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 امللخرص
 

" العالية 37تنفيذ كتاب "دروس اللغة العربية" للفصل العاشر مبدرسة "هنضة العلماء 
 311133331رقم الطلبة:  ة،اليف خليفة حسن اخلامت. جفريينج كندال

مشكلة هذا البحث هي املشكلة األساسية اليت وجهها التعليم احلاىل وهي ضعف 
عملية التعليم ابلسبب نقصان اتقان املعلمني يف استخدام األسلوب وطرق التعليم وماّدة 

ر الكتاب الدراسي هو أحد املصاد ،الدرس ومصادر التعليم املتطورة. يف التعليم والتعلم
حيث بقراءته حصل الطالب على نتائج اإلجيابية  ،للطالب وهو ادة التعليمية الواضفة

لتشكيل ذاهتم مباشرة أو غري مباشرة. وابلتايل فإّن تنفيذ وحدة التعلم هي إحدى من 
جهود املعلمني يف حتليل الشكلة األساسية اليت تواجه التعليم األن. ومشكلة هذا البحث 

 وعيوبه. ،املزااي ،س اللغة العربية"هي تنفيذ كتاب "درو 
وهو البحث الذي يستخدم لتصوير تستخدم الباحثة يف هذا البحث حبثا نوعيا 

جتماعى والسلوك واالعتقاد والرأى والفكر فرداي أم وحتليل املظهر واحلادثة والنشاط اإل
 .مجاعيا

لفصل العاشر إّن تنفيذ كتاب "دروس اللغة العربية" ل والنتائج من هذا البحث هي:
له  ،كان مبدرسة العالية األخرى  " العالية جفريينج كندال سواء37مبدرسة "هنضة العلماء 

 وفهم القواعد الّلغة العربيةدف وهو جعل التالميذ قادرين على فهم الّلغة العربية اهل
سى بية إىل الّلغة اإلندونيسية على العكس. واملنهج الدراويرتمجوا النصوص من الّلغة العر 

يف هذه املدرسة تستعمل املنهج الذى قد تعنّي به وزارة الدينية اإلندونيسية وهو منهج 
. والطريقة املستخدمة هي الطريقة احملاضرة. والوسائل فيها مل تكن كاملة 1331الدراسي 

وجّيدة. والكتاب املدرسي املستخدم هو كتاب "دروس الّلغة العربية". والتقومي الذي يقوم 
إختبارات اّليت أعطاها املعلم من كل  ،م الّلغة العربية لقياس قدر إجناز نتعلم نوعانبه املعل
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لقاء إبعطاء سؤال أّما شفهيا أو حتريراي واختبارات اليت أقامها التالميذ عند اإلنتحان يف 
العيوب و املزااي يف تنفيذ كتاب  " العالية جفريينج كندال.37مدرسة "هنضة العلماء 

" العالية جفريينج كندال 37العربية" للفصل العاشر مبدرسة "هنضة العلماء  "دروس اللغة
" 37العيوب يف تنفيذ كتاب "دروس اللغة العربية" للفصل العاشر مبدرسة "هنضة العلماء 

 ،وقلة املاّدة كاملفردات واخلوار يف الكتاب ،ونقصان الوقت ،العالية جفريينج كندال
وليس فيه العوامل املساعدة. و املزااي يف تنفيذ كتاب  ،املةوالوسائل املستخدمة مل تكن ك

" العالية جفريينج كندال 37دروس اللغة العربية" للفصل العاشر مبدرسة "هنضة العلماء "
هو التالميذ يستطعوا أن يفهموا الدرس بسرع ألن استعمل الكتاب اللغة السهلة و كثري 

لغة العربية" يف الفل العاشر مدرسة هنضة تنفيذ كتاب "دروس ال ،على كل الصوار فيه.
 جفريينج كندال يستمر جيدا. 37العلماء 
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 الشعار
 

 من قضي الوقت طوال جلمع املال خوف من الفقر فهو فاقر
“Barang siapa yang menghabiskan waktu berjam-jam lamanya 

untuk mengumpulkan harta karena takut miskin، maka dialah 

sebenarnya orag miskin” (Imam al-Ghazali R.A) 
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 اإلهداد
 

هذا البحث إىل: هتدي الباحثة  
 والدّي الكرميني مصطفى وإران سيتياواتى

عّلموين علوما  وكذالك املعّلمون احملرتمون الذين ي ،هاريتسة أّول موليدية ،أخيت الصغري
،كثرية بغري عدد  
هذا البحث وكّل من يسهم يف كتاية  

 وهللا املستعان.
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 كلمة الشكر والتقدير
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد والشكر هلل رّب العاملني الذي أعطى الكاتبة توفيقا ورمحة وأخرج نتائج  

الفكر له وحط عنه من مساء العقل كل حجاب من سحاب اجلهل حيّت بدت له 
ت كتابة هذا البحث العلمي. الصالة الشموش املعرفة ورأي حمذراهتا منكشفة حيت إنته

هو الذي  ،والسالم على سّيدان حمّمد أشرف األنبياء واملرسلني وعلى اله وصحبه أمجعني
 بلغ رسالة هللا إىل الناس حّّت يستطيعون فعل أوامر هللا وجتنب نواهية.

 قد متت كتابة هذا البحث العلمى وهذا املقدم إىل كلّية علم الرتبية والتدريس يف 
جامعة وايل ساعا اإلسالمية احلكومية بسمارنج ويرجوا أن يكون من احملاوالت لنشر تعليم 
اللغة العربية. وأقول شكرا حق الشكر إىل من يساعدين أبي املساعدة ألجل كمال هذا 

 وهم: ،البحث العلمي
ية فضيلة الدكتور   عميد كلية علم الرتبية والتعليم يف جامعة واىل ساعا اإلسالم .3

 احلكومية بسمارنج.
فضيلة السيد الدكتور أمحد إمساعيل املاجستري رئيس قسم التعليم اللغة العربية يف كلية  .1

 علم الرتبية والتعليم.
فضيلة السيدة األستاذة تؤتئ قرة العني املاجستري ككاتبة قسم تعليم اللغة العربية  .1

 .بكلية الرتبية و التعليم
ديق املاجستري والسيد أمحد يوسوف إثنان ستياوان املاجستري فضيلة السيد حمفوظ ص .1

 الذان قد شرفاين حيّت متام كتابة هذا البحث العلمى.
مجيع معلمي كلية علم الرتبية والتعليم يف جامعة واىل ساعا اإلسالمية احلكومية  .5

 بسمارنج.
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العالية  37كرئيس مدرسة هنضة العلماء   ب املاجيسترياحممد نوروهفضيلة سيد  .7
كمعّلم اللغة العربية يف مدرسة هنضة   نور فطين الليسانسيجفريينج كندال والسيد 

 العالية جفريينج كندال. 37العلماء 
والدي )مصطفى وإران ستياواتى( وأخيت الصغري )هاريتسة أّول موليدية( شكرا كثريا  .1

 على اهتمامكم.
فعا للقراء. امني.ذا البحث العلمى انعسي هللا سبحانه وتعلى يعطي اخلري هلم وجيعل ه  
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 الباب األول 

 مقدمة

 خلفية البحث .أ

جهاز  لطالب وهوسي إحدى من مصادر التعلم لادر كتاب ال  ،ميعلالت   يةيف عمل  

الون الطالب مباشرون أو غري مباشرون ين ،حيث بيقرؤون الكتاب ،التعليمي الوظيفي

طالب املعلم و ال ااملواد التعليمية اليت إستخدامه نقص ،لكن 1قيام اإلجيايب إلنشاء نفسه.

د التعلم و يف إستعماهلا تعتمد إال  واحد من موا ،عملية التثبيطة يف عملية التعلم تكون

أم  أن   كثري من أنواع الكتوب اليت تستطيع   وهي الكتاب املدرسية اليت موصى به املدرسة.

أن تكون كتيبات و مصدر التعلم يف عملية التعلم. املثال مواد التعلم بصمة و املواد التعلم 

 2غري بصمة.

كل مدارس الدينية حتت تدريب   2112-2112منذ سنة  ،ليحضر جيل الذهب  

. لنفع 2112 دراسييذ منهج الوزارة الدينية اإلندونيسية مستعدا و ملتزما اتم ا لتنف

لدراسية احقوقيا شكلي ا نشرت وزارة الدينية تنظيمية الوزارة الدينية عن املنهج  ،املذكور

                                                             
1 Abu Ahmadi, Metode Khusus Pendidikan Agama, (Bandung: 

Armico, 1986) hlm. 208 
2 Bisri Mustofa, Pembelajaran Bahasa Arab Pendekatan, Metode, 

Strategi, Materi, dan Media, (Yogyakarta: UIN Malang Press,2008), hlm.90 
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ومعايري ، و معايري الكفاءة ،2112طار األساسية منهج املدرسية اليت فيها إ ،2112

 و معايري التقييم. ،وعملية القياسية ،احملتوية

اعد وزارة الدينية اإلندونيسية  ،2112 دراسييق منهج الكالدليل املدين يف تطب  

الذي  نشرت كتاب الطالب أو كتاب املعلم .م علم الدينية يف املدرسةشكل املنهج التعل  

 . 2112تكون مواد الغذائية لتطبق منهج املدرسة 

ألن  .حاسم و حتديد 2112منهج املدرسة  سي يف طيبقاوجود الكتاب الدر   

و  ،حثيب ،يستطيعان أن خيدشان القيم مستقالالطالب أو املدرس  بكتاب الدراسي

و التطلعات أو يشتد  متحرك اإلبتكار و إبداعي مفيدا  ،و الدافع ،اكتشاف إهلام

 2للمستقبل.

شر عن تنفيذ كتاب دروس اللغة العربية  للفصل العا يف كتابة حبثأما شئ مهم   

ألن  متعلمة اللغة العربية تشكل  هو " العالية جفريينج كندال10مبدرسة "هنضة العلماء 

درس الواجب يف  كل املدارس اإلندونيسيا حيت مطلوب  تنفيذها جيدا كي تكون تعلم 

طور مهارة يي ذالعربية هي درس ال. درس اللغة 2112اللغة العربية فعاال ابستعمال املنهج 

و  ،علمالو  ،و الشعور ،الفكرة و ،لفهم و تظهر معلومات ،اإلتصال الشفوي و الكتابة

                                                             
3 Kementrian Agama Republik Indonesia, Durus al-Lughoh al-

Arobiyyah, (Jakarta: Kementrian Agama,2014),  hlm. 4 
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كاللغة دين  ،ة كاللغة الرمسية األمم املتحدة،و الثقافة. اللغة العربية مع املشهود ،التكنولوجيا

 اإلسالم أيضا.

خلدمة تهدف إيل توظيف ال يةشخصبراعة اللغة العربية سوي تدعم الكفاءة ال  

حلجاة حسن أ ،وتعزيز تنوع اإلسالم ،والشركات الدولية ،دبلومسيةو ، واإلتصا، امليدانية

وز اخلصائص اليت حيدرس اللغة العربية  2112يف منهج  ،تنسك أو فهم تعاليمها. لكن

 جتب أن تكيف ابلتعليم مواضيعية املتكاملة و جاذبية العلمية.

لدي الفرق و العراقل يف تنفيذه يف املعلمة اللغة العربية. و  2112فطبعا منهج  
من هذا احلال أيضا أرادت الكاتبة ان تعرف كيف تنفيذ كتاب دروس اللغة العربية مبدرسة 

 ة" العالية جفريينج كندال. مث ملاذا هذا البحث تفعل يف مدرسة العالي10"هنضة العلماء 
 ،وضوع البحث قريب من سكن الكاتبةألن اختارت م ،جفريينج كندال 10هنضة العلماء 

 كي تكون سهلة يف تبحث.

