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الباب األول
المقدمة
أ .خلفية المسئلة
إ ّن التعليم ىو عملية بناء األمة واحلضارة والبد من اإلجتاه اىل التغيَت ،وتنحية
األطفال األمة لتكون رجاال جيدا وقويا أصبحت جيدة (ادلؤمنُت و حذرة وأخالق سامية و
أن القيم األخالقية) ،قادرة على التواصل ،وحتصل جنبا إىل جنب مع بعضها البعض أفضل،
1
ونقدر ،والنضج العاطفي :ادلهارات احلياتية ،ومثقف.
واحد من ادلكونات اذلامة اليت جيب أن تويل اىتماما مستمرا يف حتسُت نوعية التعليم
ىو ادلعلم .وادلعلم ىو أحد العوامل ادلهمة يف بيئة التعلم .دور ادلعلم ىو أكثر من رلرد مقدم
علمي .ديكن اعتبار ادلعلم عن الطالب زمالء ومرشدي منوذج  ،ميسرين  ،وأشخاص مؤثرين
يف جناح الطالب .من خالل تشجيع ادلعلم ادلعرب واحملبوب  ،سيتم تشجيع روح تعلم
2
الطالب.
جيب على ادلعلم كمثال لطالبو أن يكون لديو موقف كامل وشخصية ديكن أن
منوذجا حيتذى بو يف مجيع جوانب احلياة .لذلك جيب على ادلعلم أن خيتار
يكون
ً
ويفعالألعمال اإلجيابية دائما .باإلضافة إىل ذلك  ،جيب أن يكون ادلعلمون قادرين على
تطبيق قيم عالية خاصة تلك اليت تؤخذ من التعاليم الدينية  ،مثل الصدق يف األفعال
3
والكلمات  ،وليس النفاق.
وفقال عاليم بوروانتو) ،(Ngalim Purwantoفإن ادلعلم ىو الشخص الذي أعطى
ذات مرة العلم أو الذكاء لشخص أو رلموعة من الناس .رأي أمحد تفسَت)(Ahmad Tafsirأن
ادلعلم ىم ادلسؤول عن تطوير الطالب من خالل السعي لتطوير مجيع الطالب احملتمل  ،سواء
من حيث اإلمكانات أو اإلدراك أو احملارقة.
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وقال احلداوي النووي) ،(Hadawi Nawawiديكن أن يرى عن فهم ادلعلمُت من
اجلانبُت .أوال  ،بطريقة ضيقة  ،ادلعلم ىو الشخص ادللزم بإدراك الربنامج الطبقي  ،ىذا ىو
الشخص الذي يتم تعليمو وإعطاء الدروس يف الفصل .يف حُت أنو على نطاق واسع  ،فهذا
يعٍت أن ادلدرسُت ىم األشخاص الذين يعملون يف رلال التعليم الذين يتحملون مسؤولية
4
مساعدة األطفال يف الوصول إىل مرحلة النضج اخلاصة هبم.
ادلعلم ىو مهنة  ،وىو ما يعٍت منصب يتطلب مهارات خاصة كمعلم وال ديكن
القيام بو من قبل أي شخص خارج رلال التعليم .رغم أنو يف الواقع ال تزال ىناك أشياء وراء
رلال التعليم.
قادرا على تطبيق بعض ادلبادئ  ،يعلم أنو يستطيع القيام
لكي يعلم ادلعلم ويكون ً

