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 اإلستهالل
 

ِحْيِ  ِن امرَّ ْْحه ِ امرَّ  ِبْسِم اّلّله

 

ََّعلَُُّكْ ثَْعِقلُْونَ ﴿ َّنا َعَرِبيًّا م ُه ُقْراه ٓ َاْنَزمْنه  ﴾ِاَّنَّ
 (ٕ :يوسف)

 
َمنُْوا ...﴿ ْيَن اه ِ ُ اَّلَّ ُ ِبَما يَْرفَعِ اّلّله ٍۗ َواّلّله ت  ْيَن ُاْوثُوا امِْعْْلَ َدَرجه ِ ْۙ َواَّلَّ ِمنُُْكْ

 ﴾ثَْعَملُْوَن َخِبْير 
 (ٔٔ :اجملادلة)

 
ََل امَْجنَّةِ ... 

ِ
ُ ََلُ ِبِه َطرِيقاا ا ا َسهََّل اّللَّ  ... َوَمْن َسََلَ َطرِيقاا يَلَْتِمُس ِفيِه ِعلْما

 (ٜٜٕٙمسلم، منرة. )
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 هداءإ

 الذي فضلنا على سائر خلقو بتعليم العلم والبيان.احلمد  
 والصالة على سيدنا زلمد ادلبعوث خبَت ادللل واألديان.

... 
 أمي وأيب الكرمان ابوبان، رمالىنوم والدوكتوراندوس سليمان عبد ا.

وف جيزيكم ا أحسن اجلزاء أشكركما أبًدا على حنانكما منذ كنت صغَتا حىت اآلن. س
 الدنيا واألخرة.يف 

... 
 ادلشرفتان الكرمتان )الدكتورة مسناويت، ادلاجستَت ودرا مبصرة اجملستَت(.

 فتمامها بإرشادكما. أشكركما على أحسن اإلشراف والدوافع. ُحّجايَةىذه الرسالة ك
... 

لت علوما اكل ااضرين من قسم التعليم اللغة العربية كلية الًتبية وتأىيل ادلعلمُت لقد ن
بندا أتشيو، لقد  ٔادلعلمون وادلعلمات يف مدرسة ادلتوسطة احلكومية  جيًدا منكم.

أدعو ا لكم النعيم يف  أعطيتم فرصة جدارة علي لعملية التدريس وكتابة ىذه الرسالة.
 الدنيا واألخرة.

... 
 أقول لكم شكرًا جزياًل على مساعدتكم ودوافع يف كتابة ىذه الرسالة.أصحايب، 

... 
 ا، أرجوا أن تكون ىذه الرسالة نافعًة دلن قرأىاأخَتً 

 -عارف منندار  -



 

 د 

 

 شكر وتقدير

احلمد  الذي جعل اللغة العربية لغة القرآن ولغة أىل اجلنان. والصالة والسالم 
 سيد األنام زلمد صلى ا عليو وسلم وعلى آلو وأصحابو ذوي الكرام.على 

دور ”أّما بعد، فقد انتهت كتابة ىذه الرسالة بإذن ا وعونو ربىت ادلوضوع 
بندا  ٔادلعلم ادلساعد يف تعليم اللغة العربية )دراسة وصفية دبدرسة ادلتوسطة احلكومية 

الًتبية اسباًما لبعض الشروط والواجبات ادلقررة للحصول على  لكلية قدمتها يتال “أتشيو(
جلامعة  ادلعّلمُت وتأىيلىل يف علوم الًتبية اإلسالمية بكلية الًتبية شهادة اجلامعة األو 

 الرانَتي احلكومية اإلسالمية بدار السالم بندا أتشيو.

 على كل من احث أن يوجو الشكر لولدي ابوبُتىذه الفرصة يريد الب يف
 ا أحسن اجلزاء يف الدنيا واألخرة. سوف جيزيهما احلنان واألدعية اليت ربياه من الصغار.

 الدكتورة مسناويت، ادلاجستَت ودرا إىل ادلشرفتُت الكرمتُت الشكرقدم الباحث وي
فتمامها بإرشادمها. اللتان قد أعطيتا أوقاهتما  ُحّجايَةمبصرة اجملستَت. ىذه الرسالة ك

ادلوضوع حىت اخلاسبة. كتابة ىذه الرسالة منذ يف   من إشراف وإرشادوعلومهما وجهودمها 
 سوف جيزيهما ا أحسن اجلزاء.

قدم الباحث ربية والشكر دلدير اجلامعة وعميد كلية الًتبية وتأىيل ادلعلمُت مّث ي
 لقد نال ورئيس قسم التعليم اللغة العربية ومجيع ااضرين من كلية الًتبية وتأىيل ادلعلمُت

. وجلميع ادلوظفُت من دة يف الدنيا واألخرةعلوما جيًدا منهم، سوف جيزي ا ذلم السع
جلميع زمائلو الذين قد سعدوا ودفعوا إىل قسم التعليم اللغة العربية جبامعة الرانَتي وكذا 

 إسبام كتابة ىذه الرسالة.
وال ينسى الباحث يف تقدًن الشكر إىل ادلعلمُت وادلعلمات يف مدرسة ادلتوسطة 

س وكتابة م فرصة جدارة على الباحث لعملية التدريبندا أتشيو، لقد أعطوى ٔاحلكومية 
 ا النعيم يف الدنيا واألخرة. ىذه الرسالة. سوف جيزيهم



 

 ه 

 

إلكمال ىذه الرسالة. أخَتًا يرجو الباحث النقد البنائي واإلقًتاحات من القارئُت 
رب وخيتتم الباحث بالدعاء احلسن ليجعل ا ىذه الرسالة نافعًة دلن يقرأىا. آمُت يا 

 العادلُت.
 

 مٕٕٔٓبندا أتشيو، 
 الباحث

 
 

 عارف منندار
 ٕٕٔٚٓٓٓٚٔرقم القيد. 
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 مستخلص البحث

 ادلتوّسطة: دور ادلعلم ادلساعد يف تعليم اللغة العربية )دراسة وصفية دبدرسة  عنوان البحث
 أتشيو( بندأاحلكومية 

 : عارف منندار اسم الباحث

 ٕٕٔٚٓٓٓٚٔ:  رقم القيد

رافقة التالميذ ومراقبتهم يف دل ئة ادلدرسية الذي يساعد ادلعلمأحد ادلعلم يف بيادلعلم ادلساعد ىو 
بندا أتشيو إحدى ادلدارس اليت طبقت سياسة ادلعلم  ٔ. كانت ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية التعليم

 تطبيق سياسة ادلعّلم ادلساعدأساسية ىذه ادلدرسة يف  يهدف ىذا البحث دلعرفة .ادلساعد يف التعليم
إن منهج البحث استخدمو الباحث  .ةتعليم اللغة العربيّ يف  خصوًصايف مرافقة تعليم التالميذ ه دور و 

يف كتابة ىذه الرسالة ىو منهج البحث النوعي الوصفي. كان مصدار البيانات ذلذه البحث ىو كل 
وثالثة معلمات اللغة العربية ومنسق  بندا أتشيو ٔاحلكومية  ادلتوّسطة ادلعلم ادلساعد من ادلدرسة

وقد نال الباحث أّن  .ستبانةوقام الباحث ببحث ىذه الرسالة بطريقة ادلقابلة واال ادلعلم ادلساعد.
 ادلتوّسطة مدرسة يف التالميذ تعليم مرافقة يف ادلساعد ادلعّلم دوريف ىذا البحث ىي نتيجة البحث 

 اللغة تعليم يف ادلساعد ادلعّلم دور .لتالميذ أو كان دلعلمُت جيًدا مؤثّ رًا أتشيو بندا ٔ احلكومية
 عند التالميذ مرافقة يف ادلعلمُت مساعدة ىي أتشيو بندا ٔ احلكومية ادلتوّسطة مدرسة يف العربّية

 التعلم. عملية تسهيل يف ادلعلمُت أيًضا ادلساعد ادلعلم ويساعد التعلم،

 تعليم اللغة العربيةادلعلم ادلساعد، دور، :  الكلمات األساسية
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Abstract 

Title  : The Role of Assistant Teacher in Arabic Language Learning  

  (Descriptive Study at MTsN 1 Banda Aceh) 

Name  : Areif Munandar 

NIM  : 170202071 

 

An assistant teacher is a teacher who helps subject teachers in assisting and controlling 

students in learning. MTsN 1 Banda Aceh is one of the schools that implements the 

assistant teacher system. This study aims to determine the basis of this school in 

implementing the assistant teacher system and its role in assisting students' learning, 

especially in learning Arabic. The research method used in writing this thesis is a 

qualitative descriptive research method. The data sources in this study were all of the 

assistant teachers from MTsN 1 Banda Aceh, three Arabic language teachers, and the 

assistant teacher coordinator. Methods of data collection in this study using interviews 

and questionnaires. The results obtained by the researchers from this study were that the 

role of accompanying teachers at MTsN 1 Banda Aceh was very good for both teachers 

and students. The role of the assistant teacher in learning Arabic is to assist the subject 

teacher in controlling and supervising students during learning, and the assistant teacher 

also helps the teacher to facilitate the learning process. 

Keywords: The Role, Assistant Teachers, Arabic Language Learning. 
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Abstrak 

Judul   : Peran Guru Pendamping Dalam Pembelajaran Bahasa Arab 

     (Studi Deskriptif di MTsN 1 Model Banda Aceh) 

Nama  : Areif Munandar 

NIM  : 170202071 

Guru pendamping adalah seorang guru yang membantu guru mata pelajaran dalam 

mendampingi dan mengontrol peserta didik saat pembelajaran. MTsN 1 Banda Aceh 

merupakan salah satu sekolah yang menerapkan sistem guru pendamping. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dasar sekolah ini dalam menerapkan sistem guru 

pendamping dan perannya dalam mendampingi belajar peserta didik khususnya dalam 

pembelajaran bahasa Arab. Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penulisan 

skripsi ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini 

merupakan seluruh guru pendamping dari MTsN 1 Banda Aceh, tiga guru bahasa Arab 

dan koordinator guru pendamping. Metode pengumpulan data penelitian ini 

menggunakan wawancara dan kuesioner. Hasil yang diperoleh peneliti dari penelitian ini 

adalah peran guru pendamping di MTsN 1 Banda Aceh sangat baik bagi guru maupun 

peserta didik. Peran guru pendamping dalam pembelajaran bahasa Arab adalah membantu 

guru mata pelajaran dalam mengontrol dan mengawasi peserta didik saat pembelajaran, 

dan guru pendamping juga membantu guru untuk memperlancar proses pembelajaran. 

Kata Kunci: Peran, Guru Pendamping, Pembelajaran Bahasa Arab. 
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 الفصل األول
 أساسيات البحث

 مشكلة البحث -أ 

مة اّليت هتدف إىل إلقاء الشخص دلختلف التعليم ىو العملية ادلنظّ 
ذلك بطريقة دقيقة التنظيم ذات أىداف زلددة  ادلعلومات البنائية للمعرفة ويتمّ 

م من ادلعّلم إىل ادلتعّلم و العملية ادلعينة إليصال العل ىو أي أّن التعليم .ٔومعروفة
 الواضحة والطرق ادلختارة.باألىداف 

ا يف التعليم والتدريس. ال ديكن استبدال دوره يف ا ىامً يلعب ادلعّلم دورً 
و مسجالت حىت كمبيوتر حديثة. ىناك أكثر من التدريس بادلاكينة أو راديو أ

ا العناصر البشرية مثل القدوة وأنظمة القيم وادلشاعر والدوافع والعادات وىلّم جرِّ 
اليت من ادلتوقع أن تكون نتيجة من التعليم والتدريس، ال ديكن ربقيقها من 

 .ٕخالل ىذه األدوات
ريس والتعليم فقط بل لو وظيفة ادلعّلم ال تكفي بالتد ،يف الواقع اإلمجايل

وظيفة أخرى وىي البيان أو التقرير وتكميل اإلدارّي الًتبوّي. وللمعلم مسؤوليات 
كأسرتو وجواره وحياتو اليومّية. فلذلك يعتب أّن وجود ادلعّلم   ةأخرى خارج ادلدرس

 ادلساعد قيمة مضافة دلساعدة ادلعّلم يف التعليم خاصة يف مرافقو التالميذ.
العدد ادود  يعٍتحديات اليت تواجهها ادلدارس يف إندونيسيا الت ثقلأ

والعدد ادلتزايد من الطالب ذوي اخلصائص ادلختلفة، ال سيما  ثايلادل من ادلعّلم
يف ادلدارس اليت يعتبىا اجملتمع مفضلة. والنتيجة اخلطَتة اليت تنشأ عن ذلك ىي 

 معلمك  توغالًبا ما يكون عبء عمل مفرط على ادلعّلم حبيث ال تعمل وظيف أنّ 
                                                           

ادلثقف للنشر والتوزيع، زائر: دار )اجل ،التعليم في الجزائر أصول وتحديات ،عدنان مهدى  ٔ
 ٜص.  م(،ٕٛٔٓ

2
 Nana Sudjana,  Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru 

Algesindo, 2010), h. 12. 
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وميسر ومراقب وتشخيص ومستشار وقائد يف الفصل الدراسي بالشكل األمثل. 
 مهمّ شيء  يوجديف التعليم بإندونيسيا،  تدثحاليت ادلشكلة  ىذه ربلّ  لكي

ادلساعد. ادلعّلم ادلعّلم نظام م يف لندن، وىو يديكن أن يؤخذ من نظام التعل
 .ٖم يف الفصليادلساعد ىو الشخص الذي يدعم تعل

األطفال  رسة دلدأوااًل  حقيقة يتخصص ادلعّلم ادلساعد يف ثالثة مدارس.
ا لروضة األطفال. ثالثً  ،ا يف تربية الطفولة ادلبكرةثانيً  ،ذوي االحتياجات اخلاصة

ويف ادلدرسة  ادلتوّسطةسة يف ىذه األواخر وجدنا ادلعّلم ادلساعد يف ادلدر  ،ولكن
 العالية اليت تالميذمها ليس من الطفل وال من االحتياجات اخلاصة.