جفريينخ كندال  10مدرسة العالية هنضة العلماء  ،املراقبة فعلت الكاتبةمن قبل   

نهج كتاب دروس اللغة العربية مب. تنفيذ  2112لغة العربية مبنهج نفذت كتاب الدروس ال

بعض العقبات شعر معلم الدرس اللغة العربية حيث  ،ال ينسجم يف استعماله  2112

العقاابت  ،. لكن2112م يف عرض املدة ابمنهج من مادة غري الكاملة أو يف استعداد املعل
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. معلم الدرس اللغة العربية 2112املذكور ال جيعل سئم املعلم و ينقض التعليم مبنهج 

 اللغة العربية. يعطي أحسن التعليم و يفه م طالبه مناسب ابلكتاب دروس

 مدرسة هتتم الكاتبة أن تستأجر حبث يف األنواع اخللفية البحث املذكورة، بواسطة  

ة كتاب "دروس اللغ ينج كندال حتت املوضوع " تنفيذجفري  10العالية هنضة العلماء 

 "" العالية جفريينج كندال10العربية " للفصل العاشر مبدرسة "هنضة العلماء 

 مشكلة البحث  .ب

ال خترج الباحثة عن املوضوع املذكور، فتنبغي للباحثة أن حتدد املسائل،   ألن 
  كمايلي:

لعلماء للفصل العاشر مبدرسة "هنضة اتنفيذ كتاب "دروس اللغة العربية"  كيف  .1
 ؟" العالية جفريينج كندال10

ة العلماء للفصل العاشر مبدرسة "هنضيف تنفيذ كتاب "دروس اللغة العربية"  هل .2
 ؟2112مناسبة ابملنهج الدراسي  العالية جفريينج كندال" 10

 أهداف البحث و منافعه .ج

 :، فأهداف البحث ما يليمناسبة ابملسائل السابقة

لعلماء للفصل العاشر مبدرسة "هنضة امعرفة تنفيذ كتاب "دروس اللغة العربية"   .1
 " العالية جفريينج كندال10
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ة "هنضة للفصل العاشر مبدرستنفيذ كتاب "دروس اللغة العربية" مناسبة معرفة  .2
 " العالية جفريينج كندال10العلماء 

 و أما فوائدة فهي كما يلي:

 الفائدة النظرية .1

و هذا البحث انفع لزايدة املعرفة عن ترقية فهم كتاب "دروس اللغة 

 جفريينج كندال.العالية  10العربية" لدي الفصل العاشر مبدرسة هنضة العلماء 

 الفائدة التطبيقية .2

يكون هذا البحث مفتاحا للباحثة يف كشف العلوم اجلديدة و تعميقها 

 و ليكون زايدة و خرية هلا يف تعليم اللغة العربية يف املستقبل.

هذا البحث يعطي االفرتاحات الرتفاع تعليم و التعلم اللغة العربية كى 

 خاصة يف مادة اللغة العربية  ،جح التعليم و التعلم يف املستقبلين

 و فوائده أيضا كما يلي

 للتالمذ (أ

العالية  10ارتفاع الدفاع يف التعليم اللغة العربية مبدرسة هنضة العلماء  (1

 جفريينج كندال
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 ترقية إجناز التعلم يف تعليم العربية. (2

 للمدرس (ب

تصري عملية التعليم اللغة العربية لصف العاشر مبدرسة هنضة العلماء  (1

 العالية جفريينج كندال مسرورة 10

يف على  2112كإحدى املعروفات و املراجع عن أمهية تعليم مبنهج  (2

 اللغة العربية.

 للباحثة (ت

لنيل اخلربة مسرخ املدرس و لتزويده يف تعليم اللغة العربية مبنهج  (1

2112. 

 لزايدة املعروفة عن تعليم اللغة العربية مبنهج 2112
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 الباب الثاين

 اهليكل النظري

 

 تعريف تعليم اللغة العربية .1

التعليم هو اسم املصدر من الفصل "عّلم" وهو جعله يعلمه يقال علمته 

علم و املعرفة إىل فالتعليم عند حممود على السمان هو إيصال املعلم ال 1فتعلم.

املعلم و  لكل ر وهي الطريقة االقتصادية اليت توف ،بطريقة قومية ،أذهان التالمذ

املتعلم الوقت و اجلهد يف سبيل احلصول على العلم و املعرفة. فللتعلم أركان 

  2و الطريقة. ،و املادة ،و املتعلم ،أربعة وهي املعلم

                                                             

ص.  ،(1892لبنان: دار املشروق -)بريوت ،املنجد يف اللغة األعالم ،لوويس مألوف1        
625-625 

2حممد على السمان، التوجية يف التدريس اللغة العربية، )دار املعارف:1851(، ص. 21
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و اللغة العربية من أشهر اللغات السامية اليت هي نسبة إىل سام ابن 

وهي لغة  ،فة يف جمتمعناغة التعليم و الثقااللغة العربية هي ل 1نوح عليه السالم.

 4القوم اليت تربط حاضران مباضينا.

تعليم اللغة العربية هي عملية ذهنبية واعية الكتساب السيطرة على 

من خالل دراسة هذه األمنط و حتليلها  ،اط الصوتية و النحوية و املعجميةاألمن

بوصفها حمتوى معرفيا. فتعليم اللغة يستند إىل الفهم الواعى لنظم اللغة كشروط 

 6إلنفائها. فالكفاية املعرفية سابقة على األداء اللغوي و شرط حلدوثة.

إنّه  ،و ليس جهدا ينفرد به شخص أما اخرأّن تعليم اللغة العربية ه

وإعداة بناء اخلبة هذه النشط يتطلب إسهم كل من املعلم  ،،ةإعادة بناء اخلب 

 5و املتعلم أنه جهد مشرتك وعمل متكامل حيتاج من كل منهما جهدا.

  

                                                             

 81-21ص  ،(1851)دار املعارف: ،التوجية يف التدريس اللغة العربية ،حممد على السمان1 
 16ص  ،(1851)دار املعارف: ،التوجية يف التدريس اللغة العربية ،حممد على السمان4 
تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا: النظرية و  ،إميان أمحد هريدي على أمحد مدكور و6 

 190ص  ،(2005 ،دار الفكرى العريب)القاهرة:  ،النطيق

)مصر: منثورات  ،تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا مناهجة وأسالبية ،رشيد أمحد طعيمة5 
 45ص  ،(1898،املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة
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 الوسائل التعليمية .2

عملية التعلم هي عملية فيها أفعال املعلم و التلميذ علي أساس العالمة 

املتبادلة الذي تستمر يف وضع االلرتبوي لتحقيق اهلدف املعني. عملية التعليم 

تستطيع أن متشي ساراي حني مجيع العناصر املؤثر يف عملية التعلم يدعم يف 

 أجل حتقيق اهلدف. 

ملا  ،منطومة املنهجةاملدرسي مكون مهم و عنصر فاعل من عناصر

لتعلم جبب و يتميز به من أث وجاذبية لذى املتعلمني: مما جيعلهم يقبلون علي ا

و  ،ما يقدم هلم من معلومات و خباتو التسلية في ،شاعرين ابملتعة ،شغف

 هذا جيعل تعلم أبقى أثرا و اكثر وضوحا ابلنسبة هلم.

 الوسيلة التعليمية تعريف .أ

الوسيلة التعليمية علي كل ما يستخدمه املعلم أو املتعلم أو يطلق لفظ 

مها معا من أدوات وأجهزة و معدات يف تعلم ما يتضمنه املنهج من 

معلومات و مهارات و خبات لتنمية اجلوانب الوجدانية يف أقل وقت و 

 جهد مع حتقيق أفضل نتيجة ممكنة.
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 أنواع الوسائل التعليمية .ب

اليت ميكن استخدامها يف املنهج املدرسي تصنيفات للوسائل التعليمية 

و إمّنا ميكن حصر أهم أنواع  ،ال ميكن استعراضها يف هذا املقام ،عدة

 الوسائل بغض النظر عن تصنيفاهتا التعليمية فيما يلي:

 مسعية: كاملذايع و املسجل. -1

 بصرية: كالشفافيات و الشرائح و الصور. -2

 ة الفيديو.و أشرط ،مسعية بصرية: كالتلفزيون -1

 و العينات. ،ملموسة األدوات التعليمية احملسوسة مثل اجملسمات -4

 واقعية: مثل الرحالت و الزايرات امليدانية -6

 ممثلة: كتمثيل مواقف معينة. -5

 جمردة كالكلمة املكتوبة -5

ئط املتعددة كأّن الوسائط املتعددة: وهي اليت جتمع بني أكثر من عنصرين من عناصر الوسا
 جتمع بني الصوت، و الصورة، و احلركة، و املوسقى، و النص املكتوب.7

 

                                                             

 150-165ص  ،(2009 ،)رايض: مكتب الراشد ،املناهج الدراسية ،خالد حممد عرفان5 
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 سيادر كتاب الال .3

 تعريف الكتاب الدراسى .أ

 ،ِكَتابًَة و ِكَتاابَ   –َيْكُتُب  –أّن كلمة كتاب من لفظ َكَتَب  ،من املعروف

مسي بذلك جلمعه أبوابه و فصوله  ،كتاب مجعه كتب معناه ما يكتب فيهال

الدراسي هو الكتاب الذي ينشر أصال ألغراض الدراسة و الكتاب  9ومسائله.

الكتاب الدراسي من املصادر اليت هلا دور مهم  8وإلملام أبصول علم من العلوم.

 ،مي املواد للطالب. و بعبارة أخرىيف عملية التعلم. فهو مرجع للمعلم ينفي تقد

 كتاب الدراسي هو كتاب ميكن أن يستخدمه الطالب و املعلمون يففإّن  

كتاب الدراسي جيب أن يكون الو  10عملية التعليم ألجل كشف املعلومات.

 دف واضح ألّن هذا اهلدف سوف يكون مرجعا يف تقرير و تنظيم املواد.ه

ها تكتاب الدراسي هو الكتاب املعياري جيب علي املدرسة استخدام

 ،وكو السل ،واألخالق ،د الدراس لرتقية اإلميان والتقويالذي حيتوي علي موا

                                                             

 551 .ص ،(1892 ،)بريوت: دار املشرق ،قاموس املنجد يف اللغة واألعالم ،لوس ملوف8 

 ،(1894 ،)بريوت: مكتبة لبنان ،معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألداب ،جمدي و هبه9
  10ص. 

أسس إعداد الكتاب التعليمية لغري الناطقني  ،عبد هللا الغايل و عبد احلميد عبد هللاانصر 10 
 8ص.  ،دون السنة ( ،)القاهرة: دار الغايل ،ابلعربية
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والطاقات  ،والقدرات ،والكفاءات ،وسيطرة العلوم والتكنولوجيا ،خصيةوالش

 11اجلسمية والصحية املصنف املبىن على أساس الرتبية القومية.

