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 ةثقرار الباحإ
 : أان ادلوّقعة أدانه

 حلمة:   االسم
 11517003714: رقم القيد
 : سومطراة الشمالية  العنوان
أقر أبن ىذا البحث الذي قدمتو لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل شهادة  

ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان الشريف 
يث ر الكااةة ادلهنية للمعلم عل  تتاج  تعلم أت"قاسم اإلسالمية احلكومية رايو، وموضوعو :

اللغة العربية لدى تالميذ الاصل األول مبعهد دار اإلخالص الثاتوية منديلن  انتل 
  " سومطراة الشمالية  

 بناسي وليس إبداع غ ري أو أتليف األخرين. وإذا ادع  ووىذا البحث أعددت
من أتلياو ويتني صحة إبداعو فإين أحتمل ادلسؤولية عل  جامعة  أحد يف ادلستقبل أتو

 السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
 حررت ىذا اإلقرار بناة عل  رغبيت وال جيربين أحد. 

 
 ىـ 1220ذواحلجة  7، بكنبارو 
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 ةتوقيع الباحث
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 االستهالل

 قال هللا تعاىل
ُ الهِذيَن   ُ مبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبريٌ يَ ْرَفِع اَّلله   آَمُنوا ِمنُكْم َوالهِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدرََجاٍت ۚ َواَّلله

 (11 :)اجملادلة
 (0سورة يوسف، األية: ِإانه أَنْ َزْلَنُه قُ ْرآاًن َعَربًِيا َلَعلهُكْم تَ ْعِقُلْوَن )

 
 عن أيب درداة هنع هللا يضر، أن رسول هللا ص.م قال :

 َعادِلاً، َأْو ُمتَ َعلًِّما، َأْو ُمْسَتِمًعا، َأْو ُمُِبًّا َو اَل َتُكْن َخاِمًسا فَ تَ ْهَلًك""ُكْن 
 )يف اإلابتة الكربى البن بطة(

 قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص
 من سلك طريقا يطلب بو علما سّهل هللا لو طريقا إىل اجلنة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ه
 

 اإلهداء
 

  عل  راحيت أمي اليت سهرتإىل  
  ايب الذي تعب يف تربييتإىل 
 إىل أسريت احملبوبة 
 مشريف الذي قد علمين وأرشدتين طول دراسيت إىل 
 اساتيذي وشيوخي الذين أبعدوين من مر اجلهل إىل حلوة العلم إىل 
 إىل مجيع األصحاب يف قسم تعليم اللغة العربية 
 إىل مجيع األصحاب يف كلية الرتبية و التعليم 
  يف جامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايوإىل مجيع األصحاب 
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احلمدهلل الصالة والسالم عل  رسول هللا سيدان دمحم ابن عبد هللا وعل  الو 

 وصحبو ومن وااله، اما بعد
قد متت الباحثة كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من الشروط ادلقررة لنيل شهادة 

قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم جامعة السلطان الشريف ادلرحلة اجلامعية يف 
 قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.

 ويف ىذه ادلناسبة تقدم الباحثة جزيل الشكر والعرفان إىل صاحب الاضيلة :
األستاذ الدكتور خ رالناس راجب ادلاجست ر كمدير جامعة السلطان الشريف  .1

ادلاجست رة كناجبة ادلدير  رايو. والدكتورة احلاجة حلميايت قاسم اإلسالمية احلكومية
األوىل والدكتور احلاج مسعود زين ادلاجست ر كناجب ادلدير الثاين والدكتور إيدي 

 ايروان ادلاجست ر كادلدير الثالث.
ادلاجست ر كعميد كلية الرتبية والتعليم والدكتور احلاج زركشي كناجب  الدكتور كادر .0

ادلاجست رة كناجبة العميد الثاتية والدكتورة أم رة  والدكتورة زبيدة أم ر العميد األول
 ادلاجست رة كناجبة العميد الثالث. دينيات

  كسميايت ادلاجست رةو الدكتور احلاج جون فاميل كرجيس قسم تعليم اللغة العربية.  .1
  ةككاتب

 يف كتابة ىذا البحث.شرفة كادل  كسميايت ادلاجست رة .2
الدكتورة تيلي يسرى ادلاجست رة كادلشرفة األكادمي الذي وجهين وأرشدين يف أداة   .3

 الواجبات األكادمية.
 ابوان الااضل يف قسم تعليم اللغة العربية أمحد شاه ادلاجست ر .4
مجيع احملاضرين وادلوظاني يف كلية الرتبية والتعليم جبامعة السلطان الشريف قاسم  .5

 اإلسالمية احلكومية رايو.
 معهد دار اإلخالص الثاتوية منديلن  انتل،سومطرة الشمالية.يف   رجيسة ادلدرسة .6



 ز
 

،سومطرة مدرس اللغة العربية يف معهد دار اإلخالص الثاتوية منديلن  انتل .7
 الشمالية.

مجيع ادلعلمني وادلعلمات وادلوظاني وادلوظاات والتالميذ معهد دار اإلخالص  .17
 ماليةالثاتوية منديلن  انتل،سومطرة الش

تورحان انسوتيون وأمي مسداليلة انسوتيون الكرميان الذين ربياين صغ رة  أيب .11
 وعظاين كب رة

 أخي الكب ر, أخيت الكب رة, أخي الصغ ر و عاجليت احملبوبة .10
بكلية يف احتاد الطالب بقسم تعليم اللغة العربية  ثيأصدقاجي وصديقايت احملبوبوت .11

, و اخي اسم اإلسالمية احلكومية رايوقشريف السلطان الالرتبية والتعليم جلامعة 
احملبوب أمحد توفيق تنجوت  الذي حيازين داجما ويستمع أبماتة اىل القصص حول 

 الباحثي .
شكره عل  تعمة أتوكل و أخ را إىل هللا آجزاة وافقا و  جيزيهمهللا ولعل هللا أن  ابركهم

 .خرىتعم أومجيع  بحثال االقوة ىف كتابة ىذ
 

 ىـ  1220ذواحلجة  7،  بكنبارو                                                     
 م 0701يو ليو  17
 توقيع الباحثة             

 

 
 حلمة                                                 

 
 

 



 ح
 

 ملخص
أتيث ر الكااةة ادلهنية للمعلم عل  تتاج  تعلم اللغة العربية لدى  ( :ٕٕٔٓ، )حلمة

ص الثاتوية منديلن  انتل تالميذ الاصل األول مبعهد دار اإلخال
 .الشمالية سومطراة

 

، يهدف إىل حتديد أتيث ر الكااةة )توعي والكمي( طريقة سلتلطةالبحث حبث  ىذ
ادلهنية للمعلم عل  تتاج  تعلم اللغة العربية لدى تالميذ الاصل األول مبعهد دار 

اللغة العربية للمعلم اإلخالص الثاتوية منديلن  انتل سومطراة الشمالية  ، الكااةة ادلهنية 
ىي "ىل أتيث ر الكااةة  لتحسني تتاج  تعلم اللغة العربية. صياغة ادلشكلة يف ىذه الدراسة

ادلهنية للمعلم عل  تتاج  تعلم اللغة العربية لدى تالميذ الاصل األول مبعهد دار 
اإلخالص الثاتوية منديلن  انتل سومطراة الشمالية؟. اذلدف من ىذا البحث ىو تتاج  

لثاتوية ، وبعض ا الاصل األولالتالميذ من البحث التعلم. كان مجيع موضوعات ىذه ا
للعام الدراسي مبعهد دار اإلخالص الثاتوية  األول ي اللغة العربية من الاصلمدرس
 وكاتت العينة منالتالميذ . كان اجملتمع يف ىذه الدراسة مجيًعا من 0707/0701
طالًبا. األدوات اليت يستخدمها الباحثون  42، وبلغ رلموعهم الاصل األول  التالميذ

بياانت والتويثيق. بناًة عل  تتاج  حتليل البياانت ، جلمع البياانت ىي ادلقابالت واالست
 87.0241 = 1عند مستوى داللة  Haأكرب من   = 7.4153Hoتكون قيمة 

، يعين أن ىناك ىي  Ha ويتم قبول Ho حبيث يتم رفض 87.1176 = 3ومستوى داللة 
اللغة  دللعلمبني الكااةة ادلهنية عالقة )أتيث ر( ذات داللة إحصاجية ارتباط إجيايب وىام 

لدى تالميذ الاصل األول مبعهد دار اإلخالص الثاتوية منديلن  انتل سومطراة العربية 
 .الشمالية

 يةاللغة العرب نتائج تعلم ,الكفاءة ادلهنية للمعلم  ,أتثري :ألساسيةالكلمات ا
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ABSTRAK 

Hilmah, (2021) : Pengaruh Kompetensi Profesional Guru terhadap Hasil 

Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas Sepuluh MA Darul 

Ikhlas Mandailing Natal, Sumatera Utara . 

Penelitian ini adalah penelitian metode campuran (Kualitatif dan 

kuantitatif)deskriptif, yaitu bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kompetensi 

Profesional guru terhadap hasil belajar bahasa Arab siswa kelas X MA darul 

Ikhlas Mandailing Natal Pada Pembelajaran Bahasa Arab di Sekolah Mrs Darul 

Ikhlas Mandailing Natal , dengan melihat ada pengaruhnya atau tidaknya 

Kompetensi Professional guru Bahasa Arab untuk meningkatkanhasil belajar 

bahasa arab. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Apakah kompetensi 

professional guru berpengaruh  untuk meningkatkan hasil belajar pada pelajaran 

Bahasa Arab siswa X di MA Darul IkhlasMandailing Natal ?”. Objek dari 

penelitian ini adalah hasil belajar . Subjek dari penelitian ini adalah seluruh siswa 

kelas X, dan sebagian guru bahasa arab kelas X MA Darul Ikhlas Mandailing 

Natal tahun ajaran 2020/2021. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa 

MA Darul Ikhlas Mandailing Natal dan sampelnya adalah siswa kelas X yang 

berjumlah 64 siswa. Instrumen yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan 

data adalah wawancara, angket dan dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis data, 

diperoleh nilai Ho = 0,6375 lebih besar dari Ha pada taraf signifikansi 1% = 

0,2461 dan taraf signifikansi 5% = 0,3198 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima, 

yang berarti bahwa terdapat hubungan (pengaruh) yang positif dan signifikan 

antara professionalism guru bahasa arab pada pelajaran bahasa arab siswa MA di 

Darul Ikhlas Mandailing Natal. 

Kata Kunci: Pengaruh,Kompetensi Professional Guru, Hasil Belajar 
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ABSTRACT 

Hilmah, (2021): The Influence of Teacher Professionalism Competence 

toward Student Arabic Learning Achievement at the Tenth 

Grade of Darul Ikhlas Islamic Senior High School 

Mandailing Nata, North Sumatera 

Mixed method (qualitative and quantitative) was used in this research, and 

this research aimed at knowing the influence of teacher professionalism 

competence toward student learning achievement on Arabic Language subject at 

the tenth grade of Darul Ikhlas Islamic Senior High School Mandailing Natal by 

seeing whether there was or not an influence of professionalism competence of 

Arabic Language subject teachers in increasing student Arabic learning 

achievement.  The formulation of the problem was “did teacher professionalism 

competence influence to increase student learning achievement on Arabic 

Language subject at the tenth grade of Darul Ikhlas Islamic Senior High School 

Mandailing Natal?”.  The object of this research was learning achievement, and 

the subjects were the tenth-grade students and some Arabic Language subject 

teachers at the tenth grade of Darul Ikhlas Islamic Senior High School Mandailing 

Natal in the Academic Year of 2020/2021.  All of students at Darul Ikhlas Islamic 

Senior High School Mandailing Natal were the population of this research, and 

the samples were 64 of the tenth-grade students.  Interview, questionnaire, and 

documentation were the instruments of collecting data.  Based on data analysis, it 

was obtained that ro 0.6375 was higher than rt 0.2461 at 1% significant level and 

0.3198 at 5% significant level.  So, H0 was rejected ad Ha was accepted.  It meant 

that there was a positive and significant correlation between teacher 

professionalism competence toward student learning achievement on Arabic 

Language subject at Darul Ikhlas Islamic Senior High School Mandailing Natal. 

