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 إهداء
 ىذه الرسالة اىل: أىدٌن
 "اللذاىن قد دفعاين كدعاين  ("ػتبوب )قمر الدين( ك أٌمي ػتبوبة )ميسناىل أيب إ

 لنجاح دراسيت، قتا ربياين منذ الصغَت بكل مودة كرزتة كصرب، عسى اهلل أف

 بركة يف حياهتما. يرزقهما

 عسى اهلل  ("اخىت الصغَتة )إخالصيا فرا ميك( كأخي الصغَت )أنتار ماىر ميقا

 اظتُت.العك  أف كتعلكما من الناجحُت

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 شكر و تقدير

، كأسألو جزيل النواؿ، كالثبات يف اضتاؿ اضتمدهلل على كل حل، كأشكره على فضلو اظتتوايل 

ك اظتآؿ، كأصلي ك اسلم على خَت الصابرين الشاكرين، ك على آلو ك أصحابو الغر اظتيامُت، ك 

 التابعُت ك من تبعهم باحساف اىل يـو الدين، أما بعد.

مٌن اهلل على باالنتهاء من اعداد ىذه الرسالة، فلو سبحانو أعتج باضتمد ك الثناء،  ك قد 

بعد زتد اهلل -فلك اضتمد يا ريب حيت ترضي، على جزيل نعمائك ك عظيم عطائك ك يشرفٍت

 أف أتقدـ بالشكر ك التقدير ك العرفاف اىل الذين كاف عتم فضل يف ادتاـ ىذه الرسالة ك مل-تعاىل

 اال العمل اصتد اظتخلص ك منهم : م بشيئ طلبت، ك مل لتدك بعلمهميبخل أحدى

  . مدير جامعةؼ ق د م، اظتاجستَتنديس اضتج ػتمد سَتاز الدكتور  احة الربكبيسورشت .ُ

 .اإلسالمية اضتكومية باليمبانج فاتح رادين

  فاتح رادينشتاحة الربكبيسور الدكتور كاسنيو ىارتو, اظتاجستَت.عميد كلية الًتيبة جامعة  .ِ

 .اإلسالمية اضتكومية باليمبانج 



 

 

للغة العربية كلية الًتبية ، اظتاجستَتة. رئيسة قسم تعليم ااألستاذة الدكتورة يونيار شتاحة .ّ

 اإلسالمية اضتكومية باليمبانج .  فاتح رادينجامعة 

 الذم أفاد الباحثة كثَتا ككجو ؿ. اظتشرؼ األك اظتاجستَت رتهور اضتاج شتاحة األستاذ .ْ

فلو من اهلل  البحث حىت اإلنتهاء منها، ىف كل مراحل اعداد ىذا البحث منذ بداية اتوخطو 

 ة عظيم الشكر كالتقدير.خَت اصتزاء ك من الباحث

الثاين فحقا يعجز لساين عن شكره ك تقديره  . اظتشرؼاظتاجستَت, طوننذرم شتاحة األستاذ .ٓ

 يبخل بعلمو كمل يضق صدكرهم التشجيع طواؿ فًتة اعداد ىذا البحث فلفقد للباحثة كل 

مٍت خالص الشكر ك التقدير كمن اهلل عظيم  يوما عن مساعدة الباحثة ك توجيهو، فلو

  لثواب ك اصتزاء.

ين علما نافعا ك تعليم اللغة العربية الذين علمو  يف قسم األعزاء  رتيع اساتذم .ٔ

 أرشدكاين إرشادا طيبا.

الباحثة بكل الشكر ك التقدير اىل األستاذ كياىي اضتاج ػتمد مدٌرس، كما تتقدـ  .ٕ

 ، كاظتوظفُت بإعطاء البيانات احملتاجة يف ىذه الرسالة.سبيل اضتسنةمعهد اظتاجستَت كمدير 



 

 

الباحثة بكل الشكر ك التقدير اىل حبييب اضتنوف أفرينتو الذم قد أعطاىف كما تتقدـ  .ٖ

 البحث.الدكافع كاإلرشدات إلدتاـ ىذا 

كما تتقدـ الباحثة بكل الشكر ك التقدير اىل أصدقائي كىن: )مرفوعة كرنتة، إشتي  .ٗ

 يوسنيتا، لديا أكتفيا، ليال أغستينا، مفتاح اصتنة(

ك يف ىذه اصتامعة  َُِّأسريت أرتعُت ك اصدقائي يف قسم تعليم اللغة العربية مرحلة اىل  .َُ

