  زبيدة ويويك استاذة قيل",  يفهم مل

 ". مرحيا فطالب انفتاحا انا و لصديقي اعتقادىم, بالنفس ايقظ
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 بيعطي يفعلون الطالب مع وادلعاطف وادلهذب الفعال تصالالا:"  قال سونردي استاذ اما
 ". التعلم يف ادلشكالت عن للطالب األسئلة

 دبشاىدة, الطالب مع وادلعاطف وادلهذب الفعال تصالالا عن ادلراقبة ونتائج
 .14 جدوال على

 نتيجة المؤشرات يةو الترب كفاءةال رقم
1 2 3 4 

 الفعال تصالالا 7
 مع وادلعاطف وادلهذب
 الطالب

 وادلهذب الفعال تصالالا استخدام
 أم ، كتابة أم  شفويا اما وادلعاطف

.  غريىا   

   √ 

  √    التعليم انشطة بعض ليأخذ دعوهتم
  استجابة عن ادلدرس اجابة

.الطالب   

  √  

 11 النتيجة جملة
 وفقا قندال احلكومية اإلسالمية الثانوية دبدرسة العربية اللغة درسيم لدى يةو الًتب كفاءةال عن ادلراقبة نتائج. 14 جدوال

 الطالب مع وادلعاطف وادلهذب الفعال تصالاال

 قائمة يف التقييمات عنوان على يشاىدوا ان,  ادلراقبة جدوال على النتيجة إلستيالء طريقة
. ادلالحق  

: يلي فيما الطبقة    

76  %- 144 %   جدا جيد 

51  %- 75 %  جيد 

26  %- 54 %  مقبول 
1  %- 25 %  راسيب 

 % 144=  العربية اللغة درسيم لدى يةو الًتب كفاءةال تقييمات

 
 x 
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احلصول نتيجة=   n 
N  =األعلى نتيجة 

  %   144 = تقييم

  
 x =83.3 % 

 الثانوية دبدرسة العربية اللغة درسيم لدى يةو الًتب كفاءةال عن ادلراقبة نتائج 
 ديلك الطالب مع وادلعاطف وادلهذب الفعال تصالاال وفقا قندال احلكومية اإلسالمية

 فالطالب جيدا تواصل مهارات ديلك ادلدرس حينما% .  83.3 بالقيمة جدا جيد طبقة
 . العربية اللغة ادلواد لنيل اسهل

 
 . التعليم ونتيجة العملية في التقييم تنفيذ. 8

 ادلدرسني.  التعليم يف أىداف لتحقيق الذي الوسائل من إحدى ىو التقومي
 التدريس طرق ومدى الطالب، قدرات يعرف فينبغي التعليم أنشطة كمديري

 ىو التعليم تقومي أن وبفهم.  التعليم أىداف التحقيق يف الطالب وصلاح ادلستخدم،
.   مستوى كل الًتبية عناصر يف الًتبية النوعية وربديد واالكتتابات ادلراقبة أنشطة
 وجوانب ادلعرفية جوانب و العاطفية جوانب منها اجلوانب ثالثة على تتكون التقييم
 .   احلركية

 تتعلق ولكن,  اإلبتدائ كفاءة احدى يسلك الطالب يعملون التقييم انشطة 
 ليعرف باذلدف وآلة اإلجرأت فتحليل التقييم وبعد.  مدرسة اي يف العربية اللغة بادلدارسي

 التعليم ونتيجة العملية يف التقييم تنفيذ عن ادلراقبة ونتائج.  األخطاء او صديق السؤال
 .11 جدوال على دبشاىدة

 نتيجة المؤشرات يةو الترب كفاءةال رقم
1 2 3 4 

   √  التعليم  ونتائج العملية جوانب تعيني يف التقييم تنفيذ 8
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 ونتيجة العملية
 التعليم

 درسو الذي الدرس حسب للتقييم ادلهمة
.  ادلدرس  

  ونتائج  عملية تقييم إجراءات تعيني
 التعليم

  √  

  √   التعليم  ونتائج  عملية تقييم أدوات تطوير

التعليم  ونتائج  عملية تقييم ادارة    √  

 التعليم  ونتائج  عملية تقييم ربليل 
  لألىداف

   √ 

 18 النتيجة جملة
 تنفيذ وفقا قندال احلكومية اإلسالمية الثانوية دبدرسة العربية اللغة ادلدرسي لدى الًتبوية كفاءةال عن ادلراقبة نتائج. 11 جدوال

 التعليم ونتيجة العملية يف التقييم

 قائمة يف التقييمات عنوان على يشاىدوا ان,  ادلراقبة جدوال على النتيجة إلستيالء طريقة
. ادلالحق  

: يلي فيما الطبقة    

76  %- 144 %   جدا جيد 

51  %- 75 %  جيد 

26  %- 54 %  مقبول 
1  %- 25 %  راسيب 

 % 144=  العربية اللغة درسيم لدى يةو الًتب كفاءةال تقييمات

 
 x 

احلصول نتيجة=   n 
N  =األعلى نتيجة 

  %   144 = تقييم

  
 x  =75 % 
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 الثانوية دبدرسة العربية اللغة درسيم لدى يةو الًتب كفاءةال عن ادلراقبة نتائج 
 جيد طبقة ديلك التعليم ونتيجة العملية يف التقييم تنفيذ وفقا قندال احلكومية اإلسالمية

 . التعلم ىدافأ التحقيق يف لتنفيذ جدا مهم التقييم% .  75 بالقيمة
  .التعليم لمصالح التقييم نتائج انتفاع. 9

 الطالب فهم دلدى كمقياس التقييم نتائج انتفاع على ادلدرسني يكون أن جيب
 ىو قندال احلكومية اإلسالمية الثانوية دبدرسة العربية اللغة تعليم اصلاز معيار تقرير. 

 ينال العكس, اإلعادة انشطة ينال فلذلك ربتو اصلاز ينال الطالب حينما%  .  75
 ووكيل ادلدرسة مدير على التعليم نتيجة تظليمل ادلدرس على فنبغي. التخصيب برامج
 . ادلنهج ادلدير

 
 .12 جدوال على دبشاىدة والتقومي التقييم نتائج انتفاع عن ادلراقبة ونتائج 

 نتيجة المؤشرات يةو الترب كفاءةال رقم
1 2 3 4 

 التقييم نتائج انتفاع 9
 التعليم دلصاحل

  نتائج عن ادلعلومات استخدام 
.التعليم اكتمال لتحديد التقييم  

  √  

  نتائج عن ادلعلومات استخدام
 عالجي برنامج لتخطيط التقييم

)pengayaan  وإثرائي( 

(remedial ( 

   √ 

.  دلسؤوذلا التقييم  نتائج إخبار     √ 

 لًتقية التعليم تقييم  نتائج انتفاع
.  التعليم جودة  

   √ 
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 15 النتيجة جملة
  وفقا قندال احلكومية اإلسالمية الثانوية دبدرسة العربية اللغة ادلدرسي لدى الًتبوية كفاءةال عن ادلراقبة نتائج. 12 جدوال

 التعليم دلصاحل التقييم نتائج انتفاع

 قائمة يف التقييمات عنوان على يشاىدوا ان,  ادلراقبة جدوال على النتيجة إلستيالء طريقة
. ادلالحق  

: يلي فيما الطبقة    

76  %- 144 %   جدا جيد 

51  %- 75 %  جيد 

26  %- 54 %  مقبول 
1  %- 25 %  راسيب 

 % 144=  العربية اللغة درسيم لدى يةو الًتب كفاءةال تقييمات

 
 x 

احلصول نتيجة=   n 
N  =األعلى نتيجة   

    % 144  = تقييم

  
 x    =75 % 

 الثانوية دبدرسة العربية اللغة درسيم لدى يةو الًتب كفاءةال عن ادلراقبة نتائج 
 جيد طبقة ديلك التعليم دلصاحل التقييم نتائج انتفاع وفقا قندال احلكومية اإلسالمية

 % . 75 بالقيمة
 
 
 
 

 . التعليم نوع لتحسين القيام بالعمل المتبصر. 11



34 

. تنفيذىا اليت التعليم نظام ذبديد من التعلم أنشطة دلراجعة لعمل ادلتبصرا للعادة
 يف ادلشكالت حلل استخدام لعمل ادلتبصرا. جديدة محاسة الطالب يتمكن حىت

 عملية حبث.   الفصل عملية حبث لتنفيذ مدرس على ينبغي أخرى بناحية و. التعليم
 .  العربية اللغة تعليم  يف اجلودة لتحسني استخدام الفصل

 على دبشاىدة ، التعليم نوع لتحسني القيام بالعمل ادلتبصر عن ادلراقبة ونتائج
 .13 جدوال

 نتيجة المؤشرات يةو الترب كفاءةال رقم
1 2 3 4 

 القيام بالعمل ادلتبصر 14
 التعليم نوع لتحسني

   √   التعليم عملية عن بالتبصر القيام
 وتطوير إلصالح التبصر نتائج انتفاع
الدرس يف  التعليم  

 √   

 الفصل العمل بالبحث القيام
(PTK)  يف التعلم نوعية لتحسني 

 .العربية اللغة مواد

 √   

 6 النتيجة جملة
القيام وفقا  قندال احلكومية اإلسالمية الثانوية دبدرسة العربية اللغة ادلدرسي لدى الًتبوية كفاءةال عن ادلراقبة نتائج. 13 جدوال

 التعليم نوع لتحسني بالعمل ادلتبصر

 قائمة يف التقييمات عنوان على يشاىدوا ان,  ادلراقبة جدوال على النتيجة إلستيالء طريقة
. ادلالحق  

: يلي فيما الطبقة    

76  %- 144 %   جدا جيد 

51  %- 75 %  جيد 

26  %- 54 %  مقبول 
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1  %- 25 %  راسيب 
 % 144=  العربية اللغة درسيم لدى يةو الًتب كفاءةال تقييمات

 
 x 

احلصول نتيجة=   n 
N  =األعلى نتيجة 

    % 144 = تقييم

  
 x  =54 % 

 الثانوية دبدرسة العربية اللغة درسيم لدى يةو الًتب كفاءةال عن ادلراقبة نتائج 
 طبقة ديلك التعليم نوع لتحسني القيام بالعمل ادلتبصر وفقا قندال احلكومية اإلسالمية

 التعلم يف ادلشكالت ليعرف استخدام لعمل ادلتبصرا ان عرفنا قد%.  54 بالقيمة يكفي
 . ادلشكالهتا حلل ادلدرس ان جيب ذلك وبعد. 