بواجباتو بشكل احًتايف  ،على النحو التايل:
 .1ينبغي أن يكون ادلعلمون قادرين على إثارة انتباه الطالب حول ادلوضوع ادلقدم
وديكنهم استخدام رلموعة متنوعة من وسائل اإلعالم وموارد التعليم اليت ختتلف.
 .2ينبغي أن يكون ادلعلم قادرين على إثارة اىتمام الطالب بأن يكونوا ناشطُت يف
التفكَت والبحث واحلصول على ادلعرفة اخلاصة هبم.
 .3جيب أن يتمكن ادلعلم من إنشاء تسلسالت يف الدرس والتكيف مطابقا ادلستوى
العمري ومراحل ادلهام التطويرية للطالب.
 .4حيتاج ادلعلمون إىل ربط الدروس اليت سيتم توفَتىا مع العلم بأن الطالب لديهم
بالفعل  ،حبيث يصبح الطالب أكثر سهولة يف فهم الدروس اليت يتلقوهنا.
 .5وف ًقا دلبدأ التكرار يف عملية التعلم  ،ديكن للمعلمُت التطبيقيون شرح وحدة التعلم
بشكل متكرر حىت تتضح استجابة الطالب.
 .6جيب أن ينتبو ادلعلم وأن يفكروا يف العالقة أو العالقة بُت ادلوضوعات و  /أو ادلمارسة
احلقيقية يف احلياة اليومية.
 .7جيب أن حيتفظ ادلعلم بًتكيز التعلم لدى ادلتعلمُت من خالل توفَت الفرص يف شكل
خربة مباشرة ومراقبة  /البحث وتلخيص ادلعرفة ادلكتسبة.
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 .8جيب على ادلعلم تطوير موقف الطالب يف تعزيز العالقات االجتماعية  ،سواء يف
الفصل أو خارج الفصل الدراسي.
 .9جيب على ادلعلم التحقيق يف خالفات ادلشاركُت الفردية وتعميقها من أجل خدمة
5

الطالب وف ًقا لالختالفات بينهم.
جيب أن يكون ادلعلم ادلاىر كفاءات يف التعليم .واحدة من الكفاءة اليت جيب أن
ديتلكها ادلعلم ىي الكفاءة الًتبوية .من الناحية ادلثالية  ،حيتاج ادلعلم إىل الكفاءة التعليم
إلتقان  ،من بُت أمور أخرى :فهم األفكار أو األسس التعليم  ،فهم الطالب  ،تطوير
ادلناىج الدراسية  ،تصميم التعليم  ،التعليم والتعليم احلواري ،تقييم سلرجات التعليم  ،وتطوير
ادلتعلمُت لتأىيل سلتلف اإلمكانات .لديها .مع ىذه الكفاءة التعليم من ادلتوقع أن ادلعلم
ديكن أن تدير التعليم جيدا إجراء التعلم الصحيح .خاصة يف تعليم اللغة خاصة العربية.
ادلدرسة األزىاري الثّانويّة احلديثة اجيبارانج بانيوماس ىي واحدة من ادلؤسسات
التعليمية اليت جتعل اللغة العربية مبثابة درس يف ادلدرسة .ىذه ادلدرسة ىي مدرسة حديثة يوجد
فيها برنامج ثنائي اللغة ىي اللغة العربية واإلجنليزية و الصُت .تتطلب ىذه ادلدرسة من
الطالب اإلقامة يف سكن حول ادلدرسة .ادلدرسة األزىاري الثّانويّة احلديثة اجيبارانج بانيوماس
ىي مدرسة جديدة افتتحت تقريبا منذ عامُت .ومع ذلك  ،على الرغم من أنو ال يزال ىناك
طالب جدد إىل حد ما ىناك من خارج جافا .خلفية الطالب ادلسجلُت يف ادلدرسة ىي من
مدرسة ادلتوسطة اإلسالميّة وبعض من ادلدارس الثانوية .من ادلؤكد أن ىاتُت البيئتُت
التعليميتُت الرمسيتُت ادلتميزتُت ستؤثران بشكل سلتلف على قدراهتما التعليمية.
يف اللغة العربية يف ادلدرسة األزىاري الثّانويّة احلديثة اجيبارانج بانيوماس العديد من

دورا
الطالب الذين ما زالوا يشعرون بالصعوبة يف تعليم اللغة العربية .لذلك  ،يلعب ادلعلم ً
مهما يف فهم الطالب للمواد اليت يتم تدريسها وفهمها .ادلهمة الرئيسية للمعلم ىي تسهيل
ً
التعلي م الذي يدرسو .لتحقيق ىذه ادلهمة  ،جيب أال يكون ادلعلمون قادرين على توفَت جو
مثَت لالىتمام فحسب  ،بل جيب عليهم إنشاء درس ال ينسى .األستاذ سيكون)،(Saikun
أستاذ اللغة العربية يف ادلدرسة الثّانويّة احلديثة األزىاري اجيبارانج بانيوماس ذكر أنو ال بد زائد
5مهزة,