Keywords: Influence, Teacher Professionalism Competence, Arabic Learning 

Achievement 
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 الباب األول

 أساسيات البحث

 خلفية البحث . أ

الكفاءة ىي السمة األساسية للشخص فيما يتعلق بفعالية األداء الفردم يف عملو أك 
خصائصو األساسية اليت ذلا عالقة عارضة أك نتيجة للمعايَت اليت تستخدـ كمرجع أك 

 1.فعالة أك أداء فائق يف مكاف العمل أك يف حاالت معينة

الكفاءة ىي مزيج من ادلعرفة كادلهارات كالقيم  E. Mulyasa)). مولياسام  كقاؿ
كادلواقف اليت تنعكس يف عادة التفكَت كالتمثيل. ككفقان دلوعلُت، فإف الكفاءة ىي رلموعة 
من اإلجراءات االستخباراتية ادلسؤكلة اليت غلب أف يكوف لدل الشخص كشرط ليكونوا 

 2ل معُت.قادرين على أداء مهاـ يف رلاؿ عم

 ،( كفاءة تربوية2) ،( كفاءة مهنية1أربع كفاءات: ) تقن ادلعلمذلك, غلب أف يلك 
العلم الذم يتعلم كيفية تعليم  يى دلهنية( كفاءات شخصية. ا4) ،( كفاءة اجتماعية3)

 أف يتقن ادلعلم. على نطاؽ كاسع كعميق غلب التمكن من ادلواد التعليمية األطفاؿ،

نتائج التعلم ىي مؤثر . للمعلم مهمة جدا للغاية نتائج تعلم التالميذكفاءة ادلهنية 
تعكس نتائج التعلم اليت حققها شخص . كاحد ؽلكن استخدامو لقياس صلاح الشخص
يف عملية التدريس كالتعلم، ىناؾ العديد من . ما فيما يتعلق ابدلعرفية كالعاطفية كالنفسية
 internal)علم الطالب، سواء من داخل الطالب العوامل اليت تؤثر على حتقيق سلرجات ت

ترتبط العوامل الداخلية ابالنضباط كاالستجابة . eksternal))أك من البيئة اخلارجية  )
كحتفيز الطالب بينما العوامل اخلارجية ىي بيئة التعلم كأىداؼ التعلم كاإلبداع قي اختيار 

                                                             
1Didi Pianda, (8112), Kinerja Guru, Sukabumi: Jejak, hlm. 01 

2 Didi Pianda, Kinerja Guru, hlm. 08 
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العوامل على بعضها البعض كىي  تؤثر ىذه. كسائل التعلم من قبل الطالب كطرؽ التعلم
لتنائج تعلم، تكوف قدرة ادلرء كمهارتو  Arifin  موفقا.كحدة دتكن كراء تنائج تعلم الطالب

 3.ؽلكن حتقيق نتائج التعلم إذا حدث التعلم. كموقفو يف إدتاـ ادلسألة

عادة ما دتييز نتائج التعلم ابلتغَتات يف السلوؾ ليست نتائج التعلم، أف أنشطة التعلم 
التغَتات يف السلوؾ يف معظم احلاالت ىي التغَتات . تكوف مصحوبة بتغَتات يف السلوؾ

ؽلكن للتغَتات يف السلوؾ نتائجة للتعلم أف دتس التغيَتات . اليت ؽلكن مالحظتها
العاطفية يف اجلوانب العاطفية يف ىذا اجلانب الؽلكن رؤيتها بسهولة يف كقت قصَت، 

 4.يف فًتة زمنية طويلة نسبيا كلكن غالبا ما تكوف

يقـو ادلعلم القادر . دتييز التغَتات يف نتائج التعلم ابلتغَتات يف القدرة على التفكَت
على تطوير طريقة تعلمية موجهة دتارين التفكَت لدل التالميذ، ادلثاؿ طريقة حل 

طريقة . ميذادلشكالت التعلمية، بدعم التغَتات اليت تطرأ على قدرات التفكَت لدم التال
 (التدريس غَت ادلوجو)التعليم اليت اليعطي فيها ادلعلم الكثَت من التعليمات أك التوجية 

كلكن يشدد على فعالية التفكَت التالميذ سيكونوا قادرين على تشجيع تسريع التغيَتات 
 5.يف القدرة على التفكَت

. مكُت الذايتيف عملية التعلم، يعد التعرؼ على الذات مهما جدا يف جهود الت
من انحية . ادلعرفة الذتية تعٍت أننا ندرؾ نقاط القوة لدينا لتحقيق نتائج التعليم اليت نتوقع

إذا مل تكن ضعف الشخصية مفهومة جيدا، . أخرل، فهذا يعٍت أننا ندرؾ نقاط الضعف
 6.فمن احملتمل أف تؤدم غلى الفشل

                                                             
0Maisaroh, Meningkatan Hasil Belajar dengan Menggunakan Metode Pembelajaran 

Active LearningTipe Quiz Team Pada Mata Pelajaran Keterampilan Dasar Komunikasi , Jurnal 

Ekonomi dan Pendidikan,  vol 2, No 1 hlm 4. 

5Ibid, hal. 7.  

6Ibid, hal.7. 

4Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran, (Bandung: Alfabeta, 8118), hal. 11. 
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للغة العربية  ا. افة إىل اللغة العربيةالكفاءة ادلهنية مهمة جدنا يف تدريس كل مادة ابإلض
كلغة القرآف كالسنة اليت ىي ادلصدر الرئيسي لتعاليم اإلسالـ اليت أصبحت اآلف لغة 

حىت اآلف أقل جاذبية مقارنة ابللغة اإلصلليزية ، حبيث ؽلكن أف تؤثر أيضنا على . دكلية
أف تعلم اللغة العربية دلاذا ىذا ، يفًتضوف كيدرلوف فكرة . التحصيل التعليمي للطالب

كينتج . إف مساعدات الطالب تفتقر إىل االستماع إىل التعلم الذم ػلدث. أمر صعب
عن ذلك اطلفاض االستجابة كردكد الفعل من الطالب على األسئلة كالتفسَتات من 

مع اطلفاض التحصيل التعليمي للطالب يف يطلب تعلم اللغة العربية احًتافية . ادلعلم
زايدة اىتماـ الطالب ككعيهم أبعلية التعلم كخاصة اللغة العربية من أجل حتسُت ادلعلم يف 

التحصيل العلمي ، كيقدـ الوصف حملة عامة عن أعلية احًتافية ادلعلم من أجل حتسُت 
 .التحصيل التعليمي للطالب كخاصة ادلواد العربية

ف ادلعلموف لتحسُت نتائج تعلم الطالب يف دركس اللغة العربية ، غلب أف يكو 
احملًتفوف قادرين على اختيار األساليب كالوسائط كاالسًتاتيجيات كظلاذج ادلناىج يف 
عملية التعلم ، كىذا يدؿ على أنو ابستخداـ األساليب كالوسائط ادلناسبة يف عملية 
التعلم، سيتم حتقيق نتائج تعلم الطالب خاصة يف دركس اللغة العربية ألنو ابستخداـ 

ـ ، ال يشعر الطالب ابحلَتة أثناء التعلم كسيحصلوف على نتائج مرضية ، كسائل اإلعال
 .حبيث يتم حتقيق التعلم

 :، يلتزموف مبا يليالكفاءة ادلعلمُتيف تنفيذ 

ختطيط التعلم ، كتنفيذ عمليات التعلم عالية اجلودة ، كتقييم نتائج التعلم ،  .1
يقة مستدامة مبا بطر 2كحتسُت كتطوير ادلؤىالت كالكفاءات األكادؽلية 
 يتماشى مع تطور العلـو كالتكنولوجيا كالفنوف؛

التصرؼ مبوضوعية كليس دتييزنا على أساس مراعاة اجلنس أك الدين أك العرؽ  .2
كبعض الظركؼ ادلادية أك اخللفية العائلية كالوضع االجتماعي كاالقتصادم 
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د األخالؽ التمسك ابلقوانُت كاللوائح كالقوانُت كقواع ،للطالب يف التعلم
 ادلعلموف ، ككذلك القيم الدينية كاألخالقية 

  7.احلفاظ على الوحدة الوطنية كالنزاىة كتعزيزىا .3

الكفاءة ادلهنية للمعلمُت الذين سيعملوف على تنفيذ كظائف كأىداؼ مدارسهم 
كاألىداؼ التعليمية العامة ، غلب أف يكوف لديهم الكفاءات ادلطلوبة للمعلمُت ليكونوا 

دكف جتاىل إمكانية االختالفات يف متطلبات . قادرين على أداء كاجباهتم بشكل صحيح
الكفاءة ادلهنية اليت تسببها االختالفات اللغوية االجتماعية كالثقافية لكل معهد مدرسي  

 على ايرس مهارم أك معرؼ نشاط كما كاف يف معجم الًتبوية, الكفاءة ىي   8.كمؤشر
 9كضعيات.

مهم من حيث شخصيتو، ألف شخصيتو ستحدد ما إذا كاف سيكوف  ادلعلم ىو عامل
ا لطالبو أك سيكوف مدّمرنا لغد الطالب ا كمرشدن خاصة للطالب الذين ىم . دليالن جيدن

كىم يعانوف . صغار جدا ، كعادة ما يكوف الطالب الذين ال يزالوف يف ادلدرسة االبتدائية
يف اإلسالـ ، غلب أف . تقرة للمدة اآلفأك فًتة غَت مس(  سن البلوغ)من صدمة مراىقة 

يتم كل عمل بشكل احًتايف مبعٌت القياـ بو بشكل صحيح ، كفقنا للقواعد ادلعموؿ هبا 
، ؽلكن أف يقـو هبا شخص خبَت يف رلالو ، كفقنا لكالـ رسوؿ هللا ( ادلنصوص عليها)

 10.اذا كسد األمر إال  غَت امة فانظر الساعة عند تسليم كظيفة

                                                             
 2 Opcit, hlm.. 

9  Hamalik, Oemar, Pendekatan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompeten, (Jakarta: Bumi 

Aksara 8118), hlm. 38- 48. 

   22وزارة التربية الوطنية, معجم التربوي, الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية, صفحة.  11
 11 Imam Abi Abdullah bin Ismail bin Ibrahim, Juz 7Hadis 5 (Jakarta: Darul Fiqri, 1994), 

hlm.  841 . 
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اخللفية التعليمية على صلاح ادلعلمُت يف التدريس كيف نفس الوقت تؤثر على ستؤثر 
إذا كاف ادلعلم لديو خلفية تعليمية يف مدرسة ادلعلم ، فسوؼ يتقن . االىتماـ ابلتعلم
 .11.ادلعلم التعلم الفعاؿ

ىذا يرجع إىل نقص كسائل اإلعالـ كاألساليب ، فضال عن نقص كفاءة ادلعلم 
يف الواقع ، ىناؾ العديد من الطرؽ للمعلمُت جلعل التعلم ؽلكن . ميف عملية التعل

إف عدـ احًتافية ادلعلم غَت كافية . استخدامو حبيث ال يشعر الطالب ابدللل بسرعة
للطالب للقياـ ابدلشاكل بشكل مستقل ، شلا يؤدم إىل نقص يف الفهم الذم مت تدريسو 

 .، كذلك لتحقيق نتائج أفضل

ص كاحدة من ادلؤسسات التعليمية ادلوجودةيف مندائلنج انتل. معهد دار اإلخال
ىو األفضل تفضيال كاألقدـ الثاين بُت ادلعاىد يف مندائلنج انتل. كقع قريب من كسط 
ادلدينة ابإلضافة إىل الطريق عرب سومطرة كذلك جعل الطالب من سلتلف ادلناطق كاخللفية 

ك ادلتوسطة العامة اف الطالب من مدرسة التعليمية مهتمة للتسجيل يف ىذه ادلدرسة. ك
 دينيةادلتوسطة عظم الطالب الذين قدموا من مدرسة م االىلية دينية ادلتوسطة من مدراسة
 12. ادلتوسطة العامةتعلم أفضل من طالب مدرسة  نتائجحققوا  االىلية

. كما اللغة العربية الصعوابت يف تعلم كفشعر يكاف طالب معهد دار اإلخالص 
, فاطمة فطرم, األكؿ: 2020 ديسمرب 18 طالب من حصوؿ احلوار يف التارخقاؿ 
اللغة  )ب( قاؿ: أف تقدمي ادلواد أقل للفهم كأشعر ابلصعبات يف التعلم تعلماألكؿالفصل 
حصل بعض الطالب على  األستاذ طريق عبد الوادكد أفمعلم  احد . كقاؿالعربية

 13درجات منخفضة يف اللغة العربية.

                                                             
 12 Maulidiah, Pengaruh Profesionalisme Guru Terhadap Prestasi Belajar Siswa di MI 

Ribat Darul Tauhid, Jurnal Pendidikan Islam, vol.6, No.  8 , 8117, hlm.5.  
14Hasil Wawancara, Abdul Hakim, (Kepala MA Darul Ikhlas), 8181 17ديسمبر  Jam 11.11 

WIB.  