 اإلمتناف مٌت.الشكر ك عظيم التقدير ك اليت ، عتم رتيعا 

الذين  َُِّأصدقائي احملبوبُت يف قسم تعليم اللغة العربية العاـ الدراسي  .ُُ

 ىذه الرسالة. إلكماؿين رافقوين ك دفعو 

 
 ،اح باليمبانجتالقيام والجامعة الشريفة رادين فالدين 

الى الذين يؤمنون بأن تعليم اللغة العربية ال يزال في حاجة الى 
 االصالح و التجديد

 
 َُِٖباليمبانج                     

 
 
 

 نينديا دارا ميكا
        ََُُِّٔٔ  

    
 



 

 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 جمهورية إندونيسيا
 وزارة الشؤون الدينية

 باليمبانجح اإلسالمية الحكومية ا جامعة رادين فت
 كلية التربية, قسم تعليم اللغة العربية

 اعتماد لجنة المناقشة
 عنواف الرسالة :

اللغة العربية خريج  معهد سبيل الحسنة و خصائصه في تعليم اللغة العربية بمعهد سبيل معلم 
  الحسنة

 الرسالة لنيل الدرجة العلمية يف تعليم اللغة العربية
 

 ََُُِّٔٔرقم التسجيل :    نينديا دارا ميكا:  ةاعداد الطالب
شرطا للحصوؿ على درجة علمية  اقبوعتتقرير  تالرسالة أماـ غتلس اظتناقشة كدت ة عنالطالب ةقد دافع

..... من شهر  ـ، َُِٖسنة .……شهر  من……… كذلك يف يـو(   S.Pd فنديديكاف )سرجانا
 . قُّْٗسنة ......... 

 
 
 



 

 



 

 

 ةقرار الطالبإ
 أدناه، كأفيدكم علما : ةأنا اظتوقع

 نينديا دارا ميكا :  االسم
 ََُُِّٔٔ : رقم التسجيل

اللغة العربية خريج  معهد سبيل اضتسنة ك خصائصو يف تعليم  معلم : العنواف
 .اللغة العربية مبعهد سبيل اضتسنة

حضرهتا لتوفَت شرط لنيل درجة علمية يف تعليم اللغة  ىتأقرر بأف ىذه الرسالة ال
 ح اإلسالمية اضتكومية فاظتبانج حتت عنواف:ا تكلية الًتبية جامعة رادين ف  ،بيةالعر 

 ربية خريج  معهد سبيل الحسنة و خصائصه في تعليم اللغة العربية بمعهد سبيل الحسنةمعلم اللغة الع
حضرهتا ككتبتها بنفسي كما زكرهتا من ابداع غَتم أك تأليف اآلخر. كاذا ادعى 

نا أحتمل اظتسؤكلية على أكتبُت أهنا فعال ليست من حبثي ف أحد استقباال أهنا من تأليفو
ح ا تعميد كلية الًتبية جامعة رادين فعلى اظتشرؼ أك ذلك، كلن تكوف اظتسؤكلية 

 .باليمبانجاإلسالمية اضتكومية 
 ـ َُِٖ              ،باليمبانج        
 االقرار ةتوقيع صاحب       

 
   نينديا دارا ميكا      

 ٕٖٔٙٓٓٙٔرقم التسجيل :      
 
 



 

 

 مستخلص البحث
معلم اللغة العربية خريج  معهد  ـ، " َُِّيف مرحلة  ََُُِّٔٔإشتي نينديا دارا ميكا   

 ".سبيل الحسنة و خصائصه في تعليم اللغة العربية بمعهد سبيل الحسنة
 .نذرمطو, اظتاجستَت: الثاىن كاظتشرؼ    اظتاجستَت رتهور اضتاج:  ؿاظتشرؼ االك  

 
خصائصه في تعليم اللغة العربية معلم اللغة العربية خريج  معهد سبيل الحسنة و الكلمات األساسية : 

 .بمعهد سبيل الحسنة
الىت  أف نتلك الكفاءة اظتقتضى نبغى عليومع مادة الوظيفة, كي ةموافق تكوف أف نتلك اىلٌية اصتامعٌية ك خليفة التعليمية الىتالبد عليو  علماظت حقيقة أف

