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 اإلهداء

 

 أىدم ىذه الرسالة :

إىل أيب ادلكـر بودم بن عريف كأمي شركايت عبد احلميد اللذين   
ربياين صغَتا، حفظهما اهلل كأبقامها يف السّلمة الدنيا كاآلخرة كإىل أخيت  

صغَت إلدافا ديسا زكليندرا احملبوب، كإىل مجيع كأخي احملبوبة سيّل كحيوين 
 حيفظ لنا مجيعا.أسريت. جزاكم اهلل خَت اجلزاء كنطلب إىل اهلل تعاىل أف 

كألساتذة كأساتذات يف اجلامعة الرانَتم اإلسّلمية احلكومية، الذين  
 إرشادا صحيحا، شكرا جزيّل ذلم.ك علموين العلـو ادلفيدة 

كإىل مجيع زمّلئي كأصدقائي يف اجلامعة اإلسّلمية احلكومية الرانَتم  
الرسالة. بندا أتشية. أقوؿ شكرا جزيّل الذين قد ساعدكين إلكماؿ ىذه 

 كلعل ىذه الرسالة تنفع يل، ذلم، كلألمة أمجعُت.
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 شكر وتقدير
 ًبٍسًم اهلًل الرَّمحًن الرًَّحٍيمً 

 
 الذم أنعمنا بنعمة اإلدياف كاإلسّلـ. كنصلي كنسلم على خَت هللحلمد ا

أشهد أف آل إلو إاٌل اهلل كأشهد أٌف  .أمجعُت  األناـ سيدنا زلمد كعلى الو كصحبو
زلٌمدا عبده كرسولو. اللهم صل كسلم كبارؾ على زلمد كعلى آلو كصحبو كمن 

 اىتدل هبداه إىل يـو القيامة.
الرسالة العلمية حيث تعترب  هبإذف اهلل تعاىل كتوفيقو انتهت الباحثة من ىذ

كتأىيل ادلعلمُت جامعة  بكلية الًتبية (S.Pd)شرطا كالواجبات للحصوؿ على شهادة 
اللغة  يالكفاءة الًتبوية دلعلم الرانَتم اإلسّلمية احلكومية بندا أتشيو حتت ادلوضوع "

 تشيو " أدا نببالثانوية   ادلدارسالعربية يف 
سلمى  اكمه ُتكهبذه ادلناسبة السعيدة تتقدـ الباحثة بالشكر للمشرفت

كالذين خصصوا كقتهم كساعدكا يف اجستَت.  ادل، لةيفضاجستَت، ك ادلحيايت، 
اإلشراؼ على ىذه الرسالة خَتا ككامّل من أكذلا إىل آخرىا، كرزقهم اهلل خَت اجلزاء 

 يف الدنيا كاآلخرة.
كأكد أف أعرب عن أعمق امتناين لوالديو، كالدم احملًـت بودم بن عارؼ،   

نبيلة كأخّلؽ كامجعوا  ركايت بنت عبد احلميد، اللذاف رباه على تربيةشككالديت العزيزة 
 اهلل يف أعايل اجلنة.

اجلامعة اإلسّلمية احلكومية الرانَتم بندا الباحثة بالشكر دلدير تقدـ كت  
كموظفيهم جزاىم اهلل  امعةكرئيس قسم تعليم اللغة العربية، كمجيع أساتذة اجل أتشيو،
جلميع أصدقائو الذين ساعدكا بأفكارىم يف إدتاـ كتابة ىذه الرسالة  لكاككذخَتا. 

 جزاىم اهلل خَتنا.



 ح 

الذين  أتشيواللغة العربية الثانوية اإلسّلمية يف بندا شكر الباحثة معلمي تك 
ألمحد جادين كمٌت موليدا  لكاككذشاركوا يف ادلساعدة يف البحث يف ىذه الرسالة، 

 .اكادلسلم الذين ساعدكا يف إعداد ىذه الرسالة جزاىم اهلل خَت 
الباحثة إىل حضور اهلل تعاىل ليكوف ىذا العمل مباركا كمفيدا،  دعوت 

كيطلب من القراء تقدًن النقد كاالقًتاحات البناءة إلتقاف ىذه األطركحة ألنو ال 
كنأمل أف تكوف مفيدة ذلا. الباحثُت كمجيع  ديكن فصلها عن األخطاء كالنسياف،

 األطراؼ.  قارئ.
، كترجو من كنافعةكأخَتا، تدعو اهلل أف جيعل ىذا العمل يكوف مباركة 

ا بنائيا كاصّلحها لتكميل ىذه الرسالة ألهنا ال ختلو من األخطاء دالقارئُت نق
 كالنسياف كعسى أف يكوف مفيدا للباحثة كالقارئُت مجيعا.

اللهم كحبمدؾ، أشهد أف ال إلو إال أنت أستغفرؾ كأتوب سبحانك 
  إليك.

 
 َُِِاكتوبر  ُِدار السّلـ، 
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 مستخلص البحث
 

ندا بب الثانوية ادلدارسيف : "الكفاءة الًتبوية دلعلمي اللغة العربية بحث عنواف ال
 ".تشيوأ
 ديسا نوفيتا االسم الكامل: بيّلٌ  
 َََُِِّْٕ:    القيد الرقم 
 
إىل حتديد مستول الكفاءة الًتبوية دلعلمي اللغة العربية يف  الرسالةدؼ ىذه هت 

 الثانوية ادلدارسالكفاءة الًتبوية للمعلم على  الفركؽك تشيو أا بندب الثانوية ادلدارس
 الرسالة البحث يف ىذه ةحثاالب استخدمت .األىليةالثانوية  رساادلدك  كوميةاحل
. أداة يطريقة البحث ادلسح ىي ةأسلوب البحث الذم مستخدم أما ،كميال

 ادلدارسللغة العربية يف امعلما  ُِاستبياف مت توزيعو على  ىي البحث ادلستخدمة
 يف ىذه الدراسة فهي حتليل حتليل البيانات كأما طريقة.  تشيوأا بندب الثانوية

 كحتليل (كالًتدد ادلعيارم كاالضلراؼامجايل كالنسبة ادلئوية ) اةاإلحصاء الوصفي
الكفاءة الًتبوية دلعلمي  نتائجكقد حصلت الباحثة على  (.ت -اختبار)االستنتاجي 

الكفاءة  ؽك فر  يوجد كال مرتفع على تدؿتشيو أا بندب الثانوية ادلدارساللغة العربية يف 
الثانوية  رساادلدك  الثانوية احلكومية رساادلديف  علمي اللغة للعربيةادل بُتالًتبوية 

م اللغة يجيدة جدا يف تعل دلعلم الًتبويةالكفاءة تشَت ىذه الدراسة إىل أف  .ليةىألا
 العربية.
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ABSTRACT 
 

Title  : “Pedagogical Competence of Arabic Language Teachers 

at MTs in  Banda Aceh”  

 Research :  Bella Disa Novita 

 NIM : 170202043 

 

This study aims to determine the level of pedagogic competence of 

Arabic language teachers in MTs throughout Banda Aceh and the 

differences in teacher pedagogic 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 pedagogic 

competence of Arabic language teachers in MTs throughout Banda Aceh 

was in the high category and there was no difference in pedagogic 

competence of Arabic language teachers in MTsN and MTsS. This 

research implies that the pedagogical competence of teachers is very 

good in carrying out Arabic language learning. 

  



 ع 

ABSTRAK  

 

Judul Skripsi  : “Kompetensi Pedagogik Guru Bahasa Arab di MTs 

se-Kota  Banda Aceh” 

Nama Lengkap : Bella Disa Novita 

NIM : 170202043 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kompetensi pedagogik 

guru Bahasa Arab di MTs se-Kota Banda Aceh dan perbedaan 

kompetensi pedagogik 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 

statistic deskriptif (Rata-rata, Persentase, Standar deviasi, dan Frekuensi) 

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

kompetensi pedagogik guru Bahasa Arab di MTs se-Kota Banda Aceh 

pada kategori tinggi dan tidak ada perbedaan kompetensi pedagogik 

guru Bahasa Arab di MTsN dan MTsS. Penelitian ini mengimplikasikan 

kompetensi guru secara pedagogik sangat baik dalam melaksanakan 

pembelajaran Bahasa Arab. 
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 الفصل األول
 أساسية البحث

 مشكلة البحث  - أ
دلعلم ىو عنصر من عناصر اإلدارة الًتبوية يف مؤسسة ا

لمعلمُت ل البد ُالتعلم.ك  التعليم يف عملية ةمباشر  تعليمية تشارؾ
 جيدةك  مرتاحةف و كتأف يكونوا قادرين على إدارة فصوذلم ل

، كحتديد ادلواد التعليمية، اصياغة أىداؼ التعلم عمليللمعلمُت ك 
كاألساليب اليت تتوافق مع أىداؼ التعلم، كتقييم نتائج التعلم 

علم ك ادل ىاىي مطالب أك جيب تنفيذك كإتقاف القدرات األخرل 
  ِالنجاح يف التعليم. بعثةديلكها لتحقيق رؤية ك 

 ،ادلعلمُت عن ََِٕلعاـ  ُٖرقم  التنظيم من احلكومة
الكفاءة على  ب أف ديتلكها كل معلم تشملأف الكفاءات اليت جي

الًتبوية كالكفاءة ادلهنية كالكفاءة االجتماعية كالكفاءة 

                                                             
1Ahmad Faiz, Kompetensi Pedagogik Guru Bahasa Arab di MTs Sewilayah 

Purwokerto, Skripsi, IAIN Purwokerto, 2019, hlm. 6.  
بنيت نورحسنة، الكفاءة الًتبوية دلعلم يف للغة العربية يف ادلدرسة الثانوية احلديثة  2

 .ٓ. ص. َُِٗ، اجلامعة اإلسلمية احلكومية بركككرتو،  لةاالرس أجيبارانج بانيوماس،



ِ 

 

تعترب  ّ.كلها  الشخصية.  جيب أف يتقن ادلعلم ىذه الكفاءات
الكفاءة الًتبوية كاحدة من الكفاءات اليت جيب أف يتقنها 

تعلم الكفاءة الرئيسية حىت يتم تنفيذ عملية الألهنا  ادلعلموف
 ْنشاطا.لتكوف فعالة ك 

 عن ََِٓلعاـ  ُٗرقم  التنظيم من احلكومةيف شرح 
، الكفاءة الًتبوية ىي ّآية  ِٖمعايَت التعليم الوطنية، فقرة 

فهم الطّلب، على القدرة على إدارة تعلم الطّلب، كاليت تشمل 
، كتقييم نتائج التعلم، كتطوير كفاءات هكتصميم التعلم كتنفيذ

يتم حتديد صلاح عملية التعلم من مدل قدرة ادلعلم على  .الطّلب
ألف الكفاءة الًتبوية ىي قدرة ىذا إتقاف الكفاءات الًتبوية، ك 

 ادلعلم األساسية على حتديد جودة عملية التعلم.
لدكرىا يف ك تعترب الكفاءة الًتبوية مهمة جدا إلتقاهنا نظرا  

فهم  علمديكن للمالكفاءات، ىذه صلاح عملية التعلم، من إتقاف 
كالنمو البدين ىم كمستول تفكَت  تهمطّلب كشخصيال خصائص

                                                             
3  Karmizan, „„Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru dalam 

Pembelajaran dengan Lesson Study‟‟ Jurnal Pajar, 4 (2), 2018. 
4 Dilla Octavianingrum, „„Pentingnya Kompetensi Pedagogik dalam Kegiatan 

Magang Kependidikan Bagi Mahasiswa Calon Guru‟‟, Jurnal Ilmiah Kependidikan, 7 (2), 

2020. 
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 فهم ىذه األشياء سوؼ يفهم ادلعلم صعوباتب.  تهمكنفسيذلم 
بسهولة كيسهل على الطّلب التعلم كتطوير أنفسهم  الطّلب

أكرب سهولة.  من بحبيث يساعد ادلعلم الطّلب على التطور 
يف  هاتقليلك ف جتنب األخطاء لمو عدلا ستطيعإتقاف ىذه الكفاءة ي
يكوف لدل ادلعلمُت ختطيط منظم كتنفيذ ك شلارسات التعلم، 

 ٓالتعلم، من أجل حتقيق النجاح يف التعلم.
ىذه الكفاءة  اللغة العربيةجيب أف ديتلك كل معلم 

بالكفاءة الًتبوية أثرا كبَتا الًتبوية.  يتأثر حتقيق تعلم اللغة العربية 
اللغة العربية قادرين  معلموجيب أف يكوف  ٔالعربية.دلعلمي اللغة 

على إدارة التعلم يف الفصل، كإتقاف تصميم التعلم، كتقدًن ادلواد 
. هتدؼ ىذه القدرة إىل والتعليمية كفق للمنهج التعلم كتقييم

 ٕ.تسهيل األمر على الطّلب كفهم اللغة العربية

                                                             
5 Uswatul Khasanah, Kompetensi Pedagogik  Bahasa Arab di Mts Sewilayah 

Purwokerto, Skripsi ,IAIN Purwokerto, 2016, hlm. 8. 
تأثَت الكفائة الًتبوية دلعلم اللغة العربية على رغبة تعليم اللغة العربية للطّلب يونيندا رىيو،  6

، اجلامعة اإلسّلمية احلكومية الرسالة العاشر يف ادلدرسة الثانوية اإلسّلمية كرياف للعاـ الدراسي،الصف 
 . ِ، ص َُِٖتولونج أجونج، 
عنُت نور حيايت، أمهية خصائص الكفاءات دلعلم اللغة العربية باجلامعة يف الًتبية كالتعليم،  ٕ

 .ّٗ، ص َُِٖ(، ُ) ٕ ،المجالة التدريسا



ْ 

 

ت يف صعوبا لطّلبل من ادلراجع إىل أف كثَتشَت  ي لكن
تعلم اللغة العربية كلغة أجنبية.  كذلك ألف بعض الطّلب لديهم 
خلفيات خرجيُت سلتلفة، كعملية التعلم ال تزاؿ شللة جتعل 

هم يكرىوف دركس اللغة العربية، بعضللتعلم،  ةالطّلب أقل محاس
 ٖجودة الطّلب جتاه تعلم اللغة العربية. نقصافيؤدم إىل الذم س

جعل الطّلب يفهموف مادة اللغة  دلعلمجيب على اذلذا السبب، 
العربية اليت يتم تدريسها. مث جيب أف يكوف لدل ادلعلم الكفاءة 
الًتبوية كتطبيقها يف عملية التعليم كالتعلم.  كىكذا يفهم ادلعلم 

 ما حيتاجو الطّلب يف تعلم اللغة العربية.
بإجراء حبث  ةتم الباحث، هتعلى ادلشكّلت ادلذكورة بناء

حوؿ الكفاءة الًتبوية للمعلم.  مت إجراء ىذا البحث لتحديد 
 ادلدرسة الثانويةالكفاءة الًتبوية دلعلمي اللغة العربية على مستول 

عنواف "الكفاءة حتت التشيو. سيتم مناقشة ىذا البحث أبندا  يف
 تشيو".أيف بندا  الثانوية ادلدارسالًتبوية دلعلم اللغة العربية يف 

 
                                                             

الكفاءة الًتبوية للمعلم يف التعليم اللغة العربية للصف الثامن يف ادلدرسة ليسكا نوفتا سارم،  ٖ
مية احلكومية اجلامعة اإلسّل ،لةاالرس ادلتوسطة اإلسّلمية مفتاح العلـو بوجانج كرديناف دكلوبو ماديوف،