15Hasil Wawancara, Fatimah Putrid an Ustadz Thoriq Abdul Wadud (Siswa dan guru 

Ma’had Darul Ikhlas), 12  8181ديسمبر  Jam WIB  14,11  
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للمعلم على نتائج تعلم اللغة  كفاءة ادلهنية تؤثَتادلطركح ىو دلاذا مل يكن  فالسؤاؿ
دار االخالص الثانوية مندائيلنج انتل سومطرة  مبعهدالعربية لدل تالميذ الفصل  األكؿ 

 :؟ كما دلت عليو الظواىر اآلتيةالشمالية

 ضعف الفهم كنتائج تعلم الطالب يف دركس اللغة العربية .1

 .الطالب ابدلواد العربية تتسبب يف اطلفاض التحصيل العلميقلة اىتماـ  .2

ال يزاؿ التحصيل الدراسي لدل الطالب يف تعلم اللغة العربية منخفضنا ،  .3
 كمعظم الطالب الذين ػلصلوف على درجات اللغة العربية حتت معايَت التقييم

(KKM ). 

لتحقيق نتائج بناءن على ادلشاكل ادلذكورة أعاله ، من الضركرم إجراء حبث 
للمعلم على  كفاءة ادلهنية أتثَت ابستخداـ عنواف البحث ةتم الباحثهتذلك، على . أفضل

دار االخالص الثانوية  مبعهدنتائج تعلم اللغة العربية لدم تالميذ الفصل  األكؿ 
 .مندائيلنج انتل سومطرة الشمالية

 مشكالت البحث  . ب

ادلشكلة ، ىناؾ بعض ادلشاكل اليت ناءن على الوصف الذم مت شرحو يف خلفية ب
 :ؽلكن حتديدىا على النحو التايل

 اللغة العربية تعلم رغبة الطالب ىف  .1
أتثَت كفاءة ادلهنية للمعلم على نتائج تعلم اللغة العربية لدم التالميذ فصل  .2

 دار االخالص مندائيلنج انتل سومطرة مشالية مبعهد األكؿ
 تالميذاللدل كفاءة ادلهنية للمعلم أعلية   .3
 .للغة العربيةالطريقة اليت استعملها ادلدرس ىف أداء عملية تعلم ا .4
 لغة العربية.استعداد الطالب ىف اتباع عملية تعلم ا .5
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 حدود البحث. ج

كلكثرة ادلشكالت ادلوجودة يف ىذا البحث فتحدد الباحثة عن تؤثَت كفاءة ادلهنية  
دار اإلخالص  مبعهد ذ الفصل األكؿللمعلم على نتائج تعلم اللغة العربية لدل تالمي

 .الثانوية مندائيلنج انتل سومطرة الشمالية

 أسئلة البحث  . د

نتائج على تؤثَت  معلمللكفاءة ادلهنية ىل   :"أما أسئلة البحث يف ىذا البحث فهو
دار اإلخالص الثانوية مندائيلنج انتل  مبعهدلدل تالميذ الفصل األكؿ اللغة العربية تعلم 

 .سومطرة الشمالية؟

 أهداف البحث . ه

أتثَت كفاءة ادلهنية  دلعرفة: من ىذ البحث ىو دؼاذل, موافقا مع أسئلة البحث
دار االخالص  مبعهد للمعلم على نتائج تعلم اللغة العربية لدم التالميذ فصل األكؿ

 .مندائيلنج انتل سومطرة مشالية

 ثأمهية البح . و

أف تقدـ نتائج ىذه الدراسة , بناء على خلفية البحث كاذلدؼ البحثية ادلذكورة
 :مدخالت دلختلف األطراؼ فيما يلي

 :ادلعلم  .1
كمادة تقييم ادلعلم لتحسُت االحًتاؼ يف كل من القدرات ادلهنية كالقدرات  . أ

 .كذلك خللق جو تعليمي موات( الشخصية)الشخصية 
 .ادلعلم لتحسُت نتائج تعلم الطالبكمرجع للمدارس لتطوير احًتاؼ  . ب
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 ادلدرسة .2
 وفر ىذا البحث مدخالت للمدارس لتحسُت اجلودة كنتائج تعلم الطالبي . أ
يقدـ ىذا البحث أفكارنا حوؿ ادلؤسسات التعليمية اليت من ادلتوقع أف   . ب

 .يستخدمها ادلعلموف فيما بعد لتكوف أكثر احًتافية
 التالميذ .3

 العلماحلصوؿ على زايدة يف التحصيل  . أ
 جتربة التعلم مع مدرس زلًتؼ  . ب

 الباحثة .4
 .ؽلكن للباحثُت إتقاف معرفة احًتاؼ ادلعلم كحتليل خصائص الطالب . أ
كمرجع للباحثُت كباحثُت تعليميُت زلتملُت كمرشحُت مدرسُت ليصبحوا   . ب

 .مدرسُت زلًتفُت
 مصطلحات البحث . ز

 كعميق غلب على نطاؽ كاسع لكفاءة ادلهنية ىي التمكن من ادلواد التعليميةا .1
مواد ادلناىج يف ادلواد الدراسية كادلواد  أف يتقن ادلعلم، مبا يف ذلك التمكن

 14.منحة دراسية تظليل ادلادة ، ككذلك إتقاف اذليكل كادلنهجية العلمية
التعلم  يف تعلم اللغة العربية نتيجة تقييم أك نتيجة نتائج يعٍت لتعليم ىونتائج ا .2

دركس اللغة العربية  .س اللغة العربية التاليةالذم حصل عليو الطالب يف درك 
تشجيع كتوجيو كتطوير كبناء  ىي كاحدة من ادلوضوعات ادلوجهة ضلوىا

الناطقُت ابلفصحى العربية منتجة كمتقبلة كزراعيةموقف إغلايب جتاه  القدرات
 15.تلك اللغة

                                                             
16   Suyanto, Asep Jihad, Menjadi Guru Profesional Strategi Meningkatkan Kualifikasi 

dan Kualitas Guru di Era Global, (Jakarta: Erlangga, 8110), hlm. 40 

11 Depag RI, Kurikuluim Berbasis Kompetensi, Kurikulum dan Hasil Belajar, (Jakarta: 

TTP, 8110), hlm.1.  
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تشمل اآلف أراضي ادلملكة  لغة العربية ىي لغة سامية نشأت يف ادلنطقةال .3
األكرب من حيث عدد ادلتحدثُت يف عائلة  ىذه اللغة لغة. العربية السعودية
يتم التحدث هبذه اللغات يف مجيع أضلاء العامل العريب ، بينما .اللغة السامية

. من ادلعركؼ أف ادلعيار قد مت استدعاؤه للعامل اإلسالمي يتحدثوف العربية
 16.األجبدية العربية مكتوبة من اليمُت إىل اليسار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  12  http: // www. Crayonpedia.org/ mw/ pengertian _Bahasa_Arab_7 
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 الباب الثاين

 اإلطار النظري

النظري ادلفهوم. أ  

 تعريف الكفاءة ادلهنية للمعلم .1

الكفاءة ادلهنية ىي عبارة عن ادلوافق الذم يتولد من اعتقاد ادلعلم أبعلية ادلهنة اليت 
ادلهنية يقـو هبا كزلبتها, كيظهر ذالك يف زلاكلتو الدائمة كادلستمرة ضلو اإلصالح فالكفاءة 

ىي الكفاءة اليت تتولد من خلفية ادلعلم العلمية, كمهارتو عند تطبيق تلك اخللفية, 
, حيث السعي ادلستمر كالعزاـ الفيت لتحقيق  كمواقفو اإلغلابية كالطبيعية ضلو تطور العلـو

  17ذالك يف حياتو اليومية.

ة. تشمل الكفاءة ادلهنية ىي مهارة ضركرية من أجل حتقيق نفسها كمعلم مهني
الكفاءة ادلهنية جوانب اخلربة يف رلاؿ إتقاف ادلواد اليت غلب تدريسها ابستخداـ أساليب 
التدريس ادلناسبة, كادلسؤكلية عن الواجبات كالعمل كاجلماعي مع ادلعلمُت االخرين. 

اف الكفاءة ادلهنية تعٍت اف ادلعلم   (Suharismi Arikunto)يوضح سوىارمسي أريكونطا 
ك , غلب اف يكوف لديو معرفة كاسعة ك كذالك إتقاف ادلنهج مبعٌت امتالؾ ادلعرفة النظرية

قادرة على استخدامها  يف عملية التعليم , قادرة على اختيار الطريقة الصحيحة
 18.كالتدريس

نطاؽ كعميق كاليت  الكفاءة ادلهنية ىي القدرة على إتقاف ادلواد التعليمية على
التكنولوجية/ الفنية اليت حتجب/  ( ادلفاىيم, كاذلياكل, كاألساليب العلمية/1تشمل:)

( العالقة 3( ادلواد التعليمية ادلتاحة يف ادلناىج الدراسية, )2تتسق مع ادلواد التعليمية, )
                                                             

أوريل بحرالدين, مهارة التدريس: نحو إعداد مدرس اللغة العربية الكفاء, )ماالنق:مطبعة جامعة موالنا مالك  11

 hlm. 22 (  2111إبراهيم اإلسالمية الحكومية 

21 Rusdayana, Pendidikan Profesi keguruan menjadi Guru Inovatif dan Inspiratif 
(Bandung: Alfataya, 2113) hlm. 114 
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( 4يومية, )ادلفاىيمية بُت ادلوضوعات ذات الصلة, تطبيق ادلفاىيم العلمية يف احلياة ال
, BSNP2006,)ادلنافسة ادلهنية يف سياؽ عادلي مع احلفاظ على القيم الثقافية الوطنية 

88. )19 

الكفاءة ادلهنية ىي قدرة ادلعلمُت يف التمكن من مادة التعليم أبسع كعمق لتوجيو 
 نصوص الالئحة احلكومية. معيار الكفاءة احملددة يف معيار التعليم الوطٍت الطالب لتلبية

توضح أف الكفاءة ادلهنية للمعلمُت ىي قدرة ادلعلمُت على إتقاف  2008سنة  74رقم 
رلاالت ادلعلـو كالتكنولوجيا كالفن كالثقافة على األقل إتقاف  ادلعرفة يف ادلواد ادلعلمة ىف

 : لمةادلادة ادلع

 الدراسيتقاف مادة التعليم بوسع كعمق كفقا حملتول برانمج كحدة التعليم كادلواد ا .1
 .من ادلواد التعليمية اليت ستعّلم ىف ما بعد كرلموعة

 اتقاف مفاىيم كطريقة فنوف العلـو كالتكنولوجيا أك الفن الذم ىو ذات الصلة كمن .2
ادلفهومية تظل أك متماسكة مع برانمج كحدة التعليم كادلواد التعّلم كرلموعة  الناحية

 .اليت ستعّلم ىف ما بعد من ادلواد التعليم

 كالتكنولوجيا العلـو رلاالت إتقاف على ادلعلم قدرة ىي الكفاءة ادلهنية للمعلم 
 كفقنا كعميق كاسع نطاؽ على ادلوضوع( 1: األقل على تشمل كاليت كالثقافة كالفنوف
 تدريسها: سيتم اليت ادلواد كرلموعة كادلوضوعات التعليمية الوحدة برانمج زلتول دلعايَت
 اليت الصلة ذات الفنية أك التكنولوجية أك العلمية التخصصات كأساليب مفاىيم( 2

 كموضوعات ، التعليمية الوحدة برانمج مع متماسكة أك ادلفاىيم عليها تستوعب
 20.تدريسها سيتم اليت ادلواد كرلموعات

                                                             
81 Heri Kunawan, Pendidikan Islam: Kajian teorotis dan Pemikiran Tokoh (Bandung: 

PT. Remaja Rosdakarya, 8114) h. 810 

    88 Peraturan Pemerintah 74 Tahun 8112 Tentang Guru dan Dosen ( Bandung: Citra 

Umbara, 8119), h.  882 -831. 
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 موارد إصلاز يف دكرنا تلعب اليت التعلم عملية يف البشرية ادلكوانت أحد ادلعلم يعترب
 كضع يف نشطنا دكرنا ادلعلموف يلعب أف غلب لذلك،. التنمية رلاؿ يف زلتملة بشرية

 21التطور. متزايد رلتمع دلتطلبات كفقنا كمحًتفُت مناصبهم

 :يلي كما ىي احملًتؼ ادلعلم مالمح أف مالحظة ؽلكن الصدد، ىذا يف

 كمتطورة انضجة شخصية لديو. أ

 للعلم قوم إتقاف لديو. ب

 كالتكنولوجيا ابلعلـو الطالب اىتماـ إلاثرة الالزمة ادلهارات امتالؾ. ج

 22ابستمرار. مهنتو تطوير. د

 ؤشرات الكفاءة ادلهنية للمعلمم .2

ىم األشخاص ادلعلم اإلصطالحا :ملزمة برعاية األطفاؿ. كيف  كل الناس: لغةادلعلم 
زلاضر. يتم إعطاء كال النوعُت من  الذين مت إعدادىم عن قصد ليصبحوا معلمُت ك

 كقت طويل نسبينا ابلنسبة ذلم إلتقاف ادلعرفة كادلهارة ادلعلمُت دركسنا يف التعليم الداخلي
 23افعلها يف ادليداف.