 فوائد الكتاب الدراسي .ب

يعتب الكتاب الدراسي أحد مصادر التعلم الذي يستخدمه كثري من 

مؤسسات الرتبية من اجملتمع أو مؤسسة الرتبية. وهذا يدل على أّن بعض 

كتاب لكتاب الدراسي كايستخدم   كله ،وى اإلبتدائي إىل املستوى العايلاملست

ينفصل عن عملية كتاب الدراسي مصادر التعلم ال أّن   ،عىنمباألساسي. و 

 يف الرتبية الرمسية أم الرتبية غري الرمسية.متساواي  ،التعلم و التعليم

 منها ما يلي: ،عليم كثريةفوائدد الكتاب الدراسي يف عملية الت

 زايدة االهتمام والداقعية للتعلم (أ

 يعطي التباين يف التعلم (ب

 توفري البينة املسهلة التعلم (ت

 تقدمي أمثلة مملوسة اكثر (ث

 يعرض املعلومات األساسية التعلم (ج

                                                             
 عن الكتاب ادراسي 2006سنة  11قانون وزارة الرتبية القومية للجمهرية إندونيسيا رقم 11
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 12حتفيز التفكري التحليلي (ح

كتاب الدراسي فوائد كثرية. من بيان السابق ختليص الباحثة أّن  

البيان والشرح األوضح  وإعطاء ،االهتمام والدافعية للتعلم زايدةمنها 

 فيز التفكري التحليلي.حيو  ،تقدمي أكثر أمثلة ،يف التعلم

 معيار الكتاب الدراسي اجليد .ت

 منها ما يلي: ،هناك معيار الكتاب الدراسي اجليد

أي التالمذ الذين  ،أن يكون كتاب الدراسي جذااب برغبات التالمذ (أ

 يستخدمونه

 ن يكون مشجعا على التالمذ الذي يستجدمونهأ  (ب

 أن حيتوي علي التوضيح ابلرسوم أو التصوير اجلاذب أبنفس التالمذ  (ت

أن يكون الكتاب الدراسي ابلنظر إىل العوامل اللغوية حيت تناسب   (ث

 بكفاءة التالمذ الذين يستخدمونه

واألجدر  ،أن يكون حمتوي الكتاب الدراسي موثوقا ابلدروس األخرى  (ج

 11ابلتخطيط لتكون احتادا متحدا.

                                                             
12 Henry Guntur Tarigan، Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia، 

(Bandung Angkasa: 1986)، hlm. 11. 
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 3103منهج الدراسي  .4

 3103معرفة منهج الدراسي  .أ

هو املنهج أيسس ابلطبيعة و الكفاءة الذي  2011منهج الدراسي 

و حسن ابلتطورات احلاجات  ،2005جب االنتقادات منهج الدراسي يو 

سعي احلكومي لنيل ربوة  من أحد 2011والدنيا الشغل. منهج الدراسي 

 2011من منهج الدراسي  وا براعة العلم و التكنولوجي. يرجاجملتمعية يف

 خصوصا يف العوملة. ،أن يكمل مشاكل يف العامل التعليميستطيع 

 3103نهج الدراسي ملاملزااي  .ب

، وإبداعيا ،توقيع اإلنسان خصيبا 2011لدراسي تنفيذ منهج ا

األساس الطابع و الكفاءة لدي املزااي. منهم:  ومبتكرة. ألن هذ املنهج على 

إلن  ،يستعمل تقريب الساذج )السياقية( 2011منهج الدراسي  أوال:

ويركز يف حقيقة التالمذ ليطور الكفاءات مناسبا بكفاءهتم. يف هذا ،،يذهب

وعملية التعلم يستمر ساذجا بشكل العمل  ،كون مبحث التعلمياحلال التالمذ 

                                                                                                                                       
13 Mansyur Muslich، Teks Book Writing (Dasar-dasar Pemahaman، 

Penulisan، dan Pemakaian buku teks)، (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media: 2010)، 

hlm. 53  
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 transfer of)و تستند ابلكفاءة اخلاصة وليس من إنتقال العلم 

knowledge) 
يستند ابلطابع و الكفاءة الذي يؤسس  2011: منهج الدراسي اثنيا

ة حّل قدر  ،و مهارة اخلاصة يف العمل ،نماء القدرات آخر. براعة املعرفةغ

وإمناء اجلوانب الشخصية يستطيع أن يعمل أمثال  ،ميةاملشكلة يف احليات اليو 

 يستند مبعيار الكفاءة اخللصة.

حقول الدراسات أو املاّدة الدراسية اخلاّصة اليت يف إمناءها ابحلرّي : اثلثا

 14تستعمل تقريب الكفاءة.

 

 

 

 

 

 

 (KTSP)و منهج قبله  3103الفرق بني منهج الدراسي  .ت
                                                             

14 E. Mulyasa، Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013، 

(Bandung: Remaja Rosdakarya، 2013)، hlm. 163-164 
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 ملدرية اإلبتداءيةالفرق اجلوهري منهج الدراسي 

 

 KTSP 2006 3103منهج الدراسي 

 ،درس يدعم الكفاءات )الطرحكل 

 واملعرفة( بفرق التنقيط ،واملهارة

الدرس اخلاص يدعم الكفاءة 

 اخلاصة 

تصميم الدرس متصال ابلدرس األخر 

و لدي الكفاءات األساسي مرتبطا 

 ابلكفاءات األساسي كل الفصل 

و لدي  تصميم الدرس ليقوم بنفسه

 الكفاءات األساسية بنفسه

اللغة اإلندونيسيا كاأللةاإلتصال و 

 carrier of)   الناقل للمعرفة

knowledge) 

 اللغة اإلندونيسيا كاملعرفة

وهي  ،بطريقة املناسبةدرس تعلم كل 

 ،والتجريبة ،والسؤال ،بواسطة املالحظة

 والتفكري

 نواع الطروقدرس أبتعلم كل 

 ختصص منذ سنة إحدى عشر ،درس الواجبمايف ختصص. له 
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 ودرس التعميق الرغب ،ودرس الرغبا

مدرسة العالية و مدرسة العالية املهنية 

هلما الدرس الواجب معلقا أبساس 

 واملوقف ،واملهارة ،املعرفة

مدرسة العالية و مدرسة العالية 

 املهنية بدون تشاهبة الكفاءة

ختصص يف مدرسة العالية املهنية ليس 

فيه  ،مفصال جدا )حيت جمال الدراسة(

 جتمع التخصص والتعميق

ختصص يف مدرسة العالية املهنية 

 مفصال جدا )حيت اخلبة(

 

 فعل خطوة تعزيز احلكم بطريقة ما يلى: ،الفات املذكورتخيستقبل اإل

 دليل التعليم الذي يتكو من كتاب الطالب و كتاب املعلم. (1

التعلم الذي قد أعد قبله و مصدر  يتمرن املعلم لفهم استخدام مصدر (2

 األخر ميكن استخدامه.

 اجملاورة و الرصد من مركز أو الدائرة يف عملية التعليمية. (1

 

 الدراسة السابقة .5
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قبل إقامة البحث تعلم البحوث السابقة واملتقاربة يف هذا  ةنبغى للباحثت

 يف املكتبة فوجدها، وهي كما يلي: ةاملوضوع. وقد طلبها الباحث

يف  )’Amalia Fajria Mudli(عمليا فجراي فضلي ه تالبحث الذي كتب .1

 Pembelajaran Bahasa Arabحتت املوضوع " ،2011السنة 

di Kelas X Arabiyah -Ta’limul lughoh Aldengan Modul 

MAN 2 Wates Kulonprogo tahun Ajaran 2012/2013" 

كيف تنفيذ كتاب "تعليم اللغة العربية" يف التعليم إىل   ه الدراسة هذ تبحث

اللغة العربية  و ما العيوب و املزااي التعليم اللغة العربية بكتاب تعليم اللغة 

يف فصل العاشر مدرسة  DIYلغة العربية مدرسة العالية  MGMPالعربية 

عملية تعليم ( 1دلة نتيجة البحث أّن  .واتس كولون فروغو العالية يوغياكارات

اللغة العربية بوحدة "تعليم اللغة العربية" مشاورة معلمني ماّدة الدروس اللغة 

العربية جملرسة الثانوة بيكياكارات للطالب فصل العاشر مبدرسة الثانوية الثانية 

قد حاول لتشعيل علي  2012/2011واتس كوالفروغو السنة الدراسية 

ة العربية اعداد التدريس جداي و معمدة النحو األمثل. حيث جيعل املعلم اللغ

( 2ابإلسرتاتيجيات و الطرق و وسائل املنوعة و اإلبداع و املرح و التجدى. 

العوامل الىت تكون دعما يف تنفيذ تعليم اللغة العربية ابلستخدام الوحدة "تعليم 
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اللغة العربية" هي: الدعم من املدرسة اليت جتعل وحدة "تعليم اللغة العربية"  

كإحدي مواد اللغة العربية و توفر وحدة "تعليم اللغة العربية" للطالب و توجه 

املعلم اللغة العربية كمصدر الطالب يف توجيه األسئلة و طريقة تعلم الطالب. 

 ال تثبيطه هي: انقص اإلدارة للطالب، مهارة الطالب املتنوعة، و عوامل

و فرصة  ودة يف الفصل،الوسائل املوج حيمل الطالب أو فقد منهو الوحدة،

 التعلم الطالب.

 2014يف السنة  (Eka Rahmawati)إيك رمحويت  هتالبحث الذي كتب .2

 Implementasi Kurikulum 2013 dalamحتت املوضوع "

Pembelajaran Bahasa Arab di Kelas X Godean Tahun 

Pelajaran 2014/2015 تبحث هذه الدراسة أن كيف تنفيذ منهج "

ليم اللغة العربية يف الفصل العاشر مدزسة غداين العالية و ما يف تع 2011

( تنفيذ 1العيوب و املزااي يف إستعماله. نتائج هذه الدراسة تشري إيل أن: )

يشري تعلم املنهج العلمي و  10يف تعليم اللغة العربية يف الفصل  2011املنهج 

الناجح هو املعلم تعلم  ( دعم العامل اليت جتعل تنفيذ املنهج2التقييم األصيل. )

املرافق و البية التحتية الكفاية و تطبيق  ،2011اللغة العربية منها وطنية يف عام 
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. العامل تثبيط املنهج هو مساعدة من 2011مالئم لتقييم اإلحتياجات لديه 

 الكتاب احلكومة للمعلمني و املتعلمني تصل متأخرة.

 Al Makkawi Syukron)املكوى شكرا شهبنا البحث الذي كتبه  .1

Syahbana)  حتت املوضوع " ، 2015يف السنةImplementasi 

Pembelajaran Bahasa Arab Kurikulum 2013 di MTs 

Mu’allimin Sruweng، Kebumen Tahun Pelajaran 

ة املستند هذه الدراسة تركز علي كيف تنفيذ العليم اللغة العربي ”2015/2016

و ما جهد املعلم يف  العيوب و املزااي،و ما  ،2011إيل منهج الدراسي 

يف  2011تطويره. و جري تطبيق تعليم اللغة العربية منهاج التدريس عام 

املدرسة "معلمني" املتوسطة اإلسالمية بسروينج كبومني ولكن مل يبلغ إىل حد 

مثلي أو حد كامل. و قرينته أن التصنيف خطة البامج التعليم مل يناسب 

مث عملية التعليم مل يطابق خبطة الباميج التعليم و  ،2011عام  عليممبنهاج الت

عدم تيفري وسائل التعليم. عوام الدفاع األوىل: أن معلمى اللغة العربية ال يزالون 

ابلتباع التدريبات و  2011يزيدون املعرفة مبا يتعلق مبنهاج التدريس عام 

تاب التلميذ. و عوامل التوجيهات و املناقشات و جهود كتاب املعلم و ك

حيتاج  ،2011ملعلم عن منهاج التدريس عام احلرمان األوىل: نقصان مفاهم ا
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قلة وسائل التعليم كمكّب  ،2011التكييف منهاج التدريس عام  املعلمني إيل

عدم عمل اللغة و قلة الكتب املرافقه، كالقوامص و املعاجم، الصورة و م

 عليم.املالئمة يف وضع خطة البامج الت

وأّما الفرق بينها كون البحث  دراسات خمتلفة هبذا البحث العلمى،هلؤالء ال

تنفيذ الكتاب "دروس اللغة العربية " للفصل العلمى الذى ستكتبه الباحثة 

وجمال هذا . " العالية جفريينج كندال10العاشر مبدرسة "هنضة العلماء 

ضمونة واملواد اململواد، لتبليغ االبحث حيتوى على الطريقة والوسائل املستخدمة 

يف كتاب "دروس اللغة العربية جزء األول لوزارة الدينية اإلندونيسية" والعوامل 

 العلماء هنضةاليت تؤثر عملية التعليم اللغة العربية للصّف العاشر يف مدرسة 

 . وأّما الّتساوى بينهم هو متساواي يف املنهج.كندال جفريينج العالية" 05

 النظرى اإلطار .0

واملراد هو أن تدل  15طريقة فكرة الباحثة املتعلقة بعملية البحث.وهو 

وتسهل   16الباحثة على القراء أن العملية والنتائج يف هذا البحث منتقية.

