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 لماستهاال
 

َُعَمَلُكْمَوَرُسولُهُۥَوٱْلُمْؤِمُنونَ  َوُقِلٱْعَمُلو۟اَفَسيَ َرىٱَّلله َدِةۖ  ِلِمٱْلغَْيِبَوٱلشههَٰ عَٰ َوَستُ َردُّوَنِإىَلٰ
 فَ يُ نَ بُِّئُكممبَاُكنُتْمتَ ْعَمُلونَ

 

(105سورةالتوبة:(


 

 صدقهللاالعظيم
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 اإلهداء
 

 :أهديهذهالرسالة

حفظهمالذينربياينصغريا،لاسيدةسفينةوأميالكرميةبراهيمإىلأيبالكرميإ
 يفسالاَّلّل وألخيوأبقامها واآلخرة والدنيا الدين راضيةالكبريمة سيت خباريوخلالة

.وألصحايببيالديسوأمحدجدين

الذينقدعلموينابلعلوم احلكومية الرانريياإلسالمية وإىلأساتذيتيفجامعة
وأدخلهماَّلّلعزوجلأحسناجلنة.لنافعةوأرشدوينإرشاداصحيحاا

علىمساعدتكميليفإجنازجزيال يتوأصدقائياحملبوبني،شكرا وإىلمجيعأسر
هذاالبحثالعلمى،جزاكماَّلّلخريا.
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 شكر وتقدير

بسمهللاالرمحنالرحيم

ال اللغات وأفضل القرآن لغة العربية جعل الذي َّلّل اإلنسان.الاحلمد هبا ينطق تى

 خري اَّلّل رسول على والسالم تبعهوالصالة أمجعنيومن وأصحابه آله وعلى اإلنسان

 إبحسانإىليومالدين.

منكتابةهذهالرسالةحتتاملوضوع"تعاىلوقدرتهقدانتهىالباحثإبذناَّللّ

العربيةيفاملد ملعلمياللغة االجتماعية بسراالكفاءة فقدمالثانوية أتشيه" إمتامابندا ها

بكليةالرتبيةوأتهيل(S.Pd) املرحلةاجلامعةاألوىللبعضالشروطللحصولعلىدرجة

 املعلمنيجامعةالرانريياإلسالميةاحلكوميةبنداأتشيه.

إىلاملشرفنيالفاضمثي الباحثجزيلالشكر ترميذيقّدم الدكتور لنياألستاذ

هذهونين كتابة يف إشرافهما على املاجستري حيايت سلمى واألستاذة املاجستري رسي

ونفعهماال والعافية ابلصحة ومتعهما اَّلّل وحفظهما األجر اَّلّل من فلهما رسالة،

 بعلومهما.



 
 

خ  
 

الرتبية كلية وعميد اجلامعة ملدير العميق الشكر يقدم أن الباحث ينسى وال

رشدوهأقدعلموهأنواعالعلوماملفيدةوورئيسقسمتعليماللغةالعربيةومجيعاألساتذةاليت

ةإليهاساعدوهإبعارةالكتباحملتاجقدذينصحيحا.وكذلكملوظفياملكتبةالۖ إرشادا

 يفكتابةهذهالرسالة.

ويقدمالباحثالشكرملوظفوجلميعاملدرسنيوالطالبالذينساعدوهيفمجع
ت قسم يف أصدقائي وكذلكجلميع البحث. العربيةالبياانتاحملتجاتعند اللغة عليم

ينقدساعدوهبتقدميبعضأفكارهمالنافعةودفعوهإىلإمتامكتابةالذ2017للمرحلة
 هذهالرسالة.

وأخريا،أستغفركوأتوبإليك.أشهدأنالإلهإالأنتسبحانكهللاوحبمدك.
مبارك يكون العمل هذا جيعل أن هللا وتدعو وة نقيانفعة، القارئني من بنائيادرجو ا

 الرسالة لتكميلهذه والواصالحها الختلومناألخطاء نسيانوعسىأنيكونألهنا
والقارئنيمجيعا.مفيداللباحث
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 تشيه"أنداببالثانويةاملدارسملعلمياللغةالعربيةاالجتماعية:"الكفاءةبحثعنوانال

 مسلم:االسمالكامل

 170202103:القيدالرقم

 

الثانويةاملدارسملعلمياللغةالعربيةيفاالجتماعيةهتدفهذهالدراسةإىلحتديدمستوىالكفاءة
ب وأبندا فروقتشيه العربيةيملعلمبنيااالجتماعيةالكفاءة اللغة وكوميةاحلالثانويةاملدارسيف
البحثالكمي،مالباحثيفهذهالرسالةاستخد.هليةاألالثانويةاملدارسيفاللغةالعربيةيملعلما

استبيانمتهيأداةالبحثاملستخدمةو.هيطريقةالبحثاملسحةأماأسلوبالبحثاملستخدم
العربيةيف21توزيعهعلى للغة ببالثانويةاملدارسمعلما أندا يفحتليلالبياانتطريقةوأماتشيه.

وحتليل(والرتدداملعياريواالحنرافإمجايلونسبةاملئوية)اإلحصاءالوصفيهذهالدراسةفهيحتليل
 ت-اختبار)االستنتاجي  .) الباحثعلى حصل وقد نتائج اللغةاالجتماعيةالكفاءة ملعلمي
يف بالثانويةارساملدالعربية أبندا علىمرتفعتشيه فروقتدل يوجد وال بنياالجتماعيةالكفاءة

احلكوميةاملدارسعلميامل الثانوية ارساملدو الدراسة.هليةاألالثانوية هذه تشري الكفاءةأن
.اللغةالعربيةيفتعليمجيدةجداعلمملاالجتماعية

  كفاءةاالجتماعية،معلمياللغةالعربية كفاءة،كلمة الرائسية : 
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ABSTRACT

 

Title  : “Social Competence of Arabic Language Teachers at MTs in  

   Banda Aceh” 

Research : Muslim  

NIM  : 170202103 

 

This study aims to determine the level of social competence of Arabic language teachers 

in MTs throughout Banda Aceh and the differences in teacher social competence based 

on public and private schools.  This research is quantitative research with the research 

method taken is the survey method.  The research instrument used was a questionnaire 

distributed to a number of 21 Arabic teachers at MTs throughout Banda Aceh City.  Data 

analysis used descriptive statistics (Mean, Percentage, Standard deviation, and 

Frequency) and inference statistics (T-Test).  The results showed that the level of social 

competence of Arabic language teachers in MTs throughout Banda Aceh was in the high 

category and there was no difference in profess social ional competence in MTsN and 

MTsS. This study implies that the teacher's social ability is very good in carrying out 

Arabic learning. 

Keyword : Competence, Social Competence, Arabic Language Teachers 
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ABSTRAK 

Judul Skripsi   :  “Komepetensi Sosial Guru Bahasa Arab di MTs se-Kota  

    Banda Aceh” 

Nama Lengkap  : Muslim 

NIM               : 170202103 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kompetensi sosial guru Bahasa Arab di 

MTs se-Kota Banda Aceh dan perbedaan kompetesi sosial guru berdasarkan sekolah 

negeri dan swasta. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode penelitian 

yang diambil adalah metode survey. Instrumen penelitian yang digunakan adalah angket 

yang didistribusikan ke sejumlah 21 Guru Bahasa Arab di MTs se-Kota Banda Aceh. 

Data analisis menggunakan statistikdeskriptif (Rata-rata, Persentase, Standar deviasi, dan 

Frekuensi) dan Statistik iferensi (Uji-T). Hasil penelitian menunjukkan tingkat 

kompetensi sosial guru Bahasa Arab di MTs se-Kota Banda Aceh pada kategori tinggi 

dan tidak ada perbedaan kompetensi sosial di MTsN dan MTsS. Penelitian ini 

mengimplikasikan bahwa kompetensi guru secara sosial sangat baik dalam melaksanakan 

pembelajaran Bahasa Arab. 

Kata Kunci : Kompetensi, Kompetensi Sosial, Guru Bahasa Arab 
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 الفصل االول

 أساسية البحث

  مشكلة البحث -أ 

معيارالكفاءةهواخرتاقصادرعنوزارةالتعليموالثقافةاليتتسعىإىلتقدمي
حملةعامةعناألشياءاليتجيبأنميتلكهااملعلمواليتتؤديإىلحتسنيجودةوجودة

 1.زايدةاحرتافيةاملعلمأواملشرفالتعليميفإندونيسيامنخالل

ددجل    ودةالتعل    يموجن    احاملعل    مه    وأح    دأه    معناص    رالتعل    يم.املعل    مه    واحمل    
اللل  ذلكف  ننتنفي  ذالتعل  يماجلي  دواجلي  دي  تمحتدي  دهإىلح  دكب  ريم  نخ   ،2الط  الب

،أح   دهاكف   اءاتجي   بأنيتمت   عهب   ااملعل   م،هن   اكأرب   عكف   اءةاملعل   ممبوج   بالق   انون
ام ععلقابلق درةعل ىالتواص لاجتماعي هذهالكفاءةهيكفاءةتت3الكفاءةاالجتماعية.

4الطالبواملعلمنيومديرياملدارسواجملتمع.

الكفاءةاالجتماعيةهيالقدرةعلىالتواصلوالتواصلاالجتماعيبشكلفعال
يقالإن5تمعاحملي .األوصياءواجملالزمالءوموظفيالتعليمواآلابء/معالطالبواملعلمني

مع جيد بشكل التواصل على قادر ا املعلم كان إذا االجتماعية ابلكفاءة يتمتع املعلم
الطالبوالبيئة.تشملاملؤشرات:

                                                             
1
 Novianti Muspiroh, Peran Kompetensi Sosial Guru Dalam Menciptakan Efektifitas 

Pembelajaran, hlm 2. 
2
 M.Hasbi Ashsiddiqi, “Kompetensi Sosial Guru dalam Pembelajaran dan 

Pengembangannya”, Jurnal Ta’dib, XVII (01), 2012, hlm 61-71. 
3
 UU. No.14 tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen pasal 10 ayat (1)  

4
 Ngainun Naim, Menjadi Guru Inspiratif Memberdayakan dan Mengubah Jalan Hidup 

Siswa, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm 115. 
5
 UU RI No.14 tahun 2005 dalam Pedoman PPL UNNES, 2010 
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(3املعلمعلىالتواصلمعاملعلمني،(قدرة2،رةاملعلمعلىالتواصلمعالطالب(قد1
 6قدرةاملعلمعلىالتواصلمعأولياءأمورالطالبأواجملتمع.

ناملعلماوجيبأنميتلكهااملعلمألنهاملعلمألتعدالكفاءةاالجتماعيةمهمةجد
،ناجملتمعنفسهمستهلكاللتعليم(حيثيكوتواصلاجتماعينفسهجزءمناجملتمع)

قادرين واملدارس املعلمون يكون جيبأن معلذا وفعال جيد بشكل للتواصل حتما
 7اجلمهور،

،فنناملدارسأواملعلمنيالذيناليستطيعونالتواصلإذامليكناألمركذلك
اجمل مع جيد الركببشكل التخلفعن إىل مييلون أنتمع االعتبار يف األخذ مع ،

قادرينعلىإعدادالطالبك عضوجيداملؤسساتالتعليميةواملعلمنيكمنتدىليكونوا
 8يفاجملتمعومواجهةمشاكلاملستقبل.

منلذلك االجتماعية، الطالبخاللامتالكالكفاءة ميكنللمدرستوجيه ،
اليومية.سيكوناملوقفاالجتماعي اجتماعيميكنتطبيقهيفاحلياة إىلامتالكذكاء

ريمباشرعلىالعالقةبنياملعلمنيوالطالبهلاأتث9 احيتذىبهللطالب.منوذجللمعلم
 10جناحالتعلم.

،يفتعلماللغةالعربيةمنأجلحتقيقهالقابلكفاءةاالجتماعيةللمعلمنيفيمايتع
الدراسيةك املناهج يف متوقع هو التواصلما على قادرين املعلمون يكون أن جيب ،

                                                             
6
 Hadi Susanto, Kompetensi Sosial, 

https://bagawanabiyasa.wordpress.com/2015/12/06/kompetensi-

sosial/#:~:text=Ada%20tujuh%20kompetensi%20sosial%20yang,memiliki%20pengetahuan%20te

ntang%20inti%20demokrasi%2C 6 Desember 2015,  di akses pada 04 April 2021 
7
 Devan Suryaningrat, 2016, Peningkatan Peran Kompetensi Sosial Guru Terhadap 

Lingkungan di Sekolah, Skripsi, UN Yogyakarta  hlm. 3. 
8
 Mulyasa, E, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2009), hlm 5. 
9
 Jejen Musfah, Penigkatan Kompetensi Guru: Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar 

Teori dan Praktik, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm 52. 
-اجملللدالسادسالتدريس:،أمهيةخصائصالكفاءاتملعلماللغةالعربيةابجلامعةيفالرتبيةوالتعليم،عننينورحيايت10
  .2018يونيو–العدداالول

https://bagawanabiyasa.wordpress.com/2015/12/06/kompetensi-sosial/#:~:text=Ada%20tujuh%20kompetensi%20sosial%20yang,memiliki%20pengetahuan%20tentang%20inti%20demokrasi%2C
https://bagawanabiyasa.wordpress.com/2015/12/06/kompetensi-sosial/#:~:text=Ada%20tujuh%20kompetensi%20sosial%20yang,memiliki%20pengetahuan%20tentang%20inti%20demokrasi%2C
https://bagawanabiyasa.wordpress.com/2015/12/06/kompetensi-sosial/#:~:text=Ada%20tujuh%20kompetensi%20sosial%20yang,memiliki%20pengetahuan%20tentang%20inti%20demokrasi%2C
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التفاعلاالجتماعيالذيميكن الطالبوالبيئاتاألخرى. والتفاعلبشكلجيدمع
اوأنيكونلديكعاونوأنتكوناجتماعي اومتعاطفامبههومنخاللالتواصلوالتالقي

 11موقفلطيف.