 
 . البيانات تحليل. ب

 ىي يةو الًتب كفاءةال وتعريف.  يةو ًتبال كفاءةال ىي ادلدرسني  كفاءاتال إحدى
 التعليم نتيجة تقومي حىت التعليم انشطة وتنفيذ زبطيط من الطالب تعليم ليدير كفاءة

 لدى يةو الًتب كفاءةال تعريفل البحث ذلذا اىداف أن األوىل الباب يف ادلذكور كما.
 التعليم لنظام وفقا قندال احلكومية اإلسالمية الثانوية دبدرسة العربية اللغة درسيم

  ادلدرسني لدى الكفاءة و األكادمية ادلؤىلني معايري عن ٧٠٠٢ عام ٦١. رقم الوطين
من  اجلوانب عشر على وفقا العربية اللغة درسيم لدى يةو الًتب كفاءةال للتحليل

 كفاءةال فتحليل.  ادلدرسني  لكون معايري ذلا اجلوانبها من عشر اما.  الكفاءة تلك
 وفقا قندال احلكومية اإلسالمية الثانوية دبدرسة العربية اللغة درسيم لدى يةو الًتب

 الكفاءة و األكادمية ادلؤىلني معايري عن ٧٠٠٢ عام ٦١. رقم الوطين التعليم لنظام
 :  يلي كما ادلدرسني لدى
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 واالجتماعية والروحية األخالقية ناحية من الطالب خصائص فهم. 1
 .والفكرية والعاطفية والثقافية
 الطالب اخلصائص فهم ىي ادلدرسني لدى األوىل يةو الًتب كفاءةال

 قادر يقال قندال احلكومية اإلسالمية الثانوية دبدرسة العربية اللغة درسيم.
 جيد بطبقة احملصول التعليم أنشطة يف الطالب اخلصائص القدرات على
 % .  91.6 القيمة على السابقة ادلراقبة نتائج كما.  جدا

 العربية اللغة درسيم,  طرق كثري ذلا الطالب خصائص لفهم طرق 
 كل يف ادلباشرة ادلالحظة يعمل قندال احلكومية اإلسالمية الثانوية دبدرسة
 اجلسمانية حبالة ادلدرسة ىذه يف العربية اللغة مدرسي ويهتم.  التعليم انشطة

 الفصل يف اجلسد قوة ضعف لو دلن اخلاص اإلىتمام ويعطي الطالب لدى
 ينظم أن ادلدرس يستطيع,  التعريف وهبذ.  أصدقاءه يستهزئو ال كي

 القدرة اختالف مع الطالب جلميع ادلتساوية الفرصة ويتيح جيدا الفصل
 على مث.  وغريه اجلسد ناحية من نقص عنده دلن كان سواء التعليم على

 جوانب من.  بالدعاء الدراسة وخيتتم يفتح ادلدرس,  الروحنية جوانب
 بني جيدة والعلقة اإلتصاالت يفضلوا ادلدرس واإلجتماعية األخالقية

 امحد استاذ قال كما. الفصل خارج يف أو الفصل يف إما والطالب ادلدرس
 انا و لصديقي اعتقادىم, بالنفس ايقظ الطالب مع اتصلي:"  خاطب
 ". مرحيا فطالب انفتاحا

 إىل خاصا اىتماما عطاءإل ادلدرسني على جيب الطالب، فهم يف
 :منها للطالب، الفردي الفروق
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 الشعر ولون اجلسم، وشكل اجلنسني فيها البيولوجية، اختالفات( 1
 الطالب اجلسم بصحة ادلتعلقة ادلشكالت مث. وغريىم العينني ولون

 . التعليم على ؤثرادل

 رلال يف الفردية فروق سلتلف، ذكاء الطفل كل الفكرية، اختالفات( 2
 يف الطالب تقسيم خصوصا ادلدرس، وفهم دلعرفة ضرورية الفكري
 .الصف

 ذبنبو ال النفسي جانب يف واالختالفات النفسية، اختالفات( 3
 .الطالب لدى ادلختلفة وبيئة الطبيعة بسبب

 يف ادلشكالت حلل درسميكون  الطالب خصائص بفهم,  فلذالك
 . ادلناسب اإلقًتاب ادلتحددة و التعليم

 
 . ومبادئها التعليم نظريات فهم. ب

 اإلسالمية الثانوية دبدرسة العربية اللغة درسيم أن,  ادلالحظة على بناء 
 العملية بتنظيمة ذلك ويتجلى.  ومبادئها التعليم نظرية فهم قد قندال احلكومية
 ادلواد استيعاب يف الطالب لدى الفرصة إلتاحة ادلتنوعة األنشطة خالل من التعليمية
, ادلدخل أنواع تطبيق ادلدرس على ينبغي.   تعلمهم وقدرة عمر حسب الدراسية

 على مناسب التعليم طرييقة ويستخدام.  التعليم وتقنيات, وادلناىج, واإلسًتاتيجيات
 األدوار سبثيل و اللغوية بأللعاب والقيام الصوتية التسجيالت استخدام مثل,  مهارات

 بعضها تتعلق اليت األنشطة بتخطيط الطالب إىتمام جلذب حاول وقد.   ذالك وغري
 باستجابة ادلدرس يهتم ايضا وهبذا.  الدرس تالقي للطالب يسهل حىت بعضا

 .  ادلقدمة ادلواد يفهموا مل الذين الطالب
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 ، وباإلضافة. وفاعلها العلمية خلفية بني مناسبة ديلكون ادلدرس يكون أن جيب
 دبدرسة العربية اللغة مدرسي.  التعليم أنشطة تنظيم يف وخربة معرفة  ادلدرسني ديلكون
 .  الشروط بذالك مناسب قد قندال احلكومية اإلسالمية الثانوية

 .التدريس بمواضع المتعلقة الدراسة مناهج تطوير .ج

 الثانوية دبدرسة العربية اللغة درسيم لدى يةو الًتب كفاءةال عن ادلراقبة نتائج 
 قد التدريس دبواضع ادلتعلقة الدراسة مناىج تطوير وفقا قندال احلكومية اإلسالمية

 وذلك% .  85 بالقيمة جدا جيد طبقة وديلك الدراسي  ادلنهج تطوير أساس فهم
 وقد.  جيدا الدراسي ادلنهج حسب( silabus) التخطيط تنظيم يف استطاعة بدليل

 .  العربية اللغة لدرس التخطيط رلموعة ديتلك أنو الباحثة حظة ال
 الألىداف بوجود ألن,  تدرسيها قبل العربية اللغة تعليم أىداف ادلدرس عني وقد

 ومن.  التعليم زبطيط تصميم يف ويسهلو الدراسية ادلواد إلقاء يف سعيو يرك ز سوف
 .  هنايتها يف التعليم عملية صلاح مدى سيعرف ادلعينة األىداف ىذه
 التقومي لتنفيذ ادلدرسة مدير اىل ويعطي الدراسية اول يف جيتمع التعليم أجهزة كل
 : يلي كما دببادئ يهتم ادلدرس التعليم أجهزة صنعة يف.  التعليم انشطة قبل

 . مناسبة ادلتقدمة وبرامج واضحة والكفاءة التعليم أىداف. أ
 . ودبرونة ادلبسط الربامج. ب
 . معينة والكفاءة باألىداف مناسب الربامج. ج
 11. ربقيقها بالوضيح السابق الربامج. د

 العربية اللغة مدرسي الدراسية مناىج تطوير يف يقال السابق لتصريح وفقا
 . بالنظريات  مناسب قد قندال احلكومية اإلسالمية الثانوية دبدرسة

 
                                                           
 11 H.E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru,  hlm.11 
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 . المؤدب التعيلم تنفيذ. د
 الثانوية دبدرسة العربية اللغة درسيم لدى يةو الًتب كفاءةال عن ادلراقبة نتائج  

 85 بالقيمة جدا جيد طبقة ديلك ادلؤدب التعيلم تنفيذ وفقا قندال احلكومية اإلسالمية
 .ابداعي و نشاط التعليم ببيئة يتضح التعليم تطبيق يف صلاحا العربية اللغة مدرسي%. 

 التعليمة وطريقة واالسًتاتيجيات األساليبة حدد ان ادلدرسني على وجيب  
 ادلناسب التدريس طرق على يتكيف ادلدرسني كانت. ادلدرسني كفاءة دبعايري ادلناسبة

 ادلكونات وتطوير التعليم تنفيذ زلطة يف ويطبق. التعليمهم وربفيزىم الطالب خلصائص
 . فيها

 ال,  للتعليم عمليتهم يف الطالب إعانة هبدف التعليم باألنشطة ادلدرس ويقوم  
 يف الطالب أخطاء يعفو أيضا وهبذا.  مضغوطا جيعلهم حىت وسبرينهم الختبارىم

 على.  مباشرة تصحيحو بد ال اليت كأخطاء ال,  التعليم يف كطرحلة ويعتربىا الدراسة
 بتلك يوافقون ىل الطالب يسأل مث,  ما مادة عبارةعن ادلدرس قدم:  ادلثال سبيل
 الشرح ادلدرس أعطى وبعده, لوم أي بال األجوبة مجيع يقبل فادلدرس ؟ ال أم العبارة

 .  ذلك وغري,  السؤال من الصحيح
 حينما باجليد يستمر التعليم ان قال Ramayulis يوليس راما لنظريات وفقا

 يف إما.  الطالب احوال يشاىدون ادلدرس. والطالب ادلدرس بني اتصاالت تكون
 لذا.  الضغط بدون بادلريح التعليم صنعل زلكم التعليم أنشطة.  واخلربة ادلعرفة الناحية
 12.التعليم يف  دبتمحسني الطالب مصنع متنوعة بد ال التعليم طروق

 
 

                                                           
 12 Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, 
2005) hlm,. 118-119 
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 .التعليم لمصالح واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا انتفاع. ه

 الثانوية دبدرسة العربية اللغة درسيم لدى يةو الًتب كفاءةال عن ادلراقبة نتائج 
 التعليم دلصاحل واالتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا انتفاع وفقا قندال احلكومية اإلسالمية

 احلاسوب باستخدام وذلك.%  54 بالقيمة يكفي طبقتو احلاجة بقدر ديلك
 تدريسو عملية يف ادلدرس كفاءة شلايرقي وىذا.  األخر اإللكًتونيك والوسائل واإلنًتنيت

 ادلعلومات تكنولوجيا ان عرفنا.  الوقت نفس يف ويعلم يتعلم أن يستطيع ألنو
 يستسهل و التعليم األىداف ربقيق على يستسهل ليساعدوا الوسائل ذلا واالتصاالت

 تكنولوجيا انتفاع يف قلة العربية اللغة ادلدرسي التحقيق يف ولكن.  البيانات التقدمي يف
 . واالتصاالت ادلعلومات

 
 .لكوهاتيم التي الطالب إمكانيات تنمية. و

 الثانوية دبدرسة العربية اللغة درسيم لدى يةو الًتب كفاءةال عن ادلراقبة نتائج
 جيد طبقة ديلك لكوىاتدي اليت الطالب إمكانيات تنمية وفقا قندال احلكومية اإلسالمية

 ابداعي و نشاط ليحسن الطالب ربفري انشطة ادلدرس يدل% .  87.5 بالقيمة جدا
 .  العربية اللغة التعلم يف

 أن Hamzah  محزة يقال بالنظريات ناسبادل العربية اللغة درسم فعلوا ماذا
 الطالب إىل الفرصة نالت اكثر الذي كميسرين ولكن البيانات كمقدمي ليس ادلدرس

 13. البيانات عن بحثل

 

 

                                                           
13 Hamzah, Profesi Kependidikan, Problema, Solusi dan Reformasi 

Pendidikan, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007) hlm 16-17 
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 الطالب مع والمعاطف والمهذب الفعال تصالالا. ز
 الثانوية دبدرسة العربية اللغة درسيم لدى يةو الًتب كفاءةال عن ادلراقبة نتائج 

 ديلك الطالب مع وادلعاطف وادلهذب الفعال تصالالا وفقا قندال احلكومية اإلسالمية
 جيدا تواصل مهارات ديلك ادلدرس حينما% .  83.3 بالقيمة جدا جيد طبقة

 والطالب ادلدرس بني الطيبة العالقة يزيد وىذا.  العربية اللغة ادلواد لنيل يسهل فالطالب

 . للتعليم ادلعني األكادميكي اجلو إجياد يف حيسن اليت
 ىي للمدرس األقل الكفاءة نأSaragih  ساراكيو ادلتكلم على ادلناسب

  التأكيد و األسئلة يعطي,  التعليم يف واألغلق اإلفتح زبصيص,  التعليم مهارة يف القدرة
 14.التعليم متنوعات وتنفيذ

 
 .التعليم ونتيجة العملية في التقييم تنفيذ. ح

 التعليم ونتيجة العملية يف التقييم تنفيذ يف العربية اللغة درسيم لدى القدرة
 % . 75 بالقيمة جيد طبقة ديلك

 بالتقييم للقيام ولطالبو لو مؤفتا جدوال ادلدرس خطط,  التعليم نتائج ولتقييم 
 أو سنة نصف األختبار أو,  ادلستوى نصف اإلختبار أو اليومية التدريبات خالل من

 إما سلتلفة البحث ونتائج عملية لتقييم األدوات ونوع.  السنة فيأخر النهائي األختبار
 .  وربريريا شفويا

 وجوانب ادلعريف جوانب فيها.  جوانب لثالثة وفقا الفصل على ادلناسب التقييم 
 .  ادلعني ادلواد صفة على ادلناسب ادلذكور اجلوانب.  العاطفي وجوانب احلركي

                                                           
14 Saragih AH, Kompetensi Minimal Seorang Guru dalamMengajar,  

Jurnal( Tabularasa, 2008) :23-24 



33 

 ادلعريف جوانب) اجلوانب ذلذا ربقق قد قندال احلكومية اإلسالمية الثانوية دبدرسة
 ( .العاطفي وجوانب احلركي وجوانب

