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ط

ملخص

مناسبة بمقتضى قدرة مدرس اللغة العربية على تطوير المادة الدراسية) : 2014(مرديكا
) في المدرسة الثانوية KTSPمنهج مستوى الوحدة التربوية (

." بمركز تامبان بمدينة باكنباروي"الصديق

اللغة العربية على تطوير ةمرحلة قدرة مدرسكيف كانتواملشكالت يف هذا البحث هىي  
هافيتؤثراليتالعواملوما (KTSP)املادة الدراسية مناسبة مبقتضى منهج مستوى الوحدة الرتبوية

ةمرحلة قدرة مدرس؟ وكذلك األهداف هي ملعرفة" مبركز تامبان مبدينة باكنباروياملدرسة "الصديقب
(KTSP)تضى منهج مستوى الوحدة الرتبويةاللغة العربية على تطوير املادة الدراسية مناسبة مبق

." مبركز تامبان مبدينة باكنباروياملدرسة "الصديقبهافيتؤثراليتالعواملو 
قدرة مدرس اللغة وأما طريقة مجع البيانات هي املراقبة واملقابلة، فاملراقبة مستخدمة ملعرفة

، واملقابلة (KTSP)مستوى الوحدة الرتبويةالعربية على تطوير املادة الدراسية مناسبة مبقتضى منهج 
:مستخمدة أيضا ملعرفة العوامل اليت تؤثر فيها. ومجيع البيانات ستحلل بالرمز الوصفي التاىل
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اللغة العربية على تطوير املادة الدراسية مناسبة مبقتضى ةقدرة مدرسوالنتائج تد على أن قدر 
" مبركز تامبان مبدينة باكنبارو تكون ي) يف املدرسة "الصديقKTSPمنهج مستوى الوحدة الرتبوية (

.والعوامل %85-% 56يف مرحلة % وهذه22،72على درجة اجليد ألن القيمة املائية كانت
درسة قدقامت باشرتاك الندوة التعليمية وتربيتها ملادةاللغةالعربية.اليت تؤثر هذه احلقيقة لكون امل
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ABSTRAK

Mardeka (2014) : Kemampuan Guru Bahasa Arab dalam Mengembangkan
Materi Pembelajaran sesuai Tuntutan Kurikulum
Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) di MTs Ash-Shiddiqi
Kec. Tampan Kota Pekanbaru.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kemampuan guru
Bahasa Arab dalam mengembangkan materi pembelajaran sesuai tuntutan
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan apa saja faktor-faktor yang
mempengaruhinya di MTs Ash-Shiddiqi Kec. Tampan Kota Pekanbaru? Adapun
tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan guru Bahasa Arab dalam
mengembangkan materi pembelajaran sesuai tuntutan Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP) dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya di MTs
Ash-Shiddiqi Kec. Tampan Kota Pekanbaru.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
observasi dan wawancara. Observasi digunakan untuk mengetahui pengembangan
materi pembelajaran sesuai tuntutan KTSP yang dilaksanakan oleh guru,
sedangkan wawancara digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhinya. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah metode
analisis deskriptif dengan rumus sebagai berikut:
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Setelah dilaksanakan penelitian dan analisis data disimpulkan bahwa
kemampuan guru Bahasa Arab dalam mengembangkan materi pembelajaran
sesuai tuntutan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah baik. Hal
ini ditunjukkan dengan adanya nilai analisis data sebesar 72,22% dan terletak
pada interval 56%-85%. Adapun faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah
karena guru sering mengikuti pelatihan dan seminar pembelajaran Bahasa Arab.
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ABSTRACT

Mardeka (2014) : Arabic Languange Teacher  Capabilities in Developing
Learning Materials in Accordance Demands Education
Unit Level  Curriculum ( SBC ) in MTs Ash – Shiddiqi
district Tampan Pekanbaru

Formulation of the problem in this  research is how the Arabic Languange
Teachers in developing  learning  materials as demended by the Education Unit
Level Curriculum ( SBC ) and what  are the factors  that influence on MTs Ash –
Shiddiqi district. Handsome Pekanbaru ? As the  aim is to determine the ability  of
Arabic teachers in developing learning  materials as demanded  by the Education
Unit Level Curriculum ( SBC ) and what are  the factors that influence on MTs
Ash – Shiddiqi Tampan Pekanbaru.