وقعت يف مدينة بندا اليت ادلدارس  ىحدإ ٔادلدرسة ادلتوّسطة احلكومية 
 ادلعّلم ادلساعد يف التعّلم لكّل الفصول سياسة طّبقتكانت ىذه ادلدرسة  .أتشيو

أنفر موافقًة بعدد فصول يف  ٖٖم وعدد ادلعلم ادلساعد كلهم ٕ٘ٔٓمنذ سنو 
دور  يف. لذالك بناء على ادلشكلة ادلذكورة أراد الباحث أن يبحث ىذه ادلدرسة

 بندا أتشيو. ٔاحلكومية  ادلتوّسطةدرسة ادلة بادلعّلم ادلساعد يف تعليم اللغة العربيّ 
 
 أسئلة البحث -ب 

 السابقة تظهر األسئلة البحث كما يلي:من مشكلة البحث 
 ادلعّلمبندا أتشيو يف تطبيق سياسة  ٔ ادلتوّسطةادلدرسة ما أساسية  -ٔ

 ادلساعد؟
 ٔ ادلتوّسطةكيف دور ادلعّلم ادلساعد يف مرافقة تعليم التالميذ بادلدرسة  -ٕ

 بندا أتشيو؟
بندا  ٔ ادلتوّسطةة بادلدرسة كيف دور ادلعّلم ادلساعد يف تعليم اللغة العربيّ  -ٖ

 أتشيو؟
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 أهداف البحث -ج 
 حبث ىذه الدراسة ىي:ف أّما أىدا

بندا أتشيو يف تطبيق سياسة ادلعّلم  ٔادلدرسة ادلتوّسطة أساسية دلعرفة  -ٔ
 .ادلساعد

 ٔ ادلتوّسطةدلعرفة دور ادلعّلم ادلساعد يف مرافقة تعليم التالميذ بادلدرسة  -ٕ
 .بندا أتشيو

بندا  ٔ ادلتوّسطةة بادلدرسة يف تعليم اللغة العربيّ دلعرفة دور ادلعّلم ادلساعد  -ٖ
 أتشيو.

 
 أهمية البحث -د 

 وىي: اعمليً ا و حبث ىذه الدراسة لنوعُت نظريً ستكون أمهية 
يف مرافقة تعليم ادلساعد  ادلعّلمأمهية البحث النظرّي ىي لوصف دور  -ٔ

ا يف ومتّممً ا ا جديدً ليكون ىذا البحث نظريِّ  ةبيّ العر تعليم اللغة التالميذ ويف 
 .إلداريّةالًتبويّة وا

أمهية البحث العملّي وىي ألن يكون ىذا البحث ذبربة وزيادة العلم  -ٕ
للباحث وأن يكون مسامهة يف الًتبية اإلسالمية. وارجو لينتفع ىذا البحث 

 يف تطبيقو أو تطويره. هدلن قرأ
 

 معاني المصطلحات -ه 
ادلستعملة يف ىذا  بعض معاين ادلصطلحات من الكلمات واًل أتبُت 

 ة.البحث وىي دور ادلعّلم ادلساعد يف تعليم اللغة العربيّ 
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 الدور -2
ا مجعو: أَدوار. الدور دورً -يدور-كلمة دور مصدر من فعل دار

دار بعُضو فوق بعضِ : الطَّبَ َقُة ملغةً 
ُ

بعض ادلعاين ويلي . ٗن الشيِء ادل
 :اللغوية لكلمة الدور

ة ووظيفة - ْوُر: مهمَّ  .الدَّ
 أثّ رَ  أو ما عمل يف . شاركبدور/ لعب دورًا: شارك بنصيب كبَت قام -

 .ما شيء يف
ور - لوك( مع: )االجتماعيّ  الدَّ  أو اجلماعة، يف الفرد من ادلتوقَّع السُّ

د الثَّقايفّ  النَّمط  .٘معّينة مكانةً  يشغل الذي الفرد لسلوك ادِّ
 

 مع التعليم عملية يف هبا القيام جيب اليت أدوار كثَتة للمعّلم
 على قادرًا ادلعلم يكون أن جيب التعليم، َعالَ  يف دور ادلعّلم مهمّ  الطالب،

 يف ادلسامهة أشكال كل ىو ادلعلم التعليم. ودور يف يرغبون الطالب جعل
ديكن أن نفهم أن الدور  .ٙالتعّلم أىداف الطالب وتربيتهم لتحقيق تعليم

أو رلموعة وديكن أن  ىو بعض ادلسؤولية اليت تقع على عاتق شخص
الدور ىو رلموعة من األنشطة  يكون ذلا تأثَت على نفسو واآلخرين والبيئة.

ادلًتابطة أو األطر السلوكية اليت ربقق ما ىو متوقع يف مواقف معينة ويًتتب 
 .ٚيف األدوار إمكانية التنبؤ بسلوك الفرد يف ادلواقف ادلختلفة
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 المساعد المعّلم -0
بيئات ادلدرسية والذي يساعد ادلعّلم العامل يف  ادلعّلم ادلساعد أحد

يف ادلدرسة، كما أنو يساعد على جعل  ةالًتبويّ  وظيفتوعلى القيام ب الرئيسي
ادلعّلم ادلساعد ىو . ٛاخلبات التعليمية ادلقدمة إىل األطفال أكثر جدوى

ادلعّلم الذي يصاحب ادلعّلم الدائم يف غرفة الصف ويساعده يف ربسُت 
 .ٜالطلبة ضعاف التحصيلأداء 

 
 تعليم اللغة العربية -4

ومصادر  ادلعّلمتعليم اللغة العربية ىو عملية تفاعل بُت ادلتعلم و 
 التعلم كمحاولة لتحقيق أىداف معينة من اللغة العربية يف بيئة تعليمية.

 
 اتدراسة السابقال -و 

ساعد الباحث على مقارنة نتائج البحث وىي من ت اتالدراسة السابق
 سلوب الدراسة وىي:أأىم أساسية البحث اليت استخدمها الباحث لتعرف على 

تعليم األطفال ادلبكرة مساعدة عملية ادلساعد يف  ادلعّلمدور  ،ىيلما وايت -ٔ
 .ٓٔبندا أتشيو بروضة األطفال ألف باء المباسيو

ادلعّلم يف التعليم  لعدم اىتمام ادلعّلم البحث ىي يوجد قّلة دور  شكلةمإن 
ووجد فجوة يف تطبيق  وعنايتهم، اية األطفالمحادلساعد بعملية التنفيذ و 

 ادلعلم ادلساعد دور دلعرفةوأىدافها  سياسة ادلعّلم ادلساعد لتالميذ العادي.
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ادلنهج الذي  .التقييم عمليةو  الًتبوي والتنفيذ التخطيط عملية يف
 دور إنثة ىو النوعي الوصفي. نتائج ىذا البحث ىي استخدمتو الباح

 خطط تصميم يف وادلساعدة التخطيط أنشطة تعلم يف ادلساعد ادلعلم
 المباسيو با أليف األطفال روضة يف التعليمية الوسائط وإعداد الدروس

 ادلعلم دور. جًدا جيد التنفيذ يف ادلساعد ادلعلم دور. جيد تشيوأ نداب
 .اجدً  جيد التعلم تقوًن يف ادلرافق

أما الفرق بُت الدراسة السابقة والدراسة احلالية فهي موضع البحث 
الذي مت إجراؤه على مستوى الطفولة إما ىذا البحث سيتّم على مستوى 

. أوجو التشابو بُت ىذا البحث والدراسة السابقة ىي من ىدفها ادلتوّسطة
 لوصف الدور ادلعّلم ادلساعد دبنهج البحث النوعي.

  
ادلساعد يف مساعدة عملية التعلم يف  ادلعّلمفعالية دور  ،ديان رزقي اميليا -ٕ

 .ٔٔروضة األطفال يف مدينة سيمارانج

وظائف ادلعّلم ادلساعد يف قنون على يعتمد ىذا البحث الًتكيز 
. كان الغرض من ىذه الدراسة ٜٕٓٓلسنة  ٛ٘وزير الًتبية الوطنية رقم 

ادلساعد دلساعدة عملية التعلم يف روضة عرفة فعالية دور ادلعّلم مىو 
 ادلنهج الذي استخدمتو الباحثة ىو الكّمي. األطفال يف مدينة سيمارانج.

ا يف ادلساعدة على التعلم ونتائج ىذا البحث أن ادلعّلم ادلساعد مؤثر جدً 
 يف روضة األطفال يف مدينة سيمارانج.

ن موضوع أوجو التشابو بُت ىذا البحث والدراسة السابقة ىي م
البحث عن دور ادلعّلم ادلساعد. أما أوجو اختالفها من الدراسة السابقة 
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لكن يف ىذا  ،عن فعالية دور ادلعّلم ادلساعد دبنهج الكّمي تبحثفهي 
 وال دبنهج الكّمي البحث يبحث عن دور ادلعّلم ادلساعد ليس من فعاليتو

 تستخدم الدراسة احلالية منهج البحث النوعي. بل
 

دور مساعد التدريس يف تعظيم عملية التعليم يف  ،نورنا سورياسيلي  -ٖ
 .ٕٔالفصل الدراسي

 Teaching) ىذه الدراسة الصحيفة تبحث عن مساعد التدريس

Assistants) أخذ من منظومة التعليم من بريطانيا العظمى.  ذيدبنهج ال
الباحثة الوصفية من دور ادلساعد التدريسي إلجابة عن ادلسألة  قدمت

 التعليم يف إندونيسيا.

ادلعّلم ادلساعد ىو الشخص أّما نتائج البحث ىذه الدراسة ىي أّن 
الذي يدعم تعلم ادلعّلم يف الفصل. يف بريطانيا العظمى، يُعرف مساعدو 

( أو Classroom Assistants( أو )Teaching Assistantsالتدريس باسم )
(Learning Support Assistants( أو )Child Support Assistants أو )
(Special Needs Assistants.) مع تتوافق اليت التعليمية اخلدمات لتحقيق 

 ستخدامأن ي دلعلمعلى ا الفصل، يف رلموعة كل من تالميذ كل قدرات
 .للتالميذ ادلختلفة ميالتعل قدرات تنوع على تعتمد اليت ميالتعل اسًتاتيجية

والدراسة السابقة ىي وصفية دور أوجو التشابو بُت ىذا البحث 
ادلساعد يف تعليم. أما أوجو اختالفها من الدراسة السابقة استخدمت 

( وال تبحث عن دوره Teaching Assistantبإصطالح ادلساعد التدريسي )
 ىذه الدراسة حبثتو فقط بل شرحت عن كيفية ذبنيد ادلساعد التدريسي 
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يستخدم الباحث بإصطالح لكن يف ىذا البحث ، ا بأوجو اإلداريأيضً 
 ادلعّلم ادلساعد خاصة يف التعليم.

 
 حدود البحث - ز

ادلساعد يف  ادلعّلمإن احلد ادلوضوعي ىذا البحث ىو دور  :احلد ادلوضوعي -ٔ
 ة.بيّ العر التعليم اللغة 

بندا  ٔاحلكومية  ادلتوّسطة ادلدرسة سيجري ىذا البحث يف: احلد ادلكاين -ٕ
 .أتشيو

الزمان ذلذا البحث يف قسط الثاين عام الدراسي احلد الزماين: سيأخذ  -ٖ
ٕٕٓٓ/ٕٕٓٔ 

 
 
 



 
 

ٜ 

 

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 أتشيه بندا 2 الحكومية المتوّسطة المدرسة في سريعةلمحة  -أ 
شارع بوجوت بارين منرة بندا أتشيو  ٔادلتوّسطة احلكومية درسة ادلوقعت 

م، ٜٓ٘ٔكوتا آل مدينة بندا أتشيو. تأسس منذ سنة   منطقةقرية كرامات  ٗٗٔ
 البحثي. للتميز وطنية ومدرسة منوذجية كمدرسة مّت اختيارىا اآلن

( SMIيف أّول نشئها، يسّمى ىذه ادلدرسة دبدرسة ادلتوّسطة اإلسالمية )
 األمة مؤسسة وتنسيق رعاية ربت مودا اسكندر العسكرية ادلنطقة قيادة وقعت يف

 ،ٖٜ٘ٔ عام يف)أيب غاين(.  عثمان اينغ. أ قيادةربىت  والتعليم للًتبية اإلسالمية
 سوندي ىو الوقتذاك  ادلدير وكان (PHB) رلمع موقع إىل ادلدرسة ىذه انتقلت

زلمد  ثڠكوفأخذ  اليومية اإلدارة رللس إىل أيب وندي نتقلبعد ا ،(أيب وندي)
 ىذه ادلدرسة. حسن وظيفة ادلدير

يف أرض  كواال الشيعة شارع إىل ادلدرسة ىذه انتقلت ،مٜ٘٘ٔ عام
أما  .المبانة عثمان ثڠكو يقودىا وكان والتعليم للًتبية اإلسالمية األمة ؤسسةدل

وبعد مخسة سنوات غَّت  إبراىيم غزايل السيدم ىو ٜٙٓٔرئيس ادلدرسة عام 
 .امني ابراهام بتڠكورئيس ىذه ادلدرسة 

 إىل (SMI) من امسها وتغيَت ادلدرسة ىذه تأميم مت ،مٜٛٙٔ عام
(MTsAIN)، غَتت ،مٜٙٚٔ عام يف .بودديان علي زلمد ادلدرسة رئيس وكان 

 الوقت ذلك يف ادلدير وكان( MTsN) إىل( MTsAIN) من امسها ادلدرسة ىذه
 منذ عام رمحت عيسى الدكتوراندس تابعو مث الدين سمش إبراىيمالدكتوراندس 

 م.ٜٜٔٔ حىت مٜٗٛٔ
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الدكتوراندس  تابعو مث علي، عيسىالدكتوراندس  ىم التالية ادلدرسة رؤساء
الدكتوراندس ذوا احللم أ.  تعيُت مت عامنفس ال يف. مٖٜٜٔ عام حىت فوزي أمحد

 ليصبح انتقل الذي فوزي أمحد الدكتوراندس زلل ليحل للمدرسة رئيًسارمحان 
 .آتشيو نداب السالم دارب الرانَتيجامعة  يف الًتبية كلية يف زلاضرًا

قام مقام الدكتوراندس  حسُت الدين مجال الدكتوراندس ،مٜٜٛٔ عام
 تابع مٕٙٓٓعام  يف ذلك وبعد ادلدرسة، ذلذه كرئيسذوا احللم أ. رمحان  

فرئيس  ٕٚٔٓ إىل ٕٕٔٓمّث منذ عام . مٕٕٔٓ عام حىت زلمد الدكتوراندس
 اآلن حىت ٕٚٔٓ عام يف واستمرىذه ادلدرسة ىو أستاذ ذوا الكفل ادلاجستَت 

 ٖٔإيباس ادلاجستَت. اجلنيديأستاذ  قبل من
 
 أتشيه بندا 2 الحكومية المتوّسطة منهج الدرسي مدرسة -ب 

دينّية فيها رسة بنوعُت من العلم، مها علوم عامة وعلوم قامت ىذه ادلد
وقامت ىذه ادلدرسة بالتعليم صباًحا، بدًءا سعة السابعة والنصف  اللغة العربّية.