 
 .التعليم لمصالح التقييم نتائج انتفاع .ط

 الثانوية دبدرسة العربية اللغة درسيم لدى يةو الًتب كفاءةال عن ادلراقبة نتائج
 جيد طبقة ديلك التعليم دلصاحل التقييم نتائج انتفاع على وفقا قندال احلكومية اإلسالمية

 % . 75  بالقيمة
 وكما( , pengayaan) وإثرائي (remedial) عالجي برنامج ادلدرس ويستخدم

 وذلك, بعدىا بو سيقوم الذي التعليم زبطيط لتصميم مادة التقييم نتائج ادلدرس جعل
 ادلقررة األساسيات والكفاءات ادلعينة التعليم أىداف إىل الطالب يصل لكي يهدف
 نتائج بتقييم ادلدرس أنقام وبعد.  وطالبو ادلدرس بو قام الذي التعليم لنجاح وربقيقا

 وويل ادلدرسة مدير يعين مسؤوذلا خيرب بل لنفسو النتائج تلك يكتم ال,  طالبو تعليم
 .  ونقائصهم أبناءىم مهارة ترقية مدى يعرفوا كي الطالب

.  ادلدرسة يف الطالب كل على التعليم تنمية فهمل أىداف ذلا التقييم نتائج
 ادلشكالت حل يف آلة من إحدى ىو ادلدرسة مدير اىل ادلدرس من التعليم نتائج تقارير

 . ادلدرسة يف الًتبية جودة لتحقيق مث التعليم يف
 

 التعليم نوعية لتحسين القيام بالعمل المتبّصر. ي
 الثانوية دبدرسة العربية اللغة درسيم لدى يةو الًتب كفاءةال عن ادلراقبة نتائج

 طبقة ديلك التعلم نوعية لتحسني القيام بالعمل ادلتبص ر وفقا قندال احلكومية اإلسالمية
 يف ادلشكالت فهمل استخدام لعمل ادلتبص را ان عرفنا قد% .  54 بالقيمة يكفي
 . ادلشكالهتا حلل ادلدرس أن جيب ذلك وبعد.  التعليم



33 

 أنشطة يف اجلودة فيها,  الًتبية جودة لتحقيق مصدر يكون ان لعمل ادلتبص را على فينبغي
 ادلتبص ر.  التعليم أنشطة كنهاية التقومي أنشطة من استمرار ىو العمل ادلتبص ر إن.  التعليم

 الًتبية مناذج على اجليد التغيري تظهريب والنهاية ادلنفيذ وادلراجعة اإلستجواب كأعمال تعين
,  ذلك وغري ادلناىج التغيري يف,  الًتبية الدنيا يف ادلثقف ومراقبة اسًتاتيجية,  وتفكريىا

 الدرس يف التعليم جودة لًتقية( PTK) الفصلي العمل بالبحث القيام ادلدرس على البد
 لعمل ادلتبص را تنفيذ يف قلة العربية اللغة درسيم التحقيق يف ولكن. ادلدرس درسو الذي
 ل.الفص يف التعليم بعد

 



07 

 الباب الخامس
 اإلختتام

 

 الخالصة .أ
مبدرسة  ية لدى مدرسي اللغة العربية و وبناء على البحوث عن الكفاءة الرتب

الثانوية اإلسالمية احلكومية قندال وحتليل البيانات الذي قام هبا الباحثة , استنتاج 
 كما يلي :منها الباحثة  

 ية اجليدة .و رأى الباحثة أن املدرسى اللغة العربية ممن ميلك الكفاءة الرتب
وقد عرب الباحثة البيانات من دالئل كفاءتو يف الباب السابق منها أن مستوى 
فهم خصائص الطالب من ناحية األخالقية والروحية واالجتماعية والثقافية والعاطفية 

يعترب جيدا , و مستوى استيعاب نظريات التعليم ومبادئها يعترب جيدا ,  والفكرية
ترب جيدا , ويستطيع تطوير مناىج الدراسة املتعلقة تنفيذ التعيلم املؤدب يع  ويستطيع

مبواضع التدريس يعترب جيدا ,   ولديو قدرة جيدة يف تنمية  إمكانيات الطالب اليت 
ميتلكوىا,  ولديو  أيضا  كفاءة  للقيام باالتصال الفعال واملهذب واملعاطف مع 

. ويستطيع يف انتفاع  يداجالطالب, ويستطيع تنفيذ التقييم يف العملية ونتيجة التعليم 
نتائج التقييم ملصاحل التعليم يعترب جيدا.  وأما الكفاءة يف انتفاع تكنولوجيا املعلومات 

 القيام بالعمل املتبصر يكون كافيا . الكفاءة يفواالتصاالت ملصاحل التعليم و 
 

 اإلقتراحات .ب
كفاءتو   ينبغي لكل مدرس الذي يشتعل يف تدريس أبناء الوطن أن جييد .1

ية . وذلك ألن ىذه الكفاءة يعني املدرس و التعليمية , سواء كانت الكفاءة الرتب
 . يف حتقيق جناح عملية التعليم



01 

لتدريس اللغة  العربية حيتاج املدرس غلى جهد أكثر من الدروس اآلخر .  .2
فامتالك الكفاءة الشاملة للتدريس سوف يسهل مدرسي اللغة العربية يف حتسني 

و وإلقاء املواد الدراسية لدرس اللغة العربية . وتعليم اللغة العربية يتطلب تدريس
أيضا كي ال يصعبون على فهم نفسية الطالب , فينبغي هلم أن يهتم هبذا األمر 

 يف قبول املواد اليت قدمو املدرس .

 

 ج. اإلختتام

ينفع  بعون اهلل . لعل ىذا البحث و أخريا , أمت الباحثة كتابة حبث العلمي 
خاصا . فطبعا يوجد كثريمن النقائص يف ىذا البحث . لذا يرجو  اقارئيو عاما وباحثه

من القراء املهتمني هبذا األمر أن يقدم بعض التصليحات لكون ىذا البحث أحسن 
 من قبل . 
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 توصيف المدرسي اللغة العربية بمدرسة الثانوية اإلسالمية الحكومية قندال

 : امحد خاطب    اإلسم  .1
 1972يف سنة  من يويل  25: دمياك ,   وتاريخ امليالدكان امل
  عاليا مسارنج 05/12: متباك أجي ,    عنوانال

 197207252005011001:   رقم املوظف
 العربية: مدرس اللغة    مهنة

هنظة الطالبني  اإلسالمية إلبتدائيةمبدرسة ا:   السرية الرتبوية
 دمياك   
نية مريجينج , رمح اإلسالمية ملتوسطةمبدرسة ا   
 دمياك   
 رمحنية مريجينج , دمياك اإلسالمية لاانويةمبدرسة ا   
قسم تعليم اللغة العربية يف كلية علم الرتبية    
  اإلسالميةوالتدريس جبامعة وايل سويجو    
 اكحكومية مسارنج .   

 081325684753:  رقم اهلاتف

 
 : ويويك زبيدة   اإلسم  .2

 1976من يويل يف سنة  7: بلورا ,   امليالدكان وتاريخ امل
 كموه قندال  04/02: تالىب ,    عنوانال

 197607072006042041:    رقم املوظف
 العربية: مدرسة اللغة    مهنة

 إلبتدائية يجلويجري , بلورامبدرسة ا:   السرية الرتبوية



 كرتايودا , بلورا  إلسالميةا ملتوسطةمبدرسة ا
رادين فتاح , بوجو  اإلسالمية لاانويةمبدرسة ا

 نكورو
قسم تعليم اللغة العربية يف كلية علم الرتبية 

 اإلسالميةوالتدريس جبامعة وايل سويجو 
 اكحكومية مسارنج .

 081390885909:   رقم اهلاتف
 

 : علي   اإلسم .3
 1973من يويل يف سنة  29: قندال ,   كان وتاريخ امليالدامل
كوندو ىاروم فاكرويونج   03/01: كوندو ريو    عنوانال

 قندال     
 197307292007101004:    رقم املوظف

 العربية: مدرسة اللغة    مهنة
 كوندو ىاروم  1إلبتدائية اكحكومية مبدرسة ا:   السرية الرتبوية

 فينا واجا , قندال إلسالميةا ملتوسطةمبدرسة ا    
 النجاح , بوكوردار  إلسالميةالاانوية ا مبدرسة    
 يف كلية علم الرتبية والتدريس جبامعة وايل     
 مسارنج اإلسالميةمسبيالن     

 085600030773:   رقم اهلاتف
 

 : سونردي   اإلسم .4
 1967يويل  12باطي , :   مكان وتاريخ امليالد



 كموه قندال 01/ 01متان كيدي,  :   عنوان
  196707121998031005:   رقم املوظف

 العربية: مدرسة اللغة    مهنة
دار النجاح ,  اإلسالمية إلبتدائيةمبدرسة ا :  السرية الرتبوية

 باطي    

دار النجاح ,  اإلسالمية ملتوسطةمبدرسة ا   
 باطي   
 دار النجاح , باطي اإلسالمية لاانويةمبدرسة ا   

يف كلية علم الرتبية الدينية اإلسالمية قسم تعليم     
  اإلسالميةيس جبامعة وايل سويجو والتدر    
 (S1) اكحكومية مسارنج    
يف كلية علم الرتبية الدينية اإلسالمية قسم تعليم    
 (S2) حممدية سوراكرتا  والتدريس جبامعة   

 08179520907:   رقم اهلاتف
 

 

 

 

 

 

 



Pedoman Wawancara untuk Mengetahui Kompetensi Pedagogik Guru 

Bahasa Arab di MAN Kendal 

a. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, 

spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. 

1. Apa yang Bapak / Ibu ketahui tentang perkembangan perilaku dan 

pribadi siswa? 

2. Bagaimana cara Bapak / Ibu untuk memahami karakteristik siswa 

MAN? 

3. Bagaimana cara Bapak / Ibu untuk mengetahui potensi belajar 

siswa dan bekal awal dalam mempelajari bahasa arab? 

4. Dalam proses pembelajaran, kendala apa yang dialami siswa dalam 

pelajaran bahasa arab? 

5. Bagaimana cara Bapak / Ibu untuk mengatasi kesulitan belajar yang 

dialami siswa? 

b. Menguasai teori belajar dan prinsip – prinsip pembelajaran yang 

mendidik. 

1. Apa yang Bapak / Ibu ketahui tentang prinsip – prinsip 

pembelajaran? 

2. Apa yang Bapak / Ibu ketahui tentang pendekatan, strategi, metode, 

dan teknik pembelajaran? 

c. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran yang 

diampu. 

1. Apa yang Bapak / Ibu ketahui tentang media dan sumber belajar? 

2. Apa yang Bapak / Ibu ketahui tentang fungsi dan manfaat media 

dan sumber belajar? 

d. Menyelenggarakan pembelajaran mendidik.  

1. Apakah Bapak / Ibu selalu menyusun Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP)? 

e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

kepentingan pembelajaran. 

1. Apa manfaat TIK bagi pembelajaran bahasa arab? 

2. Apa prinsip TIK dalam pembelajaran?  



3. Apakah Bapak / Ibu selalu menggunakan TIK dalam pembelajaran? 

f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. 

1. Bagaimana cara Bapak / Ibu mengidentifikasi bakat, minat dan 

potensi siswa? 

g. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta 

didik. 

1. Bagaimana cara Bapak / Ibu berinteraksi dengan siswanya agar 

suasana kelas menjadi nyaman dan lebih hidup? 

h. Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. 

1. Bagaimana Bapak/ Ibu menentukan aspek – aspek proses dan hasil 

belajar? 

2. Bagaimana cara Bapak / Ibu mengidentifikasi prinsip – prinsip 

dasar penilaian? 

3. Bagaimana Bapak / Ibu menentukan prosedur sistem 

pengadministrasian? 

4. Bagaimana Bapak / Ibu mengidentifikasi hasil evaluasi proses dan 

hasil belajar siswa? 

i. Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan 

pembelajaran. 

1. Apa dasar penentuan nilai KKM di madrasah ini? 

2. Apa yang Bapak / Ibu ketahui tentang tujuan dan sasaran program 

pengayaan dan remedial? 

3. Kapan waktu Bapak / Ibu melaporkan hasil penilaian dan evaluasi? 

j. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran? 