يلعب  24للطالب كبيئتهم. يصبحوف شخصيات كظلاذج ػلتذل هبا كىويةادلعلم ىو 
  العامليعترب ىذا ادلعلم من أىم العوامل يف مهم جدا كحاسم يف تنفيذ التعلم. يف ادلعلم دكرنا

                                                             
80  Sardiman, Interaksi dan Motivasi dalam Mengajar, (Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada, 1996), hlm. 183. 
84  Tilaar, Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Perfekstif Abad 81, 

(Magelang: Tera Indonesia, 1992), hlm.  313-316. 

  25 Binti Maunah, Landasan Pendidikan, (Yogyakarta: Teras, 8119), hal. 109 

  26 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan  

Menyenangkan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 8111), hal. 07 
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الشخص الذم يقف يف طليعة  مثل رلموعة األسلحة ، ادلعلم ىو رأس احلربة ، 25التعليم.
 26.اختذ خطوات لتحقيق السعادة يف ادلستقبل الطفل البشرم

( 1الذين يعتربكف مؤىلُت مهنيان ، أم ) من ادلؤشرات كمقياس خلصائص ادلعلمبعض 
دكرىا ككظيفتها بشكل  على التنفيذ( قادرة 2), تطوير ادلسؤكلية بشكل جيد ةقادر 

( قادرة 4), األىداؼ الًتبوية يف ادلدرسة  ( قادرة على العمل ضلو حتقيق3), مناسب
 27.كظيفتها يف التعلم يف الفصوؿ الدراسية على القياـ ابلدكر ك

فقرة  1موقع عن ادلعلمُت كاحملاضرين, فصل  2005لسنة  14ككفقا للقانوف رقم 
ءة ىي اجملموعة من ادلعارؼ كاذلارات كالسلوكيات اليت غلب أف على أف " الكفا 10

 ؽلتلكها ادلعلموف  أك احملاضركف يف أداء كاجبتهم ادلهنية.

مؤىلوف أكادؽلينا مطلوب منهم امتالؾ الكفاءة، شلا يعٍت كفاءة ادلهنية  للمعلم 
يف القياـ  كإتقاهناادلهارات كالسلوكيات اليت غلب امتالكها كعيشها  امتالؾ ادلعرفة،

على أف دكر ادلعلم ىو عامل تعلم ،  4ص ادلادة , تن2005ابلواجبات ادلهنية. يف قانوف 
 أيضنا عامل التعلم على ادلستول 3رقم 28، تسمى ادلادة 2005يف عاـ PP 19 مث

الكفاءة الًتبوية ،  :يشمل التعليم االبتدائي كالثانوم كالتعليم يف مرحلة الطفولة ادلبكرة
 28كالكفاءة االجتماعية. الكفاءة الشخصية ، الكفاءة ادلهنية ،

مع الكفاءة ادلهنية   ىذه احلالة، سيناق  ادلؤلف فقط األشياء ذات الصلةيف
توجيو  مدل كعمق التعلم شلكن كفاءة ادلهنية ىي القدرة على إتقاف ادلواد.للمعلم

، شرح ادلادة  SNP) التعليم الوطنيةيف معايَت  الطالب لتلبية معايَت الكفاءة ادلعموؿ هبا
 ج(. ىذا يعٍت أف ادلعلم غلب أف يكوف لديو معرفة كاسعة فيما يتعلق نقطة 3الفقرة  28

                                                             
 27 Jasmani dan Syaiful Mustofa, Supervisi Pendidikan: Trobosan Baru dalam 

Peningkatan Kinerja Pengawas Sekolah dan Guru, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 8110), hal. 155 
 22 Retno Indayati, Psikologi Pendidikan, (Tulungagung: t.p., 8112), hal. 8 
  21 Buchari Alma dkk, Guru Profesional: Menguasai Metode dan Terampil Mengajar,  

(Bandung: Alfabeta, 8119), hal. 180 
 31 Cucu Suhana, Konsep Strategi...., hal. 152 
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مبعٌت امتالؾ معرفة نتائج التعلم  رلاؿ الدراسة أك ادلوضوع ادلطلوب تدريسو كإتقانو
 يب ادلناسبة كالقادرةاختيار النماذج كاالسًتاتيجيات كاألسال ابدلفاىيم النظرية كالقدرة

معرفة كاسعة ابدلنهج  تطبيقو يف أنشطة التعلم. غلب أف يكوف لدل ادلعلمُت أيضنا
 .29.س الًتبويةاكاألس

 :زلًتؼ ، إذا ، كاف ادلعلم يعترب كفؤان (Oemar Hamalik)عمر محاليك قاؿ 

 .األفضل أ( ادلعلم قادر على تطوير ادلسؤكلية مع

 .كاف انجحا أبدكارهب( قدرة ادلعلم على القياـ 

 .التعليم ج( قدرة ادلعلم على العمل يف زلاكلة لتحقيق األىداؼ

 30.التدريس كالتعلم يف الفصل د( قدرة ادلعلم على القياـ بدكره يف العملية

قدرات كخربات خاصة رلاؿ  لديهممهنيوف معٌت آخر، ادلعلموف ىم أشخاص  
 جبات كالوظائف كمدرس يتمتع ابلقدرةقادر على أداء الوا تدريب ادلعلمُت حبيث تكوف

 .أقصى

. ابلشركط ادلنصوص عليها من القياـ بعملهم كفقنا لذلك هنيةادلعلموف ادل 
ادلواد  يتمتع ادلعلموف بكفاءة إتقاف على األقل يف التدريس الكفاءات الرئيسية الالزمة

 .أساليب التعلم الكفاءة يف استخداـ التعليمية، كالكفاءة يف استخداـ كسائط التعلم، ك

 إتقان ادلواد . أ

إشراؾ  حتديد ، كخاصة يف عملية التدريس كالتعلم قاف ادلواد للمعلم مهم جداات
 .معلمي ادلادة

                                                             
 31 Rusman, Model-Model Pembelajaran...., hal. 23 
 00 Oemar Hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 8116), hal. 02 
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 من البقاء إذا فعلوا ذلكال يستمر يف تعميق معرفتو ، شحذ هنية يتمكنادلعلم ادل
مبا يف )ذلذا السبب ، ػلتاج ادلهنيوف إىل عملية تعلم  .ادلهارات ، كإثراء رؤاىم كخرباهتم

بدءا من قراءة الكتب كحتليل . ، بطرؽ سلتلفة( Continual)ادلستمرة ( ادلمارسة ذلك
 ال تبحث عن الشهادات)خالؼ ذلك ، حضور الندكات أك ادلناقشات  جتارب الناس

ة التدريب قد يستمر إعاد ، عمل عملي حلضور برانمج التعليم( كلكن أحبث عن ادلعرفة
 .عايل أيضنا يف إجراء دراسات متتالية أكثر

 الكفاءة يف استخداـ كسائط التعلم . ب

طرؽ التدريس ككسائل اإلعالـ  يف عملية التدريس كالتعلم، ىناؾ عنصراف جوىرايف
سوؼ تؤثر على النوع  اختيار طريقة تدريس معينة. ىذه مرتبطة كال اجلانبُت. مهمة

 فائدة الوسائط يف عملية التعلم ىي تسهيلها عموما،. التدريس ادلناسب من كسائل
الفوائد العملية . فعالة ككفؤة التفاعل بُت ادلعلمُت كالطالب حبيث يكوف التعلم أكثر

 :التدريس كالتعلم على النحو التايل لوسائل التعلم يف العملية

أجل تبسيط ادلعلومات من  ؽلكن لوسائط التعلم توضيح طريقة عرض الرسائل ك (1
 العملية كحتسينهاكنتائج التعلم

انتباه األطفاؿ حبيث ؽلكن أف يؤدم إىل  كسائط التعلم ؽلكن أف تعزز كتوجو (2
امكانية  الدافع للتعلم ،ادلزيد من التفاعل ادلباشر بُت الطالب كبيئتهم ، ك

 القدرات كاالىتمامات الطالب للدراسة بشكل مستقل حسب
 ك الوقت على قيود احلواس كالفضاء ؽلكن لوسائل التعلم التغلب (3
للطالب حوؿ األحداث يف بيئتهم  ؽلكن لوسائط التعلم أف توفر جتارب مشًتكة (4

اجملتمع كالبيئة ، على سبيل ادلثاؿ ، من  ،كيسمح ابلتفاعل ادلباشر مع ادلعلمُت ،
 31.زايرات ادلتحف أك حديقة احليواف.خالؿ اجلوالت ادليدانية

                                                             
04  Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 8117), hal. 87 
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الباحثوف إىل االستخداـ غلب أف تكوف كسائط التعلم من الوصف أعاله، خلص 
على الرغم من كجود العديد من أنواع الوسائط ، إال أف . مناسبة للمواد كظركؼ الطالب

. الواقع ليس كثَتنا نوع الوسائط اليت يشيع استخدامها من قبل ادلعلمُت يف ادلدارس
ريبنا كسائل اإلعالـ ادلطبوعة كسائط متعددة األكثر شيوعنا كتستخدمو مجيع ادلدارس تق

 (كتاب)

 الكفاءة يف استخداـ طرؽ التعلم . ت

 .رلموعة أك قررت  استخداـ الطريقة لتحقيق االسًتاتيجيات اليت مت استخدامهايتم 
على .ؽلكن أف تستخدـ اسًتاتيجيات التعلم عدة طرؽ كابلتايل، ؽلكن أف ػلدث يف كاحد

طريقة احملاضرة كالسؤاؿ  ؽلكنك استخداـ سبيل ادلثاؿ، لتنفيذ اسًتاتيجية العرض،
 32.كاجلواب كما إىل ذلك

ىو معلم لديو , اليت يتم تضمينها يف فئة معلي ابلكفاءة ادلهنية, يف ىذ البحث
 . الشهادة العلمية مع خلفية التعليم ادلدرسُت كلديو خربة يف تدريس اللغة العربية

 التعلمنتائج   تعريف .2

. نتائج  التعلمي  أك  كالدراسي كعلا ، كلمتُت التعلم مننتائج   مصطلح يتكوف
 كيف 33."حتقيقها مت اليت اإلصلاز" أبنو الشعيب العلمي القاموس يف  نتائج مصطلح يُعرَّؼ
 .ادلعرفة الكتساب كادلمارسة احملاكلة" ىو ابلدراسي أك التعلمي ادلقصود فإف نفسو، الوقت

 اليت النتيجة ىو التعلمي  نتائج"  فإف (،A. Tabrani Rusyan)ترباين ركشاف  كقاؿ
 من التدريس يتلقى أف بعد أك معينة كتعليمية تعلمية أبنشطة قيامو بعد الطالب ػلققها
 34ما. كقت يف مدرس

                                                             
 35  Annisatul Mufarokah, Strategi dan Model-Model Pembelajaran, (Tulungagung: 

STAIN Tulungagung Press, 8110), hal. 00 

06  Burhami MS dan Hasbi Lawren, Kamus Ilmiah Populer, (Jombang: Limtas Media , 

t.th), hlm. 543. 
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 أنشطة خالؿ من الطالب تعلم قيمة لتعيُت عملية ىو التعلم نتائج  تعريف
 اذلدؼ أف إىل التعلم نتائج تشَت أف ؽلكن على ذلك، بناءن . التعلم نتائج مقدار أك التقييم
 تعلمي، نشاط يف ادلشاركة بعد الطالب حققو الذم النجاح مستول حتديد ىو الرئيسي
 أك كلمات أك أحرؼ شكل على قيمة مبقياس ذلك بعد النجاح معدؿ حتديد يتم حيث
 35رموز.

 من إتقاهنا أك حتقيقها يتم معينة كنفسية كعاطفية معرفية قدرات ىو التعلم  نتائج
 كقيم اإلجراءات أظلاط ىو نتائج  التعلم .كالتعلم التدريس عملية تنفيذ بعد الطالب قبل
 خرباهتم تلقي بعد الطالب ؽلتلكها اليت القدرات الطالب، كىو كقدرات كمواقف الفهم

 عمليات من انتقاؿ مبثابة يعد اإلصلاز التعلمي :(Purwanto)كما عربه فركنتو   36التعلمية.
 اليت احملتملة التعلم نتائج إىل التدريس كأىداؼ التعلم، أىداؼ مع الطالب تعلم

 كسيلة االختبار يعترب لذلك. هبم اخلاصة التعلم أنشطة خالؿ من الطالب سيحققها
 .الطالب تعلم نتائج لقياس

 يشَت". التعلم" ككلمة" اإلصلاز" كلمة كعلا كلمتُت، من التعلم  نتائج يتكوف
 تغيَتات عنها ينتج عملية أك نشاط لتنفيذ نتيجة اكتساب إىل( ادلنتج" )اإلصلاز" مفهـو
السلوؾ  يتغَت يف الطالب تعلم جتربة بعد كالتعلم، التعليم أنشطة يف الوظيفية ادلدخالت يف
  37سبق. شلا

 يف التعلم، كىو ليقيس حتقيق أف نتائج  التعلم مهمّ  فاخلالصة شلا يتبُت شرحو
 التقييم خالؿ من عليها احلصوؿ كسيتم تنفيذ عملية التدريس كالتعلم، بعد األىداؼ
 .كفعاؿ صحيح بشكل التعلم نفذت أف عملية على كدليل

                                                                                                                                                                       
07  Tabrani Rusyan, Pendekatan Dalam Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Remaa 

Rosda Karya, 2117) , hlm. 65.  