أعالهبن علىاملشكالتاملذكورة حبثللحصولعلىاء منالضروريإجراء ،
البحث هذا فنن لذا العربية. اللغة معلمي لدى االجتماعية الكفاءة معلوماتحول

 تشيه.أبندابمستوىالثانويةملعلمياللغةالعربيةعلىسوفيدرسالكفاءةاالجتماعية

 أسئلة البحث -ب 
 :ايليماألسئلةكناملشكلةالسابقة،يعنيالباحثم
1-  اللغة ملعلمي االجتماعية الكفاءة مدى ما املالعربية رساديف نداببالثانوية

 تشيه؟أ
الثانويةرساداملعلمياللغةالعربيةيفاملبنيالكفاءةاالجتماعيةهلتوجدفروق -2

؟هليةاألالثانويةرساداملعلمياملواحلكومية
 البحث أهداف -ج 

 األهدافاحملددةهلذاالبحثهيمعرفة:

 تشيهأنداببالثانويةيفاملدارسةمدىالكفاءةاالجتماعيةملعلمياللغةالعربي-1

للمعلمنييففروقال-2 االجتماعية احلملداايفالكفاءة ةهليواألكوميةرسالثانوية
 تشيهأبنداب

 فروض البحث  -د 
 :الباحثكمايليهت،كانتالفرضيةاليتاقرتحرسالةيفهذهال

                                                             
11

 Arikunto, Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi, (Jakarta: Rineka Cipta 1993), 

hlm 239. 
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يف(Ha)الفرضالبديل العربية اللغة بنيمعلمي االجتماعية فرقالكفاءة يوجد :
هليةاألوكوميةاحلاملدارس

اعيةبنيمعلمياللغةالعربيةاليوجدفرقيفالكفاءةاالجتم(:Ho) صفرالفرضال
هليةاألوكوميةاحلملدارساب

 أمهية البحث -ه 
 الرسالةفهي:هذهوأماأمهيةالبحثعن

 منالناحيةالنظرية-1

عليمبشكلعلىإضافةاملعرفةالعلميةلعاملالتاملتوقعأنيكونهذاالبحثقادرامن
بشكل وللمربني حتقيقخاصعام ميكن حبيث املعلم كفاءة حتسني أجل من ،

 األهدافالتعليميةإىلأقصىحد.

 عمليا-2

،ميكناستخدامهالدينيةواملدرسنيعلىوجهاخلصوص(ابلنسبةللمدارساأ
 كمرجعيفأداءأدائهمكمدرسلزايدةاحلماسيفالقيامجبميعاإلجراءات.

للمؤلف،كمواددراسيةب ابلنسبة منحيثالبحثأومعلومات( ،خاصة
 ا.كتوفريفيمابعدعندمايصبحمدرسوتقدميجتربةذاتمغزىكبري

العامنيج للقراء ابلنسبة علىالكفاءة( اثقبة نظرة ميكناستخدامهإلضافة ،
الذين األخرى األطراف أو للطالب دراسية وكمواد للمعلمني االجتماعية

 حثاملتعمقحولنفسالشيء.يرغبونيفإجراءاملزيدمنالب

 حدود البحث   -و 
الثانويةارساملداللغةالعربيةيفيةملعلمجتماعاإلالبحثهوالكفاءةعنوانهذا 
:هيكمايليرسالةبنداأتشيهوقيودهذهالب
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 احلداملوضوعي -1
يةملعلمجتماعالكفاءةاإلتريدالباحثةأنحتددهذاالبحثحتت

 .اللغةالعربية
 املكايناحلد -2

بنداأتشيهاملدرسةالثانويةيفاملوقعاملختارإلجراءهذاالبحثهو
 الزمايناحلدود -3

 م2022م/2021يفالعامالدراسيمتإجراءهذاالبحث

 املصطلحات معاىن    -ز 

الثانويةرسادامليةيفهذهالدراسةبعنوان"الكفاءةاالجتماعيةملعلمياللغةالعرب
أندابب العنوانتشيه، علىهذا هيفنناملصطلحاتاليتجيبتعريفها/،وبناء تقييدها

كمايلي:

فهمالكفاءة -1

أو لتحديد سلطة )السلطة( الكفاءة تعين العام، اإلندونيسي للقاموس وفقا
أواملهارة القدرة هو للكفاءة التعريفاألساسي شيء. بشأن القرار الختاذ   الكفاءة

تصفمؤهالتالشخصأوقدراته،سواءكانتالكيفيةأووفقالعثمانهيمسألة.12
الكمية.يشريهذاالفهمإىلأنهميكناستخدامكلمةالكفاءةيفسياقني،ومهاكمؤشر

جوانبمعرفية 2علىالقدرةعلىإظهارالفعلالذييتممالحظتهوكمفهوميتضمن
13.وعاطفيةوفعليةوكذلكمراحلتنفيذهمتام

                                                             
12

 Moch. User Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 

 hlm 14 
13

 Kuandar, Guru Profesional, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 51-52. 
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شكلصحيحواحلصولعلىمزاايرةالفردعلىالقيامبعملمابالكفاءةهيقد
14علىاألموراملتعلقةابملعرفةواملهاراتواملواقفبناء

 الكفاءةاالجتماعية -2

مع فعال بشكل والتفاعل التواصل على املعلم قدرة هي االجتماعية الكفاءة
املدرسيةالبيئة وخارجالبيئة التواصلمعأولياءجيبأنحياول15.املدرسية املعلمتطوير

.منخاللاالتصالثنائيأمورالطالبحبيثيكونهناكاتصالمستمرثنائياالجتاه
تطوياالجتاه وميكنهم أفضل الطالببشكل مراقبة ميكن أكثر، بشكل شخصياهتم ر

16ا.فاعليةأيض

 لغةعربيةمعلم -3

 معلمأ(

معلم الشخصاملسؤولعنكونه يفالبيئة مدرس.ا هو املعلمون17املدرسية
معلمنيحمرتفنيتتمثلمهمتهمالرئيسيةيفتعليمالطالبوتعليمهموتوجيههم
وتوجيههموتدريبهموتقييمهموتقييمهميفالتعليميفمرحلةالطفولةاملبكرةمن

 18خاللالتعليمالرمسيوالتعليماألساسيوالتعليمالثانوي.

معلماللغةالعربية(ب

                                                             
14

 Emron, Yohny, Imas, Manajemen Sumber Daya Manusia. (Bandung: Alfabeta 2017) 

hlm 140 
15

 Agus Wibowo dan Hamrin, Menjadi Guru Berkarakter: Strategi Membangun 

Kompetensi dan Karakter, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2012), hlm 53 
16

 Suryosubroto B., Proses Belajar Mengajar di Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 

hlm 156 
17

https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/ninikhandayani/5e9e65320

97f36426c41dc92/arti-guru-pandangan-saya Ninik handayani, Arti guru, 21 April 2020, Diakses 

pada 06 April 2021 

18 
Undang-undang No. 14 tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen

 

https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/ninikhandayani/5e9e6532097f36426c41dc92/arti-guru-pandangan-saya
https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/ninikhandayani/5e9e6532097f36426c41dc92/arti-guru-pandangan-saya


7 
 

 
 

تدريسعلمم أو العربية املواد بتعليم يقوم الشخصالذي هو العربية هااللغة
19.لطالهبميفاملدرسة

  السابقة الدراسات -ح

الباحث ملساعدة جدا مفيد وهذا البحث، يف جدا مهمة الدراساتالسابقة
كمرجعومقارنةذاتصلةهبذاالبحث.حبيثيكتملالبحثالذييتمإجراؤهمبصادر

متنوعة.كاملة

 Ibtidaiyah Negeri 3الكفاءةاالجتماعيةللمعلميفمدرسة:دراسةاألوىلال (1

Purbalingga ،Bukateja District ،Purbalinggga "Regency. 
البحث:هد -أ الكفاءةف وحتليل وصف إىل الدراسة هذه هتدف

 االجتماعيةللمعلمنييفمدرسةابتدائية
 هوالبحثالنوعيالوصفينوعالبحثاملستخدممنهجالبحث: -ب
 -ت البحث: يفنتائج للمعلمني االجتماعية الكفاءة أن النتائج أظهرت

 .جيد  3Purbalinggaاحلكوميةاملدرسةاالبتدائية
 

العربيةيف:ثانيةدراسةالال (2  Ma'arif Nu املدرسةالثانويةكفاءةمعلمياللغة

Al- Hidayah Purwokerto barat ،Banyumas  kabupatenسنة
2016/2017"  

 يف العربية اللغة ملعلم الرتبوية "الكفاءة بعنوان الثانوية منطقةاملدرسة يف
Purwokerto".

املعلماليتجيبهتدففالبحث:هد -أ البحثمدفوعأبمهيةكفاءة هذا
 أنميتلكهامدرساللغةالعربية

                                                             
19

 Novan Ardy Wiyani, Etika Profesi Keguruan, (Yogyakarta: Gava Media, 2015), hlm 

28. 
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طرقمجعو،يستخدمهذاالبحثاملنهجالنوعيالوصفيمنهجالبحث: -ب
 هيطريقةاملالحظةوطريقةاملقابلةوطريقةالتوثيق.البياانتاملستخدم

 نتائجالبحث: -ت
 

الكفاءةاالجتماعيةملعلميالرتبيةالدينيةاإلسالميةيفالتغلب:ثالثةدراسةالال (3
 Makassar Model Stateالمدرسة الثانوية علىصعوابتالتعلملدىالطالبيف

" 
هلذدفهت:فالبحثهد - أ معرفةاحملددة البحثهي التغلبعلىا

صعوابتالتعلمأتثريعلى،ويفمدرسةصعوابتالتعلملدىالطالب
 لدىالطالب

البحث: - ب االجتماعيةنتائج الكفاءة تطبيق عملية أن النتائج أظهرت
النموذجيةملتكنملعلميالرتبيةالدينيةاإلسالميةيفمدرسةماكاسار

نتائجعمليةتطبيقالكفاءةاالجتماعيةملعلميالرتبية،ابلشكلاألمثل
الدينيةاإلسالميةيفالتغلبعلىصعوابتالتعلمللطالبيفمدرسة
واليةماكاسارالنموذجيةتسناويةتعملبشكلأقلأمثلحبيثيكون

 صعوابتالتعلملدىالطالبلذلكأتثريعلى
البحث: -ت منهج فاستخدم مبنهج نوعي ونفسيقهيالبحث وتربوي

نفسهابستخداماألداةيفهذهالدراسةهيالباحثواجتماعي.كانت
 ،وهياملالحظةواملقابالتوالتوثيقوالتثليثطرقمجعالبياانت
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 طريقة كتابة الرسالة -ط

اعتمدالباحثكتابةهذهالرسالةوأتليفهاعلىطريقالتأليفاجلاريةاملقررةيف
: اإلسالميةاحلكوميةيفكتابهوأتهيلاملعلمنيجبامعةالرانرييكليةالرتبية

Panduan Akademik Dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiayah Dan 

Keguruan Uin Ar-Raniry Banda Aceh 2016. 
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 الفصل الثاين

 نظر ياإلطار ال

 االجتماعيةالكفاءة -أ

 فهم الكفاءة  -1

( كليمب جلورج الكفاءة1980وفقا ) إنتاجهو وراء تكمن اخلصائصاليت
متفوقال أداء بعملما .شخصلعملفعالو/أو علىالقيام الفرد هيقدرة الكفاءة

1.املعرفةواملهارةوالسلوكبشكلصحيحوهلاميزةتستندإىلاألشياءاليتهتمك

للفرد أساسية مسة هي لألداءالكفاءة املعايري مبرجع املرتبطة األسباب وهي ،
مت اليت الشخص شخصية من جزء الكفاءة أن األساسية اخلصائص تعين الفعال.
تضمينهاوتستمرلفرتةطويلةوميكنأنتتنبأابلسلوكيفخمتلفاملهامومواقفالعمل.