 .ْ، ص ََِِ بركككرتو،



ٓ 

 

 أسئلة البحث - ب
 : ا يليممن ادلشكلة السابقة، تعينت الباحثة األسئلة ك 

 ادلدارساللغة العربية يف  ىما مدل الكفاءة الًتبوية دلعلم -ُ
 ؟تشيوأيف بندا  الثانوية

اللغة  ىمعلميف الكفاءة الًتبوية بُت  فركؽتوجد ىل  -ِ
 ادلدارسالثانوية اإلسّلمية احلكومية  ادلدارسالعربية يف 

 ؟الثانوية اإلسّلمية األىلية
 

 أهداف البحث - ج
كأما أىداؼ يف ىذه الرسالة اليت تريد الباحثة حتقيقها  

 ىي:
اللغة  يمدل ارتفاع الكفاءة الًتبوية دلعلم لتعرؼ علىل -ُ

 .بندا أتشيوب الثانوية ادلدارسالعربية يف 
 يمعلمالكفاءة الًتبوية بُت  فركؽعلى كجود  لتعرؼل -ِ

الثانوية اإلسّلمية احلكومية  ادلدارساللغة العربية يف 
 الثانوية األىلية. كادلدارس

 



ٔ 

 

 
 فرض البحث -د 

  ةها الباحثت، كانت الفرضية اليت اقًتحرسالةيف ىذه ال 
 :كما يلي

الكفاءة الًتبوية بُت  ؽك يوجد فر  :(Ha)الفرض البديل  -ُ
احلكومية الثانوية  ادلدارساللغة العربية يف  يعلمادل
 ىلية.األالثانوية  ادلدارسك 

ؽ الكفاءة الًتبوية ك ال يوجد فر  :(Ho)ل الصفر الفرض  -ِ
 ادلدارسك الثانوية  ادلدارس اللغة العربية يف يعلمادلبُت 

 ىلية.األالثانوية 
 

 أهمية البحث - ه
 كأما أمهية البحث عن ىذه الرسالة فهي:

حوؿ كيفية الكفاءة  علىادلزيد لتعرؼ للباحثُت: ل -ُ
بندا بالثانوية  ادلدارساللغة العربية يف  يالًتبوية دلعلم

 .أتشيو كمادة كمرجع يف ىذه الدراسة



ٕ 

 

للطّلب: كمعلومات كمعرفة يف رلاؿ التعليم حبيث  -ِ
الكفاءة الًتبوية من أجل  رقيةيستمر الطّلب يف ت

 مواجهة ادلستقبل كمعلمُت زلتملُت مؤىلُت.
علم اللغة العربية دلللمعلمُت: كدليل للمعلمُت، كخاصة  -ّ

كفاءهتم الًتبوية   قيةيف بندا أتشيو لًت الثانوية  ادلدارسيف 
 .كمعلم مؤىل  ىاكتعزيز 

ىذا البحث ىو شرط  :بالنسبة للحكومة/ ادلدرسة -ْ
ككصف للكفاءة الًتبوية دلعلمي الًتمجة اآللية يف بندا 

الكفاءة  قيةأتشيو، دلعرفة اجلهود اليت جيب بذذلا لًت 
 لم اللغة العربية من خّلؿ نشاط.الًتبوية دلع

 
 حدود البحث - و

اللغة  يعنواف ىذا البحث ىو الكفاءة الًتبوية دلعلم 
 رسالةبندا أتشيو كقيود ىذه الب الثانوية  ادلدارسالعربية يف 

 :ىي كما يلي
 
 



ٖ 

 

 احلد ادلوضوعي -ُ
 بادلوضوع ىذه الرسالةتريد الباحثة أف حتدد 

 .اللغة العربية يالكفاءة الًتبوية دلعلم
 احلد ادلكاين -ِ

 ادلدارس ىذه الرسالة ىيادلوقع ادلختار إلجراء 
 بندا أتشيوالثانوية يف 

 احلدكد الزماين -ّ
الدراسي  سنةيف ىذه الرسالة مت إجراء  

 ـ َِِِـ/ َُِِ
 

 المصطلحات يمعان -ز 
 يالكفاءة الًتبوية دلعلم كأما ادلوضوع ىذا البحث ىو"

 كمعاين" بندا أتشيوب الثانوية ادلدارسيف  اللغة العربية
 :ىو ادلصطلحات يف ىذا البحث

 الكفاءة الًتبوية. -ُ
لقاموس اإلندكنيسي الكبَت ىي ا يفالكفاءة 

القدرة على إتقاف قواعد ، لتحديد شيء ما، السلطة



ٗ 

 

 سكلمة الًتبوية يف قامو  ٗ.اكداخلي تلخيصااللغة 
 تشَت الكفاءة الًتبوية. إندكنيسي تساكم كلمة تعليمية

ادلشار إليها يف ىذه الدراسة إىل القدرة على فهم 
 َُالطّلب كتنظيم التعلم الًتبوم كاجليد.

 معلم اللغة العربية  -ِ
يضع العديد من خرباء التعليم تعريفات دلعٌت 

 :ادلعلمُت، على سبيل ادلثاؿ على النحو التايل
  ككشف أمحد تفسَت أف ادلعلم ىو ادلسؤكؿ

 إمكانات الطّلبعن العملية ادلستمرة لنمو 
، سواء القدرات ادلعرفية أك النفسية ىاكتطوير 

 ُُاحلركية.
  كيف سياؽ الًتبية اإلسّلمية كشف عبد الدين

نطا أف ادلعلم يقصد بو اإلنساف الذم أتقن 
ادلعرفة كقادر على تطويرىا، ككذلك شرح 

                                                             
9  Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2007), hlm. 584 
10 Ramayulis, Profesi & Etika Keguruan, (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), hlm. 

90. 
11 Novan Ardy Wiyani, Etika Profesi Keguruan, (Yogyakarta: Gava Media, 

2015), hlm. 27. 
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كظيفتها يف احلياة كنقل ادلعرفة كتنفيذىا.  
لعربية ىو اللغة ا علمكيف الوقت نفسو، م

الشخص الذم يقـو بتعليم ادلواد العربية أك 
 ُِ.لطّلهبم يف ادلدرسة هاتدريس

 
 الدراسات السابقة  - ح

الدراسات السابقة مهمة جدا يف البحث، كىذا مفيد جدا  
كمرجع كمقارنة ذات صلة هبذا البحث.  حبيث ة  دلساعدة الباحث

 يكتمل البحث الذم يتم إجراؤه مبصادر كاملة متنوعة.
 .َُِٗز ئالبحث: أمحد فا (ُ

ادلدرسة بعنواف "الكفاءة الًتبوية دلعلم اللغة العربية في
دكر نتائج ىذه  ". Model Purwokerto الثانوية احلكومية

ادلدرسة الكفاءة الًتبوية دلعلم اللغة العربية يف  عنالدراسة 
كاليت تتوافق مع  Model Purwokerto الثانوية احلكومية 

معايَت ادلؤىّلت األكادديية دلعلمي ادلواد على مستول 
 سنة ُٔرقم  Permendiknasعلى  بناء ادلدرسة الثانوية

                                                             
12

 Wiyani, Etika…, hlm. 28. 



ُُ 

 

. يتم تنفيذ ىذه الكفاءات خارج القدرة على ََِٕ
إدارة التعلم الذم يشمل: إتقاف خصائص ادلشاركُت 
التعليم من اجلوانب اجلسدية كاألخّلقية كالركحية 

التمكن من  ،كاالجتماعية كالثقافية كالعاطفية كالفكرية
تطوير ادلناىج ، نظرية التعلم كتدريس مبادئ التعلم

الدراسية ادلتعلقة بادلواضيع/ رلاالت التطوير اليت يتم 
تنفيذ التعلم الًتبوم.  االستفادة من تكنولوجيا ، تدريسها

تسهيل ، ادلعلومات كاالتصاالت لصاحل التعلم ادلدرس
، تنمية إمكانات الطّلب لتحقيق إمكاناهتم ادلختلفة

تنفيذ  ،التواصل الفعاؿ كالتعاطف كاألدب مع الطّلب
االستفادة من ، تقييم كتقييم عمليات التعلم كنتائجها

كاختاذ إجراءات ، نتائج التقييم كالتقوًن لصاحل التعلم
 13.عاكسة لتحسُت جودة التعلم

 َُِٔ، احلسنو سوةالبحث: أ (ِ
ادلدرسة بعنواف "الكفاءة الًتبوية دلعلم اللغة العربية يف 

 ."Sewilayah Purwokertoالثانوية 

                                                             
13 Ahmad Faiz, Kompetensi…,  hlm. 6. 
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مجع البيانات ادلستخدمة ىي االستبيانات  طريقة
حتليل  طريقةكادلّلحظات كادلقابّلت كالتوثيق.  استخدمت 

البيانات التحليل الكمي للبيانات كحتليل البيانات النوعية. 
 الكفاءة قيمة مرتفعتشَت نتائج ىذه الدراسة إىل أف 

يف  ادلدرسة الثانوية يف العربية اللغة دلعلمي الًتبوية
Purwokerto Sewilayah  شلا يعٍت أف معلمي ٓ.ّىي ،

 Purwokerto Sewilayahيف  ادلدرسة الثانويةاللغة العربية يف 

يتمتعوف بالكفاءة كلديهم مستول جيد من الكفاءة الًتبوية 
 14.ٕ٘.ٕٖبنسبة مئوية. من 

 

 طريقة كتابة الرسالة    -ط
اعتمدت الباحثة طريقة كتابة ىذه الرسالة كتأليفها على  

طريق التاليف اجلارية ادلقررة يف كلية الًتبية كتأىيل ادلعلمُت جبامعة 
  احلكومية الرانَتل بندا اتشيو يف كتابو :اإلسّلمية 

Panduan Akademik dan Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah 

dan Keguruan UIN Ar-raniry Banda Aceh 2016.  

 
  

                                                             
14 Uswatul Khasanah, Kompetensi…, hlm. 8. 



 

 31 

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 التربويةالكفاءة     -أ 
 فهم الكفاءة -3

من ادلعرفة كمهارات القيمة  خليطالكفاءة اللغوية ىي 
 من العاـبشكل  ُتنعكس يف التفكَت كالتمثيل. كادلواقف اليت

أهنا ادللكية كاإلتقاف كادلهارات كالقدرات اليت يتطلبها  ىوالكفاءة 
موقع الفرد.  لذلك جيب على ادلعلم إتقاف كفاءة ادلعلم حىت 

جيب  اليت أربع كفاءات للمعلميتمكن من شلارسة سلطتو ادلهنية.  
كىي: الكفاءة الًتبوية كالكفاءة ادلهنية كالكفاءة  أف ديتلكها ادلعلم

جيب أف يتمتع ادلعلم جبميع   ِالشخصية. كالكفاءة االجتماعية
 .ىذه الكفاءات كشرط للقياـ مبسؤكلياتو جتاه الطّلب يف ادلدرسة

                                                             
بنيت نورحسنة، الكفاءة الًتبوية دلعلم يف للغة العربية يف ادلدرسة الثانوية احلديثة أجيبارانج  3

 .ْ، ص َُِٗمية احلكومية بركككرتو، ، اجلامعة اإلسّللةاالرس بانيوماس،

2 Tukiran Taniredja, Penelitian Tindakan Kelas, (Purwokerto: Alfabeta, 2010) 

hlm. 11. 
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 وكمواقف وكمهارات ادلعلم تقاف دلعارؼاإل يكفاءة ادلعلم ىال إف
)كفقا للتخصصات العلمية(.  يشَت مستول إتقاف ىذه األشياء 

 ّ.الثّلثة إىل اجلودة الذاتية للمعلم
 الكفاءة التربويةتعريف  -2

الكفاءة كفقا للقاموس اإلندكنيسي الكبَت ىي السلطة )القوة(  
ة ويقواعد اللغالالقدرة على إتقاف  ، تعٍتلتحديد )حتديد شيء ما(

النقطة  ّالفقرة  ِٖادلادة  ،حسب ما ذكرك   ْ.اكداخلي اجتريدي
فإف ادلعيار الوطٍت لتعليم الكفاءة الًتبوية ىو القدرة على إدارة  أ،

 التعلم اسًتاتيجيات التعلم اليت تشمل فهم الطّلب كتصميم
الطّلب لتحقيق  كفاءة  كتقييم نتائج التعلم كتطوير هكتنفيذ

 ٓ.إمكاناهتم ادلختلفة
قدرتو على تنفيذ عملية  نظرت إىلالكفاءة الًتبوية للمعلم  

جيدة باإلضافة إىل ادلواقف كاإلجراءات اليت ديكن  تعلمالك  تعلمال
                                                             

3 Rulam Ahmadi, Pofesi Keguruan, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2018) hlm. 

35. 

4
 Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2007), hlm. 584. 

5 Tukiran Taniredja, Penelitian Tindakan Kelas, (Purwokerto: Alfabeta, 2010) 

hlm. 13. 
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استخدامها كنماذج حيتذل هبا لطّلهبم.  كيشمل فهم الطّلب 
فهم سيكولوجية منو الطفل بينما يشمل التعلم الًتبوم القدرة 

التعلم كتقييم عمليات التعلم كالنتائج  هعلى تصميم التعلم كتنفيذ
ادلتعلقة  (PP)احلكومية  لنظاـا كإجراء حتسينات مستمرة.  كفق

بادلعلمُت، فإف الكفاءة الًتبوية للمعلم ىي قدرة ادلعلم على إدارة 
 تعلم الطّلب كتشمل على األقل:

 فهم الطّلب.القدرة على  - أ
يعد فهم الطّلب أحد الكفاءات الًتبوية اليت جيب أف 

 ،ديتلكها ادلعلموف.  جيب أف يفهمها ادلعلموف عن طّلهبم
كىي مستول الذكاء كاإلبداع كالبدنية كالنمو  أربعة أشياء،

 كتنمية إمكانات الطّلب. 
 مستول ذكاء الطّلب (ُ

ذكاء الطّلب الذم جيب أف يفهمو كل معلم ىو 
الذكاء الفكرم كالذكاء العاطفي كالذكاء الركحي 

 كالذكاء األخّلقي كالذكاء االجتماعي.
 إبداع الطالب (ِ



ُٔ 

 

الطّلب عندما يقـو ادلعلم عادة ما يظهر إبداع 
بإنشاء عملية تعلم ديكنها بناء الطّلب لتطوير 

 إبداعهم.
 احلالة البدنية للطّلب (ّ

تشمل احلالة اجلسدية للطّلب اليت جيب أف يفهمها 
ادلعلم الرؤية كالسمع كالكّلـ كاإلعاقات اجلسدية أك 
تلف الدماغ.  يف ىذه احلالة، حيتاج الطّلب الذين 

قات جسدية إىل مواقف كخدمات يعانوف من إعا
 خاصة للتغلب على أكجو القصور لديهم.

 منو كتطور الطّلب (ْ
إف منو كتطور الطّلب الذم جيب أف يفهمو كل  

كنفسي كيتكوف من علم  كتطور معريف تطور معلم
النفس الديٍت كاجلسدم.  يرتبط ىذا النمو كالتطور 
 ارتباطا كثيقا باخلصائص البشرية، كمن ادلتوقع أف

التغيَتات اليت دير هبا الطّلب حتقق تقدما مطردا 
 كىي عملية نضج ذايت.