1. Apa yang Bapak / Ibu ketahui tentang PTK? 

2. Apa manfaat dari PTK? 

3. Apakah Bapak / Ibu melaksanakan PTK? 

 



INSTRUMEN PENILAIAN 

KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU BAHASA ARAB  DI MAN 

KENDAL 

BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN 

NASIONAL  

NO.16 TAHUN 2007 

TENTANG STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK 

 DAN KOMPETENSI GURU 

NAMA   : 

NIP   : 

UNIT KERJA : 

Petunjuk Penggunaan Instrumen 

1. Instrumen ini digunakan untuk mengukur kompetensi pedagogik 

guru 

2. Teknik penilaiannya adalah dengan cara memberikan tanda cek (√) 

pada kolom yang sesuai (1,2,3, dan 4) 

No 
Kompetensi 

Pedagogik 
Indikator 

Jenis Instumen yang 

Digunakan (skor) 

 

1 2 3 4 

1. Menguasai 

karakteristik peserta 

didik dari aspek fisik, 

moral, spiritual, 

sosial, kultural, 

emosional, dan 

intelektual. 

1.1 Mampu memahami 

karakteristik siswa 

mulai dari aspek fisik, 

emosional, moral, 

spiritual, dan sosial. 

 

    

1.2 Mengidentifikasi 

bekal- ajar awal siswa 

dalam mata pelajaran 

bahasa arab. 

 

    



1.3 Mengidentifikasi 

kesulitan belajar siswa 

dalam mata pelajaran 

bahasa arab. 

 

    

2. Menguasai teori 

belajar dan prinsip – 

prinsip pembelajaran 

yang mendidik. 

Menerapkan 

pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik 

pembelajaran dalam 

mata pelajaran bahasa 

arab 

    

 

 

 

 

 

 

 

3. Mengembangkan 

kurikulum yang  

terkait dengan mata 

pelajaran bahasa 

arab. 

3.1 Menentukan tujuan 

pembelajaran bahasa 

arab. 

 

    

3.2 Menentukan 

pengalaman belajar 

yang sesuai untuk 

mencapai tujuan 

pembelajaran bahasa 

arab. (Diskusi, praktik, 

dll) 

 

    

3.3 Memilih materi 

pembelajaran bahasa 

arab yang sesuai 

dengan pengalaman 

atau tujuan 

pembelajaran. 

 

    

3.4 Menata materi 

pembelajaran secara 

benar sesuai dengan 

pendekatan yang 

dipilih dan 

karakteristik siswa 

 

    

3.5 Mengembangkan 

indikator dan 

    



instrumen penilaian. 

 

4 Menyelenggarakan 

pembelajaran yang 

mendidik 

4.1 Menyusun 

rancangan 

pembelajaran yang 

lengkap baik didalam 

kelas, maupun 

lapangan 

    

 

 

 

 

4.2 Melaksanakan 

aktivitas pembelajaran 

sesuai dengan 

rancangan yang telah 

disusun. 

 

    

4.3 Melaksanakan 

pembelajaran yang 

mendidik di kelas, dan 

dilapangan dengan 

memperhatikan standar 

keamanan yang 

dipersyaratkan. 

 

    

4.4 Menggunakan 

media pembelajaran 

dan sumber belajar 

yang relevan dengan 

karakteristik siswa dan 

mata pelajaran bahasa 

arab untuk mencapai 

tujuan pembelajaran 

secara utuh. 

 

    

4.5 Guru dan siswa 

mengambil keputusan 

transaksional dalam 

pembelajaran bahasa 

arab sesuai dengan 

situasi yang 

berkembang. 

 

    

5. Memanfaatkan 5.1 Memanfaatkan     



teknologi informasi 

dan komunikasi 

untuk kepentingan 

pembelajaran. 

teknologi informasi 

dan komunikasi dalam 

pembelajaran bahasa 

arab. 

6.  Memfasilitasi 

pengembangan 

potensi peserta didik 

untuk 

mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang 

dimiliki. 

6.1 Menyediakan 

berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk 

mendorong siswa 

mencapai prestasi 

secara optimal. 

 

    

6.2 Menyediakan 

berbagai kegiatan 

pembelajaran untuk 

mengaktualisasikan 

potensi peserta didik, 

termasuk 

kreativitasnya. 

 

    

7.  Berkomunikasi 

secara efektif, 

empatik, dan santun 

dengan peserta didik. 

7.1 Menggunakan 

komunikasi yang 

efektif, yaitu mudah 

dipahami baik secara 

lisan, tulisan, dan atau 

bentuk lain. 

 

    

7.2 Mengajak siswa 

untuk ambil bagian 

dalam kegiatan belajar 

– mengajar dan siswa 

merespon terhadap 

ajakan guru. 

 

    

7.3 Reaksi guru 

terhadap respon siswa 

 

    

8. Menyelenggarakan 

penilaian dan 

evaluasi proses dan 

hasil belajar. 

8.1 Menentukan aspek 

– aspek proses dan 

hasil belajar yang 

penting untuk dinilai 

dan dievaluasi sesuai 

    



dengan karakteristik 

mata pelajaran bahasa 

arab 

 

8.2 Menentukan 

prosedur penilaian dan 

evaluasi proses dan 

hasil belajar. 

 

    

8.3 Mengembangkan 

instrumen penilaian 

dan evaluasi proses dan 

hasil belajar. 

 

    

8.4 

Mengadministrasikan 

penilaian proses dan 

hasil belajar secara 

berkesinambungan 

dengan menggunakan 

berbagai instrumen. 

 

    

8.5 Menganalisis hasil 

penilaian dan hasil 

belajar untuk berbagai 

tujuan. 

 

    

8.6 Melakukan evaluasi 

proses dan hasil 

belajar. 

 

    

9. Memanfaatkan hasil 

penilaian dan 

evaluasi untuk 

kepentingan 

pembelajaran 

9.1 Menggunakan 

informasi hasil 

penilaian dan evaluasi 

untuk menentukan 

ketuntasan belajar. 

 

    

9.2 Merancang 

program remedial dan 

pengayaan. 

 

    



9.3 

Mengkomunikasikan 

hasil penilaian dan 

evaluasi kepada 

pemangku 

kepentingan. 

 

    

9.4 Memanfaatkan 

informasi hasil 

penilaian dan evaluasi 

pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran bahasa 

arab. 

 

    

10. Melakukan tindakan 

reflektif untuk 

peningkatan kualitas 

pembelajaran 

10.1 Melakukan 

peninjauan kembali 

pengalaman 

pembelajaran yang 

telah dilaksanakan. 

 

    

10.2 Menindaklanjuti 

hasil refleksi untuk 

perbaikan dan 

pengembangan 

pembelajaran dalam 

mata pelajaran bahasa 

arab. 

 

    

10.3 Melakukan 

penelitian tindakan 

kelas untuk 

meningkatkan kualitas 

pembelajaran dalam 

mata pelajaran bahasa 

arab. 

 

    

SKOR     

 

 



Keterangan : 

4  Sangat tinggi 

3 Tinggi 

2 Rendah 

1 Sangat Rendah 

 

Skor kompetensi pedagogik guru bahasa arab = 
 

 
 x 100% 

Keterangan :  n = Jumlah skor yang diperoleh 

  N= Jumlah skor maksimal 

 

Kategori presentase sebagai berikut : 

76% - 100%  = Sangat Tinggi 

51% - 75%  = Tinggi 

26% - 50%   = Rendah 

1% - 25%  = Sangat Rendah 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUBRIK PENILAIAN 

KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU BAHASA ARAB  DI MAN 

KENDAL 

No 
Kompetensi 

Pedagogik 
Indikator Kriteria Penilaian 

Skor Penilaian 

 

1. Menguasai 

karakteristik 
peserta didik 

dari aspek 

fisik, moral, 
spiritual, 

sosial, 

kultural, 
emosional, 

dan 

intelektual. 

 Mampu 

memahami 
karakteristik 

siswa mulai 

dari aspek 
fisik, 

emosional, 

moral, 
spiritual, dan 

sosial. 

 

1.Menjelaskan tahapan 

perkembangan 
perilaku dan 

pribadi siswa 

2.   Guru 
memperlakukan 

siswa secara adil 

3.   Guru mengetahui 
penyebab 

penyimpangan 

perilaku siswa 
untuk mencegah 

agar perilaku 

tersebut tidak 
merugikan siswa 

lainnya. 

4.    Guru memotivasi 
siswa untuk terlibat 

dalam proses 

penbelajaran. 
5.    Guru memastikan 

siswa mendapat 
kesempatan yang 

sama untuk 

berpartisipasi aktif 
dalam kegiatan 

pembelajaran. 

6.    Guru 

memperhatikan 

siswa dengan 

kelemahan fisik 
tertentu agar dapat 

mengikuti aktivitas 

pembelajaran, 
sehingga siswa 

tersebut tidak 

termarjinalkan 
(tersisihkan, diolok 

4 
 

 

 
 

 

Jika 6 indikator 

penilaian 

terpenuhi 
 

 

 
 

 

 

 
 

3 

 
 

 
 

 
 

 

 
Jika 4-5 

indikator 

penilaian 
terpenuhi 

 
 

 

 
 

 

 
2 

 

 
 

 

 
 

Jika 2-3 

indikator 
penilaian 

terpenuhi 

 
 

 



– olok, minder, 
dsb)  

 

 
 

 

 

 
 

1 

Jika 1 indikator 

penilaian 
terpenuhi 

 

Mengidentifik
asi bekal- ajar 

awal siswa 

dalam mata 
pelajaran 

bahasa arab 

1. Menjelaskan cara 
mengidentifikasi 

kemampuan ajar 

awal. 
2. Guru mengetahui 

bekal awal siswa 

3. Guru memperhatikan 
semua siswa pada 

proses pembelajaran 

4. Guru menanyakan 
kembali materi yang 

diajarkan pada 

pertemuan 

sebelumnya 

5. Guru menggunakan 

pertanyaan untuk 
mengetahui 

pemahaman dan 

menjaga partisipasi 
siswa 

4 
 

 

Jika 5   
indikator 

penilaian 

terpenuhi 
 

 

 
 

3 
 

 

 

Jika 3-4 
indikator 

penilaian 
terpenuhi 

 

 

 

 

2 
 

 

 
Jika  2 

indikator 

penilaian 
terpenuhi 

 

 

 

 
1 

 

Jika 1 indikator 

penilaian 
terpenuhi 

 

Mengidentifik

asi kesulitan 
belajar siswa 

dalam mata 

pelajaran 
bahasa arab 

1.  Guru mengetahui 

kesulitan yang 
dialami siswa serta 

memberikan solusi 

mengatasi kondisi 
tersebut. 

2.    Menjelaskan cara 

mengatasi kesulitan 
belajar siswa pada 

mapel bahasa arab. 
3.    Guru menanyakan 

materi yang belum 

dipahami siswa  

4 

 
 

 

 
 

Jika 5 indikator 

penilaian 
terpenuhi 

 
 

3 

 
 

 

 

 

Jika 3-4 
indikator 

penilaian 

terpenuhi 

 



4.     Menentukan 
kesulitan belajar 

5. Guru memberikan 

pengulangan pada 
materi kepada 

siswa yang 

mengalami 
kesulitan belajar. 

 

2 
 

 
Jika  2 

indikator 

penilaian 
terpenuhi 

 

 

1 

 

Jika 1 indikator 

penilaian 
terpenuhi 

 

2. Menguasai 

teori belajar 
dan prinsip – 

prinsip 

pembelajaran 
yang 

mendidik. 

Menerapkan 

pendekatan, 
strategi, 

metode, dan 

teknik 
pembelajaran 

dalam mata 

pelajaran 
bahasa arab 

1.   Guru merupakan 

lulusan dari 
perguruan tinggi 

yang sesuai dengan 

mapel yang 
diajarkan. 

2. Mengetahui prinsip – 

prinsip 
pembelajaran. 

3. Guru menjelaskan 

pengertian, macam, 
dan aplikasi teori 

belajar yang sesuai 

dengan 
karakteristik mapel 

bahasa arab. 
4. Mengetahui apa itu 

pendekatan, 

strategi, metode, 
dan teknik 

pembelajaran. 

5. Mengkondisikan 
siswa untuk dapat 

belajar. 

