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ABSTRAK 

Nama : Lukman Hakim Nasution 

NIM : 0302162054 

Jurusan  : Pendidikan Bahasa Arab  

Pembimbing I : Dr. Harun Al Rasyid, MA 

Pembimbing II : Dr. Darwin Zainuddin, MA 

Judul  : Kompetensi Pedagogik Guru dalam Pembelajaran 

Nahwu (Matan Jurmiyah) di Kelas 1 Putra Ma’had Darul Ikhlas Mandailing 

Natal 

Kata Kunci  : Kompetensi, Pedagogik, Guru, Ilmu Keguruan, Pembelajaran 

Nahwu.  

Skripsi ini membahas tentang “Kompetenti Pedagogik Guru dalam 

Pembelajaran Nahwu (Matan Jurmiyah) di Kelas 1 Putra Ma’had Darul Ikhlas”. 

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan (1) Proses pembelajaran nahwu di 

kelas 1 putra Ma’had Darul Ikhlas. (2) Kompetensi pedagogik guru dalam 

pembelajaran nahwu di kelas 1 putra Ma’had Darul Ikhlas. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif Deskriptif, Subjek dari 

penelitian ini adalah santri kelas 1 putra Ma’had Darul Ikhlas. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis 

data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

Berdasarkan hasil penelitian menjelaskan bahwa : Kompetensi pedagogik guru 

dalam pembelajaran Nahwu di Ma’had Darul Ikhlas Mandailing Natal, khususnya 

kelas 1 Putra telah memenuhi beberapa indikator dari delapan kompetensi pedagogik 

meliputi: pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap 



 

 

 

peserta didik, pengembangan kurikulum atau silabus, perancangan pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran yang dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, 

evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

potensi yang dimilikinya. Akan tetapi masih terdapat kekurangan pada beberapa 

aspek dalam indikator yang belum dipenuhi oleh guru yaitu pada indikator 

perancangan pembelajaran, guru tidak menyusun rencanan pelaksanaan pembelajaran 

ketika akan melaksanakan pembelajaran. Pada indikator pelaksanaan pembelajaran 

yang mendidik dan dialogis, guru selalu menggunakan metode ceramah, dan tanya 

jawab dan penugasan, guru tidak menggunakan media guna meningkatkan motivasi 

peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran pada saat mengajar. Pada 

indikator pemanfaatan teknologi pembelajaran, guru jarang dan hampir tidak pernah 

memanfaatkan teknologi sebagai media dalam pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 تجريد

 ن حكيم نسوتيون ا: لقم إسم 

 0302162054:  رقم القيد 

 : تعليم اللغة العربية  شعبة 

 كتور هارون الرشيد الماجستر : الد  المشرف األول 

 روين زين الدين الماجستر : الدكتور د المشرف الثاني 

علم النحو )متن األجرومية(  لطالب : الكفاءة التربوية للمعلم في ت موضوع البحث 

 الصف األول بمعهد دار اإلخالص مندئيلنج ناتل 

 . وي، تعلم النحوالمعلم، علم الترب التربوية، ،الكلمة األساسية : الكفاءة

هذا البحث "الكفاءة الرتبوية للمعلم يف تعلم النحو )منت األجرومية(  املوضوع

( 1مندئيلنج ناتل". فعل هذا البحث ليبني )لطالب الصف األول مبعهد دار اإلخالص 

( الكفاءة الرتبوية للمعلم يف تعلم النحو لطالب 2عملية تعلم النحو لطالب الصف األول )

 الصف األول. 



 

 

 

الطالب الصف األول مبعهد دار اإلخالص.  على حبثا كميا وصفيا الباحثيستخدم 

ئق. وتقنيات حتليل البيانات هي ختفيض و تقنيات مجع البيانات هي املقابلة واملراقبة والوثا

 البيانات وعرض البيانات واخلالصة. 

الكفاءة الرتبوية يف تعلم النحو )منت األجرومية(  على شرحهذا البحث يطلب 

لطالب الصف األول مبعهد دار اإلخالص قد حققت مؤشرات عن مثانية مؤشرات وهي: 

ناهج الدرسية وتصميم التعلم وتنفيذ التعلم فهم األسس التعليمية وفهم املتعلمني وتطوير امل

احلواري واستخدام التكنولوجي يف التعلم وتقييم نتائج التعلم وتطوير احملتملة عن الطالب. 

ولكن يوجد الضعف يف اجلوانب الذي مل يتم املعلم وهي يف مؤشر تصميم التعلم، املعلم ال 

تعليم والتعلم احلواري، ال يستخدم املعلم جيعل تنفيذ التعلم يف إجراء التعلم. ويف تنفيذ ال

وسائال لتطوير حتفيز الطالب لتحقيق األهداف. واألخر ال يستخدم املعلم تكنولوجيا يف 

 التعلم. 

 

 

 



 

 

 

 التهميد 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

محدا وشكرا هلل صالة وسالما على رسول اهلل، وعلى آله وأصحابه أمجعني. اللهم 

 وعلى آل سيدنا حممد. صل على سيدنا حممد 

سومطرة تشرتط هذه الرسالة يف كلية علم الرتبية والتعليم باجلامعة اإلسالمية احلكومية 

 شرط من أحد شروط لتدريس يف هذه اجلامعة باملوضوع : الية، مش

)الكفاءة الرتبوية للمعلم يف تعلم النحو لطالب الصف األول مبعهد دار اإلخالص مندئيلنج 

 ناتل(. 

 ل شكرا جزيال ل: وأقو 

 يف دراسيت من األول إىل األخر. أبويين الذي ساعدين  .1

 مجيع احملاضر يف شعبة التدريس اللغة العربية.  .2

 حماضري املشرف الذي ساعدين إلكتمال هذا البحث.  .3

 مجيع األصدقاء بشعبة تدريس اللغة العربية.  .4



 

 

 

يف محاية ومتعة اهلل قد كفى كل دعمك ألحبائك من قبل اهلل سبحانه وتعاىل ودائما 

على رغم هذه الكتابة ال تزال العديد من أوجه القصور واألخطاء. ولذلك سبحانه وتعاىل. 

الباحث أن تكون اإلقرتاحات واملدخالت والنقد من خمتلفة األطراف لتحسني هذه توقع 

 الرسالة أفضل. 

  2020مايو  17ميدان،   

 الكاتب،   

 لقمن حكيم نسوتيون   

  0302162054قيد: رقم ال  
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 الباب األول

 المقدمة 

 خلفية البحث  .أ

الكفاءة هي السمة األساسية للشخص فيما يتعلق بفعالية األداء الفردي يف عمله أو 
ا عالقة عارضة أو نتيجة للمعايري اليت تستخدم كمرجع أو فعالة خصائصه األساسية اليت هل

 1أو أداء فائق يف مكان العمل أو يف حاالت معينة.

وقال مولياس الكفاءة هي مزيج من املعرفة واملهارات والقيم واملواقف اليت تنعكس يف 
ات االستخباراتية عادة التفكري والتمثيل. ووفقًا ملومهني، فإن الكفاءة هي جمموعة من اإلجراء

املسؤولة اليت جيب أن يكون لدى الشخص كشرط ليكونوا قادرين على أداء مهام يف جمال 
 2عمل معني.

يتحصل أن  جيباملعلم واحملاضر أن املعلم الثامن الذي يبحث عن فصل الذكر يف 
على مؤهالت صحية بدنية يتحصل أن و أكادميية  كفاءاتو على مؤهالت وشهادات 

 3وأن يكون لديه القدرة على حتقيق األهداف التعليمية الوطنية.وروحية ، 

اءة تربوية؛ كف(  2) ( كفاءة مهنية؛1ات: )أربع كفاء تقن املعلملك, جيب أن يذلو 
شخصية. ولذلك، فإن أحد أهم عناصر الكفاءة هو ( كفاءات 4( كفاءة اجتماعية؛ )3)

تعليم األطفال، وتوجيه األطفال وفقا  العنصر الرتبوي. الرتبية هو العلم الذي يتعلم كيفية
 لنمتهم.

                                                 
1 Didi Pianda, (2018), Kinerja Guru, Sukabumi: Jejak, hlm. 30 
2 Didi Pianda, Kinerja Guru, hlm. 32 
3 Pupuh Fathurrohman dan Aa Suryana, (2012), Guru Profesional, Bandung: Reflika 

Aditama, hlm. 18 
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اللغة العربية هي واحدة من اللغات األجنبية اليت يتم تعلمها يف إندونيسيا، وخاصة يف 
املدرسة واملعهد. قواعد النحو هي واحدة من املواد يف اللغة العربية، قواعد النحو هي 

 ة.األصعب يف فهم مهارة بني بعض املهارات باللغة العربي

لك, مطلوب إلتقان الكفاءة الرتبوية. بإتقان الكفاءة ومن املتوقع أن يتم احلصول وبذ
على هذا اهلدف. معلم النحو ينبغي أن تكون قادرة على التكيف مع أساليب املواد تدرس، 
قادرة ومتكنت من إدارة الصف، وقادرة على طرح وفهم الطالب وتنفيذ وحتسني املناهج. 

على حتسني وتنفيذ كل خطة لتنفيذ التعلم، وقادرة على تطوير وحتسني املعلمون قادرون 
عملية التعلم. وينبغي أن يكون املعلمون قادرين على جلب املتعلمني لتحقيق اإلمكانات 

 داخلهم.

معهد دار اإلخالص واحدة من املؤسسات التعليمية املوجودةيف مندائلنج ناتل وجعل 
ضل تفضيال واألقدم الثاين بني املعاهد يف مندائلنج ناتل. النحو مادة يف دراستهم. هو األف

وقع قريب من وسط املدينة باإلضافة إىل الطريق عرب سومطرة وذلك جعل الطالب من 
خمتلف املناطق واخللفية التعليمية مهتمة للتسجيل يف هذه املدرسة. كان الطالب من مدرسة 

 4الإلبتدائية و من مدراسة الدينية األولية.

ن طالب معهد دار الإلخالص أشعر الصعوبات يف تعلم النحو. كما قال طالب كا
, خري اإلميان, الفصل اخلامس )ب( األول: 2020يناير  4من حصول احلوار يف التارخ 

قال: أن تقدمي املواد أقل للفهم وأشعر بالصعبات يف التعلم خاصة يف إعراب الكلمة. 
أ( قال: أشعر بالصعوبات يف فهم تعلم النحو ألنين من , هروان البو, الفصل الثاين )والثاين

مدرسة اإلبتدائية العامة. وقال أيضا أن معلم النحو مت التدريس بشكل جيد ولكن يف تقدمي 
                                                 

4 Hasil Wawancara, Abdul Hakim, (Kepala MA Darul Ikhlas), 4 Januari 2020 Jam 10.00 

WIB.  
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أجواء فئة املادية متوترة جدا جيعل الطالب أقل محاسا يف التعلم. والثاين, فوترا, الفصل الثاين 
 5التعلم اجلديد.)أ( قال: أن معلم النحو قد أعلم ب

يصبح املعلمون أدوارًا مهمة يف جعل الطالب يفهمون املواد اليت يقومون بتدريسها. 
وعالوة على ذلك، فإن موضوع النحو ليس درسا سهال، لذلك هذا هو املكان الذي يطلب 

 من املعلمني لتسهيل فهم الطالب للدروس املسلم.

عن عملية تعلم النحو وكفاءة الرتبوية  أراد الباحث أن يقوم بالدراسة ،هبذه املشكلة
مبعهد دار اإلخالص ممندائلنج ناتل. هذه  يف تعلم النحو لطالب الصف األول للمعلم

املشكلة مهمة للدراسة بتطوير نوعية الرتبية خاصة يف فهم الكتب الرتاث. وسيبحث 
 األولالنحو لطالب الصف "الكفاءة التربوية للمعلم في تعلم الباحث باملوضوع : 

 .بمعهد دار اإلخالص مندائلنج ناتل"

 أسئلة البحث  .ب

 البحث اليت سيقوم بالدراسة:  لةخبلفية البحث, صاغ الباحث أسئ مناسبا

مبعهد دار اإلخالص مندائلنج ناتل  ية تعلم النحو للطالب الصف األولكيف عمل .1
 ؟ 

د دار كيف كفاءة الرتبوية للمعلم يف تعلم النحو للطالب الصف األوىل مبعه .2
 اإلخالص مندائلنج ناتل ؟ 

 

                                                 
5 Hasil Wawancara, Khoirul Iman, Haroan Labo, dan Putra (Siswa Ma’had Darul Ikhlas), 4 

Januari 2020 Jam 14.00 WIB 
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 أهداف الدراسة  ج.