( ,Profesi Kependidikanجاكارتا ,)PT Bumi Aksara:ص 2112 , 16 -15

3

يف تناول بقدرة الطالب ادلختلفُت  ،وخاصة تعليم الطالب الذين تكون خلفيتهم التعليمية
غَت دينية ألن معظمهم ال يزالون يواجهون صعوبة يف تلقي مواد التعليم العريب .لذلك  ،جيب
أن يكون معلم اللغة العربية قادراً على تطبيق نظريات التعليم وحتديد أساليب التعليم على

أساس خصائص الطالب  ،نظراً لتنوع مستوى قدرة الطالب يف تعليم اللغة العربية .ادلعلم
الذي يتمتع بكفاءة تعليم جيدة  ،فهو قادر على فهم ما ىو مطلوب والطالب يف عملية
التعليم.
جيب أن تثار ادلشاكل أعاله دلزيد من التحقيق الكتشاف احلقائق احلقيقية .يهتم
الباحثة بإجراء حبث حول عملية اللغة العربية يف ادلدرسة األزىاري الثّانويّة احلديثة اجيبارانج
بانيوماس .من ادلهم أن تثار ىذه القضية ألهنا تتعلق بتطوير جودة التعليم .عالوةً على ذلك،

ستتم مناقشة ىذه الدراسة يف أطروحتُت بعنوان "الكفاءة الًتبوية دلعلم يف اللغة العربية يف
ادلدرسة األزىاري احلديثة أجيبارانج بانيوماس".
ب.تعريف المصطلحات
لتجنب سوء الفهم لتفسَت العنوان أعاله  ،يعطي الباحثة حدود التفسَت على النحو
التايل:
أ .الكفاءة الًتبوية
 .1الكفاءة
الكفاءة ىي مزيج من ادلعرفة وادلهارات والقيم وادلواقف اليت تعكسها عادة التفكَت
والتصرف .يف ىذه احلالة  ،يتم تعريف ادلنافس على أنو ادلعرفة وادلهارات والقدرات اليت
ديتلكها الشخص الذي أصبح جزءًا من نفسو  ،حىت يتمكن من أداء السلوكيات ادلعرفية