6. Menerapkan berbagai 

pendekatan, 

strategi, metode, 

dan teknik 
pembelajaran 

secara stimulan 

dalam rangka 
membantu siswan 

untuk  belajar 

4 
 

 

 
 

 

Jika 6 indikator 
penilaian 

terpenuhi 

 

3 
 

 

 

 

Jika 4-5 

indikator 
penilaian 

terpenuhi 

 
 

 

 
 

2 

 
 

 

 

 

Jika 2-3 
indikator 

penilaian 

terpenuhi 
 

 

 

 
1 

 
Jika 1 indikator 

penilaian 
terpenuhi 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Mengembang
kan 

kurikulum 

yang  
terkait 

dengan mata 

pelajaran 
bahasa arab. 

Menentukan 
tujuan 

pembelajaran 

bahasa arab. 
 

1. Tujuan pembelajaran 
mengandung 

ABCD (Audience, 

Behaviour, 
Condition, dan 

Degree) 

2. Tujuan pembelajaran 
jelas dan sesuai 

dengan kompetensi 

dasar. 
3. Tujuan disusun secara 

logis 

4. Tujuan pembelajaran 
lengkap dengan 

indikator yang ada 

4 

 
 

 

Jika 4 indikator 

penilaian 
terpenuhi 

 

 

 

3 
 

 

 

Jika 3 indikator 

penilaian 
terpenuhi 

 

 
 

2 

 

 

 

 
Jika  2 

indikator 

penilaian 

terpenuhi 

 

 
1 

 

Jika 1 indikator 
penilaian 

terpenuhi 

Menentukan 
pengalaman 

belajar yang 

sesuai untuk 

mencapai 

tujuan 

pembelajaran 
bahasa arab. 

(Diskusi, 

praktik, dll) 
 

1. Pemanfaatan strategi, 
pendekatan, model, 

teknik, dan taktik 

pembelajaran. 

2. Memberi kesempatan 

siswa membangun 

pengetahuan 
sendiri. 

3. Pengalaman 

pembelajaran 
sesuai dengan 

tujuan 

pembelajaran. 
4. Pengalaman belajar 

sesuai dengan 

karakteristik siswa. 
5. Ketersediaan sumber 

belajar menunjang 

pengalaman belajar 

4 
 

 

 

 

 

 

Jika 5 indikator 

penilaian 

terpenuhi 

 

3 

 
 

 

Jika 3-4 

indikator 

penilaian 
terpenuhi 

 

 
2 

 

 

 

 

 
Jika  2 

indikator 

penilaian 

terpenuhi 

 

 

1 

 
Jika 1 indikator 

penilaian 

terpenuhi 

Memilih 
materi 

pembelajaran 

bahasa arab 

1. Materi sesuai dengan 
tujuan 

pembelajaran. 

2. Materi sesuai dengan 

4 
 

 

 

Jika 5 indikator 
penilaian 

terpenuhi 

 



yang sesuai 
dengan 

pengalaman 

atau tujuan 
pembelajaran. 

 

pengalaman 
pembelajaran 

bahasa arab. 

3. Sesuai dengan umur, 
dan tingkat 

kemampuan belajar 

siswa. 
4. Dapat dilaksanakan 

didalam kelas. 

5. Materi yang disajikan 
sesuai dengan 

konteks kehidupan 

sehari – hari. 

 

 

3 

 
 

 

Jika 3-4 

indikator 
penilaian 

terpenuhi 

 
 

 

2 
 

 

 

 

Jika  2 

indikator 
penilaian 

terpenuhi 

 
 

 

1 

 

Jika 1 indikator 
penilaian 

terpenuhi 

 

Menata materi 
pembelajaran 

secara benar 

sesuai dengan 
pendekatan 

yang dipilih 
dan 

karakteristik 

siswa 
 

1. Penataan materi 
pembelajaran 

berdasarkan KD 

2. Penataan materi 
mengakomodasi 

kegiatan 
pembelajaran. 

3. Memasukkan unsur 

yang berkaitan 
dengan nilai- nilai 

karakter dalam 

kehidupan siswa 
sehari – hari,. 

4. Menentukan materi 

pembelajaran 
sesuai topik dan 

urutan konsep 

4 

 

 
 

Jika 4  
indikator 

penilaian 

terpenuhi 
 

 

 

3 
 

 

Jika 3 indikator 
penilaian 

terpenuhi 

 
 

 
2 

 

 
 

 

Jika  2 
indikator 

penilaian 

terpenuhi 
 

 

1 

Jika 1 indikator 

penilaian 
terpenuhi 

 

Mengembang
kan indikator 

dan instrumen 

penilaian. 
 

1. Pengembangan 
indikator 

memperhatikan 

karakteristik siswa. 
2. Merumuskan 

4 

 
 

 

Jika 4 indikator 
penilaian 

terpenuhi 

 

 



indikator 
pencapaian sesuai 

dengan KD mapel 

bahasa arab. 
3. Menentukan 

instrumen penilaian 

betrdasarkan 
bentuk sesuai 

dengan indikator. 

4. Menyusun rubrik 
penilaian sesuai 

dengan intrumen 

yang digunakan. 

 

 
3 

 

 

 

Jika 3 indikator 
penilaian 

terpenuhi 

 

 
 

2 

 
 

 

 

Jika  2 
indikator 

penilaian 

terpenuhi 

1 

Jika 1 indikator 

penilaian 

terpenuhi 

4 Menyelengga

rakan 
pembelajaran 

yang 

mendidik 

Menyusun 

rancangan 
pembelajaran 

yang lengkap 

baik didalam 
kelas, maupun 

lapangan 

1. Merancang 

pembelajaran yang 
lengkap baik di 

dalam kelas, 

maupun lapangan. 
2. Kompetensi yang 

ingin dicapai jelas. 
3. Materi yang sesuai 

dengan kompetensi 

yang ingin dicapai. 
4. Metode pembelajaran 

yang sesuai dengan 

materi. 
5. Menentukan prosedur 

penilaian dan 

evaluasi hasil 
belajar 

4 

 
 

 

 

Jika 5 indikator 

penilaian 
terpenuhi 

 

 

 

3 
 

 

Jika 3-4 

indikator 

penilaian 
terpenuhi 

 

 

 

2 
 

 

 

Jika  2 

indikator 
penilaian 

terpenuhi 

 

 
 

 

1 

 

 

 

Jika 1 indikator 
penilaian 

terpenuhi 

 

Melaksanakan 
aktivitas 

pembelajaran 

sesuai dengan 
rancangan 

yang telah 

disusun. 
 

1. Guru melaksanakan 
pembelajaran 

sesuai RPP. 

2. Melaksanakan 
pembelajaran yang 

sesuai dengan 

kompetensi yang 
akan dicapai. 

3. Melaksanakan 

pembelajaran 

secara runtut. 

4. Guru melakukan 

4 

 
 

 

Jika 5 indikator 
penilaian 

terpenuhi 

 

 

 

3 
 

 

 

 

Jika 3-4 

indikator 
penilaian 

terpenuhi 

 

 



pembelajaran 
sesuai alokasi 

waktu yang 

direncanakan. 
5. Guru menyesuaikan 

aktivitas 

pembelajaran yang 
dirancang dengan 

kondisi kelas. 

 

2 

 
 

 

 

 
Jika  2 

indikator 

penilaian 
terpenuhi 

 

 
 

1 

Jika 1 indikator 

penilaian 
terpenuhi 

 

Melaksanakan 

pembelajaran 
yang 

mendidik di 

kelas, dan 
dilapangan 

dengan 
memperhatika

n standar 

keamanan 
yang 

dipersyaratka

n. 
 

1. Menyusun RPP untuk 

kegiatan didalam 
kelas. 

2. Melaksanakan 

pembelajaran 
dikelas sesuai 

kurikulum yang 
berlaku. 

3. Guru memberikan 

banyak kesempatan 
kepada siswa untuk 

bertanya, 

mempraktekan dan 
berinteraksi dengan 

siswa. 

4. Ketersediaan fasilitas 
yang memadai 

guna menunjang 

pembelajaran. 

4 

 

 

Jika 4 indikator 

penilaian 
terpenuhi 

 

 

 

3 
 

 

 
Jika 3-4 

indikator 

penilaian 
terpenuhi 

 

 

 

2 
 

 

 
 

 

Jika  2 

indikator 
penilaian 

terpenuhi 

 

 

 

1 

Jika 1 indikator 
penilaian 

terpenuhi 

 

Menggunakan 

media 

pembelajaran 
dan sumber 

belajar yang 

relevan 
dengan 

karakteristik 

1. Menjelaskan fungsi 

dan manfaat media 

dan sumber belajar. 
2. Guru menggunakan 

alat bantu 

mengajar, atau 
audio visual (TIK) 

untuk 

4 
 

 

 

Jika 5 indikator 

penilaian 
terpenuhi 



siswa dan 
mata 

pelajaran 

bahasa arab 
untuk 

mencapai 

tujuan 
pembelajaran 

secara utuh. 

 

meningkatkan 
motivasi belajar 

siswa dalam 

mencapai tujuan 
pembelajaran. 

3. Guru menggunakan 

sumber belajar 
yang relevan pada 

mapel bahasa arab 

(buku paket) 
4. Keterampilan 

menggunakan 

media dan sumber 
belajar. 

5. Pemilihan media dan 

sumber belajar dan 
media yang sesuai 

dengan materi 

bahasa arab yang 
diajarkan. 

 

3 

 
 

 

 
Jika 3-4 

indikator 

penilaian 
terpenuhi 

 

 

 

2 
 

 

 

 

Jika  2 

indikator 
penilaian 

terpenuhi 

 
 

 

 
1 

 

Jika 1 indikator 

penilaian 
terpenuhi 

 

  

Guru dan 

siswa 

mengambil 
keputusan 

transaksional 

dalam 
pembelajaran 

bahasa arab 

sesuai dengan 
situasi yang 

berkembang. 

 

1. Terjadi komunikasi 

yang baik antar 

siswa berkaitan 
dengan keputusan 

transaksional. 

2. Keputusan yang 
diambil demi 

kepentingan 

bersama. 
3. Pengambilan 

keputusan tidak 

secara berpihak. 
4. Pengambilan 

keputusan tidak 

mengganggu 
kegiatan 

pembelajaran. 

5. Mengevaluasi 
keputusan 

transaksional sesuai 

dengan situasi yang 
berkembang. 

4 

 

 
 

Jika 5 indikator 

penilaian 

terpenuhi 

 

 
3 

 

 
 

 

Jika 3-4 

indikator 
penilaian 

terpenuhi 

 

 

2 

 
 

 

 

 

Jika  2 

indikator 
penilaian 

terpenuhi 

 

 
1 

 

Jika 1 indikator 
penilaian 

terpenuhi 

5. Memanfaatka

n teknologi 
informasi dan 

komunikasi 

untuk 

Memanfaatka

n teknologi 
informasi dan 

komunikasi 

dalam 

1. Guru mengetahui 

manfaat TIK 
2. Memperhatikan 

prinsip- prinsip 

TIK dalam 

4 

 

 
 

Jika 5 indikator 

penilaian 
terpenuhi 

 

 



kepentingan 
pembelajaran. 

pembelajaran 
bahasa arab. 

pembelajaran. 
3. Guru menggunakan 

TIK untuk 

meningkatkan 
motivasi belajar 

siswa dalam 

mencapai tujuan 
pembelajaran. 

4. Guru mampu 

mendayagunakan 
TIK. 

5. Ketepatan 

penggunaan TIK 
dengan materi yang 

disampaikan. 

 

 
 

3 

 
 

 

 
Jika 3-4 

indikator 

penilaian 
terpenuhi 

 

2 
Jika  2 

indikator 

 

1 

 

Jika 1 indikator 

penilaian 

terpenuhi 

6.  Memfasilitasi 

pengembanga

n potensi 
peserta didik 

untuk 

mengaktualis
asikan 

berbagai 

potensi yang 
dimiliki. 

Menyediakan 

berbagai 

kegiatan 
pembelajaran 

untuk 

mendorong 
siswa 

mencapai 

prestasi secara 
optimal dan 

mengaktualisa

sikan potensi 
peserta didik, 

termasuk 

kreativitasnya
. 

 

 

1. Guru merancang dan 

melaksanakan 

aktivitas 
pembelajaran untuk 

,memunculkan 

daya kreativitas dan 
kemampuan 

berfikir kritis siswa. 