 لك املشكلة, أهداف هذه الدراسة هي : بذ

)الوسطى( مبعهد دار اإلخالص مندائلنج  رفة عملية تعلم النحو للصف األولملع .1
 ناتل. 

)الوسطى( مبعهد دار  ألولملعرفة كفاءة الرتبوية للمعلم يف تعلم النحو للصف ا .2
 ناتل. اإلخالص مندائلنج 

 تحديد المصطلحات د. 

 على يارس مهاري أو معرف نشاط كما كان يف معجم الرتبوية, الكفاءة هي  . 1
 6وضعيات.

كانت لفظ البيداجوجيا يطلق قدميا على علم الرتبية, وال تزال بعض اللغات  . 2
  7األوربية ختتفظ به كالفرنسية واألملنية.

املعلم هو الشخص الذي يعلم وظيفته  ةكما كان يف معجم اللغة اإلندونسي . 3
 8)مصدر رزقه، مهنته( مدرس.

قال صيفول سجال, فإن التعلم هو عملية التفاعل التعليمي اليت حتدث يف عملية  . 4
تعليمية بني املعلمني كمعلمني واملتعلمني باعتبارمها من ميكن تعليمهما حبيث 

 9تتحقق األهداف التعليمية.
                                                 

 28وزارة التربية الوطنية, معجم التربوي, الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية, صفحة. 6 
 77مرهف كمال الجاني, معجم علم النفسي والتربية, صفحة. 7 

8 Kamus Bahasa Indonesia, (2008), Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 

hlm. 497 
9 Halid Hanafi Dkk, (2018), Profesionalisme Guru Dalam Pengelolaan Kegiatan Belajar di 

Sekolah, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 59 
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نبطة من كالم العرب يعرف هبا أحكام الكلمة العربية حال أنه علم بأصول مست . 5
 10افرادها و حال تركيبها.

 أهداف البحث  ه. 

 أهداف هذه البحث هي :  

)الوسطى( مبعهد دار  وصف عملية تعلم النحو للصف األولملعرفة و  .1
 اإلخالص مندائلنج ناتل.

)الوسطى(  ولللمعلم يف تعلم النحو للصف األملعرفة و وصف كفاءة الرتبوية  .2
 مبعهد دار اإلخالص مندائلنج ناتل.

 فوائد البحث  و. 

 فوائد البحث من هذه الدراسة هي :  

 فائدة النظرية  .1

يرجى أن يكون هذا البحث تربعا علميا للمعلم الذي يتعلق بالكفاءة 
 الرتبوية للمعلم يف تعلم النحو خاصة مبعهد دار الإلخالص مندائلنج ناتل. 

 ة فائدة العملي .2

يرجى أن يقدم هذا البحث املدخالت لرتقية جودت تعلم النحو مبعهد دار  .أ
 الإلخالص مندائلنج ناتل.

                                                 
 10محمد الحضورى: حاشية الحضور: الحرمين, صفحة. 10 
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يرجى أن يقدم هذا البحث التربع يف ترقية كفاءة الرتبوية للمعلم يف تعلم   .ب
 النحو خاصة مبعهد دار الإلخالص مندائلنج ناتل. 

ة العربية خصوصا يرجى أن يقدم هذا البحث خربة للباحث يف تعلم اللغ  .ت
 مبادة النحو. 

 منهجية الكتابة  ز. 

 جعل الباحث منهجية الكتابة للموجهة والسهولة يف هذه الدراسة, وهي : 

الباب األول مقدمة, تقوم خبلفية البحث, أسئلة البحث, أهداف الدراسة, حدد  
 اإلصطالح, أهداف البحث, فوائد البحث, ومنهجية الكتابة. 

 دراسة النظري, تقوم بإطار النظري والبحث السابقة الباب الثاين,  

الباب الثالث طرق البحث, تقوم بطريقة البحث, نوع البحث, موضوع البحث, 
 إجراءات مجع البيانات وحتليل البيانات. 

الباب الرابع نتائج البحث واملناقسة, وهي نظرة عامة على مواقع البحث، وصف 
 لنتائج البحوث واملناقشة.

 اخلامس, اخلامتة وهي تقوم باإلستنتاجات واإلقرتاحات اليت تأيت مع املراجعالباب 
 واملرفقات.
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 الباب الثاني

 الدراسة النظرية

 

 الفصل األول: تعريف عام عن المعهد  

 موقع لمعهد الجغراف  .1

، بانيابونغان، دالن ليدانج، بادانجوقع معهد دار اإلخالص يف الشارع ميدان 
، حتديد بالشارع اإلخالص يف شرقه، (0º49’14.8”N 99º33’54.6”E) مندائيلنج ناتل

 وحتديد بالزراعة يف غربه، وحتديد بالقرية يف جنوبه، والزراعة يف مشاله. 

 هوية المدرسة .2

 : معهد دار اإلخالص   اسم املدرسة 

 510012130005:  املعهد  إحصائيرقم 

انج، ، دالن ليدبادانج: يف الشارع ميدان    العنوان 
 ، مندائيلنج ناتل بانيابونغان

 : سومطرة الشمالية    الدائرة 

 063620499:    اهلاتف 

  22915:   رمز الربيدي

 : اإلخالص    مؤسسة 



8 

 

  

 

  1987:    سنة املقررة

 : مؤسسة اإلخالص   ملكية األراضي واملباين

 2م 40000:   مساحة األرض

 المعهد  ية عنتاريخ .3

 ال ليعبددون وما خلقت اجلن واإلنس إ

ولتحقيق املستوى املثايل من من هذه األية يبني أن اجلن واإلنس خلق عبدا هلل، 
 التفاين جيب أن يكون مدعوماً بالتعليم اجليد واجلودة والقائم على قيم التعليم اإلسالمي.

اليت أسفرت عن قيم الرتبية بدخول العوملة  مندائيلنج ناتل، بدأت 1982يف عام 
انب ذلك، ال يزال هنا  نقص شديد يف مؤسسة التعليم جب الربملان بني اتجمتمع. ية يفاإلسالم

اإلسالمي اليت كانت يف ذلك الوقت الستيعاب األطفال اإلسالميني من أجل حتقيق الرتبية 
 تعاىل.  اإلسالمية اليت من املتوقع أن يكون دور اتجمتمع خلدمة اخلضوع هلل

من جنوب تابانويل الذين كانوا يدرسون يف ، م عدة طالب 1982نوفمرب  25يف 
الشرق األوسط جتري يف احلرم املكي يف مكة املكرمة، وهلا العقل على حتسني التعليم وحجة 
اإلسالمية يف إندونيسيا بشكل عام وجنوب تابانويل بشكل خاص. يف االجتماع مع الكلمة 

ان العيشل ، واليت هتدف إىل املتفق عليها ، هو العقل والرتنح لتشكيل مؤسسة تسمى ياياس
مساعدة احلكومة يف حتسني التعليم وحجة اإلسالمية يف اندونيسيا بشكل عام و جنوب 

 تابانويل على وجه اخلصوص.

إكالش يف عام لتحقيق أهداف املؤسسة كخطوة أوىل تأسست بيسانرتين دارول 
 . ، بانيابواجنان، تابانويل اجلنوبيةدالن ليدانجيف  1987
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 المعهد أهداف  .4

 الرؤية  .أ

"جعل معهد دار اإلخالص مؤسسة حتما اإلصالح يف جمتمع اإلميان والعلم والعمل الصاحل 
 وأخالق الكرمية موافقا بالقرأن واحلديث" 

 الرسالة  .ب

خلق تعليم مدار بتطبيق القيم اإلسالمية القائمة على القرآن واحلديث النبوي على  .1
 يث يصبح طابع املؤمنني واملعرفة.أن يطبق وميارس يف احلياة اليومية، حب

 تعزيز احلماس اإلنساين حنو حتقيق اخلري يف العامل واآلخرة. .2

إجراء عملية تعليمية متفوقة وقادرة على تلبية احتياجات الطالب يف ختريج خرجيني  .3
على دراية ومؤهلني ومستقلني ونبيلني حىت يتمكن من إحداث تغيريات يف وسط 

 اتجمتمع.

البشرية خاصة املعلمني الذين يثقون واملهنية ولديهم التزام عال وكفاءة  حتقيق املوارد .4
 تعاىل. ل لشعب اإلنسان ودين اهللعالية وذلك إلعطاء األفض

إعطاء اعتقاد راسخ وممارسة تعاليم اإلسالم بشكل صحيح وبالتايل أن حيمل  .5
 القرآن واحلديث رسول اهلل منشار.

علمني بشكل أكرب وفقا ملواهبهم واهتماماهتم، تنمية قدرات وإمكانات الطالب وامل .6
 .وذلك إلعطاء األفضل لصاحل األمة
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 بالالطبيانات  .5

 الفصل 
 الطالب والطالبات 

 غرفة الدراسة  عدد الطالب 
 الطالبات الطالب

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

142 

99 

85 

70 

62 

49 

200 

175 

214 

128 

156 

136 

342 

274 

299 

198 

218 

185 

8 

7 

7 

5 

6 

4 

 36 1,516 1،009 507 المجموع 
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 2020معهد دار اإلخالص سنة  بيانات المعلمين والموظفين .6

 رقم اسم موضع

 1 أمشري صاحل سرييغار  رئيس املؤسسة 

 2 حممد عثمان عبداهلل ليسانس  مدير 

 3 حممد إلياس البكالوريوس األمني 

 4 عبد الدود  نائب املدير 

 5 كيم نسوتيون البكالوريوس عبد احل رئيس العليا

 6 فهريسال البكالوريوس  رئيس الوصطئ 

 7 عايل أدم البكالوريوس  معلم 

 8 امحد حسني نسوتيون  معلم 

 9 ماره مودا نسوتيون  معلم

 10 مسرية البكالوريوس  معلمة 
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 11 مشس الدين البكالوريوس  معلم 

 12 حممد يسري معلم 

 13 ان أنوارالدين فولوجن معلم 

 14 سيت رضية البكالوريوس  معلمة 

 15 مركات نسوتيون  معلم

 16 كهارالدين نسوتيون  معلم 

 17 سنجكوت تريدا البكالوريوس  معلمة 

 18 سيت نرجم  معلمة 

 19 حممد فاغول  معلم 

 20 نور عسية نسوتيون  معلمة 

 21 دروان  معلمة 

 22 سيت هرتينا البكالوريوس  معلمة 
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 23 شريف احملي البكالوريوس  ادارة 

 24 أروين شفوترا البكالوريوس  معلم 

 25 سورياين البكالوريوس  معلمة 

 26 ديلمورين البكالوريوس  معلمة 

 27 امحد زينان  معلم 

 28 حممد صديق البكالوريوس  معلم 

 29 ظهارالدين لسانيس  معلم 

 30 ذو القرنني نسوتيون  ادارة 

 31 حممد ناصر البكالوريوس  معلم 

 32 فهر لوبيس  معلم 

 33 نصيح الدين البكالوريوس  معلم 

 34 امحدي البكالوريوس  معلم 
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 35 مروان نسوتيون  معلم 

 36 شهريدا نور الباكالوريوس  معلمة 

 37 أمسي نسوتيون البكالوريوس  معلم 

 38 أمحد صحة  ادارة

 39 وس عايل مسدانو البكالوري معلم 

 40 مسلم حسن  معلم 

 41 نصراهلل البكالوريوس  معلم 

 42 نور عزيزة املاجسرت  معلمة 

 43 دمرتوا البكالوريوس  معلم 

 44 ادلينا حسنة البكالوريوس  معلمة 

 45 حممد شوقان  معلم 

 46 عبد الرمحان  معلم 
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 47 حممد أمن املاجسرت  معلم 

 48 درمان حسني لسانيس  معلم 

 49 نور ديوان البكالوريوس  معلم 

 

 المرافق والبنية التحتية .7

       
        

 عدد وصف المبنى رقم 

 حال 

 جيد 
دفاس فاسد  واسع  

 حال 
ل ثقي خفيف   M2 

3721   2   36 فصل 1  جيد   

 جيد   25       1 مكتبة 2

             معمل العلوم 3

 جيد   20       1 غرفة الرئيس 4

 جيد   72       1 غرفة املعلم 5

 جيد   386       2 مصلى 6
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 جيد            1 غرفة الصحة 7

 جيد           1  غرفة املشوره 8

 جيد           1  مستودع 9

 جيد           1  غرفة التداول 10

 جيد           10  محمام الرئيس 11

 جيد   32       2 محمام املعلم 12

 جيد   148       10 محمام الطالب 13

 جيد   205       15 محمام الطالبات 14

 جيد   108       2 ملعب 15

 

  الفصل الثاني: الدراسة النظرية

 على معلم اللغة العربية )النحو(  امعنى الكفاءة وأهميته.1

 كفاءة ال .أ

ضوء التطويق  قال موكفيس يف سوماردجونو أن " وقد مت تعريف الكفاءة يف
الفعلي املتعلقة بالفرد والعمل." وقال هومليس يف سوماردجونو : "الكفاءة هي 
وصف لشيء ينبغي للشخص الذي يعمل يف جمال مهين معني أن يكون قادرا على 
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القيام به. إنه وصف لعمل أو سلو  أو نتيجة جيب أن يكون الشخص قادرًا على 
 إثباهتا". 