والفعالة واحلركية النفسية بقدر اإلمكان .يف ادلقابل  ،يعٍت فينج ( )Finchوجرونكلطان
( )Crunkiltonأن الكفاءة كإتقان للمهمة  ،وادلهارة  ،وادلوقف والتقدير الالزمة لدعم النجاح.
ىذا يدل على أن الكفاءة تشمل ادلهام وادلهارات وادلواقف واالرتفاعات اليت جيب على
6
الطالب أن يكونوا قادرين على القيام مبهام التعلم وف ًقا لوظيفة معينة.
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من التفسَت ديكن االستنتاج أن الكفاءة ىي قدرة الشخص اليت تشمل ادلعرفة
وادلهارات وادلواقف اليت ديكن أن تتحقق يف العمل احلقيقي الذي ىو مفيد ألنفسهم
والبيئة.
 .2الكفاءة ادلعلم
الكفاءة ادلعلم ىي مزيج من ادلهارات الشخصية والعلمية والتكنولوجية
واالجتماعية والروحية اليت بدورىا تشكل كفاءة ادلعايَت ادلهنية للمعلم  ،واليت تشمل إتقان
7
ادلواد وفهم ادلطالب والتعليم الًتبوي والتطوير الشخصي وادلهنية.
حيدد نظام ادلواد التعليمية الوطنية جلمهورية إندونيسيا رقم  16لعام  2112بشأن
معايَت التأىيل العلمي والكفاءة ادلعلم سلتلف من الكفاءة اليت جيب أن ديتلكها ادلعلم مثل
الكفاءة الًتبوية والكفاءة الشخصية والكفاءة ادلهنية والكفاءة االجتماعية ادلكتسبة من
خالل ادلهنة .يتم دمج ىذه ادلهن األربعة يف أداء ادلعلم .وبالتايل  ،فإن كفاءات كل معلم
تظهر اجلودة احلقيقية للمعلم .سوف تتحقق الكفاءة يف إتقان ادلعرفة وادلهارات وادلوقف
8
ادلهٍت يف أداء الوظيفة كمعلم.
ديكن احلصول على الكفاءات األربع (الًتبوية والشخصية وادلهنية واالجتماعية)
من خالل التعليم اجلامعي أو الدبلوم الرابع أو التعليم ادلهٍت أو من خالل التدريب
كال
والتطوير ادلهٍت للمعلم .جيب توضيح أن اختصاصات ادلعلم األربعة مشوليّة  ،مبعٌت أ ّن ً
9
احدا مًتابطًا ومتشاب ًكا.
و ً
 .3الكفاءة الًتبوية
يف ادلعيار الوطٍت للتعليم  ،يوضح تفسَت الفقرة  3من ادلادة ( 28أ) أن الكفاءة
الًتبوية ىي القدرة على إدارة تعليم الطالب اليت تشمل فهم الطالب وتصميم وتنفيذ
التعليم وتقييم نتائج التعليم وتطوير الطالب لتحقيق إمكانات سلتلفة.
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عالوة على ذلك  ،يف برنامج اخلطة تنفيد التعليم اخلاص للمعلم يقال إن:
الكفاءة الًتبوية ىي قدرة ادلعلم على تعليم إدارة الطالب واليت تشمل على األقل األمور
التالية:
أ .فهم الرؤى واألسس التعليم
ب .فهم الطالب
ج .تطوير ادلناىج الدراسية  /ادلنهج
د .تصميم التعلم
ه .تنفيذ التعلم الًتبوي واحلوار
و .االستفادة من تكنولوجيا يف التعليم
ز .تقييم سلرجات التعليم ()EHB
ح .تطوير ادلتعلمُت لتحقيق اإلمكانات ادلختلفة لديهم.
من الناحية التعليمية  ،جيب أن حيظى اختصاص ادلعلم يف إدارة التعليم باىتمام
جناحا من قبل بعض
جاد .وىذا أمر مهم  ،ألن التعليم يف إندونيسيا يعترب أقل ً
األشخاص  ،والذي يعترب جافًا من الناحية التعليم وادلعلم تبدأ أكثر ميكانيكية حىت دييل
11
الطالب إىل التقزم ألهنم ليس لديهم عادلهم اخلاص.
فهم الطالب ىو واحد من الكفاءات التعليم اليت جيب أن ديتلكها ادلعلم .على
األقل ألربعة أشياء جيب أن يفهم ادلعلم من الطالب  ،أي مستوى الذكاء واإلبداع
11
واإلعاقة اجلسدية والنمو ادلعريف.
عالوة على ذلك  ،يف الالئحة احلكومية رقم  24لعام  2112اخلاصة للمعلم ،مت
اقًتاح أن كفاءة التعليم ىي قدرة ادلعلم يف إدارة تعليم الطالب على األقل تتضمن األمور
التالية:
 .1فهم الرؤى واألسس التعليمية
أ .لديو خلفية علمية وف ًقا جملال العلوم اليت حصل عليها
ب .لديو ادلعرفة واخلربة يف تنظيم التعلم يف الفصول الدراسية.
 11إي ملياسا,
11
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ج .لديو نظرة ثاقبة على انتباه ادلتعلمُت.
د .معرفة الغرض من التعليم لتحقيق أىداف الًتبية الوطنية.
ه .مراجعة األنشطة التعليمية اليت تدعم حتقيق أىداف التعليم الوطنية.
 .2فهم ااطالب
أ .ديكن حتديد خصائص التعليم الطالب يف الفصل الدراسي.
ب .ضمان حصول مجيع الطالب على فرص متكافئة للمشاركة بنشاط يف أنشطة
التعلم.
ج .ديكن تنظيم فصول لتوفَت فرص تعليمية متساوية جلميع الطالب ذوي القدرات
البدنية ادلختلفة وقدرات التعلم.
د .ادلساعدة يف تطوير اإلمكانات ومعاجلة عيوب الطالب.
ه .زلاولة معرفة سبب الطالب االحنراف السلوكي دلنع السلوك ليس ضار لغَتىم من
الطالب.
 .3تطوير ادلناىج الدراسية وادلناىج الدراسية
أ .تطوير ادلنهج الذي يتم وفقا للمنهج الدراسي.
ب .تصميم خطط تعليم تناسب ادلقرر الدراسي.
ج .متابعة تسلسل ادلواد التعليمية بأخذ األىداف التعليمية بعُت االعتبار.
د .اختيار ادلواد التعليمية ذات الصلة يف التعليم  ،والعمر ومستوى قدرات التعلم
لدى الطالب  ،باإلضافة إىل سياق احلياة اليومية للطالب.
 .4تصميم التعليم
أ .التعرف على نظريات التعلم والتعليم.
ب .حتديد اسًتاتيجيات التعليم على أساس خصائص الطالب ،والكفاءات ادلراد
حتقيقها وادلواد التعليمية.
ج .تطوير خطة تعليم مبنية على اإلسًتاتيجية ادلختارة.
 .5تنفيذ التعليم الًتبوي واحلوار
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أ .القيام بأنشطة التعليم وفقا للتصميم الذي مت إعداده بالكامل وتنفيذ ىذه
األنشطة تشَت إىل أن ادلعلم يفهم عن الغرض.
ب .ختتلف أنشطة التعليم باختالف الوقت الكايف ألنشطة التعليم وف ًقا دلستوى