2. Guru dapat  
mengidentifikasi 

dengan benar 

tentang bakat, 
minat, dan potensi 

siswa. 

3. Guru memberikan 
kesempatan belajar 

kepada siswa sesuai 

dengan cara 
belajarnya masing 

–masing. 

4. Guru secara aktif 
membantu siswa 

dalam proses 

pembelajaran 
dengan 

memberikan 

perhatian kepada 
setiap individu, 

5. Guru merancang dan 

melaksanakn 
aktivitas 

pembelajaran yang 

mendorong siswa 

4 
 

 

 
 

 

Jika 6 indikator 

penilaian 
terpenuhi 

 

 
 

 

 

 
 

 

3 
 

 

 
Jika 4-5 

indikator 

penilaian 
terpenuhi 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2 
 

 
 

 

 

 
Jika  2-3 

indikator 

penilaian 
terpenuhi 

 
 

 

 



untuk belajar sesuai 
dengan kecakapan 

dan pola belajar 

masing – masing. 
6. Guru memberikan 

kesempatan kepada 

siswa untuk 
menyampaikan 

pendapat / 

pemikirannya. 

 

 
 

1 

 
 

 

 
 

 
 

Jika 1 indikator 

penilaian 
terpenuhi. 

 

 
 

 

 
 

 

 

7.  Berkomunika

si secara 

efektif, 
empatik, dan 

santun 

dengan 
peserta didik. 

Menggunakan 

komunikasi 

yang efektif, 
yaitu mudah 

dipahami baik 

secara lisan, 
tulisan, dan 

atau bentuk 

lain. 
 

1. Penggunaan bahasa 

arab yang baik dan 

benar. 
2. Guru menggunakan 

bahasa tulis  yang 

baik dan benar. 
3. Guru menggunakan 

bahasa lisan secara 

jelas dan lancar, 
4. Membimbing dan 

tidak memvonis 

siswa jika 

melakukan 

kesalahan. 

4 

 

 
 

Jika 4 indikator 

penilaian 

terpenuhi 

 

 

3 

 
 

 

 

Jika 3 indikator 

penilaian 
terpenuhi 

 

 

 

2 

 

 
Jika  2 

indikator 

penilaian 
terpenuhi 

 
 

1 

 

Jika 1 indikator 

penilaian 
terpenuhi 

Mengajak 

siswa untuk 
ambil bagian 

dalam 

kegiatan 

belajar – 

mengajar dan 

siswa 
merespon 

terhadap 

ajakan guru. 
 

1. Guru menyuruh siswa 

mengerjakan soal 
yang ada dipapan 

tulis. 

2. Guru memberdayakan 

siswa dalam 

pendayagunaan 

sumber belajar/ 
media. 

3. Guru menyuuruh 

siswa untuk 
bertanya dan 

menyampaikan 

4 

 
 

 

 

Jika 5-7 

indikator 

penilaian 
terpenuhi 

 

 

 

3 

Jika 3-4 

indikator 

penilaian 
terpenuhi 

 



pendapat. 
4. Siswa aktif merespon 

ajakan guru. 

5. Siswa tidak berbicara 
sendiri ketika guru 

mengajak siswa 

aktif dalam 
pembelajaran. 

6. Siswa tidak ragu – 

ragu dalam 
menanggapi ajakan 

guru. 

7. Siswa tidak diam saja 
ketika ada ajakan 

guru. 

 
 

 

 
 

2 

 
 

 

 

 

 
 

 

Jika  2 
indikator 

penilaian 

terpenuhi 
 

 

 

1 

 

 

Jika 1 indikator 

penilaian 
terpenuhi 

 Reaksi guru 

terhadap 

respon siswa 
 

1. Guru mendengarkan 

dan memberikan 

perhatian terhadap 
respon siswa baik 

yang benar maupun 

yang salah. 
2. Guru memberikan 

perhatian terhadap 

pertanyaan siswa 
dan meresponnya 

secara lengkap dan 

relevan untuk 
menghilangkan 

kebingungan pada 

siswa. 
3. Merespon positif 

partisipasi siswa. 

4. Menunjukkan sikap 
terbuka terhadap 

respon siswa. 

4 

 
 

 

Jika 4  

indikator 
penilaian 

terpenuhi 

 

3 
 

 

 

 

Jika 3 indikator 
penilaian 

terpenuhi 

 

 

2 

 
 

 

 
Jika  2 

indikator 

penilaian 
terpenuhi 

 

 

 

1 

 

 
 

 

Jika 1 indikator 

penilaian 
terpenuhi 

 

 

8. Menyelengga

rakan 

penilaian dan 
evaluasi 

proses dan 

hasil belajar. 

Menentukan 

aspek – aspek 

proses dan 
hasil belajar 

yang penting 

untuk dinilai 
dan dievaluasi 

sesuai dengan 

karakteristik 
mata 

1. Menjelaskan aspek-

aspek penilaian 

proses dan hasil 
belajar 

2. Mengidentifikasi 

prinsip- prinsip 
dasar penilaian 

proses dan hasil 

belajar yang akan 
dinilai. 

4 
 

 

 

Jika 4 indikator 

penilaian 

terpenuhi 
 

 

 

 
3 

 

 

 

Jika 3 indikator 
penilaian 

terpenuhi 

 



pelajaran 
bahasa arab 

 

3. Mengidentifikasi 
aspek penilaian 

kognitif, afektif, 

dan psikomotorik. 
4.Aspek yang dinilai 

dalam 

pembelajaran yaitu 
aspek kognitif, 

afektif, dan 

psikomotorik. 
 

 

 

 

2 
 

 

 

 

Jika  2 

indikator 
penilaian 

terpenuhi 

 

 

 
1 

 

Jika 1 indikator 

penilaian 

terpenuhi 

Menentukan 
prosedur 

penilaian dan 

evaluasi 
proses dan 

hasil belajar. 

 

1. Menginformasikan 
silabus mata 

pelajaran yang 

didalamnya 
memuat rancangan 

dan kriteria 

penilaian pada awal 
semester. 

2. Mengembangkan 

indikator 
pencapaian KD dan 

memilih teknik 

penilaian yang 
sesuai pada saat 

menyusun silabus 

mata pelajaran. 
3. Mengembangkan 

instrumen dan 

pedoman penilaian 
sesuai dengan 

bentuk dan teknik 

penilaian yang 

dipilih. 

4. Melaksanakan tes, 
pengamatan, 

penugasan, atau 

bentuk lain yang 
diperlukan. 

5. Mengolah hasil 

penilaian untuk 
mengetahui 

kemajuan hasil 

belajar dan 
kesulitan belajar 

peserta didik. 

4 
 

 

 
 

Jika 5-6 
indikator 

penilaian 

terpenuhi 

 

 
3 

 

 

Jika 3-4 

indikator 

penilaian 
terpenuhi 

 

 

2 
 

 

 
 

 
Jika  2 

indikator 

penilaian 
terpenuhi 

 

 

 

 

 
 

 

 
1 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Jika 1 indikator 
penilaian 

terpenuhi 

 
 

 



6. Mengembalikan hasil 
pemeriksaan 

pekerjaan siswa 

disertai komentar 
yang mendidik. 

 

  

Mengembang
kan instrumen 

penilaian dan 

evaluasi 
proses dan 

hasil belajar. 

 

1. Menentukan teknik 
evaluasi proses dan 

hasil belajar. 

2. Menentukan teknik 
instrumen proses 

dan hasil belajar. 

3. Menyusun kisi-kisi 
penilaian yang 

dirueunkan dari 

indikator hasil 
belajar. 

4. Pembuatan kisi – kisi 

tes/ instrumen. 
5. Penyusunan soal 

sesuai dengan kisi – 

kisi yang dibuat. 
6. Membuat dan 

menentukan kunci 

jawaban. 

7. Memvalidasi soal, 

instrumen dan butir 

soal yang akan 
digunakan. 

8. Menganalisis dan 

merevisi instrumen 
yang digunakan. 

4 
 

 

 
 

Jika 8 indikator 

penilaian 
terpenuhi 

 

3 

Jika 5-7 
indikator 

penilaian 

terpenuhi 

 

2 

Jika 3-4 

indikator 

penilaian 
terpenuhi 

 

1 

Jika 1-2 

indikator 
penilaian 

terpenuhi 

 

Mengadminist

rasikan 
penilaian 

proses dan 

hasil belajar 

secara 

berkesinambu

ngan dengan 
menggunakan 

berbagai 

instrumen. 
 

1. Memverifikasi hasil 

evaluasi dengan 
jenis – jenis 

penilaian. 

2. Menentukan prosedur 

sistem 

pengadministrasian 

penilaian dan hasil 
belajar. 

3. Menyusun laporan 

hasil evaluasi dan 
penilaian 

pembelajaran. 

4 

 

 

Jika 3 indikator 

penilaian 
terpenuhi 

 

 

3 
 

Jika 2 indikator 

penilaian 

terpenuhi 

 

2 
Jika  1 

indikator  

 

1 

Jika tidak ada  
indikator 

penilaian 

terpenuhi 

Menganalisis 

hasil penilaian 

dan hasil 

belajar untuk 

1. Mengidentifikasi hasil 

evaluasi proses dan 

hasil belajar sesuai 

prinsip penilaian 

4 
 

 

Jika 3 indikator 

penilaian 

terpenuhi 

 



berbagai 
tujuan. 

 

hasil belajar. 
2. Mengolah hasil 

penilaian  

3. Menyimpulkan hasil 
penilaian dan hasil 

belajar. 

3 

 
 

Jika 2 indikator 
penilaian 

terpenuhi 

 

2 

 
 

Jika  1 

indikator 

penilaian 
terpenuhi 

 

 

1 

Jika tidak ada  

indikator 
penilaian 

terpenuhi 

 

Melakukan 

evaluasi 
proses dan 

hasil belajar. 
 

1. Melakukan teknik 

evaluasi proses dan 
hasil belajar 

2. Menerapkan teknik 
evaluasi proses dan 

hasil belajar. 

3. Menyusun kisi – kisi 
4. Menyusun perangkat 

soal 

5. Menyusun pedoman 
penilaian 

6. Melaksanakan 

evaluasi 
7. Menganalisis hasil 

evaluasi 

8. Melaksanakan tindak 
lanjut hasil analisi 

evaluasi  

9. Menyusun laporan 
hasil evaluasi 

proses dan hasil 

belajar 
10. Menyimpan data dan 

instrumen hasil 

evaluasi proses dan 
hasil belajar. 

4 

 

 
 

Jika 10 

indikator 
penilaian 

terpenuhi 

 

 
3 

 

 

Jika 7-9 

indikator 

penilaian 
terpenuhi 

 

 

2 
 

 

 

 

Jika  3-6 

indikator 

penilaian 
terpenuhi 

 

 
1 

 

 
 

 

 

 

Jika 1-2 

indikator 
penilaian 

terpenuhi 

 

 

 

9. Memanfaatka

n hasil 

penilaian dan 
evaluasi 

untuk 
kepentingan 

Menggunakan 

informasi 

hasil penilaian 
dan evaluasi 

untuk 
menentukan 

1. Penentuan nilai KKM 

didasarkan 

informasi hasil 
penilaian dan 

evaluasi. 
2. Penentuan KKM 

4 

 
 

 

Jika  4 

indikator 

penilaian 
terpenuhi 

 

 



pembelajaran ketuntasan 
belajar. 

 

didasarkan 
karakteristik siswa 

masing- masing 

Madrasah 
3. Penentuan KKM 

berdasarkan konsisi 

satuan pendidikan 
melalui dewan 

pendidik 

4. Mengkontruksikan 
hasil penilaian dan 

evaluasi dengan 

KKM yang sudah 
ditentukan. 

 

 
3 

 

 
 

 

 

Jika 3 indikator 
penilaian 

terpenuhi 

 
 

 

2 
 

 
Jika  2 

indikator 

penilaian 
terpenuhi 

 
 

1 

 

Jika 1 indikator 

penilaian 
terpenuhi 

Merancang 

program 

remedial dan 
pengayaan. 

 

1. Menentukan tujuan 

dan sasaran 

program remedial 
dan pengayaan. 