نظرة عامة على ما جيب القيام به )أن تكون قادرة لك الرأي الكفاءة هي وبذ
على القيام به( شخص يف وظيفة، يف شكل األنشطة والسلوكيات والنتائج اليت 
ينبغي عرضها أو عرضها. من أجل القيام بشيء ما يف عمله ، جيب على املرء 

 11ل.بالطبع أن يكون لديه القدرة يف شكل املعرفة واملواقف واملهارات يف جمال العم

على أّّنا: "استخدام القدرات يف وضعّية مهنّية؛ بُغية  ّية الفرنسّيةعرَّفتها اجلمع
وقال شيفول سجاال يف كتاب  12".التوصُّل إىل األداء األمثل للوظيفة، أو النشاط

"املهارات املهنية للمعلمني واملوارد التعليمية" أوضح أن الكفاءة هي ذوبان املعرفة 
)السلطة( ، واملهارات )القوة البدنية( اليت تتجلى يف شكل )العقل( ، واملوقف 

األفعال. وبعبارة أخرى، الكفاءة هي مزيج من إتقان املعرفة واملهارات والقيم 
واملواقف اليت تُنهى عن عادة التفكري والعمل يف تنفيذ مهمتها/عملها. وقيل أن 

الطبيعة والفهم والتقدير الكفاءة هو مزجية من القدرة واملعرفة والرباعة واملوقف و 
واألمل الذي يدعم خصائص الشخص يف تنفيذ مهمة أو العمل على حتقيق معايري 

 13اجلودة يف العمل احلقيقي.

ندونسيا هي استيعاب من اللغة اإلجنليزية ، والكفاءة اليت الكفاءة يف اللغة اإل
جيب أن يتمتع هبا  تعين الكفاءة أو القدرة. الكفاءة هي قدرة املعرفة، املهارات اليت

                                                 
11 Umbu Tagela Ibi Leba dan Sumardjono Padmomartono, (2014), Profesi Kependidikan, 

Yogyakarta: Ombak, hlm. 142 
 WIB 13. 11  في الساعة 2020فبراير  8, بحث https://mawdoo3.comمفهوم الكفاءة12 

13 Syaiful Sagala, (2013), Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, 

Bandung: Alfabeta, hlm. 23 

https://mawdoo3.com/
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املعلمون لتحقيق أهداف دراسة التعليم. وتكتسب الكفاءة من خالل التعليم، 
 14والتعلم املستقل باستخدام موارد التعلم.

 هي U/2002/045رقم.  وزارة الرتبية الوطنيةكما كانت الكفاءة يف 
ص  جمموعة من اإلجراءات الذكية، مليئة باملسؤوليات اليت تقع على عاتق الشخ

 15كشرط العتباره قادرًا من قبل اتجمتمع يف تنفيذ املهام يف جمال عمل معني.

 قوة الشخص وقدرته ومعرفته ومهاراته يف أداء وظيفته.وبذلك, الكفاءة هي 

 الكفاءة ستة عناصر, هي: 

عنصر األداء ، وهو عنصر من عناصر مظهر األداء الذي يظهر وفقا تجمال املهنة  .1
 (. ، اإلدارة)التدريس ، املشورة 

عنصر املوضوع، وهو عنصر إتقان املادة/املادة ذات الصلة مبجال املهنة كشرط  .2
 مسبق )الكفاءات التمكينية( للمظهر الكفؤ ألدائها.

عنصر املهين، أي عناصر إتقان املعرفة واملهارات التقنية وفقاً  تجمال املهنة كشرط  .3
 أساسي ألداء مكونات أدائها.

ا هو عناصر التمكن من العمليات العقلية )املثقفني( وتشمل عنصر العملية ، وهذ .4
عملية التفكري )لوجري ، والنقدية ، والعقالنية ، واإلبداعية( يف حل املشاكل ، واختاذ 

 القرار ، وهلم جرا. كشرط أساسي ألداء األداء.

                                                 
14 Jeje Musfah, (2011), Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar 

Teori dan Praktik, Jakarta: Kencana, hlm. 27 
15 Ahmad Susanto, (2016), Manajemen Peningkatan Kerja Guru, Jakarta: Perdana Media 

Grup, hlm. 135 
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عنصر التكيف، وهو عنصر من عناصر القدرة على االستيعاب والتكيف الذايت على  .5
اخلصائص الشخصية للشخص مع مهام األداء. املواقف عنصر ، أي عنصر  أساس

من املوقف ، والقيمة ، وشخصية اجلاين كشرط أساسي ألداء اجلهاز كله مكون من 
 16مهنته.

جيب على املعلمني إتقان أساسيات جانب الكفاءة ، ألن املعلم هو أيضا وبذلك, 
 2005لسنة  14ن مجهورية إندونيسيا رقم مهنة مطلوبة من مهنيتها. هذا يستند إىل قانو 

حول املعلمني واحملاضرين املذكورين أن كفاءة املعلمني واحملاضرين هي جمموعة من املعارف 
واملهارات والسلوكيات اليت جيب أن ميتلكها، ديهايت، ويتقنها املعلمون أو احملاضرين يف القيام 

 بواجباهتم املهنية.

 هي :  ألداء مثل هذه املهام املهنية اطلقم اشرط كفاءات األساسيةأما  

 كفاءة الرتبوية، وهي القدرة على إدارة تعلم املتعلمني؛ .1

كفاءة الشخصية، أي القدرة الثابتة، واألخالق النبيلة، واملناسب، والعبادة،  .2
 وكذلك مثال املتعلمني؛

 كفاءة املهنية، وهي القدرة على إتقان املوضوع على نطاق واسع وعميق؛ .3

ة االجتماعية، وهي قدرة املعلمني على التواصل والتفاعل بفعالية وكفاءة مع كفاء .4
الطالب، ومدرسي السمسم، وأولياء األمور / األوصياء على املتعلمني، واتجمتمع 

 17حوهلا.

                                                 
16 Ali Mudlofir, (2013), Pendidik Profesional, Jakarta: Raja Grafindo Parsada, hlm. 72-73 
17 Rojai dan Risa Maulana Romadon, (2013), Panduan Sertifikasi Guru Berdasarkan 

Undang-Undang Guru dan Dosen, Jakarta: Dunia Cerdas, hlm. 33 
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 كفاءة التربوية  .ب

أوضح أن مصطلح التعليم مستمد أصال من  هرينيتبوروانتو يف  جناليم قال
الذي يعين يناضل مع الطفل.  paedagogia ن أصل كلمةأ Paedagogieاليونانية 

)الطفل( وأغوج )أنا توجيه(. من  paedosوهو ما يعين  Paedagogosوقال سبيكة 
تعلن شخصً ا مهمته هي توجيه الطفل يف املنظمة من  Paedagogosالواضح أن 

يف  ذكر بوروانتو أن الرتبوية كعلم يف املعرفة، والتأمل 18أجل الوقوف مبفرده.
 19أعراض العمل التعليمي.

 كفاءة الرتبوية هي املعرفة واإلتقان والقدرة واملهارة لتعليم املتعلم.ولذالك,  

 معلم اللغة العربية  ج.

 . المعلم 1

" تعين كمريب حمرتف مهمته األساسية تعليم وتعليم وتوجيه guruكلمة "
مسي. وستكون وتوجيه وتدريب وتقييم وتقييم املتعلمني على مسار تعليمي ر 

تنعكس يف  املهمة الرئيسية فعالة إذا كان املعلم لديه درجة معينة من املهنية اليت
الكفاءات أو املهارات أو الرباعة أو املهارات اليت تليب معايري معينة من اجلودة أو 

 20املعايري األخالقية.

املعلمون هم األشخاص الذين يوجهون البشر إىل قال حممد فاضل اجلمال 
ياة جيدة من أجل رفع الدرجات اإلنسانية له وفقا للقدرات األساسية اليت ح

لدى البشر. يعّرف مارميبا املعلمني بأّنم الشخص الذي يتحمل إجاباته على أنه 
                                                 

18 Nik Haryanti, (2014),, Ilmu Pendidikan Islam, Malang: Gunung Samudera, hlm. 3 
19 Agoes Dario, (2013), Dasar-Dasar Pedagogi Modern, Jakarta Barat: Indeks, hlm. 2 
20 Sudarwan Danim dan Khairil, (2013), Profesi Kependidikan, Bandung: Alfabeta, hlm. 5  
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معلم، وهو رجل بالغ تكون حقوقه والتزاماته مسؤولة عن تعليم الطالب. كما يتم 
تيعاب القيم الدينية والسعي تفسري املعلمني على أنه أشخاص مسؤولون عن اس

 21خللق أفراد لديهم عقلية علمية وشخصية مثالية.

 اللغة العربية مفهوم. 2

قال شاهني، كانت اللغة العربية بني أبناء إمساعيل، وفوق أرض الدعوة هي 
اللغة الوحي والقران املنزل خبتام الرساالت على خامت أنبيائه حممد، النيب العريب 

م عليه. ولقد كان بلوغ اللغة العربية هذه الدرجة من الكمال صلوات اهلل وسال
الذي أعدها لنزول القران هبا حدثا جليال متيزت به عربية القران يف ألسنة قريش، 
على أخواهتا يف الفصيلة السامية، وهي العربية كتبت هبا التوراة، واألرامية اليت  

بيانه على حني أصاب  كتبت هبا اإلجنيل فبقي القران بكمال لسانه، وأية
واللغة العربية تنفرد بأن جمموع  22ما نزل من كالم اهلل يف التوراة واإلجنيل.التحريف 

حمصوهلا اللغوي الذي يستخدمه أبنائها يف الوقت احلاضر يرجع يف التاريخ إىل 
 23سنة وال توجد لغة على ظهر األرضي هلا مثل هذه اخلاصية. 1600أكثر من 

أشهر اللغات السامية اليت هي نسبة إىل سام ابن نوح عليه  اللغة العربية من
فاللغة العربية مقدسة عند كل مسلم, ألّنا لغة القران الكرمي واحلديث  24السالم.

الشريف. ولغة للرتاث والفكر اإل سالمى. فاللغة العربية هي أقوى الرابط القومية 
التاريخ، إىل جانب بني العرب وتصم يف كلماهتا إشعاعات الطفة والثقافة و 

                                                 
21 Syafaruddin dkk., (2016), Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta Selatan: Hijri Pustaka Utama, 

hlm. 54 
 96دروين زين الدين، المستشرقون وأفكارهم على الهدمة اللغة العربية وتأثيرها على القران الكريم، صفحة. 22 

 112دروين زين الدين، المهارة اإلستماعية ووظيفتها في تعليم اللغة العربية، صفحة. 23 

 19في تدريس اللغة العربية, القاهرة: دار المعارف, صفحة.  محمود على السمان, التوجيه24 
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اإلشرتا  يف املستقبل واملصري، وسحرها يف قلب كل عريب وعقله جيمع بينهم من 
 25احمليط إىل اخلليع.

ويعرف فتمى على يونس اللغة العربية : الركن الساسي يف بناء األمة العربية، 
تصل، اللغة العربية الفصحى اليت متتاز بني لغات العامل الكربى بتارخيها الطويل امل

وثورهتا الفكرية وألدبية، وحضاراهتا اليت وصلت قدمي اإلنسانية حبديثها، ورابطتها 
  26اليت ال تنفصم بكتاب مقدس.

اللغة العربية هي لغة السمية املشتقة من املسلمني وتصبح لغة القرآن وبتلك الكلمة،  
ذلك، فإن مدرس ل الكرمي واحلديث الشريف، وتصبح لغة لألمة اإلسالمية يف هذا العامل.

اللغة العربية هو الشخص املسؤول عن حالة املعرفة واملهارات ومواقف املتعلمني يف جمال اللغة 
 العربية.