يف الواقع، أكثر من اظتعلمُت الذين يقوموف بالتدريس يف اظتعهد ىم مل لتصلوا على شهادة البكالوريا، كلكن خريج من نفس اظتعهد. ك  .مع مادة الوظيفة ةموافق تكوف
رس الداخلية اليت يف اظتداتلك الواقعة مل يعد سرا بعد اآلف يف اظتؤسسات التعليمية، كخاصة يف اظتؤسسات التعليمية يعٌت اظتعهد يسمى ايضا مدرسة داخلية. كخاصة 

يدرسو مستول ، يف حُت أصدرت اضتكومة سياسة للمعلمُت الذين مل  مدرس اللغة العربية داخلترغب الكاتبة البحث،ك معظم القوة العاملة لديها مل يتخرج  كاظتعلم 
، ك تلك تريد الكاتبة أف تعرؼ ما ىو السبب يف  يج بنو اصتامعةمدرس اللغة العربية خر منعو للتدريس. كلكنها ال تزاؿ تستخدـ العاملة غَت  اصتامعة ك خارج اظتؤسسة
 .مدرس اللغة العربية اصتامعة ك خارج اظتؤسسة أهنا تستخدـ عمالة غَت

تنفيذ اظتعلم  م اللغة العربية؟ كيفيتعل سبيل اضتسنة ك خصائصو يف معهد خريجمعلم اللغة العربية  تصميم كيفأما مشكلة البحث هبذه الرسالة ىي:  
اللغة  ميتعلسبيل اضتسنة ك خصائصو يف  معهد خريجتقوًن اظتعلم اللغة العربية ؟ كيف اللغة العربية ميتعلسبيل اضتسنة ك خصائصو يف  معهد خريجاللغة العربية 

اجتماع ك اختيار البيانات,  ك حتليل البيانات فتستعمل الباحثة برموز طريقة اظتقابلة, طريقة اظتالحظة, طريقةالوشيقة. كطريقة رتع البيانات ىف ىذا البحث ىي:؟العربية
 عرض غتموعة البيانات, اإلستنباط.

اما يف تعيُت اىداؼ التعليم,  .يمواد كأساليب كمصادر التعلم كالتعلمعلم اللغة العربية يف تصميم التعليم من خالؿ حتديد األىداؼ كاظت.ُنتيجة البحث  
لتدد معلم على أساس اظتواد التعليم يف الكتاب. ك يستخدـ معلم مدخل العلمي ك  ,إىل األىداؼ التعليم اصتديدة صتعل اظتواد التعليم  معلم  علم نظرظتواد التعليم اظت

تعليم يف شكل أكصاؼ كسيتم إعطاء من اظتعلم مادة  التقييمعند  ,معلم ينظر مؤشرات التعليم اليت كتب حتقيقها من مادة تعليم ,استخدـ الطريقة اظتناسبة أثناء التعلم
معلم اللغة العربية يف ينفذ اظتعلم التعليم مع ثالثة . ٔقبل البدء يف عملية تعليم اللغة العربية. بعد كل شيء ؼتطط جيدا نتكن تنفيذ عملية التعلم. اطتيارات للمتعلم.

االكيل قبل بدء عملية التعليم, يربط اظتعلم بُت اظتوضوع كاظتواد السابقة كلتفيز اظتتعلم. مث أنشطة ىي النشاط األكيل كأنشطة األساسية كأنشطة اإلغالؽ. يف النشاط 
يركز على اظتتعلم باستخداـ مدخل علمي. مث يف النشاط  َُِّاألنشطة األساسية للمعلم تنفيذ التعليم كفقا للخطوات اليت مت تعيينها يف خطة تنفيذ التعليم منهج 

. ّالسالـ عليكم. اظتتعلم على التعود التواصل باستخداـ اللغة العربية اليت تعلمها كاظتعلم يدعو اظتتعلم إلغالؽ الدرس بقوؿ اضتمد اهلل كاظتعلم يقوؿ  النهائى, حفز اظتعلم
اضتياة اليومية كسلوؾ اظتتعلم يف حُت أخذ تقوًن  معلم اللغة العربية يف تقوًن حقيقي يقيس نتائج تعلم اظتتعلم صتوانب اظتواقف كاظتعرفة كاظتهارات. تقوًن اظتوقف ينظر من