من  بقراروانتهاءًا سعة الواحدة هنارًا. أّما منهج التعليم يف ىذه ادلدرسة اقتداًءا 
 .اإلندونيسية للجمهوريّة الدينّية الشؤون وزارة

بندا أتشيو يسَت سَتًاجّيًدا،  ٔإّن التعليم يف مدرسة ادلتوّسطة احلكومية 
إال عشرة هنارًا.  عْشرة بدًأ من الساعة الثامنة صباًحا وانتهاًء يف الساعة الثانية

 من عديد اجملاالت وحصلت سلتلف يف الالمنهجية وزاد من ذلك األنشطة
 .اجلّيدة ادلدرسّية وادلرافق اًتفُت وادلوظّفُت بدعم من ادلعّلمُت اإلصلازات
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 المساعد  المعّلم -ج 
 المساعد المعّلممفهوم  -2

يعّلم معناه من يتَِّخذ مهنة -سم الفاعل من الفعل عّلما ادلعّلم لغةً 
ادلعّلم ىو من  اا على ادلتعلم. أّما اصطالحً التعليم أي من يعّلم علمً 

مناء التالمذ وتسعى لتنمية كل إمكانات الطالب، مثل  ىمسؤول عل
اإلمكانات العاطفية، واإلمكانيات ادلعرفية، واإلمكانات احلركية النفسية دبا 

ادلعّلم يدل على من لو أي أّن  .ٗٔيتوافق مع نتائج التعاليم اإلسالمية
 العلوم ادلعُت ويبّلغ علومو وقدوتو إىل ذىن ادلتعلم بطرق ادلخصوصة.

مساعدًة معناه -يساعد-فاعل من فعل ساعد ساعد لغةً ادل
ا ادلساعد ىو الشخص الذي تتمثل وظيفتو يف أما اصطالحً  .٘ٔمعاون

مساعدة اآلخرين يف تنفيذ ادلهام ادلهنية، على سبيل ادلثال يف العمل وادلهنة 
وزللو يف  ،ادلساَعد ومسؤوليتو ةادلساعد ىو من يساعد وظيف. ٙٔواخلدمة

 .ادلهنة أقل من مساَعده

بشكل عام، ادلساعد ىو ادلوظف الذي تتمثل وظيفتو يف مساعدة 
مدير أو موظف آخر لديو منصب أعلى منو إلكمال وظيفتو. باختصار، 
مصطلح ادلساعد ادلعروف للجمهور ىو الشخص الذي يعمل ألشخاص 

 ، وادلهنة واخلدمة.آخرين يف تنفيذ ادلهام بشكل احًتايف مثل العمل اليومي

ادلعّلم ادلساعد ىو الشخص الذي يدعم تعلم ادلعّلم يف الفصل. يف 
( Teaching Assistantsبريطانيا العظمى، يُعرف مساعدو التدريس باسم )

( أو Learning Support Assistants( أو )Classroom Assistantsأو )
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ٕٔ 
 

 

(Child Support Assistants( أو )Special Needs Assistants غالًبا ما .)
يشارك مساعدو ادلعّلمُت يف التعلم الالزم دلغادرة الفصل الدراسي أو 

 .ٚٔحيتاجون إىل دعم إضايف مثل القراءة أو احلساب أو أنشطة التحقيق

وفًقا ل دياه بوسبيتا فإن ادلعّلم ادلساعد ىو ادلعّلم الذي يرافق 
كجسر يف التفاعل بُت معلم األطفال عند التعليم يف الفصل. يعمل ادلعّلم  

الفصل واألطفال الذين ال يزالون صعوبة يف الًتكيز على االنتباه إىل معلم 
أما مفهوم من ادلعّلم ادلساعد يف ىذا البحث ىو الشخص . ٛٔالفصل

الذي يساعد ادلعّلم يف التعليم ويرافق التالميذ يف الفصل ويكون قدوة ذلم 
 وادلرافق يف التعليم وخارجو.

 
 حقاق المعّلم المساعداست -0

سنة  ٖٚٔيف قانون وزير الًتبية والتعليم والثقافة رقم كما ورد 
 :ٜٔاستحقاق ادلعّلم ادلساعد ىو على أنّ  ٕٗٔٓ

 D-IIلروضة األطفال ) ادلعّلممن تربّية  ٕ-الدبلوم  ديتلك اإلجازة (ٔ

PGTKأو( من قسم التعليم ادلعتمد ،; 
العالية وديتلك شهادة علمّية من ديتلك عل األقّل اإلجازة من ادلدرسة  (ٕ

التمرين أو الدورات الًتبّية الطفولة ادلبكرّة دلرحلة ادلعّلم ادلساعد من 
 مؤّسسة الكفاءة ادلعتمد.

. األطفال روضة ستوىيف م ادلساعد للمعلم االستحقاق يوجو ىذا
من  أعلى االستحقاق كوني أن يشًتط ادلتوسطة ادلدرسة دلستوى أما
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ٖٔ 
 

 

 معلم تأىيل شهادة ديتلك أو. األقل على ٗ أو ٖ دبلوممستوى أسفلو ك
 .ادلعتمدة ؤسسةادل من مساعد

 
 المساعد المعّلمكفاءة  -4

سنة  ٖٚٔكما نصت يف قانون وزير الًتبية والتعليم والثقافة رقم 
هتم الفرعية ىي على ادلساعد وكفاءا لى أّن الكفاءات للمعلمع ٕٗٔٓ

 :ٕٓالنحو التايل

 (Pedagogikكفاءة الًتبوية ) (ٔ
 .واحلماية والرعاية التعليم لبامج التخطيط أنشطة -أ 
 واحلماية. والرعاية التعليم بعملية القيام -ب 
 واحلماية. والرعاية التعليم ونتائج لعملية تقييم إجراء -ج 

 
 كفاءة الشخصّية (ٕ

 .للطفل ةالنفسيّ  لالحتياجات وفًقا فتصرّ ي أن -أ 
 ومعتقدات الطفل.أن يتصّرف مناسباً دبعيار الدينّية وثقافة  -ب 
 أن يتظاىر نفسو خبلوٍق حسٍن. -ج 

 
 كفاءة ادلهنّية (ٖ

 .الطفل منو مراحل فهم -أ 
 وتطورىم. األطفال منو فهم -ب 
 .واحلماية والرعاية الًتبوي التحفيز كيفية فهم -ج 
 بناء التعاون مع والدي الطفل يف التعليم والًتبّية واحلماية. -د 

                                                           
20

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134 tahun 2014 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, lampiran 2. 



ٔٗ 
 

 

 يّتصل بكالٍم فّعاٍل. -ه 
 

 كفاءة اإلجتماعّية (ٗ
 التكييف يف البيئة اإلجتماعّية. - أ

 يّتصل بكالٍم فّعاٍل. - ب

فقط،  لاإن ىذه الكفاءت األربعة فقد يوجد دلرحلة روضة األطف
قانون وزير الًتبية والتعليم لذالك فقيس الباحث ىذه الكفاءت من 

فيجب على  لكفاءت ادلعلم ادلساعد يف مستوى ادلدرسة ادلتوسطة. والثقافة
 من ذلك، ومعالكفاءت. ادلعلم ادلساعد يف ادلدرسة ادلتوسطة ليهتم هبذه 

 يوجد ال ألنو ىذا، عن سلتلًفا ميدان البحث يفيوجد الباحث  أن ادلمكن
 .ادلساعد يف مستوى ادلدرسة ادلتوسطة للمعلم خاص أساس

 
 وظيفة المعّلم المساعد -4

رعاية الطفل ادلديرية العامة دالئل فنية لتنفيذ حدائق وفًقا بكتاب 
 لتعليم الطفولة ادلبكرة الرمسية وغَت الرمسية وزارة الًتبية الوطنية توضح أنّ 

 :ٕٔوظيفة ادلعّلم ادلساعد ىي

 .يف تكوين شخصية األطفال ن قدوةً و يكأن  (ٔ
 .يساعد ادلعّلم يف زبطيط الدروس (ٕ
 .يساعد يف إدارة أنشطة اللعب وفًقا دلراحل منو الطفل (ٖ
 .يف تقييم مراحل منو الطفليساعد  (ٗ

                                                           
21

 Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan, Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak, (Jakarta: Direktorat 

Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, 2011), h. 16 



ٔ٘ 
 

 

دلعلم ادلساعد يف  وزارة الًتبية الوطنيةإّن ىذه الوظائف يوجهها 
عن وظائف  دالئل فنية. بسبب ال يوجد تعليم الطفولة ادلبكرةمستوى 

ادلعلم ادلساعد دلستوى ادلدرسة ادلتوسطة فيقيس الباحث ىذه الوظائف 
على ادلعلم ادلساعد يف ىذه دلعلم ادلساعد يف ادلدرسة ادلتوسطة، فيلزم 

 ادلستوى على األقل أربعة وظائف اليت كتبت الباحث يف السابق.
 

 دور المعّلم المساعد -4
من حيث ادلبدأ، يكون للمعلم ادلساعد نفس ادلعٌت أي ادلعّلم  

كمعلم يصبح شخصية ومنوذًجا حيتذى بو وربديًدا لألقران والطالب 
يقوم ادلعّلم ادلساعد بتنفيذ ادلهمة دلساعدة وبيئتهم ولكن يف أداء واجباهتم، 

وظيفة ادلعّلم يف ىذه احلالة ىو تنفيذ ف .ادلعّلم يف أداء واجباتو الرئيسية
التعليم للطالب. يرتبط ادلساعد ادلقصود بتنفيذ مسؤوليات ادلعّلم مع 
ادلهمة الرئيسية لتعليم الطالب وتدريسهم وتوجيههم وتدريبهم 

 .ٕٕوتقييمهم
يف الفصل  ساعدة وظيفة ادلعّلمم ىو ر ادلعّلم ادلساعددو  ،اإذً 

ومرافقة التالميذ يف التعليم وخارجو من اخالقهم وشخصياهتم ألن ادلعّلم 
قدوة لتالميذه يف ادلدرسة وأيضا يكون ادلعّلم ادلساعد دلساعدة التالميذ يف 

 سيأيت بيانو بعد حصل البحث. الشرحفما زاد من ىذا  التعليم والتدريس.
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 ةالعربيّ تعليم اللغة  -د 
 يف التعليم ومصادر مع ادلعلم الطالب بُت تفاعل إّن التعليم ىو عملية

الّلغة العربّية منظومة كبى، ذلا أنظمة متعّددة، فلها نظامها الصويت  .ٖٕالتعّلم بيئة
ادلوزع توزيًعا ال يتعارض فيو صوت مع صوت، وذلا نظامها التشكيلي الذي ال 

مع موقع، وذلا نظامها الصريف اّلذي ال تتعارض فيو صيغة مع  يتعارض فيو موقع
صيغة، وذلا نظامها النحوي اّلذي ال تتعارض فيو قاعدة مع قاعدة، وذلا بعدذلك 
نظام للمقاطع، ونظام للنب، ونظام للتنغيم، فهي منظومة كبى يؤّدي كل نظام 

 .ٕٗمنها وظيفتها بالتعاوم مع النظام األخرى
العال، دبا ذلك يف إندونسيا.  يف ربدثًا اللغات أكثر ثاين ىي ةالعربيّ  الّلغة

اللغة العربية ىي اللغة اّليت يتكّلم ويعّب هبا الناس من الدول العربّية عن أغراضهم. 
أعٍت ىنا أصل اللغة العربية من الدوال العريب مث انتشرت ىذه اللغة يف العاَل 

قسمان الفصاحة والعاّمية، اللغة العربية ويتكلم هبا الناس يف كل مكان، وىي 
الفصحة هتتّم بقواعد النحو والصرف والبالغة أّما العاّمية عكس الفصاحة. 

 واللغة العربية لغة اإلسالم ولغة القرآن واحلديث.
 التعلم ومصادر وادلعلم ادلتعلم بُت تفاعل ىو عملية تعليم اللغة العربّية

 من وصفو وديكن .تعليمية بيئة يف العربية للغةمن ا معينة أىداف ربقيق كمحاولة
 تالميذه مع العربية اللغة مدرس يتفاعل حيث مدرسة يف فصل إىل النظر خالل

 والدروس ادلعرفة تصل حىت معينة وطرق بأساليب العربية اللغة دروس ويعّلم
 .التالميذ أذىان إىل العربية
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ٔٚ 
 

 

على ادلتعلم إتقاهنا وىي لتعليم اللغة العربية أربعة مهارات اّليت جيب 
وأّما مهارة  مهارة اإلستماع ومهارة الكالم ومهارة القراءة ومهارة الكتابة.

اإلستماع ىي أداة متكامل يتطلب استخدام حواس: البصر، والسمع، والعقل، 
وإجراء عملية ربط بُت األفكار ادلتعّددة. ومهارة الكالم ىو ما يصدار اإلنسان 

شيء لو داللة يف ذىن ادلتكلم والسماع أو على األقل يف من صوت يعبلر بو عن 
ذىن ادلتكلم. ومهارة الكتابة ىي أداء منظم وزلكم يعب اإلنسان عن أفكاره 

 .ٕ٘ومشاعره ابوسة يف نفسو
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 الفصل الثالث
 يإجراءات البحث الحقل

 منهج البحث -أ 
 من بوساطتو الباحثون يتمكن فكري هنج ىناك العلمي البحث يف

 العلمي، منهج من أكثر فيو يستخدم مرسوم، منهاج باتباع احلقائق عن الكشف
 وفق البحث أىداف ربقيق من للتقصي خاصة طرائق على ادلناىج وتعتمد

 تصميم من ىام أساسي جانب توضيح يف يعُت لو، وضع الذي العلمي التصميم
فاستعمال ادلنهج يف البحث يسّهل الباحث يف عملّية البحث وكتبو  .ٕٙالبحوث

 ونيل نتائجو.