 جوانب الكفاءة التربوية للمعلمين .2

أن الكفاءة الرتبوية هي القدرة )أ(  3أية  28فصل  وطنية للتعليمعايري يعرف يف م
م الطالب، وختطيط التعلم وتنفيذه، وتقييم نتائج على إدارة الطالب التعلم الذي يتضمن فه

 . الطالبحمتمل ير التعلم، وتطو 

كفاءة الرتبوية هي عن املعلم،   2008سنة  74رقم  لوائح احلكوميةاستمرت يف مث 
 : قدرة املعلمني يف إدارة تعلم الطالب اليت تغطي على األقل اجلوانب التالية

 فهم الرؤية وأساس التعليم  .1

                                                 
, القاهرة: دار الكتاب العربي للطباعة والنشر, صفحة. ية لغير العربعلى الحديد, مشكلة تعليم اللغة العرب25 

10 
, نقافةالقاهرة: دار الاقة, أساسيات تعليم اللغة العربية والتربية الدينية, فتمى على يونس, محمود كامل الن26

 10صفحة. 
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 جال العلم الذي تعلمه.خلفية علمية مطابقا مبأن يكون  .أ

 أن يكون لديه املعرفة واخلربة يف تنظيم التعلم يف الصف.  .ب

 نظرة ثاقبة انتباه الطالب.أن يكون له   .ت

 أهداف التعليمية لتحقيق األهداف التعليمية الوطنية. عرف  .ث

 لوطين.مراجعة األنشطة التعليمية اليت تدعم حتقيق أهداف التعليم اأن يكون   .ج

 فهم املتعلمنيكان  .2

 ميكن حتديد خصائص تعلم الطالب يف الصف. .أ

على نفس الفرصة للمشاركة بنشاط يف أنشطة حصلت مجيع املتعلمني  ضمن  .ب
 التعلم.

املتعلمني مع ميكن تنظيم فصول دراسية لتوفري نفس فرص التعلم جلميع   .ت
 .خمتلفة وقدرات التعلم  تشوهات جسدية

 انات ومساعدهتم على نقص املتعلمني.يف تطوير اإلمك دساع  .ث

عرفة أسباب خمالفات سلو  الطالب ملنع مثل هذا السلو  من إيذاء ملحماولة   .ج
 املتعلمني اآلخرين.

 . تطوير املناهج الدراسية أو املناهج الدراسية .3

 ب املنهج الدراسي وفقا للمنهج الدراسي.رت .أ

 م خطة تعليمية تناسب املنهج الدراسي.صم  .ب
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 27يب املواد التعليمية مع االهتمام بأهداف التعلم.اتبع ترت  .ت

 املواد التعليمية املناسبة ألهداف التعلم والعمر ومهارات التعلم للمتعلم، اخرت  .ث
 وكذلك سياق احلياة اليومية للمتعلمني.

  تصميم التعلم .4

 ق نظرية التعلم والتعلم.طب .أ

ت اليت تريد د اسرتاتيجيات التعلم على أساس خصائص الطالب والكفاءاحد  .ب
 حتقيقها واملواد التعليمية.

 وضع خطة تعليمية تستند إىل االسرتاتيجية املختارة.  .ت

 وضع خطة تعليمية تستند إىل االسرتاتيجية املختارة.  .ث

   ذ التعلم التعليمي والنشطنف .5

ام بأنشطة التعلم وفقًا للتصميم الذي مت جتميعه بالكامل، ويشري تنفيذ النشاط ق .أ
 يفهم الغرض. إىل أن املعلم

باختالف الوقت الكايف ألنشطة التعلم اليت تتوافق مع  املختلفة ذ أنشطة التعلمنف  .ب
 مستوى التعلم وحتتفظ باهتمام املتعلمني.

الفصول بشكل فعال دون اهليمنة أو مشغول مع األنشطة اخلاصة هبم حبيث  دار  .ت
 ميكن استغالل املتعلمني يف كل وقت منتج.

 فرصة لطرح األسئلة واملمارسة والتفاعل مع املتعلمني اآلخرين.املتعلمني ال ىعطأ  .ث
                                                 

27 E. Mulyasa, (2013), Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru, Bandung: Rosdakarya, 

hlm. 43 
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م الوسائل التعليمية/ التعلم اإلعالمي لتحسني احلافز على تعلم املتعلمني استخد  .ج
 28يف حتقيق أهداف التعلم.

 ستفادة من تكنولوجيا التعلمإلا  .6

ر اليت القدرة على استخدام وإعداد املواد التعليمية ونظام شبكة الكمبيوت ملك .أ
 ميكن الوصول إليها من قبل املتعلمني.

 م التكنولوجيا كوسيلة تعلم.استخد  .ب

 ر املواد التعليمية واإلدارة باستخدام تكنولوجيا املعلومات.وف  .ت

 على التفاعل باستخدام التكنولوجيا. غالبا املتعلمني جعل  .ث

 تقييم نتائج التعلم .7

 يق كفاءات معينة.ر أدوات التقييم املناسبة ألهداف التعلم لتحقطو  .أ

التقييمات مبختلف أنواع التقييمات والتقنية، باإلضافة إىل التقييمات الرمسية  أجر أ  .ب
 اليت جتريها املدرسة.

ل النتائج لتحديد املواضيع األساسية الصعبة / الكفاءات حبيث يكون من حل  .ت
 املعروف نقاط القوة والضعف لكل طالب ألغراض عالجية.

 كمادة إلعداد خطة التعلم اليت سيتم القيام به بعد ذلك.  من نظرة عامة استفد  .ث

 تطوير الطالب لتحقيق إمكانات خاصة به .8

 املتعلمني يف عملية التعلم من خالل إيالء االهتمام لكل فرد. ساعد .أ
                                                 

28 E. Mulyasa, Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja GuruI, hlm.  43 
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د املواهب واالهتمامات واإلمكانات والصعوبات اليت تواجه تعلم الطالب حد  .ب
 األفراد بشكل صحيح.

 توجيه وتدريب املتعلمني لتحقيق إمكانات االنتماء. القدرة على ملك  .ت

 ل الطالب لتطوير إمكاناهتم األكادميية وغري األكادميية املختلفة.سه  .ث

شخص الذي لديه الكفاءة ألداء مهام التدريس. ولذلك، فإن الكفاءة املعلم هو 
ل معلم الذي الرتبوية هي قدرة ال بد من أن تكون، ومتطورة وجيب أن تكون توايل من قبل ك

خيلق مناخا من التعلم التعليمي. تتطلب الكفاءة الرتبوية التطوير املستمر لتجديدها. 
 29وبالتايل، كلما طالت اخلربة التعليمية كلما كانت كفاءهتا أكثر تأهيالً.

  على الطالب  تعلم النحووظيفة  .3

 التعلم  .أ

هو نشاط التعلم  30التعلم هو جهد لتعليم الطالب.قال داجنج يف دينا، 
"إدارة التعلم هي قدرة وقال أمباريتا  يف تنفيذه يشار  فيه املعلمون والطالب.

املعلمني )املديرين( على تشغيل املوارد القائمة، من خالل أنشطة خلق وتطوير 
التعاون، حبيث يتم إنشاء التعلم من بينها لتحقيق األهداف التعليمية يف الفصول 

التعلم هو نظام قال ججين و برجيس يف لف الدين، و  31الدراسية فعالة وفعالة. "
يهدف إىل مساعدة عملية التعلم للطالب حيتوي على سلسلة من األحداث 

 32.املصممة ، مرتبة بطريقة للتأثري ودعم حدوث عملية التعلم للطالب الداخليه

                                                 
29 E. Mulyasa, Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru, hlm. 43 
30 Dina Gasong, (2018), Belajar dan Pembelajaran, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 64 
31 Ajat Rukajat, (2018), Manajemen Pembelajaran, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 5 
32 Lefudin, (2017), Belajar dan Pembelajaran, Yogyakarta: Deepublish, hlm. 13 
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التعلم هو ، 2003سنة  20رقم  نظام التعليم الوطينوبني يف القانون عن 
التعلم هو عملية  ل الطالب مع املعلمني وموارد التعلم يف بيئة التعلم.عملية تفاع

تعليمية بناها املعلمون لتطوير اإلبداع يف التفكري الذي ميكن أن حيسن مهارات 
التفكري لدى الطالب، وميكن أن حيسن القدرة على بناء معرفة جديدة كجهد 

 33لتحسني إتقان جيد للمواد التعليمية.

التعلم هو كل نشاط صممه املعلمون ملساعدة وتسهيل الباحث أن ولذلك، أخلص 
 تعلم الطالب مهارات ومعارف جديدة.

 النحو  .ب

، القصد إىل صاب الكالم كنحوت حنوه، كيفية الوصول إىل وجهةالنحو لغة  
 اتباع الطريق الصحيحواملثل قصدت قصده. وهذه الكلمة يسمى بالنحو ألّنا 

ية هو وسيلة لتكون قادرة على نطق اجلمل بشكل التقليد نحوفي النحو مفهوم
 34صحيح.

وبني أحم عبد يف حنو التيسري علم الكلمة تسمى بعلم القواعد النحو أو 
 هو شكل أو منهجي التفكري يف ترتيب أو موقف كلمة يف مجلة مثالية. النحو.

نحو قال هورية حممد رائب يف كتابه إعداد مفاهم النحو املرحلة اإلعدادية، أن ال
هو شكل من أشكال التفكري يف عناصر اجلملة والعالقة أو الرتابط بني عنصر 

 35واحد مع عناصر أخرى وذلك إلنتاج معىن / معىن واضح.

                                                 
33 Lefudin, Belajar dan Pembelajaran, hlm. 14 
34 Imam Al-Qusyairi, (2018), Nahwul Qulub, Jakarta Selatan: Darul Kutub Al-Ilmiah, hlm. 10 
35 Munir, (2016), Perencanaan Sistem Pengajaran Bahasa Arab, Jakarta: Kencana, hlm. 43  
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بذلك التعريف، فالنحو هو علم يبحث فيه قواعد اللغة العربية، سواء كان من 
 جانب تراكبها أو إعراهبا. 

 مباحثة النحو )متن األجرمية(  .ج

 م وأقسامه )اسم، وفعل، وحرف( باب الكال .1

 سامه )رفع، ونصب، وخفض، وجزم( قباب اإلعراب وأ .2

 معرفة عالمة اإلعراب باب  .3

 باب العوامل  .4

 فوائد النحو  .ح

 لفهم تراكب كلمة العربية اليت يوجد يف القران واحلديث. .1

 لتأليف كلمة العربية املناسبة بقواعد اللغة العربية الصحيحة.  .2

 36العربية وفهم معناها. إلزماع مواقع كلمة .3

  البحث السابق  ب.

العالية للغة العربية يف مدرسة يف تعلم ا كفاءة الرتبوية للمعلمدياه مرينا عرفة،   .1
. شعبة تدريس اللغة العربية كلية الرتبية والتدريس، جناوي، يوجياكارتا احلكومية  

يهدف هذا  .2016 يوجياكارتااجلامعة اإلسالمية احلكومية سونان كايل جاجا 
البحث إىل وصف كيفية تدريس اللغة العربية والكفاءة الرتبوية للمعلمني يف تعلم 

يتضمن فهم رؤية أو أساس التعليم، مبدراسة العالية احلكومية جناوي  اللغة العربية

                                                 
36 Ali As-Sahbuny, (2016), Kamus Alqur’an, Jakarta: Shahih, hlm. 507 
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وفهم املتعلمني، وتطوير املناهج الدراسية أو املنهج الدراسي، وختطيط التعلم، وتقييم 
وتطوير املتعلمني لتحقيق اإلمكانات لقد حدث هذا البحث هو حبث  نتائج التعلم،
وكانت عينات حبثه من ثالثة مدرسني للغة العربية. ويتم مجع البيانات ، وصفي نوعي

( 1احلصول عن هذه البحث :  عن طريق أساليب املراقبة واملقابالت والوثائق.
شرات التدريس، ولكنها ال عملية تعلم اللغة العربية جيدة ولديها ما يكفي من مؤ 
حقق معلمو اللغة  و( 2. تزال تفتقر إىل جانب عرض املوضوع وختصيص الوقت

العربية مخسة من مؤشرات الكفاءة الرتبوية الثمانية، ولكنهم يفتقرون إىل اجلوانب 
 التخطيطية للتعلم والتعليم والتعلم االنبساطي، واستخدام التكنولوجيا يف التعلم.