02  Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajan,( Jakarta: Rineka Cipta,  2  119), hlm.  

211. 

 09   Dr. Kunandar, penilaian autentik (penilaian hasil belajar peserta didik berdasarkan 

kurikulum 8113),  hal. 68. 

41  Purwanto, Op.Cit, Hal.44- 45. 
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 اليت الطالب قياسات نتيجة" ىو نتائج  التعلم أبف (Sunarto)سنارتو  غلادؿ
 قياسها يتم الذم ادلشاركة التعلمية بعد احلركية كالنفسية كالعاطفية ادلعرفية العوامل تشمل

 38الصلة. ذات االختبارات ابستخداـ

 األغراض إىل كيهدؼ النهاية يف استخدامو يتم ما ىي الدراسي ىذه كنتائج
 :التالية

للطالب  لتعيُت ما يناسب اإلصلاز التعلمي كأساس يستخدـ غالبنا النتقاء، .1
 .ادلرحلة العلمية أك ادلناصب من معُت من نوع

التعليمي، ألف اإلصلاز التعلمي يستخدـ لتحقيق إمكانية بدؿ لرفع ادلستول  .2
فيتطلب ادلعلم  ال، أـ أعلى ىل يستحق رفعو إىل درجة مستول الطالب،

 القرارات اليت سيتخذىا. تدعم معلومات اثبتة إىل
 القدرة دلستول كفقنا التطور من الطالب يتمكن حىت للتمكُت، .3

 يف الطالب كضع دقة يف التفكَت الضركرم من لديهم، كاإلمكانيات
 39ادلناسبة. اجملموعة

 شكل يف عنو التعبَت أك نتائج  تقييم شكل رؤية ؽلكن العلم كالتعليم، عامل يف
 الطالب ػلققها اليت النتيجة ىو التعلمي اإلصلاز فإف لذلك،. أرقاـ أك أحرؼ أك رموز
 ادلواقف كادلهارات، فيحصل منها تغَت ادلعرفة الكتساب اختاذىا يتم اليت التعلم أنشطة من

 .رموز رقمية أك سواء كاف ذلك أبحرؼ عاـ، بشكل كالسلوؾ

 نتائج  التعلم يف ادلؤثرة العوامل. أ

 

                                                             
 41 Sunarto, Pengertian Prestasi Belajar, ”artikel diakses pada 84 Februari 8111 dari 

http://Sunartombs .Wordpress.com/8119/15/Pengertian-Prestasi-Belajar. 

48  Ibid, hlm.  811 . 
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 البيئية العوامل( أ

 الطالب فيها يعي  اليت البيئة كىي الطبيعية البيئة .1
 .كالثقافية االجتماعية البيئة .2

 الدافعة عواملال( ب

 ادلنهجية .1
 الربانمج .2
 كالتسهيالت ادلرافق .3
 ادلدرس .4

 الفسيولوجية الظركؼ( ج 

 النفسية الظركؼ( د

 احلرص .1
 الذكاء .2
 ادلوىبة .3
 الدكافع .4
 40ادلعرفية. القدرات .5

 على تؤثر أف ؽلكن اليت اخلارجية العوامل (Aunurrahman)الرمحن  أكنر اقًتح
 يل: مبا الطالب، تعلم نتائج

 ادلعلم عوامل .1
 األقراف() االجتماعية البيئة .2
 ادلدرسي ادلنهج .3

                                                             
40  Drs, Syaiful Bahri Djaramah, psikologi belajar, halaman 176-814 
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 41التحتية. كالبنية ادلرافق .4

 الفسيولوجية الظركؼ من أتيت اليت العوامل الباحث على ذلك، يستخدـ بناءن 
 .التعلم عملية يف للطالب ادلعرفية كالقدرات

 يتم اليت احلركية كالنفسية كالعاطفية ادلعرفية القدرات بعض ىي التعلم نتائج( 1
 كالتحصيل. كالتعلم التدريس عملية تنفيذ بعد الطالب قبل من إتقاهنا أك حتقيقها
 اليت القدرات كىي. الطالب كقدرات كمواقف الفهم كقيم اإلجراءات أظلاط ىي الدراسي
ذلك ما قالو فركنتو  . كما كافق42التعلمية خرباهتم تلقي بعد الطالب ؽلتلكها

(Purwanto): التعلم أىداؼ مع الطالب تعلم عمليات من انتقاؿ مبثابة التعلم نتائج تعد 
 أنشطة خالؿ من الطالب سيحققها اليت احملتملة التعلم نتائج إىل التدريس كأىداؼ
 .الطالب تعلم نتائج دلقياس كسيلة االختبار يعترب لذلك. هبم اخلاصة التعلم

". التعلم" ككلمة" التحصيل" كلمة علا كلمتُت من الدراسي التحصيل يتكوف( 2
 عنها ينتج عملية أك نشاط لتنفيذ نتيجة اكتساب إىل( ادلنتج" )التحصيل" مفهـو يشَت
 شلا الطالب كالتعلم، فحسن سلوؾ التعليم أنشطة يف الوظيفية ادلدخالت يف تغيَتات
 43سبق.

 األىداؼ حتقيق إىل هتدؼ كىي اليت مهمة كشلا سبق ذكره، أف نتائج التعلم( 3
 التعلم عملية تنفيذ على كدليل التقييم خالؿ من حتصيلها التعلم كيتم عملية تنفيذ بعد

 كفعاؿ. صحيح بشكل

 

 
                                                             

44  Aunurrahman, Belajar dan Pembelajaran, halaman 127-195 
45  Dr. Kunandar, penilaian autentik (penilaian hasil belajar peserta didik berdasarkan 

kurikulum 8113), hal. 68. 

46  Purwanto, Op.Cit, Hal.44- 45 
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 نتائج  التعلم مؤشرات. ب

 ىل حوؿ عليو تطرح اليت األسئلة عن اإلجابة يف صعوبة ادلعلمُت من العديد غلد
 علينا ، السؤاؿ ىذا على لإلجابة الدليل؟ ىو كما انجحنا، بو قاـ الذم التدريس كاف
 عملية أف التدريس ابعتبار. مناسب؟ بشكل التعلم صلاح لزايدة ادلعايَت ىي ما حتديد أكالن 

 لػسوجاان كفقنا. عامُت معيارين حتديد ؽلكن كىنا صياغتها، دتت اليت األىداؼ لتحقيق
(Sudjana )(2014 يف أسيف )(Asep) (2012،) علا ادلعيارين فإف: 

 يلي: نتائج  التعلمي مما تقييم . يتكون1

 سيتم التقييم، خالؿ من. معينة لكفاءة الطالب إتقاف عمق مدل رسم( أ
 كاملة( غَت أك كاملة) للكفاءة الطالب حتصيل مستول حوؿ معلومات على احلصوؿ

 كاختاذ أنفسهم، فهم مساعدهتم على أجل من الطالب تعلم نتائج تقييم( ب
 .أك التخصصات الشخصية أك تنمية الربانمج، الختيار سواء اليت بعدىا، اخلطوة قرارات

 تطويرىا للطالب ؽلكن اليت احملتملة كاإلصلازات التعلم صعوابت عن البحث( ج
 إىل حباجة الطالب كاف حتديد ىل على ادلعلمُت تساعد تشخيص أداة إىل ابإلضافة
 يواجهها اليت الصعوابت حتديد ؽلكن ادلعلم تقييم خالؿ من. إثراء أك التحسينات إعادة
 .عليها للتغلب إجراءات الختاذ السعي بعد ذلك مث كمن الطالب

 حتسُت أجل من ادلستمر التعلم عملية يف كالقصور الضعف نقاط عن البحث( د
 كالقصور الضعف نقاط حتديد للمعلم ؽلكن ادلعلم، تقييم خالؿ من. ادلقبلة التعلم عملية
 ؽلكن. بعدىاالتصحيحية  اإلجراءات من مزيد عن البحث يتم حبيث التعلم عملية يف
 يف كالضعف القصور أكجو دلعرفة استخدامها ؽلكن اليت الطرؽ إحدل على احلصوؿ أيضنا
 .التعلم عملية حدكث عند إجاابهتم من للطالب، التعلم نتائج إىل ابإلضافة التعلم عملية
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 نتائج تقييم خالؿ من. الطالب تقدـ على كادلدارس من قبل ادلعلمُت ادلراقبة( ىػ
 أم تعلمهم، نتائج تقدـ مستول يف مراقبة الطالب كادلدارس للمدرسُت كؽلكن التعلم،

ادلستول   النسبة ىي كما ادلتوسط للمستول كالنسبة ، ادلرتفع ابلنسبة للمستول
 44ادلنخفض.

 يتعلم أف بعد حتقيقها يُتوقع اليت النهائية النتيجة األساس يف ىي نتائج التعلمية
 إىل أك نتائج التعلم إصلازات تنقسم :(Ahmad Tafsir)تفسَت  قاؿ أمحد. ما شخص
 مستول عن للتعبَت ادلطلقة ادلعايَت تستخدـ. النسبية كادلعايَت ادلطلقة ادلعايَت كعلا معيارين،
 النسبية ادلعايَت تصف بينما الطالب، قبل من التدريس أىداؼ أك التعليمية ادلواد إتقاف
 45.اجملموعة يف اآلخرين ابلطالب مقارنة الطالب قدرة

(: Hamzah B. Uno)يف ( Good and Brophy)ذكر جود كبركيف  حُت آخر، كيف

 مهارات شكل يف لبيئتهم اجلديدة االستجابة أظلاط إتقاف يف نتائج  التعلم يظهر أف
 كأخالقية، كجسدية كعواطف، كتقدير، كفهم، كمعرفة كمواقف كقدرات كعادات

 46.كعالقات اجتماعية

يف  (Benhamin S. Bloom  &Rathwohl)بنيامُت س. بلـو ك رثوكحل  كلكن عند
: كىي رلاالت، ثالثة إىل تصنيفها يتم التعلم أف نتائج :(Yatim Riyanto)يتيم راينتو 

 47.العاطفي كاجملاؿ كاحلركي، النفسي كاجملاؿ ادلعريف اجملاؿ

                                                             
47  Kunandar, Penilaian autentik (Penilaian Hasi Belajar Peserta Didik Bedasarkam 

Kurikulum), (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 8113), hlm. 12. 

 42 Ahmad Tafsir, Metodologi Pengajaran Agama Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

8117), hlm. 77-79. 

49  Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya, (Jakarta: Bumi Aksara,  8112  ), 

hlm. 15. 

51  Yatim Riyanto, Paradigma Baru Pembelajaran: Sebagai referensi bagi Pendidik 

dalam Implementasi Pembelajaran yang Efektif dan Berkualitas, (Jakarta: kencana,  8119  ), hlm. 