 اظتعرفة من االختبارات الكتابية يف شكل كخيارات متعددة كتقوًن اظتهارات, يقـو اظتتعلم بأداء مهاـ معينة مثل ؽتارسة احملادثة.
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 محتويات البحث
          اظتوضوع
 الصفحة 
 أ      ..  .................................................................. إستهالؿ

 ب ....................................................................... إىداء
  ج ................................................................ شكر ك تقدير
      ك  ................................................................ تقرير اظتشرفُت

   ز  ............................................... اإلعتماد من طرؼ صتنة اظتناقشُت
 ط .................................................................. إقرار الطالبة

 م ............................................................ مستخلص البحث
 ؾ  .............................................................. ػتتويات البحث

       ع ................................................................ ائمة اصتدكؿف
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 الفصل األول : اإلطار العام
  ُأ( خلفية البحث..............................................................

 ٖ  ........................................................... البحث حدكد ب(
  ٖ .......................................................... البحث ج( مشكلةة

 ٗ  ............................................................ أىداؼ البحث (د
 ٗ  .............................................................. أقتية البحث (ق
 َُ ........................................................ ( حتديد اظتصطلحاتك
 ُُ ......................................................... ( الدراسات السابقةز
 ُُ  ........................................................ .( منهجية البحثح

 ُٕ  ........................................................ البحث ط( ىيكاؿ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 الفصل الثانى : اإلطار النظري
 ُٗ ........................................................... معلم اللغة العربيةأ( 

 ُٗ ................................................ تعرؼ معلم اللغة العربية .ُ

 ِِ ........................................ شركط ليكوف معلم اللغة العربية  .ِ

 ِّ ...............................................كظائف معلم اللغة العربية .ّ

 ِٓ .........................................................ب( تعليم اللغة العربية
 ِٓ .............................................. تعليم اللغة العربية تعريف  .ُ

 ّٕ ............................................... غيضى تعليم اللغة العربية .ِ

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 الفصل الثالث : ميدان البحث
 ّٕ ................................ النبذة التارمتية عن اظتدرسة العالية سبيل اضتسنةأ( 

 ّٖ ........................................... العالية سبيل اضتسنة اظتدرسةب( رؤية 
 ُْ .................... العالية سبيل اضتسنة أحواؿ اظتعٌلمُت ك اظتعلمات يف اظتدرسةج( 
 ْٔ .................... أحواؿ اظتوظفُت ك اظتوظفات يف اظتدرسة العالية سبيل اضتسنةد( 
 ْٖ .............................. العالية سبيل اضتسنة أحواؿ الطالبات يف اظتدرسةق( 

  َٓ ................................ اضتسنةالعالية سبيل  ك( أحواؿ الوسائل يف اظتدرسة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 الرابع : عرض البيانات و تحليلها و مناقشتها الفصل
 ِٓ ..................... تعليم اللغة العربية معلم اللغة العربية ك خصائصو يف تصميمأ( 

 ٓٓ ...................... تعلم اللغة العربيةتنفيذ معلم اللغة العربية ك خصائصو يف  ب(
 ُٔ ..................... العربيةتعليم اللغة تقوًن اظتعلم اللغة العربية ك خصائصو يف  (ج
 

 الفصل الخامس : نتائج البحث و التوصيات و المقترحات
 ْٔ ........................................................ نتائج البحث حتليل أ( 

  ٔٔ ................................................................ اإلقًتاحاتب( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 قائمة الجدول
 صفحة الموضوع رقم
 ُْ العالية سبيل اضتسنة أحواؿ اظتعٌلمُت ك اظتعلمات يف اظتدرسة ُ
 ْٔ العالية سبيل اضتسنةأحواؿ اظتوظفُت ك اظتوظفات يف اظتدرسة  ِ
 ْٖ العالية سبيل اضتسنة أحواؿ الطالبات يف اظتدرسة ّ
 َٓ العالية سبيل اضتسنة أحواؿ الوسائل يف اظتدرسة ْ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 الفصل األول

 اإلطار العام
  البحث أ. الخلفية

كلفو األمر ياة التعلم, فعلى الشخص أف يكمل تعليمو مهما  اضتأف من أىم األمور يف 

 ُكعلى اصتميع استكماؿ التعليم حىت كإف مل يشعركا بأقتية القياـ بذلك.