القدرة على التعليم واحلفاظ على انتباه الطالب.
ج .قم بإدارة الصف بشكل فعال دون السيطرة أو االنشغال بأنشطتو اخلاصة حبيث
ديكن استخدام الطالب طوال الوقت بشكل منتج.
د .توفَت الفرص للطالب لطرح األسئلة وادلمارسة والتفاعل مع الطالب اآلخرين.
ه .باستخدام الوسائل التعليمية  /وسائل اإلعالم يف التعليم لتحسُت تعليم الطالب
يتعلم الطالب لتحقيق أىداف التعليم.

 .6استخدام تكنولوجيا التعليم
أ .امتالك القدرة على استخدام وإعداد ادلواد التعليمية يف نظام شبكة الكمبيوتر
اليت ديكن الوصول إليها من قبل الطالب.
ب .استخدام التكنولوجيا كوسيط للتعلم.
ج .توفَت ادلواد التعليمية واإلدارة باستخدام تكنولوجيا ادلعلومات.
د .التعرف على الطالب التفاعل باستخدام التكنولوجيا.
 .7تقييم نتائج التعليم
أ .تطوير أدوات التقييم ادلناسبة ألىداف التعليم لتحقيق بعض الكفاءات.
ب .القيام بتقييمات مع سلتلف أنواع التقنية والتقييم  ،باإلضافة إىل التقييمات الرمسية
اليت جتريها ادلدرسة.
ج .حتليل نتائج التقييم لتحديد ادلوضوعات  /الكفاءات األساسية الصعبة دلعرفة
نقاط القوة والضعف لكل الطالب ألغراض عالجية.
د .االستفادة من نتائج التقييم كتحضَت خلطط الدروس اليت سيتم القيام هبا بعد
ذلك.
 .8تطوير الطالب لتحقيق اإلمكانات ادلختلفة لديهم
أ .ساعد الطالب يف عملية التعليم من خالل االىتمام بكل فرد.
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ب .التعرف بشكل صحيح على ادلواىب وادلصاحل والصعوبات احملتملة وادلتعلمة
لكل الطالب.
ج .لديها القدرة على توجيو وتدريب الطالب لتحقيق إمكاناهتم.
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د .تسهيل الطالب لتطوير سلتلف القدرات األكادديية وغَت األكادديية.
وبالتايل فإن معٌت الكفاءة الًتبوية يف ىذه األطروحة ىو قدرة ادلعلم
العرب يف ادلدرسة احلديثة األزىارى أجيبارانج بانيوماس على إدارة الفصل بطريقة
ديكن من خالذلا حتقيق غرض التعليم  ،حيث يوجد الكثَت من األمور.
 .4تعليم اللغة العربيّة
أ .التعليم
العلم الذي مت تعريفو بكلمة "تعليم" يأيت من كلمة " "ajarاليت تعٍت
التعليمات ادلعطاة للناس ليتم التعرف عليها (متبوعة) باإلضافة إىل البادئة ""pe
والنهاية "أن" إىل"التعليم"  ،مبعٌت العملية أو الفعل أو التعليم حىت يتعلم الطالب.
بعبارة أخرى  ،أنشطة التعلم ىي أنشطة فيها عملية تعليم وتوجيو وتدريب
وإعطاء أمثلة  ،أو إ دارة وتسهيل أمور متنوعة للطالب من أجل تعليم حتقيق األىداف
أيضا على أنو جهد منظم دي ّكن من إنشاء التعليم.
التعليمية .يتم تفسَت التعليم ً
التعلم ىو عملية تفاعل الطالب مع ادلعلم وموارد التعليم يف بيئة التعليم.
التعليم ىو عبارة عن مساعدة يقدمها ادلعلم من أجل حدوث عملية اكتساب ادلعرفة
وادلعرفة والسيطرة على ادلهارات والشخصية وتشكيل ادلواقف وادلعتقدات يف الطالب.
13
بعبارة أخرى  ،التعليم ىو عملية دلساعدة الطالب على التعليم بشكل جيد.
ب .اللغة العربيّة
كانت آراء كتاب اخلط العريب موجودة منذ زمن آدم .ىذا الرأي ينص على
أن اللغة العربية ىي أول لغة أنشأىا البشر مث تطورت إىل لغات عربية سلتلفة .كل من
اللغة الرئيسية والفروع ادلختلفة اليت تنمو منها يف هناية ادلطاف ختضع لتغَتات وتطورات
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سلتلفة وفقا للحضارة اإلنسانية .تستخدم ىذا الرأي األدلة التارخيية وما إىل ذلك لدعم
14
نظريتو.
 .5ادلدرسة األزىاري الثّانويّة احلديثة أجيبارانج بانيوماس