2. Melaksanakan 

program remedial 

ketika ada siswa 

mendapat nilai 

dibawah KKM 
3. Memberikan 

kesempatan siswa 

yang mendapat 
nilai diatas KKM  

untuk 

mempertahankan 
kecepatan 

belajarnya mellalui 

kegiatan 

pengayaan. 

4. Pemberian 

pembelajaran hanya 
untuk kompetensi/ 

materi yang belum 

diketahui siswa. 

4 
 

 

 

Jika 4 indikator 

penilaian 
terpenuhi 

3 

Jika 3 indikator 

penilaian 
terpenuhi 

2 
Jika 4 indikator 

penilaian 

terpenuhi 

1 
Jika 4 indikator 

penilaian 

terpenuhi 

Mengkomuni

kasikan hasil 

penilaian dan 
evaluasi 

kepada 

1. Guru melaporkan 

hasil penilaian dan 

evaluasi tepat 
waktu 

2. Guru melaporkan 

4 

 

 
 

 

Jika 5 indikator 
penilaian 

terpenuhi 

 



pemangku 
kepentingan. 

 

hasil penilaian dan 
evaluasi secara 

lengkap 

3. Melaporkan hasil 
penilaian mapel 

pada setiap akhir 

semester kepada 
pimpinan satuan 

pendidikan dalam 

bentuk satu nilai 
prestasi belajar 

siswa disertai 

deskripsi singkat 
sebagai cerminan 

kompetensi utuh 

4. Hasil belajar siswa 
dilaporkan secara 

menyeluruh , baik 

sebagai data 
mentah maupun 

data masuk / data 

yang sudah diolah 
5. Hasil belajar siswa 

disampaikan secara 

ringkas dan jelas 

sehingga dapat 

dipahami kepala 
sekolah. 

 

3 

 
 

 

 

 
Jika 3-4 

indikator 

penilaian 
terpenuhi 

 

 
 

 
 

2 

 
 

 

 

 

 
Jika  2 

indikator 

penilaian 
terpenuhi 

 

 
 

 

 

 
 

1 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
Jika 1 indikator 

penilaian 

terpenuhi 

 

 
 

 

Memanfaatka

n informasi 
hasil penilaian 

dan evaluasi 

pembelajaran 
untuk 

meningkatkan 

kualitas 
pembelajaran 

bahasa arab. 

 

1. Mengadakan diagnos 

atau remedial 
berdasarkan hasil 

penilaian dan 

evaluasi. 
2. Menentukan naik 

tidaknya seorang 

siswa 
3. Memberikan laporan 

kepada orang tua 

4.Mengulang kembali 
bahan pelajaran 

yang belum 

dikuasai para siswa 
sebelum 

melanjutkan bahan 

4 

 

 
 

 

Jika 5  

indikator 

penilaian 
terpenuhi 

 

 

 
 

3 

 
 

 

 

 

Jika 3-4 
indikator 

penilaian 

terpenuhi 
 

 

 



baru 
5. Memperbaiki program 

pengajaran atau 

satuan pelajaran 
dimasa mendatang, 

terutama dalam 

merumuskan tujuan 
instruksional. 

 

 

2 
 

 

 

 
 

Jika  2 

indikator 
penilaian 

terpenuhi 

 
 

 

 
1 

 

 
Jika 1 indikator 

penilaian 

terpenuhi 
 

  

10

. 

Melakukan 

tindakan 
reflektif 

untuk 

peningkatan 
kualitas 

pembelajaran 

Melakukan 

peninjauan 
kembali 

pengalaman 

pembelajaran 
yang telah 

dilaksanakan. 

 

1. Melakukan refleksi 

atau membuat 
rangkuman dengan 

melibatkan siswa 

2. Menginformasikan 
materi berikutnya 

3. Menarik kesimpulan 

setelah 
pembelajaran 

dengan melibatkan 

siswa 
4. Memberikan PR atau 

tugas kepada siswa. 

4 

Jika 4 indikator 

penilaian 
terpenuhi  

3 
Jika 3 indikator 

penilaian 

terpenuhi 

2 
Jika 2 indikator 

penilaian 

terpenuhi 

1 
Jika 1 indikator 

penilaian 

terpenuhi 

Menindaklanj

uti hasil 
refleksi untuk 

perbaikan dan 

pengembanga

n 

pembelajaran 

dalam mata 
pelajaran 

bahasa arab. 

 

1. Menentukan 

komponen 
pembelajaran yang 

perlu diperbaiki 

2. Menentukan 

permasalahan yang 

harus diselesaikan 

berdasarkan hasil 
refleksi 

3. Merancang program 

remedial dan 
pengayaan 

4. Menyusun laporan 

hasil reflektif  

4 

 

 

Jika 4 indikator 

penilaian 

terpenuhi 

 

3 

 
 

 

Jika 3 indikator 

penilaian 
terpenuhi 

 
2 

 

 
 

 

Jika  2 

indikator 
penilaian 

terpenuhi 

 

1 

Jika 1 indikator 

penilaian 
terpenuhi 



Melakukan 
penelitian 

tindakan kelas 

untuk 
meningkatkan 

kualitas 

pembelajaran 
dalam mata 

pelajaran 

bahasa arab. 
 

1. Menjelaskan PTK 
2. Menjelaskan manfaat 

PTK 

3. Merumuskan masalah 
yang terkait dengan 

mapel bahasa arab 

yang dapat 
dipecahkan dengan 

PTK 

4. Menyusun proposal 
PTK 

5. Menyusun instrumen 

PTK 
6. Melakukan PTK 

7. Mengadministrasikan 

PTK secara baik. 

4 
 

 

 
 

 

Jika 7 indikator 
penilaian 

terpenuhi 

3 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Jika 5-6 

indikator 

penilaian 
terpenuhi 

 

2 

Jika  2-4 

indikator 
penilaian 

terpenuhi 

 

1 

Jika 1 indikator 

penilaian 

terpenuhi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Satuan Pendidikan   : MAN Kendal 

Mata Pelajaran   :  Bahasa Arab 

Kelas / Semester   : XI / Gasal  

Tema Pokok   : Berbicara(الكالم) tentang آمال المراهقين والصحة  

Pertemuan   : ke- 3 dan 4 (tiga dan empat) 

Alokasi Waktu   : 4 x 45 menit 

 

 

 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghayati dan Mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, 

peduli (gotongroyong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsive dan 

proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi secara efektif, social dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan 

faktual, konseptual, procedural, dan meta kognitif berdasarkan rasa 

ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, 

sertamenerapkanpengetahuan procedural padabidangkajian yang spesifik 

sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 

secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu 

menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

 

 

1.1. Menyampaikan gagasan atau pendapat secara lisan dengan lafal yang tepat 

tentang  remaja dan kesehatan (آمال المراهقين والصحة) . 

 

 

3.1.1 Melafalkan bunyi kata, frasa dan tulisan yang diucapkan. 

A. KOMPETENSI INTI (KI) 

B. KOMPETENSI DASAR (KD) 

C. INDIKATOR PEMBELAJARAN  KOMPETENSI 



3.1.2 Menunjukkan tulisan sesuai bunyi kata, frasa dan kalimat bahasa 

Arab yang diucapkan . 

3.1.3 Menyebutkan kosa kata-kosa kata ringan dalam permainan bahasa. 

3.1.4 Memperagakan teks sesuai dengan intonasi yang tepat. 

 

 

       Keterampilan berbicara tentang topik: آمال المراهقين والصحة 
 وآمالها المراهقة ) الحوار(

 أْجِر الِحواَر التالي َمَع أْصِدقائكم أَماَم ْالفصل
َدرِّسِة واملراىقنَي واملراىقاِت عن آماهلِِْم يف اكحياِة املستقبلِة فيماَ يَِلي: 

ُ
 جَرى اكِحواُر بنَي امل

   الطُّفولِة، ىل  مرحلة  : أنتم األن بلغتم مرحلة املراىقِة ، وىي مرحلٌة بعد  املدرِّسُ 
 ُكْم آماٌل ؟عند 

 املراىقون واملراىقاُت : نعْم، عنِدناَ آماٌل خمتلفةٌ 
 : يا حنيفة ، ىْل تريديَن أْن تكوين مدرِّسًة يف املستقبِل ؟  املدرِّسُ 

واَرَع واجُلُسْورَ                 حنيفة ْشَتْسَفَياِت   : اَل، أُريُد أن أكوَن ُمهنِدسًة ألَبيَن الشَّ
ُ

وامل
 والِعماَرَاِت واملداَرَس واأَلْشواَق واملصانِع والفناَِدَق واملطاَر واحملطََّة والقناَةَ  والبيوَت 

ين :   املدرِّسُ   َوأْنَت يَا أمري الدِّ
ين بيَِّة ِبِقْسِم اللُّغِة العربِيَِّة أَلكوَن   : أمري الدِّ َل ِدراَسِِتْ  يف ُكلِّيِة الرتَّ            أمتَّنَّ أن ُأكمِّ

 رِّساً نَاِجحاً يْف َتْدرِْيِس اللُّغِة العربِيَِّة.ُمدَ  
ين ، َماَذا تُرِْيد ؟   املدرَّسُ   : وأنَت يَاَشرِْيُف الدِّ

ين َعِة.  شريف الدِّ  : ُأِحبُّ أَْن  َأُكوَن ُمَدرَِّس علِم الطَِّبي ْ
بِّنَي الفيزِيَاَء.؟   املدرَّسُ   : َوأَْنَت ياَعائشة، َىْل ُتُِ

D.  MATERI PEMBELAJARAN ESENSIAL 



 يا أُْسَتاذ وُأِحبُّ أن أكوَن ُمَدرَِّس الفيزِيَاَء. : نعم   عائشة
ْربِيَُّة ِمْهَنٌة ناَِفَعٌة ِجّداً يف اكحََياة . وعند كم آماٌل خُمْتلفٌة.   املدرَّسُ    : عظيٌم ، الت َّ

ٌة يِفْ بَِناِء َأْجَساِمكم َوُعُقْوِلُكْم َويِفْ  آماِلُكم يفْ    َُتِْقْيِق   يَا أَبْناِئ! املراىقة مرحلة مهمَّ
ُُنُّواً َسريعاً. أَْرُجو ِمْنُكْم أَْن     اكحََياة الَقاِدمِة.  يَ ْنُموا َأْجساَُمكم وعقولكم يِف ىذه املرحلة 

ْستَ ْقَبِل ِِبَْسِب آماِلُكم. 
ُ

 َتُكونْوا نَاِجِحنْيَ يِف امل
Teks materi ada di buku LKS dan buku paket, melatih muhadasah untuk 

siswa di tekankan pada praktik berbicara. Untuk tugas lainnya dapat 

ditemukan di lembar kerja siswa. 

 

 

 

` 

Tahapan 

Pembelajaran 
Deskripsi Kegiatan Guru dan Siswa 

 

Kegiatan  

Pendahuluan 

(10 menit) 

Kegiatan Guru 

1. Guru mengucapkan salam 

2. Guru meminta ketua kelas untuk memimpin do’a 

3. Guru mengabsen siswa 

4. Guru mengkondisikan kesiapan mental siswa dalam belajar 

5. Guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi 

yang terkait dengan materi yang akan dipelajari 

6. Guru mengantarkan Siswa kepada suatu permasalahan 

yang dihadapi kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran 

atau KD yang akan dicapai 

7. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan 

penjelasan tentang proses pembelajaran yang akan 

dilakukan  serta bentuk tes dan tugas selesai pembelajaran 

yang akan dilaksanakannya. 

 

Siswa dengan khidmat dan santun 

1. Menjawab salam 

2. Membaca do’a yang dipimpin oleh ketua kelas 

3. Mendengarkan  guru mengabsen 

4. Merespon pertanyaan guru tentang materi yang sudah 

dipelajari dengans erius 

E. KEGIATAN  PEMBELAJARAN  



5. Menyimak tujuan dan penjelasan materi yang disampaikan 

guru 

 

Kegiatan Inti 

(50 menit) 
KegiKegiatan  Inti 

a. Eksplorasi 

Siswa menirukan kosakata-kosakata baru yang diucapkan 

oleh guru  (gemar berbicara). 

Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai kosakata-

kosakata yang sulit (ingintahu). 

b. Elaborasi 

Siswa bersama pasangannya teman sebangku memperagakan 

percakapan  (gemar berbicara). 