 يف احلقيقة عن الكشف إىل ادلؤّدي أّما ادلنهج إصطالًحا ىو الطريق
 وربدد العقل سَت على هتيمن اليت العامة القواعد من طائفة بواسطة العلوم،

منهج البحث منتفع ونفهم ىنا أّن  .ٕٚمعلومة نتيجة إىل يصل حىت عملياتو
 لَتّتب سَت العقل الباحث.

الطريقة اّليت يستخدمها الباحث يف ىذا البحث ىي النوعي الوصفي أو 
وصفي البحث النوعي  (.Qualitative Descriptiveما يقال باإلصللزية )

(Descriptive دبعٌت أن الباحث يهتّم يف اإلجراءات والعمليات، وادلعاين )
من خالل الكلمات والتصرفات الصور ادلستوحات عن ادلكتسبة، وفهمها، 

. الباحث يذىب شخصيِّا وبنفسو إىل األفراد واجلماعات ادلعنية ٕٛرلتمع الدراسة
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بالبحث وحيدد ادلواقع، ومؤسسة ادلعنية بالبحث وادلالحظة وادلراقبة، أو تسجيل 
 .ٜٕالبيانات ادلتعّلقة بالسلوك يف ايط الطبيعي ذلا

ىذا البحث ىو منهج النوعي يهدف لوصف دور ادلعّلم  نهج يفأما ادل
. رجاًء أن تصبح بندا أتشيو ٔ ادلتوّسطةدبدرسة  ةادلساعد يف التعليم اللغة العربيّ 

 نتائج ىذا البحث فيما بعد نظرية جديدة ديكن تطبيقها يف بيئة الًتبوية وخاصةً 
 يف تعليم اللغة العربية.

 
 مصدر البيانات -ب 

يعًتف باجملتمع وال العينة. حىت إذا ظهرت كلمة البحث النوعي ال 
ىذه العينة ال سبثل اجملتمع، بل يتم التعامل معها على  "عينة" بطريقة نوعية، فإنّ 

أهنا حالة ذلا خصائصها اخلاصة، واليت ال تتطابق بالضرورة مع خصائص السكان 
اجملتمع  . فتسّمى مصدر البيانات يف البحث النوعي بداًل منٖٓالذين ديثلوهنا

 والعينة يف البحث الكّمي.

ألّن اجملتمع يستقبل التعميم. ال ال يذكر  اجملتمع يف البحث النوعيإّن 
جيب التعميم عند كتابة نتائج البحث النوعي ألّن العينة الصغَتة ال سبثل عامة 

 . ولكن، ىناك العينات يف البحث النوعي يقال العينات غَت العشوائية.ٖٔاجملتمع

 يف العشوائي االحتمايل األسلوب إىل الكّمي البحث يف باحثال يسعى
 رلتمع أفراد لعموم شلثلة عينتو تكون أن بغرض رأينا، كما البحث، عينات اختيار

 ومن. اجملتمع أفراد بقية على نتائجو التعميم من ذلك ديكنو أن بغرض الدراسة،
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 من الكثَت أن منهم، وضلن العلمي، البحث كتاب من عدد يؤكد ادلنطلق ىذا
 يف النقطة ىذه أخذ إىل يسعون اآلخرين ىم النوعي البحث يف الباحثُت

 اجلوانب على الًتكيز إىل أيًضا يسعون النوعيُت الباحثُت أي أهنم، إىل. اإلعتبار
 العينة، أفراد عند ادلعلومات غزارة مثل النوعي، البحث عينات يف ادلهمة األخرى

 وإعطاء للتعاون واستعداده بالبحث، ادلعنية وادلوضوعات األحداث من وقرهبا
 .ٕٖالوافية ادلعلومات

لذالك، اختار الباحث ادلعاينة ذلذا البحث ىي العينة ادلقصودة أو 
العمدية. ويكون االختيار يف ىذا النوع من العينات على أساس حّر، من قبل 

الدراسة أو الباحث وحسب طبيعة حبثو، حبيث حيقق ىذا اإلختيار ىدف 
يف ىذا  أو العينة ادلقصودة  أّما مصدر البيانات. ٖٖأىداف الدراسة ادلطلوبة

مثّ  ،بند أتشيو ٔاحلكومية  ادلتوّسطةدرسة ادلادلعّلم ادلساعد من كّل البحث ىو  
 منّسق ادلعّلم ادلساعد يف ىذه ادلدرسة، وثالثة ادلعّلمُت اللغة العربّية.

 
 أدوات البحث -ج 

لبيانات من مصادر تساعد الباحث يف مجع ادلعلومات وا أدوات البحث
البحث ثالثة مصادر البيانات وىي كّل ادلعلم ادلساعد من مدرسة  البيانات. ذلذا

بندا أتشيو ومنّسق ادلعلم ادلساعد وثالثة أشخص من  ٔاحلكومية  ادلتوّسطة
 جلمع البيانات ةستباناللغة العربية. فيستخدم الباحث طريقة ادلقابلة واال اتادلعلم

  .ىذا لبحث
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 المقابلة -2
ادلقابلة ىي زلادثة موّجهة يقوم هبا شخص مع شخص آخر أو 
أشخاص أخرين، ىدفها إستثارة أنواع معينة من ادلعلومات إلستغالذلا يف 

 .ٖٗحبث علمي أو إلستعانةهبا يف التوجيو والتشخيص والعالج

 ويتلقى. سلفا ادلعّدة األسئلة من سلسلة ادلشارك سؤال يتمّ  حيث
 دور ويكون. والطريقة الًتتيب وبنفس نفسها األسئلة ادلشاركُت مجيع

 األسئلة على يرّكز ادلقابالت من النوع ىذا  طبيعة أنّ  كما زلايًدا، الباحث
 مسبًقا األمناط زلددة اإلجابات تكون أن وديكن الالعاطيفةو العقالنية

 ادلفتوحة األسئلة استخدام أيًضا ديكن أو ،(األجابات تنوع يف ضئيل قدر)
 .ٖ٘ضوابط أو قيود دون يريد، اليت بالطريقة اإلجابة للمشارك تسمح اليت

ن جلمع البيانات م هتدف أّما الطريقة ادلقابلة يستخدمها الباحث
 ادلتوّسطةاللغة العربّية يف ادلدرسة  منّسق ادلعّلم ادلساعد وثالثة معّلمات

منّسق أّما ادلقابلة اليت سيوّجهها الباحث إىل  بندا أتشيو. ٔاحلكومية 
 فمباحث أسئلتها حويل ىذه التايل: ادلعّلم ادلساعد

 .ئهادليل ادلقّرر لنشو  سياسة ادلعّلم ادلساعدتطبيق أساسية  -
 .واستحقاقو وظيفة ادلعلم ادلساعد  -
بندا  ٔاحلكومية  ادلتوّسطةيف ادلدرسة  وزلّلوأحوال ادلعلم ادلساعد  -

 .أتشيو
 رؤية منسق ادلعلم ادلساعد بعد طبقت ىذه سياسة. -
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 .ٖٛٛص. 
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اللغة العربّية  أّما ادلقابلة اليت سيوّجهها الباحث إىل ثالثة معّلمات
فمباحث أسئلتها حويل ىذه  بندا أتشيو ٔاحلكومية  ادلتوّسطةيف ادلدرسة 

 التايل:

 رؤيتهّن عن ادلعلم ادلساعد. -
ادلساعد وأدواره يف التعليم خصوًصا يف تعليم اللغة وظائف ادلعلم  -

 العربية.
 مرافقة ادلعلم ادلساعد على التالميذ وكفاءتو يف إدارة الفصل. -
 تقوًن ادلعلم ادلساعد على التالميذ وتعليمهم. -

 
 ستبانةاال -0

 األسئلة من رلموعة على ربتوى اليت ىي اإلستمارة ستبانةأّما اال
. ٖٙإلججابة بفرا أو ازلتتملة، واآلرا بإجاباهتا مزوودا ادلكتوبة العبارات أو

 االخبارية، الصيغة أو االستفهامية الصيغة ستبانةاال تستخدم أن وديكن
 فإن احلالتُت من أي ويف البند، أو السؤال مضمون على ذلك يؤثر أن دون

 .ٖٚمنهم مطلوب ىو دلا كتابة يستجيبون األفراد
ادلعلم ادلساعد.  أنفر من ٖٖ إىل سيوّجهها الباحث ستبانةأّما اال

أّما مباحث  (.Google Formsبواسطة اذلاتيفية أي ) ستبانةتّم االوست
 أسئلتها حويل ىذه التايل:

 .صورة قصَتة عن جانبيتهم ومهنتهم -
 .ترغيبهم يف اللغة العربية ومعرفتهم هبا -
 .تعليمهم، ادلستوى والقسمخلفية  -
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 .)الًتبوية والشخصّية وادلهنّية واإلجتماعّية(كفاءاهتم  -
 وظائفهم ودورىم يف التعليم خصوًصا يف تعليم اللغة العربية. -

 
قد سّبت ىذه االستبانة بصالحية اتوى فهي بإعطاء أسئلة االستبانة إىل ل

مع  تورة مسناويت، ادلاجستَت. بعد استشارة و اصالحاتلدكأىلها وىي ا
أنفر  ٖٖأسئلة االستبانة اليت سيوجهها الباحث إىل  ٚٗفصارت  األىل

 بندا أتشيو. ٔمن ادلعلم ادلساعد يف ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية 
 
 تحليل البياناتطريقة  -د 

ربليل البيانات يف البحث النوعي استقرائي )مؤرض(. يبٍت الباحث إّن 
من ادليدان،  استنتاجات حبثو من خالل "تلخيص" البيانات التجريبية اليت مجعها

. سيحّلل الباحث البيانت ٖٛوالبحث عن األمناط ادلوجودة يف ىذه البيانات
 نطرية من ادلقابلة مع مصدر البيانات.

 المقابلة -أ 
 من ادلقابلة وىي:ويلي مخسة خطوات لتحليل البيانات 

( إّن ىذه الطريقة من Trancribing) كتابة أو تفريغ المقابالت -ٔ
ادلقابالت مكتوبة من أجل تسهيل عملية ادلهم جًدا أن تكون 

التحليل، وإذا كانت ادلقابلة مسّجلة، ديكن تفريغ وكتابة األجزاء 
 .ٜٖادلهّمة وادلرتبطة مباشرة بالبحث فقط

، حيث يتّم تقسيم الوحدات الكبَتة إىل وحدات تنظيم البيانات -ٕ
أصغر. حيث أنّو من الصعب جًدا تفسَت البيانات، واستكمال 

                                                           
38

 Irawan, Penelitian kualitatif dan kuantitatif..., h. 53. 
 .ٓٗ ص.منهجية البحث العلمي...، رديا ماجد،   ٜٖ



ٕٗ 
 

 

بياناهتا الناقصة ومعاجلة تناقضاهتا، ما ل يعمد الباحث جوانبها و 
 إىل تنظيمها.

فاحلصول على نظرة شاملة دراسة البيانات المجمعة والتمعن بها،  -ٖ
عن البيانات، وفحص كل البيانات اجملمعة عند ىذه النقطة، ىو أمر 
مهّم بغرض احتماالت وجود موضوعات إضافية تشملها مثل تلك 

كيز ىنا ليس على معٌت وفحوى ادلوضوعات اليت البيانات. فالًت 
 ربتويها البيانات.

أي ذبميع البيانات يف موضوعات وأصناف تصنيف البيانات،  -ٗ
 هنائية بغرض إجياد معاين للبيانات اجملمعة.

وىنا يتّم عرض عدد من توليف وتركيب كل البيانات،  -٘
ول، اإلستنتاجات وادلقًتحات، مع احتمال قيام الباحث ببناء جدا

 .ٓٗوسلططات، وأشكال ىرمية داعمة للنصوص اجملمعة
 

 ستبانةاال -ب 
 Descriptiveيستخدم الباحث طريقة االْحَصائِيَّات الوصفّية )

Statistic)،  ىي إحصاءات تستخدم لتحليل البيانات من خالل وصف و
أو توضيح البيانات اليت مت مجعها كما ىي دون نية لتقدًن استنتاجات 

تشتمل األساليب اإلحصائية  .ٔٗالعموم أو التعميماتتنطبق على 
الوصفية على عرض البيانات من خالل اجلداول والرسوم البيانية 
وادلخططات الدائرية والرسوم التوضيحية والعرض التقدديي والوسائط 

واحلسابات العشرية والنسب ادلئوية وحساب انتشار البيانات وادلتوسط 
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أقصد ىنا  ٕٗادلعياري وحساب النسبة ادلئوية. واالضلراف وحساب ادلتوسط
 أّن البيانت اليت وجد سيتّم ربليلها بالوصفية.