مدرسة األزىاري الثّانويّة احلديثة أجيبارانج بانيوماس ىي مدرسة الذي مكان
موضوعا إلزاميًا جيب أن
البحث للكاتبة .ألن مواضيع اللغة العربية يف ادلدرسة تصبح
ً
يفهمو كل طالب .إضافة إىل ذلك  ،فإن اللغة العربية ىي لغة للمحادثة حول
ادلدرسة .ألن كل طالب مطلوب منو دخول صالة نوم حديثة تستخدم اللغة األجنبية
كل يوم.
استناداً إىل التعريف التشغيلي ادلذكور أعاله  ،فإن معٌت العنوان يف األطروحة اليت

أنشأىا مؤلف البحث ادليداين حول الكفاءة الًتبوية يف تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة
األزىاري الثّانويّة احلديثة أجيبارانج بانيوماس يف فهم نفسو (ادلعلم) ويف عملية التعليم
اليت حتدث يف الفصل.
ج .صياغة المسألة

وبناء على اخللفية ادلذكورة أعاله وديكن للباحث أن تصاغ يف اسئلة البحث عن
مشاكل البحوث وىي كما التالية:
كيف الكفاءة الًتبوية دلعلم ىف اللغة العربية يف ادلدرسة األزىاري الثّانويّة احلديثة
أجيبارانج بانيوماس؟
د .أهداف البحث و فوائده
 .1أىداف البحث
بناءً على ادلشاكل اليت دتت صياغتها  ،فإن الغرض من ىذه الدراسة ىو كما يلي:
أ .لوصف مدى الكفاءة الًتبوية دلعلم يف اللغة العربية يف ادلدرسة األزىاري الثّانويّة
احلديثة أجيبارانج بانيوماس.
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ب .لتعرف يف عملية تعليم اللغة العربية يف ادلدرسة األزىاري الثّانويّة احلديثة
أجيبارانج بانيوماس.
ج .لوصف كيفية معلم اللغة العربية يف ادلدرسة األزىاري الثّانويّة احلديثة أجيبارانج

بانيوماس تعمل على حتسُت كفاءهتم يف التعليم.
 .2فوائد البحث
بالنسبة إىل ىذا البحث  ،يتمتع الكاتبة ببعض الفوائد من البحث  ،مبا يف
ذلك:
أ .إضافة ادلعرفة وادلعرفة العلمية للكاتبة حول الكفاءة الًتبوية دلعلم يف اللغة العربية يف
ادلدرسة األزىاري الثّانويّة احلديثة أجيبارانج بانيوماس.
ب .القدرة على حا ًفزا لتحسُت جودة الكفاءة الًتبوية دلعلم يف اللغة العربية أمر جيد
وصحيح.
ج .كمسامهة من اخلطاب العلم يف اجلامعة اإلسالميّة احلكوميّة بورووكرتو يف رلال
التعليم.