Pada umumnya sikap dan kepribadian anak didik di tentukan oleh pendidik, 

pengalaman, dan latihan-latihan, yang di lalui sejak masa kecil. Pendidikan 

merupakan kebutuhan hidup dan tuntutan kejiwaan. 

 كتررتتها كما تلى:

بشكل عاـ، يتم حتديد موقف كشخصية التالميذ من قبل اظتعلمُت، اطتربة، كالتمارين، 

 ِاليت مرت منذ الطفولة. التعليم ىو ضركرة من متطلبات اضتياة كالنفسية.

                                                 
1
  ُٔ -َٖ-َُِٕ   ,http:\\mawdoo3.com اقتية التعلماريج الشيشاين,   

 
2
 Abu Ahmadi, Psikologi Sosial, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), Hlm 53 



 

 

قبل اظتعلم, هبدؼ نقل اظتعارؼ اظتهاراتية إىل التعتيم ىو التعملية اظتنظمة اليت دتارس من 

 ّالطلبة, كتنمية اجتاىاهتم, كيعد التعلم ىو الناتج اضتقيقي لعملية التعليم.

Pendidikan adalah proses pembimbingan, melatih dan memandu manusia 

terhindar atau keluar dari kebodohan.  

 كتررتتها كما تلى:

 ْعملية التدريب كالتدريب كتوجيو اآلخرين جتنب أك جهال.التعليم ىو  

يعرؼ التعليم على اهنتلك العملية اليت هتدؼ إىل تزكيد الشخص اظتتعلم بكافة  

أسس العمرفة, كبشكل منظم, كمقصود, كػتدد األىداؼ, حبيث يصَت اإلنساف قادرا 

قتة يف إحداث هنضة على توظيف ما تلقاه يف حياتو العملية من أخل االرتقاء كاظتسا

 ٓحقيقية على أسس متينة.

Pendidikan tidak identik dengan pengajaran yang hanya terbatas pada usaha untuk 

mengembangkan intrlektual seseorang, akan tetapi suatu tujuan pendidikan yang 
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hendak dicapai oleh pendidikan pada hakikatnya adalah suatu perwujutdan dari 

nilai-nilai ideal yang terbentuk dalam kepribadian yang diinginkan. 

 كتررتتها كما تلى:

التعليم غَت متطابقة مع تعاليم أف اصتهود اظتبذكلة لتطوير كاحد مثقف ػتدكدة فقط،  

بَت عن اظتثل لكن األىداؼ التعليمية اظتراد حتقيقها من خالؿ التعليم ىي يف جوىرىا تع

 ٔالعليا اليت تشكلت يف شخصية اظتطلوب.

، أف اهلل تعاىل ُُكما أكضح اهلل يف الفقرة القرآف الكرًن سورة اجملادلة آية  

 سوؼ تزيد من درجة من الناس الذين لديهم اظتعرفة.

 قاؿ اهلل تعاىل يف القرآف الكرًن :

 الًَّذينى أيكتيوا اٍلًعٍلمى دىرىجىاتو كىاللَّوي مبىا تػىٍعمىليوفى خىًبَته.يػىٍرفىًع ايللَّوي ايلًَّذينى ءىامىنيوا ًمٍنكيٍم كى 

Allah akan meningkatkan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang 

yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa 

yang kamu kerjakan.
7
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ىناؾ قيمتاف أساسيتاف أعتمدىا القرآف للًتجيح بُت البشر, القيمة يكاد يكوف  

 األكىل: العلم : كالقيمة الثانة: الدرجة.

فالدرجة اليت حتتلها عند الٌلو متلمك بعلمك, كمتعلق بعملك ىاتاف القيمتاف اظتعتمدتاف  

دؽ, فاحبث قي القرآف الكرنتةللتفاضل بُت اطتلق, ىي درجة. أما احملبة, الٌلو حبب الصا

يف الكتاب الكرًن عمن لتب الٌلو, كعن مقياس يرفع بو مكانتك. لذلك قيمة اظتلم قيمة 

 ٖعالية جدأ, العلم لتتاج إىل طلب.