سيبُت بنسبة مثوية طريقة االْحَصائِيَّات الوصفّية أّما أجوبة من االستبانة 
 :ٖٗ(، وصيغتها ىيٝ)

  
 

 
      

 الوضوح: 
 Pنسبة مثوية = 

 F  =تكرر أجوبة ادلستجبُت 
  n=  ادلستجبُتعدد 
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 الرابعالفصل 
 نتائج البحث ومناقشتها

 عرض البيانات -أ 
 يلي اجلدوال لوصف البيانات من ميدان البحث:

 4،2ل الجدو 
 بندا أتشيه 2الحكومية  المتوّسطة مدرسةالعدد المعّلمين والموظّفين في 

 عدد وظيفة نمرة
 ٔٙ ادلدّرس من ادلوّظف احلكوميّ  ٔ
 ٛ ادلدّرس غَت ثابت ٕ
 ٛ ادلوّظف اإلداري ٖ
 ٔ أمُت الصندوق ٗ
 ٗ أمُت ادلكتبة ٘
 ٖٖ ادلعلم ادلساعد ٙ

 4،0ل الجدو 
 بندا أتشيه 2الحكومية  المتوّسطة أسماء المعّلمات اللغة العربية في مدرسة

 وظيفة اسم نمرة
 ادلدّرسة يف الفصل السابع الدكتوراندا احلاّجة إرليت ٔ
 ادلدّرسة يف الفصل التاسع الدكتوراندا احلاّجة تربييت ٕ
 ادلدّرسة يف الفصل الثامن والتاسع ىَتين جوليتا، ليسانس ٖ
 ادلدّرسة يف الفصل الثامن الدكتوراندا احلاّجة روستيانا ٗ
 ادلدّرسة يف الفصل السابع احلاّجة جوت سوريّا، ادلاجستَت ٘
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 4،4الجدول 
دراسي عام بندا أتشيه  2الحكومية  المتوّسطةمدرسة ال عدد الطلبة في

0202/0202 

 الفصول نمرة
 عدد الطلبة

 المجموعة الطالبات الطاّلب
 ٘ٓٗ ٕٓ٘ ٘٘ٔ الفصل السابع ٔ
 ٜٖٛ ٜٕٗ ٓٗٔ الفصل الثامن ٕ
 ٜٜٖ ٕٔ٘ ٛٗٔ الفصل التاسع ٖ

 2294 442 444 المجموع
 

 4،4الجدول 
 2الحكومية  المتوّسطةمدرسة ال في والتعليم التربية غرض لترقية والوسائل المبانى

 0202/0202دراسي عام بندا أتشيه 
 عدد النوع نمرة

 ٖٖ فصل ٔ
 ٔ معمل علوم الطبيعة ٕ
 ٔ معمل اللغة ٖ
 ٔ مكتبة ٗ
 ٔ غرفة اإلستشارة ٘
 ٕ مصّلى ٙ
 ٕ مقصف ٚ
 ٔ غرفة ادلعّلم ٛ
 ٔ غرفة مدير ادلدرسة ٜ
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 ٔ التعليمّيةغرفة الوسائل  ٓٔ
 ٔ غرفة مهارية اليدويّة ٔٔ
 ٖ غرفة اإلداريّة ٕٔ
 ٗ مرحاض العام ٖٔ
 ٕ مرحاض ادلعّلم ٗٔ
 ٔ ميدان للرياضة ٘ٔ
 ٔ موقف الدرّاجة الناريّة ٙٔ
 ٔ معمل احلسوب ٚٔ
 ٗ مستودع ٜٔ

 
 جمع البيانات والمعلومات -2

 ستبانةوااللقد مجع الباحث البيانات وادلعلومات بطريقة ادلقابلة 
نتائج البحث كما وجدت فصل السابق. سيقّدم الباحث اليف  اليت ذكرت

من ميدان البحث باإلعتماد على رسالة عميد كّلية الًتبية وتأىيل ادلعّلمُت 
 الشؤون م ورسالة من وزارةٕٕٔٓيونيوا  ٗٔيف جامعة الرانَتي تاريخ 

أحلقتهما يف ملحق م، ٕٕٔٓيونيوا  ٙٔالدينّية مدينة بندا أتشيو تاريخ 
 البحث.

مّت مجع البيانات وادلعلومات بادلقابلة مع ثالثة معلمات اللغة العربية 
 ٚٓحىت  ٕٕٔٓيوليو  ٙٓومنسق ادلعلم ادلساعد يف يومُت، منذ تاريخ 

. أما االستبانة أعطى الباحث دبوافقة منسق ادلعلم ادلساعد ٕٕٔٓيوليو 
ادلستجبُت  ٜٕألجوبة من ووجد الباحث ا ٕٕٔٓيوليو  ٙٓيف تاريخ 

 .ٕٕٔٓيوليو  ٗٔأيام، تاريح  ٛبعد 
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 4،4الجدول 
 تقرير عملّية جمع البيانات والمعلومات

 مصدر البيانات نوع البيانات والمعلومات التاريخ

 ادلقابلة ٕٕٔٓيوليو  ٙٓ
 ىَتين جوليتا، ليسانس 

 و
 الدكتوراندا احلاّجة روستيانا

 ادلعلم ادلساعد ستبانةاال ٕٕٔٓيوليو  ٙٓ
 رمحي فؤدي، ادلاجستَت ادلقابلة ٕٕٔٓيوليو  ٚٓ
 الدكتوراندا احلاّجة إرليت ادلقابلة ٕٕٔٓيوليو  ٚٓ

 

  تحليل البيانات -ب 
 البيانات الديموغرافية -2

من  ينادلساعد ُتعن ادلعلم ستبانةتشتمل البيانات الدديوغرافية من اال
يف ازباذىم دبهنة ادلعلم ادلساعد  ةوعمرىم وبيدايدىم وجنسهم حيث عدد

 . وبياهنا يف رسم البياين اآليت:بندا أتشيو ٔمدرسة ادلتوّسطة احلكومية 

 

۷ٝ 

٩3٪ 

 العدد والجنس

 الرجل

 النسوة
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 ٜٕإىل ادلعّلمُت ادلساعدين، وجد الباحث  ستبانةبعد أعطى الباحث اال
( من النساء. وفًقا ٖٜٝ) ٕٚ( من الرجل و ٝٚ) ٕادلستجبُت، منهم 

 ادلساعد من النساء أكثر من الرجل.ذلذه البيانات فعدد ادلعلم 
 

 :ويلي البيانات ادلسجبُت من وجهة عمرىم

 
 ادلتوسطةأّن ادلعّلم ادلساعد يف مدرسة من ىذه البيانات وجد الباحث 

 بندا أتشيو ىم من الفتيان وفًقا بعمرىم. ٔاحلكومية 
 

 :ادلساعدوبيداية ازباذىم دبهنة ادلعلم ويلي البيانات ادلسجبُت من وجهة 
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درسة ادلمناسًبا ذلذا رسم بياين، وجد الباحث أن ادلعلم ادلساعد يف 
قد يكون معلًما  إهنم ،ادلتوسط يفبندا أتشيو  ٔاحلكومية  ادلتوسطة

من سنًة واحدًة وأكثرىم قد يكون معلًما مساعًدا  منعلى األقّل مساعًدا 
 .ست سنوات

 
 ونتائجها ستبانةتحليل البيانات من اال -0

، إّن األجوبة جائت من ستبانةجوبة ادلستجبُت من االأّواًل أ تبُت
استخدم الباحث معيار  ستبانةأنفر من ادلعلم ادلساعد، ذلذه اال ٜٕ

ا وموافق وجيادي وغَت موافق مسخب ليكرت ة خيارات اإلجابة، موافق جدِّ
 ل التايل:. أّما بياهنا يف جدو وغَت موافق بشدة 

 
 



ٖٕ 
 

 

 4،2الجدول 
 للمعلم المساعد ستبانةالبيانات من اال

 تبيين نمرة

 ستبانةخيارات اال

 غير موافق جيادي موافق موافق جدًّا
غير موافق 

 بشدة
٪ ƒ ٪ ƒ ٪ ƒ ٪ ƒ ٪ ƒ 

بية والتعليم أو كلية الَتبوية وتأىيل ًت أنَا متخرّج من كّلية ال ٔ
 ادلعلمُت.

ٝٚ٘،ٜ ٕٕ ٕٝٗ،ٔ ٚ - - - - - - 

 - - - - - - ٙ ٚ،ٕٓٝ ٖٕ ٖ،ٜٚٝ ألعب دورًا يف مراقبة تطور خصائص التالميذ ٕ
 - - - - - - ٔٔ ٜ،ٖٚٝ ٛٔ ٔ،ٕٙٝ أفهم القدرات وادلهارات األكادديية لكل تالميذ ٖ

أعرف الصعوبات اليت يواجهها التالميذ يف التعلم وخاصة  ٗ
 العربيةيف تعلم اللغة 

ٝ٘ٛ،ٙ ٔٚ ٖٝٗ،٘ ٔٓ ٖٝ،ٗ ٔ ٖ،ٗٝ ٔ - - 

من نتائج ربديد قدرات التالميذ وصعوباهتم يف تعليم اللغة  ٘
 - - ٖ ٖ،ٓٔٝ ٙ ٚ،ٕٓٝ ٙٔ ٕ،٘٘ٝ ٗ ٛ،ٖٔٝالعربية، أعددت االسًتاتيجيات واألساليب وادلناىج 
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 ادلناسبة لتطبيقها
 - - - - ٔ ٗ،ٖٝ ٕٔ ٗ،ٔٗٝ ٙٔ ٕ،٘٘ٝ يتشاور التالميذ معي عن التعليم وغَته ٙ
 - - - - ٛ ٙ،ٕٚٝ ٙٔ ٕ،٘٘ٝ ٘ ٕ،ٚٔٝ أنشأت برنارًلا معيًنا لزيادة دوافع التالميذ يف التعلم ٚ
 - - - - - - ٓٔ ٘،ٖٗٝ ٜٔ ٘،٘ٙٝ أعطيت الدوافع للتالميذ الكسالء يف التعلم ٛ
 - - - - ٘ ٕ،ٚٔٝ ٙٔ ٕ،٘٘ٝ ٛ ٙ،ٕٚٝ ألعب دورًا يف تقييم نتائج تعليم التالميذ ٜ

 - - - - ٗ ٛ،ٖٔٝ ٗٔ ٖ،ٛٗٝ ٔٔ ٜ،ٖٚٝ أقوم بتَ ْوثِْيق أنشطة التالميذ يف التعليم وخارجو ٓٔ
 - - - - - - ٚ ٔ،ٕٗٝ ٕٕ ٜ،٘ٚٝ رحم تالميذي صدوقًاأأنا  ٔٔ
 - - - - ٖ ٖ،ٓٔٝ ٛ ٙ،ٕٚٝ ٛٔ ٔ،ٕٙٝ أنا اتظاىر الصب واذلامد واإلنتباه على التالميذ ٕٔ
 - - - - - - ٘ٔ ٚ،ٔ٘ٝ ٗٔ ٖ،ٛٗٝ إجراءات على التالميذ الذين يتصرفونأزبذ على الفور  ٖٔ

ٔٗ 
أحاول دائًما بظهور النضيف والصحة واألنيق أمام 

 - - - - - - ٜ ٖٔٝ ٕٓ ٜٙٝ التالميذ

ٔ٘ 
أتظاىر خبلق احلسن واحلصيف وللطيف واإلحًتام واافظة 

 - - - - ٔ ٗ،ٖٝ ٜ ٖٔٝ ٜٔ ٘،٘ٙٝ يف مرافقة التالميذ

 ٛٔ ٔ،ٕٙٝ ٓٔ ٘،ٖٗٝ - - - - ٔ ٗ،ٖٝ أنا أميز بُت التالميذ على أساس اجلنس واخللفية ٙٔ
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 - - - - - - ٚٔ ٙ،ٛ٘ٝ ٕٔ ٗ،ٔٗٝ أنا كمعلم ادلساعد أسبثل قدوة حسنة على التالميذ ٚٔ
 - - - - - - ٕٕ ٜ،٘ٚٝ ٚ ٔ،ٕٗٝ أفهم مراحل تطور التالميذ يف التعليم ٜٔ

ٕٓ 
احلافز الًتبوي ورعاية التالميذ ومحايتهم أفهم أسلوب توفَت 

 - - - - ٙ ٚ،ٕٓٝ ٛٔ ٔ،ٕٙٝ ٘ ٕ،ٚٔٝ يف التعليم

ٕٔ 
ألعب دورًا يف مساعدة معلمات اللغة العربية قبل التعليم 

 - - - - ٚ ٔ،ٕٗٝ ٙٔ ٕ،٘٘ٝ ٙ ٚ،ٕٓٝ وأثنائو وبعده

 - - - - - - ٚٔ ٙ،ٛ٘ٝ ٕٔ ٗ،ٔٗٝ أتواصل جيًدا مع تالميذي ٕٕ
 - - - - - - ٛٔ ٔ،ٕٙٝ ٔٔ ٜ،ٖٚٝ أطيع بقواعد وقانون ادلدرسةأنا  ٖٕ

لدي عالقة جيدة مع زمالئي ادلعلمُت ادلساعدين يف  ٕٗ
 - - - - - - ٓٔ ٘،ٖٗٝ ٜٔ ٘،٘ٙٝ ادلدرسة

 - - - - - - ٔٔ ٜ،ٖٚٝ ٛٔ ٔ،ٕٙٝ أنا أعمل جيًدا مع ادلعلمُت من كل مواد الدراسية ٕ٘
 - - - - ٔ ٗ،ٖٝ ٜٔ ٘،٘ٙٝ ٜ ٖٔٝ التالميذ يف أسرهتمأفهم ظروف وخلفيات  ٕٙ

 

 

  



ٖ٘ 
 

 

 ٔاحلكومية  ادلتوسطةدرسة ادلأّن ادلعلم ادلساعد يف  تدّل على ٚ،ٗمن اجلدول 
وتأىيل ادلعلمُت  بية والتعليم أو كلية الًتبويةًت ية البندا أتشيو كّلهم متخّرجون من كلّ 

( أجابوا موافق ٜٝ،٘ٚأنفر منهم ) ٕٕبأقسم التعليم ادلختلفة. وفًقا للبيانات، كان 
تعليمي من ادلعّلم ادلساعد  مستوى آخر ( أجابوا موافق.ٝٔ،ٕٗأنفر ) ٚجًدا، وبقيتهم 

 ٕ( متخرجون من مستوى التعليم درجة اجلامعة األوىل، أّما الباقي منهم ٜٝٓأنفر ) ٕٙ
 ( متخرج من مستوى اجلامعة العليا.ٝٓٔ)

التالميذ وفًقا ألجوبتهم  خصائص تطور مراقبة يف ادلعلم ادلساعد يلعب دورًا إنّ 
ا، وبقيتهم أجابوا موافق. ٖٝ،ٜٚأنفر ) ٖٕ ادلعلمُت و ( منهم أجابوا موافق جدِّ

أنفر  ٛٔ ،األكادديية وادلهارات ادلساعدين فهموا تالميذىم من حيث القدرات
ا، وبقيتهم أجابوا موافق فقط.ٝٔ،ٕٙ) ومعظمهم عرفوا  ( منهم أجابوا موافق جدِّ

 العربية. اللغة ميتعل يف خاصة ميالتعل يف التالميذ يواجهها اليت الصعوبات

 أعددت العربية، اللغة تعليم يف وصعوباهتم التالميذ قدرات ربديد نتائج من
( ٝٛ،ٖٔأنفر ) ٗوفًقا ألجوبتهم  .لتطبيقها ادلناسبة وادلناىج واألساليب االسًتاتيجيات

ا ومنهم أجابوا موافق  ( اّلذان يداّلن ٕٝ،٘٘أنفر ) ٙٔمن ادلستجيبُت أجابو موافق جدِّ
 لتطبيقها. ادلناسبة وادلناىج واألساليب إلعداد االسًتاتيجيات

 فسيقوم ادلعلم ادلساعد بأنشطة ادلتنوعو منها مباحثة عن مدرسة، ربضر ال إذامثّ، 
 واجب ادلنزل ادلتعّلق بذاك الدرس، مراجة ادلادة السابقة، الكتابة والتمرينات، إرشاد

 ولعب الكتاب، إعطاء الدوافع على التالميذ من ادلفردات بعض حفظ إىل التالميذ
 بادللل. يشعروا ال حىت األلعاب

عد عن وأّن أكثر من خبة ادلعلم ادلساعد كانوا التالميذ يتشاروا مع ادلعلم ادلسا
ا و ٕٝ،٘٘أنفر ) ٙٔمسألتهم يف تعليم أو غَته.  ( من معلم مساعد أجابوا موافق جدِّ
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( منهم أجابوا موافق، وبقية نفرًا واحًدا منهم أجاب جيادي ٝٗ،ٔٗأنفر ) ٕٔ
(ٖ،ٗٝ.) 