ه .الدراسات السابقة
يف إعداد ىذه الرسالة  ،أخذ الباحثة رأي العديد من اخلرباء الذين مت تسجيلهم
كمرجع وأساس نظري مفاده أن ىناك صلة بعنوان رفع أطروحة الكاتبة .باإلضافة إىل
ذلك ،تقوم الباحثة مبراجعة األطروحة اليت تشَت إىل وجود صلة وثيقة بعنوان الباحثة
ادلصعد  ،مبا يف ذلك ما يلي:
 .1معايَت و شهادة الكفاءة الًتبوية إي ملياسا ( ،)E. Mulyasaاليت تشرح عن ادلعلم ،
جيب أن ديتلك ادلعلم أربع كفاءات  ،وكذلك شهادة ادلعلم .يصبح ىذا الكتاب ادلرجع
الرئيسي للباحثة يف إعداد األطروحة.
 .2الرسالة اجلامعية سيديت زليخا  )2116( Siti Zulaikhaحتت عنوان "الكفاءة الًتبوية دلعلم
الًتبية الدينية اإلسالمية يف ادلدرسة اإلبتدائية احلكومية يف قرية سرديينج يف
بولوساري،بيماالنج .ىذه الرسالة تبحث الكفاءة الًتبوية دلعلم الًتبية الدينية اإلسالمية
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يف ادلدرسة سرديينج االبتدائية يف بوالساري .دتاماً كما الباحثة بفحص الكفاءة الًتبوية
للماجستَت بعناية لكن الباحثة درسوا يف تعليم اللغة العربية.
 .3الرسالة اجلامعية ضياح مارينا عرفة  )2116( Diyah Marina Arifahبعنوان "الكفاءة
الًتبوية دلعلم يف اللغة العربية يف ادلدرسة الثّانويّة احلكومية جنوي يوكياكارتا .ىذه الرسالة
تدرس الكفاءة الًتبوية دلعلم يف اللغة العربية يف مدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية
جناوي .دتاما كما تدرس الباحثة بدقة اختصاص ادلعلم.
 .4الرسالة اجلمعية أمحد مصفا  )2112(Ahmad Mushoffaبعنوان "الكفاءة الًتبوية دلعلم
الًتبية الدينية اإلسالمية يف ادلدرسة الثّانويّة التخصص معاريف  1صومبيوح بانيوماس
يف التعليم  .2112/2116تبحث ىذه الرسالة يف الكفاءة الًتبوية دلعلم الًتبية الدينية
اإلسالمية.سواء حبث الباحثة بعناية يف نفس الكفاءة الًتبوية ولكن يف مواضيع سلتلفة
من البحث  ،حيث تبحث ىذه الرسالة معلمة الًتبية الدينية اإلسالمية بينما يفحص
الباحثة من معلم اللغة العربية.
و .تنظيم كتابة البحث
تنظيم كتابة البحث ىو إطار البحث ادلستخدم لتقدمي نظرة عامة وتوجيو
حول ادلوضوعات اليت دتت مناقشتها يف الدراسة .التقسيم كما يلي:
حيتوي القسم األول من الرسالة على صفحة العنوان و بيان األصلية و ادلصادقة و
مالحظات ادلشرف اجملرد و الشعار و العروض و ادلقدمة و جدول احملتويات و قائمة
اجلداول و قائمة الصور وقائمة ادلرفقات.
حيتوي الباب األول على ادلقدمة  ،اليت تغطي خلفية ادلسئلة  ،وتعريف
ادلصطلحات و صياغة ادلسألة وأىداف البحث وفوائده والدراسات السابقة وتنظيم
كتابة البحث .الباب الثاين على األساس النظري ادلتعلق بالكفاءة الًتبوية دلعلم يف
اللغة العربية .يقسم االباحثة إىل فصلُت فرعيُت  ،مها الفصل الفرعي األول ادلتعلق
بالكفاءة الًتبوية والذي يتضمن تعريف الكفاءة الًتبوية ومؤشرات الكفاءة الًتبوية.
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الفصل الفرعي الثاين حول ادلعلم يف اللغة العربية الذي يتضمن التفاىم  ،شروط
الواجبات وادلسؤوليات ومدونة أخالقيات ادلعلم.
الباب الثالث على طريقة البحث اليت ستقوم الباحثة بعملها .ويشمل نوع
البحث واذلدف وموضوع البحث وتقنيات مجع البيانات وكذلك تقنيات حتليل
البيانات .الباب الرابع على الوصف العامة للمدرسة األزىاري الثّانويّة احلديثة أجيبارانج
بانيوماس  ,ويصف نتائج البحث عن الكفاءة الًتبوية دلعلم يف اللغة العربية واجلهود
ادلبذولة دلعلم من أجل تطوير الكفاءة الًتبوية لديها  ،مبا يف ذلك عرض البيانات
والبيانات حتليل.
الباب اخلامس ىو اإلختتام يتألف من االستنتاجات واالقًتاحات والكلمات
اخلتامية .حيتوي القسم األخَت من األطروحة على قائمة من ادلراجع وادلالحق والسَتة
الذاتية.
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الباب الخامس
اإلختتام