مبدرسة  تحفيز التعلم للطالبل تأثري كفاءة الرتبوية للمعلمكورنياون،   أجنجا فوترا .2
بليتار، شعبة علم النفس كلية علم النفس اجلامعة اإلسالمية  5الثنوية احلكمية 

ة مستوى معرف( 1. أهداف البحث : 2015احلكمية موالن مالك إبراهيم مالنج، 
معرفة تأثري ( 3. فيز التعلممعرفة مستوى حت( 2اتربوية للمعلمني فيها. كفاءة ا

 . واحلصول عن هذه البحث:الكفاءة الرتبوية للمعلمني حنو حتفيز التعلم من الطالب
، والدافع لتعلم الطالب يف الصف ٪99مستوى عال من الكفاءة الرتبوية من 

. من نتائج خطية بسيطة يشري ٪100التاسع نفسه دخلت أيضا يف فئة عالية من 
 ربوية إجيابية كبرية من املعلمني حنو تعلم حتفيز الطالب.إىل وجود كفاءة ت

نيين هروايت، كفاءة الرتبوية للمعلم يف مدرسة اإلبتدائية احملمدية بيجي كيدونج بنتني  .3
. 2016 يتوكيبوروا ، كلية الرتبية والتدريس اجلامعة اإلسالمية احلكومية، بانيوماس

ملوضوع يف هذه الدراسة هو وكان ا نوع البحث املستخدم هو حبث وصفي نوعي
رئيس املدرسة واملعلمني. ويتم مجع البيانات باستخدام أساليب املراقبة واملقابالت 
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قد حققت  التعلموأظهرت النتائج أن الكفاءة الرتبوية للمعلمني يف  والوثائق.
 الكفاءة الرتبوية للمعلمني بشكل جيد وفقا لقانون نظام التعليم الوطين.

 

ضوع، اسم، مو  رقم 
 وسنة البحث 

 معادلة البحث فرق البحث  نوع البحث 

ديا مارينا ارفحة،   1
"كفاءة الرتبوية 
للمعلم يف تعلم 
اللغة العربية يف 

العالية  درسةامل
جناوي"،  احلكمية
2016 

 البحث امليداين
 النوعي

خصوصا يف تعلم 
 اللغة العربية 

يبحث فيها كفاءة 
 الرتبوية 

أنغا بوترا   2
تأثري ، "وانكورنيا

الرتبوية كفاءة 
لمعلم على حتفيز ل

يف  الطالب
املدرسة الثنوية 
 5احلكمية 

طريقة استخدام  البحث الكمي
 ختلفةالبحث امل

كفاءة الرتبوية 
 مناقشة رئيسية
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 . 2015بليتار"، 

نيين إرناوايت،  3
"كفاءة الرتبوية 

املدرسة لمعلم يف ل
احملمدية اإلبتدائية 

بيجي كيدونغبانت 
غوباتون نا

بانيوماس"، 
2016 

 البحث امليداين
 النوعي

هذا البحث موجه 
 جلميع املعلمني

استخدام نفس 
 طريقة ال

 

 

 

 

 

 

 

 



 

32 

 

 الباب الثالث

 طرق البحث

  نوع البحث .أ

طريقة البحث النوعي هي طريقة للبحث على أساس يستخدم الباحث حبث امليداين. 
البحث النوعي هو  37.ألجسام الطبيعيةطبيعة ما بعد الوضعية ، وتستخدم لدراسة حالة ا

إجراء حبثي يستخدم بيانات وصفية للكلمات املكتوبة أو املنطوقة من األشخاص واجلناة اليت 
 38يتم مالحظتها.

النهج املستخدم يف هذه الدراسة هو النهج الظاهري ، وهو الكشف عن الظواهر 
 39والواقع.

ول على معلومات عميقة ودقيقة على احلص امع ذلك، يتوقع الباحث أن يكون قادر 
النحو )لطالب الفصل األول( مبعهد يف تعلم  تعلقة بالكفاءة الرتبوية للمعلمحول املسائل امل

 دار اإلخالص مندائلنج ناتل. 

 غراض البحث أ .ب

املدعى عليه هو الشخص الذي قال أريكونتو ويوكا مرتليسدا، اغراض البحث أو 
 اغراض هذه البحث هي:  40ة أو رأي.يُطلب منه تقدمي معلومات عن حقيق

                                                 
37 Sugiono, (2017), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 

hlm 15 
38 Muh. Fitrah dan Luthfiyah, (2017), Metodologi Penelitian, Jawa Barat: CV. Jejak, hlm. 44 
39 Lexy J Moleong, (2017), Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm. 

15. 
40 Yuka Martlisda Anwika, (2013), Peran Pelatih Program Pelatihan Keterampilan Bermusik 

Dalam Meningkatkan Motivasi dan Kemandirian Musisi Jalanan, Universitas Pendidikan Indonesia, 

hlm. 53, Repository.upi.edu 
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 . املدرسة ننظرة عامة عرئيس أوإدارة األعمال مبعهد دار اإلخالص،  .1

 . مصادر البيانات حول التعلممعلم النحو،  .2

 عملية التعلم يف الفصول مصادر البيانات حول الوسطى،  1طالب فصل  .3

 إجراءات جمع البيانات ج. 

، يق املالحظة واملقابالت والتوثيقطرق عن طر  ثالثب إجراءات مجع البيانات يستخدم 
 وهي: 

 المقابلة  .1

أقسم الباحث مصادر البيانات بالبيانات األساسية والبيانات الثنوية. البيانات 
األساسية هي البيانات اللفظية أو الكلمة املنطوقة أو اإلماءات أوالسلوكيات اليت تقوم 

هي البيانات اليت يتم احلصول عليها من  هبا املوضوعات املعتقدات. البيانات الثنوية
 الوثائق والرسومات، والصور الفوتوغرافية وغريها.  

هي أداة إثبات للمعلومات أو التفسريات اليت مت احلصول عليها مسبًقا.  ةاملقابل
تقنيات املقابلة املستخدمة يف البحث النوعي هي مقابالت متعمقة. املقابالت املتعمقة 

ل على املعلومات ألغراض البحث عن طريق سؤال ولصق وجه هي عملية احلصو 
 41املقابلة مع املخرب أو الشخص الذي متت مقابلته.

النحو  معلمبعض دمي عدد من األسئلة إىل مقابالت من خالل تق أجرى الباحث
أجريت  بحثالمقابالت . خلفية البحثق بإجابات على تتعل الصف األول والطالب

                                                 
41 Yuka Martlisda Anwika, Peran Pelatih Program Pelatihan Keterampilan Bermusik Dalam 

Meningkatkan Motivasi dan Kemandirian Musisi Jalanan, Universitas Pendidikan Indonesia, hlm.. 

127 
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فإن البيانات اليت مت احلصول عليها من املخرب من خالل املقابالت . وبالتايل بشكل علين
 هي أكثر الفعلية وذات الصلة للظاهرة اليت حتدث يف أنشطة التعلم.

 ةالمراقب .2

املالحظة هي مراقبة منتظمة وتسجيل العناصر اليت قال حممد نواوي وأمحد نزار أن 
 42تظهر يف أعراض أو أعراض يف كائن البحث.

بإجراء مالحظات مباشرة ضد املسائل املتعلقة بالشيء البحثي.  حثبايقوم ال
احلصول على بيانات عن عملية التدريس يف قوايد ناهوو اليت  وتستخدم طريقة املراقبة ملعرفة
 تتم بكفاءة تربوية للمعلمني.

 توثيق ال .3

التوثيق هو أحد طرق مجع البيانات النوعية من خالل عرض أو حتليل الوثائق 
مت إنشاؤها بواسطة املوضوع نفسه أو مع اآلخرين. التوثيق هو إحدى الطرق اليت اليت 

ضوع من خالل وسيلة ميكن للباحثني النوعيني احلصول على نظرة عامة على منظور املو 
 43املكتوبة أو اليت أدىل هبا مباشرة من قبل هذا املوضوع. األخر من الوثائقمكتوبة 

ل البيانات املتعلقة بعدد الطالب واملعلمني واملوظفني بيانات وثائقية مث جيمع الباحث
ميكن واهليكل التنظيمي واملرافق والبنية التحتية والتخطيط واجلغرافيا وغريها من الوثائق اليت 

 استخدامها الكتمال البيانات

 
                                                 

42 Ahmad Nizar Rangkuti, (2014), Metode Penelitian Pendidikan, Bandung: Citapustaka 

Media, hlm. 121 
43 Haris Herdiansyah, (2010), Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta: Salemba Humanika, 

hlm. 143 
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 تحليل البيانات د. 

حلصول عليها حتليل البيانات هو عملية العثور على البيانات اليت مت اقال بوجدان أن 
من املقابالت والسجالت امليدانية وغريها من املواد وهيكلتها بشكل منهجي ، حبيث ميكن 

 فهمها بسهولة ، وميكن إبالغ النتائج لآلخرين.

طريق تنظيم البيانات، وتوليدها يف بيتم حتليل البيانات وقال بوجدان وبيكلني، 
ختيار تلك اليت هي مهمة وما سيتم تعلمه، وحدات، وأداء التوليفات، والتسلل إىل أمناط، وا
 44وجعل االستنتاجات ميكن أن يقال لآلخرين.

 يستخدم الباحث حتليل البيانات : 

  تخفيض البيانات .1

  ،يشحذ، وخيتارل نات هو شكل من أشكال التحليلالبيا ختفيض، يزمريقال إ
نهائي والتحقق ، وجتميع البيانات بطريقة حيث ميكن وصف االستنتاج الويزيل ،ويركز
 45منها.

 عرض البيانات  .2

مايلز وهوبرمان، عرض البيانات هو سلسلة من املنظمات اإلعالمية اليت  قال
تسمح بإجراء االستنتاجات البحثية. ويهدف عرض البيانات إىل إجياد أمناط ذات 

 46مغزى وكذلك لتوفري إمكانية سحب االلتصاق والعطاء.

                                                 
44 Ahmad Nizar Rangkuti, Metode Penelitian Pendidikan, hlm. 154 
45 Hengki Wijaya, (2018), Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi, Makassar: 

Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, hlm. 57 
46 Albi Anggito dan Johan Setiawan, (2018), Metodologi Penelitian Kualitatif, Jawa Barat: 

CV. Jejak, hlm. 248 
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 إستنتاج اإلثبات  .3

البحث النوعي هو نتائج جديدة مل تكن موجودة من قبل. واالستنتاج يف 
ميكن أن تكون النتائج أوصافًا أو صورًا لكائن كان مضاًء أو داكًنا يف السابق حبيث 
يصبح التحقيق واضًحا ، وميكن أن يكون إما عالقات أو فرضيات أو نظريات 

 47تفاعلية أو فقرة.

 الباب اخلامس بناء على يف هذا السياق، يستخلص الباحث اإلستنتاجات يف
النتائج يف اتجمال اليت مت حتديدها يف املناقسة البحثية يف الباب الرابع ووفق خللفية 
البحث وأهداف البحث الواردة يف الباب األول، وهي دراسة البحثية حول الكفاءة 

 الرتبوية للمعلم يف تعلم النحو مبعهد دار اإلخالص مندائلنج ناتل. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

47 Sugiono, (2017), Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 

hlm. 248 
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 ب الرابعالبا

 مكتشفات ومناقسة نتائج البحث

 مكتشفات البحث الخاصة  .أ

هلذا البحث هي التعرض للنتائج اليت حصل عليها الباحثون من  مكتشفات اخلاص
خالل املقابالت واملالحظات ودراسات أو وثائق الوثائق. أجرى الباحثون مقابالت من 

ت الصلة بشكل مباشر أو غري خالل إجراء أسئلة مباشرة ومتعمقة مع بعض املخربين ذا
يعين: مدير معهد دار اإلخالص، معلم النحو يف الصف األول، وطالب  مباشر يف الدراسة،
وأجريت املالحظات من خالل إجراء مالحظات مباشرة على أنشطة الصف األول. 

التدريس والتعلم اليت أجريت، وال سيما بشأن مواضيع الرابطة يف صفوف الرجال يف الصف 
ول. وباعتبارها التقنية التالية جلمع البيانات، قام الباحثون بتوثيق أنشطة التعلم اليت مت األ

وغريها من  النحوتنفيذها يف املقام األول فيما يتعلق بالكفاءة الرتبوية للمعلمني يف تعلم 
 األشياء املطلوبة يف هذه الدراسة )صورة توثيقية مرفقة(.

من املؤسسات التعليمية اليت تعطي األولوية واألولوية جلودة  واحد معهد دار اإلخالص
الطالب. ومن املؤكد أن نوعية املتعلمني تتأثر بنوعية معلمي التدريس. ويصبح األمل أن 
ينظر إىل مهنية املعلم من الكفاءة اليت ميلكها املعلم. مع كفاءة احملتوى من املتوقع أن 

 مواتية. خاصة يف تعلم اللغة األجنبية.املعلمني إلدارة التعلم بشكل جيد و 

ملك هذا املعهد كثري املعلم، ولكن هذا البحث مركز بواحد املعلم فقط، يعين معلم 
النحو يف طالب الصف األول امسه األستاذ حممد أمن املاجسرت، هو متخرج يف اجلامعة 

ن اإلسالم( ويف اإلسالمية احلكومية مندائيلنج ناتل )الباكالوريوس يف شعبة تدريس الدي
)املاجسرت يف شعبة التدريس الدين اإلسالم(.  بادانغ سيدميبواناجلامعة اإلسالمية احلكومية 
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اللغة  جيدة جداً  مبجال ةمعرفولو كان من غري شعبة تدريس اللغة العربية لكن هو ملك 
 ع النحو. العربية خاصة يف املوضو 

، وهي عملية تنظيم بيئة حول إن أنشطة التعليم والتعلم هي يف األساس عملية
املتعلمني حبيث ميكن أن تعزز وتشجع املتعلمني على القيام بعملية التعلم. التدريس هو 
عملية توفري التوجيه واملبادئ التوجيهية والتوجيه، وللمتعلمني. ويف هذا املفهوم، فإن دور 

الدروس فحسب، بل عملية املعلم أو املعلم هو القائد وامليسر يف التعلم. التدريس ال ينقل 
ف املزيد من للحصول على معلومات مفصلة، سيقوم املؤلف بوص لتعليم املتعلمني.