                                                             
15 Heri Jauhari، Panduan Penulisan Skripsi، Teori dan Aplikasi، 

(Bandung: CV Pustaka Setia)، hlm. 105 
16 Heri Jauhari، Panduan Penulisan Skripsi، Teori، dan Aplikasi، hlm. 

44 
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أن  ،الباحثة للقراء أن يعرف عملية هذا البحث ابملخطط. وفقا للنظرية املذكورة

كتاب "دروس اللغة العربية" للفصل تنفيذ  املشكالت اليت تبحثها الباحثة هي 

 ." العالية جفريينج كندال05العاشر مبدرسة "هنضة العلماء 

كل أن ليس   ،انطالقا من البياانت األوىل اليت انلتها الباحثة يف امليدان 

الطالب متخرجني من املعاهد أو املدرسة اإلسالمية وهم خمتلفون بعضهم 

تعليم اللغة  ،بناء على هذه املشكلةبعض يف الكفاءة خاصة اللغة العربة. 

 " العالية جفريينج كندال05مدرسة "هنضة العلماء العربية للّصّف العاشر 

 ،يستخدم الكتاب "دروس اللغة العربية جزء األول لوزارة الدينية اإلندونيسية"

ألّن الكتاب الدراسي سيسهل املعلم أن يعمل عملية التعليم يف الفصل. 

ويستخدم هذا الكتاب لغة بسيطة حيت يشعر الطالب ابلسرور لتعّلمه. يف 

وهذا ألّن األسئلة  ،الدرس بيسأل عن الدرس املاضىيبدأ املعّلم  ،هذا التعليم

 17فّن من الفنون اجلميلة اليت يف مهنة التعليم.

 ،والطريقة ،واملادة ،أن التعليم له عناصر هو هدف ابلذكر،وجدير  

والوسيلة والتقومي. هذه العناصر تساعد عملية التعليم حيت ينال الطالب 

                                                             

 11ص  ،الرتبية والتعليم ،ينوس وحمّمد قاسم بكر حممود 15  
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تنفيذ الكتاب ستبحث الباحثة عن  ،النتيجة املمتازة. فلذا يف هذا البحث

 " العالية05"دروس اللغة العربية " للفصل العاشر مبدرسة "هنضة العلماء 

 جفريينج كندال
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 الباب الثالث

 مناهج البحث

 البحثنوع  .أ

لتصوير وحتليل إّن هذا البحث حبث نوعي وهو البحث الذي يستخدم 

جتماعى والسلوك واالعتقاد والرأى والفكر فرداي أم املظهر واحلادثة والنشاط اإل

البحث النوعى  وقال الدكتور سوجياان يف كتابه "طريقة البحث الرتبوي" إنّ  1مجاعيا.

والبحث النوعى  2تستخدمه حالة احملسوسة الطبيعية والباحثة يكون اداة البحث.

وحبث نوعي مكتيب. وهذا البحث حبث  ،داينيينقسم إىل قسمني: حبث نوعي م

كل الكلمات والصور وليست األرقام. اين. وهو إذا كان مجع البياانت بشدينوعي م

 الوصفي. لهذا البحث النوعي بطريقة التحليو 

 

                                                             
1 Nana Syaodih Sukmadinata، Metodologi Penelitian Pendidikan، 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya، 2011) hlm. 60 

2 Sugiyono، Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Alfabeta، 

2010) hlm. 15 
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 ووقته البحث مكان .1

العالية جفريينج كندال  60يف مدرسة هنضة العلماء  ةحثاالب وقد أجرت

أغوستوس  12حّت  1622أغوستوس  12من اتريخ  ،على عشرة األايم

1622. 

 مصادر البياانت .2

لذي ميكن اسرتداد البياانت. اذا در البياانت يف البحث هو املوضوع امص

االستبياانت أو املقابالت يف مجع البياانت، مث مصدر البياانت  ةستخدم الباحثت

املدعى عليها يعين استجابة الناس أو اإلجابة على األسئلة من الباحث، سواء 

 األسئلة الكتابية والشفوية.

بؤرة البحث هي ، (Suharsimi Arikunto) قال سوهارمسي أريكونتو

البياانت، فينّسب إىل ثالث مصادر فرد من اين حتصل البياانت. ولتسهيل تعيني 

 يف اللغة اإلجنليزية، وهي: "P" طبقات حرف

 مصادر البياانت يف شكل اإلنسان ،P =Person  (أ
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وهذا هو مصدر البياانت الذي يقدر أن ميّن البياانت يف شكل إجابة 

 اللسان من خالل املقابالت أو إجاابت خطية يف شكل السؤال.

 مصادةرالبياانت يف شكل املكان ،P   =Place (ب

هو مصدر البياانت الذي جيعل ظهور حالة الصامت أو التحركات. 

املثال وبينما تتحرك املثال كمال املعدات ووجود املال وغريها.  حالة الصامت

 وغريها. األنشطة واإلجراء وأنشطة التعلم والتعليم

 مصادر البياانت يف شكل الرمز ،P   =Paper (ت

انت الذي يقّدم عالمات يشمل احلروف واألرقام والصور أو مصدر البيا

غريها من الرموز. يف هذا مصدر البياانت يتناسب الستخدام أسلوب 

 .1التوثيق

يعىن  اإلنسانمصدر البياانت  ةالباحث ستخدمتالبحث، ا يف هذا

مدرس اللغة العربية ومدير املدرسة )أبسلوب املقابلة( مصدر البياانت يف 

                                                             
3 Suharsimi Arikunto، Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktek، (Jakarta : Rineka Cipta، 2010)، hlm. 172 
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)أبسلوب املراقبة( صور وواثئق عن  "اللغة العربية تنفيذ كتاب "دروسشكل 

 وغريها )أبسلوب الواثئق(. تنفيذ كتاب "دروس اللغة العربية"

 بؤرة البحث و جماله .3

 تظهر يف كل األفراد رض و الوصفي واحلالة اليتتدل بؤرة البحث على الع

ر  عن املوضوع. البحث ال خي دد البؤرة وااجمال ألنة أن حتنبغي الباحثاملختلفة. ت

 60ضة العلماء مبدرسة العالية هنوأما البؤرة فهي تنفيذ كتاب "دروس الّلغة العربية" 

 جفريينج كندال.

 ،وجمال هذا البحث حيتوي على الطريقة والوسائل مستخدمة لتبليغ املواد

ة التعلم اللغة واملواد مضمونة يف كتاب "دروس اللغة العربية" والعوامل اليت تؤثّر عملي

 جفريينج كندال. 60العربية للفصل العاشر مدرسة هنضة العلماء 

 طريقة مجع البياانت .4

 كما يلي:  ةستخدم الباحثتفأما الطرق الذي 
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 طريقة املقابلة (أ

 ،تتضمن التفاعل املباشر بني الباحثة والرواة ،املقابلة استبيان منطوق

هذه  4وميكن استخدامها مع أنواع خمتلفة من املشكالت واألشخاص.

الطريقة تستخدمها الباحثة يف اكتساب البياانت من معلم اللغة العربية 

العالية جفريينج   60خاصة يف درس اللغة العربية مبدرسة هنضة العلماء 

املزااي  ،كندال لنيل املعلومات عن تنفيذ كتاب"دروس اللغة العربية"

 عيوبه.و 

 طريقة املشاهدة (ب

مبعىن العام تشمل على مجع البياانت بعض النظر عن األداة املشاهدة 

فطريقة املشاهدة تعتمد على رؤية الباحثة أو  .املستخدمة يف مجعها

وال تعتمد على استجاابت أفراد  ،مساعها لألشياء وتسجيل ما يالحظها

أو تلقي عليهم  ،العينة ألسئلة أو عبارات يقرأوهنا يف االختبار أو االستبيان

                                                             

)القاهرة: دار  ،0ط. ،مناهج البحث يف علوم النفسية والرتبوية ،رجاء حممود أبو عالم 4 
 414ص.  ،(1662 ،النشر للجامعات
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 ،أي أّن الباحثة ال حتصل على االستجاابت من املستجيب ،يف املقابلة

ولكن حتصل عليها بنفسها عن طريق مالحظة سلوك أفراد العينة يف 

اقبة وتسجيل البياانت مباشرة مر  ةلباحثيف هذا البحث، ا 5موافق طبيعية.

على تنفيذ كتاب دروس اللغة العربية للفصل العاشر مبدرسة "هنضة 

 " العالية جفريينج كندال60العلماء 

 طريقة التوثيق  (ث

توثيق يطلب البياانت على األشياء أو املتغريات مثل املالحظات 

وحماضر أواملخطوطات والكتب والصحف، وااجمالت، والنقوش، 

مجع البياانت  تقنيات 0االجتماعات، وليجيه، وجدول األعمال، اخل.

طلب على بياانت أو معلومات من سجل الكتب بتوثيق هي الطريق ت

واملخطوطات والصحف وااجمالت، والنقوش، وجدول األعمال، أو غري 

                                                             

)القاهرة: دار  ،0ط. ،مناهج البحث يف علوم النفسية والرتبوية ،رجاء حممود أبو عالم5 
  411ص.  ،(1662 ،النشر للجامعات

6 Suharsimi Arikunto، Prosedur Penelitian suatu Pendekatan 

Praktek، (Jakarta: Rineka Cipta، 2006)، hlm. 274 
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تنفيذ كتاب دروس اللغة عن . وتستخدم هذه التقنية جلمع البياانت 2ذلك

 " العالية جفريينج كندال60للفصل العاشر مبدرسة "هنضة العلماء  العربية

 طريقة حتليل البياانت .5

حتليل بياانت هي عملية إجياد وترتيب نتيجة املالحظة واملقابلة والتوثيق بشكل 

حيتا   ،فهمها. أّما لرتقية النتيجة األخرةمنظم لرتقية فهم الباحثة عن البحث وحتضري 

 8أن يستمّر التحليل إىل حماولة إجياد املعىن )التفسري(.

أسلوب وهي  ،يف حتليل البياانت تستخدم الباحثة طريقة التثليث من البياانت

جلمع البياانت اليت يتم اجلمع بني خمتلف أسلوب مجع البياانت ومصادر البياانت 

فحص البياانت من مصادر املوجودة. التثليث يف اختبار مصداقية تفسر على أهنا 

 4خمتلفة بطريق خمتلفة ويف أوقات خمتلفة

                                                             
7 Jusuf Soewandi، Pengantar Metodologi Penelitan، (Jakarta:Mitra 

Wacana Meda، 2012)،  hlm 160 

8 Noeng Muhadjir، Metodologi Penelitian Kualitatif، (Yogyakarta: 

Rake Sarasin، 1996)، hlm. 104 

9 Soegiyono، Memahami Penelitian Kualitatif، (Bandung : Alfabeta، 

2008)، hlm. 125 
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يف هذه احلالة تستخدم  وهناك اثنان التثليث يعىن تثليث تقنية و تثليث مصادر.