 مطلًقا قرارًا يتخذون ال التالميذ. لكنهم تعليم نتائج تقييم يلعبوا دورًا يف وأكثرىم
 ادلعلم يقوموفًقا ألجوبة،  .اليومي التقييم يف فقط يساعدون فهم التالميذ، درجات بشأن

 ٛأنفر منهم يقوموا بتقييم لكل حصة الدراسية،  ٔٔللتالميذ.  تقييم بإجراء ادلساعد
أنفر منهم يقوموا بتقييم لكل أسبوع مرة  ٘أنفر منهم يقوموا بتقييم لكل يوم مرة واحدة، 

 رة واحدة.واحدة، وبقيتهم لكل شهر م

موافقون للقيام بتَ ْوثِْيق أنشطة التالميذ يف التعليم وخارجو.  وادلعلمُت ادلساعدين
ا، وبقيتهم جياديون. ٔٔأنفر منهم أجابوا موافق،  ٗٔ  أنفر منهم أجابوا موافق جدِّ

أنفر من ادلعلمُت ادلساعدين يقومون  ٚٔمناسًبا ألجوبة من اإلستبانة وجد الباحث أن 
أنفر منهم يف كل يوم،  ٘أنشطة التالميذ يف التعليم وخارجو مرات يف األسبوع،  بتَ ْوثِْيق

أنفر منهم لكل أسبوع مرة واحدة، ونفران بقيتان يقمان بتَ ْوثِْيق أنشطة التالميذ  ٘و 
 لكل شهر مرة واحدة.

وجد الباحث أن كل ادلعلم ادلساعد موافقون ألن يرمحوا تالميذىم صدوقًا و 
ا وبقيتهم أجابوا موافق. ويتظاىر ٕٕخالًصا.   واذلامد بالصب أنفر منهم أجابوا موافق جدِّ

التالميذ،  أمام واألنيق والصحة النضيف بظهور دائًما التالميذ. ورباول على واإلنتباه
ويتواصل ادلعلم ادلساعد خبلق احلسن واحلصيف وللطيف واإلحًتام واافظة يف مرافقة 

ن بأن يتمثلوا بقدوة حسنة على التالميذ. وكلهم موافقون ألن ال التالميذ وكّلهم موافقو 
 واخللفية. اجلنس أساس على التالميذ بُت دييزوا

 لديهم تلميذ كان أنواع ادلختلفة اليت يتحذىا ادلعلم ادلساعد لتعامل إذا ويوجد
 قسم إىل الفصل واإلعطاء مشرف إىل والنصيحة والشكاية مشاكل، منها النداء

 تدرجييِّا. الولدين، فهؤالء األنواع يفعلو إىل اإلستشارة والشكاية



ٖٚ 
 

 

 ورعاية الًتبوي احلافز توفَت ووجد الباحث أيًضا أن ادلعلم ادلساعد يفهم أسلوب
أنفر بألجوبة اجليادي. أهنم يلعبون  ٙالتعليم. كلهم موافقون إال  يف ومحايتهم التالميذ
 ٙوبعده. كلهم موافقون إال  وأثنائو التعليم قبل يةاللغة العرب معلمات مساعدة دورًا يف

 أنفر بإلجوبة اجليادية.

وفًقا من أجوبة االستبانة فهم يرون أهنم يتواصل مع تالميذىم جيًدا، وأهنم 
األجوبة  ٔٔأألجوبة موافق و ٛٔادلدرسة مشتق من أجوبتهم  مطيعون بقواعد وقانون

ا. ولديهم عالقة ادلدرسة، معالقة  يف ادلعلمُت ادلساعدين زمالئي مع جيدة موافق جدِّ
ا )  ادلعلمُت مع جيًدا أنفر(. ويعمل ٓٔأنفر( وأجوبة ادلوافق ) ٜٔبأجوبتهم موافق جدِّ

 مواد الدراسية و يتواصل مع أولياء التالميذ جيًدا. كل من
 

 تحليل البيانات من المقابلة ونتائجها -4
 ادلتوّسطةدرسة ادلالدراسية يف  ادلناىج قسم من برنامج ادلساعد ادلعلم

 بندا أتشيو. أول إقامة ىذه السياسة يهدف إىل أن ادلعلم ادلساعد ٔاحلكومية 
 ادلعلم برنامج كمرافق لتالميذ يف التعليم وصاحب من مشرف الفصل. يعتمد

 .اجلديد التالميذ مشاورة يف التالميذ أولياء موافقة على أيًضا ادلساعد

 ادلتوّسطةدرسة ادلىذه السياسة لستة فصول من أول ذبريب  ٕ٘ٔٓسنة 
الدراسية تأثَتًا كبَتًا يف  ادلناىج بندا أتشيو، وراى رلليس الرؤساء وقسم ٔاحلكومية 

التعليم، بسبب ىذا التأثَت يوجد ادلعلم ادلساعد يف كّل فصول من ىذه ادلدرسة 
 حىت اآلن.

بندا أتشيو  ٔاحلكومية  ادلتوّسطةدرسة ادلإن وظائف ادلعلم ادلساعد يف 
 دلشرف الصاحب أو وىو ادلساعد التعليم ومرافقتهم يف التالميذ وىي مراقبة

 يف أو كان مدرسة يف التالميذ، تعليم دلراقبة التالميذ أولياء مع ويتاعاون الفصل
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وادلعلم ادلساعد أيًضا بإرشاد وإشراف التالميذ يف ادلدرسة كما أهنم   .البيت
 ميذ يف ادلدرسة.كصاحب ولدي التال

 على ادلراقبة يلعب ادلعلم ادلساعد دورًا مؤثرًا يف مرافقة تعليم التالميذ، ديكنو
 حىّت  التعليم، بدء قبل التالميذ كإعداد الفصل إىل حيضر ادلعلم ل عندما التالميذ

 ادلعلم قبل من مسبًقا إعدادىم مت قد التالميذ ألن ىدوًءا بشكل التعليم يسَت
 يتعلق أّما فيما تنظيماً. أكثر اخلصوص وجو على تعلم عملية فتصبح ادلساعد.

 ادلعلم أن كما الفصل، مشرف من أفضل يعرف ادلساعد ادلعلم فإن التالميذ، حبالة
 وسلوكهم. التالميذ دلواقف أفهم فهم لذلك التالميذ، إىل أقرب ادلساعد

ا. فصوار  العربّية اللغة تعليم يفخاصة  ادلساعد ادلعّلم دورأّما  جيد جدِّ
 ادلثال، سبيل على. التعليم عملية أثناء ادلادة مدرسة مساعدةىي كوأشكال الدور 

 اللغة مدرس يطبق عندما دراسية فرق إىل التالميذ تقسيم ادلساعد دلعلم ديكن
 التالميذ مع والتعامل النصيحة بتقدًن ادلساعد ادلعلم يقومو  ،ادلناقشة طريقة العربية

 ادلنزل واجب ىناك كان إذاأّما  عند التعليم. يتصرفون أو ضوضاء يصدرون الذين
 .التالميذ بتذكَت ادلساعد ادلعلم يقوم العربية، اللغة ماّدة من

 

 مناقشة البيانات - ج
 بندا أتشيه 2الحكومية  المتوّسطةمدرسة الالمعلم المساعد في  -2

بندا أتشيو  ٔاحلكومية  ادلتوّسطةدرسة ادلعدد ادلعلم ادلساعد يف  إنّ 
من  ٖمن النساء و  ٖٓأنفر،  ٖٖم كلهم ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓدراسي عام 

 يصنفون يزالون سنة، لذالك ال ٖ٘سنة و ٕٗالرجال. أّما عمرىم من بُت 
 سنوات، شباب. أكثر من ادلعلم ادلساعد قد يرافق التالميذ لعدة أهنم على
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عامُت، أقدمهم منذ  إىل عام واحد دلدة فقط مساعًدا مدرًسا كان وبعضهم
 م.ٕٕٔٓوأجدادىم منذ سنة  ٕ٘ٔٓسنة 

درسة ادلأما من خالل خلفية التعليم، فكل ادلعلم ادلساعد يف 
بندا أتشيو متخرجون من كلية الًتبوية وتأىيل ادلعلمُت  ٔاحلكومية  ادلتوّسطة

 من أقسم الدراسة ادلختلفة، كقسم التعليم اللغة العربية وقسم التعليم اللغة
اإلصلليزية وقسم التعليم اللغة اإلندونسية وقسم التعليم اإلقتصادية وقسم 

 الرِّيَاِضيَّات وقسم التعليم بُِيوُلوِجَيا. التعليم الًتحيية وقسم التعليم ِعْلم

، وجد الباحث أن أكثر من ادلعلم ادلساعد يرغب يف ستبانةوفًقا ال
ماّدة اللغة العربية، ال شّك ألهنم قد تعلم ىذه اللغة يف ادلعهد وبعضهم يف 

( ما زال يتعلم اللغة العربية ٕٝ،ٛٗوالعالية. بعضهم ) ادلتوّسطةدرسة ادل
 أيًضا حىت اآلن.

 
 التالميذ تعليم مرافقة في المساعد المعّلم دور -0

 وأيًضا كمعلم بالكفاءة أيًضا ادلدرسة ىذه يف ادلساعد ادلعلم يكفي
 كمرافق ومساعد التعليم التالميذ.

 (Pedagogikكفاءة التربوية ) (2
 ٕٗٔٓسنة  ٖٚٔقانون وزير الًتبية والتعليم والثقافة رقم ل وفًقا 

 أنشطة تربية األطفال ىيدلعلم ادلساعد يف  الًتبوية كفاءاتلى أّن  ع
 التعليم بعملية القيامو  واحلماية والرعاية التعليم لبامج التخطيط

 .واحلماية والرعاية التعليم ونتائج لعملية تقييم إجراءو  واحلماية والرعاية
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 ٔيف ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية  ادلعلم ادلساعد الكفاءاتأّما 
 التالميذعلى وادلراقبة  واحلماية الرعايةفهم يتخذون على بندا أتشيو 

 خصائص تطور مراقبة يف يلعب دورًاو عند التعليم وخارجو  ومرافقتهم
التعليم فهم يساعد ادلعلم فقط وال  ونتائج لعملية أّما تقييم التالميذ.

يتخذ دبسؤلية التقييم مطلًقا، ألّن ىذه الوظيفة من وظائف ادلعلم 
 الرئيسي.
 

 الشخصّيةة كفاءا   (0
 ٕٗٔٓسنة  ٖٚٔقانون وزير الًتبية والتعليم والثقافة رقم وفًقا ل

 أندلعلم ادلساعد يف تربية األطفال ىي الشخصّية  لى أّن كفاءاتع
 دبعيار مناسباً  يتصّرف أن و للطفل النفسّية لالحتياجات وفًقا يتصّرف

 .حسنٍ  خبلوقٍ  نفسو يتظاىر أن و الطفل ومعتقدات وثقافة الدينّية
من ادلعلم ادلساعد يف ادلدرسة ادلتوسطة الشخصّية  اتكفاء أّما

 بُت وال دييز  التالميذ على حسنة بقدوة فهم يتمثل ٔاحلكومية 
 احلسن خبلق ويتظاىر أيًضا واخللفية اجلنس أساس على التالميذ

 وحياول  التالميذ مرافقة يف واافظة واإلحًتام وللطيف واحلصيف
 التالميذ. أمام نيقواأل والصحة النضيف بظهور دائًما

 
 المهنّية كفاءة (4

سنة  ٖٚٔقانون وزير الًتبية والتعليم والثقافة رقم وفًقا ل
دلعلم ادلساعد يف تربية األطفال الشخصّية  لى أّن كفاءاتع ٕٗٔٓ

 فهموأن ي وتطورىم الطفل منو مراحلأن يفهم ادلعلم ادلساعد ىي 
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 والدي مع التعاون ويبٌت واحلماية والرعاية الًتبوي التحفيز كيفية
 .فّعالٍ  بكالمٍ  يّتصلو  واحلماية والًتبّية التعليم يف الطفل

 وادلهارات معلم ادلساعد القدراتادلهنّية يفهم  كفاءة  جانبمن 
 عن مع ادلعلم ادلساعد التالميذ تالميذ. ويتشاور لكل األكادديية

 دوافع لزيادة معيًنا برنارًلا اء ادلعلم ادلساعدأنش ولقد وغَته التعليم
 يف الكسالء للتالميذ الدوافع ويعطي ادلعلم ادلساعد التعلم يف التالميذ

 ويقوم التالميذ تعليم نتائج تقييم يف كما أهنم يلعب أيًضا دورًا التعلم
 تالميذىم صدوقًا. ويرحم وخارجو التعليم يف التالميذ أنشطة بتَ ْوثِْيق

ألهنم يتواصل مع ولدي التالميذ  أولياء التالميذمع  عالقة جيدةوذلم 
 على األقّل يوًما مرًّة.