 النحو. لطالب الصف األول مبعهد دار اإلخالص.  تعلمالتفاصيل عن عملية 

 عملية تعلم النحو لطالب الصف األول على األستاذ محمد أمن الماجستر  .أ

 األنشطة األولية .1

 البدء التعلم بفع (أ

درس هو خطوة املعلم الاإلجراء األول يف إجراء التعلم هو عن طريق فتح الدرس. فتح 
وأما  للحصول على اهتمام واستعداد الطالب من أجل الرتكيز على املواد اليت سوف تتعلم.

أول ما يتم هو أن نقول حتيات كفاحتة واالستمرار التعلم الذي قام به األستاذ حممد أمن، 
كيف حالكم؟   وسؤال أخبار املتعلمني الذين يستخدمون اللغة العربية مثل بتوبيخ وحتية

وبالتايل ميكن ملعلم املعلم جذب انتباه املتعلمني. من الواضح أن مجيع املتعلمني جييبون على 
 األسئلة حبماس. مث بعد ذلك قام املعلم حبضور املتعلمني.
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الستثناء )املالحظة الواعية( من بعد حضور الطالب، يقوم املعلم على الفور بإجراء ا
خالل سؤال املواد اليت مت تعلمها من قبل. مث يطلب املعلم من الطالب فتح اجلورمية مث نقل 

 48الكفاءات اليت جيب حتقيقها يف التعلم.

 األنشطة األساسية .2

 التعلم  موضوعالقدرة على إتقان  (أ

ب املستخدم أواًل، يطلب املعلم من الطالب فتح الكتاب املدرسي. الكتا
هو كتاب ماتان جورمية. ثانياً، نشر املعلم الكتاب املدرسي أواًل بعد شرحه 

 مؤخراً.

حممد أمني أكثر هيمنة ومييل أواًل لرتمجة كتاب يف تعلم النحو، األستاذ 
ماتان جورمية ألن الكتاب يستخدم اللغة العربية. مبجرد االنتهاء من ترمجة املواد 

لك اليوم ، يشرح املعلم املواد اليت يتم دراستها. بعد أن  اليت سيتم تعلمها يف ذ
كان الطالب على دراية باملواد ، طرح املعلم سؤااًل حول املواد املنشأة حديثًا. 

حممد أمني منهجيًا ومفهوماً، وهو يتفق مع نتائج األستاذ يف التسليم، كان 
 املقابالت مع أحد املتعلمني على النحو التايل:

أمني هو أكثر هيمنة يف ترمجة الكتب املدرسية  األستاذ حممد ،يف تعليم"
أوال، بعد االنتهاء من الرتمجة، دخلت للتو يف التفسري املادي الذي سيتم 
تعلمه يف ذلك اليوم، مث جعل املعلم السؤال الذي جيب القيام به. باإلضافة 

                                                 
48 Hasil observasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh ustd Muhammad Amin, pada tanggal 

09 Maret 2020 pukul 11.25 WIB di kelas 1B putra Ma’had Darul Ikhlas. 
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حىت إىل ذلك، ينقل أوستاد حممد أمني املوضوع بطريقة ناعمة ولطيفة. 
 49"نتمكن من فهم املوضوع بشكل جيد

ستاد حممد أمني يربط املادة باملعرفة اليت تتناسب يف نقل وشرح املادة، أ
مع احلياة اليومية. على سبيل املثال، يف احلياة اليومية نستخدم اللغة العربية، 

العربية بطيبة وحقيقية على سبيل املثال، مثل الصالة. عندما نفهم اللغة 
 50، عندها سنفهم املعىن الوارد يف الصالة.القواعد

جيب أن يكون املعلم قادرًا وقادرًا على شرح املواد املختلفة املتعلقة 
باملوضوع للطالب. جيب أن يكون التفسري بالتأكيد وفًقا ملستوى الفهم والقدرة 

 على التفكري يف الطالب.

 القدرة على تنفيذ استراتيجيات التعلم الفعالة (ب

سة العملية لدى الباحثني فكرة أن املعلمني ينقلون ويشرحون يف املمار 
املوضوع باستخدام أساليب احملاضرات واألسئلة واألجوبة واملهام. إن دمج 
العديد من أساليب التعلم هو ضرورة يف إجراء التعلم، ألن اجلمع بني عدة طرق 

 للتعلم سيغطي أوجه القصور يف أساليب التعلم.

أمني مادة الدرس بطريقة مفصلة وواضحة وموجهة.  حممد األستاذ وشرح
يف مؤشر مهارات إتقان الطبقة، عمل كميسر. ألنه يف هذه احلالة يطلب من 
املتعلمني أن يكونوا نشطني يف التعلم. أوستاد حممد أمني أقل قدرة على 
ختصيص الوقت يف عملية التعلم. على الرغم من أنه بدأ والدروس يف الوقت 

                                                 
49 Hasil wawancara dengan Prionoto siswa kelas 1A Putra pada tanggal 09 Maret 2020 pukul 

19.30 WIB di masjid. 
50 Hasil observasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh ustd Muhammad Amin, pada tanggal 

09 Maret 2020 pukul 11.25 WIB di kelas 1B putra Ma’had Darul Ikhlas. 
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لكن عندما يعطي املتعلمني الوقت للعمل على األسئلة ، والكثري من احملدد ، و 
وقت التأخري. حىت يف الدروس اليت استمرت الكثري من الوقت الفارغ اليت 

 51استمرت أدت إىل جو الطبقة أقل مالءمة.

 في التعلم تعليمالقدرة على استخدام موارد التعلم أو وسائل الج( 

بالغة العربية وهي منت اجلرومية.  التعلم موارديستخدم أستاذ حممد أمن 
املتعلمني هم على مستوى منت اجلرومية هي كتاب األساس لتعلم النحو. 

تعلم النحو شى مع املستوى األساسي لالقاعدة ، لذلك كان هذا الكتاب يتما
 حبيث يكون لدى الطالب أساس قوي لالنتقال إىل املستوى التايل.

صول الدراسية مثل السبورة رافق يف الفحممد أمني يستخدم املأستاذ 
وارد التعلم واملرافق اليت ميكن استخدامها من قبل املعلمني املعالمة فقط. لكن مبو 

بشكل جيد والطالب يشاركون أيضا يف استخدام موارد التعلم واملرافق 
 52املستخدمة.

 التعلم  تحفيز والحفاظ على مشاركة الطالب فيد( ال

للمعلمني زيادة املشاركة النشطة للطالب الذين هم  يف هذه احلالة ميكن
مرئيون يف كل مرة ينتهي فيها املعلم من شرح مادة الدرس ، فإن املعلم يعطي 

 كما قال أستاذ حممد أمن :   دائًما املتعلمني الوقت والفرصة للسؤال.

                                                 
51 Hasil observasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh ustd Muhammad Amin, pada tanggal 

09 Maret 2020 pukul 11.25 WIB di kelas 1B putra Ma’had Darul Ikhlas. 
52 Hasil observasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh ustd Muhammad Amin, pada tanggal 

09 Maret 2020 pukul 11.25 WIB di kelas 1B putra Ma’had Darul Ikhlas. 
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حنن دائما نعطي الطالب فرصة لطرح أسئلة حول املواد اليت مت "نعم، 
  53"كان هنا  فهم جيد  شرحها إذا

يف الرد على أسئلة املتعلمني. عندما يسأل  يقدم املعلمون إجابة جيدة
أحد الطالب عن مادة غري مفهومة، ميكن للمعلم أن ينقل ويشرح بشكل جيد 

إذا كانت  تعلمني وسأل واحداحىت يفهم املتعلم. كما أنه كان يتصل أحيانا بامل
  مت تسليمها.هنا  أي صعوبة يف فهم املواد اليت

حممد أمني قادر على حتسني محاس الطالب يف التعلم. وسعى إىل أستاذ 
جعل جو الصف نشطاً  من خالل توفري التعزيز اللفظي والعظة للمتعلمني 

" وتقدمي قيمة للطالب الذين ميكنهم اإلجابة همتميف التعلم بكلمة "ف النشطني
ء إجابة، فإنه ال يلقى باللوم على األسئلة. ولكن إذا كان هنا  خطأ يف إعطا

مباشرة. يعطي املعلمون الفرص لآلخرين لتربير اإلجابات اخلاطئة حىت يتمكن 
 54املعلمون من إعطاء فرص متساوية للمتعلمني للمشاركة والنشاط يف التعلم.

 استخدام اللغة المناسبة والتعلم المناسبه( 

، مي وشرح املوضوعيف تقدإندونيسيا  لغةيستخدم املعلمون أكثر من ال
وذلك ألنه يتكيف مع قدرة املتعلمني. ولكن أثناء التعلم العرضي، يستخدم 
املعلم اللغة العربية أيًضا لتحية املتعلمني املفتوحني، وإعطاء التعزيز، والتعلم عن 

 55قرب.

                                                 
53 Hasil wawancara dengan Ustad Muhammad Amin (guru Nahwu), pada tanggal 06 Maret 

2020 pukul 20.15 WIB di rumah. 
54 Hasil observasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh ustd Muhammad Amin, pada tanggal 

09 Maret 2020 pukul 11.25 WIB di kelas 1B putra Ma’had Darul Ikhlas. 
55 Hasil observasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh ustd Muhammad Amin, pada tanggal 

09 Maret 2020 pukul 11.25 WIB di kelas 1B putra Ma’had Darul Ikhlas. 
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 الخاتمة  .3

 هو التعلم بشكل فعالتالمعلم ين (أ

ء أنشطة التعلم. وبناء إغالق التعلم هو نشاط يقوم به املعلم هبدف إّنا
على نتائج املالحظة اليت أجراها الباحث، فإن أنشطة إغالق الدروس اليت 

حممد أمن هي كما يلي: يقوم املعلم بإعادة شرح املوضوع بإجياز  ذأجراها أستا
وتقدمي ملخص، يف ّناية الدراسة ويوفر املعلم فرصة لطلب مواد غري مفهومة 

 56م مهمة صغرية واللمس.فهماً جيداً. مث أعطى املعل

الكفاءة التربوية للمعلم في تعلم النحو لطالب الصف األول بمعهد دار  .ب
 اإلخالص 

الكفاءة الرتبوية هي الكفاءة األساسية اليت جيب أن يكون لدى املعلم من أجل التعلم 
 الفعال. هذه الكفاءة مهمة جدا لدعم مهمة معلمه.

أن الكفاءة الرتبية  ، أجراها الباحثوالوثائق اليت ةلواملقاب ةاستنادًا إىل نتائج املالحظ
 للمعلم يف تعلم النحو لطالب الصف األول مبعهد دار اإلخالص. 

 رؤى أو أسس التعليمفهم  (أ

فهم البصرية التعليمية هو البصرية أو املعرفة املطلوبة من قبل املعلم لرتكيز 
لدى كل معلم يف وجهه وسلوكه اهتمامه على املسائل املتعلقة بالطريقة العامة اليت 

 واجباته باملعىن األكثر جوهرية، مثل البصرية يف تعليم التعلم.

                                                 
56 Hasil observasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh ustd Muhammad Amin, pada tanggal 

09 Maret 2020 pukul 11.25 WIB di kelas 1B putra Ma’had Darul Ikhlas. 
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 ، وهي: حممد أمني قد حقق عدة مؤشرات أستاذ فهم بصرية

حممد  ذدارة التعلم يف الصف، وكان أستااملعرفة واخلربة يف إجراء وإ ميلك املعلم (1
 عاما تقريبا. 25و ملدة وحىت اآلن أ 1995أمني خربة التدريس منذ عام 

يتمتع املعلم خبلفية تعليمية علمية حبيث تكون لديهم مهارات أكادميية وفكرية  (2
 ولديهم اجلاذبية بني اخللفية العلمية واملوضوع الذي مت بناؤه.