 الطّلب احملتملُت (ٓ



ُٕ 

 

سيحضر كل طالب اإلمكانات األساسية منذ 
الوالدة.  اإلمكانات اليت ديتلكها ىؤالء الطّلب  
كبَتة جدا كجيب تطوير كل ىذه اإلمكانات بشكل 

 ٔمتناغم كمنتظم إىل أقصى حد.
  هكتنفيذ التعلم القدرة على إدارة  - ب

يف إدارة كتنفيذ تعلم ادلعلم جيب أف يكوف قادرا على 
 تنفيذ:

 تصميم التعلم -ُ
 يتضمن تصميم التعلم ثّلثة أنشطة كىي:

 حتديد احتياجات التعلم حسب الشركط (ُ
ستوفر تعليمات كاضحة  اليتحتديد الكفاءات  (ِ

كحتديد أساليب التعلم  للمواد ادلراد دراستها،
 .وكالقيم لوكالوسائ

                                                             
نينك بوركات، أثَت كفاءات ادلعٌلم على دكافع تعلم اللغة العربية لدل الطّلب يف ادلدرسة  6

، قسم تدريس اللغة العربية كلية الدراسات الرسالةادلتوسطة اإلسّلمية احلكومية الثانية تولونج أجونج، 
 .ُٖ، ص ََِِجلامعة اإلسّلمية احلكومية تولونج اجونج، العليا ا



ُٖ 

 

يتضمن إعداد برنامج تعليمي خطة التعلم  (ّ
(RPP ،) قصَت، كالذم الكنتاج لربنامج تعليمي

يتضمن مكونا برنارليا ألنشطة التعلم كعملية تنفيذ 
الربنامج.  تشمل مكونات الربنامج الكفاءات 
األساسية كادلواد القياسية كاألساليب كالتقنيات 

ة كمصادر التعلم ككقت الدراس التعلمككسائل 
 .كالقدرات الداعمة األخرل

 تنفيذ التعلم -ِ
التعلم ىو عملية تفاعل بُت الطّلب كالبيئة  

تتمثل ادلهمة  ،حبيث يتغَت السلوؾ لألفضل. يف التعلم
الرئيسية للمعلم يف تكييف البيئة حبيث تدعم التغيَتات 

 ،يف السلوؾ لتشكيل كفاءات الطّلب. بشكل عاـ
 يتضمن تنفيذ التعلم ثّلثة أشياء، مبا يف ذلك: 

االختبار التمهيدم )االختبار األكؿ(، كيهدؼ إىل  (ُ
معرفة القدرات األكلية أك القدرات األساسية اليت 

 ديتلكها الطّلب فيما يتعلق بكفاءهتم.



ُٗ 

 

جودة التعلم كتكوين كفاءات  كينظر، العملية (ِ
عملية العمليات كالنتائج.  ييقاؿ إف  إىلالطّلب 

التعلم كتكوين الكفاءات ناجحتاف كذات جودة إذا  
٘( مشاركُت ٕٓكاف مجيع الطّلب أك على األقل )

جسديا كعقليا كاجتماعيا يف عملية التعلم باإلضافة 
إىل إظهار أجزاء عالية كعاطفية، كىو أمر رائع 

 الرغبة يف التعلم كالشعور ادلتزايد بالثقة بالنفس.
لية التعلم كتكوين بينما من حيث نتائج عم

الكفاءات كالسلوكيات اإلجيابية لدل مجيع الطّلب، 
٘( على األقل من عملية التعلم ٕٓيقاؿ إف معظم )

كتكوين الكفاءات تكوف ناجحة إذا مت توزيع 
من  ادلدخّلت بالتساكم، شلا ينتج عنو الكثَت

ادلخرجات كاجلودة العالية كاالحتياجات التنموية 
 .كاجملتمع كالتنمية

دتثل إحدل كظائف االختبار ، االختبار الّلحق (ّ
البعدم يف معرفة مستول إتقاف الطّلب مقابل 



َِ 

 

الكفاءات احملددة ككمرجع لتحسُت عملية التعلم 
 كتكوين كفاءات الطّلب اليت مت تنفيذىا.

 القدرة على االستفادة من تكنولوجيا التعلم   -ج
التكنولوجيا كوسيط. يف تنظيم التعلم، يستخدـ ادلعلموف   

تكنولوجيا التعلم ىي أداة داعمة لتسهيل حتقيق أىداؼ 
التعلم كتكوين الكفاءات كادلعلومات حوؿ ادلواد التعليمية كيف 

 نفس الوقت مصادر التعلم.
 القدرة على إجراء تقييمات لنتائج التعلم -د

يتم تقييم نتائج التعلم لتحديد التغيَتات كتشكيل  
 األشياء اليت جيب القياـ هبا ىي: كفاءات الطّلب. 

يتم تقييم احلصة عن طريق إجراء ، تقييم الفصل (ُ
 اختبارات يومية كاختبارات عامة كاختبارات هنائية.

يتم إجراء ىذا االختبار ، اختبار القدرة األساسي (ِ
لتحديد القدرات األساسية للطّلب مثل القراءة 

 .كالكتابة الّلزمة لتحسُت برنامج التعلم
يف هناية ، ييم النهائي لوحدات التعليم كالشهاداتالتق (ّ

الفصل الدراسي كالعاـ الدراسي، يتم إجراء نشاط 



ُِ 

 

تقييم من أجل احلصوؿ على صورة كاملة كشاملة عن 
 أحكاـ اكتماؿ تعلم الطّلب يف كحدة زمنية معينة.

ىي معيار لقياس األداء ادلستمر  ،دلقارنة ادلعيارية (ْ
ق التميز ادلرضي.  لتكوف كالعمليات كالنتائج لتحقي

قادرا على احلصوؿ على البيانات كادلعلومات حوؿ 
حتقيق ادلقارنة ادلعيارية، ديكن إجراء تقييم كطٍت يف 

 هناية كحدة التعليم.
يتم تقييم الربنامج لتحديد مدل مّلءمة ادلنهج مع  (ٓ

الوظائف كاألىداؼ األساسية للًتبية الوطنية كمدل 
 تنمية اجملتمع كتقدـ العصر.مّلءمتها دلتطلبات 

 تنمية قدرات الطّلب - ق
إف تطوير إمكانات الطّلب ىو جزء من الكفاءات  

الًتبوية اليت جيب أف ديتلكها ادلعلموف لتنظيم اإلمكانات 
ادلختلفة اليت ديتلكها كل طالب. ديكن أف يقـو ادلعلم بتنمية 
 الطّلب بطرؽ سلتلفة، كىي األنشطة الّلمنهجية، كاإلثراء،

 ٕكالعّلج كاإلرشاد اإلرشادم.
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 Ramayulis, Profesi dan Etika Keguruan, (Jakarta: Kalam Mulia, 2013), hlm. 

40. 



ِِ 

 

 مؤشرات الكفاءة التربوية  -1
ادلعلم احملًتؼ ىو ادلعلم الذم يتمتع بالقدرة كاخلربة يف  

رلاؿ تدريب ادلعلمُت أك بعبارة أخرل، يتم تعليمو كتدريبو.  
الكفاءة الًتبوية ىي قدرة ادلعلم على إدارة تعلم الطّلب كاليت 

 ٖتشمل:
 بادلؤشرات كىي:القدرة على فهم الطّلب  - أ

فهم  فهم اخلصائص التنموية للمتعلمُت مثل (ُ
 ادلستول ادلعريف للطّلب حسب أعمارىم.

 .فهم مبادئ تنمية شخصية الطّلب (ِ
قادرة على حتديد أحكاـ التدريس األكلية  (ّ

االختّلفات يف  للطّلب كالتعرؼ عليها
 اإلمكانات اليت ديتلكها كل طالب.

التعليمية مع ادلؤشرات القدرة على عمل التصاميم  - ب
  :كىي

القدرة على التخطيط إلدارة أنشطة التدريس  (ُ
كالتعلم، مثل صياغة أىداؼ التعلم كفقا 
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ِّ 

 

للكفاءات ادلراد حتقيقها، كاختيار النوع ادلناسب 
من اسًتاتيجية/ طريقة التعلم، كحتديد خطوات 
التعلم، كحتديد الطرؽ اليت ديكن استخدامها 

 .لتحفيز الطّلب
على التخطيط لتنظيم ادلواد التعليمية، مثل  القدرة (ِ

القدرة على كصف ادلواد كفقا ألىداؼ التعلم، 
كالقدرة على جتميع ادلواد التعليمية بشكل 

 متماسك كمنهجي.
قادرة على التخطيط الستخداـ كسائل اإلعّلـ  (ّ

كادلوارد التعليمية اليت ديكن استخدامها لتسهيل 
 حتقيق الكفاءة، كغَتىا.

على التخطيط إلدارة الفصل، مثل القدرة القدرة  (ْ
على حتديد ختصيص كقت التدريس كالتعلم، 
فضّل عن القدرة على حتديد كيفية تنظيم 

تعلم كيفية  الطّلب للمشاركة بنشاط يف األنشطة
 التدريس.



ِْ 

 

قادرة على ختطيط مناذج تقييم نتائج التعلم، مثل  (ٓ
حتديد أشكاؿ سلتلفة من التقييم كصنع أدكات 

 ٗ.نتائج التعلم تقييم

القدرة على إجراء التعلم الًتبوم كاحلوارم مبؤشرات   -ج
 منها: 

قادرة على فتح التعلم مثل نقل أىداؼ التعلم ادلراد  (ُ
 حتقيقها كحتفيز الطّلب كربط ادلواد ادلراد دراستها.

قادر على إدارة أنشطة التدريس كالتعلم، مثل القدرة  (ِ
التدريس، كإعطاء على شرح ادلواد، كاستخداـ طرؽ 

كاستخداـ كسائط التعلم، ، أمثلة تتوافق مع ادلادة
كتقدًن التعزيزات، كطرح األسئلة، كاإلجابة على 

كالتأكيد على األشياء اليت تعزز اإلجيابية  ،األسئلة
 العادات يف سلوؾ الطّلب.

القدرة على التواصل بشكل جيد مع الطّلب، مثل  (ّ
فهم ادلواد، القدرة على توفَت الفرص للطّلب ل
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ِٓ 

 

كتوضيح التعليمات كالتفسَتات يف حالة إساءة فهم 
 ،الطّلب، كإعطاء الفرص للطّلب لطرح األسئلة

كاستخداـ اللغة ادلنطوقة كادلكتوبة بشكل كاضح 
 كصحيح.

قادرة على تنظيم الصف كاستخداـ الوقت بشكل  (ْ
 جيد.

قادر على إجراء التقييمات أثناء عملية التعليم  (ٓ
 التقييمات يف هناية الدرس. كالتعلم كإجراء

قادرة على إغّلؽ الدركس، مثل اختتاـ  (ٔ
االستنتاجات، كالتفكَت أك تقدًن ملخص من خّلؿ 
إشراؾ الطّلب كتنفيذ عمليات ادلتابعة من خّلؿ 
 توفَت التوجيهات أك ادلهاـ كجزء من العّلج كاإلثراء.

 مبؤشرات كىي:القدرة على تقوًن سلرجات التعلم   -د
مثل فهم ، على تصميم كتنفيذ التقييماتالقدرة  (ُ

مبادئ التقييم، كالقدرة على جتميع أدكات تقييم 
 التعلم ادلختلفة، كالقدرة على إجراء التقييمات.



ِٔ 

 

القدرة على حتليل نتائج التقييم، مثل القدرة على  (ِ
 تصنيف نتائج التقييم كاستنتاج نتائج التقييم بوضوح.

تقييم لتحسُت القدرة على االستفادة من نتائج ال (ّ
جودة التعلم اإلضايف، مثل القدرة على تصحيح 
األسئلة غَت الصحيحة كالقدرة على حتديد مستويات 

 التباين يف نتائج التعلم.
القدرة على تطوير الطّلب لتحقيق اإلمكانات   -ق 

 :مع ادلؤشرات كىي ادلختلفة لديهم
تسهيل الطّلب على تطوير اإلمكانات األكادديية،  (ُ

توجيو اإلمكانات األكادديية للطّلب كفقا مثل 
لقدراهتم، كالقدرة على توجيو كتطوير اإلمكانات 

 األكادديية للطّلب.
قادرة على تسهيل الطّلب على تطوير إمكانات  (ِ

غَت أكادديية، مثل توجيو إمكانات الطّلب غَت 



ِٕ 

 

األكادديية كفقنا لقدراهتم، كالقدرة على توجيو كتطوير 
 َُ األكادديية.إمكانات الطّلب غَت

 
 المعلم اللغة العربية  -ب

 المعلم اللغة العربيةفهم  -3
ادلعلم بادلعٌت اإلندكنيسي ىو الشخص الذم يعلم أك 

يف اللغة اإلصلليزية ىي مدرس.  غالبا  معلم.  كلمة يريب
ما ييشار إىل ادلعلمُت أيضا باسم ادلعلمُت أك ادلعلمُت أك 
ادلعلمُت، على الرغم من كجود أكجو تشابو كاختّلؼ بُت 

عادة ما تكوف مهمة التعليم أكثر صعوبة من  الكلمات.
بتوفَت ادلعرفة،  فحسبالتدريس. إذا كاف التدريس يتعلق 

خرين ليكونوا قادرين أك إتقاف ادلواد اليت يتم أك دتكُت اآل
تدريسها، فإف التعليم ىو أكثر من ذلك.  باإلضافة إىل 
جعل اآلخرين يتقنوف ادلعرفة، فإف التعليم ىو أيضا زلاكلة 
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ِٖ 

 

يد مع اجلجلعل الشخص )الطالب( قادرا على التصرؼ ب
 ُُ.ادلعرفة اليت ديتلكها

اللغة العربية ىو مدرس يقـو  معلمكيف الوقت نفسو، 
ادلدارس  أكبتدريس اللغة العربية لطّلهبم يف ادلدارس 

 الدينية.
 مسؤلتهو  أدوار معلم اللغة العربية  -2

اللغة العربية بأدكار كثَتة  معلميف األساس، يقـو 
كمهمة دتاما مثل ادلعلمُت بشكل عاـ لطّلهبم.  دكر 
ادلعلم حسب آدامز كديكلي كاسع جدا، مبا يف 

 ذلك:
 الشخص كادلعلمُت (ُ

دكر ادلعلم كمدرس من خّلؿ توفَت التدريس يف 
ادلدارس. بصفتو مدرسا، ينقل الدركس حىت يفهم 

جيب على  ُِينقلها.الطّلب جيدا كل ادلعرفة اليت 
ادلعلم أيضا تنفيذ سلسلة من األنشطة التحضَتية 
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ِٗ 

 

حوؿ ادلواد التعليمية ككيفية تنفيذ األنشطة التعليمية 
يف الفصل، مثل إعداد خطط الدركس، كإعداد 

 ُّ.كسائل التعلم حوؿ ادلهاـ للطّلب كما إىل ذلك
 ادلعلموف كمرشدين (ِ

ادلعلمُت  جيب إيّلء ادلزيد من االىتماـ لدكر 
كمرشدين ألف كجود ادلعلمُت يف ادلدارس ىو توجيو 
الطّلب ليصبحوا بشرا بالغُت يتمتعوف بالقدرة كادلهارة 
كالفضيلة كذات الشخصية النبيلة.  بدكف التوجيو، 

سيجد الطّلب صعوبة يف التعامل مع تطورىم.  
يؤدم نقص قدرة الطّلب إىل زيادة االعتماد على 

كن مع تقدمهم يف السن، يصبح مساعدة ادلعلم.  كل
الطّلب أقل اعتمادا على ادلعلمُت.  كمع ذلك، فإف 
التوجيو من ادلعلم ضركرم للغاية عندما ال يكوف 

 .ُْالطّلب قادرين على االستقّلؿ عن أنفسهم
 ادلعلموف كمدربُت (ّ
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Profesi & Karier Guru, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), 2018, hlm 60. 
14 Hamid Darmadi, „„Tugas, Peran, Kompetensi dan Tanggung Jawab Menjadi 

Guru Profesional‟‟, Jurnal Edukasi, 13 (2), 2015, hlm 166. 