Data collection  methods used in this  study is observation and interviews
Observation is used to determine  the development of learning materials  as
demanded  by the Education Unit Level Curriculum  ( SBC ) held by  the  teacher,
while  the interview is used to determine the factors  that influence it. The data
analysis method used  is descriptive analysis  method with the following formula:
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Having  conducted  research and analysis  of  the data concluded that the
ability of the  Arabic language teachers  in developing learning materials as
demanded by the Education Unit Level Curriculum ( SBC ) is good. This  is
indicated by the   value of the  data analysis by 72.22 % and lies in the interval 56-
85 % . The factors  that influence it is  because teachers often attend training  and
seminars learning the Arabic Languange.
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الشكر والتقدير

بسم اهللا الرمحن الرحيم، وصلى اهللا على سيدنا حممد النيب الكرمي وسلم عونك اللهم 
وتيسريك، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل ونعوذ بك من التكلف ملا 
ال حنسن كما نعوذ بك من العجب مبا حنسن ونعوذ بك من السالطة واهلذر كما نعوذ بك من 

العي واحلصر وقدميا تعوذوا باهللا من شرمها وتضرعوا اىل اهللا يف السالمة منهما.
احلمد هللا رافع درجات العلم رفعة عالية، مساهل طّالب العلم إىل رضاه واجلنة، هو الواحد 

لغفار، مكّور الليل على النهار، وهو الذى أنزل القرآن عربيا وبعث رسوله من هو القهار، العزيز ا
أفصح كالما، أشهد أن ال إله إالّ اهللا وحده ال شريك له وأشهد أّن حممدا عبده ورسوله، اهلادي إىل 

ئر الصاحلني.القيم، وعلى آله وسآدين الستقيم، والداعى إىل املصراط ال
الستكمال شرط من الشروط املقررة لنيل الشهادة العلمية البحثمن واجبة الباحث كتابو 

اجلامعية للدرجة األوىل ىف قسم تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة سلطان شريف 
قاسم اإلسالمية احلكومية رياو.

اوز صعوبة كثرية وخمتلفة،إ وأيقن أّن عرتف الباحث أن ىف كتابة هذا البحث البد بقوة عزم 
راء أن يقدموا اإلصالح من مساحة مجيع القلوم وادراكه. ولذالك يرجو فيها األخطاء لقلة ع

.البحثاإلقرتاحات لتكميل هذه و 
يهات من فضيلة املشرف وإرشاده. هذا البحث بإذن اهللا عز وجل مع توجكتابةقد متتو 

قد بذلوا جهدهم ىف توجيه الباحث كذالك يقدم الباحث شكرا جزيال وفائق اإلحرتام إىل الذين و 
لكتابة هذا البحث: 

حممد نذير كرمي كاملدير جلامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية ستاذاألفضيلة .1
احلكومية رياو.

.كالعميد لكلية الرتبية والتعليماحلاج مسعود زين املاجستري  الدكتورفضيلة.2
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لكلية الرتبية العميد االولر الدين املاجستري كنائبصالدكتورندوس احلاج نفضيلة.3
.والتعليم

.لكلية الرتبية والتعليمفضيلة سري مورحياة املاجسترية كنائبة العميد الثانية .4
.لكلية الرتبية والتعليملدكتور كوسنادي املاجستري كنائب العميد الثالثة افضيلة.5
العربية بكلية الدكتورندوس ذو الكفل املاجستري كالرئيس لقسم تدريس اللغة فضيلة .6

الرتبية والتعليم.
.الويزار املاجستري كالكاتب لقسم تدريس اللغة العربيةفضيلة.7
ين بكل صربمها ن قاما برتبييت وتزويدي ودفعااالذمريانسو أمسارى علأيب وأمي، .8

ما .واآلخرةيف احلياةلنجاحيتعاىل يدعوان اهللا أنواليزاالنولطفهما ومود
دفعة ينفانوس قليب، والندى الذي يعطيفأنت، ىفضيل املؤمّ ولدي احملبوب نوفل .9

جديدة للحياة.
)Evi, Doni, Julhendri, Yesi,S.Pd , Asrapul dan Igem(األحباءإخواين.10

كون ناجحا يف التعلم، وجلميع أسريت لعلي وإياهم يف محاية اهللا.أيرجون أن الذين 
الذي قد شرفين ىف كتابة هذا البحث. فقد نفعين كثرية ةاملاجستري كسميايتفضيلة.11

السديدة وخباصة يف هذه الدراسة. فأسال اهللا أن جيزيه االغالية وتوجيهاانصائحه
خري اجلزاء.

ين يف أداء تين وأرشدتوجهقد يتاألكادمكّي الةكاملشرفةاملاجستري سيت عائشةفضيلة.12
الواجبات األكادمكية.

فيما وأرشدينالذي وجهيناملاجستري كاملرشد واملرىبالدكتورندوس أمحد شاهفضيلة .13
.ينفعين

علموين علوما نافعة يف قسم تدريس اللغة العربية.قد الذين املعلِّمنيفضيلة .14
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جلميع إخواين وأخوايت وزمالئي وأصدقائي يف جامعة سلطان شريف قاسم اإلسالمية .15
م األحباء، شكرا على2009اللغة العربية سنة يف قسم تدريس و ،احلكومية رياو 

ستكمال هذا البحث.املعنوية الو املادية كممساعداتو تكماكل معاشر 
فقهم اجلزاء الوفري يف الدارين واحلمد هللا اسأل اهللا عز وجل أن يباركهم ويساعدهم ويو هذا ون

رب العاملني. واهللا املوفق إىل أقوم الطريق

ه٥143صفر٤١باكنبارو، 
م2013ديسمبري 1٧
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