الباحثة التثليث الثاين. تثليث تقنية يعىن تقنيات مجع البياانت املختلفة وتشمل 

ت من نفس املصدر. اما تثليث املالحظة واملقابالت والواثئق للحصول على البياان

مصادر يعىن تقنيات مجع البياانت من مصادر خمتلفة )مدرس اللغة العربية ومدير 

 املدرسة( بنفس الطريقة )مقابلة( وتستمد أيضا من توزيع استبياانت على الطالب.

ويف البحث فحصة الباحثة البياانت من نتيجة مالحظة مدير املدرسة واملعّلم. مثّ 

باحثة مرّة أخرى نتيجة املالحظة ملعرفة كيف تنفيذ كتاب "دروس اللغة طلعت ال

ستجّرب الباحثة أن تشرح كائن املشكلة  ،العربية". وبعد أن جتمع مجع البياانت

 منظما وتقدمي التحليل تدقيقا ومناسبا ملوضوع البحث. 

تستخدم الباحثة طريقة النوعى  ،ويف إعطاء تفسري البياانت احلصول عليها

وهي طريقة البحث اليت تسعى أن تصف األغراض واألحادث اليت هي  ،الوصفى
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تنفيذ كتاب "دروس إذا تستخدم البحث طريقة النوعى الوصفى لوصف  26األن.

 اللغة العربية". 

وهو التحليل الذي  ،ويتجه البحث يف حتليل البياانت إىل التحليل النوعي

 مات املركبة يف اجلملة املوسعة.يستخدم الكل

أن حتليل البياانت   .Michael Huberman A و Mathew B Miles ذهب

 النوعى ما يلي:

  تقليص البياانت (2

يث هذا البياانت يتم حب ةلكثري  هو امليدانالبياانت اليت مت احلصول عليها من  

البياانت مع مث يرتكب ان حتليل  (data collection) استدعاء مجع البياانت

تقليص البياانت. تقليص البياانت هو تغليف واختيار األشياء االويّل والرتكيز 

. ويهدف ان ميّن صورة واضحة حىت ييّسر على األشياء املهم خير  ال لزوم هلا

                                                             
10 Nana sudjada & Ibrahim، Penelitian dan Penilaian Pendidikan، 

(Bandung: Sinar Baru، 1989)، hlm. 64 
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تتضمن تقليص . بياانت البحث اليت جيب أن يتم البياانتالباحث إلجراء مجع 

 واملراقبة، واستبانة.بياانت من املقابالت والواثئق، 

 عرض البياانت (1

البياانت مث فإن اخلطوة التالية هي لعرض البياانت. هذا عرض بعد تقليص  

البياانت ميكن أن يرتكب يف شكل ملّخص اإلجياز والرسوم البيانية والعالقات 

وهذا يهدف ليسهل ان فهم ما . 22بني الفئات وخريطة التدفق وما شابه ذلك

 حيدث.

 التحقق /لرسماالستنتا  ا (1

ا  والتحقق. فإن االستنتا  األول ال يزال يف هذه اخلطوة الثالثة هو االستنت 

ولكن إذا ال يوجد دليل قوي يدعم املرحلة جلمع البياانت املقبلة.  ةتغيري مو  ةاملؤق

رحلة األوىل تدعمها دليل صحي  ومطابق امليف  ةضإذا كانت االستنتاجات املعر 

                                                             
11 Sugiyono، Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif، 

Kualitatif dan R&D، hlm. 341 
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هو  ةضمع البياانت  ى امليدان. مث االستنتاجات املعر جت ةالباحث كانت  حينما

 21االستنتاجات املوثوق.

  

                                                             
12 Sugiyono، Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif، 

Kualitatif dan  R&D، hlm.345 
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 الباب الرابع

بياانت وحتليلهاف اليتوص  

 ف البياانتيتوص .أ
 سىادر الكتاب ال .1
 نظام كتابة الكتاب "دروس اللغة العربية" (أ

لتنفيذ  للفصل العاشر كتاب املدرسي "دروس اللغة العربية"الأعد وزارة الدينية 

هذا الكتاب هو اجلزء مكتواب حتت اشراف وزارة الدينية. .  3102منهج الدراسى 

يتكون من  متصل بتغيري الزمان.  ،ومتجدد ،و"النظام احلياة" الذي مصلح ،األّول

 . وفيه كثرية من التمرينات لينتفع هبا املبتدئون.ستة أبواب

فيها كلمة الشكر اىل هللا كان يف هذا الكتاب مقدمة يف اّول جمّلد وتشمل 

يف  3102أّن بوجود هذا الكتاب يف تنفيذ منهج  قّدمةاملكما قال املأّلف يف   ،تعاىل

 ،مدرسة مهم جّدا. ألّن التلميذ أو املدرس يستطيع أن يبحثون و يوجدون اإلهلام

ورفّه عن  ،أو هبذا الكتاب يستطيع أن ينمي محسة االبتكار ،والدوافع ،والطموح

 نافعا يف املستقبل.نفسه م

وقد وضع  ،وأما اخلطوة الضرورية يف تعليم اللغة فهي التمرينات الكثرية املرتبة

املأّلف مترينات بعد كّل ابب. فيجب تدريب التالميذ بتلك التمرينات شفهيا أّوال مث 
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لكن جيوز للمدرس أن يضيف الكلمات املتداولة بني التالميذ حيت يتوسع  ،حتريرها

 مال كل مجلة يف كل مترين.جمال استع

 حمتوايت كتاب "دروس اللغة العربية" (ب

 حيتوي كتاب "دروس اللغة العربية" على ستة ابابً كما ايىل:

 الصفحة املوضوع بابلا

 01-0 البياانت الشخصية الباب األوىل

 21-01 املرافق العاّمة يف املدرسة الباب الثاىن

السكن احلياة يف األسرة ويف  الباب الثالث

 الطالب

21-23 

 23-13 هواية الطالب واملعرض الباب الرابع

 32-21 املهنة واحلياة الباب اخلامس

 013-39 املهنة والنظام الباب السادس
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 العالية جفريينج كندال 60هنضة العلماء الصورة العامة ملدرسة  .2

 فريينج كندالالعالية ج 11مدرسة هنضة العلماء  (0

كندال ي مؤسس تعليمية حتت  جفريينج العالية 11 العلماء هنضة مدرسة

مايو  2ه/0112رمضان  3إندونيسيا. قامت يف التارخ اشراف وزارة الدينية 

العالية جفريينج كندال يف شارع   11م. وموقع مدرسة هنضة العلماء 0392

وحتتل مكاان واحدا مبدرسة مدرسة جاوى الوسطى.  ،كندال  ،جفريينج ،كاراجنسونو

 ومسجد وإدارة املؤسسة. ،الثانوية جفريينج كندال 10العلماء هنضة 

 جفريينج كندالالعالية  11رؤية ورسالة مدرسة هنضة العلماء  (3

العالية جفريينج   11مدرسة هنضة العلماء  ،لتحقيق األهداف الرتبوية املنشدة

اليت  ،والتوقعات ،واألهداف ،كندال ولدديها زؤية ورسالة كمرجع املثل العليا

 ينبغي حتقيقها هي:

 أبخالق كرمي.و ،ومبتكرا ،: حتقيق جيل اإلسالم متعلمارؤية

 : رسالة

 يطبق التعليم مبتعلمة انجعا ومزاّي يف نيل أداء األكادميي .0
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سالمى يف األحياء اإليطبق التعليم بدقة اإلسالمية أهل السنة واجلماعة بيخلق  .3

 املدرسة

احلياة  ويشتّد ميل التالمذ كاملؤنيطبق تدريب ومترين براعة احلياء لينقب  .2

 املستقل

 يشتّد الثقافة أخالق الكرمي لكل السكان املدرسة. .1

 الوسائل والتسهيالت (2

العالية جفريينج كندال وسائل وتسهيالت ما  11درسة هنضة العلماء امليف 

 0:يلي

 الغرفة والعمارة .أ

 2M العدد نوع الوسائل الرقم

 911 01 فصول الدراسية 0

 01 0 مدير املدرسةغرفة  3

 01 0 مكتب هيئة التدريس 2

 91 0 مكتب الشؤون اإلدارية 1

                                                             

  البياانت من مشاهدة املدرسة 1 
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 91 0 املكتبة 9

 09 0 غرفة املهارات 1

 003 3 املعمل 2

 91 0 الوسائط املتعدد 9

 91 0 املسجد 3

 31 0 املستشفي 01

 191 0 امليدان 00
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 التجهيزات وجرد املكتب .ب

 احلال العدد نوع الوسائل الرقم

 فساد وسط جيد

 - 11 091 301 املفروشات 0

 - 0 - 0 اهلاتف 3

 0 3 9 9 احلاسوب 2

 - - 2 2 الكومبيوتر 1

 - 0 1 9 األدوات املعمل 9

 - 0 - 0 املكرب الصوت 1

 0 0 9 01 األدوات الرايضة 2

 - - 1 1 الطابع 9

 - - 0 0 املاسحات الضوئية 3

 - - 3 3 الكهرابء 01
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السنة الدراسية  العالية جفريينج كندال 11اهليكل النظمى ملدرسة هنضة العلماء  (1

3102/31093 

 

  

                                                             

 3102يويل  02" العالية جفريينج كندال يف التارخ 11توثيق املدرسة  "هنضة العلماء  3 

  العالية جفريينج كندال 60رئيس مدرسة هنضة العلماء 

 حممد نوروهب املاجيستري

 انئبة جمال املنهج الدراسي

الليسانسي  نعيمة اهلنيم  

شؤون الطلبة جمال انئب  

  الليسانسي نور فطين

جمال التسهيالت انئب  

الليسانسي مطااي  

جمال العالقة العامة انئب  

الليسانسيا سوانطر و ي احلج  

 انئبة جمال املشورة

الليسانسي اان ويداين  
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 حالة املعلم (9

يت الذي دور الرتبية والتعليم أو املرشيد للتلميذ إىل التعليم الذااملعلم هو القائم ب

أيثر علي جودة املؤسسات  املعلم 2.يةميالرتبية احلديثة يف عملية التعل تشرتطه

 ألّن املعلم عامل مهم يف حتديد النجاح عملية التعلم. ،التعليمية

 3نفرا.  32العالية جفريينج كندال القوة التثقيفية  11ملدرسة هنضة العلماء 

 مدرسة العالية. 0و ،نفرا دراجة الليسانس 31 ،نفرا املاجستري

 حالة املتعلم (1

املتعلم هو اإلنسان الذي يتعلم عادة يف املدارس أو املعاهد اإلسالمية للحصول 

. تكون علي العلم النافع يف حياته و معيشته. املتعلم كاملوضوع واألجسام التعليمية

 ورخاء املوظف. ،ورخاء املعلم ،العمل املهيمن يف مالية املدرسة

 221العالية جفريينج كندال  11التالمذ يف مدرسة هنضة العلماء أما عدد 

. وجدول عدد التالمذ مدرسة هنضة 3102/3109تلميذا يف العام الدراسى 

 كما يلي:  3102/3109العالية جفريينج كندال يف العام  11العلماء 

                                                             

 ،(0391 ،)بدون مكان: دار اجلهاد ،أصول الرتبية وعلم النفس  ،وآخرونسحن حافظ  5 
 321ص. 
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 اجملموع عدد التلميذات عدد التالميذ الفصل الرقم

0 01 10 11 030 

3 00 13 92 33 

2 03 11 19 001 

 221 099 013 اجملموع

 

متخرجا يف املعهد  عاشرال يف الفصلليس كل التالميذ الذي يدرس  ،يف احلقيقة

أو املدرسة املتوسطة اإلسالمية وهم خمتلفون بعضهم عن بعض يف الكفاءة خاصة 

 مل يعرفوا اللغة العربية من قبل. الغة العربية وهم

ولكن  ،يشعر التالمذ ابلصعوبة والكسل لتعلم اللغة العربيةيف املواجهة األول 

تلميذا هم يشعرون بشديد السرور  %92حول  ،اآلن من تسعة وعشرين تلميذا

 1وكّل التالميذ له غرية لتعّلم اللغة العربية.