 ملرتب يعينأنالكفاءةتسببالسلوكواألداءأوتتنبأبه.السببا

الرابع8للمادةووفقا الفصل املعلمنيواحملاضرين، قانون أنمن يُنصعلى ،
ادمييةوالكفاءاتوشهاداتاملعلم،وأناملعلمنيمطالبونابحلصولعلىاملؤهالتاألك

بصحةبدنيةوعقلية علىيتمتعوا القدرة الوطنية.عالوةحتقيقأهداف،ولديهم الرتبية
تشمل8علىأنكفاءةاملعلمكماهومشارإليهيفاملادة10،تنصاملادةعلىذلك

الكفاءةالرتبويةوكفاءةالشخصيةوالكفاءةاالجتماعيةوالكفاءةاملهنيةاليتمتاحلصول
2عليهامنخاللالتعليماملهين.

 

 الكفاءة االجتماعيةتعريف- 2
                                                             

1
Jamaludin Dan Suharno Pawirosumarto, “Pengaruh Kompetensi, Motivasi Kerja Dan 

Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Guru”, Jurnal SWOT, VII(2), 2017, hlm 242-288 
2
Undang-Undang Sisdiknas dan Undang-Undang Guru dan Dosen, (Jakarta: Asa Mandiri, 

2008), hlm, 57 
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قامجمموعةمنالباحثنييفجمالالسلوكاالجتماعياملدرسيبتقدميتعريفات
 :متعددةللكفاءةاالجتماعية،وفيمايليبعضهذهالتعريفات

احلكم يعكس ملخص مصطلح أهنا على االجتماعية الكفاءة هوبز، يعرف
ذكرمحزةب.أونوأن:3.العامةألداءالفرديفموقفمعنياالجتماعياملتعلقابلنوعية

بشريةككائناجتماعيوكائنأخالقي أصبحتطبيعة االجتماعية جيبأنالكفاءة .
اعلىمعاملةالطالبإبنصافوأنيهدفإىلحتقيقالتحسنياحملتمللكليكونقادر

يتم اليتتفرتضأنجناحالتعلم اإلنسانية جيبأنيفهمويطبقمبادئالتعلم طالب.
خ من فحتديده مكلفون املدربون املتعلمني. هؤالء لدى املوجودة القدرات ق الل
وفق علىخبدمتهم ابلقدرة للمعلم االجتماعية الكفاءة ترتب  الفردية. الحتياجاهتم ا

 التواصلمعالطالبوبيئتهم)مثلاآلابءواجلريانواألصدقاء(

لاعلبشكلفعاأبنالكفاءةاالجتماعيةهيقدرةاملعلمنيعلىالتواصلوالتف
،ياءاألمور/أولياءأمورالطالب،وأولواملوظفنيالرتبويني،معالطالب،وزمالئهماملعلمني

،يتمتعاملعلمونذووالكفاءةاالجتماعيةابخلصائصويفالوقتنفسه4واجملتمعاحملي .
 التالية:

 (القدرةعلىالتواصلوالتواصلبشكلفعالمعالطالب1

 التواصلواالختالطبفعاليةمعزمالئهمالرتبوينيواملوظفنيالرتبويني(القدرةعلى2

أولياءاألمورللطالبءاألمور/قادرةعلىالتواصلوالتواصلبشكلفعالمعأوليا(3
 واجملتمعاحملي .

                                                             

للطباعةوالنشروالتوزيع،عمان:دارالفكر2،طمبادئ اإلرشاد النفسي،2002أبوعيطه،سهام،3 
4 Miftahul Taubah, “Maharah dan Kafa’ah Dalam Pembelajaran Bahasa Arab”, Jurnal 

Pendidikan Bahasa Arab,10(1), 2019, hlm 31-38 
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واحملاضراوفق املعلم املعلمنيعلىلقانون هي"قدرة االجتماعية الكفاءة فنن ،
معالطالبلتفاعلبالتواصلوا فعاليةوكفاءة املعلمني، وأولوزمالئهم األمور/أولياء، ياء

ةاليت،واجملتمعاحملي ".صرحتسورايأنالكفاءةاالجتماعيةهيالقدرأمورالطالب
يشملخرين.يفالكفاءةاالجتماعية،االايفالتعاملمعحيتاجهاالشخصليكونانجح

 5مابملسؤوليةاالجتماعية.مهاراتيفالتفاعلاالجتماعيوالقيا

م منونيكسيخان جمموعة هو االجتماعية ابلكفاءة املقصود أن أوضح ،
اآلخرين.هذايعينأنهجيبأنالقدراتواملهاراتاملتعلقةابلعالقاتأوالتفاعالتمع

املهي امتالك املعلمني اجملتمعطلبمن مع للتفاعل حتديداراتالالزمة يف سيما ال ،
وحلمشاكلاجملتمع.وحتليل

 أنواعالكفاءةاالجتماعية-1

اليتجيبأنيتمتعهبااملعلمونهيكمايلي:أنواعالكفاءةاالجتماعية

م1 إىل املعلم حيتاج الطالب. أمور وأولياء الطالب مع التواصل يف ماهر هارات(
اآلخرين الطالب مع التواصل هناك واملكتوبة. املنطوقة اللغة خالل من إىل، حاجة

استخداملغةمنطوقةومكتوبةجيدةوصحيحةحىتيتمكنأولياءاألمورمنفهماملواد
يف واجملتمع للطالب قدوة املعلمون يصبح ذلكحىت من وأكثر املعلم. يقدمها اليت

وصحي صحيح بشكل اللغة جواستخدام احلالة هذه يف املعلم خيلق احلياةح. من ا
،وإنشاءعالقاتجيدةمعاملدرسةوالتعلمبابلتواجديفاملدرسيةحبيثيسعدالطال

امعلوماتلصاحلالطالبويقبلدائمأولياءاألمورحبيثيكونهناكتبادلمتبادللل
 أبمانأينقدبناءذلكينقلاآلابءإىلمدرستهم.

                                                             
5
Novianti Muspiroh, “Peran Kompetensi Sosial Guru dalam Menciptakan Efektifitas 

Pembelajaran”https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/edueksos/article/download/655/

669. (diakses pada 03 April 2021). 

 

https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/edueksos/article/download/655/669
https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/edueksos/article/download/655/669
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امعاألخذيفاالعتبارأنالطالبوأولياءأمورهمينتمونإىلخلفيات(كنمتعاطف 2
،يتعنيعلىاملعلمنيأنيكونواقادرينعلىجتماعيةواقتصاديةخمتلفةألسرهمتعليميةوا

علىاالرتقاءإىلةودية.مناملتوقعأنيكونقادرالتعاملمعهمبشكلفرديوبطريق ا
اصلمعهممستوىمشاعرالطالبوأولياءاألمورالذينيواجههمحىتيتمكنمنالتو

دا إهنم مرنة. معئمبطريقة فردي بشكل للمعلمني املساعدة لتقدمي استعداد على ا
االجتماعي وفقالظروف وأيضا للمعلم والنفسية واالقتصاديةة االجتماعية خللفيتهم ا

 والتعليمية.

جلنةاملدرسةجيبأنيكوناملعلمونقادرينعلىميكنأنتتعاونمعجملسالتعليم/(3
يت حىت الطريقة. هبذه أنفسهم حضورتقدمي قبول الطريقة،م هبذه اجملتمع. قبل من ها

ةداخلالفصلوخارجه.اعلىالتعاونمعجملسالتعليمالتابعللجنةاملدرسسيكونقادر
السبب ،ةاليتيقومعليهاالسلوكالبشري،حيتاجاملعلمونإىلفهماملبادئالنفسيهلذا

بأنيعرفاملعلمونيفاملدارسجي لقةابلعالقاتاإلنسانية.كتوضيح،وخاصةتلكاملتع
حىت يعيشون وأين املعلم حيثيعمل للمجتمع والثقافية االجتماعية خصائصالبيئة

،يتعلقاألمرالتكيفالذيمتإجراؤهأكثرقبوالمنقبلاجملتمع.عالوةعلىذلكيكون
الة،جملسمنأولياءاألمور.يفهذهاحلاغريمباشرلربامجاملدرسيةاليتتتطلبدعماب

 6.ثلأولياءأمورالطالبواجملتمعجلنةاملدرسةالثانيةاليتمتالتعليم/

م4 وتثقيفالشركاء الزمالء جيديفالتعاونمع املعلمونمكاان( أنيكون ناملتوقع
،وميكندعوهتمللتحدثعنزمالءالعملوأولياءأمورالطالبلتقدميشكوىمنقبل
،لياءاألمورفيمايتعلقأبطفاهلميواجههااملعلموناآلخرونأوأوالصعوابتاملختلفةاليت

،احلياةيفاملدرسةهيصورةللحياةةامليدانيةواالجتماعية.كتوضيحسواءيفاألكادميي
،فبعضهموالطالبفيهاهلمخصائصخمتلفةيفجمتمعديناميكي.لذلكفنناملعلمني

                                                             
6
 Cece wijaya, “Jenis Kompetensi Sosial” http://adeyouhan.blogspot.com/2013/05/jenis-

kompetensi-sosial-guru.html (diakses pada 13 desember 2021). 

http://adeyouhan.blogspot.com/2013/05/jenis-kompetensi-sosial-guru.html
http://adeyouhan.blogspot.com/2013/05/jenis-kompetensi-sosial-guru.html
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،جيبأنيكونإىلذلك.هلذاالسببوعدواينوماهادئوخجولوغاضبوخجول
املعلمونعلىوجهاخلصوصقادرينعلىإقامةعالقاتمتناغمةفيمابينهموعدمالرتدد
يف التعليم تعزيز يف كاملة وحدة يشكلوا البعضحىت بعضهم اخلرباتمع تبادل يف

املدارس.

)البيئة(يؤثراجملتمعاحملي اب5 علىتطويرملدرسةدائم(فهمالعاملمنحولاملدرسة ا
،علىفةوالعيشيفالعاملحولاملدرسة،لذلكيتعنيعلىاملعلمنيمعرالتعليميفاملدارس

القرىواملناطقالفرعيةاليتتوجدهبااملدرسةواملعلمون.األقلالناسيفاملناطقالفرعية/
،وعاملالزراعةعاملاملزارعالبيئةاملدرسيةهوعاملالصناعة،وعاملالزراعة،وقديكونعامل

عاداتومعتقداتوإجراءات له املدرسة حول البيئة عامل فنن وابلطبع إىلذلك. وما
تعليمية برامج صياغة يف ويشاركون املعلمون ينشر اجملتمع. وسلوك خمتلفة ومواقف

ان.يفذلكاملكللمجتمعاحملي بهحبيثتعملاملدرسةكمركزلتعزيزالثقافةوتطويرها
احىتيتمكنهوومدرستهمنالعملكعنصرجتديدللحياةوالتقدميفيلعباملعلمدور

أفضلاملنطقة. بشكل حوهلم من العامل يفلفهم احملي  اجملتمع مع املعلمون يشارك ،
أنشطةخمتلفةويسعونجاهدينخللقتعاونمعأفضلوعيممكنبنياملدارسوأولياء

إتقاناجلهودالتعليميةيفهذاالتعليمهومسؤوليةمشرتكةبنياألمورواجملتمعمنأجل
 احلكوماتوأولياءأموراملشاركنيوالطالبواجملتمع.

 مؤشرات الكفاءة االجتماعية -3

( الفقرة يف إليه مشار هو كما االجتماعية املعل2الكفاءة قدرة هي من( منيكجزء
 7الكفاءةمنأجل:اجملتمعالذييتضمنكحدأدىن

 إمياءاتبطريقةمهذبةاوأ(التواصلشفهياوكتابي

 جيااالتصاالتواملعلوماتوظيفياب(استخدامتكنولو
                                                             

7
 Peraturan Pemerintah PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan dosen Nomor 74 

Tahun 2008, Pasal 3(6). 
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قادة أو التعليم طاقم أو املعلمني زمالئهم الطالبأو مع فعال بشكل التفاعل ج(
 الوحداتالتعليميةأوأولياءاألمورأواألوصياءعلىالطالب.

 صلأبدبمعاجملتمعاحملي منخاللمراعاةاملعايريونظمالقيمالسائدة؛ود(التوا

ه (تطبيقمبدأاألخوةاحلقةوروحالعملاجلماعي.

 املعلم اللغة العربية -4

 املعلماللغةالعربيةفهم ( أ

رمسي  علىبشكل القدرة لديه خاصة أو عامة مدرسيفمدرسة هو املعلم ،
 اخللفية الرمسأساس األقلالتعليمية على البكالوريوس لدرجة قانونية،ية أحكام ولديه
 8علىقواننياملعلمواحملاضراملعمولهبايفإندونيسيا.كمدرسبناء

العربيةو عامةأوخاصةهومعلماللغة لديهماملسؤوليةهمومدرسيفمدرسة
،مادةواحدة)واحدة(معينةعلميفالكاملةوالسلطةوالواجباتالصحيحةيفعمليةالت

.وهيدروساللغةالعربية

يقوم معلم أو مدرس أو مدرس هو العربية اللغة مدرس نفسه، الوقت ويف
املدارسالدينية.أوبتدريساللغةالعربيةلطالهبميفاملدارس

 ومسؤلياتهأدوارمعلماللغةالعربية   (ب

 يقوم األساس، معلميف اللغة أبدوار متامالعربية ومهمة مثلكثرية ا
املعلمنيبشكلعاملطالهبم.دوراملعلمحسبآدامزوديكليواسعجدا،

مبايفذلك:

 الشخصكاملعلمني (1

                                                             
8
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, 

(Jakarta: Depdiknas). 
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بصفته  املدارس. يف التدريس توفري خالل من كمدرس املعلم دور
جيب 9مدرسا،ينقلالدروسحىتيفهمالطالبجيداكلاملعرفةاليتينقلها.