 
 اإلجتماعّية كفاءة (4

سنة  ٖٚٔقانون وزير الًتبية والتعليم والثقافة رقم مناسًبا ل
دلعلم ادلساعد يف تربية األطفال الشخصّية  لى أّن كفاءاتع ٕٗٔٓ

 .فّعالٍ  بكالمٍ  يّتصل اإلجتماعّية البيئة يف أالتكييفىي 
 بندا أتشيو ٔيف ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية  ادلساعد إن ادلعلم

قد كفى ىذه الكفاءة على شكل التمام، كما أن لو عالقة جيدة 
يتواصل و ، ية بينو وبُت التالميذ وادلعلمُتبعضهم بعًضا وعالقة القو 

ادلعلم ادلساعد دبواصالت جيدة مع التالميذ وولديهم، وأىّم من ىذا 
 النظام والقنون ادلدرسية.يطيع كل فمعلم ادلساعد 
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 العربّية اللغة تعليم في المساعد المعّلم دور -4
 ومصادر وادلعلم ادلتعلم بُت تفاعل ىو عملية تعليم اللغة العربّية

 .تعليمية بيئة يف العربية من اللغة معينة أىداف ربقيق كمحاولة التعلم
 مدرس يتفاعل حيث درسةادل يف فصل إىل النظر خالل من وصفو وديكن

 معينة وطرق بأساليب العربية اللغة دروس ويعّلم تالميذه مع العربية اللغة
 ادلعّلم أّما دور .التالميذ أذىان إىل العربية والدروس ادلعرفة تصل حىت

العربّية ىي مساعدة ادلعلم اللغة العربيىة يف مرافقة  اللغة تعليم يف ادلساعد
 لسهولة عملية التعليم.التالميذ يف التعليم ومرقبتهم ويهتّم 

 بندا أتشيو ٔيف ادلدرسة ادلتوسطة احلكومية  ادلساعد إّن للمعلم
 وجو على العربية اللغة ميتعل عملية تصبح الفصل حىت تأمُت يف نشاطًا أكثر

 يف ادلناقشة بطريقة التالميذ يدرس عندما خاصة تنظيماً، أكثر اخلصوص
 ألن وسلوكهم لقدراهتم وفًقا التالميذ ذبميع يف ادلساعد ادلعلم يفهم الفَرق،

 ال الذين للتالميذ التالميذ. وبالنسبة سلوك أعرف و أفهم ادلساعد ادلعلم
 .توبيخهم على ادلساعد ادلعلم سيتم ضجة، يثَتون أو ادلعلم لشرح ينتبهون

 التالميذ من نطلب أن ديكننا ادلفردات، حلفظ مادة ىناك تكون عندما مث
 ألن الدراسية، حّصة انتهي بعد ادلساعد معلم مع ادلفردات حفظ إيداع
 .بو ويهتم للتالميذ بتدريس نقوم ما يتابع ادلساعد ادلعلم
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 الفصل الخامس
 الخاتمة

 نتائج البحث -أ 
ربىت ادلوضوع دور ادلعلم ادلساعد دبدرسة  الرسالةلقد سبت حبث ىذه 

بندا أتشيو. وفًقا دلا وجد الباحث فهذه نتائج البحث  ٔاحلكومية  ادلتوّسطة
 القصَت تسهياًل لفهمها.

بندا أتشيو  ٔاحلكومية  ادلتوّسطةدرسة ادلنشأت سياسة ادلعلم ادلساعد يف  -ٔ
م برنارًلا من قسم مناىج التعليم ادلدرسة مع رؤسائ ادلدرسة ٕ٘ٔٓسنة 

ويوجد يف كل فصول من ىذه ادلدرسة نفرًا  لًتقية نتائج التعليم التالميذ.
 واحًدا من ادلعلم ادلساعد يرافق ويساعد التالميذ يف التعليم وخارجو.

احلكومية  ادلتوّسطةدرسة ادليف  التالميذ تعليم مرافقة يف ادلساعد ادلعّلم دور -ٕ
ا دلعلمُت كان بندا ٔ  الدور شكلأمثلة  أماأو لتالميذ.  أتشيو مؤثّ رًا جدِّ

 بدء قبل التالميذ إعدادك ،التالميذ مساعدة يف ادلساعد ادلعلم يلعبو الذي
 ويراقب م،يالتعل بأنشطة للقيام وجاىزًا ىادئًا الفصل يصبح حبيث ميالتعل

 مع أيًضا متفهم ادلساعد ادلعلم وخارجو، ميالتعلالميذ يف الت ويتحكم
 .ذلك غَت أو ميالتعل بشأنو مع يتشاورونم ألهن التالميذ

 ٔاحلكومية  ادلتوّسطةدرسة ادليف  العربّية اللغة تعليم يف ادلساعد ادلعّلم دور -ٖ
 يساعد، و بندا أتشيو ىي مساعدة ادلعلمُت يف مرافقة التالميذ عند التعلم

 التالميذ ذبميع مثل التعلم، عملية تسهيل يف ادلعلمُت أيًضا ادلساعد ادلعلم
 معلم يطلب، أحيانًا. بطريقة ادلناقشة يف الفراق الدراسة عند لقدراهتم وفًقا

 عند ادلساعد ادلعلم إىل ادلفرداتحفظ  تقدًنل التالميذ من العربية اللغة
 بتذكَت ادلساعد أيًضا ادلعلم يقوم أنّ  كما ،حصة الدراسية بعد وأ ميالتعل

 .التعلم يف الغافلُت التالميذ وإرشاد
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 مقترحاتال -ب 

قبل أن خيتم الباحث كتابة ىذه الرسالة فَتجى على الباحث ليكتب 
 ، وىي كما يلي:هبا يهتمقلياًل من اإلقًتاحات عسى أن تكون مفيدًة ومتنبًها دلن 

بندا أتشيو  ٔاحلكومية  ادلتوّسطةدرسة ادلينبغي لرؤساء وقسم ادلناىج التعليم  -ٔ
 .ادلستقبل يف شلتازً  تطويرهيكون  حىت ىذا ادلساعد ادلعلم سياسة على فاظحل

 وإن يشاء يساعد ادلدارس أخرى يف تطبيقها ان احتياجت.
ينبغي دلدارس أخرى ليطبق ىذه السياسة ألّن فيها تأثَتًا كبَتًا يف عاَل الًتبوية  -ٕ

 جودة التعليمية يف أتشيو.خاصًة لًتقية 
 على حلفاظبندا أتشيو  ٔاحلكومية  ادلتوّسطةدرسة ادلينبغي دلعلم ادلساعد يف  -ٖ

 يف ترغب اليت األخرى للمدارس قدوة يكون حىت ،كمعلم وربسينو أدائهم
 ادلعلم سياسة ألن األمر، هبذا احلكومة هتمي أن أيًضاو  .السياسة ىذا تطبيق

 أيًضا ديكنو بل فحسب، التعليم عال يف اجلديد عمل يصبح لن ىذا ساعدادل
 .أتشيو يف التعليم جودة تحسُتل
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 المراجع العربية

: الرياض ،تدريسها وطرائق ماهيتها اللغوية المهارات، ٕٜٜٔ، عليان زلمود فؤد أمحد
 .ادلسلم دار

 ،األولى الجرء المعاصرة العربية اللغة معجم ،ٕٛٓٓ عمر، احلميد عبد سلتار أمحد
 .الكتب عال: القاىرة

 وتأىيل الًتبية كّلية: أتشيو بندا ،اللغة علم في محاضرات ،ٜٕٔٓ مسلم، خباري
 .الرانَتي احلكومية اإلسالمية جامعة ادلعلمُت

 .للماليُت العلم دار: بَتوت، السابعة الطبعة ،الرائد ، ٕٜٜٔ مسعود، جبان

 مكتبة: كويت ،التربوي البحث مناهج إلى مدخل، ٕٗٓٓ عالم، أبو زلمد رجا
 الفالح.

 ،العملّية وممارسته النظريّة أساسيته العلمي البحث ،ٕٓٓٓ دويدري، وحيد رجاء
 .الفكر دار: دمشق

 ،جوهرية ألسئلة عمالية إجابات: العلمي البحث منهجية ،ٕٙٔٓ ماجد، رديا
 .إيبت فريدريش مؤسسة: بَتوت

:  الرياض، السلوكية العلوم في البحث إلى المدخل، ٕٓٓٓ، صاحل بن محد العساق
 .العبيكان ادلكتبة

: عّمان ،والنوعي الكّمي العلمي البحث ،ٜٕٓٓ السامرائي، وإدين قنديلجي، عامر
 .اليازوري دار
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 وكالة: الكويت الثالثة، الطبعةالعلمي،  البحث مناهج ،ٜٚٚٔ بدوي، الرمحان عبد
 ادلطبوعات.

اجلزائر: دار ادلثقف  ،التعليم في الجزائر أصول وتحديات ،ٕٛٔٓ ،عدنان مهدى
 للنشر والتوزيع.

القاىرة: عال  ،اإلدارة التعليمية أصولها وتطبيقاتها ،ٕٔٓٓ ، وزلمد منَت مرسي
 الكتاب.

د في تحسين العملية التعليمية عدور المعّلم المسا ،ٕٓٔٓ ،مهاين، رندة منر توفيق
في ين الدائمين في مدارس وكالة الغوث الدولية المعّلممن وجهة نظر 
اجلامعة  كلية الًتبية :غزة ، رسالة ماجستَت غَت منشورة،محافظات غزة

 .اإلسالمية
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 ارشاد المقرر للمقابلة
Lembar Wawancara 

Untuk Koordinator Guru Pendamping 

Nama : Bpk. Rahmi Fuadi, S.Pd.I, M.Pd 

Jabatan : Wakil Kepala Bidang Kurikulum / Koordinator Guru Pendamping 

Waktu :  

No Aspek Pertanyaan 

1 

Latar Belakang 

Bagaimana asal mula penetapan sistem guru 

pendamping ada di MTsN 1 Banda Aceh? 

2 
Atas dasar apa sehingga sistem guru 

pendamping ada di MTsN 1 Banda Aceh? 

3 

Apakah ada landasan/pedoman terbentuknya 

sistem guru pendamping di MTsN 1 Banda 

Aceh? 

4 

Pelaksanaan 

Apa tugas pokok guru pendamping MTsN 1 

Banda Aceh? 

5 
Apakah guru pendamping ikut mengajar di 

dalam kelas? 

6 
Apakah setiap kelas memiliki guru 

pendamping? 

7 
Bagaimana kedudukan guru pendamping di 

dalam kelas? 

8 
Apa kualifikasi guru pendamping di MTsN 1 

Banda Aceh? 

9 
Apa yang diharapkan sekolah dengan adanya 

guru pendamping di MTsN 1 Banda Aceh? 

10 

Bagaimana tanggapan bapak jika sistem guru 

pendamping juga diterapkan di sekolah-

sekolah lain? 

 
 
 
 
 
 



Lembar Wawancara 

Untuk Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab 

 

Nama : 

Jabatan : 

Madrasah : 

No Aspek Pertanyaan 

1 Umum 
Apa pandangan ibu/bapak terhadap guru 

pendamping? 

2 

Pelaksanaan 

Apa tugas guru pendamping ketika 

pembelajaran bahasa Arab? 

4 

Apasaja bentuk kontribusi guru pendamping 

terhadap guru mata pelajaran bahasa Arab di 

dalam dan di luar pembelajaran? 

5 

Ketika guru mata pelajaran bahasa Arab berada 

di kelas apa kegiatan yang biasa dilakukan oleh 

guru pendamping? 

6 
Jika guru mata pelajaran berhalangan hadir apa 

yang dilakukan oleh guru pendamping? 

7 

Pengelolaan Pembelajaran 

Jika ada peserta didik yang kurang memahami 

pelajaran apa tindakan guru pendamping? 

8 

Jika ada peserta didik yang ribut saat 

pembelajaran bahasa Arab, apa tindakan guru 

pendamping? 

9 

Apakah guru pendamping mengenal peserta 

didik dari segi pengetahuan, sikap, dan 

psikologis? 

10 

Adakah peran guru pendamping terhadap 

peserta didik di luar jam pelajaran dan jam 

sekolah? 

11 

Evaluasi 

Apakah guru pendamping melakukan evaluasi 

terhadap pembelajaran bahasa Arab? 

12 
Apa bentuk evaluasi yang dilakukan oleh guru 

pendamping? 

 
 
 
 
 



 المقرر لالستبانة
Blueprint Angket 

Untuk Guru Pendamping 

 

No Aspek Pertanyaan 

1 Latar Belakang dan Data 

Demografi 

Nama, jenis Kelamin, usia, alamat domisili 

2 Menjabat sebagai Guru Pendamping di kelas? 

3 
Menjabat sebagai Guru Pendamping sejak 

tahun? 

4 
Nama guru mata pelajaran bahasa Arab di 

kelas yang di dampingi 

5 
Pengantar Seberapa tertarik  Ibu/Bapak terhadap mata 

pelajaran bahasa Arab? (Skala 1-10) 

6 Pernah belajar bahasa Arab dari? 

7 
Apakah Ibu/Bapak masih atau sedang belajar 

bahasa Arab saat ini? 

8 
Apa arti bahasa Arab bagi pribadi Ibu/Bapak? 

(Jawaban singkat) 

9 Kualifikasi Pendidikan Terakhir 

10 
Saya merupakan lulusan dari fakultas 

keguruan/tarbiyah dan ilmu kependidikan. 

11 
Saya merupakan lulusan dari jurusan atau 

program studi? (Pilihan ganda) 

12 

Saya harus memiliki minimal ijazah D-II 

Pendidikan Guru dari Program Studi 

terakreditasi untuk menjabat sebagai guru 

pendamping. 

13 

Saya harus memiliki sertifikat 

pelatihan/pendidikan/kursus jenjang guru 

pendamping dari lembaga yang kompeten dan 

diakui pemerintah. 