َّ 

 

ب أف يعمل ادلدرسوف كمدربُت كمدربُت، ألف جي
لتدريب على التعليم كالتدريس يتطلباف ادلساعدة يف ا

ادلهارات الفكرية كالسلوكية كاحلركية.  من أجل 
التمكن من التفكَت النقدم كالتصرؼ بأدب كإتقاف 
ادلهارات، جيب على الطّلب جتربة الكثَت من 
ادلمارسات ادلنتظمة كادلتسقة.  بدكف تدريب، لن 
يكوف الطّلب بارعُت يف سلتلف ادلهارات كالنضج 

 ُٓ.كاخلربة ادلطلوبة
يف ىذه احلالة ىو ادلعلم الذم  ُتكمدرب  ادلعلم

ديتلك ادلهارات، خاصة يف ادلهارات ليصبح مدرسا 
 زلًتفا.  يتطلب أداء ىذا الدكر مهارات معينة مثل:

 ماىر يف حتضَت مواد الدرس  -
 ماىر يف جتميع كحدات الدركس  -
 ماىر يف نقل ادلعرفة للطّلب  -
 ادلهرة إلثارة ركح التعلم لدل الطّلب  -

                                                             
15 Mujtahid, Pengembangan Profesi Guru, (Malang: UIN Maliki Press), 2011, 

hlm 50. 



ُّ 

 

يف اختيار كاستخداـ الوسائل ماىر   -
 التعليمية الًتبوية

 ماىر يف تقييم نتائج تعلم الطّلب  -
 ماىر يف استخداـ لغة جيدة كصحيحة  -
، ماىر يف إدارة االنضباط الطبقي  -

 ُٔكمهارات أخرل سلتلفة
 ادلعلموف كهفزين (ْ

ادلعلم كحافز حيفز الطّلب دائما، كمنفتح كيشجع 
عن آرائهم الطّلب على اجلرأة على التعبَت 

ىذا مفيد لزيادة اىتماـ  كاالستجابة بشكل إجيايب.
الطّلب بالتعلم، كخاصة االىتماـ بتعلم اللغة 

 .ُٕالعربية
كمسؤكلية معلم اللغة العربية ىي نفسها مثل باقي 

أما بالنسبة دلسؤكليات مدرس  ،ادلعلمُت بشكل عاـ
 اللغة العربية فهي: 

                                                             
16 Oemar, Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara), 2003, 

hlm 43. 
17 Emda, „„Kedudukan Motivasi Belajar Siswa Dalam Pembelajaran‟‟, Jurnal 

Lantanida 5 (2), 2017. 



ِّ 

 

 أ.  ادلسؤكلية الفكرية
 ادلسؤكلية ادلهنيةب.  

 ج.  مسؤكلية اجتماعية
 د.  ادلسؤكلية األخّلقية كالركحية

 ق.  مسؤكلية شخصية
 

 اإلطار المفاهيم   -ج
اإلطار ادلفاىيمي للبحث ىو عّلقة أك ارتباط حيدث 

 ُٖ.خر يأيت من ادلشكلة ادلراد دراستهاابُت مفهـو ك 
 :اإلطار ادلفاىيمي يف ىذه الدراسة كما يلي 

  

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

 

 مؤشارت الكفاءة الًتبوية دلعلمي االغة العريب ُ-ِصورة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الكفاءة الًتبوية
 القدرة على فهم الطّلب-
القدرة على عمل تصاميم -

 تعليمية تتعلق بتطوير ادلناىج
 تنفيذ التعلم الًتبوم كاحلوارم-
 القدرة على تقييم نتائج التعلم-
القدرة على تطوير الطّلب -

 لتحقيق إمكاناهتم ادلختلفة
 

ادلعلمي اللغة العربية -
 ادلدرسة الثانوية احلكومية 

ادلعلمي اللغة العربية -
 ادلدرسة الثانوية األلية 

 



 

 ّْ 

 الفصل الثالث
 البحثمنهج 

 طريقة البحث - أ
يف ىذه الدراسة البحث الكمي، ككاف  ةالباحث تاستخدم

طرؽ البحث  ة ىيو الباحثتأسلوب البحث الذم استخدم
ادلسحي.  تستخدـ طريقة البحث االستقصائي للحصوؿ على 
بيانات ادلعلومات أك مجعها حوؿ عدد كبَت من اجملتمع باستخداـ 

يف تطور منذ القرف  يبحث ادلسحالعينة أصغر نسبيا. بدأ 
حلل ادلشكّلت الفعلية  يبحث ادلسحالستخدـ يالعشرين.  

كاسعة النطاؽ مع عدد كبَت جدا من اجملتمع، لذلك يلـز حجم 
، يتم مجع يبحث ادلسحال أف السابقالرأم  على ُعينة كبَت.

ادلعلومات من ادلستجيبُت باستخداـ استبياف.  ديكن االستنتاج 
 ِىي طريقة حبث.أف ىذه طريقة ادلسح 

 
 

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

 البحث كانم - ب
طريقة البحث االستقصائية  إجراء ىذهالبحث ب كافمأما 

 .ىو مجيع ادلدرسة الثانوية يف بندا أتشيو
 تهوعين البحث مجتمع - ج

مجيع البيانات اليت هتمنا يف النطاؽ كالوقت  ىواجملتمع 
الذم ضلدده.  إذف، يرتبط عدد اجملتمع ببيانات غَت بشرية، فإذا 
قدـ كل إنساف بيانات، فسيكوف عدد أك حجم اجملتمع ىو 

مجيع  ىواجملتمع يف ىذا البحث  كعدد ّنفسو عدد البشر.
  .وتشيأبندا بالثانوية  ادلدارسادلعلمُت الذين على مستول 

العينة ىي جزء من اجملتمع يتم استخدامو كموضوع حبث. 
 ْ.وبادلعٌت الدقيق، إف العينة ىي جزء من عدد اجملتمع كخصائص

ا.  فيما يلي معلم ُِمجيع العينات ادلستخدمة يف ىذا البحث 
 تفاصيل عينة البحث.

 
 

                                                             
3 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta,1996), 

hlm 57. 
4Hamid Darmadi, Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial, (Bandung: 

Alfabeta, 2014), hlm. 118 



 

 

ّٔ 

 
 تفاصيل عينة البحث عن ُ-ّجدكؿ 

 رقم ادلدرسة مقدار
 ُ بندا آتشيو ُالثانوية احلكومية ادلدرسة  ٓ
 ِ بندا آتشيو ِادلدرسة الثانوية احلكومية  ّ
 ّ بندا آتشيو ّادلدرسة الثانوية احلكومية  ُ
 ْ بندا آتشيو ْادلدرسة الثانوية احلكومية  ِ
 ٓ ادلدرسة الثانوية األلية بابوف صلاح ّ
 ٔ ادلدرسة الثانوية األلية الدركسرية ُ
 ٕ الثانوية األلية علـو القرآف بندا آتشيوادلدرسة  ِ
 ٖ ادلدرسة الثانوية األلية دار العلـو ِ
 ٗ ادلدرسة الثانوية األلية لونج رايا ِ
 مقدار ُِ

 
 أدوات البحث -د 

أداة البحث ىي أداة جلمع البيانات، كسيكوف البحث 
ناجحا إذا استخدـ الكثَت من األدكات، ألف البيانات الّلزمة 
لإلجابة على أسئلة البحث )ادلشكّلت( كالفرضيات يتم 

 احلصوؿ عليها من خّلؿ األداة. 



 

 

ّٕ 

أداة البحث اليت استخدمت الباحثة يف ىذه الرسالة ىي 
. ابنفسه ةهبا الباحث تقاماليت  االستبانةختبار يعٍت اأداة 

عبارة عن رلموعة من األسئلة أك البيانات ادلكتوبة  ةاالستبان
كيطلب من ادلستجيبُت  ٓادلقدمة إىل ادلستجيبُت لإلجابة عليها.

يف  .اكفقا لإلجابات اليت عرفوىا كاعتقدكا هب ةاإلجابة على استبان
فقط ألف الباحثة اعتقد  سة استخدمت الباحثة استبيانااىذه الدر 

وف جييبببندا أثشيو أف معلمي اللغة العربية يف ادلدارس الثانوية 
بصدؽ، ألف لديهم كفاءات شخصية جيدة، ك كاف بعض 
معلمي اللغة العربية يف ادلدارس الثانوية ببندا أتشيو من خرجيي 

قبل البحث  اجلامعة اإلسّلمية احلكومية الرانرم بندا أتشيو.
 الدكتور زلتول االستبياف كلغتو على صدؽاختربت الباحثة 

  .صدؽم كمذترم
يف  ةستخدمها الباحثتشبكة األدكات اليت  صدؽيقيس ادل

رلاؿ البحث من حيث اللغة كمدل مّلءمتها للمؤشرات، 
 القدرة على كتتكوف شبكة ىذه األداة من مخسة مؤشرات كىي: 

القدرة على عمل تصاميم تعليمية تتعلق بتطوير ك فهم الطّلب، 

                                                             
5 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm 142. 



 

 

ّٖ 

القدرة على تقييم نتائج ك إجراء التعلم الًتبوم كاحلوارم، ك ادلناىج، 
 القدرة على تطوير الطّلب لتحقيق إمكاناهتم ادلختلفة.ك التعلم، 

 كيشرح كما يف اجلدكؿ التايل:
  ِ-ّجدكؿ  

 مئشر االستبياف
 رقم الكسرة ادلئشرات منرة
 ٖ،ٕ،ٔ،ٓ،ْ،ّ،ِ،ُ فهم الطّلبالقدرة على  ُ

،ٗ،َُ،ُُ،ُِ،ُّ، 
 تالقدرة على عمل تصاميم ِ

 تعليمية تتعلق بتطوير ادلناىج
 الدراسية

ُْ،ُٓ،ُٔ،ُٕ،ُٖ،ُٗ،َِ 
،ُِ،ِِ،ِّ،ِٓ،ِٔ،ِٕ 

 ،ّْ،ّّ،ِّ،ُّ،َّ،ِٗ،ِٖ إجراء التعلم الًتبوم كاحلوارم ّ
ّٓ،ّٔ،ّٕ،ّٖ،ّٗ،َْ،ُْ، 
ِْ،ّْ،ْْ،ْٓ،ْٔ،ْٕ،ْٖ، 

ْٗ،َٓ،ُٓ،ِٓ،ّٓ،ْٓ 
 ،ُٔ،َٔ،ٗٓ،ٖٓ،ٕٓ،ٔٓ،ٓٓ القدرة على تقييم نتائج التعلم ْ

ِٔ،ّٔ،ْٔ،ٔٓ،ٔٔ،ٕٔ،ٖٔ، 
ٔٗ،َٕ،ُٕ 

القدرة على تطوير الطّلب لتحقيق  ٓ
 إمكاناهتم ادلختلفة

ِٕ،ّٕ،ٕٓ،ٕٓ،ٕٔ،ٕٕ،ٕٗ، 
ٕٗ 



 

 

ّٗ 

تعرؼ ستبانة لستخدمت الباحثة االايف ىذا البحث  
اللغة العربية يف  يدلعلم الًتبويةعن الكفاءة  علماستجابة ادل على

كاف تعبَت كإجياب الذم استعملت  ببندا أتشية. ثانويةال ادلدارس
أربع خيارات الذم متوافر كىو . (Likert)الباحثة مقياس ليكرت 

موافق  ،(Sangat setuju/SS)يف ىذه األداة ىو موافق بشدة 
(Setuju/S)،  غَت موافق(Tidak Setuju/T)،  كغَت موافق بشدة

Sangat Tidak Setuju/STS) .) ستبانة الدكافق امقياس تقريرات يف
 ّ-ّكما يف جدكؿ   اللغة العربية. يلمعدل الًتبويةيف الكفاءة 

 التايل:

ّ-ّ جدكؿ  
ستبانةتقريرات اال  

تقريرات  خيارات اإلجيابية منرة
 السلبية

تقريرات 
 اإلجيابية

 ْ ُ (Sangat Setuju)موافق بشددة  ُ
 ّ ِ (Setuju)موافق  ِ
 ِ ّ (Tidak Setuju)غَت موافق  ّ
 Sangat Tidak)غَت موافق بشددة  ْ

Setuju) 
ْ ُ 

 



 

 

َْ 

 ختبار الصدؽ ا -3
ي اللغة العربية علماختربهتا الباحثة اختبارا صدقا على م 

جيابة منطقة أتشيو بيسار، كبعدد اإل خاصةيف مناطق سلتلفة ك 
كسرة من   ّٕ  test validityمعلما. كاف حصوؿ ُٓ
 :يلالتا ْ-ّ كما يشرح يف جدكؿ ستبانةالكسرة أٓ

 
 ْ-ّجدكؿ 

 اختبار الصادؽ
 تقرير ستبانةإصابة اال ستبانةعناصر اال منرة 

 الصدؽ ِٕٗ،َ ُعنصر  ُ
 غَت الصدؽ ُِْ،َ ِعنصر  ِ
 الصدؽ ُٗٔ،َ ّعنصر  ّ
 الصدؽ ٕٖٕ،َ ْعنصر  ْ
 الصدؽ ِْٕ،َ ٓعنصر  ٓ
 غَت الصدؽ ْٕٖ،َ ٔ عنصر ٔ
 غَت الصدؽ َّْ،َ ٕعنصر  ٕ
 غَت الصدؽ ُِْ،َ ٖعنصر  ٖ
 غَت الصدؽ ُٕٔ،َ ٗعنصر  ٗ

 الصدؽ ِٗٔ،َ َُعنصر  َُ
 غَت الصدؽ ُٖٖ،َ ُُعنصر  ُُ



 

 

ُْ 

 الصدؽ ُٔٔ،َ ُِعنصر  ُِ
 الصدؽ ْٓٓ،َ ُّعنصر  ُّ
 الصدؽ ُِٖ،َ ُْعنصر  ُْ
 الصدؽ ِٕٓ،َ ُٓعنصر  ُٓ
 الصدؽ ٖٕٓ،َ ُٔعنصر  ُٔ
 الصدؽ ّّٕ،َ ُٕعنصر  ُٕ
 غَت الصدؽ ِٕٓ،َ ُٖعنصر  ُٖ
 غَت الصدؽ -ُُٗ،َ ُٗعنصر  ُٗ
 غَت الصدؽ ْٗٗ،َ َِعنصر  َِ
 غَت الصدؽ ُّٖ،َ ُِعنصر  ُِ
 الصدؽ ّٕٓ،َ ِِعنصر  ِِ
 الصدؽ ّٔٔ،َ ِّعنصر  ِّ
 غَت الصدؽ َْٔ،َ ِْعنصر  ِْ
 غَت الصدؽ ُْْ،َ ِٓعنصر ِٓ
 الصدؽ ٖٖٕ،َ ِٔعنصر  ِٔ
 الصدؽ ْٖٔ،َ ِٕعنصر  ِٕ
 غَت الصدؽ ُٕٓ،َ ِٖعنصر  ِٖ
 الصدؽ ِٕٕ،َ ِٗعنصر  ِٗ
 الصدؽ َْٔ،َ َّعنصر  َّ
 غَت الصدؽ ِْٖ،َ ُّعنصر  ُّ
 الصدؽ ّٗٔ،َ ِّعنصر  ِّ