التحضرييةحولاملوادالتعليميةعلىاملعلمأي تنفيذسلسلةمناألنشطة ضا
الدروس، خط  إعداد مثل الفصل، يف التعليمية األنشطة تنفيذ وكيفية

10.وإعدادوسائلالتعلمحولاملهامللطالبوماإىلذلك

 املعلمونكمرشدين (2

وجود ألن كمرشدين املعلمني لدور االهتمام من املزيد إيالء جيب
املعلمنييفاملدارسهوتوجيهالطالبليصبحوابشراابلغنييتمتعونابلقدرة

الط سيجد التوجيه، بدون  النبيلة. وذاتالشخصية والفضيلة البواملهارة
يؤدينقصقدرةالطالبإىلزايدةاالعتمادصعوبةيفالتعاملمعتطورهم.

 يصبح السن، يف تقدمهم مع ولكن  املعلم. مساعدة أقلعلى الطالب
للغاية ضروري املعلم من التوجيه فنن ذلك، ومع  املعلمني. على اعتمادا

.11عندمااليكونالطالبقادرينعلىاالستقاللعنأنفسهم

 املعلمونكمدربني (3

والتدريسجي التعليم ألن كمدربني، كمدربني املدرسون يعمل أن ب
منوالسلوكيةواحلركية.راتالفكريةيتطلباناملساعدةيفالتدريبعلىاملها

جيب املهارات، وإتقان والتصرفأبدب النقدي التفكري من التمكن أجل

                                                             
9
 Departemen Agama, Wawasan Tugas Guru dan Tenaga Kependidikan, (Jakarta: Depag, 

2005), hlm 71. 
10

 Rulam Ahmadi, Profesi Keguruan: Konsep & Strategi Mengembankan Profesi & 

Karier Guru, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), 2018, hlm 60. 
11

 Hamid Darmadi, “Tugas, Peran, Kompetensi dan Tanggung Jawab Menjadi Guru 

Profesional”, Jurnal Edukasi, 13(2), 2015, hlm 161-173 
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علىالطالبجتربةالكثريمناملمارساتاملنتظمةواملتسقة.بدونتدريب،
 12.لنيكونالطالبابرعنييفخمتلفاملهاراتوالنضجواخلربةاملطلوبة

علمالذيميتلكاملهارات،خاصةيفيفهذهاحلالةهواملنياملعلمكمدرب
املهاراتليصبحمدرساحمرتفا.يتطلبأداءهذاالدورمهاراتمعينةمثل:

 ماهريفحتضريموادالدرس -
 ماهريفجتميعوحداتالدروس -
 ماهريفنقلاملعرفةللطالب -
 املهرةإلاثرةروحالتعلملدىالطالب -
 ميةالرتبويةماهريفاختيارواستخدامالوسائلالتعلي -
 ماهريفتقييمنتائجتعلمالطالب -
 ماهريفاستخداملغةجيدةوصحيحة -
 13ماهريفإدارةاالنضباطالطبقي،ومهاراتأخرىخمتلفة -

أماابلنسبة،ومسؤوليةمعلماللغةالعربيةهينفسهامثلابقياملعلمنيبشكلعام
 ملسؤولياتمدرساللغةالعربيةفهي:

 الفكريةأ.املسؤولية

 ب.املسؤوليةاملهنية

 ج.مسؤوليةاجتماعية

 د.املسؤوليةاألخالقيةوالروحية

.ه.مسؤوليةشخصية

                                                             
12

 Mujtahid, Pengembangan Profesi Guru, (Malang: UIN – Maliki Press), 2011, hlm 50. 
13

 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara), 2003, hlm 43. 
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 اإلطار املفاهيم  -ب

لاالجتماعيبشكلفعالالكفاءةاالجتماعيةهيالقدرةعلىالتواصلوالتواص
واآلابء/ وموظفيالتعليم، واملعلمني، الطالب، مع ويفالوقتاألوصياء احملي . واجملتمع

،تعينالكفاءةاالجتماعيةأناملعلمنيجيبأنيظهروانفسه،وفقالوزارةالتعليموالثقافة
على قادرين يكونوا اجتماعياأو التفاعل ومع طالهبم مع املعلمنيومديري، زمالئهم

معاملدارس حىت أعاله، الفهم من األوسع. الاجملتمع أن استنتاج ميكن كفاءة،
املعلميفالتفاعلوالتواصلمعالطالبوأولياء هيقدرةجيبأنميتلكها االجتماعية

.14األموروزمالئهاملعلمنيواجملتمعيفالبيئةاحمليطة

أييتمن وآخر ارتباطحيدثبنيمفهوم أو عالقة للبحثهو املفاهيمي اإلطار
 15املشكلةاملراددراستها.

هذهالدراسةهوكمايلي:اإلطاراملفاهيمييف

 









 




                                                             

14
 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 10 ayat (1)  

15 http://repository.usu.ac.id/ … Diakses pada tanggal 25 februari 2021. 

http://repository.usu.ac.id/
http://repository.usu.ac.id/
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الكفاةاالجتماعية

 التواصلشفهيا/أوكتابيا/أوإمياءاتبطريقةمهذبة؛ 
 .استخدامتكنولوجيااالتصاالتواملعلوماتوظيفيا 
 التواصلالفعالمعالطالبأوزمالئهمالرتبوينيأوالطاقم

أو األمور أولياء أو التعليمية الوحدات قادة أو التعليمي
 األوصياءعلىالطالب.

 خالل من احملي  اجملتمع مع أبدب االجتماعي التواصل
 مراعاةاملعايريوأنظمةالقيمالسائدة؛و

 العملاجلماعي.تطبيقمبادئاألخوةاحلقيقيةوروح 
d 

املعلمياللغةالعربيةالثانوية
 احلكومية

 

املعلمياللغةالعربيةالثانوية
اصةاخل  
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 الثالث الفصل  

 إجراءات البحث اكحقلي

 طرق البحث  -أ

أسالباحثاستخدم وكان الكمي، البحث الدراسة هذه لوبيف

الباحث البحثالذياستخدمه  البحثيهوطرقالبحثاملسحي. طريقة ستخدم

اجملتمع من كبري عدد حول مجعها بياانتاملعلوماتأو على للحصول االستقصائي

ستخدميفالتطورمنذالقرنالعشرين.تأحباثاملسحعينةأصغرنسبيا.بدأابستخدام

املشكالتالفع حلل جدأحباثاملسح كبري عدد مع النطاق واسعة اجملتمع،لية من ا

متشيامعالرأيأعاله،يفحبثاملسح،يتممجعاملعلومات 1لذلكيلزمحجمعينةكبري.

ميكناالستنتاجأنط  استبيان. هيطريقةمناملستجيبنيابستخدام املسحهذه ريقة

اليةواسعةالنطاقمععددكبريجدملسححللاملشكالتالفعستخدمأحباثايحبث.

نيابستخداميتممجعاملعلوماتمناملستجيب2مناجملتمع،لذلكيلزمحجمعينةكبري.

3هيطريقةحبث.ميكناالستنتاجأنهذهطريقةاملسحاستبيان.

يةملعلميطريقةالبحثاملسحييستخدمالباحثليحصلبياانتعلىالكفاءاالجتماع

اللغةالعربية.

                                                             
1 https://ejournal2.undip.ac.id/ … Diakses pada tanggal 25 Februari 2021. 
2 http://repository.uin-suska.ac.id/ … Diakses pada tanggal 25 Februari 2021. 
3
 http://repository.uin-suska.ac.id/ … Diakses pada tanggal 25 Februari 2021. 

https://ejournal2.undip.ac.id/
https://ejournal2.undip.ac.id/
http://repository.uin-suska.ac.id/
http://repository.uin-suska.ac.id/
http://repository.uin-suska.ac.id/
http://repository.uin-suska.ac.id/
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 البحث وقعم-ب

الثانويةيفرسامديطريقةالبحثاالستقصائيةهجراءهذهالبحثإبكانمأما
 بنداأتشيه.

 اجملتمع وعينة البحث -ج

اجملتمع(1

الس تعداد السكانأييت اإلجنليزية الكلمة من السكان.كان تعينعدد واليت ،
 السكان التعميم منطقة أشياء/هو من معينةتتكون وخصائص صفات هلا مواضيع

 4حيددهاالباحثلدراستهامثاستخالصالنتائج.

 جيبالتمييزبنيجمتمعالدراسةإىلاخلصائصالتالية:

متجانسة)أ سكانية أيجمجمموعة نفساخلصائص، متتلكعناصرها لذموعة لكال،
كمي العدد عن للتساؤل داعي سبيل على دم،املثالا. فصيلة يرى الذي الطبيب

،اجالطبيبإىلسحبزجاجةمنالدم،حيتاجفق إىلأخذقطرةدم.الحيتالشخص
 ألنالقطرةأوالزجاجةستعطيالنتيجةنفسها.

متجانسة)ب غري عجمموعات حتتوي اليت السكانية اجملموعات أي على، ناصرها
خمتلفة ظروف أو الضخصائص من لذلك ا، حتديد النوعيةحلدودروري حيث من ،

والكمية.يواجهالبحثيفاجملالاالجتماعيمعاألشياءأواألعراضالبشريةيفحياة
5اإلنسانجمموعةسكانيةغريمتجانسة.

اجملتمعيفهذاالبحثهممجيعاملعلمنيالذينيقومونبتدريساللغةالعربيةوعدد
 ا.معلم21عددهمويبلغتشيه،أاندعلىمستوىاملدرسةالثانويةيفب

                                                             
4
 Sugiyono,  Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 117 

5
 Mahmud, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm 154 
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  العينات(2

تعين واليت اإلجنليزية "العينة" من مأخوذة االنتقاءالعينة أو االنتقاء أو ،العينة
جزء  أتخذ أن جيب احلالةواليت هذه يف الدفعة. من فق  يُقصا ما هو، ابلكثري د

اجملتمعألناألمر،ليسمنالضروريدائم ادراسةمجيعاألفراديفالسكان.يفالدراسة
،حيثتكونالعينةرقالكثريمنالوقتواملال.لذلك،يتمإجراءأخذالعيناتسيستغ

املأخوذةعبارةعنعينةمتثيليةحق اأومتثلمجيعالسكان.

 ا.فيمايليتفاصيلعينةالبحث.معلم21مجيعالعيناتاملستخدمةيفهذاالبحث

 
 تفاصيلعينةالبحثعن3.1جدول

رسامد مقدار  رقم 
تشيهأبندا1احلكوميةاملدرسةالثانوية 5  1 
تشيهأبندا2احلكوميةاملدرسةالثانوية 3  2 
تشيهأبندا3احلكوميةاملدرسةالثانوية 1  3 
تشيهأبندا4احلكوميةاملدرسةالثانوية 2  4 
 5 املدرسةالثانويةاببالنجاح 2
الثانويةدارالعلوماملدرسة 2  6 
 7 املدرسةالثانويةدارالشارعة 1
 8 املدرسةالثانويةلعرااي 2
 9 املدرسةالثانويةالعلومالقرأن 2
 مقدار 21
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 أدوات البحث-د

البياانتأدواتالبحثهيأدو  جلمع استخدامها وميكنأنتكوناتسيتم ،
 استبياانتومناذج يفشكل البحثهذه بتسجيلأداة أخرىمتعلقة وأشكال مراقبة

 6.البياانتوماإىلذلك

وهي اختبار أداة هي الرسالة هذه يف الباحث استخدمها اليت البحث أداة
أو األسئلة من جمموعة عن عبارة االستبيان بنفسه. الباحث صنعه الذي االستبيان

جيبنياإلجابةمناملستلب.ط7البياانتاملكتوبةاملقدمةإىلاملستجيبنيلإلجابةعليها
 الإلجاابتاليتعرفوهاوآمنواهبا.علىاالستبيانوفق

الباحثأوال قام البحث، إجراء وقبل حمتوايتاالستبيان صحة لغتهابختبار
،األستاذبدرالزمان.يقيساملدققجدوىأداةالبحثاليتعلىأحداحملاضريناملدققني

 الدراسة هذه يف الباحث حيستخدمها للمؤشراتمن مالءمتها ومدى اللغة ،يث
مؤشرات منمخسة األداة هذه يف،وتتكون االجتماعية مؤشراتالكفاءة رؤية ميكن