14 
Pedagogik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saya berperan dalam memantau perkembangan 

karakteristik peserta didik 

15 

Saya memahami kemampuan akademik dan 

keterampilan setiap peserta didik yang 

didampingi. 

16 

Saya sebagai guru pendamping mengetahui 

kesulitan yang dihadapi peserta didik dalam 

pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran 

bahasa Arab. 

17 
Dari hasil identifikasi terhadap kemampuan 

dan kesulitan peserta didik dalam pembelajaran 



 bahasa Arab, saya menyiapkan strategi, 

metode, dan pendekatan yang sesuai untuk 

diterapkan. 

18 

Saya berperan dalam merancang program 

pembelajaran atau pengembangan peserta 

didik. 

19 
Jika guru mata pelajaran berhalangan hadir, 

saya akan melaksanakan kegiatan? 

20 
Peserta didik berkonsultasi dengan saya terkait 

pembelajaran maupun non-pembelajaran. 

21 
Saya membuat program tertentu untuk 

meningkatkan semangat belajar peserta didik. 

22 
Saya memberi motivasi kepada peserta didik 

yang malas dalam belajar. 

23 
Saya berperan dalam penilaian terhadap hasil 

belajar peserta didik. 

24 
Seberapa sering ibu/bapak melakukan 

penilaian terhadap peserta didik? 

25 

Saya juga mendokumentasikan kegiatan 

peserta didik saat pembelajaran maupun di luar 

pembelajaran. 

26 

Seberapa sering ibu/bapak 

mendokumentasikan kegiatan pembelajaran 

dan non pembelajaran peserta didik? 

27 
Kepribadian Saya sebagai guru pendamping menyayangi 

peserta didik secara tulus. 

28 
Saya selalu menampilkan sikap sabar, tenang, 

serta penuh perhatian. 

29 
Saya segera mengambil tindakan terhadap 

peserta didik yang berperilaku tidak baik. 

30 

Bagaimana bentuk penanganan yang 

Ibu/Bapak lakukan jika ada peserta didik yang 

bermasalah? 

31 
Saya selalu berusaha berpenampilan bersih, 

sehat, dan rapi di depan peserta didik. 

32 

Saya selalu mengedepankan sikap yang 

dewasa, arif, dan bijaksana, sopan santun, 

menghargai, dan melindungi dalam 

mendampingi peserta didik. 

33 
Saya membeda-bedakan peserta didik 

berdasarkan gender dan latar belakangnya. 

34 
Saya sebagai guru pendamping memberi 

teladan yang baik kepada peserta didik. 

35 
Profesional 

 

Saya memahami tahapan perkembangan 

peserta didik dalam pembelajaran. 



36 

 Saya memahami teknik pemberian stimulus 

pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan 

terhadap peserta didik dalam pembelajaran 

37 

Saya berperan dalam membantu guru mata 

pelajaran bahasa Arab sebelum pembelajaran, 

saat pembelajaran, dan setelah pembelajaran. 

38 
Saya berkomunikasi secara efektif dengan 

peserta didik yang didampingi. 

39 
Sosial Saya selalu menaati peraturan-peraturan 

madrasah. 

40 
Saya berhubungan baik dengan sesama guru 

pendamping di madrasah. 

41 
Saya juga bekerjasama dengan baik dengan 

guru dari setiap mata pelajaran. 

42 
Saya memahami kondisi dan latar belakang 

peserta didik di keluarganya. 

43 
Seberapa sering ibu/bapak kerkomunikasi 

dengan orang tua/wali peserta didik? 

44 Catatan Tambahan 
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Identitas Responden

1.

2.

Tandai satu oval saja.

Perempuan

Laki-laki

Peran Guru Pendamping Dalam
Pembelajaran Bahasa Arab (Studi
Deskriptif di MTsn 1 Banda Aceh)
Assalamu'alaikum Wr.wb.. 
Kepada Yth. 
Guru Pendamping MTsN 1 Banda Aceh 

Dengan Hormat, 
Perkenalkan saya Areif Munandar, Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
(Pendidikan Bahasa Arab) UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 

Saat ini saya sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir (Skripsi) berjudul "Peran Guru 
Pendamping Dalam Pembelajaran Bahasa Arab (Studi Deskriptif di MTsn 1 Banda Aceh)". 

Saya mohon kesediaan Ibu/Bapak untuk dapat membantu mengisi angket ini. 

Pada penelitian ini tidak ada jawaban yang benar atau salah, setiap jawaban Ibu/Bapak 
akan sangat membantu saya dalam mendeskripsikan peran guru pendamping dalam 
pembelajaran bahasa Arab, semoga nantinya bisa melahirkan konsep atau teori baru yang 
bisa memberi kontribusi nyata bagi dunia kependidikan. 

Semua data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dijamin kerahasiaannya dan hanya 
digunakan untuk kepentingan penelitian. Waktu pengisian angket ini berkisar 7-10 menit. 

Atas kerjasama, bantuan, serta waktu yang diluangkan untuk berpartisipasi dalam 
penelitian ini, saya ucapkan ribuan terimakasih. Informasi yang Ibu/Bapak berikan akan 
sangat membantu penelitian ini. 

Hormat Saya, 

Areif Munandar
* Wajib

Nama: *
Lengkap dengan gelar akademik...

Gender: *
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3.

4.

5.

6.

7.

Pengantar
Bagian ini berisi pertanyaan-pertanyaan pengantar sebelum memasuki kedalam 
angket/kuesioner inti.

8.

Tandai satu oval saja.

Sangat Tidak Tertarik

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sangat Tertarik

Usia: *

Alamat Domisili *

Menjabat sebagai Guru Pendamping di kelas? *

Menjabat sebagai Guru Pendamping sejak tahun? *

Nama Guru mata pelajaran bahasa Arab di kelas yang di dampingi? *

Seberapa tertarik Ibu/Bapak terhadap mata pelajaran bahasa Arab? *
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9.

Yang lain:

Centang semua yang sesuai.

Pesantren/Dayah

Perkuliahan (Sebagai mata kuliah)

Perkuliahan (Ekstrakulikuler)

Les/Bimbel

Seminar

Belajar Mandiri

Madrasah Tsanawiyah/Sederajat (Sebagai mata pelajaran)

Madrasah Aliyah/Sederajat (Sebagai mata pelajaran)

10.

Tandai satu oval saja.

Ya

Tidak

Kadang-kadang

11.

Bagian 1

12.

Tandai satu oval saja.

Yang lain:

Madrasah Aliyah / Sederajat

D-III

D-IV

S-1

S-2

S-3

Pernah belajar bahasa Arab dari? *
Jawaban bisa lebih dari satu...

Apakah Ibu/Bapak masih atau sedang belajar bahasa Arab saat ini? *
Belajar dari mana saja dan dengan tujuan apa saja...

Apa arti bahasa Arab bagi pribadi Ibu/Bapak? *
Jawaban merupakan pandangan atau pendapat...

Pendidikan Terakhir? *
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13.

Tandai satu oval saja.

Sangat Setuju

Setuju

Netral

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

14.

15.

Tandai satu oval saja.

Sangat Setuju

Setuju

Netral

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

16.

Tandai satu oval saja.

Sangat Setuju

Setuju

Netral

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

Bagian 2

Saya merupakan lulusan dari fakultas keguruan/tarbiyah dan ilmu kependidikan.
*

Saya merupakan lulusan dari jurusan atau program studi? *

Saya harus memiliki minimal ijazah D-II Pendidikan Guru dari Program Studi
terakreditasi untuk menjabat sebagai guru pendamping. *

Saya harus memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus jenjang guru
pendamping dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah. *
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17.

Tandai satu oval saja.

Sangat Setuju

Setuju

Netral

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

18.

Tandai satu oval saja.

Sangat Setuju

Setuju

Netral

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

19.

Tandai satu oval saja.

Sangat Setuju

Setuju

Netral

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

Saya berperan dalam memantau perkembangan karakteristik peserta didik *

Saya memahami kemampuan akademik dan keterampilan setiap peserta didik
yang didampingi. *

Saya sebagai guru pendamping mengetahui kesulitan yang dihadapi peserta
didik dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran bahasa Arab? *
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20.

Tandai satu oval saja.

Sangat Setuju

Setuju

Netral

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

21.

Tandai satu oval saja.

Sangat Setuju

Setuju

Netral

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

22.

23.

Tandai satu oval saja.

Sangat Setuju

Setuju

Netral

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

Dari hasil identifikasi terhadap kemampuan dan kesulitan peserta didik dalam
pembelajaran bahasa Arab, saya menyiapkan strategi, metode, dan pendekatan
yang sesuai untuk diterapkan. *

Saya berperan dalam merancang program pembelajaran atau pengembangan
peserta didik. *

Jika guru mata pelajaran berhalangan hadir, saya akan melaksanakan kegiatan? *
Jawaban bisa lebih dari satu kegiatan

Peserta didik berkonsultasi dengan saya terkait pembelajaran maupun non-
pembelajaran. *



7/29/2021 Peran Guru Pendamping Dalam Pembelajaran Bahasa Arab (Studi Deskriptif di MTsn 1 Banda Aceh)

https://docs.google.com/forms/d/10F0IzXp1mey_XueYDSIAdc1s55gu7fOEcuMqWRjMQKE/edit 7/14

24.

Tandai satu oval saja.

Sangat Setuju

Setuju

Netral

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

25.

Tandai satu oval saja.

Sangat Setuju

Setuju

Netral

Tidak Setuju

Sangat Tidak setuju

26.

Tandai satu oval saja.

Sangat Setuju

Setuju

Netral

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

27.

Tandai satu oval saja.

Setiap Jam Pelajaran

Sehari Sekali

Seminggu Sekali

Sebulan sekali

Tidak pernah sama sekali

Saya membuat program tertentu untuk meningkatkan semangat belajar peserta
didik. *

Saya memberi motivasi kepada peserta didik yang malas dalam belajar. *

Saya berperan dalam penilaian terhadap hasil belajar peserta didik. *

Seberapa sering ibu/bapak melakukan penilaian terhadap peserta didik? *
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28.

Tandai satu oval saja.

Sangat Setuju

Setuju

Netral

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

29.

Tandai satu oval saja.

Setiap Hari

Beberapa Kali Dalam Seminggu

Seminggu Sekali

Sebulan Sekali

Tidak Pernah

Bagian 3

30.

Tandai satu oval saja.

Sangat Setuju

Setuju

Netral

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

Saya juga mendokumentasikan kegiatan peserta didik saat pembelajaran
maupun di luar pembelajaran. *

Seberapa sering ibu/bapak mendokumentasikan kegiatan pembelajaran dan non
pembelajaran peserta didik? *

Saya sebagai guru pendamping menyayangi peserta didik secara tulus. *
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31.

Tandai satu oval saja.

Sangat Setuju

Setuju

Netral

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

32.

Tandai satu oval saja.

Sangat Setuju

Setuju

Netral

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

33.

Yang lain:

Centang semua yang sesuai.

Memanggil & Menasehati Sendiri

Melapor ke wali kelas

Merujuk ke bimbingan konseling

Melaporkan kepada orang tua

Saya selalu menampilkan sikap sabar, tenang, serta penuh perhatian. *

Saya segera mengambil tindakan terhadap peserta didik yang berperilaku tidak
baik. *

Bagaimana bentuk penanganan yang Ibu/Bapak lakukan jika ada peserta didik
yang bermasalah? *
Jawaban bisa lebih dari satu...
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34.

Tandai satu oval saja.

Sangat Setuju

Setuju

Netral

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

35.

Tandai satu oval saja.

Sangat Setuju

Setuju

Netral

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

36.

Tandai satu oval saja.

Sangat Setuju

Setuju

Netral

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

Saya selalu berusaha berpenampilan bersih, sehat, dan rapi di depan peserta
didik. *

Saya selalu mengedepankan sikap yang dewasa, arif, dan bijaksana, sopan
santun, menghargai, dan melindungi dalam mendampingi peserta didik. *

Saya membeda-bedakan peserta didik berdasarkan gender dan latar
belakangnya. *
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37.

Tandai satu oval saja.

Sangat Setuju

Setuju

Netral

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

Bagian 4

38.

Tandai satu oval saja.

Sangat Setuju

Setuju

Netral

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

39.

Tandai satu oval saja.

Sangat Setuju

Setuju

Netral

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

Saya sebagai guru pendamping memberi teladan yang baik kepada peserta
didik. *

Saya memahami tahapan perkembangan peserta didik dalam pembelajaran. *

Saya memahami teknik pemberian stimulus pendidikan, pengasuhan, dan
perlindungan terhadap peserta didik dalam pembelajaran *
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40.

Tandai satu oval saja.

Sangat Setuju

Setuju

Netral

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

41.

Tandai satu oval saja.

Sangat Setuju

Setuju

Netral

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

Bagian 5

42.

Tandai satu oval saja.

Sangat Setuju

Setuju

Netral

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

Saya berperan dalam membantu guru mata pelajaran bahasa Arab sebelum
pembelajaran, saat pembelajaran, dan setelah pembelajaran. *

Saya berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik yang didampingi. *

Saya selalu menaati peraturan-peraturan madrasah. *
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43.

Tandai satu oval saja.

Sangat Setuju

Setuju

Netral

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

44.

Tandai satu oval saja.

Sangat Setuju

Setuju

Netral

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

45.

Tandai satu oval saja.

Sangat Setuju

Setuju

Netral

Tidak Setuju

Sangat Tidak Setuju

46.

Centang semua yang sesuai.

Sehari Sekali

Seminggu Sekali

Sebulan Sekali

Seperlunya

Setiap Jam

Tidak Sama Sekali

Saya berhubungan baik dengan sesama guru pendamping di madrasah. *

Saya juga bekerjasama dengan baik dengan guru dari setiap mata pelajaran. *

Saya memahami kondisi dan latar belakang peserta didik di keluarganya. *

Seberapa sering ibu/bapak kerkomunikasi dengan orang tua/wali peserta didik?
*
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47.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google.

Catatan Tambahan
Ibu/Bapak diperkenankan menulis catatan tambahan untuk pelengkap jawaban angket yang Ibu/Bapak
sudah jawab di atas...

 Formulir

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms
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