Siswa membentuk kelompok menjadi  4 kelompok  

(kerjasama). 

Siswa mendiskusikan bersama maksud dari bacaan yang 

sudah ditentukan (disiplin, kerjasama). 

 

Mengamati dengan teliti 

1. Siswa mengamati pelafalan kata, frasa dan kalimat bahasa 

Arab yang tentang  آمال المراهقين والصحة 

2. Siswa menirukan pelafalan kata, frasa dan kalimat bahasa 

Arab tentang  آمال المراهقين والصحة 

3. Siswa mengamati gambar sesuai dengan teks gambar yang 

disajikan 

 

Menanya dengan santun 

4. Siswa melakukan tanya jawab dengan menggunakan kata, 

frasa dan kalimat bahasa  Arab tentang آمال المراهقين والصحة 

Baik secara individu maupun kelompok 

5. Siswa menanyakan materi tentang   المراهقين والصحةآمال  

yang belum dipahami 

 

Mencoba dengan penuh semangat 

6. Siswa melafalkan materi tentang   آمال المراهقين والصحة 

7. Siswa menunjukkan gambar atau memperagakan sesuai 

dengan bunyi kata, frasa dan kalimat yang dibaca. 

8. Siwa melafalkan kalimat dengan bahasa Arab sesuai 

gambar yang disajikan. 



 

Menalar dengan terampil 

9. Siswa menjawab pertanyaan tentang gambar dengan bahasa 

Arab yang tepat 

10. Siswa menunjukkan gambar sesuai dengan kata, frasa dan 

kalimat yang dibaca. 

11. Siswa memperagakan sesuai dengan kata, frasa dan kalimat 

yang dibaca. 

 

Mengkomunikasikan dengan percaya diri dan tanggung 

jawab.  

12. Siswa melafalkan kalimat bahasa Arab sesuai dengan gambar 

13. Siswa melafalkan kalimat bahasa Arab tentang gambar 

beserta artinya.  

14. Siswa memperagakan sesuai dengan kata, frasa dankalimat 

yang dibaca 

Kegiatan 

Penutup 

   (10menit) 

 

1. Guru meminta siswa mengulangi  kata, frasa dan 

kalimat tentang آمال المراهقين والصحة yang telah diajarkan 

2. Guru meminta siswa untuk menyimpulkan materi pelajaran 

yang sudah disampaikan 

3. Guru meminta siswa agar membiasakan mengucapkan hal 

yang terkait dengan topic materi dalam bahasa  Arab. 

4. Guru menugaskan siswa untuk mengerjakan latihan tentang 

kalam yang terdapat dalam buku. 

5. Guru menginformasikan pelajaran selanjutnya 

6. Menutup pelajaran dengan membaca hamdalah, do’a dan 

member salam 

 

       

       Tugas Terstruktur  (20 menit) 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Mengarahkan siswa untuk fokus pada materi 

2. Memberikan instruksi kepada siswa untuk 

siap melakukan tugas terstruktur 

3. Mengarahkan siswa untuk melafalkan bunyi 

kata, frasa dan kalimat yang dibaca. 

4. Mengarahkan siswa untuk menyilang pilihan 

yang tepat dari pilihan yang tersedia berupa 

1. Memperhatikan arahan guru 

2. Menyiapkan perlengkapan 

latihan sesuai instruksi 

3. Siswa melafalkan bunyi (kata, 

frasa dan kalimat) yang 

dibaca. 

4. Memilih jawaban yang tepat 



(kata, frasa dan kalimat) sesuai yang 

diucapkan. 

5. Mengarahkan  siswa untuk memperagakan 

sesuai dengan bunyi kata, frasa dan kalimat 

yang dibaca. 

6. Mengarahkan siswa untuk menunjukkan 

gambar sesuai dengan bunyi kata, frasa dan 

kalimat yang dibaca. 

dari pilihan yang tersedia 

sesuai kata, frasa atau kalimat 

yang dibaca oleh guru baik 

langsung. 

5. Siswa memperagakan sesuai 

dengan bunyi (kata, frasa dan 

kalimat) yang diucapkan guru. 

6. Siswa memilih/menunjukkan 

gambar sesuai  dengan bunyi 

(kata, frasa dan kalimat) yang 

diucapkan guru. 

       Tugas Tidak Terstruktur 

Membiasakan melafalkan cerita, pidato, lagu, dialog atau berita 

berbahasaArab dari media elektronik (radio, TV, Internet dll). 

 

 

 

     1. Penilaian  

         a. Penilaian Performan (Idikator Pembelajaran I) 

No Aspek yang dinilai Skor 

 Makhraj 1- 4 

 Makhraj sudah tepat 4 

1 Makhraj cukup tepat 3 

 Makkraj kurang tepat 2 

 Makhra jtidak tepat 1 

 Pelafalan 1- 4 

 Pelafalan sudah tepat 4 

2 Pelafalan cukup tepat 3 

 Pelafalan kurang tepat 2 

 Pelafalan tidak tepat 1 

 Kelancaran 1- 4 

 Sangat lancar 4 

3 Cukup lancar 3 

 Kurang lancar 2 

 Tidak lancar 1 

 Skor Maksimal 12 

 NilaiAkhir = Jumlah Skor  Perolehan x 100 = ....... x 100 = ........ 

                       Jumlah  Skor  Maksimal                12 

 

F. PENILAIAN, PEMBELAJARAN REMIDIAL 

PENGAYAAN 



            (Melafalkan bunyi kata, frasa dan kalimat yang diperdengarkan) 

 

N

o 
NamaSiswa 

Aspek Yang Dinilai Total 

Makhraj 

 

Pelafalan Kelancaran  

1      

2      

3      

4      

dst      

 

         Indikator Pembelajaran 2, 3, dqn 4 

(Menunjukkan tulisan, memperagakan dan menunjukkan gambar 

sesuai dengan bunyi   kata, frasa dan kalimat yang diperdengarkan) 

 

No Aspek yang dinilai Skor 

 Tulisan 1- 4 

 Tulisan sudah tepat 4 

1 Tulisan cukup tepat 3 

 Tulisan kurang tepat 2 

 Tulisan tidak tepat 1 

 Peragaan 1- 4 

 Peragaan sudah tepat 4 

2 Peragaan cukup tepat 3 

 Peragaan kurang tepat 2 

 Peragaan tidak tepat 1 

 Gambar 1- 4 

 Gambar sudah tepat 4 

3 Gambar cukup tepat 3 

 Gambar kurang tepat 2 

 Gambar tidak tepat 1 

 Skor Maksimal 12 

 Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan x 

100 = ....... x 100 = ........ 

                        Jumlah Skor Maksimal                

12 

 

 



No Nama Siswa 

Aspek Yang Dinilai Total 

Tulisan 

 

Peragaan Gambar  

1      

2      

3      

4      

dst      

 

              Instrumen/ soal : 

 أ. َأِجْب َعِن ْاأَلْسِئَلة ْاآلتَِية !
 ؟تريديَن أْن تكوين مدرِّسًة يف املستقبلِ ىْل .1

 َماَذا تريُد أْن  كون يا فريدة ؟ .2
َنا  يف مرحلة املراىقة ؟ .3  ىل َيَُِب َعَلي ْ
 ما ىويتَك يا سليمان ؟ .4
 . َما ذا يعمل الصحفي ؟5
 . َماَذا يعمل املهندس؟6
 من َوَىَب ْاإلْنَساَن اْلَعْقَل؟ .7
ة يف حياة األنسان؟ملاذا تُ ْعَتبَ ُر مرحل. 8  ة املراىقة مرحلة مهمَّ
 َتَكلََّم ميدرس َمَع َصِدْيِقِو أمري؟ .ماذا9

 ؟ ؟ ويف أين َحَياُُتا األّمة يف أين أمر .10

No Aspek yang dinilai Skor 

 Membiasakan membaca cerita, pidato, lagu, dialog atau berita 

berbahasaArab dari media elektronik (radio, TV, Internet dll). 

1 - 5 

 Selalu  5 

 Sering 4 



 

              Penilaian Tugas Tidak Terstruktur 

 

No NamaSiswa 

Aspek yang dinilai Total 

Mendengarkan cerita, berita atau pembicaraan 

berbahasa Arab 
 

1    

2    

3    

4    

Dst    

            

b. Penilaian sikap (observasi) 

No Aspek yang diobservasi 

PilihanJawaban S

K

O

R 

Selalu 

 

Sering Kadang-

kadang 

Tidak 

Pernah 

1 Antusiasme dalam belajar      

2 Bertanggung jawab / peduli      

3 Percaya diri dalam berinteraksi      

4 Menghargai orang lain      

5 Santun      

 JUMLAH      

 

1 Kadang-kadang 3 

 Pernah 2 

 TidakPernah 1 

 Nilai Akhir = Jumlah Skor Perolehan x 100 = ....... x 100 = 

........ 

Jumlah Skor  Maksimal                5 

5 

N

o 

Keterangan JumlahSkor 

1 Baik Sekali / Selalu 76-100 

2 Baik / Sering 51-75 

3 Kurang / Kadang-kadang 26-50 



 

 

 

Rentang Skor Sikap 

 

             Penskoran : Nilai = Jumlah skor Jawaban 

                            5 

2. Pembelajaran Remidial dan Pengayaan 

 

Siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar diberikan kesempatan untuk 

memperbaikinya sesuai dengan indikator pembelajaran yang belum tercapai 

baik dengan cara diberikan tugas atau dengan mengulang tes. Jika didapati 

banyak siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar maka guru wajib 

memberikan pembelajaran ulang sesuai dengan indikator yang belum tercapai 

oleh kebanyakan siswa (remedial teaching), selanjutnya guru melakukan 

penilaian kembali  dengan indikator soal  yang sejenis. Remedial 

pembelajaran dilaksanakan pada waktu dan  hari tertentu atas kesepakataan 

antara siswa dan guru. Sedangkan bagi siswa yang sudah tuntas diberi soal 

yang lebig tinggi sebagai bahan pengayaan. 

 

 

 

 

Guru meminta siswa memperlihatkan lembar penilaian kepada orang 

tuanya dengan memberikan komentar dan paraf.Cara lainnya dapat juga 

dengan mengunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang 

nilai pengetahuan dan sikapprilaku siswa setelah mengikuti kegiatan 

pembelajaran. 

 

 

 

1. Media : Papan tulis,  

2. Alat/Bahan : Gambar/tulisan Kertas 

3. Sumber Belajar : Buku paket bahasa Arab Kurikulum 2013, Dr. 

HD.Hidayat, dan buku paket bahasa Arab Kementerian Agama RI 2015 Buku 

Guru ha. 8 – 9. 

4 Cukup / Tidak pernah 0-25 

   

G. Interaksi Guru Dengan Orang Tua 

H. MEDIA / ALAT, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR 



    

Mengetahui,    Kendal,   Juli 2017 
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 ترجمة الباحثة

 السيرة الذاتية .أ 
 : ليلي إثَّن غنية االسم

 133211018:  رقم الطالب
 1994أغوستوس  1ندال، ق:  املكان وتاريخ املولد

 منطقةRW  /1 RT 2ىىت قرية مجيب أروم  -: شارع سوكرنو  العنوان
 إندونيسيا –فاتبون مدينة قندال جوى الوسطى 

 اللغة العربية علوم الرتبية والتدريس / قسم تعليم: كلية  الكلية / القسم
 085803553743:  رقم اهلاتف

 lailyisna94@gmail.com:  الربيد االلكرتوين
 

 السيرة التربوية .ب 
 التربية الرسمية .1

 2007االبتدائية اكحكومية ، خترج يف سنة  2مدرسة غوبوك ساري   .(أ 
فغاندون  –نوى مدرسة املتوسطة اإلسالمية هنظة العلماء سونان أيب  .(ب 

 2010قندال، خترج يف سنة 
 2013املدرسة الاانوية اإلسالمية اكحكومية قندال، خترج يف سنة  .(ج 

 التربية غير الرسمية .2
 2011مسارانج، خترج يف سنة  –عاليا  –معهد اجلامعة وايل سويجو  .(أ 
مسارانج ، ُترج يف  –توغو  –معهدختفيظ القرآن اكحكمة توغو رجو  .(ب 

 2017سنة 



  



  



 

 