 

 

ِْ 

 الصدؽ ّٕٓ،َ ّّعنصر  ّّ
 الصدؽ ِٕٔ،َ ّْعنصر  ّْ
 الصدؽ ّٖٓ،َ ّٓعنصر  ّٓ
 الصدؽ ّْٕ،َ ّٔعنصر  ّٔ
 غَت الصدؽ َّٖ،َ ّٕعنصر  ّٕ
 غَت الصدؽ َّْ،َ ّٖعنصر  ّٖ
 الصدؽ ٖٖٕ،َ ّٗعنصر  ّٗ
 الصدؽ ْٕٓ،َ َْعنصر  َْ
 الصدؽ ٖٕٔ،َ ُْعنصر  ُْ
 الصدؽ َٓٔ،َ ِْعنصر  ِْ
 الصدؽ ُْٕ،َ ّْعنصر  ّْ
 غَت الصدؽ َُٓ،َ ْْعنصر  ْْ
 الصدؽ ُٖٕ،َ ْٓعنصر  ْٓ
 الصدؽ ٕٔٔ،َ ْٔعنصر  ْٔ
 غَت الصدؽ ّْٗ،َ ْٕعنصر  ْٕ
 غَت الصدؽ ْٖٔ،َ ْٖعنصر  ْٖ
 غَت الصدؽ ّٗٓ،َ ْٗعنصر  ْٗ
 غَت الصدؽ - َٓعنصر  َٓ
 الصدؽ ٖٕٓ،َ َٓعنصر  ُٓ
 غَت الصدؽ ّٖٔ،َ ُٓعنصر  ِٓ
 غَت الصدؽ َُُ،َ ِٓعنصر  ّٓ



 

 

ّْ 

 غَت الصدؽ ِٕٖ،َ ّٓعنصر  ْٓ
 الصدؽ َْٔ،َ ْٓعنصر  ٓٓ
 غَت الصدؽ ّٖٓ،َ ٓٓعنصر  ٔٓ
 غَت الصدؽ -ََُ،َ ٔٓعنصر  ٕٓ
 الصدؽ ُٕٗ،َ ٕٔعنصر  ٖٓ
 غَت الصدؽ ُّْ،َ ٖٓعنصر  ٗٓ
 غَت الصدؽ ّْٖ،َ ٗٓعنصر  َٔ
 غَت الصدؽ ُِٗ،َ َٔعنصر  ُٔ
 غَت الصدؽ ْٕٕ،َ  ُٔعنصر  ِٔ
 غَت الصدؽ ْْٖ،َ ِٔعنصر  ّٔ
 الصدؽ ٖٓٔ،َ ّٔعنصر  ْٔ
 غَت الصدؽ ّٖٗ،َ ْٔعنصر  ٓٔ
 غَت الصدؽ ُْٖ،َ ٓٔعنصر  ٔٔ
 غَت الصدؽ ّٕٕ،َ ٔٔعنصر  ٕٔ
 غَت الصدؽ َِٓ،َ ٕٔعنصر  ٖٔ
 الصدؽ ٔٓٓ،َ ٖٔعنصر  ٗٔ
 غَت الصدؽ ِِّ،َ ٗٔعنصر  َٕ
 الصدؽ ِٗٔ،َ َٕعنصر  ُٕ
 غَت الصدؽ ْْٖ،َ  ُٕعنصر  ِٕ
 غَت الصدؽ َٓٓ،َ  ِٕعنصر  ّٕ
 الصدؽغَت  ُِّ،َ ّٕعنصر  ْٕ



 

 

ْْ 

 الصدؽ َْٕ،َ ْٕعنصر  ٕٓ
 الصدؽ ِٔٔ،َ ٕٓعنصر  ٕٔ
 الصدؽ ٖٓٓ،َ ٕٔعنصر  ٕٕ
 الصدؽ ٖٓٓ،َ ٕٕعنصر  ٖٕ
 غَت الصدؽ ّْٗ،َ ٖٕعنصر  ٕٗ
 

 ىذه يف ادلستخدـ الصدؽ اختبار ْ-ّ جدكؿ يف 
 تقنية باستخداـ إجراؤىا يتم اليت التجريبية الصدؽ ىي الدراسة
 للمنتج اللحظي االرتباط صيغة مع بياف عنصر لكل التحليل

 البياف عنصر عن اإلعّلف يتم. SPPS 20 مبساعدة برنامج
 r hitungأكثر من قيمة   r tabel قيمة لو كاف إذا الصدؽ

(َ،ُْٓ)، sig  ُبنسبة( %r table  ُٓ  =َمعلما،ُْٓ). 
 ّٕ على احلصوؿ مت إجراؤىا، مت اليت االختبار نتائج على كبناء
 عبارة ّٕ استخداـ كديكن ،ِْ الصدؽ كغَت الصدؽ بيانا

 .ٔالبحث الستبانات كبيانات صحيحة
 
 

                                                             
6 Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 228. 



 

 

ْٓ 

 ختبار الثابتا -2
ختبار الثابت الذم قامت الباحثة ااخلطوة التالية ىي  

ككانت حصوؿ الثابت   SPSSنتيجة الثابت بتطبيق  على دلعرؼ
 التايل: دكؿيف اجلكما 

 عن اختبار الثابت ٓ-ّجدكؿ 
Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.945 37 

 
 عن اإلعّلف مت ،Wiratna Sujarweni حسب ما رأت 

.  (ٔ،َ<  croncbach alpha) قيمة كانت إذا هبا موثوؽ االستبانة

 تبلغ ألفا كركنباخ قيمة لو الدراسة ىذه يف الثابت كاختبار
 ٕموثوؽ. أنو كىذا يدؿ على ،ْٓٗ.َ

ختبار الصدؽ كالثابت فتحصلها اتقـو الباحثة  ما كأما بعد 
يف تبانة الكفاءة الًتبوية دلعلمي اللغة العربية كما اس شعريات
 :التايل ٔ-ّ جدكؿ

  

                                                             
7 Sujarweni Wiratna, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru,2014). 



 

 

ْٔ 

 ٔ-ّجدكؿ 
 ستبانةشعريات اال

 رقم الكسرة مؤشرات منرة
 ٕ،ٔ،ٓ،ْ،ّ،ِ،ُ فهم الطّلبالقدرة على  ُ
القدرة على عمل تصاميم تعليمية  ِ

 ادلناىجتتعلق بتطوير 
ٖ،ٗ،َُ،ُُ،ُِ،ُّ،ُْ 

 ُِ،َِ،ُٗ،ُٖ،ُٕ،ُٔ،ُٓ إجراء التعلم الًتبوم كاحلوارم ّ
،ِِ،ِّ،ِْ،ِٓ،ِٔ،ِٕ 

 ِّ،ُّ،َّ،ِٗ،ِٖ القدرة على تقييم نتائج التعلم ْ
القدرة على تطوير الطّلب لتحقيق  ٓ

 إمكاناهتم ادلختلفة
ّّ،ّْ،ّٓ،ّٔ،ّٕ 

 
 جمع البيانات طريقة -ه 

استخداـ بمجع البيانات يف ىذا البحث  طريقةتتمثل 
تقنيات االتصاؿ، كىي استخداـ االستبانة. طريقة مجع البيانات 

كانت   .حدل أجزاء مهمة اليت تؤدم الباحثة يف ىذه الرسالةإ
 اعلمم ُِمت تقدديو إىل  ةالبيانات اليت مت مجعها عبارة عن استبان

تشيو، كقد مت توزيع أثانوية يف بندا الدارس ادل ٗعربية من اللغة ال



 

 

ْٕ 

مباشرة على كل معلم اللغة العربية. كتتكوف طريقة  ةاالستبان هىذ
 :مجع البيانات من عدة ادلراحل

 Hard copyشكل يف  ةاالستبان ةالباحث أكثرت -ُ

( printing) يف بندا أتشيو للغة العربيةدلعلمي ا 
 .فيادلدارس الثانوية ببندا أتشيو

اللغة العربية يف كل  يعلمطلبت الباحثة من م -ِ
تشيو ملء االستبياف الذم أندا بالثانوية ب ادلدارس

 مت إعطاؤه.
عربية اللغة ال علمإجابات من كل م ةالباحث مجعت -ّ

 تشيوأبندا ب الثانويةيف ادلدارس 
  عنمع البيانات بناء على إجابات ادلعلم جت -ْ

 كفاءتو الًتبوية.
عرضت الباحثة أسئلة البحث لإلجابة على  -ٓ

اللغة  علمنات يف جدكؿ من إجابات مالبيا
 العربية.

  



 

 

ْٖ 

 تحليل البيانات طريقة - و
ارتفاع دؼ التعرؼ على هتكمي ك البحث الىذه الدراسة 

األىلية  ادلدارسك  الثانوية احلكومية ادلدارسيف  الكفاءة الًتبوية
طريقة حتليل البيانات  ،كالتعرؼ على الفركؽ دكافع بينهما. لذالك

 صائي الوصفياتحتحليل اإلالاليت تستخدمها الباحثة ىي 
الثانوية اإلسّلمية احلكومية  ادلدارسيف لتعرؼ على الكفاءة 

كحتليل اإلحصائ االستنتاجي لتعرؼ . ألىليةالثانوية ا ادلدارسك 
 األىلية. ادلدارسك  الثانوية احلكومية ادلدارسؽ الكفاءة يف ك فر 

كأما حتليل البيانات يف ىذا البحث حتليل اإلحصاء 
. (Inferensial)ستنتاجي كاال (Statistik Deskriptif)الوصفي 

دمت خاست. (Statistik Deskriptif)الوصفي  يكالتحليل اإلحصائ
. (Persentase)كالنسبة ادلؤية . (Derajat Frekuensi)الًتدد 

. فالتحليل (Mean). كمعدؿ (Standar Deviasi)ضلراؼ ادلعيار كاال
كقبل إجراء . (T-tes)ختبار ت االذم استعملت الباحثة ىو 

 Uji)ختبار الطبيعي ت تقـو الباحثة بشرطي اال-اختبار

Normalitas)ختبار ادلتجانس . كاال(Uji Homogenitas) . باستعانة
 .SPSSاحلساب على األدكات القيمة 



 

 

ْٗ 

 بقياس التالية:ف ةتجانسمك أ ةالبيانات طبيعكانت كأما دلعرفة  
فالبيانات ( <,0َٓSigَ)إذا كانت نتيجة مستول الداللة  -

 تكوف الطبيعي كادلتجانس.
فالبيانات ( >.0َٓSigَ)إذا كانت نتيجة مستول الداللة  -

 .يتكوف غَت الطبيعي كغَت ادلتجانس
الثانوية  ادلدارسكفاءة يف الؽ ك فر كدلعرفة البيانات على 

استعملت الباحثة ف الثانوية األىليةكادلدارس احلكومية 
ألف البيانات   (Uji Independent Sample Test)تبارخا

 ادلوزكعة تكوف الطبيعي كادلتجانس.
 :يلي أما حتليل على نتيجة داللة فاستخدمت الباحثة بقياس كما

فيدؿ على  (>,0َٓSigَ)إذا كانت نتيجة مستول الداللة  -
 فركض البديل مقبوؿ كفركض الصفرم مردكد.

فيدؿ على ( <.0َٓSigَ)إذا كانت نتيجة مستول الداللة  -
 فركض البديل مردكد كفركض الصفرم مقبوؿ.

صائية الوصفية لتعرؼ حتفسَت على نتيجة اإل وكالتايل ى
الثانوية  اللغة العربية يف ادلدارس دلعلمي الًتبوية كفاءةالعلى 



 

 

َٓ 

-ّ لية كما يف جدكؿىالثانوية األ ك ادلدارساإلسّلمية احلكومية 
ٕ: 

 ٕ-ّ جدكؿ
 تفسَت على نتيجة اإلخصائية الوصفية

 تقرير إصابة منرة
ُ ّ0ُ-ْ0َ  رفع 
ِ ِ0ُ-ّ0َ ؿدمعت   
ّ ُ0َ-ِ0َ 8رخيص   

                                                             
8  Nikmah Azizah, „„Pengembangan Instrumen Kognitif Keterampilan Proses 

Sains Siswa SMP Pada Materi Pesawat Sederhana‟‟, Jurnal Berkala, 5 (3), 2017, hlm 345. 



 

 ُٓ 

 الفصل الرابع
ومناقشتهاتنائج البحث   

 عرض البيانات - أ
لقد شرحت الباحثة يف الفصل السابق عما يتعلق بادلنهج 

 الًتبويةالبحث. كيف ىذا الفصل تريد الباحثة أف تبُت الكفاءة 
الثانوية ببندا أتشيو. كستصف  ادلدارس دلعلمي اللغة العربية يف

الباحثة نتائج البحث الذم حصلت عليو خّلؿ البحث ادليداين 
 يةدارس على ادلستول الثانو ادلادلباشر كالذم مت إجراؤه يف تسع 

ندا أتشيو. تقـو الباحثة من خّلؿ توزيع االستبانة على معلمي بب
اة البحث، ببندا أتشيو كأد اللغة العربية يف تسع ادلدارس الثانوية

ن اللغة العربية يف كقت الحق مبلء كل استبيان معلم إجابة كلمث 
مستجب ىي كما  ُِنتائج التعرض البيانات  .الذم مت ادلوزعة

 :ُ-ْجدكؿ 
 

  



 

 

ِٓ 

 



 

 

ّٓ 

 التربوية الكفاءة - ب
تبحث ىذه الدراسة يف الكفاءة الًتبوية دلعلمي اللغة   

نتائج الكفاءة الًتبوية . أتشيو بندااإلبتدائية يف  ادلدارسالعربية يف 
 ادلعلمي كما جدكؿ يف 

 لتايل:ا
 ِ-ْ جدكؿ

 الكفاءة الًتبوية دلعلمي نتائج
موافق  عنصر منرة

 جدا
غَت  موافق

 موافق
غَت 

موافق 
 بشدة

اإلضلرا
ؼ 
 ادلعيار

ال امجايل
ت
ص
ني
 ؼ

أعرؼ عن خصائص تعلم  ُ
 التّلميذ يف الفصل

ٖ 
ّٖ،ُ

% 

ُّ 
ُٔ،ٗ

% 

- - َ،ْٗ
ٕ 

ّ،ّ
ٖ 

ر 
 فع

أعرؼ عن ضعف التّلميذ  ِ
دلشاركة على أنشطة التعلم 

 جيدا

ٗ 
ِْ،ٗ

% 

ُِ 
ٕٓ،ُ

% 

- - َ،َٓ
ٕ 

ّ،ْ
ِ 

ر 
 فع

أعرؼ عن أنشطة التعلم  ّ
ادلناسبة بقدرة تفكَت 

 التّلميذ

ٖ 
ّٖ،ُ

% 

ُّ 
ُٔ،ٗ

% 

- - َ،ْٗ
ٕ 

ّ،ّ
ٖ 

ر 
 فع

ر ّ،ّْٗ،َ - - ُّ ٖأعرؼ عن أنشطة التعلم  ْ



 

 