لدى املعلم نظرة ثاقبة على اهتمام الطالب، ومعرفة املشاكل اليت يواجهها  (3
  املواد التعليمية.املتعلمون، ولديهم مراجع يف توفري

، أو ميكن تفسريه على أنه أسس ومبادئ أساسي هو أساس التعليم أما
توجيهية وموارد يف حتقيق أو الوصول إىل سلسلة من األنشطة من أجل النضج إىل 

 حياة أكثر جدوى.

البحثية املتعلقة بتأسيس التعليم، قال أوستاد حممد أمني إن  ةنتائج املقابل أماو 
يم يشري إىل الغرض من التعليم الوطين، لتعليم حياة األمة، لكنه يقول: إن أساس التعل

أساس التعليم ال يشري فقط إىل الغرض من الرتبية الوطنية، بل إنه يستجيب أيضًا من 
 57وجهة نظر دينية، وهي أن يصبحوا خادمني هلل وأن حيققوا سعادة العامل واآلخرة.

أساس التعليم، ميكن للمعلمني األربعة فهم ومعرفة وبذلك، أستاذ حممد أمن 
التعبري عن أساس التعليم على الرغم من من منظور خمتلف. يف التنفيذ وقد طبق املعلم 

 يف تنفيذ التعلم.

 
                                                 

57 Hasil wawancara dengan Ustad Muhammad Amin (guru Nahwu kelas 1 putra Ma’had 

Darul Ikhlas) pada tanggal 06 Maret 2020 pukul 20.15 WIB di rumah. 
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  فهم المتعلمين (ب

عند القيام بذلك ، ال يقوم املعلمون بنقل وتدريس مواد الدرس للطالب 
ذين يتعلموّنم ، سواء من العاطفي فحسب ، بل يراقب املعلمون أيًضا املتعلمني ال

واملعريف واحلركي ، والصعوبات اليت من ذوي اخلربة ومواجهة املتعلمني يف التعلم. كل 
طالب يف فصل لديه طابع داين من ظروف خمتلفة )خمتلفة(. بالتأكيد يف التعلم ، من 

ياق التعلم املتوقع أن يكون لدى املعلمني القدرة على فهم مستوى فهم املتعلمني يف س
أو معاجلة املواد ، حبيث ميكن يف التعلم أن يتحقق تفاعالت أو عالقات جيدة من 

 أجل جعل األنشطة التعليمية مواتية ومؤثرة.

طرق وجهود املعلمني يف فهم ومعاجلة خصائص املتعلمني هي من خالل أما 
  58إعطاء مهام يف جمموعة حىت يتمكنوا من مشاركة ومناقشة بعضهم البعض.

ن الدافع وهكذا، على الرغم من وجود اختالفات يف خصائص الطالب ميكن أن يكو 
حىت يتمكنوا من متابعة التعلم بشكل جيد. ومع محاس الطالب يف  النحو لتعلم

التعلم، أصبح املعلمون أكثر سهولة يف نقل املوضوع بسبب ردود الفعل اجليدة بني 
 املتعلمني.

حممد أمني أيضا تقدمي املساعدة للمتعلمني  ستاذا أاليت أجراه النحو تنفيذ التعلم
حممد أمني  ستاذض. باإلضافة إىل ذلك، مينح أالذين يفتقرون إىل فهم املوضوع املعرو 

 59الطالب الفرصة لطرح آرائهم وإبداء آرائهم.

 
                                                 

58 Hasil wawancara dengan Ustad Muhammad Amin (guru Nahwu kelas 1 putra Ma’had 

Darul Ikhlas) pada tanggal 06 Maret 2020 pukul 20.15 WIB di rumah. 
59 Hasil observasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh Ustad Muhammad Amin pada 

tanggal 09 Maret 2020 pukul 08:30 WIB di kelas 1A Putra. 
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 تطوير المناهج الدراسية ج( 

خاصة يكون املنهج هو شكل وصف ملا مت إعداده وفقًا للمنهج الدراسي، و 
فيما يتعلق باملوضوع الذي جيب تسليمه أو إعطاؤه للطالب. املنهج الدراسي هو 
أيضا جزء صغري يأيت من الربنامج املدرسي بأكمله، يف حني أن املنهج الدراسي هو 
مجيع الربامج واألنشطة واألنشطة اليت تشار  وتشمل الطالب سوف تتعلم، وكيفية 

 أخرى.التعلم، والنظام التقييم ومسائل 

مع أوستاد حممد أمني أنه يف تنفيذ املناهج  حثذكر البا ةنتائج املقابل أماو 
مل يطور املعلمون املنهج ألنه مت إنشاؤه من املركز. ال يضع املعلمون  2013الدراسية 

احلكومة  سوى خطة تنفيذ التعلم املصممة خصيًصا حلالة املدرسة. ومع ذلك، مل تضع
مُينح املعلمون حرية تنظيم وتطوير مناهج التعلم بشكل . و املعهدحىت اآلن منهج 

 60مستقل.

 لتعلم تصميم اد( 

التعلم هو عمل أكادميي ومهين، ولكن الغريب أن العديد من املعلمني ال 
يعكسون خصائص عمله. وغالباً  ما يذهبون إىل الصف دون ختطيط ألنه يعتقدأن 

تعلمني كل عام على حد سواء، التدريس هو عمل روتيين يتم كل يوم مع خصائص امل
 61نفس املناهج الدراسية واملواد التعليمية.

                                                 
60 Hasil wawancara dengan Ustad Muhammad Amin (guru Nahwu kelas 1 putra Ma’had 

Darul Ikhlas) pada tanggal 06 Maret 2020 pukul 20.15 WIB di rumah. 
61 H.E. Mulyasa, Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2013), h. 103. 
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معهد دار اإلخالص. نتائج  مطابقة تقريبا للظروف اليت حتدث يفهذه احلالة 
 62أنه مل يصنع جهاز تعلم، لكن لديه خطة لتنفيذ التعلم.احلوار بأستاذ حممد أمن 

 لة. وبذلك، يلخص أن معلم النحو يف تصميم التعلم ق

 تنفيذ التعلم التعليمي ه( 

األنشطة واألنشطة التعليمية اليت  كيف ميكن للمعلم يف تنفيذ  معرفة هذا املؤشر
تناسب احتياجات املتعلمني. مبعىن أن املعلم قادر على تأليف واستخدام جمموعة 

علم متنوعة من املواد التعليمية اليت تتوافق مع خصائص الطالب. اخلربة اليت ميتلكها امل
يف تنفيذ التعلم هي معيار لتحديد النجاح يف عملية التعلم. ألنه يف هذه احلالة 

 للمعلمني دور كبري جدا يف تعلم التقدم يف التعليم.

حممد أمني جيد. ميكنه إدارة أنشطتهم التعليمية بطريقة  ذتنفيذ التعلم أستا
رح املوضوع بوضوح منظمة ومنهجية. إىل جانب ذلك ، فإن املعلم قادر على نقل وش

وبصحة جيدة حىت يتمكن املتعلمون من فهم املواد اليت يتم تدريسها. كما يقوم 
املعلمون دائًما بإشرا  الطالب يف التعلم، حيث مينح املعلمون املتعلمني الفرصة لطرح 
األسئلة والتعبري عن آرائهم، وميكنهم التفاعل مع الطالب. وباإلضافة إىل ذلك، 

ون أيضا الطالب الذين يواجهون صعوبات يف أنشطة التعلم، وتشجيع يساعد املعلم
  وحتفيز املتعلمني األقل نشاطا يف التعلم.

حممد أمني لديه مشكلة مماثلة يف  ذ، أستافإنه ال خيلو من أوجه القصوروبذلك 
ى التعلم اليت ال تنفذ التعلم يف فرتة زمنية متنوعة يف أنشطة التعلم اليت تتوافق مع مستو 

القدرة تعلم واحلفاظ على اهتمام املتعلمني يف التعلم. يستخدم املعلمون دائًما نفس 
                                                 

62 Hasil wawancara dengan Ustad Muhammad Amin (guru Nahwu kelas 1 putra Ma’had 

Darul Ikhlas) pada tanggal 06 Maret 2020 pukul 20.15 WIB di rumah. 
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األسلوب يف كل اجتماع ، وال يستخدم املعلمون وسائل اإلعالم أو املساعدات يف 
  أماو  التدريس ، هبدف زيادة حتفيز تعلم الطالب يف حتقيق أهداف التعلم.

حممد أمني، أراد  ذأن أستا مع املتعلمني باحثئج املقابلة اليت أجراها النتاأما و 
 أداء التعلم املتنوع من خالل االستفادة من وسائل اإلعالم.معلم النحو بتمكن أن ي

 و( استخدام التكنولوجي في التعلم 

أن املعلمني يستخدمون وسائل اإلعالم يف إجراء التعلم. إعداد هذا املؤشر، 
تكنولوجيا املعلومات. والغرض من استخدام املواد التعليمية وحماولة استخدام 

التكنولوجيا يف التعليم والتعلم هو زيادة أنشطة التعلم إىل أقصى حد وتبسيطها. 
لذلك، يُطلب من املعلمني أن تكون لديهم القدرة واستخدام وإعداد املواد التعليمية 

 لوصول إليها.على أنظمة شبكات الكمبيوتر وغريها من املواد اليت ميكن للمتعلمني ا

تعليمية يف وسائل اإلعالم ال نادراً  حممد أمني التكنولوجيا  ذنادرًا يستخدم أستا
 63ال تتوفر فيها املرافق الكافية. ألن مجيع الفصول

، حتقق الباحث أيضا مع الطالب حول اآلراء النحومع مدرس  احلواربعد إجراء 
 لتعلم.املتعلقة باستخدام التكنولوجيا من قبل املعلم يف ا

اليت يشيع استخدامها هو مثل هذا الكتاب ، واستخدام وسائل  التعليم"وسائل 
 64اإلعالم يف شكل تكنولوجيا نادرا ما تستخدم".

                                                 
63 Hasil wawancara dengan Ustad Muhammad Amin (guru Nahwu kelas 1 putra Ma’had 

Darul Ikhlas) pada tanggal 06 Maret 2020 pukul 20.15 WIB di rumah. 
64 Hasil wawancara dengan khoiruddin (siswa kelas 1A putra Ma’had Darul Ikhlas) pada 

tanggal 09 Maret 2020 pukul 17.30 WIB di masjid pesanteren. 
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  ةالشاش املعهد مكتب ة مع رئيس اإلدارة، أن يفإىل نتائج املقابل استناد
  التعلمحني ن بالتعبو املتعلم نادرا. يشعر تستخدم املعلم األداة، ولكن املكثفو 

 65فقط. الذي يناقش األسئلة والتمارين املوجودة يف كتاب احلزمة

يف استخدام  وما أن الكفاءة الرتبوية للمعلمميكن أن يكون معل رهذا املنظو 
التكنولوجيا كوسيلة للتعلم ليست جيدة. يف هذه احلالة ، يطلب من املعلم أن يكون 

فإن الفائدة هي زيادة اهتمام  قادرًا على خلق تعلم متحمس. ومن ناحية أخرى،
املتعلمني واهتمامهم ومشاركتهم فيما يتعلق باملواد املستفادة. جبانب املعلم هو دور 
رائد يف التعلم، أن التكنولوجيا ال ميكن أن ينكر أيضا أن يكون هلا دور يف حتسني 

إعطاء  فعالية عملية التعلم، مبا يف ذلك زيادة جتربة املتعلمني.  ألنه عندما يتم
املتعلمني معرفة جديدة بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ، يكون أكثر محاًسا ملعرفة 

 املزيد عن املعرفة اجلديدة أو البصرية يف املوضوع.

 تقييم نتائج التعلمز( 

تقييم نتائج التعلم هو نشاط أو وسيلة ملعرفة األهداف التعليمية اليت مت تنفيذها 
م من قبل معلم الطالب ملعرفة املزيد عن الطالب نداء إىل الدرس أو غياهبا. يتم التقيي

الذي مت تقدميه. جيعل املعلمون اجليدون تقييم التعلم كنشاط متكامل لعملية التدريس 
والتعلم. مع عملية التقييم هذه ، سيحصل املعلمون على معلومات تتعلق باملواد اليت 

الطالب بشكل صحيح أم ال. مع تقييم  مت تقدميها ميكن التقاطها وتلقيها من قبل

                                                 
65 Hasil wawancara dengan Ustad Muhammad Ilyas (Kepala Tata Usaha Ma’had Darul 

Ikhlas) pada tanggal 12 Maret 2020 pukul 9.30 WIB di ruang tata usaha. 
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التعلم ، سيقوم املعلم دائًما بإجراء عملية اإلصالح املستخدمة إلعطاء أفضل 
 66اسرتاتيجية وطريقة.