 

                                                             

 3102يويل  02" العالية جفريينج كندال يف التارخ 11توثيق املدرسة  "هنضة العلماء  1 
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 مبدرسة العاشر للفصل" العربية اللغة دروس" كتابحتليل البياانت عن تنفيذ   ب.

 كندال جفريينج العالية" 60 العلماء هنضة"

 العاشر للفصل" العربية اللغة دروس" كتابالطرق يف تعليم اللغة العربية ابستخدام   .0

 كندال جفريينج العالية" 11 العلماء هنضة" مبدرسة

هنضة طريقة اليت تستخدمها املعلم يف عملية التعليم اللغة العربية يف مدرسة ال

 كندال هي:العالية جفريينج   11العلماء 

 طريقة احملاضرة .أ

 ويربط بدرس القبل. ،الدرس اجلديد يستخدم األستاذ هذه الطريقة ليعرف

 طريقة القواعد والرتمجة .ب

مث  ،يف كل اببهذه الطريقة بشرح القواعد اللغة العربية  ميستعمل املعل

يبعثها ابألمثال يف األمثال ويرتمجها. ويف بعض األحيان يبدأ املعلم ابلقراءة مث 

القواعد تكون صعبة الفهم للتالميذ يف نظر معلم  ،يتبعها بشرح القواعد. إذا

 اللغة العربية.

 طريقة املشورة .ت
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حني وجد املشكلة يف التعلم عطي املعلم الفرصة للتالميذ ليتشاور 

الرأي وينكروا  ،استطعوا التالميذ ليعرض الرأي ،ذه الطريقةواستكشاف. يف ه

 ويتحجج. ،اآلخر

 طريقة األسئلة واألجوبة .ث

استخدم املعلم هذه الطريقة يف أول التعليم ملعرفة فهم التالميذ عن 

درس املاضي ويف أخر التعليم ملعرفة فهم التالميذ عن املادة اليت قد أعطي 

 9وأجاب التالميذ سأله. املعلم. سأل املعلم عن املادة

 واالسرتاتيجيات اليت استخدمتها املعلم ما يلي:

وهي اسرتاجتية اليت يستخدمها املعلم بطلب التالميذ ليقرأ القراءة  ،القراءة اجلهرية .أ

 بصوت علي.

هو اسرتاجتية التعليم حيث كان التالميذ يقومون أبنشطة التدريبات  ،التدريب .ب

ليتعودوا ويفهموا املادة عميقا. وهذه اسرتاجتية ابتدعت ابتعريف األساسي عن 

 املادة من املعلم.

                                                             

  املقابلة مع معلم اللغة العربية 9 
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االستنتاجية هي االسرتاجية اليت يستخدمها املعلم الستخالص املوضوع القراءة  .ت

 أو املادة التعليمية.

 العاشر للفصل" العربية اللغة دروس" كتابتعليم اللغة العربية ابستخدام   يفالوسائل  .3

 كندال جفريينج العالية" 11 العلماء هنضة" مبدرسة

 للفصلالوسيلة اليت يستخدمها املعلم اللغة العربية يف عملية تعليم اللغة العربية 

كثرية. وكلها لتسهيل   كندال جفريينج العالية" 11 العلماء هنضة" مبدرسة العاشر

 التالميذ يف فهم املواد التعليمية هي:

 كتاب دروس اللغة العربية .أ

هذه الوسيلة هي أهم وافضل الةسائل املستعملة يف التعليم اللغة 

 العربية املثال من احملادثة اليت ميكنوا التالميذ يستعملها يف يوميتهم.

 السبورة .ب

واألمثلة اليت يعطي املعلم يف تعليم اللغة استعملت السبورة لكتابة املفردات 

 درس يف كتاب دروس اللغة العربية.العربية لشرح ال
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" 11 العلماء هنضة" مبدرسة العاشر للفصل" العربية اللغة دروس" كتابتنفيذ  عملية  .2

 كندال جفريينج العالية

 غة العربيةأّن املعلم الذي علم اللّ  ،من املشاهدة الذي قامت هبا الباحثة

ا عملية ابستخدام كتاب دروس اللغة العربية هو األستاذ نور فطاين الليسانسي. أمّ 

 غة العربية ابستخدام كتاب دروس اللغة العربية فهي ما يلي:التعليم اللّ 

 قبل عملية العليم .أ

غة العربية للصف العاشر املخطط أعد املعلم اللّ  ،قبل أن تبدأ عملية التعليم

 ،تعليم يف الفصل وهو حيتوي علي أهداف التعليمالدراسي كمرجع تنفيذ ال

 واملواد التعليمية ومصادرها.

 عملية التعليم .ب

تقسيم اخلطوات عملية التعليم اللغة العلربية للصف العاشر إىل ثالث 

 وأنشطة اإلختتامية. ،وأنشطة النوا ،أنشطة التمهيديةأنشطات وهي 

املعلم يف أول عملية التعليم األنشطة التمهيدية هي األنشطة اليت فعلها  .0

 اليت تشميل:

 إلقاء السالم .أ
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 تنظيم الفصل )إذا مل يكن منظما( .ب

 كشف اخلضور .ت

أنشطة النواة هي األسئلة عّما يتعّلق بدرس املاضى مث ربطتها بدرس  .3

 مث كتبة األستاذ على السبورة. ،والبيان عن املوضوع اجلديد ،جديد

 األخرية اليت تشميل:هي األنشطة  األنشطة اإلختتامية .2

 عن املادة اليت مل يفهموها اتماالفرصة للطالب ليسألوا  .أ

 يعطى املعلم اخلالصة والتصديق من املادة .ب

 يعطي املعّلم التقومي للطالب .ت

اإلرشادات واملواعظ. ختتلف اإلرشادات و املواعظ ابختالف املواد  .ث

 وحمتوايت موضوع الدرس

 م.خيتتم املعّلم تدريسه ابدعاء و السال .ج

دم املعلم الطريق والوسائل ولكتاب ويف عملية التعليم استخ

رجوة اليت قد الدراسى واملصادر األخرى للوصول إىل األهداف امل

  1سبت بينها.

                                                             

  3102أغوستوس  31يف التاريخ مشاهدة عملية التعليم اللغة العربية للفصل العاشر  1 
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 بعد عملية التعليم .ت

بعد عملية التعليم علي املعلم أن يعمل التقومي ملعرفة جناح عملية التعليم 

 ومعرفة النتائج تعلم التالميذ.

 التقومي .1

وشكل التقومي املستخدم بكتاب دروس اللغة العربية يف عملية التعليم اللغة 

 العالية جفريينج كندال هي: 11العربية للفصل العاشر يف مدرسة هنضة العلماء 

 اإلمتحان الشفهي .أ

زااي التقومي الشفهي لتقييم مهارة الكالم واستخدامه ابفرد أو اجملموعة. وم

ويعرف قدرة  ،هي استطعوا الطالب أن يعرب التعبريمن اإلمتحان الشفهي 

 الطالب عميقا. أما نقائص من اإلمتحان الشفهي هي حيتاج الوقط الطويل.

 اإلمتحان التحرير .ب

 :منها

 (Matching)املطابقة أو املزاوجة  .0

 اإلختيار من بديلني مثل صحيح أم خطاء .3

 (Completion)التكميل  .2
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 (Short Answer)اإلجابة القصرية  .1

 (Pilihan Ganda)اإلختيار املضاعف  .9

 نتائج االختبارات يف اإلمتحان .9

 النتيجة اإلسم الرقم

 29 أدين شيخ رمحان 0

 91 أمحد علم اهلدى 3

 29 أمحد خليل الرمحان 2

 29 أمينني صاحلني 1

 91 دوى أمليا 9

 91 إدا فكراي رينا هانداايين 1

 29 حممد خرزقى ولدين 2

 91 مستية 9

 91 حممد شريف األانم 3

 29 حممد على أساد 01

 29 حممد حسان نسر الدين 00
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 29 حممد رشيد هبر الدين 03

 29 حممد أوىل النهى 02

 29 حممد انفد أوىف رول أومام 01

 91 نوفيا فريدااينىت 09

 91 نور أنيفة 01

 99 نور سافيرتى 02

 91 نور سيرتة 09

 99 نور األلفياىن 03

 99 املوّدةنور  31

 91 ريسكا أماليا 30

 91 ربيعة األزورة 33

 29 صيحا موانريسا 32

 91 سييت نور عزيزة 31

 99 سييت صيحة النجيبة 39

 91 سييت رمضانة 31
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 99 علياة الطهرية 32

 29 وافا أرّيزال 39

 29 زولفى النورالضحى 33

 مباحث نتائج البحث .ت

تريد الباحثة أن تقوم بتحليل هذه البياانت. ففي هذا الباب  ،بعد مجع البياانت

 العاشر للفصلقصدت الباحثة أن تعطي التحليل عن تنفيذ كتاب "دروس اللغة العربية" 

كلة البحث يف هذا وأجاب مش ،كندال جفريينج العالية" 11 العلماء هنضة" مبدرسة

 العلماء هنضة" مبدرسة العاشر للفصلتنفيذ كتاب "دروس اللغة العربية" البحث يعين 

 العاشر للفصلتنفيذ كتاب "دروس اللغة العربية"  التساوي ،كندال جفريينج العالية" 11

 .3102ابملنهج  كندال جفريينج العالية" 11 العلماء هنضة" مبدرسة

" 11 العلماء هنضة" مبدرسة العاشر للفصلتنفيذ كتاب "دروس اللغة العربية"  .0

 كندال جفريينج العالية

قد ذكرت الباحثة سابقا أن األشياء املتعلقة بتنفيذ كتاب "دروس اللغة العربية" 

وتلك  ،كثرية  كندال جفريينج العالية" 11 العلماء هنضة" مبدرسة العاشر للفصل

 األشياء مهمة جّدا يف عملية التعليم ألهّنا عناصر فيه.
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 هنضة" مبدرسة العاشر للفصلالطريقة يف تنفيذ كتاب "دروس اللغة العربية"  .أ

 كندال جفريينج العالية" 11 العلماء

 العلماء هنضة" مبدرسة العاشر للفصلغة العربية استخدم املعلم اللّ 

طرق متنوعة ولكن أكثر الطرق التعليمية  كندال جفريينج العالية" 11

املستخدمة هي الطريقة احملاضرة ألّن مل واضح املاّدة يف الكتاب ومل يستخدم 

 لم طريقة املباشرة ألن التالميذ مل يفهموا اتما يف الكالم اللغة األجنبيةاملع

 .خصوصا يف الّلغة العربية

 هنضة" مبدرسة العاشر للفصلالوسائل يف تنفيذ كتاب "دروس اللغة العربية"  .ب

 كندال جفريينج العالية" 11 العلماء

 هنضة" مبدرسة العاشر للفصليف تنفيذ كتاب "دروس اللغة العربية" 

قد إختار املعلم الوسائل التعليمية. ويف  ،كندال جفريينج العالية" 11 العلماء

أّن الوسائل املستخدمة فيه وسائل قدمية واملعلم ال يستخدم  ،باحثةرأي ال

الوسائل التعليمية احلديثة كاحلسوب أو العرض حيت يشعروا التالميذ ابملل. 

لتالميذه خاصة يف إختيار الوسائل للذلك علي املعلم أن يعطي إهتاما كبريا 

من فصل  %19التعليمية املناسبة هبم حيت ال يشعر التالميذ ابمللل. ولكن 
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العاشر يعرّبون أّن تعليم اللغة العربية وسائل القدمية وكتاب دروس اللغة العربية 

 يستطيع أن يساعد التالميذ لفهم دروس اللغة العربية.