ْٓ 

حسب مستول كعمر 
 التّلميذ

ّٖ،ُ
% 

ُٔ،ٗ
% 

 فع ٖ ٕ

أعرؼ عن سبب اضلراؼ  ٓ
 سلوؾ التّلميذ كحلو

ُُ 
ِٓ،ْ

% 

َُ 
ْٕ،ٔ

% 

- - َ،ُٓ
ُ 

ّ،ٓ
ِ 

ر 
 فع

أعرؼ عن خلفية تربية  ٔ
 التّلميذ

ٔ 
ِٖ،ٔ

% 

ُِ 
ٕٓ،ُ

% 

ّ 
ُْ،ّ

% 

- َ،ٔٓ
ْ 

ّ،ُ
ْ 

ر 
 فع

 ٖ أعرؼ عن قدرة التّلميذ ٕ
ّٖ،ُ

% 

ٗ 
ِْ،ٗ

% 

ْ 
ُٗ،َ

% 

- َ،ْٕ
ٗ 

ّ.ُ
ٗ 

ر 
 فع

أقدر على ختطيط أنشطة  ٖ
التعلم اليت تتعلق بو مع 

 مراعاة عن غرض التعلم

َُ 
ْٕ،ٔ

% 

ُُ 
ِٓ،ْ

% 

- - َ،ُٓ
ُ 

ّ،ْ
ٕ 

ر 
 فع

أقدر على تطوير ادلواد اليت  ٗ
 تتعلق بأنشطة التعلم

ٖ 
ّٖ،ُ

% 

ُّ 
ُٔ،ٗ

% 

- - َ،ْٗ
ٕ 

ّ،ّ
ٖ 

ر 
 فع

أقدر على إختيار طريقة  َُ
كاإلسًتاتيجية كمنوذج 

 التعلم لًتقية قدرة التّلميذ

َُ 
ْٕ،ٔ

% 

ُُ 
ِٓ،ْ

% 

- - َ،ُٓ
ُ 

ّ،ْ
ٕ 

ر 
 فع

أقدر على حتليل منهج  ُُ
 الدراسة ادلدركسة

ٔ 
ِٖ،ٔ

% 

ُّ 
ُٔ،ٗ% 

ِ 
ٗ،ٓ% 

- َ،َٔ
ُ 

ّ،ُ
ٗ 

ر 
 فع

أقدر على تصميم كتنفيذ  ُِ
أنشطة التعلم الدافعة لتعلم 
التّلميذ حسب القدرة 

ٕ 
ّّ،ّ

% 

ُّ 
ُٔ،ٗ

% 

ُ 
ْ،ٖ% 

- َ،
َٓٔ 

ّ،ِ
ٖ 

ر 
 فع



 

 

ٓٓ 

 كالتفكَت بعضهم بعضا
 الطّلبأقدر على مشاركة  ُّ

عملية صنع مصادر يف 
 كسائل التعلم التعلم أك

ِ 
ٗ،ٓ% 

ُُ 
ِٓ،ْ

% 

ٕ 
ّّ،ّ

% 

ُ 
ْ،ٖ% 

َ،ّٕ
َ 

ِ،ٔ
ٔ 

رخ
ي

 ص
على ختطيط التقييم أقدر  ُْ

ادلناسب بغرض التعلم لنيل 
 الكفاءة احملددة

ٖ 
ّٖ،ُ

% 

ُِ 
ٕٓ،ُ

% 

ُ 
ْ،ٖ% 

- َ،ٕٓ
ٕ 

ّ،ّ
ّ 

ر 
 فع

أقـو بعملية التعليم حسب  ُٓ
 ادلنهج ادلقرر

ُٓ 
ُٕ،ْ

% 

ٔ 
ِٖ،ٔ

% 

- - َ،ْٔ
ِ 

ّ،ٕ
ُ 

ر 
 فع

أعلق ادلوادالدراسية  ُٔ
بيوميات التّلميذ يف عملية 

 التعليم

ُِ 
ٕٓ،ُ

% 

ٗ 
ِْ،ٗ

% 

- - َ،َٓ
ٕ 

ّ،ٓ
ٕ 

ر 
 فع

أشرح عن غرض التعلم  ُٕ
 قبل الدرس

ُّ 
ُٔ،ٗ

% 

ٔ 
ِٖ،ٔ

% 

ِ 
ٗ،ٓ% 

- َ،ٕٔ
ٗ 

ّ،ٓ
ِ 

ر 
 فع

أبدأ بأنشطة التعلم أثناء  ُٖ
 تؤدم الفصل

ُْ 
ٔٔ،ٕ

% 

ٕ 
ّّ،ّ

% 

- - َ،ْٖ
ّ 

ّ،ٔ
ٔ 

ر 
 فع

أقـو بأنشطة  ُٗ
التّلميذحسب ترتيب 

 ادلواد الدراسية

ُُ 
ِٓ،ْ

% 

َُ 
ْٕ،ٔ

% 

- - َ،ُٓ
ُ 

ّ،ٓ
ِ 

ر 
 فع

أقـو بأنشطة اجلذابة  َِ
 للتّلميذ

ٗ 
ِْ،ٗ

% 

ُِ 
ٕٓ،ُ

% 

- - َ،َٓ
ٕ 

ّ،ْ
ِ 

ر 
 فع

ر ّ،ّٓٔ،َ - ِ َُ ٗأعلق ادلواد الدراسية  ُِ



 

 

ٓٔ 

ٗ،ِْ بادلعلومات األخرل
% 

ْٕ،ٔ
% 

 فع ّ ٖ %ٓ،ٗ

أساعد التّلميذ يف عملية  ِِ
التدريس مع اىتماـ 

 للتّلميذ حسب طاقاهتم

ُُ 
ِٓ،ٔ

% 

َُ 
ْٕ،ٔ

% 

- - َ،ُٓ
ُ 

ّ،ٓ
ِ 

ر 
 فع

أحفز الطّلب يف كل  ِّ
 درس

ُٔ 
ٕٔ،ِ

% 

ٓ 
ِّ،ٖ

% 

- - َ،ّْ
ٔ 

ّ،ٕ
ٔ 

ر 
 فع

أنظم الفصل فعاليا من  ِْ
 دكف سطوة

ُّ 
ُٔ،ٗ

% 

ٖ 
ّٖ،ُ

% 

- - َ،ْٗ
ٕ 

ّ،ٔ
ُ 

ر 
 فع

الوسائل ادلستخدمة يف  ِٓ
 أنشطة التعليم جذابة

ّ 
ُْ،ّ

% 

ُٖ 
ٖٓ،ٕ

% 

- - َ،ّٓ
ٖ 

ّ،ُ
ْ 

ر 
 فع

أقـو بأنشطة التعليم الذم  ِٔ
التعامل اجليد ين حيمل إىل 

 التّلميذ

َُ 
ْٕ،ٔ

% 

َُ 
ْٕ،ٔ

% 

ُ 
ْ،ٖ% 

- َ،ٓٗ
ٕ 

ّ،ْ
ِ 

ر 
 فع

أستخدـ االسًتاجتيات  ِٕ
كالطرؽ ادلتنوعة حلث على 

 رغبة التّلميذ يف التعلم

ُِ 
ٕٓ،ُ

% 

ٖ 
ّٖ،ُ

% 

ُ 
ْ،ٖ% 

- َ،َٔ
ُ 

ّ،ٓ
ِ 

ر 
 فع

أصمم أدكات التقييم  ِٖ
ادلتنوع ادلناسب بادلواد 

 كغرض التعلم

ٖ 
ّٖ،ُ

% 

ُُ 
ِٓ،ْ

% 

ِ 
ٗ،ٓ% 

- َ،ْٔ
ّ 

ّ،ِ
ٖ 

ر 
 فع

أصمم أدكات تقييم  ِٗ
السلوؾ ادلناسب بغرض 

 التعلم

ٗ 
ِْ،ٗ

% 

ُُ 
ِٓ،ْ

% 

ُ 
ْ،ٖ% 

- َ،ٖٓ
ٗ 

ّ،ّ
ٖ 

ر 
 فع



 

 

ٕٓ 

أصمم أدكات تقييم ادلهارة  َّ
 حسب غرض التعلم

ٗ 
ِْ،ٗ

% 

ُُ 
ِٓ،ْ

% 

ُ 
ْ،ٖ% 

- َ،ٖٓ
ٗ 

ّ،ّ
ٖ 

ر 
 فع

أحلل نتائج التقييم  ُّ
كالتعليم دلعرفة مستول 

 التّلميذتقدـ 

ٕ 
ّّ،ّ

% 

ُّ 
ُٔ،ٗ

% 

ُ 
ْ،ٖ% 

- َ،ٓٔ
َ 

ّ،ِ
ٖ 

ر 
 فع

أستخدـ نتائج التقييم  ِّ
دلعرفة ادلوضوع كالكفاءة 

 األساسية الصعبة

ٗ 
ِْ،ٗ

% 

ُُ 
ِٓ،ْ

% 

ُ 
ْ،ٖ% 

- َ،ٖٓ
ٗ 

ّ،ّ
ٖ 

ر 
 فع

أقدر على معرفة صعوبة  ّّ
 تعلم التّلميذ كحلو

ٔ 
ِٖ،ٔ

% 

ُْ 
ٔٔ،ٕ% 

ُ 
ْ،ٖ% 
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التّلميذ يف أشرؼ على  ّٕ
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كالرغبات فعاليا يف سلتلف 
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 رخيص

 ّٔ،ّ رلموع إمجايل



 

 

ٖٓ 

 عنكتبُت نتائج حتليل البحث  ِ-ْ ؿبناء على اجلدك 
 ندابب ادلدارس الثانوية الكفاءة الًتبوية دلعلمي اللغة العربية يف

 أف إىل النتائج ىذه تشَت.  ّٔ،ّ رلموع إمجايلتشيو أف أ
بندا بالثانوية  ادلدارس يف العربية اللغة دلعلمي الًتبوية الكفاءة

 جدا بقيمة مرتفعنتائج حتليل ىذه الدراسة  .جدا مرتفعتشيو أ
 .ِّيف البياف رقم  ٕٔ،ّ

كىو "أنا أحفز الطّلب يف كل ، ِّرقم   بيافأما  
خلاص هبذا البياف يعد جزءا من مؤشر "تنفيذ التعلم درس"، فإف 

 الًتبوم كاحلوارم".
كانت نتائج حتليل البحث أف ادلعلمُت الذين أجابوا موافقُت   

٘(، كالذين أجابوا موافقُت  ِ.ٕٔبنسبة ) معلما ُٔبشدة كانت 
٘(، كالذين أجابوا بػ "ال خيتلف"، ٖ.ِّبنسبة ) معلمُت ٓكانوا 

ـ ادلوافقة بشدة مل يوافقوا يوجد.  سيتم شرح كالذين أجابوا بعد
 بالتفصيل كما يف الرسم البياين التايل: البيافنتائج شرح ىذا 



 

 

ٓٗ 

10% 

52% 

33% 

5% 

 أحفز الطّلب في كل درس

 موافق جدا

 موافق

 غير موافق 

 غير موافق بشدة

 أحفز الطّلب يف كل درس ُ-ْ صورة

 
 يف فئة أدىن توجد ،ٔٔ،ِ رخيصنتائج حتليل البحث ب

أقدر على مشاركة الطّلب يف عملية صنع " أم ،ُّ رقم
هبذا البياف ىو  ادلتعلق لعنصر". االتعلممصادر التعلم أك كسائل 
القدرة على عمل تصاميم تعليمية تتعلق عنصر جزء من ادلؤشر:"

 .بتطوير ادلناىج
كانت نتائج حتليل البحث أف ادلعلمُت الذين أجابوا يوافقوف   

 ُُ٘( أجابوا موافقُت كانوا ٓ،ٗبشدة على شخصُت بنسبة )
أشخاص  ٕكانوا ( أجابوا بعدـ ادلوافقة ْ،ِٓبنسبة ) معلما

 ُ( كأكلئك الذين أجابوا أعارض بشدة بلغت ّ،ّّبنسبة )



 

 

َٔ 

(.  سيتم شرح نتائج شرح ىذا البند بالتفصيل  ٖ،ْبنسبة ) معلما
 كما يف الرسم البياين التايل:

 ِ-ْ صورة
أقدر على مشاركة الطّلب يف عملية صنع مصادر التعلم أك 

 كسائل التعلم
 

 
  

حتليل الكفاءة الًتبوية دلعلمي اللغة العربية يف تتائج 
تشيو بناء على ادلؤشرات يف اجلدكؿ أالثانوية يف بندا  ادلدارس

 :التايل
  

10% 

52% 
33% 

5% 

أقدر على مشاركة الطّلب في عملية صنع مصادر 
 التعلم أو وسائل التعلم

 موافق جدا

 موافق

 غير موافق 

 غير موافق بشدة



 

 

ُٔ 

 عن نتيجة تفاصيل مؤشرات استبياف ّ-ْ جدكؿ
 

السبة  مؤشرات منرة
 ادلئوية

 تقرير

 رفع ّْ،ّ فهم الطّلبالقدرة على  ُ
تعليمية تتعلق القدرة على عمل تصاميم  ِ

 بتطوير ادلناىج
 رفع ِٓ،ّ

 رفع ِٓ،ّ تنفيذ التعلم الًتبوم كاحلوارم ّ
 رفع ّْ،ّ القدرة على تقييم نتائج التعلم ْ
القدرة على تطوير الطّلب لتحقيق  ٓ

 إمكاناهتم ادلختلفة
 رفع ُٓ،ّ

 
أف حتليل الكفاءة الًتبوية  ّ-ْإستنادا إىل اجلدكؿ 

تشيو، تظهر أبندا بالثانوية يف  ادلدارس اللغة العربية يف دلعلمي
 ّْ،ّفهم الطّلب القدرة على  . مؤشر مرتفعادلؤشرات الفئة 

القدرة على عمل تصاميم تعليمية تتعلق مؤشر ك يعٍت "رفع" 
تنفيذ التعلم الًتبوم مؤشر يعٍت "رفع" ك  ِٓ،ّ بتطوير ادلناىج

 القدرة على تقييم نتائج التعلم يعٍت "رفع" ك ِٓ،ّ كاحلوارم



 

 

ِٔ 

القدرة على تطوير الطّلب لتحقيق  مؤشريعٍت "رفع" ك  ّْ،ّ
 يعٍت "رفع". ُٓ،ّ إمكاناهتم ادلختلفة

في لمعلمي اللغة العربية  التربويةالفرق بين الكفاءة  -ج
 األهلية و  الحكومية الثانوية المدارس

يف  دلعلمي اللغة العربية الًتبوية دلعرفة الفرؽ بُت الكفاءة
استعملت . الثانوية األىلية ادلدارسك  احلكومية الثانوية ادلدارس

( Uji Statistik Deskriptif)  الباحثة باإلختبار اإلحصاء الوصفي

 Uji)كاإلختبار ادلتج انس  uji normalitas))اإلختبار الطبيعيك 
Homogenitas ) ت -اإلختبارك(Uji Paired Sample T-  Test .)

يتم أكال اختبار الطبيعي كادلتجانس  ،ت-قبل إجراء اختبار
 ت. -إختبار البيانات لشرط

 يالطبيع اإلختبار -ُ
ختبار احلالة الطبيعية ىو اختبار بيانات دلعرفة ما إذا كاف يتم إ

توزيع القيمة ادلتبقية عادة أـ ال.  البيانات اليت يتم توزيعها 
حدكث ذلك حيدث احتمالية  بشكل طبيعي ستقلل من

 التحيز



 

 

ّٔ 

ختبار احلالة الطبيعية للبيانات يف ىذه الدراسة إ
من اختبار  IBM SPSS Statistics 20باستخداـ برنامج 

Shapiro Wilk.  فيما يلي نتائج اختبار احلالة الطبيعة للبيانات
 على النحو التايل:

 ْ-ْ جدكؿ
 نتيجة اإلختبار الطبيعي

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Data angket .139 21 .200
*
 .960 21 .512 

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

 
يدؿ أف حتصيل اإلختبار الطبيعي  ْ-ْمن اجلدكؿ ك  

يعها بيانات مث يتم توز   Sig َٓ،َ< ُِٓ،َف  مبستول الداللة
 البحث بشكل الطبيعي.