PPRI 74رقم يفالفصلالثاين2008لعام وارد هو املعلمنيواحملاضرينكما بشأن
 وهي:6الفقرة3املادة

،ةمهذبةأواإلمياءاتبطريق التواصلالشفهيأوالكتايب-1

قادة-2 أو التعليم طاقم أو املعلمني زمالئهم الطالبأو مع فعال بشكل التفاعل
،الوحداتالتعليميةأوأولياءاألمورأواألوصياءعلىالطالب

،الرتباطأبدبمعاجملتمعاحملي منخاللمراعاةاملعايريالسائدةونظامالقيم-3

                                                             
6
 Thalha Alhamid dan Budur Anufia, 2009, Instrumen Pengumpulan Data, Skripsi, 

STAIN Sorong, hlm 2 
7
 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta 2018), hlm 142. 
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احلقةوروحا-4 األخوة لعملاجلماعيتطبيقمبدأ احلقةوروح، األخوة تطبيقمبدأ
العملاجلماعي

استخدامتكنولوجيااالتصاالتواملعلوماتوظيفيا-5

 ويشرحكمايفاجلدولالتايل:

3.2جدول

 مئشراالستبيان
رقمالكسرةاملؤشراتمنرة
الكتايب التواصل1 أو اإلمياءاتبطريقة الشفهي أو

مهذبة
1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12
13،14،15،16،17،18،19،20

زمالئهم2 أو الطالب مع فعال بشكل التفاعل
املعلمنيأوطاقمالتعليمأوقادةالوحداتالتعليمية

أوأولياءاألمورأواألوصياءعلىالطالب

21،22،23،24،25،26،27،28
29،30،31،32،33،34،35،36،37

38،39،40
أبدبمعاجملتمعاحملي منخاللمراعاةاالرتباط3

املعايريالسائدةونظامالقيم
41،42،43،45،46،47،49،50

51،52،53،53،54،55،56،57،58،59،60تطبيقمبدأاألخوةاحلقةوروحالعملاجلماعي4
،61

62،63،64،65،66،67،68،69،70،71استخدامتكنولوجيااالتصاالتواملعلوماتوظيفيا5
 

البحث  هذا الباحثاالايف لستخدم امليعرفعلىستبانة عنعلماستجابة
اال ملجتماعالكفاءة املدريعلمية يف العربية أتشية.ثانويةالسااللغة تعبريببندا كان

أربعخياراتالذيمتوافروهو.(likert)وإجيابالذياستعملتالباحثةمقياسليكرت
 Tidak),غريموافق(Setuju/S)موافق,(Sangat setuju/SS)يفهذهاألداةهوموافقبشدة
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Setuju/TS) (Sangat Tidak Setuju/STSوغريموافقبشدة, ستبانةامقياستقريراتيف(.
 التايل:3.3كمايفجدولاللغةالعربية.يلمعيةملجتماعالدوافقيفالكفاءةاإل

 
3.3لجدو  

ستبانةتقريراتاال  
 

اإلجيابيةخيارات منرة  تقريراتاإلجيابية تقريراتالسلبية 
14 (Sangat Setuju)موافقبشددة1
23 (Setuju)موافق2
32 (Tidak Setuju)غريموافق3
41 (Sangat Tidak Setuju)غريموافقبشددة4

  

االستبيان عربيةمنمعلمياللغةال15،متإجراءدراسةجتريبيةعلىقبلاستخدامهذا
البحث املشاركنييف ومتمنغري التجريبية، نتائجالدراسة  test).و  (rehabilitasحتليل

validasi 

اختبارالصدق-1

الباحث علىماختربهتا صدقا العربيةيفمناطقخمتلفةوعلماختبارا خاصةياللغة
اإل وبعدد بيسار، أتشيه منطقة كانحصولمعلم15جيابة test validity 18ا.

:يلالتا3.2كمايشرحيفجدولستبانةالكسرةا70كسرةمن
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3.4جدول

 ختبارالصادقا

 تقرير إصابةاإلستبانة عناصراإلستبانة منرة
1عنصر 1 الصدقغري 0,507   
2عنصر 2  غريالصدق 0,410 
3عنصر 3  الصدق 0,697 
4عنصر 4  الصدق 0,665 
5عنصر 5  غريالصدق 0,483 
6عنصر 6  الصدق 0,788 
7عنصر 7  الصدق 0,706 
8عنصر 8  غريالصدق 0,512 
9عنصر 9  غريالصدق 0,443 
10عنصر 10  غريالصدق 0,456 
11عنصر 11  -0,605 الصدقغري   
12عنصر 12 الصدق 0,756   
13عنصر 13  الصدق 0,551 
14عنصر 14  0,147-  غريالصدق 
15عنصر 15 الصدق 0,525   
16عنصر 16  غريالصدق 0,410 
17عنصر 17 الصدق 0,522   
18عنصر 18  الصدق 0,625 
19عنصر 19  غريالصدق 0,230 
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20عنصر 20 الصدقغري 0,096   
21عنصر 21 الصدق 0,584   
22عنصر 22 الصدقغري 0,362   
23عنصر 23 الصدق 0,630   
24عنصر 24 الصدقغري 0,161   
25عنصر 25 الصدقغري 0,495   
26عنصر 26  0,020-  غريالصدق 
27عنصر 27  0,374-  غريالصدق 
28عنصر 28  غريالصدق 0,448 
29عنصر 29  0,209-  غريالصدق 
30عنصر 30  غريالصدق 0,097 
31عنصر 31 الصدقغري 0,250   
32عنصر 32  -0,091 الصدقغري   
33عنصر 33 الصدقغري 0,197   
34عنصر 34  -0,277  غريالصدق 
35عنصر 35  غريالصدق 0,195 
36عنصر 36 الصدقغري 0,458   
37عنصر 37  -0,108  غريالصدق 
38عنصر 38  غريالصدق 433 
39عنصر 39  غريالصدق 0,156 
40عنصر 40  غريالصدق 0,204 
41عنصر 41  0,048- الصدقغري   
42عنصر 42  0,056-  غريالصدق 
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43عنصر 43 الصدقغري 0,495   
44عنصر 44  الصدق 0,550 
45عنصر 45 الصدقغري 0,118   
46عنصر 46  غريالصدق 0,451 
47عنصر 47  غريالصدق 0,208 
48عنصر 48  غريالصدق 0,175 
49عنصر 49  الصدق 0,597 
50عنصر 50  0,111-  غريالصدق 
51عنصر 51  -0,288  غريالصدق 
52عنصر 52 الصدق 0,620   
53عنصر 53 الصدق 0,743   
54عنصر 54 الصدق 0,550   
55عنصر 55  غريالصدق 0,257 
56عنصر 56 الصدقغري 0,196   
67عنصر 57 الصدقغري 0,007   
58عنصر 58  0,546  الصدق 
59عنصر 59  0,563-  غريالصدق 
60عنصر 60  غريالصدق 0,380 
61عنصر 61  غريالصدق 0,309 
62عنصر 62  غريالصدق 0,346 
63عنصر 63  غريالصدق 0,415 
64عنصر 64  الصدق 0,607 
65عنصر 65 الصدقغري 0,475   
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66عنصر 66  غريالصدق 0,356 
67عنصر 67 الصدقغري 0,309   
68عنصر 68  0,262- الصدقغري   
69عنصر 69  غريالصدق 0,497 
70عنصر 70  0,288-  غريالصدق 

 

التجريبيةالصدقهيالدراسةهذهيفاملستخدمالصدقاختبار3.4جدوليف
اللحظياالرتباطصيغةمعبيانعنصرلكلالتحليلتقنيةابستخدامإجراؤهايتماليت

SPPS 20برانمجمبساعدةللمنتج لهكانإذاالصدقالبيانعنصرعناإلعالنيتم.
r tabel  15)%1بنسبة r hitung (0،514،) sig أكثرمنقيمة  r tabel    ةقيم

18علىاحلصولوإجراؤها،متاليتاالختبارنتائجصحةعلىوبناء(0،514=معلما
كبياانتصحيحةعبارة18استخداموميكن،52الصدقوغريالصدقبياان
.8البحثاانتالستب

 اختبارالثابت-2

الثابتالذيقامااخلطوةالتاليةهي نتيجةالثابتعلىملعرفالباحثختبارا
التايل:دوليفاجلوكانتحصولالثابتكماSPSSبتطبيق

 عناختبارالثابت3.5جدول
 

 

 

 

 

                                                             
8
 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 228. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.870 18 
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رأت إذااهبموثوقةاناالستبعناإلعالنمت،Wiratna Sujarweniحسبما
croncbach alpha  >0،6قيمةكانت  قيمةلهالدراسةهذهيفالثابتواختبار.

9.موثوقأنه.وهذايدلعلى0،870تبلغألفاكرونباخ
بعد يماوأما الباحث اقوم والثابت الصدق شعرايتختبار تبانةاسفتحصلها

:التايل3.6لجدويفيةملعلمياللغةالعربيةكماجتماعالكفاءةاال
3.6جدول
 ستبانةشعرايتاال

رقمالكسرةمؤشراتمنرة
الكتايب1 أو الشفهي بطريقة التواصل اإلمياءات أو

مهذبة
1،2،3،4،5،6،7،8،9،

التفاعلبشكلفعالمعالطالبأوزمالئهماملعلمني2
أوطاقمالتعليمأوقادةالوحداتالتعليميةأوأولياء

األمورأواألوصياءعلىالطالب

10،11

مراعاة3 خالل احملي من اجملتمع أبدبمع االرتباط
املعايريالسائدةونظامالقيم

12،13

14،15،16،17تطبيقمبدأاألخوةاحلقةوروحالعملاجلماعي4
18استخدامتكنولوجيااالتصاالتواملعلوماتوظيفيا5






                                                             
9
 Sujarweni Wiratna, Metodologi Penelitian,lengkap praktis dan mudah dipahami  

(Yogyakarta: Pustaka Baru,2014) hlm 80 
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  طريقة مجع البياانت -ه

 البياانتيفهذا مجع تقنية وهيتتمثل تقنياتاالتصال، استخدام البحثيف
يفهذهؤديالباحثيحدىأجزاءمهمةاليتإاالستبانة.طريقةمجعالبياانتاستخدام
عناستبمثانتاليتكانتالبيا.الرسالة عبارة إىلةانمجعها لغةالعلمم21متتقدميه

مباشرةعلىكلةانالستباهتشيه،وقدمتتوزيعهذأبندامدارساثنويةيف9عربيةمنال
 :معلماللغةالعربية.وتتكونطريقةمجعالبياانتمنعدةاملراحل

العربيةملعلميا Hard copy ( printing) شكليفةاناالستبالباحثأغىن يفبنداللغة
 أتشيه.

تشيهأنداببالثانويةارساملداللغةالعربيةيفكلعلمطلبالباحثمنم -1
 الذيمتإعطاؤه.ملءاالستبيان

الباحثإجاابتمنكلمجي -2 العلممع اللغة يفالثانويةابملدارسعربية
 تشيهأبندا

 ية.جتماععلىإجاابتاملعلمحولكفاءتهاالمعالبياانتبناءجت -3
عرضالباحث -4 املشكلة صياغة على منلإلجابة جدول البياانتيف

 اللغةالعربية.علمإجاابتم
 البياانتطريقة حتليل -و

 هي والالدراسة دفالتعرفهتبحثكمي اعلى االلارتفاع يفيةجتماعكفاءة
،والتعرفعلىالفروقدوافعبينهما.لذالكهليةاألرساواملدالثانويةاحلكوميةسااملدر

لتعرفالوصفياتصائيحتحليلاإلالتستخدمهاالباحثةهيطريقةحتليلالبياانتاليت
.ةألهلييفمدرسةالثانويةاإلسالميةاحلكوميةومدرسةالثانويةاعلىالكفاءةالشخصية
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الثانويةاحلكوميةارساجيلتعرففرقالكفاءةمعلمييفاملدستنتوحتليلاإلحصائاال
 .األهليةرساواملد

(Statistik Deskriptif)وأماحتليلالبياانتيفهذاالبحثحتليلاإلحصاءالوصفي

واال اإلحصائ(Inferensial)ستنتاجي والتحليل ي. .(Statistik Deskriptif)الوصفي
خاست (Derajat Frekuensi)دمتالرتدد املؤية والنسبة .(Persentase)واال حنرافاملعيار.

(Standar Deviasi)و فا(Mean)معدل. . الباحثهو الذياستعمل تالتحليل ختبار
(T-tes)إجراء وقبل ال-اختبار. تقوم االت بشرطي باحثة الطبيعي  Uji)ختبار

Normalitas).ختباراملتجانسواال(Uji Homogenitas)ابستعانةاحلسابعلىاألدوات.
.SPSSالقيمة

 بقياسالتالية:فةجانستموأةالبياانتطبيعكانتوأماملعرفة
-  الداللة مستوى نتيجة كانت الطبيعي(<,0,05Sig)إذا تكون فالبياانت

 واملتجانس.
فالبياانتتكونغريالطبيعيوغري(>.0,05Sig)إذاكانتنتيجةمستوىالداللة -

 .ياملتجانس
ةاحلكوميةواملدارسالثانوييفاملدارساالجتماعيةفرقكفاءةوملعرفةالبياانتعلى

األهلي افةالثانوية الباحث ألن (Uji Independent Sample Test)تبارخاستعمل
البياانتاملوزوعةتكونالطبيعيواملتجانس.