 العالية" 11 العلماء هنضة" مبدرسة رالعاش للفصلعملية تنفيذ كتاب  .ت

 كندال جفريينج

 العاشر للفصلالعربية" احثة أّن تنفيذ كتاب "دروس اللغة ترى الب

قليل ألّن  مل تكن فّعلّيةكندال  جفريينج العالية" 11 العلماء هنضة" مبدرسة

من املفرادات اليت مل مكتوبة فيه و املعلم ال يطورها حيت جيعلوا التالميذ 

 مشوشا لفهم احلوار أو النصوص فيه. 

وهذا ملعرفة جناح  ،وبعد عملية التعليم قد أّد املعلم واجبة للتقومي 

قد جرت تنفيذ   ،عملية التعليم ومعرفة نتائج تعلم التالميذ. وعلى كّل حال

" 11 العلماء هنضة" مبدرسة العاشر للفصلكتاب "دروس اللغة العربية" 

 الصحيحة. كندال جفريينج العالية

 التقومي .ث

 هنضة" مبدرسة العاشر للفصليف تنفيذ كتاب "دروس اللغة العربية" 

قد عنّي املعلم تقومي فيه. يف األنشطة  ،كندال جفريينج العالية" 11 العلماء
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النواة يسأل املعلم عّما يتعلق ابلدرس املاضى ويف آخر احلّصة أي يف أنشطة 

هذا اخلطوة الصحيحة  ،اإلختتامية يعطي املعلم التقومي. ويف رأي الباحثة

 ليعرف قدرة كّل التالميذ.

 نتائج اإلختبارات يف اإلمتحان .ج

بنتائج البحث السابقة أّن القيمة العليا يف تنفيذ كتاب "دروس مرتبطا 

 جفريينج العالية" 11 العلماء هنضة" مبدرسة العاشر للفصلاللغة العربية 

 .91والقيمة الوسطى هي  29وأّما القيمة األدين فيه فهي  99هي  كندال

ومن تلك القيمة ترى الباحثة أّن تنفيذ كتاب "دروس اللغة العربية"  

 ،و إثىن عشر انلوا القيمة القليلة ،ألّن مخس تالميذ انلوا القيمة اجلّيدة جّيد

أّن نتيجة التالميذ يف الفصل  ،واألخرون انلوا القيمة الوسطي. وعلى كّل حال

 كندال جفريينج العالية" 11 العلماء هنضة" مبدرسة العاشر للفصلالعاشر 

 تقديرها جّيد.

عرفت أّن تنفيذ كتاب "دروس اللغة العربية  ،من حتليل السابق 

 جّيد.  كندال جفريينج العالية" 11 العلماء هنضة" مبدرسة العاشر للفصل
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 هنضة" مبدرسة العاشر للفصليف تنفيذ كتاب "دروس اللغة العربية" التساوي  .3

 3102مبننهج الدراسى  كندال جفريينج العالية" 11 العلماء

 العاشر للفصلأّن تنفيذ كتاب "دروس اللغة العربية"  ،وربواسطة البحث املذك

مل تكن متساواي مبننهج  كندال جفريينج العالية" 11 العلماء هنضة" مبدرسة

لنهج . هذ احلال منظور من جهة عملية التعليم اليت مل تستعمل ا3102الدراسى 

وينقل. حيت يف عملية  ،ويساعد ،مجع املعلوماتو  ،والسؤال ،املالحظة العلمى كا

تتورت املدرسة صورة التقومي اىل  ،ويف تقوميه .تكن نشطاالتالمذ مل  ،التعليم

 كندال جفريينج العالية" 11 العلماء هنضة" مدرسةاالستمارة حيت يسهل املعلم يف 

 يف تقومي الدرس اللغة العربية. 

 مبدرسة العاشر للفصلتنفيذ كتاب "دروس اللغة العربية"  يف عمل التثبيط

كي تكن متساواي مبنهج الدراسى   كندال جفريينج العالية" 11 العلماء هنضة"

 منهم: 3102

يف هذه  ومكرب الصوت ،والعرض ،قلة الوسائل املستخدمة كاحلاسوب .0

ستعمل تلك مل ينال معلم الدرس اللغة العربية رخصة يف احىت املدرسة

 .الوسائل
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 .الفصل لألّن قلة غرفة الدراسى طريقة تناقلال يستطيع ان يستعمل  .3
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 الباب اخلامس

 االختتام

احلمد هلل الذي بنعمته وفضله تستطيع الباحثة أن تتم هذ البحث. وبعد أن 

ويف  ،النتائج منهتبحث عن هذا املوضوع يف األبواب السابقة. تصلح للباحثة أن تقّدم 

هذا الباب ستقوم الباحثة بتلخيص النتائج البحث وتقّدم اإلفرتاحات االفرتاحات 

 املتعّلقة مبوضوع هذا البحث اليت متكننا االستفادة منها.

 اخلالصة .أ

 العلماء هنضة" مبدرسة العاشر للفصلالّلغة العربية"  سعملية تنفيذ كتاب "درو  .1

 كندال جفريينج العالية" 60

 العلماء هنضة" مبدرسة العاشر للفصلإّن تنفيذ كتاب "دروس الّلغة العربية" 

جعل التالميذ قادرين على فهم الّلغة له هدف وهو  كندال جفريينج العالية" 60

العربية وفهم القواعد الّلغة العربية ويرتمجوا النصوص من الّلغة العالبية إىل الّلغة 

الدراسى يف هذه املدرسة تستعمل املنهج الذى اإلندونيسية على العكس. واملنهج 

. والطريقة 3612قد تعّّي به وزارة الدينية اإلندونيسية وهو منهج الدراسي 
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املستخدمة هي الطريقة احملاضرة. والوسائل فيها مل تكن كاملة وجّيدة. والكتاب 

املعلم ومي الذي يقوم به املدرسي املستخدم هو كتاب "دروس الّلغة العربية". والتق

إختبارات اّليت أعطاها املعلم من كل  ،الّلغة العربية لقياس قدر إجناز نتعلم نوعان

لقاء إبعطاء سؤال أّما شفهيا أو حتريراي واختبارات اليت أقامها التالميذ عند 

 .كندال جفريينج العالية" 60 العلماء هنضة"اإلنتحان يف مدرسة 

 العلماء هنضة" مبدرسة العاشر للفصلالتساوي يف تنفيذ كتاب "دروس اللغة العربية"  .3

 3612مبننهج الدراسى  كندال جفريينج العالية" 60

 مبدرسة العاشر للفصلأّن تنفيذ كتاب "دروس اللغة العربية"  ،بواسطة البحث املذكور

. 3612مل تكن متساواي مبننهج الدراسى  كندال جفريينج العالية" 60 العلماء هنضة"

 ،املالحظة هذ احلال منظور من جهة عملية التعليم اليت مل تستعمل النهج العلمى كا

 وينقل. ،ويساعد ،مجع املعلوماتو  ،والسؤال

 االفرتاحات .ب

وبعد أن تبحث الباحثة العيوب واملزااي يف تنفيذ كتاب "دروس الّلغة العربية" 

تريد أن تقدم  كندال جفريينج العالية" 60 العلماء هنضة" مبدرسة العاشر للفصل

 تعليم الّلغة العربية. يفمساعدة لاالفرتاحات ولعلها انفعة ل
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بغى للمعلم الّلغة العربية أن يستخدم الطريقة املناسبة النشاطة والفعالة تسهل ين (1

 .التالميذ على فهم املواد التعليمية

 الفصل عندما وجد املفردات الصعبة أو يري ا يفينبغي للتالميذ أن يسالو  (3

 مفهومة حيت ال جيلس ويستمع فقط.

ينبغي للتالميذ أن ميرّنوا ألسنتهم يف التكّلم الّلغة العربية وعلي التالميذ أن يقرؤوا   (2

 كثريا من الكتب لتوسيع املعلومات.

 ليكونتعلم الّلغة العربية زيد وتصلح الوسائل املعلمات يف تنبغي للمدرسة أن ت (4

 شاطا لتعّلم الّلغة العربية.التالميذ ان

 االختتام .ت

على مجيع هتدي لوال أن هداان هللا. حنمده تلمدهلل الذى هداان ذهذا وما كنا احل

فضله تستطيع الباحثة أن تتم هذا البحث بكل النعم اليت ال تعد وال حتصى وبعونه و 

ري اخللق سيدان حممد وعلى آله وأصحابه الطاقة. وأصلى و أسلم علي خجهد و 

 يوم الدين.إيل والتابعّي ومن تبعهم إبحسان 

فال ختلص من اخلطاء والنسيان. ولذالك هذ  وبشر إنسانككما أّن الباحثة  

هبذا البحث تنفيذ كتاب "دروس . فرتجو الباحثة اإلمتيازالبحث بعيد من الكمال 
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 كندال جفريينج العالية" 60 العلماء هنضة" مبدرسة العاشر للفصلالّلغة العربية" 

وأن ينفعنا به. إّن هللا أعلم  ّسبيلتكون مستفيدا وعسى هللا أن يوفقنا إيل رشد ال

 ابلصواب.



 املراجع
 (6591 ،اجلهاد دار: مكان بدون) ،النفس وعلم الرتبية أصول  ،وآخرون سحن ،حافظ

 (6591:املعارف دار) ،العربية اللغة التدريس يف التوجية ،على احملمد ،السمان

: مصر) ،وأسالبية مناهجة هبا الناطقني لغري العربية اللغة تعليم ،أمحد رشيد ،طعيمة
 (6595،والثقافة والعلوم للرتبية اإلسالمية املنظمة منثورات

 (8009 ،الراشد مكتب: رايض) ،الدراسية املناهج ،حممد خالد ،عرفان

 دار: القاهرة) ،1.ط ،والرتبوية النفسية علوم يف البحث مناهج ،أبو حممود رجاء ،عالم
 (8009 ،للجامعات النشر

 لغري التعليمية الكتاب إعداد أسس ،هللا عبد احلميد عبد و ،هللا عبد انصر ،الغايل 
 ( السنة دون ،الغايل دار: القاهرة) ،ابلعربية الناطقني

 ادراسي الكتاب عن 8009 سنة 66 رقم إندونيسيا للجمهرية القومية الرتبية وزارة قانون 
 (6598 املشروق دار: لبنان-بريوت) ،األعالم اللغة يف املنجد ،لوويس ،مألوف

 ،لبنان مكتبة: بريوت) ،واألداب اللغة يف العربية املصطلحات معجم ،هبه و جمدي
6591)  

 و النظرية: هبا الناطقني لغري العربية اللغة تعليم ،هريدي أمحد إميان و أمحد على ،مدكور 
 (8009 ،العريب الفكرى دار: القاهرة) ،النطيق
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LAMPIRAN PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Non Pelaksanaan Pembelajaran 

NO ASPEK YANG DINILAI 
NILAI 

1 2 3 4 

1 

Pemilihan materi ajar     

a. Kesesuaian dengan materi    V 

b. Keruntutan dan sistematika materi ajar   V  

2 

Penentuan pendekatan/ metode pembelajaran     

a. Kesesuainnya dengan tujuan 

pembelajaran 

  V  

b. Kesesuaiannya dengan materi 

pembelajaran 

   V 

c. Kesesuaiannya dengan alokasi waktu   V  

d. Kejelasan langkah pembelajaran yang 

dirancang sesuai dengan model 

pembelajaran yang dipilih 

  V  

3 

Pemilihan sumber belajar     

a. Kesesuaiannya dengan tujuan 

pembelajaran 

  V  

b. Kesesuaiannya dengan materi 

pembelajaran 

  V  

4 

Pemilihan media pembelajaran     

a. Kesesuaiannya dengan tujuan 

pembelajaran 

  V  

b. Kesesuaiannya dengan materi 

pembelajaran 

  V  

5 

Penilaian proses dan hasil belajar     

a. Kesesuaian teknik dengan pembelajaran   V  

b. Kesesuaian prosedur penilaian    V 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Pelaksanaan Pembelajaran 

NO ASPEK YANG DINILAI 
NILAI 

1 2 3 4 

1 

Membuka pembelajaran     

a. Melakukan apresiasi   V  

b. Menyampaikan kompetensi, tujuan, dan 

rencana kegiatan pembelajaran  

 V   

2 

Inti pembelajaran     

a. Penguasaan materi pembelajaran   V  

b. Mengaitkan materi dengan realitas 

kehidupan 

 V   

c. Menunjukkan penguasaan materi 

pembelajaran 

  V  

d. Pendekatan/strategi pembelajaran   V   

e. Melaksanakan pembelajaran sesuai 

dengan alokasi waktu 

  V  

f. Pemanfaatan sumber atau media 

pembelajaran 

  V  

g. Menimbulkan partisipasi siswa   V   

h. Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme 

dalam belajar 

 V   

i. Menggunakan bahasa lisan secara jelas   V  

3 

Menutup pembelajaran     

a. Melakukan refleksi dengan melibatkan 

siswa 

 V   

b. Melaksanakan tindak lanjut dengan 

memberikan arahan, tugas sebagai 

bagian dari pengayaan. 