 اإلختبار ادلتجانس -ِ
 تتيجة اإلجتبار ادلتاجنس ٓ-ْجدكؿ 

 
 

 Sig. َٓ،َ<َْٔ،َأعّله أف قيمة  ٓ.ْاجلدكؿ كمن 
 متجانسة.لذلك فإف بيانت البحث 

Test of Homogeneity of Variances 

rataratakeseluruhan 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.723 1 19 .406 



 

 

ْٔ 

 ت -ختبارإ -ّ
علمي اللغة دل ويةالًتب الكفاء فركؽت دلعرفة -إجراء اختبار

لية. ىاأل الثانويةادلدارس  ك احلكومية الثانوية ادلدارسالعربية يف 
 ت كما ىو-تتائج اختبار ،SPSS 20ت باستخداـ -مت اختبار

 :ٔ-ْ موضوع يف اجلدكؿ
 ادلدرسة الثانوية احلكومية ك األىلية معدلة نتيجة  ٔ-ْجدكؿ 

    Group Statistics 

 
Sekolahtempattugas N Mean Std. Deviation Std. Error 

Mean 

rataratak
eseluruha
n 

MTsN 11 3.3661 .35944 .10838 

MTsS 10 3.3622 .31317 .09903 

 

 ٕ-ْجدكؿ 
 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 
Differen

ce 

Std. Error 
Difference 

95% Confidence Interval 
of the Difference 

Lower Upper 

Ratarata 
keseluruhan 

 
Equal 
varianc
es 
assume
d 

.723 .406 .027 19 .979 .00393 .14782 -.30546 .31332 

Equal 
varianc
es not 
assum
ed 

  

.027 18.974 .979 .00393 .14681 -.30337 .31124 



 

 

ٔٓ 

الكفاءة الًتبوية دلعلمي  ةمعدلفإف  ٕ-ْ اجلدكؿمن ك 
 ّٔ،ّتشية ىو أاللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية احلكومية بندا 

كيوضح اجلدكؿ أف . ّٔ،ّىو  ىليةادلدرسة األكادلعلموف 
ىذا يدؿ على أنو ال . Sig َٓ،َ<ٕٗٗ،َ ىي ت -اختبار

 ادلدارسعلمي اللغة العربية يف ادليوجد فرؽ يف الكفاءة الًتبوية بُت 
 األىليةالثانوية  ادلدارسعلمي اللغة العربية يف ادلك  الثانوية احلكومية

 تشيو.أيف بندا 
 

  تحقيق الفرض -د
 :أما الفرض ذلذه الرسالة فهي 

بُت  لًتبوية: يوجد فرؽ الكفاءة ا(Ha)الفرض البديل  -
 ادلدارسك الثانوية احلكومية  ادلدارسعلمي اللغة العربية يف ادل

 .األىليةالثانوية 
بُت  لًتبوية: ال يوجد فرؽ الكفاءة ا(Ho)الفرض الصفر  -

 ادلدارسك احلكومية  الثانوية ادلدارسادلعلمي اللغة العربية يف 
 . األىليةالثانوية 



 

 

ٔٔ 

اللغة العربية يف ادلدرسة ي مادلعلالكفاءة الًتبوية  ةمعدلكأما 
ادلدرسة ادلعلي  ّٔ،ّالثانوية احلكومية بندا أتشية ىو 

ت -حتليل من اإلختبار على نتيجة. ك ّٔ،ّاألىلية ىو 
األىلية الثانوية  ادلدارسك  الثانوية احلكومية ادلدارسيف 

َ،ٕٗٗ>َ،َٓSig، كفرض فرض البديل مردكد  ىذا يعٍت
 الصفر مقبوؿ.

 
 مناقشة البحث  -ه

 الًتبوية الكفاءة قيمة مرتفعتشَت نتائج ىذه الدراسة إىل أف 
 أف يعٍت ىذا.  ّٔ،ّ ىو تشيوأ بندا يف العربية اللغة دلعلمي
تشيو ندا أيف بالثانوية  ادلدارسالًتبوية دلعلم اللغة العربية  الكفاءة
 جدا. مرتفع
 ادلدارساللغة العربية يف  معلمكتظهر ىذه النتيجة أف   

 معلمومؤىل يف كفاءتو الًتبوية.  لقد أتقن  أتشيودا نبالثانوية 
دتاما مخسة مؤشرات  أتشيوبندا  الثانوية ادلدارساللغة العربية يف 

للكفاءة الًتبوية مبا يف ذلك: فهم الطّلب كفهم الطّلب ىي 



 

 

ٕٔ 

اللغة العربية لتطوير خطط التعلم  معلموأنشطة جيب أف يقـو هبا 
 اليت تتوافق مع خصائص طّلهبم.

قادركف على عمل تصميمات تعليمية تتعلق بتطوير   
ادلناىج، جيب أف يكوف مدرسو اللغة العربية األكفاء قادرين على 
تصميم التعلم، كيتم ذلك قبل تنفيذ عملية التعلم يف الفصل، 

يت يقـو هبا ادلعلموف مع كجيب أف تتوافق مجيع التصميمات ال
، ادلعايَت التعليمية ادلعموؿ هبا.  إف إجراء التعلم الًتبوم كاحلوارم

كأيضا من حيث الطريقة اليت يتواصل هبا ادلعلموف جيدنا يف 
الفصل مع طّلهبم، يعد التواصل بُت ادلعلمُت كالطّلب يف 

إىل  باإلضافة، الفصل أمرا مهما للغاية يف عملية التعلم يف الفصل
أنو جيب على ادلعلم أيضا إجراء التعلم العملية كفقا للتصميم 

 الذم مت إعداده مسبقا.
القدرة على تقييم نتائج التعلم، كتقييم التعلم ىو تقييم  

التقييم يف التعلم أك ادلعركؼ أيضا باسم . لعملية التدريس كالتعلم
كاناهتم تقييم التعلم.  تعٍت القدرة على تطوير الطّلب لتحقيق إم

ادلختلفة توجيو الطّلب إىل إمكانات التعلم كعدـ التعلم 
 احملتملة.



 

 

ٖٔ 

جيب أف يتقن ادلعلموف الكفاءة الًتبوية، كالكفاءة الًتبوية   
ىي يف األساس قدرة ادلعلم على إدارة تعلم الطّلب.  إف حتقيق 
صلاح العملية كنتائج التعلم اجليدة ىو من إتقاف ادلعلم لكفاءتو 

 ة.الًتبوي
 Uswatulمت العثور على نتائج ىذه الدراسة أيضا بواسطة  

Khazanah الكفاءة قيمة مرتفع. تشَت نتائج ىذه الدراسة إىل أف 
 Purwokertoيف الثانوية  ادلدرسة يف العربية اللغة دلعلمي الًتبوية

يف الثانوية  ادلدرسة، شلا يعٍت أف معلمي اللغة العربية يف ٓ،ّىو 
Purwokerto  ىم أكفاء كلديهم خربة. مستول جيد من الكفاءة

 ُ٘.ٕ،ٕٖالًتبوية بنسبة 
 Khoti Khotul Jannah  ،IAINأظهر حبث  ،بعد ذلك 

Purwokerto 2017  من نتائج البحث الذم حصل عليو الباحثوف
، أنو من بُت الكفاءات الًتبوية األساسية العشر دلعلم اللغة 

كفاءة اال، كاف Tsanawiyah Paguyanganدرسة ادلالعربية يف 
كفاءات   ّأساسية كاحدة مت تضمينها يف فئة جيدة جدا، ك 

كفاءات كانت يف فئة جيدة   ّك ،أساسية مدرجة يف فئة جيدة
                                                             

1
Uswatul Khasanah, Kompetensi Pedagogik Guru Bahasa Arab di MTs 

Sewilayah Purwokerto, Skripsi, IAIN Purwokerto, 2016. 



 

 

ٔٗ 

بية العر  اللغة دلعلم األساسية الًتبوية الكفاءة قيمةجدا.  متوسط 
باضلراؼ معيارم  ٕ.ُّٔيف مدرسة تساناكية باجوياصلاف ىو 

 فاصل يف متضمن ٕ،ُّٔ الدرجة، شلا يعٍت أف متوسط ٗ،ٗ
 ِ.اجليدة الفئة

من نتائج البحث الذم  Wisnu Tri Retno Sariكحبث  
حصل عليو الباحثوف، أظهر أنو من بُت الكفاءات الًتبوية 

 Tsanawiyahاألساسية العشر دلعلم اللغة العربية يف مدرسة 

Paguyangan كفاءة أساسية كاحدة مت تضمينها يف ال، كاف ىناؾ
 ّ كفاءات أساسية مدرجة يف فئة جيدة،   ّفئة جيدة جدا، 

 ّ كفاءات متضمنة يف فئة جيدة جدا، فئة جيدة جدا ك 
 قيمةكفاءات أساسية يتم تضمينها يف فئة الفقراء.  متوسط 

 تساناكية مدرسة يف العربية اللغة دلعلم األساسية الًتبوية الكفاءة
 أف يعٍت شلا ،ٗ،ٗ معيارم باضلراؼ ٕ،ُّٔ ىو ياصلافباجو 
 ّضمن يف فاصل الفئة اجليدة.مت ٕ،ُّٔ الدرجة مرتفع

                                                             
2  Khoti Khotul Jannah, Kompetensi Pedagogik Guru Bahasa Arab MTs 

Paguyangan, Skripsi, IAIN Purwokerto, 2017. 
3 Wisnu Tri Retnosari, Kompetensi Pedagogik Guru MI Ma‟arifnu 1 Pageraji 

Cilongok Banyumas, Skripsi, IAIN Purwokerto, 2017. 
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 الفصل الخامس
 الخاتمة

 نتائج البحث - أ
كقد أكضحت الباحثة يف الفصوؿ السابقة ما يتعلق 

كما بعرض البيانات كحتليلها. كتقدـ يف ىذا الفصل اخلّلصة  
 يلي:

أظهرت نتائج الكفاءة الًتبوية   SPSS 20باستخداـ  -ُ
أف  أتشيوندا ببادلدارس الثانوية دلعلمي اللغة العربية يف 

الكفاءة  أف يعٍت ىذا.  ّٔ،ّ كاف الدرجات مرتفع
بندا  ادلدرسة الثانويةاللغة العربية يف  يالًتبوية دلعلم

 جدا. مرتفع أتشيو
فإف معدلة الكفاءة الًتبوية دلعلمي اللغة العربية يف   -ِ

 ّٔ،ّالثانوية احلكومية بندا أتشية ىو  ادلدارس
االعتماد على . ك ّٔ،ّاألىلية ىو ادلدارس  ميكدلعل

 كفاءةالأظهرت  ٕ،ْحسب اجلدكؿ  ت -اختبار
بندا  الثانوية ادلدارساللغة العربية يف  علميدل ويةالًتب

فرض ، فأف (Sigَٓ،َ)<َٕٗٗ،َ قيمةبتشيو أ



 

 

ُٕ 

عٍت ال ي اىذ ،الصفر مقبوؿكفرض البديل مردكد 
ؽ بُت الكفاءة الًتبوية دلعلمي اللغة العربية ك يوجد فر 

 الثانوية ادلدارسك احلكومية يف  الثانوية ادلدارسيف 
 .أتشيويف بندا  األىلية

 
 اإلفتراحات - ب

قبل أف تتم الباحثة على تأليف الرسالة، أرادت الباحثة أف 
تقدـ بعض االقًتاحات الضركرية للحصوؿ على النجاح كما 

 :التايل
جيب على معلمي اللغة العربية إتقاف ىذه الكفاءة  -ُ

الًتبوية من أجل حتقيق النجاح يف تعلم اللغة العربية 
 .أتشيوكخاصة يف ، يف إندكنيسيا

اللغة العربية تعلم كصقل مهاراهتم  معليجيب على  -ِ
حىت ديكن إتقاف مجيع مؤشرات  االًتبوية مستمر 

.  مثل ختطيط ادلناىج الكفاءة الًتبوية كامّل
التعليمية، كتطبيق أساليب التعلم كالوسائط ادلناسبة 
يف تنفيذ التعلم، كتقييم سلرجات التعلم كتوجيو 



 

 

ِٕ 

الطّلب يف تطوير إمكاناهتم.  حىت حتصل على 
 أقصى قدر من نتائج التعلم

باإلضافة إىل أف ادلعلم جيب أف يتقن كفاءات سلتلفة   -ّ
يف التعلم، جيب أف يكوف الطّلب نشطُت أيضا يف 
تعلم اللغة العربية يف ادلدرسة، ألف صلاح تعلم اللغة 

تشيو يعتمد على ادلعلم كالطّلب الذين أالعربية يف 
 يرتبطوف ببعضهم البعض.

تشيو إىل أقصى حد يف أكومة ينبغي أف تساعد ح -ْ
حتسُت جودة تعلم اللغة العربية يف كل منطقة، حبيث 
يتم تعظيم تعلم اللغة العربية كفقا لألىداؼ ادلراد 

 .حتقيقها
 
 

  



  

 ّٕ 

 المراجع
 المراجع العربية -3

 
الكفاءة الًتبوية دلعلم يف للغة العربية يف ، َُِٗبنيت نورحسنة، 
، لةاالرسبانيوماس،  الثانوية احلديثة أجيبارانج ادلدارس

  مية احلكومية بركككرتو.اجلامعة اإلسّل
 

أمهية خصائص الكفاءات دلعلم اللغة  ، َُِٖ عنُت نور حيايت،
 ،المجالة التدريسا العربية باجلامعة يف الًتبية كالتعليم،

ٕ(ُ). 
 

أمهية خصائص الكفاءات دلعلم اللغة  ، َُِٖ عنُت نور حيايت،
 ،المجالة التدريسا العربية باجلامعة يف الًتبية كالتعليم،

ٕ(ُ). 
 

الكفاءة الًتبوية للمعلم يف التعليم  ، ََِِ ليسكا نوفتا سارم،
ادلدرسة ادلتوسطة اإلسّلمية  اللغة العربية للصف الثامن يف



 

 

ْٕ 

 ،لةاالرس ،كرديناف دكلوبو ماديوفمفتاح العلـو بوجانج  
 .احلكومية بركككرتومية اإلسّلاجلامعة 

 
 تعلمعلى دكافع  ادلعلمأثَت كفاءات  ، ََِِ، نينك بوركات

ادلتوسطة اإلسّلمية  اللغة العربية لدل الطّلب يف ادلدرسة
، قسم تدريس الرسالةاحلكومية الثانية تولونج أجونج، 

العليا اجلامعة اإلسّلمية  اللغة العربية كلية الدراسات
 .احلكومية تولونج اجونج

تأثَت الكفائة الًتبوية دلعلم اللغة العربية  ،َُِٖ يونيندا رىيو،
الصف العاشر يف  على رغبة تعليم اللغة العربية للطّلب

، الرسالة ،ادلدرسة الثانوية اإلسّلمية كرياف للعاـ الدراسي
 اجلامعة اإلسّلمية احلكومية تولونج أجونج. 
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 قائمة املالحق

إفادة عميد كلية وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا   -1
 أتشيه على تعني املشرفني

  



إفادة عميد كلية وأتهيل املعلمني جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا  -2
 أتشيه على القام ابلبحث

 
 



 استبيان البحث -3
ANGKET 

KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU BAHASA ARAB DI 

MTS SE KOTA BANDA ACEH 

 

Bismillahirrahmanirrahim. 