17-12. 
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 االجتاه ىذا يعتمد. بلـو. س رأم إىل أكثر الباحث ؽليل اآلراء، ىذه بناء من
 نتائج  التعلم يهدؼ أف مبعٌت للقياس، قابلية أكثر ادلقًتحة الثالثة اجملاالت سبب على
 .الرمسي التعلم يف خاصة تنفيذه، كؽلكن سهالن  يكوف أف إىل

: جوانب ثالثة نوع نتائج  التعلم يشمل أف الباحث استنتج ذلك، على كبناءن 
 .كالعاطفي ، احلركي كالنفسي ، اإلدراؾ

 نتائج  التعلم ومزااي أهداف. ج

 أهداف نتائج  التعلم .1

 نتائج تطور حتديد ؽلكن تقييم، إجراء خالؿ من أنو مبعٌت الطالب، تقدـ تتبع ( أ
 تقدـ ملف جتميع للمدرس كؽلكن. الزايدة أك التناقص أم من حيث تعلمهم،
 .دكرم بشكل التعلم نتائج على ػلتوم الذم الطالب

 ؽلكن التقييم، إجراء خالؿ من أنو أم الطالب، كفاءات حتقيق من التحقق  ( ب
 على عالكة. يتقنوىا مل أك الكفاءات ىذه أتقنوا قد الطالب كاف ىل معرفة
 .الكفاءات بعض يتقنوا مل الذين ألكلئك معينة إجراءات اختاذ ُيطلب ذلك،

 إجراء خالؿ من أنو يعٍت التالميذ، يتقنها مل اليت الكفاءات عن الكشف  ( ت
 .إتقاهنا مت اليت كالكفاءات إتقاهنا يتم مل اليت الكفاءات معرفة ؽلكن تقييم،

 تقييم، إجراء خالؿ من أنو يعٍت شلا الطالب، للتحسُت الراجعة التغذية لتوفَت  ( ث
 دكف تزاؿ ال اليت الطالب تعلم نتائج لتحسُت كمرجع استخدامو ؽلكن
 .القياسي ادلستول

 :ىي التعلم نتائج تقييم . فوائد2
 خالؿ من أنو أم. التعلم عملية كبعد أثناء الكفاءة اكتساب مستول معرفة ( أ

 عملية أثناء الطالب تعلم نتائج يف احملرز التقدـ معرفة ؽلكن تقييم، إجراء
 .كبعدىا التعلم
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 لديهم كالضعف القوة نقاط معرفة أجل من للطالب الراجعة التغذية تقدمي  ( ب
 احلصوؿ ؽلكن تقييم، إجراء خالؿ من أنو مبعٌت. الكفاءة حتقيق عملية يف
 أتقنوىا. اليت كادلواد الطالب يتقن مل اليت ابدلواد ادلتعلقة ادلعلومات على

من  أنو يعٍت .الطالب منها يعاين اليت التعلم صعوابت كتشخيص التقدـ مراقبة ( ج
 ادلتابعة برامج تنفيذ ؽلكن حبيث جتربتو، للطالب ؽلكن التقييم، إجراء خالؿ
 .العالج أك اإلثراء خالؿ من
 التعلم كمصادر األساليب كاألنشطة حتسُت يف للمعلمُت الراجعة التغذية ( ح

 صلاح ذاتينا يقيم أف للمدرس ؽلكن تقييم، إجراء خالؿ من أم،. ادلستخدمة
 .تنفيذه مت الذم التعلم

 ؽلكن التقييم، إجراء خالؿ من أم،. للمعلمُت بديلة تقييم خيارات توفَت  ( خ
 ذلك كاف سواء ادلعلم، يستخدمها اليت التقييم تقنيات كحتليل حتديد للمدرس
 التقييم أساليب حتديد يف أخطاء إىل ذلك كيرجع. ال أـ ادلادة خلصائص كفقنا
 عليو حصل الذم التحصيل مستول عن دقيقة غَت معلومات إىل أدل شلا

 .الطالب
 بو تقـو الذم التعلم كفعالية جودة حوؿ الطالب ألكلياء ادلعلومات توفَت ( د

 ىل كانت معرفة للوالدين ؽلكن التقييم، إجراء خالؿ من أم،. ادلدارس
 .ال أـ صحيح بشكل ابلتعليم تقـو ادلدرسة

 اإلجراءى ب. ادلفهوم

يف تطبيق ادلفاىيم النظرية يف اجملاؿ.  ىو مفهـو يستخدـ كمرجع اإلجراءمفهـو 
مث  ادلتغَتات. بناءن على ادلفاىيم كالنظرايت أعاله ،لقياس  يتم استخداـ ادلفهـو التشغيلي

ادلفهـو التشغيلي. ىذا  لإلجابة على ادلشكلة اليت يطرحها ادلؤلف يف ىذه الدراسة
مدرسُت حوؿ الطالب على سلرجات التعلم من الفقو. أما عن  البحث معٍت بتأثَت الفهم
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( مع نتائج Xالطالب )ادلتغَت  سيتم تفعيلها ىو أتثَت فهم ادلعلم للمشاركُت ادلتغَتات
 48.(Yالتعلم )ادلتغَت 

 الطالب ، ادلؤشرات ادلستخدمة ىي:حوؿ  لمعلمل كفاءة ادلهنية قياس أتثَت ل

 تقاف ادلواد كالبنية كادلفاىيم كالعقلية العلمية كفقنا لذلك.إ .1

 .ادرة على استخداـ التكنولوجيا كظيفياق .2

 .تقييم نتائج برانمج التعلم .3

 ادلفهـو اإلجراء من مؤشرات نتائج التعلم 

 ادلمتاز: إذا كاف كل مادة الدرس تعلم ادلدرس ؽلكن أف يتقن التالميذ. .1
كن أف درس ؽلادلمادة الدرس تعلم  %99-%75جيد جدا: إذا كاف معظم  .2

 .التالميذ يتقن
فقد  % 75-60%درس معظم أقل من دلجيد: إذا كاف كل مادة الدرس تعلم ا .3

 .دليذاليتقن التيكن أف 
فقد يكن  %60قص: إذا كاف كل مادة الدرس تعلم املدرس معظم أقل من ان .4

 .ميذالأف يتقن الت

نتائج   ادلستخدمة ىي:  الوقت نفسو، لقياس متغَت نتيجة التعلم، كادلؤشرات ىيكيف
 . بطاقات تقرير التعلم يف مادة اللغة العربية كا

السابقة الدراسات. ج  

 للمعلم ادلهنية الكفاءة بُت العالقة" عنواف حتت (Humairo)محَتاء  أجرتو حبث . أ
 SMPN 2 Lengok Tangerang "(Hubungan Antar يف الطالب كإصلاز

                                                             
 51 Arikunto Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. (Jakarta: PT.  

Rineka Cipta, 8111), h.119. 
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Kompetensi Profesional Guru Dengan Prestasi Belajar Siswa di SMPN 2 

Lengok Tangerang)  ـ دّؿ أف درجة  2010يف عاـ(To = 5.50)  أكرب من
 "Ha"ك مرفوض" Ho" أف يعٍت ىذا .(0,21 = %5)ك  (0,28 = %1)زلتول األعلية 

 يف الطالب كإصلاز للمعلم ادلهنية الكفاءة بُت عالقة ىناؾ آخر، كمبعٌت. مقبوؿ
SMPN 2 Lengok Tangerang. 

مالعنواف العالقة  2014الًتبية الدينية / الًتبية الدينية اإلسالمية ،  ,Alpriyandi . ب
تعلم الطالب يف مواد الًتبية الدينية  للمعلم كاإلصلاز بُت الكفاءة ادلهنية 

 Negeri 1 Singing  ،Kuatan Singingiمنطقة  اإلسالمية يف ادلدرسة اإلعدادية

Regency. تنتاج أف ىناؾ عالقة متبادلةبناءن على حتليل البياانت ، ؽلكن اس 
حتصيل الطالب يف مادة الًتبية  ذات داللة إغلابية بُت الكفاءة ادلهنية للمعلم ك

ىذا ؽلكن رؤيتو من  SMP Negeri 1 Kuantan Singingi الدينية اإلسالمية يف
 r ‟اجلدكؿ " ىذا الرقم أكرب بكثَت من 1،013االرتباط الذم يساكم  األرقاـ

 0.302: معنوية ، أم  ادلستول كعلى 0.232 أم :5 ىاـ مستول عند" ‟
 فرضية بديلة مقبولة. (. ىذا يعٍت ذاؾ0.302< 1.013> 0232، )

 للمعلم الكفاءة ادلهنية أتثَت" ىو أقـو بو الذم كالبحث الدراسة ىذه بُت كالفرؽ 
الثانوية  اإلخالص لدل اتالميذ الفصل األكؿ  مبعهد دار العربية نتائج التعلم اللغة على

  منديلنج انتل سومطرة الشمالية.

 د. افرتاضات البحث وفروضه

 اإلفرتاضات .1
 نتائج التعلم الطالب متنوعة (1
 أتثَت نتائج تعلم الطالب بعوامل كثَتة    (2
 ىناؾ عدة طرؽ كجهود لتحسُت نتائج تعلم الطالب (3

 الفركض .2
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 صياغة دتت حيث مؤقتة، مشكلة صياغة عند مؤقت، ختمُت ىي فرضية البحث
 : ىو ما يلي .بيانية مجلة شكل يف البحث

1. (Ha): العربية لدل تالميذ اللغة نتائج تعلم على للمعلم أتثَت  كفاءة ادلهنية 
 منديلنج انتل سومطرة الشمالية.   اإلخالص الثانوية داريف معهد  الفصل األكؿ 

2. (Ho): العربية لدل تالميذ اللغة نتائج تعلم على للمعلم عدـ أتثَت  كفاءة ادلهنية 
  منديلنج انتل سومطرة الشمالية. اإلخالص الثانوية يف معهد دار الفصل األكؿ 
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 الباب الثالث

 البحث منهجية

 البحث تصميم . أ

)نوعي  البحث حبث طريقة سلتلطة ىو البحث ىذا يف ادلستخدـ البحث تصميم
طريقة البحث النوعي ىي طريقة للبحث على أساس طبيعة ما بعد  .ادليداين كالكمي(، 

البحث النوعي ىو إجراء حبثي . الوضعية ، كتستخدـ لدراسة حالة األجساـ الطبيعية
يستخدـ بياانت كصفية للكلمات ادلكتوبة أك ادلنطوقة من األشخاص كاجلناة اليت يتم 

ج الظاىرم ، كىو الكشف عن النهج ادلستخدـ يف ىذه الدراسة ىو النه .مالحظتها
 ادلتغَت ابعتباره األكؿ x ادلتغَت كعلا متغَتين: على الدراسة ىذه حتتوم .الظواىر كالواقع

الكفاءة  x ادلتغَت  التأثَت فإف الدراسة، ىذه كيف. ادلتأثر ادلتغَت ابعتباره y كادلتغَت ادلؤثر،
لدل تالميذ الفصل األكؿ يف  نتائج تعلم اللغة العربية  ىو y كادلتغَت للمعلم، ادلهنية

 .معهد دار اإلخالص الثانوية منديلنج انتل سومطرا مشالية

 البحث زمان ومكان  . ب

 ـ، 2020/2021 الدراسي العاـ مايو من -مارس يف البحث ىذا إجراء سيتم
 MA) .الشماليةيف معهد دار اإلخالص الثانوية منديلنج انتل سومطرة  البحث كموقع

Darul Ikhlas Mandailing Natal). 

 ج. أفراد البحث وموضوعه
معلم اللغة العربية فصل األكؿ يف معهد دار اربع افراد ىذ البحث فهو 

اإلخالص. كاما موضعوه فهو اتثَت كفاءة ادلهنية للمعلم على نتائج تعلم اللغة العربية لدل 
 ص الثانوية منديلنج انتل سومطرة الشمالية.تالميذ الفصل األكؿ  يف معهد دار اإلخال
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 د. جمتمع وعينة البحث 

رلتمع ىذ البحث فهو كل التالميذ فصل األكؿ يعٍت فصل األكؿ أ, ب,  كاف
 ج, د, ق يف معهد دار اإلخالص منديلنج انتل سومطرة الشمالية . 

 كعينة  ىذه البحث  فصل األكؿ أ  ك فصل األكؿ ب.

 اجلدوال األول

 عن ادلعلم حبثية

 عدد التالميذ الفصل
 20 فصل األكؿ أ
 20 فصل األكؿ ب
 24 فصل األكؿ ب

 64 اجلموعة            
 

 ه. ادوات مجع البحث 

 اسلوب مجع البياانت يف ىذ البحث كما يلي:

 ادلقابلة .1

نوية. البياانت اـ الباحث مصادر البياانت ابلبياانت األساسية كالبياانت الثاأقس
األساسية ىي البياانت اللفظية أك الكلمة ادلنطوقة أك اإلماءات أكالسلوكيات اليت تقـو 

نوية ىي البياانت اليت يتم احلصوؿ عليها من اهبا ادلوضوعات ادلعتقدات. البياانت الث
   .الواثئق كالرسومات، كالصور الفوتوغرافية كغَتىا
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اليت مت احلصوؿ عليها مسبقنا.  ادلقابلة ىي أداة إثبات للمعلومات أك التفسَتات
تقنيات ادلقابلة ادلستخدمة يف البحث النوعي ىي مقابالت متعمقة. ادلقابالت ادلتعمقة 
ىي عملية احلصوؿ على ادلعلومات ألغراض البحث عن طريق سؤاؿ كلصق كجو ادلقابلة 

  .مع ادلخرب أك الشخص الذم دتت مقابلتو

عدد من األسئلة إىل بعض معلم النحو أجرل الباحث مقابالت من خالؿ تقدمي 
كالطالب الصف األكؿ تتعلق إبجاابت على خلفية البحث. مقابالت البحث أجريت 
بشكل علٍت. كابلتايل فإف البياانت اليت مت احلصوؿ عليها من ادلخرب من خالؿ ادلقابالت 

 ىي أكثر الفعلية كذات الصلة للظاىرة اليت حتدث يف أنشطة التعلم.