:يليأماحتليلعلىنتيجةداللةفاستخدمتالباحثةبقياسكما
- مستوىالداللة كانتنتيجة مقبول>0,05Sig)إذا فيدلعلىفروضالبديل )

وفروضالصفريمردود.
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- مستوىالداللة كانتنتيجة <.0,05Sig)إذا مردودفيدل( علىفروضالبديل
وفروضالصفريمقبول.

ه نتووالتايل على اإلتفسري حيجة على لتعرف الوصفية كفاءةالصائية
 يف والرساداملاالجتماعية احلكومية اإلسالمية األرساداملثانوية يفهليالثانوية كما ة

:3.7جدول
3.7جدوال  

 تفسريعلىنتيجةاإلخصائيةالوصفية

تقريرإصابةمنرة
رفع13،1-4،0
معتدل22،1-3،0
10رخيص31،0-2،0

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10

 Nikmah Azizah, “Pengembangan Instrumen Kognitif Keterampilan Proses Sains Siswa 

SMP pada Materi Pesawat Sederhana”, Jurnal Berkala, 5(3), 2017, hlm 340-349 
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 الفصل الرابع

 نتائج البحث و مناقشتها

عرض البياانت -أ  

قابملنهجالبحث.ويفهذاالفصليفالفصلالسابقعمايتعللقدشرحالباحث
ي الباحثأن يفاملدجتماعيةاالبنيالكفاءةيريد العربية اللغة نويةالثارساملعلمي

وس أتشيه. البحثصفالباحثيببندا خالل البحثالذيحصلتعليه نتائج
بنداأتشيه.امليدايناملباشروالذيمتإجراؤهيفتسعمدارسعلىاملستوىالثانوييف

العربيةيفتسعاقومالباحثي ملدارسمنخاللتوزيعاالستبانةعلىمعلمياللغة
مثيقومكلمدرساللغةالعربيةيفوقتالحقمبلءالثانويةببنداأتشيهكأداةالبحث

مستجبهيكماجدول21نتائجالتعرضالبياانت.كلاستبيانالذيمتتوزيعه
4.1: 


 

 منرة إجيابة 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1معلم 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3  1 
2معلم 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3  2 
3معلم 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 1 3 3 3 4 4  3 
4معلم 3 3 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 1 3 3 3 4 4  4 
5معلم 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 1 3 3 3 3 3  5 
6معلم 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3  6 
7معلم 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 2 2 3 3  7 
8معلم 4 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 1 3 3 3 3 3  8 
9معلم 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 4  9 
10معلم 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 4 4 1 4 3 4 4 4  10 
11معلم 4 4 4 3 4 4 3  3 4 4 4 4 2 3 3 4 3 3  11 
12معلم 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 2 3 4 3 4 3  12 
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13معلم 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 2 2 3 4 3 3  13 
14معلم 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 1 3 2 3 4 3  14 
15معلم 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3  15 
16معلم 4  4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 3 3 3  16 
17معلم 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 4 4 4  17 
18معلم 4 4 4 4 4 4 4 4  4 4 4 4 4 4 4 4 4  18 
19معلم 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4  19 
10معلم 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 1 4 4 4 3 3  20 
11معلم 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3  21 

 

 ملعلمي اللغة العربية يف املدارس الثانوية ببندا أتشيه االجتماعيةالكفاءة   -ب

اال  الكفاءة يف الدراسة هذه جتماعيتبحث يفة العربية اللغة ملعلمي
 لتايل:جدولايفملعلميكمايةجتماعنتائجالكفاءةاالنداأتشيه.ببيةثانوالرسااملد

 

4.2جدول  
اللغةالعربيةملعلمييةجتماعاإلالكفاءةنتائج

 
غريموافق غريموافق موافق موافقجدا عنصر منرة

 بشدة
اإلحنراف
 املعيار

 التصنيف امجايل

 10 أسلمعلىالتالميذعنداللقاءدائما 1

47،6%  

11 

52،4%  

 رفع 3،47 0،51 - -

 8 أتكلممعالتالميذخارجعمليةالتعليموالتعلم 2

38،1%  

13 

61،9%  

 رفع 3،48 0،49 - -

 13 .أصنععنالنظاميفالفصلبلغةلينة 3

61،9%  

8 

38،1%  

 رفع 3،61 0،49 - -
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 15 أؤنبعلىالتالميذبلغةلينة 4

71،4%  

6 

28،6%  

 رفع 3،71 0،46 - -

أقومابحلوارمعالتالميذأثناءعمليةالتعليمالتعلمبلغة 5
 لينة

14 

66،7%  

7 

33،3%  

 رفع 3،66 0،48 - -

التالميذالذينيزعجوناآلخرينابلكالمأؤنبعلى 6
 اللني

13 

66،7%  

7 

33،3%  

1 

4،8%  

 رفع 3،57 0،59 -

 16 أحثالتالميذعلىالتعلمجيدا 7

76،2%  

5 

23،8%  

 رفع 3،76 0،43 - -

 8 أصربعلىشرحاملوادللتالميذالضعفاءيفالدرس 8

38،1%  

13 

61،9%  

 رفع 3،38 0،49 - -

للتالميذاملزعجنيأثناءعمليةالتعليمأتيحاإلشارة 9
 والتعلم

10 

47،6%  

10 

47،6%  

1 

4،8%  

 رفع 3،42 0،59 -

 11 أعاملمعاجملتمعمندونتفريق 10

52،4%  

10 

47،6%  

- 

 

 رفع 3،52 0،51 -

 12 أسلمعلىاملدرسنياآلخرين 11

57،1%  

9 

42،9%  

 رفع 3،57 0،50 - -

 11 أعاملمعاجملتمعمندونتفريق 12

52،4%  

10 

47،6%  

 رفع 3،52 0،51 - -

 1 عدماملباالةمباحصليفاجملتمع 13

4،8%  

- 8 

38،1%  

12 

57،1%  

 رخيص 1،52 0،74

 7 أزوررئيساملدرسةإذاكانمريضا 14

33،3%  

10 

47،6 

4 

19،0%  

 رفع 3،14 0،72 -

 6 أزورالتالميذإذاكانوامريضني 15

28،6%  

13 

61،9%  

2 

9،5%  

 رفع 3،19 0،60 -
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 10 أزوراملدرسنيإذاكانوامريضني 16

47،6%  

9 

42،9%  

29،5%  رفع 3،38 0،66 - 

أعاملمعاآلخرينمندونتفريقالشعباللغة 17
 والثقافةوالدين

11 

52،4%  

9 

42،9%  

1 

4،8%  

 رفع 3،47 0،60 -

 7 أستخدمالوسائلاملناسبةأبنشطةالتعليموالتعلم 18

33،3%  

14 

66،7%  

 رفع 3.33 0،48 - -

3،37 جمموعإمجايل

 

اجلدو على بناء اال4.2ل الكفاءة حول البحث حتليل نتائج جتماعيةوتبني
 يفبندا العربية أنمأملعلمياللغة أنإىلالنتائجهذهتشري.3،37العددعدلةتشيه

برسااملديفالعربيةاللغةملعلميجتماعيةاالالكفاءة بالثانوية نتائجعالية.تشيهأندا
م الدراسة جداعاليةفئةيف3،76عادلةحتليلهذه  ائجحتليلالبياانتمعالفئةنت.

.7العاليةجداموجودةيفبندالبيانرقم

للبندرقم  ابلنسبة خلاصفننالبندا"،أحثالتالميذعلىالتعلمجيدا"7أما
أواإلمياءاتبطريقة الشفهيأوالكتايبالتواصل"منمؤشرهبذاالبيانهوبنديعدجزء

 ".مهذبة

موافقنيبشدةكانتنتائج 16كانتحتليلالبحثأناملعلمنيالذينأجابوا
٪(،76،2)بنسبةمعلما ٪(،66،7بنسبة)معلمني14والذينأجابواموافقنيكانوا

"ال ب  أجابوا والذين بعدم أجابوا والذين يوافقوا"، مل بشدة املوافقة شرحيوجد. سيتم
نتائجشرحهذاالبندابلتفصيلكمايفالرسمالبياينالتايل:
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 عدم المباالة بما حصل في المجتمع

 غير موافق بشدة غير موافق  موافق موافق جدا

أحفزالطالبيفكلدرس4.1صورة  
 

 

 

 

 

 

 

وتردنتائجحتليلالبياانتيفالفئةاملنخفضة،1.52عادلةنتائجحتليلالبحثمب
حصليفاجملتمع"أي،13للغايةيفالبندرقم املباالةمبا اعدم هبذااملتعلقلعنصر".

االرتباطأبدبمعاجملتمعاحملي منخاللمراعاة"البيانهوعنصرجزءمناملؤشر:
."املعايريالسائدةونظامالقيم

بشدة أجابوا الذين للمعلمني البحث حتليل نتائج إىلوافقت يصل ما على
واحد 4،8)شخص يصل ما على وافقوا ،)٪ )إىل (-أشخاص على أجابوا ،8

معاشخص12املوافقةبشدةمايصلإىل(والذينأجابوابعدم38،1أشخاصبنسبة)
 :(.سيتمشرحنتائجشرحهذاالبندابلتفصيلكمايفالرسمالبياينالتايل57،1)
 

4.2صورة  

 أقدرعلىمشاركةالطالبيفعمليةصنعمصادرالتعلمأووسائلالتعلم
 

 

 

 

76% 

24% 
0% 0% 

 أحث التماميذ على التعلم جيدا

 موافق جدا

 موافق

 غير موافق 

 غير موافق بشدة
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ن االتائج الكفاءة جتماعحتليل يف العربية اللغة ملعلمي بندابالثانويةسااملدرية
:علىاملؤشراتيفاجلدولالتايلتشيهبناءأ

 عننتيجةتفاصيلمؤشراتاستبيان4.3جدول
 

 منرة مؤشرات السبة املئوية تقرير
أواإلمياءاتبطريقةمهذبة التواصلالشفهيأوالكتايب 3،55 رفع 1 
املعلمنيأو 3،54 رفع التفاعلبشكلفعالمعالطالبأوزمالئهم

طاقمالتعليمأوقادةالوحداتالتعليميةأوأولياءاألمورأو
األوصياءعلىالطالب

2 

االرتباطأبدبمعاجملتمعاحملي منخاللمراعاةاملعايري 2،52 معتدل
السائدةونظامالقيم

3 

احلقةوروحالعملاجلماعيتطبيقمبدأاألخوة 3،29 رفع 4 
استخدامتكنولوجيااالتصاالتواملعلوماتوظيفيا 3،33 رفع 5 

 

إىلاجلدول ملعلمياملد4.4إستنادا االجتماعية ارسالثانويةأنحتليلالكفاءة
أ ببندا العالية. الفئة املؤشرات تظهر تشيه، الكتايبالتواصلمؤشر أو أو الشفهي

التفاعلبشكلفعالمعالطالبأومؤشريعين"رفع"و3،55مهذبةاإلمياءاتبطريقة
زمالئهماملعلمنيأوطاقمالتعليمأوقادةالوحداتالتعليميةأوأولياءاألمورأواألوصياء
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و3،54علىالطالب يعين"رفع" احملي منخاللمؤشر اجملتمع االرتباطأبدبمع
تطبيقمبدأاألخوةاحلقةوروح"ومعتدليعين"2،52مراعاةاملعايريالسائدةونظامالقيم

االتصاالتواملعلوماتمؤشريعين"رفع"و3،29العملاجلماعي استخدامتكنولوجيا
 يعين"رفع".3،33وظيفيا

اكحكومية الثانوية  رسايف املدملعلمي اللغة العربية  يةجتماعاالالفرق بني الكفاءة  -ج
 الثانوية األهلية  رساواملد

استعمليفاملدرسةالثانويةواملدرسةالثانويةاالجتماعيةملعرفةالفرقبنيالكفاءة
الوصفيالباحث اإلحصاء ابإلختبار (Uji Statistik Deskriptifاإلختبار و )
املتجانس) uji normalitas))الطبيعي واإلختبارUji Homogenitasواإلختبار ت-(

(Uji Paired Sample T- Test اختبار(. إجراء الطبيعي-قبل اختبار أوال يتم ت,
 .ت-إختبارواملتجانسالبياانتلشرط

 يالطبيع اإلختبار -1

القيمة توزيع يتم كان إذا ما ملعرفة بياانت اختبار هو الطبيعية احلالة اختبار
من بشكلطبيعيستقلل توزيعها البياانتاليتيتم  ال. أم عادة احتمالية املتبقية

حدوثذلكحيدثالتحيز

 IBM SPSSختباراحلالةالطبيعيةللبياانتيفهذهالدراسةابستخدامبرانمجإ
Statistics 20 اختبار خالل اختبار .Kolmogorov-Smirnovمن نتائج يلي فيما

 احلالةالطبيعةللبياانتعلىالنحوالتايل:
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4.4جدول

 نتيجةاإلختبارالطبيعي

Tests of Normality 

 sekolahtempattugas Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic Df Sig. 

rataratakeseluruhan 
negeri .163 11 .200

*
 .968 11 .867 

swasta .136 10 .200
*
 .959 10 .773 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 

 اجلدول من ن4.4و  الداللة مبستوى الطبيعي اإلختبار حتصيل أن يدل
0،968Sig.مثيتمتوزيعهابياانتالبحثبشكلالطبيعي

 اإلختباراملتجانس -2

 تتيجةاإلجتباراملتاجنس4.5جدول

Test of Homogeneity of Variances 

Rataratakeseluruhan 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.355 1 19 .558 

 

لذلكفننبيانتالبحث0،05<0،558أعالهأنقيمة4.5ومناجلدول
متجانسة.