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 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 Pedagogik 

Petunjuk Pengisian : 

Berdasarkan pengalaman Ibu/Bapak, berilah tanda kali (√)   pada 

alternatif jawaban yang paling merefleksikan tentang pelaksanaan 

penilaian sikap pada setiap pernyataan dengan menggunakan skala likert 

yaitu :  

1. SANGAT SERING     (SS)  

2. SERING         (S)  

3. TIDAK SERING     (TS) 

4. SANGAT TIDAK SERING  (STS)  

 

NO PERNYATAAN ALTERNATIF JAWABAN 

SS S TS STS 

1 Saya mengetahui karakteristik belajar 

setiap peserta didik di kelas. 

    

2 Saya mengetahui kelemahan fisik peserta 

didik agar dapat mengikuti kegaiatn 

pembelajaran dengan baik. 

    

3 Saya mengetahui aktivitas pembelajaran 

yang sesuai dengan kemampuan berfikir 

peserta didik. 

    

4 Saya mengetahui aktivitas pembelajaran 

yang sesuai dengan tingkatan dan usia 

peserta didik. 

    

5 Saya mengetahui penyebab  perilaku 

kurang baik peserta didik untuk mencegah 

agar perilaku tersebut tidak merugikan 

peserta didik lainnya. 

    

6 Saya mengetahui latar belakang 

pendidikan peserta didik. 

    



7 Saya mengetahui kemampuan awal 

peserta didik. 

    

8 Saya mampu merencanakan kegiatan 

pembelajaran yang saling terkait satu sama 

lain, dengan memperhatikan tujuan 

pembelajaran maupun proses belajar 

peserta didik. 

    

9 Saya mampu mengembangkan materi dan 

bahan ajar serta segala sesuatu yang terkait 

dengan kegiatan pembelajaran. 

    

10 Saya mampu memilih metode, strategi dan 

model pembelajaran untuk 

mengembangkan kemampuan peserta 

didik. 

    

11 Saya mampu menganalisis kurikulum 

pembelajaran yang saya ampu. 

    

12 Saya mampu merancang dan 

melaksanakan aktivitas pembelajaran 

yang mendorong peserta didik untuk 

belajar sesuai dengan kecakapan dan pola 

pikir masing-masing. 

    

13 Saya mampu melibatkan peserta didik 

dalam proses pembuatan sumber belajar 

atau media pembelajaran. 

    

14 Saya mampu merencanakan penilaian 

yang sesuai dengan tujuan pembelajaran 

untuk mencapai kompetensi tertentu. 

    

15 Saya melaksanakan proses pembelajaran 

sesuai dengan isi kurikulum yang berlaku. 

    



16 Dalam proses pembelajaran saya 

mengaitkan materi pembelajaran dengan 

kehidupan sehari-hari peserta didik. 

    

17 Saya menjelaskan tujuan pembelajaran 

sebelum materi disampaikan. 

    

18 Saya memulai kegiatan pembelajaran 

ketika suasana kelas sudah kondusif. 

    

19 Saya melaksanakan kegiatan 

pembelajaran sesuai dengan urutan materi 

pembelajaran. 

    

20 Saya melaksanakan aktivitas 

pembelajaran yang menyenangkan peserta 

didik. 

    

21 Saya mengaitkan materi pembelajaran 

dengan pengetahuan lain yang sesuai dan 

konsektual. 

    

22 Saya secara aktif membantu peserta didik 

dalam proses pembelajaran, dengan 

memberikan perhatian kepada setiap 

peserta didik sesuai dengan potensi yang 

dimilikinya. 

    

23 Saya memberikan motivasi kepada peserta 

didik dalam setiap pembelajaran. 

    

24 Saya mengelola kelas dengan efektif tanpa 

mendominasi atau sibuk dengan 

kegiatannya sendiri, agar semua waktu 

peserta dapat termanfaatkan secara 

produktif. 

    



25 Media yang saya gunakan dalam kegiatan 

pembelajaran menarik, sehingga berhasil 

memusatkan perhatian peserta didik, dan 

materi yang disampaikan dapat ditangkap 

dengan baik. 

    

26 Saya menyajikan kegiatan pembelajaran 

yang dapat menumbuhkan kerja sama 

yang baik antar peserta didik. 

    

27 Saya menggunakan berbagai strategi dan 

teknik untuk memotivasi kemauan belajar 

peserta didik. 

    

28 Saya merancang instrument penilaian 

yang bervariasi dan sesuai dengan materi 

serta tujuan pembelajaran. 

    

29 Saya merancang/menyusun instrument 

penilaian sikap(afektif) sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 

    

30 Saya merancang/menyusun instrument 

penilaian keterampilan(psikomotorik) 

sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

    

31 Saya menganalisis hasil penilaian proses, 

dan hasil belajar berdasarkan segala 

bentuk penilaian,terhadap setiap peserta 

didik , untuk mengetahui tingkat kemajuan 

masing-masing.  

    

32 Saya menggunakan hasil penilaian untuk 

mengidentifikasi topik atau kompetensi 

dasar yang sulit, sehingga diketahui 

kekuatan dan kelemahan masing-masing 

    



peserta didik, untuk keperluan remedial 

dan pengayaan. 

33 Saya mampu mengidentifikasi kesulitan 

belajar masing-masing peserta didik untuk 

menanganinya dipembelajaran 

selanjutnya. 

    

34 Saya membimbing bakat, minat peserta 

didik sesuai dengan potensi yang 

dimilikinya. 

    

35 Saya meluangkan waktu untuk 

mendampingi pesera didik dalam 

mengembangkan potensi yang dimilkinya. 

    

36 Saya membimbing peserta didik untuk 

terlibat aktif dalam mengembangkan 

potensi, bakat dan minatnya, dalam 

berbagai kegiatan akademik. 

    

37 Saya membimbing peserta didik untuk 

terlibat aktif dalam mengembangkan 

potensi, bakat dan minatnya, dalam 

berbagai kegiatan non akademik. 

    

 
 
 
 
 

 



 استبيان البحث ابللغه العربية -4
 إجابة اإلستبيان بيان اإلستبيان منرة
غ م  غ م م م ج أعرف عن خصائص تعلم التالميذ يف الفصل 1

 ب

أعرف عن ضعف التالميذ ملشاركة على أنشطة التعلم  2
 جيدا

    

     أعرف عن أنشطة التعلم املناسبة بقدرة تفكري التالميذ 3
     تعلم حسب مستوى وعمر التالميذأعرف عن أنشطة ال 4
     أعرف عن سبب احنراف سلوك التالميذ وحله 5
     أعرف عن خلفية تربية التالميذ 6
     أعرف عن قدرة التالميذ 7
مراعاة  أقدر على ختطيط أنشطة التعلم اليت تتعلق به مع 8

 عن غرض التعلم
    

     طة التعلمأقدر على تطوير املواد اليت تتعلق أبنش 9
أقدر على إختيار طريقة واإلسرتاتيجية ومنوذج التعلم لرتقية  10

 قدرة التالميذ
    

     أقدر على حتليل منهج الدراسة املدروسة 11
أقدر على تصميم وتنفيذ أنشطة التعلم الدافعة لتعلم  12

 التالميذ حسب القدرة والتفكري بعضهم بعضا
    

     لتالميذ يف صناعة وسائل التعلمأقدر على مشاركة ا 13
أقدر على ختطيط التقييم املناسب بغرض التعلم لنيل  14

 الكفاءة احملددة
    



     أقوم بعملية التعليم حسب املنهج املقرر 15
     أعلق املوادالدراسية بيوميات التالميذ يف عملية التعليم 16
     أشرح عن غرض التعلم قبل الدرس 17
     بدأ أبنشطة التعلم أثناء تؤدي الفصلأ 18
     أقوم أبنشطة التالميذحسب ترتيب املواد الدراسية 19
     أقوم أبنشطة اجلذابة للتالميذ 20
     أعلق املواد الدراسية ابملعلومات األخرى 21
أساعد التالميذ يف عملية التدريس مع اهتمام للتالميذ  22

 حسب طاقاهتم
    

     التالميذ يف التعلمأحث  23
     أنظم الفصل فعاليا من دون سطوة 24
     الوسائل املستخدمة يف أنشطة التعليم جذابة 25
أقوم أبنشطة التعليم الذي حيمل إىل التعامل اجليد ين  26

 التالميذ
    

أستخدم االسرتاجتيات والطرق املتنوعة حلث على رغبة  27
 التالميذ يف التعلم

    

     أصمم أدوات التقييم املتنوع املناسب ابملواد وغرض التعلم 28
     أصمم أدوات تقييم السلوك املناسب بغرض التعلم 29
     أصمم أدوات تقييم املهارة حسب غرض التعلم 30
     أحلل نتائج التقييم والتعليم ملعرفة مستوى تقدم التالميذ 31



املوضوع والكفاءة األساسية أستخدم نتائج التقييم ملعرفة  32
 الصعبة

    

     أقدر على معرفة صعوبة تعلم التالميذ وحله 33
     أشرف على مواهب ورغبات التالميذ حسب طاقاهتم 34
     أتيح الفرصة للتالميذ يف ترقية طاقاهتم 35
أشرف على التالميذ يف تطوير الطاقات واملواهب  36

 نشطة التعلموالرغبات فعاليا يف خمتلف أ
    

أشرف على التالميذ يف تطوير الطاقات واملواهب  37
 والرغبات فعاليا يف خمتلف غري أنشطة التعلم

    

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 ختبار الثابتإ -5

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.945 37 

 
 إختبار الطبيعي  -6

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Si

g. 

Data 

angket 
.139 21 .200* .960 21 

.5

12 

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

 

 إختبار املتجانس نتيجة -7

Test of Homogeneity of Variances 

rataratakeseluruhan 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.723 1 19 .406 

 

 



 ت -ختبارإ نتيجة -8

 

 تيجة البيان لكل استبيانن -9

 

P1 

 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 
 

 

P2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

S 12 57.1 57.1 57.1 

SS 9 42.9 42.9 100.0 

Total 21 100.0 100.0 
 

 

Group Statistics 

 
Sekolahtempattugas N Mean Std. Deviation Std. Error 

Mean 

rata

rata

kes

elur

uha

n 

MTsN 11 3.3661 .35944 .10838 

MTsS 10 3.3622 .31317 .09903 



P3 

 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 
 

 

P4 

 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  

 

P5 

 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 
 

 

P6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

TS 3 14.3 14.3 14.3 

S 12 57.1 57.1 71.4 

SS 6 28.6 28.6 100.0 

Total 21 100.0 100.0 
 

 



 

M8 

 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 
 

 

M9 

 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 
 

 

M10 

 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 
 

 

 

 

 

P7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

TS 4 19.0 19.0 19.0 

S 9 42.9 42.9 61.9 

SS 8 38.1 38.1 100.0 

Total 21 100.0 100.0 
 



M11 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

TS 2 9.5 9.5 9.5 

S 13 61.9 61.9 71.4 

SS 6 28.6 28.6 100.0 

Total 21 100.0 100.0 
 

 

M12 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

TS 1 4.8 4.8 4.8 

S 13 61.9 61.9 66.7 

SS 7 33.3 33.3 100.0 

Total 21 100.0 100.0 
 

 

M13 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

STS 1 4.8 4.8 4.8 

TS 7 33.3 33.3 38.1 

S 11 52.4 52.4 90.5 

SS 2 9.5 9.5 100.0 

Total 21 100.0 100.0 
 

 

M14 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

TS 1 4.8 4.8 4.8 

S 12 57.1 57.1 61.9 

SS 8 38.1 38.1 100.0 



Total 21 100.0 100.0 
 

 

MP15 

 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 
 

 

MP16 

 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 
 

 

MP17 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

TS 2 9.5 9.5 9.5 

S 6 28.6 28.6 38.1 

SS 13 61.9 61.9 100.0 

Total 21 100.0 100.0 
 

 

MP18 

 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 
 

 



 

MP20 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

S 12 57.1 57.1 57.1 

SS 9 42.9 42.9 100.0 

Total 21 100.0 100.0 
 

 

 

MP21 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

TS 2 9.5 9.5 9.5 

S 10 47.6 47.6 57.1 

SS 9 42.9 42.9 100.0 

Total 21 100.0 100.0 
 

 

MP22 

 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 
 

 

 

MP19 

 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 
 



 

MP24 

 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 
 

 

MP25 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

S 18 85.7 85.7 85.7 

SS 3 14.3 14.3 100.0 

Total 21 100.0 100.0 
 

 

MP26 

 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 
 

 

 

 

MP23 

 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 
 



 

MP27 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

TS 1 4.8 4.8 4.8 

S 8 38.1 38.1 42.9 

SS 12 57.1 57.1 100.0 

Total 21 100.0 100.0 
 

 

K28 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

TS 2 9.5 9.5 9.5 

S 11 52.4 52.4 61.9 

SS 8 38.1 38.1 100.0 

Total 21 100.0 100.0 
 

 

 

K29 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

TS 1 4.8 4.8 4.8 

S 11 52.4 52.4 57.1 

SS 9 42.9 42.9 100.0 

Total 21 100.0 100.0 
 

 



 

K31 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

TS 1 4.8 4.8 4.8 

S 13 61.9 61.9 66.7 

SS 7 33.3 33.3 100.0 

Total 21 100.0 100.0 
 

 

 

KP33 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

TS 1 4.8 4.8 4.8 

S 14 66.7 66.7 71.4 

SS 6 28.6 28.6 100.0 

Total 21 100.0 100.0 
 

 

K30 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

TS 1 4.8 4.8 4.8 

S 11 52.4 52.4 57.1 

SS 9 42.9 42.9 100.0 

Total 21 100.0 100.0 
 

KP32 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

TS 1 4.8 4.8 4.8 

S 11 52.4 52.4 57.1 

SS 9 42.9 42.9 100.0 

Total 21 100.0 100.0 
 



 

KP34 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

TS 3 14.3 14.3 14.3 

S 12 57.1 57.1 71.4 

SS 6 28.6 28.6 100.0 

Total 21 100.0 100.0 
 

 

KP35 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

TS 2 9.5 9.5 9.5 

S 11 52.4 52.4 61.9 

SS 8 38.1 38.1 100.0 

Total 21 100.0 100.0 
 

 

KP36 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

TS 2 9.5 9.5 9.5 

S 12 57.1 57.1 66.7 

SS 7 33.3 33.3 100.0 

Total 21 100.0 100.0 
 

 

KP37 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

TS 7 33.3 33.3 33.3 

S 10 47.6 47.6 81.0 

SS 4 19.0 19.0 100.0 

Total 21 100.0 100.0 
 



 النتيجة جمموع اإلمجايل -10

rataratakeseluruhan 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Vali

d 

2.65 1 4.8 4.8 4.8 

2.89 1 4.8 4.8 9.5 

2.97 1 4.8 4.8 14.3 

3.00 1 4.8 4.8 19.0 

3.05 1 4.8 4.8 23.8 

3.08 1 4.8 4.8 28.6 

3.19 1 4.8 4.8 33.3 

3.27 1 4.8 4.8 38.1 

3.35 1 4.8 4.8 42.9 

3.38 2 9.5 9.5 52.4 

3.41 1 4.8 4.8 57.1 

3.51 1 4.8 4.8 61.9 

3.59 1 4.8 4.8 66.7 

3.62 3 14.3 14.3 81.0 

3.68 1 4.8 4.8 85.7 

3.70 1 4.8 4.8 90.5 

3.81 1 4.8 4.8 95.2 

3.86 1 4.8 4.8 100.0 

Total 21 100.0 100.0 
 

 