أ .نتيجة البحث
يف قانون اجلمهورية اإلندونسيا رقم  47لعام  5008بادلعلمُت واحملاضرين،
ذُكر أن الكفاءة الًتبوية يف ادلعٌت ادلقصود يف الفقرة  5ىي قدرة ادلعلمُت يف إدارة
تعليم الطالب الذي تشمل على األقل ؛فهم الرئي أو األاساس الععليم و فهم
الطالب و تطوير ادلناىج أو ادلناىج الدرااسية و تصميم الععليم الًتبوي واحلوار و
ااسعخدام تكنولوجيا يف الععلم و تقييم خمرجات الععلم وتطوير الطالب.
ااسعناداً من حتليل نعائج ادلالحظات وادلقابالت والوثائق ادلوضحة يف الباب
الرابع و بالنظر يف العديد من ادلعلومات الداعمة ،تسعنعج الباحثة أن ختلص عن
مثانية ادلؤشرات من الكفاءة الًتبوية يعٍت القدرة من اخلصائص الطالب دلعلم يف
اللغة العربية يف ادلدراسة األزىاري الثانوية احلديثة أجيبارانج بانيوماس قد مت الوفاء هبا
مجيعا .ولو حيعاج العملية الذي أكثر تعقيدا.
ب.االقتراحات
وفقا لنعائج البحث احلايل ،اقًتح الباحثة اىل الرئيس ادلدراسة او ادلعلم اللغة
العربية ادلدراسة األزىاري الثانوية احلديثة أجيبارانج .مثل:
 .4جيب على ادلعلم اللغة العربية يف ادلدراسة األزىاري الثانوية احلديثة أجيبارانج
احلفاظ على الكفاءة الًتبوية ادلملوكة .ألن ادلعلم جيب أن يعمعع بكفاءة جيدة.
ومع ذلك ،اسيكون من األفضل أن يقوم لزيادة مهارة عن الكفاءة الًتبوية يف
اللغة العربية بعحسُت من خالل العدريب والندوات و وورشة العمل،من أجل
احلصول علىم جديدة حىت يعمكن من خلق الععليم األمثل.
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 .5االاسعمرار يف تطوير جودة و نوعية الكفاءات الًتبوية اليت ميعلكها ادلعلم ،وذلك
ألن يعم ادلعلم أفضل ,خاصة اجلانب ادلعلم الذي اجلانب احملدد احلااسم ااسائد
للنجاح يف الععليم ،الذي تؤثر بشكل مباشر علي نعائج الععليم الطالب
دلسعقبل ادلوارد البشرية.
 .6لعطوير الطالب ،جيب على ادلعلم لعطوير قدراهتم ليكونوا أكثر تقدميا و مهارة
يف خمعلف اجملاالت .و ارجو الباحثة ،يكون الطالب لذكاء عن اللغة و تطوير
عن احملادثة اليومية أيضا .ليس يف ادلعهد فقط ولكن يف ادلدراسة أيضا.
ج .اإلختتام
احلمد هلل رب العادلُت ،أشكر اهلل تعاىل الذي قد أعطعنا نعمة كثَتة حيت
أاسعطيع أن أخعم ىذه الراسالة ،بارك اهلل فيها يل ودلن يقرئها .وترجو الباحثة أن
يبارك اهلل ىذا البحث ،حىت يكون ىذا البحث نافعا للطالب و البحث العاىل و
حممد صلى اهلل عليو و اسلم ،الذي
للعامل .آمُت .وصالة اهلل و اسالمو على اسيدنا ّ
ترجي شفاععو يف الدنيا و األخرة.
واعرف أ ّن ىذا البحث بعيد عن العمام ،ولذلك أن أجد اإلقًتاحات و
اإلنعفادات الىت تبٌت إيل لعصلح البحث يف زمان ادلسعقبل .و أرجو أن ذلذا البحث
منفعة ،خاصة يل وللقرئُت على العموم.
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