 ت-ختبارإ -3
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اختبار -إجراء ملعرفة ت الكفاءفروق املةيف بني اللغةاالجتماعية علمي
رساالعربيةيفاملد الثانوية متاختبارهلواألاحلكومية  SPSSتابستخدام-ية.

:4.6موضوعيفاجلدولتكماهو-تائجاختبارن،20

 نتيجةاملدرسةالثانويةاحلكوميةواألهلية4.6جدول

Group Statistics 

 Sekolahtempattugas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

rataratakeseluruhan 
Negeri 11 3.5404 .24980 .07532 

Swasta 10 3.1833 .27097 .08569 

 

4.7جدول  
ت-اختبار  

Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t Df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

ratarata

keselur

uhan 

Equal 

variances 

assumed 

.355 .558 3.143 19 .005 .35707 .11362 .11926 .59488 

Equal 

variances not 

assumed 

  

3.130 
18.3

96 
.006 .35707 .11408 .11776 .59638 

 

ملعلمياللغةالعربيةيفاملدارسيةجتماعاالالكفاءةعدلةمبفنن4.6 دولمناجلو
آتشيةهوالثانويةاحلكومية ويوضح.3،18ةهوهلياألارساملدواملعلمي3،54ببندا
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أنالفرضدلعلىتهوهذ.0،05أصغرمن.T0،05-أناختبار4،7اجلدول
دفرقيفالكفاءةاالجتماعيةبنيجوتالالصفرمقبولوالفرضالبديلاملردود،لذالك

معلمياللغةالعربيةيفاملدارسالثانويةاحلكوميةومعلمياللغةالعربيةيفاملدارسالثانوية
تشيه.أةيفابنداهياأل

 حتقيق الفرض -د

 أماالفرضهلذهالرسالةفهي:

 بنيمعلمياللغةالعربيةيفالجتماعية:يوجدفرقالكفاءةا(Ha)الفرضالبديل -
 .األهليةالثانويةرسارسالثانويةاحلكوميةواملدادامل -
بنياملعلمياللغةالعربيةالجتماعية:اليوجدفرقيفالكفاءةا(Ho)الفرضالصفر -

 .ةاألهليالثانويةرسااحلكوميةواملدالثانويةرسايفاملد

0،005أناختبارملستوالداللةت-وأمااعتماداعلىنتيجةحتليلمناإلختبار
علىأنفرضالبديلمردودوفرضالصفرمقبول.وتدل0،05أصغرمن

 

 مناقشة البحث  -ه
اللغةملعلمييةجتماعاالالكفاءةيمةالقعادلةتشرينتائجهذهالدراسةإىلأنم

العربيةيملعلميةجتماعاالالكفاءةأنيعينهذا.3.37هوتشيهأنداببالعربية اللغة
تشيهعاليةوجيدةجدا.أيفبنداالثانويةاملدارس

تشيهأبندابالثانويةارساملداأنمدرساللغةالعربيةيفوتظهرهذهالنتيجةأيض
اال العربيةيفجتماعمؤهليفكفاءته اللغة لقدأتقنمدرسو  ببنداالثانويةاملدارسية.
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 التواصلالشفهيأوالكتايب:يةمبايفذلكجتماعمتامامخسةمؤشراتللكفاءةاالتشيهأ
 .أواإلمياءاتبطريقةمهذبة

االتصالبشكلعامهوعمليةتوصيلاستقبالرسائلبنيشخصنيأوأكثر.
،شفهييفشكلاتصالشفهي،اتصالمكتوب،اتصالميكنأنتكونالرسالةاملنقولة

اتصالغريلفظي.االتصالالكتايبهوعمليةتوصيلرسائلاتصالابستخدامكلمات
اتصال نشاط هو الكتايب االتصال أن القول ميكن لذلك معينة. معاين هلا مكتوبة

،مبايفذلكالكتابةنهاوصفأومتثيلاالتصالالشفوييستخدموسائلمكتوبةميك
 والقراءة.

معالطالبأوزمالئهماملعلمنيأوطاقمالتعليمأوقادةالتفاعلبشكلفعال
منالكفاءاتاليتجيب.الوحداتالتعليميةأوأولياءاألمورأواألوصياءعلىالطالب

،أيالقدرةعلىإدارةالعالقاتاالجتماعيةهباكلمعلمالكفاءةاالجتماعيةأنيتمتع
حلاملشكالتاليتحتدثيفالعالقاتاليتتتطلبمهاراتوقدراتوقدراتخمتلفةيف

الشخصية.ميكنالشعورأبمهيةالكفاءةاالجتماعيةللمعلمنييفالعديدمنالسياقات
أح املدرسةاالجتماعية. يف املصلحة أصحاب مع املدارسدها عمالء ذلك يف مبا ،

اجملتمعالذينيتمتعونبنفوذكبرييفعملية رتويجالومستخدميخرجيياملدارسوقادة
امعزمالئهميفاملدرسةومعالطالبالذينتكونإجنازاهتمللمدارس.تظهراألمهيةأيض

من يفأيدياملعلمنيأنفسهم.جيبأنيتمإرسالالطالبمنقبلاملعلمنيليتمكنوا
الطال إعداد من يتمكنوا حىت أو التجار، أو اخلدمات أو املهين اجملتمع بدخول

 اإىلعالقاتمعاجملتمعاألوسع.الحيتاجونحقليصبحواروادأعم
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 االرتباطأبدبمعاجملتمعاحملي منخاللمراعاةاملعايريالسائدةونظامالقيم، 
التعليم وموظفي املعلمني الطالبوزمالئهم من كل مع متبادل وتقدير احرتام هناك

.وأولياءاألمور/األوصياءعلىالطالب
   األخوة مبدأ اجلماعي،تطبيق العمل وروح الكفاءاتاليتجيبأناحلقة من

يتمتعهباكلمعلمالكفاءةاالجتماعية،أيالقدرةعلىإدارةالعالقاتاالجتماعيةاليت
املشكالتاليتحتدثيفالعالقات يفحل تتطلبمهاراتوقدراتوقدراتخمتلفة

منييفالعديدمنالسياقاتالشخصية.ميكنالشعورأبمهيةالكفاءةاالجتماعيةللمعل
 .،مبايفذلكعمالءاملدرسةنهممعأصحاباملصلحةيفاملدرسةاالجتماعية.واحدم

وروحالعملاجلماعي احلقة األخوة جيتطبيقمبدأ من، املعلمحقا بأنيعلم
دونأيإكراه وذلكالقلب، املعلم، مع راحة إىلأنجلعلالطالبأكثر ابإلضافة ،

،وأنيبينأخوةحيثاليتصرفأنيكونمنفتح اعلىبعضهالبعضاولدائم ااملعلمحي
االتصرفكآابءأوأشقاءأوعلمهنافق كشخصيعلميفالفصل،ولكنميكنهأيضامل

ال علىشخصية هذا سيؤثر أصدقاء. أو بتدريسهمأصدقاء املعلم يقوم ،طالبالذين
الهاملعلم.جيبعلىاملعلمنيأيضعةمايقولذلكسيكونمنالسهلعليهمقبولومتاب

تنميةروحالعملاجلماعيمنخاللاملناقشاتاجلماعيةحبيثيتمتكوينرواب عاطفية
معأصدقائهم.

وظيفيا واملعلومات االتصاالت تكنولوجيا ،استخدام املتزايديف التطور ظل
،عندمااليتقناملعلماالتصاالتوتكنولوجيااملعلومات،هناكحاجةإىلإتقانللعوملة

اآلنأصبحتصلمعالطالبستكونقدمية.ذلك،فننمنحيثالتعلموطرقالتوا
،فيسبوك،تويرت ،علىسبيلاملثالمعوجودتاالجتماعيةلبناءالتواصلأوسعالشبكا
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إلكرتوين بريد إلكرتوينمدونة، تعليم اإللكرتوين، اإلنرتنتاألخرىاليتوالتعلم ومرافق
.ميكناستخدامهاكوسيلةللتواصلوطلباملعرفةخبالفالصف

،أنمعلميالرتبية Ali zuhdanامنقبللعثورعلىنتائجهذهالدراسةأيضمتا
يف اإلسالمية جيدةSMA Negeri 1 Ciampea Bogorالدينية اجتماعية يتمتعونبكفاءة

منالتواصلواستجدا والتفاعلبشكلفعالمعالطالبوزمالئهم، التكنولوجيا خدام
وأولي التعليم وموظفي األمور/املعلمني اء الطالب اجملتمعاألوصياء مع أبدب والتعامل

 1.احملي 
اليتمننتائجالبحث Ganang Wahyu Permana, IAIN Purwokerto 2017مثأظهرحبث

 SMKحصلعليهاالباحثونأنإتقانالكفاءةاالجتماعيةملعلميالرتبيةاإلسالميةيف
Negeri 1 Bawangمقاطعة ،Bawang, banjarnegara  جيد كان بسبب مؤشرات9ا.

الرتبيةالدينيةمتكنمدرسوPermendiknas No. 6 TAHUN 2007 للكفاءةاالجتماعيةيف
 2اإلسالميةمنإتقاناملؤشراتالتسعةللكفاءةاالجتماعية.

اللغة معلم حولكفاءة سوسانيتيفحبثها ومننتائجحتليلالبياانتاليتأجرهتا
 يفالعربية الثانوية ومعارفناملدرسة Purwokerto Barat Kabupaten Banyumasاهلداية،

ءاتمعلم،وهيكفا4ميكناالستنتاجأنمدرساللغةالعربيةاملختصقدنفذمؤشرات
االجتماعية الكفاءة الشخصية، الكفاءة الرتبوية، والكفاءةالكفاءة تعلم. ، حمرتفيف

،استوىفمعايريالتأهيلاألكادمييألنهحاصلعلىدرجةاللغةالعربيةجيداويفمؤهالته
العربيةويفاجلانباللغواملاجسترييفالل املنطوقةواملكتوبةيأيضغة العربية يتقناللغة ا

،وسهلللغايةجيبأنيفهمالطالبكمايظهريفإيصالالتعلمالذييتسمابلتواصل
                                                             

1
 Ali Zuhdan, Kompetensi Sosial Guru Pendidikan Agama Islam Di Sma Negeri 1 

Ciampea Bogor, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2016. 
2
 Ganang Wahyu Permana, Kompetensi Sosial Guru Pendidikan Agama Islam, Skripsi, 

IAIN Purwokerto, 2018 
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 رقم إندونيسيا الوطينجلمهورية التعليم بلوائحوزير يفي 16هذا بشأن2007لعام
3.معلمياللغةالعربيةمعايريالتأهيلاألكادمييوكفاءة

 

 

 







                                                             
3
 Susanti, Kompetensi  Guru Bahasa Arab di MTs Ma’arif Nu Al-Hidayah Purwokerto 

Barat Kabupaten Banyumas, Skripsi, IAIN Purwokerto, 2017. 
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 الفصل اخلامس

 اخلامتة
 نتائج البحث - أ

وقدأوضحالباحث ما ويفالفصولالسابقة قدميفييتعلقبعرضالبياانتوحتليلها.
 : هذاالفصلاخلالصةكمايلي

يةملعلمياللغةالعربيةجتماعأظهرتنتائجالكفاءةاالSPSS 20ابستخدام -1
الثانوية املدارس ببيف أندا االأنيعينهذا.3.37تشيه يةجتماعالكفاءة

 تشيهعاليةوجيدةجدا.أنداببالثانويةارساملداللغةالعربيةيفيملعلم
فن -2 معدلة الن ملعلميكفاءة االجتماعية يف العربية الثانويةاللغة املدارس

تشيهأبنداهليةاألاملدارسالثانويةومعلمي3،54هيتشيهأبنداكوميةاحل
 و3،18هي اختبار. على ت-االعتماد اجلدول أظهرت4.7حسب

 قيمةبتشيهأبنداباملدارسالثانويةاللغةالعربيةيفاالجتماعيةملعلميكفاءةال

0،005> 0،05Sigىمقبول،فننفروضالبديلمردودوفروضالصفر،
النتيجة يةملعلمياللغةجتماعقبنيالكفاءةاالووجدفرتالاتعينأهنهذه