 ةاإلستبات .2
 تقنيات أ ىو االستبياف أك االستبياف فإف ، Nana Saodih Sukmadinata لػ كفقنا 

 األسئلة طرح بذلك الباحث يقـو ال حيث مباشر غَت بشكل البياانت مجع طرؽ أك
 االستبياف أبف غلادؿ ساصلااي ، ذلك غضوف يف. ادلستجيبُت مع مباشرة عليها كاإلجابة
 من ملؤه أك عليو الرد غلب مكتوب بياف أك األسئلة من قائمة شكل يف حبث أداة ىو
 شكل يف االستبياف استخدـ ، الدراسة ىذه يف.الشحن تعليمات مع عليو ادلدعى قبل
 ادلهنية الكفاءة لتحديد ادلستجيبُت قبل من الرد أك اإلجابة التييجب العبارات من عدد

 مع مغلق االستبياف ىو االستبيااندلستخدـ نوع مث. العربية اللغة تدريس يف للمعلمُت
 استبياف تقدمي مت ىو ادلغلق االستبياف فإف ، رضواف كحبسب. اخليارات متعددة ظلاذج
 عالمة ضع طريق عن يعرفها اليت اخلصائص تطابق إجابة ادلستفتىالختيار ُتسأؿ بطريقة
(x )مرجعية قائمة أك (√) 

 التوثيق . 4

البياانت ادلكتوبة مثل الكتب كاألدب  البياانت عن طريق الدراسةيتم مجع التوثيق   
 ككذلك الصور ادلتعلقة مبوضوعات البحث. كالواثئق
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 البياانت و. حتليل

إنشاء تقنية  إىل ذلك ةتاج الباحثحت، ةالباحث هعثور على قيمة األشياء يف ىذلل
 ادلؤلفوف بعمل تقنية قياسقياس هتدؼ إىل إغلاد الفئاتقياس مؤشرات البحث. لذلك قاـ 

العدد أك  ادلتغَتات عن طريق مقياس ليكرت ، أم عن طريق تكوين رلموعة من القيم
 49.الدرجة ادلخصصة للموضوع

 :كالباحثوف لقياس التايلكفاءة ادلهنية للمعلم اس ادلتغَتات  لقي

 اجلدكؿ الثاين

 شبكة االستبياف كفاءة ادلهنية للمعلم اللغة العربية

 معلومات مؤشر متغَت فرعي عامل

كفاءة ادلهنية للمعلم 
 اللغة العربية

القدرة على ختطيط برامج 
 التدريس كالتعلم

 جيد جدا

 جيد إتقاف مادة الدرس

تنفيذ كإدارة عملية التعليم 
 كالتعلم

 مقبوؿ

 ضعيف تقييم عملية التعليم كالتعلم

 

(  Koefisienالبسيطمعامل اإلرتباط  ىيالبحث حتليل البياانت يف ىذ 

(Korelasni Sederhana  :برومز 

                                                             
 58 Nawawi, Hadari. Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada  

Univercity Press, 8115), h.29 
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 :معلومات
      (  ) (  )

√{   8 (  )8}  *    (  ) +
 rxy= 

 rxy     = المنتج لحظة    "r" االرتباط مؤشر رقم  

ادلستجيبُت عدد    =             

          = x  رلموع النقاط  

        =  y  رلموع النقاط 

 ، بسيط أك تقرييب بتفسَت ادلنتج حلظة "r" االرتباط الفهرس لرقم تفسَتان  قدـ مث 

 ."r" ادلنتج االرتباطلحظة مؤشر رقم مع احلساب مبطابقة كذلك

 rhitung ابستخداـ غضوف ذلك ، للعثور على أعلية ؽلكن القياـ بو بطريقة مايف   
 .α = 0.05 احلالةمستول الثقة ادلختار. يف ىذه  عند أك df = N-2 مع rtabel مقارنة بػ
 H0  مقبولة أك بعبارة أخرل  Ha، ؽلكن استنتاج أف الفرضية  rhitung >rtabelإذا 

 50.مرفوض

 ، بسيط أك تقرييب بتفسَت ادلنتج حلظة "r" االرتباط الفهرس لرقم تفسَتان  قدـ مث 
 ".r" ادلنتج حلظة االرتباط مؤشر رقم مع احلساب مبطابقة كذلك

 أيضنا التفسَت يستخدـ ، ال أـ مهم البحث بياانت لتحديد ، ذلك على عالكة 
 احلرية درجات أك( ديسيبل) احلرية درجات عن أكالن  احبث مع ، r" (rt)" القيمة جدكؿ

(df) صيغتو: 

 قليل عدد - N = مدافع

                                                             
 53 Hartono, Statistik Untuk Penelitian (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 8118), h. 24 
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 :df احلرية درجات 

: n احلاالت عدد 

: nr(الطالب حتقيق ك العربية اللغة مدرس احًتاؼ) ادلتغَتات عدد 

 :التالية الصيغة ابستخداـ y ادلتغَت إىل x ادلتغَت مساعلة إغلاد ىي التالية صيغة 

KD=r2 × 100% 

 

:KD koefision determination متغَت مساعلة X ادلتغَت يف (y 

r :ادلتغَتين بُت االرتباط معامل x ك y 
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 الفصل اخلام 

 اإلختتام

 نتائج البحث . أ

بعد أف حلت الباحثة ادلشكلة القائمة مت الرد عليها ابلكفاءة ادلهنية دلعلم اللغة      
العربية لتحسُت سلرجات تعلم الطالب. ىنا يتم رفض الفرضية الصفرية ، بينما يتم قبوؿ 
الفرضية البديلة. ىذا يعٍت أف ىناؾ عالقة / ارتباط إغلايب كىي ذات داللة إحصائية بُت 

اللغة العربية. مث دلعرفة مدل تالميذ يف الدرس تعلم نتائج للغة العربية يف احًتافية معلمي ا
 ، ؽلكن حسابو ابستخداـ الصيغة yابلنسبة للمتغَت  xأتثَت ادلتغَت 

 100س kd = r2  ×100( = :0.637)2 ×100 = :0.40معامل التحديد كىو 
تعلم نتائج حتديد أك أتثر موجود  :. من نتائج ىذه احلساابت استنتاج أف  يتم 40= 

: 60:. مث يتم حتديد 40معلم اللغة العربية لل كفاءة ادلهنيةنسبة ا ب تالميذاللغة العربية لل
 أخرل من خالؿ عوامل أخرل.

 توصية البحث . ب

لذلك ، أتثر الكفاءة ادلهنية للمعلمي اللغة العربية بشكل كبَت على نتائج  التعلم  
 وية منديلنج انتل. نادار اإلخالص الثلعربية يب معهد لطالب اللغة ا

 ب. االقًتاحات

 للمدرسة  .1
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تعلم اللغة العربية   البحث عرفنا أتثَت الكفاءة ادلهنية للمعلم على نتائج من ىذ 
فينبغي على ادلدرسة أف تستخدـ ىذه الكفاءة ادلهنية للمعلم يف   التعلميم خصوصا على 

الكفاءة ادلهنية للمعلم على   نتائج تعلم اللغة العربية حتسُت نتائج التعلم ىذه األف أتثَت 
 لدم التالميذ

 للتالميذ .2

 يرجى من التالميذ أف يتعلموا كيفية حتسُت نتائج تعلم اللغة العربية .أ 

 يرجى من التالميذ أف ؽلارسوا ابللغة العربية يوميا داخل ادلدرسة كخارجها.  .ب 
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RENCANA PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN 

 

Satuan Pendidikan : MA Darul Ikhlas  

Kelas / Semester : X /1 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Pertemuan ke : 2 

Alokasi Waktu : 1 x 55 menit 

 

KOMPETENSI DASAR 

1.1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar 

komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 

2.1. Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi interpersonal 

dengan guru dan teman. 

3.1. Memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan tentang Profesi 

4.1. Menyusun teks lisan sederhana untuk membahas profesi 

 

INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

 Menunjukan kesungguhan dalam belajar 

 Menunjukan kesantunan menunjukan kepedulian 

 Mengidentifikasi struktur teks 

 Menggunakan tata bahasa yang benar dalam hiwar 

 Mengucapkan kata dengan benar 

 Mengucapkan kalimat dengan intonasi yang benar 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

Siswa mengetahui kosa kata dan kalimat tentang Profesi 

 

MATERI PEMBELAJARAN 

Pemebejaran bahasa arab tentang Profesi  

KEGIATAN PEMBELAJARAN 

KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN ALOKASI WAKTU 

Pendahuluan  Guru masuk kelas dan langsung menyapa 
menggunakan Bahasa Arab 

 Guru mengabsen   
 Mengaprersi pelajaran yg telah lampau 
 Memotivasi Siswa 

 

Inti Mengamati 

 Siswa mendengarkan guru mebaca teks tentang المهنة 
 Siswa mengikuti apa yang diucapkan guru 
 Siswa mempraktekan hiwar (percakapan) tentang 

 .المهنة

 

 



    Guru melihatkan gambar المهنة dan 

mempertontonkan film   bahasa arabtentang المهنة 
menanyakan apa yang kalimat baru yang ditemuinya 
di film tersebut. 

 

Penutup  Guru memberikan pertanyaan untuk mengetahui apakah 

peserta didik sudah memahami topik yang dibahas. 

 Guru memberi kesimpulan pembelajaran pada 

pertemuan ini. 
 Siswa diberi tugas berupa Pekerjaan Rumah. 

 

 

SUMBER/MEDIA PEMBELAJARAN 

1. Sumber   : Buku Paket “Terampil Bahasa Arab untuk MA kelas X 

2. Media : Media Gambar, proyektor dan komputer 

 

PENILAIAN 

FORMAT PENILAIAN KELAS 

 

Tanggal Pelaksanaan : ………………………………………. 

K  e  l a s : ………………………………………. 

 

NO 

 

NAMA SISWA 

ASPEK YANG DINILAI  

TOTAL Pengetahuan Sikap Tingkah 
Laku 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

RATA – RATA  

 

Keterangan 

A. Penilaian dari Aspek Pengetahuan 

1. Kelancaran 

5 = Sangat lancar 

4 = Lancar 

3 = Cukup lancar 

2 = Kurang lancar 



1 = Tidak lancar 

2. Pengucapan 

5 = Hampir sempurna 

4 = Ada kesalahan tapi tidak mengganggu makna 
3 = Ada beberapa kesalahan dan mengganggu makna 2 = 

Banyak kesalahan dan mengganggu makna 

1 = Terlalu banyak kesalahan sehingga sulit untuk dipahami 

3. Intonasi 

5 = Hampir sempurna 

4 = Ada beberapa kesalahan tapi tidak mengganggu makna 3 
= Ada beberapa kesalahan dan mengganggu makna 

2 = Banyak kesalahan dan mengganggu makna 

1 = Terlalu banyak kesalahan sehingga sulit dipahami 

4. Pilihan kata 

5 = Sangat variatif dan tepat 4 
= Variatif dan tepat 

3 = Cukup variatif dan tepat 2 

= Kurang variatif dan tepat 1 

= Tidak variatif dan tepat 

 

 

 

Penilaian dari Segi Sikap 

1. Rasa hormat 

5 = Tidak pernah menunjukkan sikap tidak hormat 4 = 

Pernah menunjukkan sikap tidak hormat 

3 = Beberapa kali menunjukkan sikap tidak hormat 2 = 

Sering menunjukkan sikap tidak hormat 

1 = Sangat sering menunjukkan tidak hormat 

2. Jujur 

5 = Tidak pernah menunjukkan sikap tidak jujur 4 = 
Pernah menunjukkan sikap tidak jujur 

3 = Beberapa kali menunjukkan sikap tidak jujur 2 

= Sering menunjukkan sikap tidak jujur 

1 = Sangat sering menunjukkan sikap tidak jujur 

3. Berkomunikasi baik 
5 = Tidak pernah menunjukkan sikap tidak komunikatif 4 = 

Pernah menunjukkan sikap tidak komunikatif 

3 = Beberapa kali menunjukkan sikap tidak komunikatif 4 
= Sering menunjukkan sikap tidak komunikatif 

5 = Sangat sering menunjukkan sikap tidak komunikatif 

 

Penilaian dari segi tingkah laku 

1. Kerja sama 



5 = selalu bekerja sama 4 

= sering bekerja sama 

3 = Beberapa kali melakukan kerja sama 2 

= pernah bekerja sama 

1 = tidak pernah bekerja sama 

2. Melakukan tindak komunikasi yang tepat 

5 = Selalu melakukan kegiatan komunikasi yang tepat 4 = 
Sering melakukan kegiatan komunikasi yang tepat 

3 = Beberapa kali melakukan kegiatan komunikasi yang tepat 2 = 

Pernah melakukan kegiatan komunikasi yang tepat 

1 = Tidak pernah melakukan kegiatan komunikasi yang tepat 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Guru Mata Pelajaran 

 

……………, ……………………..  