 V   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Perolehan skor: 

1x0   =   0 

2x7   = 14 

3x15 = 45 

4x3   = 12   + 

 71 

 

 

Skor ideal adalah 25x4=100 

Nilai perolehan: 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
x100%=71/100x100%=71% 

Kesimpulan: 

Dari hasil perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

keprofesionalan guru pengampu mata pelajaran Bahasa Arab 

menggunakan kitab “Durus al-Lughoh al-Arobiyah” cukup 

baik, sehingga kegiatan pembelajaran-nya berjalan dengan 

cukup baik.  

  

Keterangan: 

Sangat baik : 86%-100% 

Baik  : 76%-85% 

Cukup Baik : 66%-75% 

Kurang Baik : 56%-65% 

Sangat Buruk : dibawah 55% 



 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Dengan Pengajar Bahasa Arab MA NU 06 Cepiring 

Sumber informasi : Nur Fathoni (guru bahasa Arab MA NU 06 

Cepiring) 

Hari/Tanggal/Pukul : 26 Agustus 2017 

Tempat : MA NU 06 Cepiring 

 

1. Berapa lama bapak mengajar bahasa Arab menggunakan buku 

دروس اللغة العربية "" ? 

Jawaban: dari tahun 2016 sampai tahun 2017 

2. Apakah kesulitan yang bapak temukan ketika mengajar bahasa 

Arab menggunakan buku "" دروس اللغة العربية ? 

Jawaban: kesulitan berada pada materi istima’, karena media 

pembelajaran seperti pengeras suara belum sepenuhnya efektif 

untuk digunakan. 

3. Apa strategi yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan ketika 

mengajar menggunakan buku "" دروس اللغة العربية ? 

Jawaban: menggunakan metode lain. Yaitu dengan imla’. 

4. Apakah bapak selalu membuat i’dad sebelum mengajar dengan 

menggunakan buku "" دروس اللغة العربية ? 

Jawaban: iya, selalu membuat RPP. Tapi tidak setiap hari. 

Melainkan langsung 1 tahun. 



 
 

5. Bagaimana proses evaluasi pada proses pembelajaran 

menggunakan buku "" دروس اللغة العربية ? 

Jawaban: evaluasi dari apa yang soal-soal yang sudah ada di 

dalam buku. Terkadang juga saya meminta anak untuk unjuk diri 

untuk melatih kemampuan bicaranya. 

6. Metode apa saja yang bapak gunakan dalan proses pembelajaran 

dengan menggunakan buku "" دروس اللغة العربية ? 

Jawaban: metode ceramah, diskusi, dan drill. 

7. Media apa saja yang bapak gunakan dalam proses pembelajaran 

menggunakan buku "" دروس اللغة العربية ? 

Jawaban: saya memakai LCD, dan kadang juga saya membuat 

kartu atau gambar yang sudah saya bawa dari rumah. 

8. Apakah dalam 2 semester cukup untuk mengkhatamkan buku 

دروس اللغة العربية "" ? 

Jawaban: selama 2 tahun memakai buku ini saya belum pernah 

khatam. Karena memang waktu yang diperlukan sangat panjang, 

apalagi ada hari libur dan ada hari bebas seperti peringatan ulang 

tahun sekolah, dan lain-lain. 

9. Bagaimanakah hasil belajar peserta didik dengan menggunakan 

kitab "" دروس اللغة العربية ? 

Jawaban: hasilnya 70% dari 43 siswa medapatkan nulai bagus. 



 
 

10. Menurut bapak, apakah penerapan buku "" دروس اللغة العربية  dalam 

pembelajaran bahasa Arab dapat aktif? Dan mengapa? 

Jawaban: penerapan buku ini belum sepenuhnya dapat aktif, 

karena sedikit sekali materi yang membahas tentang istima’ dan 

hiwar. Dan media yang ada di sekolahan belum cukup memadai. 

11. Out put apa yang diharapkan pada pembelajaran bahasa Arab 

menggunakan buku "" دروس اللغة العربية ? 

Jawaban: yang saya harapkan siswa bisa menerjemahkan bahasa 

Arab ke bahasa Indonesia, begitupun sebaliknya. Saya juga 

berusaha bagaimana caranya agar siswa bisa berbicara 

menggunakan bahasa Arab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

Dengan Siswa kelas X MA NU 06 Cepiring 

 

Sumber informasi : Nurul Mawaddah (siswi kelas X MIA 1) 

Hari/Tanggal/Pukul : 26 Agustus 2017 

Tempat   : MA NU 06 Cepiring 

 

1. Apakah anda pernah belajar bahasa Arab di sekolah anda 

sebelumnya? 

Jawaban: pernah 

2. Apakah anda menyukai pelajaran bahasa Arab? 

Jawaban: tidak begitu suka, karena sulit 

3. Menurut anda, bagaimanakah materi bahasa arab yang ada di buku 

دروس اللغة العربية "" ? sulit atau mudah? 

Jawaban: susah, tapi juga ada beberapa yang mudah 

4. Bagaimanakah metode yang digunakan ustadz dalam mengajar? 

Apakah dapat membantu anda dalam memahami materi bahasa 

Arab? 

Jawaban: bisa paham. Tetapi tidak asyik. Jadi bosan 

5. Bagaimana dengan alokasi waktu untuk belajar bahasa Arab 

menggunakan buku "" دروس اللغة العربية ? apakah cukup untuk 

memahami materi yang diberikan oleh ustadz? 

Jawaban: tidak cukup, kadang juga materi belum tersampaikan 

semua, tapi waktu sudah habis. 



 
 

6. Kesulitan apakah yang anda hadapi ketika belajar bahasa Arab 

menggunakan buku "" دروس اللغة العربية ? dan bagaimana anda 

mengatasi kesulitan tersebut? 

Jawaban: apabila ada kosa kata yang susah. Saya mengatasinya 

dengan bertanya kepada guru. 

 

 

  



 
 

PEDOMAN WAWANCARA 

Dengan Kepala Sekolah MA NU 06 Cepiring 

 

Sumber informasi : Nur Wahab M.Pd (Kepala Sekolah MA NU 06 Cepiring) 

Hari/Tanggal/Pukul : 26 Agustus 2017 

Tempat : MA NU 06 Cepiring 

 

1. Apa tujuan umum dan khusus pembelajaran bahasa Arab di MA 

NU 06 Cepiring? 

Jawaban: tujuan umum dan khusus seperti apa yang sudah 

dicantumkan di KI dan KD. Karena memang pelajaran Bahasa 

Arab ini dari KEMENAG. 

2. Dukungan apa saja yang diberikan dalam pembelajaran bahasa 

Arab di MA NU 06 Cepiring? 

Jawaban: mencoba memenuhi apa yang dibutuhkan oleh guru 

bahasa Arab, seperti media, dan lain sebagainya. 

3. Apakah latar belakang sekolah ini menggunakan buku " دروس اللغة

 ?sebagai bahan ajar العربية "

Jawaban: karena memang sudah ketentuan dari KEMENAG 

untuk menggunakan buku ini sebagai bahan pembelajaran bahasa 

Arab 

4. Menurut bapak, apakah buku ini sesuai untuk semua kalangan 

peserta didik melihat tidak semua peserta didik telah mempelajari 

bahasa Arab sebelumnya? 



 
 

Jawaban: menurut saya sudah sesuai. Karena bahasa yang 

digunakan buku ini juga tidak terlalu formal dan bahasa yang 

digunakan juga bahasa yang sudah familiar didengar anak-anak. 

5. Ketrampilan apakah yang paling dituju oleh pihak sekolah 

melalui penggunaan buku ini? (pilih: Istima’, Kalam, Qiro’ah, 

atau kitabah) 

Jawaban: yang saya tekankan di sini adalah menulis dan 

membaca. 

6. Fasilitas apa yang diberikan sekolah dalam pembelajaran bahasa 

Arab menggunakan buku "" دروس اللغة العربية ? 

Jawaban: ada lab bahasa, tapi belum bisa seutuhnya digunaka 

karena jumlahnya yang belum memadahi dan juga ada yang tidak 

layak pakai. 

7. Hal apakah yang bapak atau sekolah lakukan ketika dalam 

pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab menggunakan buku " دروس

 ?guru atau bahkan siswa mengalami kesulitan اللغة العربية "

Jawaban: sepenuhnya membantu mengatasi masalah tersebut. Ketika 

ada masalah maka didiskusikan dan dicari jalan keluarnya. 

8. Apakah ada kegiatan di luar sekolah atau di luar pelajaran yang 

menunjang keberhasilan pembelajaran bahasa Arab 

menggunakan buku "" دروس اللغة العربية ? 

Jawaban: tidak ada. 



 
 

9. Adakah kompetensi berbahasa dari pihak sekolah untuk peserta 

didik guna meningkatkan prestasi atau semangat mereka? 

Jawaban: tidak ada. 

10. Bagaimana dengan kompetensi berbahasa di luar sekolah? 

Apakah dari pihak sekolah mengirimkan kandidat untuk 

diikutkan dalam kompetensi tersebut? 

Jawaban: iya, ketika ada lomba di luar sekolah kami selalu 

mengirimkan kandidat. Dan tidak jarang kami memperoleh juara. 

11. Apakah visi misi MA NU 06 Cepiring? 

Jawaban: Visi MA NU 06 Cepiring Kendal  “Terwujudnya 

generasi Islam yang terdidik, terampil dan berakhlakul karimah” 

Misi 

1) Menyelenggarakan pendidikan dengan pembelajaran yang 

efektif dan berkualitas dalam pencapaian prestasi akademik. 

2) Menyelenggarakan pendidikan bernuansa Islam ahlusunah 

waljamaah dengan menciptakan lingkungan yang Islami di 

madrasah. 

3) Menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan keterampilan 

kecakapan hidup untuk menggali dan menumbuh kembangkan 

minat, bakat peserta didik sebagai bekal hidup mandiri. 

4) Menumbuh kembangkan  budaya  akhlakul karimah pada 

seluruh warga madrasah. 

 

 

 



 
 

 

 

 
Proses Belajar Mengajar di kelas MA NU 06 Cepiring Kendal 

 

 
 



 
 

 

 

Prestasi yang didapat MA NU 06 Cepiring 
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