بندااألهليةالثانويةاملدارستشيهوأدانباحلكوميةالثانويةاملدارسالعربيةيف
 تشيه.أ
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 رتاحاتقاال - ب

ألمهيةالكفاءةاالجتماعيةونظرا علىأتليفالرسالة،تمالباحثيقبلأن
نخاللأنشطةتعلماللغةالعربية،للمعلميفالتواصلالفعالمعالطالبم

:بعضاالقرتاحاتعلىالنحوالتايلقدمالباحثي
،مثلأداةواحدةفق ،مناملأمولأاليستخدمالبحثاإلضايفللباحثني -1

واملقابالتاالستبيان املالحظات إجراء أيض ا ولكن ، يقوم، أن وأنمل
الباحثوناملستقبليونإبجراءحبثعلىمستوايتأخرىوميكنأيض اإجراء

 .البحثالنوعي
2-  يف جيبللمعلمني، املعلم يستمر يفحتسنأن االجتماعية مؤشرالكفاءة

ونظام" املعايريالسائدة االرتباطأبدبمعاجملتمعاحملي منخاللمراعاة
 ".القيم
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 املراجع

 املراجع العربية -أ 
( سهام عيطه، )ط2002أبو النفسي، اإلرشاد مبادئ الفكر2(. دار عمان: ،)

 للطباعةوالنشروالتوزيع
 

عنين حيايت، خصائص2018نور العربيةاملكفاءات،أمهية اللغة علم
 (1)7الرتبيةوالتعليم،اجملالةالتدريسا، جبامعةيف

 

 (diwanalarab.com) ديوانالعرب-الكفاءةاالجتماعية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.diwanalarab.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A9
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 قائمة املماحق

استبيانالبحث -1
ANGKET 

 

KOMPETENSI SOSIAL GURU BAHASA ARAB DI MTs SE-KOTA 

BANDA ACEH  

 

Bapak/Ibu yang terhormat, 

Ini adalah daftar pertanyaan angket yang merupakan instrumen pengumpulan data 

untuk penelitian dengan judul sebagaimana tersebut di atas. Mohon kesediaan 

Bapak/Ibu untk menyisihkan waktu untuk mengisi angket ini secara terbuka, apa 

adanya, sebenar-benarnya sesuai dengan kenyataan yang Bapak/Ibu alami dan 

rasakan selama ini dan bukan berdasarkan keinginan atau harapan atau pengaruh 

dari siapapun. Perlu disampaikan bahwa angket ini semata-mata bertujuan untuk 

suatu studi dan sama sekali tidak ada kaitan dengan hubungan pribadi Bapak/Ibu 

dengan siapa saja. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima 

kasih. 

Isilah dan berilah tanda contreng (√) pada kolom yang sesuai dengan pilihan 

Bapak/Ibu. 

A. Biografi Responden 

 

1. Jenis kelamin  : □ Laki-laki  □ Perempuan 

2. Status Perkawinan : □ Kawin  □ Belum Kawin 

3. Pendidikan terakhir : □Diploma  □S1   □S2 

 □dll,................  

4. Status Kepegawaian : □ PNS  □ Non PNS 

5. Sertifikasi Guru : □ Sudah  □ Belum 

6. Sekolah tempat tugas : 

 

 

B. Kompetensi Sosial  

Petunjuk Pengisian :  



 
 

 
 

Berdasarkan pengalaman Ibu/Bapak, berilah tanda kali (x) pada alternatif jawaban 

yang paling merefleksikan tentang pelaksanaan penilaian sikap pada setiap 

pernyataan dengan menggunakan skala likert yaitu Sangat Sering (SS) bobot 

4,Sering (S) bobot 3, Tidak Sering (TS) bobot 2 dan Sangat Tidak Sering (STS) 

bobot 1 

 
 

No Daftar Pernyataan Alternatif 

Jawaban 

SS S TS STS 

1 Saya selalu menyapa siswa ketika berjumpa     

2 Saya juga berinteraksi dengan siswa di luar jam 

pelajaran 

    

3 Saya membuat tata tertib di kelas dengan bahasa 

yang santun dan sopan 

    

4 Saya selalu menegur siswa dengan bahasa yang 

mendidik 

    

5 Saya mengajak siswa berdialog pada proses belajar 

mengajar dengan Bahasa yang sopan dan santun 

    

6 Saya selalu menegur siswa yang menganggu 

temannya dengan intonasi yang rendah dan tegas  

    

7 Saya selalu memotivasi siswa untuk lebih giat dalam 

belajar dengan bahasa yang santun 

    

8 Saya sabar dalam memberikan penjelasan kepada 

siswa yang belum mampu mengikuti pembelajaran 

dengan baik. 

    

9 Saya memberikan isyarat kepada siswa yang ribut 

untuk diam saat proses pembelajaran 

    

10 Saya bergaul dengan semua peserta didik tanpa pilih 

kasih 

    

11 Saya selalu bertegur sapaa dengan sesama guru.     

12 Saya bergaul dengan semua lapisan masyarakt tanpa 

pilih kasih 

    

13 Saya tidak peduli terhadap apa yang terjadi dalam     



 
 

 
 

masyarakat 

14 Saya menyempatkan diri untuk menjenguk kepala 

sekolah  yang sakit dan mendapat musibah. 

    

15 Saya menyempatkan diri untuk menjenguk siswa  

yang sakit dan mendapat musibah. 

    

16 Saya menyempatkan diri untuk menjenguk guru dan 

pegawai sekolah yang sakit dan mendapat musibah. 

    

17 Saya bisa bergaul dengan siapa saja tanpa 

memandang suku, bahasa, budaya dan agama yang 

dianutnya. 

    

18 Saya menggunakan media yang sesuai dalam 

melaksanakan pembelajaran 

    

 

 

ابللغةالعربيةاستبيانالبحث-2

إجابةاإلستبيانبياناإلستبيانمنرة
 أحييالطالبدائم اعندماألتقيهبم 1
 الكالممعالتالميذخارجعمليةالتعليم2
 النظاميفالفصلبلغةلينةالصناعةعن3
 التؤنيبعلىالتالميذبلغةلينة4
القيامابحلوارمعالتالميذأثناءعملية5

 التعليموالتعلم


التؤنيبعلىالتالميذالذينيزعجون6
 اآلخرينابلكالماللني



 احلثعلىالتالميذيفالتعلم7



 
 

 
 

 التؤنيبوالكالماللنيمعاملدرسنيممتاز.8
الصربعلىشرحاملوادللتالميذالضعفاءيف9

 الدرس


إاتحةاإلشارةللتالميذاملزعجنيأثناء10
 عمليةالتعليم



 املعاملةمعاجملتمعمندونتفريق11
 السالمعلىاملدرسنياآلخرين12
 عدماملباالةمباحصليفاجملتمعانقص13
 زايرةرئيساملدرسةإذاكانمريضا14
 إذاكانوامريضنيزايرةالتالميذ15
 زايرةاملدرسنيإذاكنوامريضني16
املعاملةمعاآلخرينمندونتفريقالشعب17

 واللغةوالثقافةوالدين


 استخدامالوسائلاملناسبةأبنشطةالتعليم18



ت-االختبارإختبار-3

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.870 18 



 
 

 
 


 نتيجةاختبارالطبعي-4


Tests of Normality 

 sekolahtempattugas Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

rataratakeseluruhan 
negeri .163 11 .200

*
 .968 11 .867 

swasta .136 10 .200
*
 .959 10 .773 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 



Independent Samples Test 

 Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

rataratake

seluruhan 

Equal 

variances 

assumed 

.355 .558 3.143 19 .005 .35707 .11362 .11926 .59488 



 
 

 
 


تتيجةاإلجتباراملتاجنس-5


Test of Homogeneity of Variances 

rataratakeseluruhan 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.355 1 19 .558 

الثابتنتيجة-6
Group Statistics 

 sekolahtempattugas N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

rataratakeseluruhan 
negeri 11 3.5404 .24980 .07532 

swasta 10 3.1833 .27097 .08569 


 النتيجةالبيانلكلاستبيان-7

B1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

s 11 52.4 52.4 52.4 

ss 10 47.6 47.6 100.0 

Total 21 100.0 100.0  

 

 

B2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

s 13 61.9 61.9 61.9 

ss 8 38.1 38.1 100.0 

Total 21 100.0 100.0  

 

 

Equal 

variances not 

assumed 

  

3.130 
18.3

96 
.006 .35707 .11408 .11776 .59638 



 
 

 
 

B3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

s 8 38.1 38.1 38.1 

ss 13 61.9 61.9 100.0 

Total 21 100.0 100.0  

 

 

B4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

s 6 28.6 28.6 28.6 

ss 15 71.4 71.4 100.0 

Total 21 100.0 100.0  

 

 

B5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

s 7 33.3 33.3 33.3 

ss 14 66.7 66.7 100.0 

Total 21 100.0 100.0  

 

 

B6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ts 1 4.8 4.8 4.8 

s 7 33.3 33.3 38.1 

ss 13 61.9 61.9 100.0 

Total 21 100.0 100.0  

 

B7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

s 5 23.8 23.8 23.8 

ss 16 76.2 76.2 100.0 

Total 21 100.0 100.0  

 



 
 

 
 

 

B8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

s 13 61.9 61.9 61.9 

ss 8 38.1 38.1 100.0 

Total 21 100.0 100.0  

 

 

B9 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ts 1 4.8 4.8 4.8 

s 10 47.6 47.6 52.4 

ss 10 47.6 47.6 100.0 

Total 21 100.0 100.0  

 

 

BR10 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

s 10 47.6 47.6 47.6 

ss 11 52.4 52.4 100.0 

Total 21 100.0 100.0  

 

 

 

 

BR11 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

s 9 42.9 42.9 42.9 

ss 12 57.1 57.1 100.0 

Total 21 100.0 100.0  

 

 

BRM12 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 



 
 

 
 

Valid 

s 10 47.6 47.6 47.6 

ss 11 52.4 52.4 100.0 

Total 21 100.0 100.0  

 

 

M17 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ts 1 4.8 4.8 4.8 

s 9 42.9 42.9 47.6 

ss 11 52.4 52.4 100.0 

Total 21 100.0 100.0  

 

 

MT18 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

s 14 66.7 66.7 66.7 

ss 7 33.3 33.3 100.0 

Total 21 100.0 100.0  

 

 

BRM13 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

sts 12 57.1 57.1 57.1 

ts 8 38.1 38.1 95.2 

ss 1 4.8 4.8 100.0 

Total 21 100.0 100.0  

 

M14 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ts 4 19.0 19.0 19.0 

s 10 47.6 47.6 66.7 

ss 7 33.3 33.3 100.0 

Total 21 100.0 100.0  

 



 
 

 
 

 

M15 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

ts 2 9.5 9.5 9.5 

s 13 61.9 61.9 71.4 

s 6 28.6 28.6 100.0 

Total 21 100.0 100.0  


نتيجةاجملموعاإلمجايل-7

rataratakeseluruhan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2.72 1 4.8 4.8 4.8 

2.83 1 4.8 4.8 9.5 

3.06 2 9.5 9.5 19.0 

3.11 2 9.5 9.5 28.6 

3.28 2 9.5 9.5 38.1 

3.33 1 4.8 4.8 42.9 

3.39 2 9.5 9.5 52.4 

3.50 4 19.0 19.0 71.4 

3.56 2 9.5 9.5 81.0 

3.61 1 4.8 4.8 85.7 

3.67 1 4.8 4.8 90.5 

3.83 1 4.8 4.8 95.2 

4.00 1 4.8 4.8 100.0 

Total 21 100.0 100.0  

 
 

 

 

 



 
 

 
 

 السية الذاتية

 أوال : البياانت الشخصية

 مسلم:االسمالكامل -1
 170202103:رقمالقيد -2
 1999إبريلCot Kumbang،30:حملواتريخامليالد -3
 :الرجلاجلنس -4
 :اإلسالمالدين -5
 :إندونيسيااجلنسية -6
 أعزب/:غريمتزوجاحلالةاإلجتماعية -7
العنوان -8 :Lr. Pukesmas, Desa Lamgugop, Syiah 

Kuala Banda Aceh                                                 
 :طالبالعمل -9

 ail.commuslimolembn21@gm :الربيداأللكرتين -10
 :إبراهيماسماألب -11
 :فاّلحالعمل -12
 :سيدةسفينةاسماألم -13
 :موظفةاحلكوميالعمل -14
 Cot Kumbang, Seunagan, Nagan Raya:العنوان -15

 

   لدراسيةاثنيا : خلفية ا
 م(2011سنة،Nagan Rayaاملدرسةاإلبتدائيةاحلكومية، .1
 م(2014،سنة Banda Aceh املدرسةالثانويةاألهليةاببالنجاح .2
 م(2017،سنةBanda Acehاملدرسةالعاليةاألهليةاببالنجاح .3

 