وجيري التقييم مع االختبارات والقياسات والتقييمات. االختبار هو أداة أو 
لى السؤال "مدى إجراء منهجي لقياس عينة من السلو  ، على سبيل املثال لإلجابة ع

)ارتفاع( أداء الشخص" هو رقم. القياس هو عملية احلصول على وصف لعدد 
)درجة( يشري إىل مستوى إجناز شخص يف جمال معني، مثل اإلجابة على السؤال 
"كم". احلكم، من ناحية أخرى، هو عملية منهجية يف مجع املعلومات وحتليلها 

 67بعيدين من حتقيق األهداف التعليمية.وتفسريها لتحديد مدى متكن املتعلمني ال

يشري أوستاد حممد أمني، يف تقييمه، إىل التقييم الوارد يف تقرير نتائج تعلم 
الطالب يف وجود املعرفة واملواقف واملهارات. لذلك إلجراء تقييم الطالب هو أيضا ال 

اليت هي ، ولكن هنا  خصوصية القيام به املعهدالنظر عن اإلشارة اليت قدمتها بغض 
مثل التقييم اليومي أو مسابقة، واملوقف. وهذا هو السبب يف أّنا ال حتكمها املدرسة 

 68ولكن كما فعل معلم املواد.

تقييم بذلك، يعرف أن معلم النحو لطالب الفصل األول مبعهد دار اإلخالص 
اعية، نتائج التعلم باستخدام: أسئلة وأجوبة حول التعلم، احلفظ، املهام الفردية واجلم

 اإلعادة اليومية، إعادة منتصف الفصل الدراسي، واالمتحان النهائي للفصل الدراسي.
 تشمل اجلوانب املعرفية والعاطفية والنفسية.وتقييم الذي يستخدم أستاذ حممد أمن قد 

                                                 
66 Nanda Pramana Admaja, Evaluasi Belajar Mengajar, (Yogyakarta: DIVA Press, 2016), h. 

14.  
67 Burhan Nurgantioro, Penialaian Pembelajaran Bahasa Berbasis Kompetensi, (Yogyakarta: 

BPFE, 2013), h. 7. 
68 Hasil wawancara dengan Ustad Muhammad Amin (guru Nahwu kelas 1Putra Ma’had 

Darul Ikhlas) pada tanggal 06 Maret 2020 Pukul 20.15 WIB di rumah. 
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 تطوير الطالب لتحقيق إمكانات خاصةح. 

مع اآلخر كل طالب لديه اإلمكانات، واإلمكانات اليت ميتلكها طالب واحد 
خمتلفة. ولذلك، فمن الضروري للتنمية. يف هذه احلالة من املتوقع من املعلمني حتديد 
تطور اليت ميلكها الطالب من خالل األنشطة األكادميية وغري األكادميية اليت تدعم 

 الطالب لتنفيذ مهاراهتم األكادميية وشخصيتهم واإلبداع.

يف  علمني واثقني على هذا املؤشرجيب على املعلم أن يسعى جاهدا جلعل املت
املدرسة ليس كل املتعلمني لديهم الثقة اليت متوازنة مع اإلجنازات اليت لديه لتحقيق يف 

املتعلمني بأّنم  احلشد. يف هذه احلالة جيب أن يكون املعلمون قادرين على إقناع
 .قادرون

 وقال أستاذ حممد إليس : 

ل طالبنا مع جمموعة يتم، ونسه يف املعهد ةتطوير إمكانات املتعلمني اليوميأما "
ب باللغة متنوعة من املهارات، على سبيل املثال أنشطة اخلطاب العريب، واخلطا

، فضال عن الرياضات مثل كرة القدم والكرة الطائرة، حتفيظ، قرأة الكتباإلجنليزية، 
 مرشًدا. واحلمد وغريها. باإلضافة إىل توفري مرافق املعدات، فإننا نقدم أيًضا للمعلمني

 69هلل مع توفري التسهيالت والتوجيه والتوجيه لطالبنا الذين حققوا ".

بذلك، نلخص أن تطوير الطالب لتحقيق إمكانات خاصة يف معهد دار 
 جيد.  اإلخالص

 
                                                 

69 Hasil wawancara dengan Ustad Muhammad Ilyas (Kepala Tata Usaha Ma’had Darul 

Ikhlas) pada tanggal 12 Maret 2020 pukul 9.30 WIB di ruang tata usaha. 
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 الباب الخامس

 الخاتمة

 الخالصة  .أ

 عملية تدريس النحو  .1

اإلخالص  عملية تدريس النحو خصوصا لطالب الصف األول مبعهد دار
منندائلنج ناتل قد كان جيدا، يتضح من عملية التدريس والتعلم اليت قام هبا املعلم 

، وإتقان املوضوع بشكل جيدتنفيذ التدريس من خالل بدء التعلم بشكل فعال ،
استخدام موارد التعلم أو وسائل اإلعالم يف التعلم، قادرة  وتنفيذ اسرتاتيجية التعلم ،

شاركة الطالب يف التعلم، وقادرة على استخدام اللغة املنطوقة على حتريك وإظهار م
والكتابة بشكل جيد وبشكل صحيح يف التعلم، وقادرة على إّناء أنشطة التعلم 
بشكل فعال. ولكن تنفيذه يف عملية التعلم غري مفتقد من حيث تطبيق اسرتاتيجيات 

أنه أقل قدرة على ختصيص التعلم، أو استخدام موارد التعلم أو وسائط اإلعالم، كما 
 الوقت بكفاءة. 

 في تعلم النحو  للمعلم الكفاءة التربوية .2

الكفاءة الرتبوية يف تعلم النحو مبعهد دار اإلخالص مندائلنج ناتل خصوصا 
لطالب الصف األول قد استوىف عدة مؤشرات لثمانية كفاءات تربوية منها: فهم 

ني، وتطوير املناهج الدراسية أو املناهج البصرية أو األساس التعليمي، وفهم املتعلم
الدراسية، وختطيط التعلم، وتنفيذ احلوار، واستخدام تكنولوجيا التعلم، وتقييم نتائج 
التعلم، وتطوير املتعلمني لتحقيق إمكاناته. لكن هنا  أوجه قصور يف بعض جوانب 
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الص مندئلنج املؤشر الذي مل حيققه معلم النحو لبالب الصف األول مبعهد دار اإلخ
 ناتل: 

يف مؤشرات ختطيط التعلم، ال خيلق املعلم عملية تنفيذ التعلم عند إجراء  هي
التعلم. يف التعليم واحلوارية التعلم تنفيذ املؤشر، واملعلمني دائما استخدام أساليب 
احملاضرات، واألسئلة واألجوبة واملهام، وال يستخدم املعلم وسائط اإلعالم لزيادة حتفيز 

تعلمني على حتقيق أهداف التعلم وقت التدريس. وفيما يتعلق مبؤشرات استخدام امل
 تكنولوجيا التعلم، نادراً ما يستخدم املعلمون التكنولوجيا كوسيلة للتعلم.

 المشورة  .ب

  للمعلم .1

ويتوقع املعلم زيادة تعزيز قدرهتم أو اإلبداع لتبسيط أنشطة التعلم، يهدف إىل 
مامهم بتعلم اللغة العربية. استخدام تكنولوجيا املعلومات جذب اهتمام الطالب واهت

واالتصاالت كوسيلة أو أداة يف التدريس من أجل زيادة فعالية التعلم وتطوير أنفسهم 
واملواد التعليمية اليت سيتم تسليمها. تعزيز مهاراهتا يف جمال كفاءاهتا الرتبوية يف تنفيذ 

تعلم، والتعلم الرتبوي، والنهوض بالتحاور التعلم، مثل تطوير املناهج، وختطيط ال
 والطالب لتحقيق إمكاناته.

  المعهد/للمدراسة .2

وينبغي أن تعمل املدرسة على زيادة تيسري املدرسني لزيادة كفاءهتم من خالل 
أن تكون  إجراء نوع من التدريب للمعلمني، وال سيما تلك املتعلقة بالكفاءة الرتبوية،

يات العمل عالية. وإىل جانب ذلك، حتتاج املدرسة إىل أكثر محاسا وزراعة أخالق
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إجراء حتسني جيد من حيث جودة وكمية املرافق والبنية التحتية من أجل خلق عملية 
 إدارة أفضل وفعالة.
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Catatan Lapangan 

Metode Pengumpulan Data  : Observasi  

Hari/Tanggal  : Senin, 29 Maret 2020 

Pukul  : 11.25 WIB  

Lokasi  : 1B Putra  

Sumber Data : Ustad Muhammad Amin M. Pd  

Pokok Bahasan  :  باب معريفة عالمة اإلعراب 

 

Deskripsi Data :  

 Memulai pembelajaran 10 menit setelah bel pelajaran berbunyi.  

 Membuka dengan salam, menanyakan kabar, memeriksa kehadiran, 

melakukan apersepsi, menyampaikan kompetensi yang akan dicapai.  

 Menjelaskan materi tentang عالمة اإلعراب. 

 Menjelaskan materi secara sistematis.  

 Menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab.  

 Menggunakan sumber belajar berupan buku متن األجرومية, memanfaatkan 

fasilitas yang ada di kelas seperti whiteboard dan sipidol serta melibatkan 

siswa menggunakannya.  

 Memberikan kesempatan untuk bertanya dan berpendapat.  

 Memberikan penguatan.  

 Menggunakan bahasa dan tulisan yang baik  

 Menyimpulkan pelajaran, mengevaluasi dan memberikan tugas serta hafalan.  

 Menutup pelajaran setelah bel berbunyi dan membaca doa.  
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Wawancara kepada Guru Nahwu di Ma’had Darul Ikhlas 

1. Identitas diri dan pengalaman mengajar.  

2. Pemahaman wawasan dan pengalaman landasan kependidikan.  

- Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai wawasan dan landasan kependidikan? 

3. Pengembangan kurikulum dan silabus.  

- Apakah Bapak/Ibu membuat mengembangkan kurikulum/silabus Nahwu? 

4. Perancangan pembelajaran.  

- Apakah Bapak/Ibu membuat Rancangan Pembelajaran?  

5. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis.  

 

- Bagaimana cara Bapak/Ibu memberikan materi kepada peserta didik?  

- Metode dan Strategi apa saja yang Bapak/Ibu gunakan dalam proses pembelajaran?  

- Apakah Bapak/Ibu selalu memberikan kepada peserta didik untuk bertanya?  

6. Pemahaman terhadap peserta didik.  

- Bagaimana cara Bapak/Ibu memahami dan menyikapi perbedaan karakteristik 

peserta didik?  

7. Pemanfaatan tekologi pembelajaran.  

- Apakah Bapak/Ibu memaanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai 

media pembelajaran Nahwu?  
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8. Evaluasi hasil belajar.  

- Program evaluasi apa yang Bapak/Ibu lakukan untuk mengetahui kemampuan 

peserta didik dalam penyerapan materi Nahwu?  

9. Pengembangan peserta didik.  

- Apakah Bapak/Ibu memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensi 

mereka?  

- Apa permasalahan utama dalam pembelajaran Nahwu di Ma;had Darul Ikhlas ini?  

10. Peningkatan kualitas pembelajaran.  

- Apa saja upaya yang Bapak/Ibu lakukan dalam meningkatkan Pembeljaran Nahwu 

di Ma’had Darul Ikhlas?  
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Wawancara kepada kepala sekolah Ma’had Darul Ikhlas 

1. Bagaimana cara Bapak/Ibu memantau kinerja guru?  

2. Bagaimana kompetensi pedagogic yang dimiliki guru khususnya guru Nahwu di 

Ma’had Darul Ikhlas?  

3. Adakah permasalahan dalam pembelajaran Nahwu di Ma’had Darul Ikhlas terkait 

dengan pengajarnya?  

4. Bagaimana cara Bapak/Ibu meningkatkan kompetensi guru?  
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Wawancara kepada siswa Ma’had Darul Ikhlas 

1. Identitas diri.  

2. Siapa guru nahwunya? 

3. Bagaimana cara guru mengajar?  

 

4. Apakah keika belajar penjelasannya mudah dipahami?  

5. Bagaimana cara guru memahami karakteristik siswa?  

6. Apakah proses pembelajaran Nahwu yang dilakukan guru dapat meningkatkan 

mottivasi belajara siswa? 

7. Apakah guru menggunakan media dalam pembelajaran?  

8. Apakah guru memanfaatnkan teknologi dan informasi dan komunikasi dalam 

pembelajaran?  

9. Bagaimana cara guru mengevaluasi proses dan hasil belajar?  

10. Apa harapan anda agar pembelajaran nahwu dapat berjalan lebih baik?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 

 

  

 

 توثيق 
 

 

 

 