 

H. Joharuddin LC.M.A 

NIP 

……………………………………

. 
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komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 

2.1. Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi interpersonal 

dengan guru dan teman. 

3.1. Memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan tentang Pusat Perbelanjaan 

4.1. Menyusun teks lisan sederhana untuk membahas Pusat Perbelanjaan 

 

INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

 Menunjukan kesungguhan dalam belajar 

 Menunjukan kesantunan menunjukan kepedulian 

 Mengidentifikasi struktur teks 

 Menggunakan tata bahasa yang benar dalam hiwar 

 Mengucapkan kata dengan benar 

 Mengucapkan kalimat dengan intonasi yang benar 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

Siswa mengetahui kosa kata dan kalimat tentang Pusat Perbelanjaan 

 

MATERI PEMBELAJARAN 

Pemebejaran bahasa arab tentang Pusat Perbelanjaan 

PEMBELAJARAN 

KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN ALOKASI WAKTU 

Pendahuluan  Guru masuk kelas dan langsung menyapa 
menggunakan Bahasa Arab 

 Guru mengabsen   
 Mengaprersi pelajaran yg telah lampau 
 Memotivasi Siswa 

 

Inti Mengamati 
 Guru  menyuruh satu siswamebaca teks tentang 

 التسوق
Guru bertanya  kepada siswa apakah bacaan siswa 
yang membaca tsb ada yang salah 
 Siswa mempraktekan hiwar (percakapan) tentang 
 .المهنة

 



    Guru melihatkan gambar التسوق dan 

menanyakan apa yang kalimat baru yang ditemuinya 
di teks tersebut. 

 

Penutup  Guru memberikan pertanyaan untuk mengetahui apakah 

peserta didik sudah memahami topik yang dibahas. 

 Guru memberi kesimpulan pembelajaran pada 

pertemuan ini. 
 Siswa diberi tugas berupa Pekerjaan Rumah. 

 

 

SUMBER/MEDIA PEMBELAJARAN 

3. Sumber   : Buku Paket “Terampil Bahasa Arab untuk MA kelas X 

4. Media : Buku paket, Media gambar dan Papan tulis 

 

PENILAIAN 

FORMAT PENILAIAN KELAS 

 

Tanggal Pelaksanaan : ………………………………………. 

K  e  l a s : ………………………………………. 

 

NO 

 

NAMA SISWA 

ASPEK YANG DINILAI  

TOTAL Pengetahuan Sikap Tingkah 
Laku 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

RATA – RATA  

 

Keterangan 

A. Penilaian dari Aspek Pengetahuan 

5. Kelancaran 

5 = Sangat lancar 

4 = Lancar 

3 = Cukup lancar 

2 = Kurang lancar 



1 = Tidak lancar 

6. Pengucapan 

5 = Hampir sempurna 

4 = Ada kesalahan tapi tidak mengganggu makna 
3 = Ada beberapa kesalahan dan mengganggu makna 2 = 

Banyak kesalahan dan mengganggu makna 

1 = Terlalu banyak kesalahan sehingga sulit untuk dipahami 

7. Intonasi 

5 = Hampir sempurna 

4 = Ada beberapa kesalahan tapi tidak mengganggu makna 3 
= Ada beberapa kesalahan dan mengganggu makna 

2 = Banyak kesalahan dan mengganggu makna 

1 = Terlalu banyak kesalahan sehingga sulit dipahami 

8. Pilihan kata 

5 = Sangat variatif dan tepat 4 
= Variatif dan tepat 

3 = Cukup variatif dan tepat 2 

= Kurang variatif dan tepat 1 

= Tidak variatif dan tepat 

 

 

 

Penilaian dari Segi Sikap 

4. Rasa hormat 

5 = Tidak pernah menunjukkan sikap tidak hormat 4 = 

Pernah menunjukkan sikap tidak hormat 

3 = Beberapa kali menunjukkan sikap tidak hormat 2 = 

Sering menunjukkan sikap tidak hormat 

1 = Sangat sering menunjukkan tidak hormat 

5. Jujur 

5 = Tidak pernah menunjukkan sikap tidak jujur 4 = 
Pernah menunjukkan sikap tidak jujur 

3 = Beberapa kali menunjukkan sikap tidak jujur 2 

= Sering menunjukkan sikap tidak jujur 

1 = Sangat sering menunjukkan sikap tidak jujur 

6. Berkomunikasi baik 
5 = Tidak pernah menunjukkan sikap tidak komunikatif 4 = 

Pernah menunjukkan sikap tidak komunikatif 

3 = Beberapa kali menunjukkan sikap tidak komunikatif 4 
= Sering menunjukkan sikap tidak komunikatif 

5 = Sangat sering menunjukkan sikap tidak komunikatif 

 

Penilaian dari segi tingkah laku 

1. Kerja sama 



5 = selalu bekerja sama 4 

= sering bekerja sama 

3 = Beberapa kali melakukan kerja sama 2 

= pernah bekerja sama 

1 = tidak pernah bekerja sama 

2. Melakukan tindak komunikasi yang tepat 

5 = Selalu melakukan kegiatan komunikasi yang tepat 4 = 
Sering melakukan kegiatan komunikasi yang tepat 

3 = Beberapa kali melakukan kegiatan komunikasi yang tepat 2 = 

Pernah melakukan kegiatan komunikasi yang tepat 

1 = Tidak pernah melakukan kegiatan komunikasi yang tepat 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Guru Mata Pelajaran 

 

……………, ……………………..  

 

H. Joharuddin LC.M.A 

NIP 

……………………………………

. 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN 

PEMBELAJARAN 

 

Satuan Pendidikan : MA Darul Ikhlas  

Kelas / Semester : X /1 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Pertemuan ke : 4 

Alokasi Waktu : 1 x 55 menit 

 

KOMPETENSI DASAR 

1.1. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar 

komunikasi internasional yang diwujudkan dalam semangat belajar. 

2.1. Menunjukkan perilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi interpersonal 

dengan guru dan teman. 

3.1. Memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan tentang Keluarga 

4.1. Menyusun teks lisan sederhana untuk membahas Keluarga 

 

INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 

 Menunjukan kesungguhan dalam belajar 

 Menunjukan kesantunan menunjukan kepedulian 

 Mengidentifikasi struktur teks 

 Menggunakan tata bahasa yang benar dalam hiwar 

 Mengucapkan kata dengan benar 

 Mengucapkan kalimat dengan intonasi yang benar 

 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

Siswa mengetahui kosa kata dan kalimat tentang  

 

MATERI PEMBELAJARAN 

Pemebejaran bahasa arab tentang Keluarga Keluarga 

PEMBELAJARAN 

KEGIATAN DESKRIPSI KEGIATAN ALOKASI WAKTU 

Pendahuluan  Guru masuk kelas dan langsung menyapa 
menggunakan Bahasa Arab 

 Guru mengabsen   
 Mengaprersi pelajaran yg telah lampau 
 Memotivasi Siswa 

 

Inti Mengamati 

 Guru  menyuruh satu siswamebaca teks tentang عائلة 

Guru bertanya  kepada siswa apakah bacaan siswa 
yang membaca tsb ada yang salah 
 Siswa mempraktekan hiwar (percakapan) tentang 
 .المهنة

 

 



    Guru melihatkan gambar عائلة dan 

menanyakan apa yang kalimat baru yang ditemuinya 
di teks tersebut. 

 

Penutup  Guru memberikan pertanyaan untuk mengetahui apakah 

peserta didik sudah memahami topik yang dibahas. 

 Guru memberi kesimpulan pembelajaran pada 

pertemuan ini. 
 Siswa diberi tugas berupa Pekerjaan Rumah. 

 

 

SUMBER/MEDIA PEMBELAJARAN 

5. Sumber   : Buku Paket “Terampil Bahasa Arab untuk MA kelas X 

6. Media : Buku paket, Media gambar dan Papan tulis 

 

PENILAIAN 

FORMAT PENILAIAN KELAS 

 

Tanggal Pelaksanaan : ………………………………………. 

K  e  l a s : ………………………………………. 

 

NO 

 

NAMA SISWA 

ASPEK YANG DINILAI  

TOTAL Pengetahuan Sikap Tingkah 
Laku 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

RATA – RATA  

 

Keterangan 

A. Penilaian dari Aspek Pengetahuan 

9. Kelancaran 

5 = Sangat lancar 

4 = Lancar 

3 = Cukup lancar 

2 = Kurang lancar 



1 = Tidak lancar 

10. Pengucapan 

5 = Hampir sempurna 

4 = Ada kesalahan tapi tidak mengganggu makna 
3 = Ada beberapa kesalahan dan mengganggu makna 2 = 

Banyak kesalahan dan mengganggu makna 

1 = Terlalu banyak kesalahan sehingga sulit untuk dipahami 

11. Intonasi 

5 = Hampir sempurna 

4 = Ada beberapa kesalahan tapi tidak mengganggu makna 3 
= Ada beberapa kesalahan dan mengganggu makna 

2 = Banyak kesalahan dan mengganggu makna 

1 = Terlalu banyak kesalahan sehingga sulit dipahami 

12. Pilihan kata 

5 = Sangat variatif dan tepat 4 
= Variatif dan tepat 

3 = Cukup variatif dan tepat 2 

= Kurang variatif dan tepat 1 

= Tidak variatif dan tepat 

 

 

 

Penilaian dari Segi Sikap 

7. Rasa hormat 

5 = Tidak pernah menunjukkan sikap tidak hormat 4 = 

Pernah menunjukkan sikap tidak hormat 

3 = Beberapa kali menunjukkan sikap tidak hormat 2 = 

Sering menunjukkan sikap tidak hormat 

1 = Sangat sering menunjukkan tidak hormat 

8. Jujur 

5 = Tidak pernah menunjukkan sikap tidak jujur 4 = 
Pernah menunjukkan sikap tidak jujur 

3 = Beberapa kali menunjukkan sikap tidak jujur 2 

= Sering menunjukkan sikap tidak jujur 

1 = Sangat sering menunjukkan sikap tidak jujur 

9. Berkomunikasi baik 
5 = Tidak pernah menunjukkan sikap tidak komunikatif 4 = 

Pernah menunjukkan sikap tidak komunikatif 

3 = Beberapa kali menunjukkan sikap tidak komunikatif 4 
= Sering menunjukkan sikap tidak komunikatif 

5 = Sangat sering menunjukkan sikap tidak komunikatif 

 

Penilaian dari segi tingkah laku 

1. Kerja sama 



5 = selalu bekerja 

sama 4 = sering 

bekerja sama 

3 = Beberapa kali melakukan kerja 

sama 2 = pernah bekerja sama 

1 = tidak pernah bekerja sama 

2. Melakukan tindak komunikasi yang tepat 

5 = Selalu melakukan kegiatan komunikasi yang 
tepat 4 = Sering melakukan kegiatan komunikasi 
yang tepat 

3 = Beberapa kali melakukan kegiatan komunikasi yang tepat 

2 = Pernah melakukan kegiatan komunikasi yang tepat 

1 = Tidak pernah melakukan kegiatan komunikasi yang tepat 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Guru Mata Pelajaran 

 

……………, ……………………..  

 

H. Joharuddin LC.M.A 

NIP 

……………………………………

. 



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



RIWAYAT HIDUP 

Hilmah  adalah putri dari pasangan suami istri Nurhan 

Nasution dan Masdalilah, dan juga sebagai anak ke- 3 dari  

4 bersaudara (Mutiah Nasution, Hamzah Nasution,Hilmah 

Nasution dan Ahmad Nawawi Nasution  lahir pada tanggal 

12, September  1999 di Sibanggor Tonga, Mandailing 

Natal. 

Jenjang pendidikan yang  pertama kali ditempuh oleh 

penulis adalah sekolah Dasar di SDN 172 Sibanggor 

Tonga,Kec. Puncak Sorik Marapi,Kab. Mandailing Natal, 

kemudian penulis melanjutkan studinya di MTs Darul Ikhlas, Mandailing Natal. 

Kemudian melanjutkan pendidikan Menengah Atas tetap di MA Darul Ikhlas 

Mandailing Natal, dan selesai pada tahun 2017. Setelah itu, penulis melanjutkan 

studinya ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan Jurusan Pendidikan Bahasa Arab  

Berkat do’a, kerja keras serta dukungan penuh dari keluarga, kerabat, dan teman-

teman serta bimbingan dari ibu Kasmiati S.Pd.I, MA . Dan dosen dosen PBA 

sehinggah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul :  

أتثري كفاءة املهنية للمعلم على نتائج تعلم اللغة العربية لدى تالميذ الفصل 
 دار االخالص مندائيلنج انتل سومطرة مشالية مبعهد األول

Dan semenjak penulis dinyatakan LULUS dalam ujian munaqasyah, penulis 

berhak menyandang gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd). 
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