اف التعليم ىو فن من الفنوف أيصاؿ اظتادة الدراسية من اظتعلم إىل أذىاف التالميذ كتغيَت 

العلم, ك من الظلمات إىل النور أعماعتم, من السيأت إىل اضتسنات, ك من اصتهل إىل 

 ٗبأنشطة تعليمية معينة ك النفقات حت لتصل على أغراض التعليم الكافية ك الكاملة.

Guru merupakan ujung tombak dalam proses pendidikan, guru juga salah satu 

tumpuan bagi negara dalam hal pendidikan. Dengan adanya guru yang profesional 

dan berkualitas maka akan mampu mencetak anak bangsa yang berkualitas pula. 
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Oleh karena itu, tidak diragukan lagi bahwa peranan dan kompetensi guru 

memang sangat penting dalam keberhasilan penyelenggaraan program 

pendidikan, dan sebagian besar ditentukan oleh peranan dan kompetensi guru 

tersebut. 

 كتررتتها كما تلى:

اظتعلم يقود العملية التعليمية، اظتعلمُت ىم أيضا كاحدا من األساس عتذا البلد يف  

غتاؿ التعليم. مع اظتعلمُت احملًتفُت كاظتؤىلُت سوؼ تكوف قادرة على طباعة نوعية األمة  

كاختصاص اظتعلمُت مهم جدا يف ؾتاح تنفيذ برامج كذلك. كلذلك، ال شك أف دكر 

 َُالتعليم، كيتحدد إىل حد كبَت دكر كاختصاص اظتعلم.

اما الرأم حسُت كما نقل نور اعتدل اف التعلم ىو كسيلة اجملتمع ك أداتو ىدفو,  

فهو منقذ البشرية من الظلمات اصتهل عابر هبم إىل ميادين العلم ك اظتعرفة, ك ىو من 
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امل اظتؤثرة يف العملية التعليمية, كنتثل ػتورا أساسيا مهما قي منظومة التعليم ألم أىم العو 

 ُُمرحلة تعليمية, فمستول اظتؤسسات التعليمية كمدل ؾتاحها يتوقف عل اظتعلم.

 كتررتتها كما تلى:

Seorang guru juga harus meliki kualifikasi akademik dan latar belakang 

pendidikan yang sesuai dengan bidang dan tugas, serta harus memiliki kompetensi 

yang di perlukan sesuai dengan bidang tugas. 

 ةموافق تكوف أف نتلك اىلٌية اصتامعٌية ك خليفة التعليمية الىتالبد عليو  علماظت حقيقة أف

مع مادة  ةموافق الىت تكوف أف نتلك الكفاءة اظتقتضى نبغى عليومع مادة الوظيفة, كي

 ُِالوظيفة.

 ىم مل لتصلوا عهدمن اظتعلمُت الذين يقوموف بالتدريس يف اظت أكثريف الواقع،  

مل يعد سرا بعد  ك تلك الواقعة. من نفس اظتعهد ، كلكن خريجاعلى شهادة البكالوري
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مى ايضا يعٌت اظتعهد يساآلف يف اظتؤسسات التعليمية، كخاصة يف اظتؤسسات التعليمية 

معظم القوة  ك،الكاتبة البحثمدرسة داخلية. كخاصة يف اظتدارس الداخلية اليت ترغب 

، يف حُت أصدرت اضتكومة  مدرس اللغة العربية داخلالعاملة لديها مل يتخرج  كاظتعلم 

لتدريس. كلكنها ال ل منعوك خاررتعهد يدرسو مستول اصتامعةسياسة للمعلمُت الذين مل 

أف  الكاتبة تريد ك تلك،  خريج بنو اصتامعةمدرس اللغة العربية  غَتتزاؿ تستخدـ العاملة 

ك خارج  اصتامعةمدرس اللغة العربية  تعرؼ ما ىو السبب يف أهنا تستخدـ عمالة غَت

  : " كتابة البحثمستندا يف ذلك على ىذه األكصاؼ الكاتب ترغب يف   ُّ.اظتؤسسة

و خصائصه في تعليم اللغة العربية  معلم اللغة العربية خريج معهد سبيل الحسنة

 "بمعهد سبيل الحسنة

 حدود البحث ب.
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 علمم قدرة ك ذلك بسبب ػتدكدية القدرة كالوقت للباحثة لتد ىذا البحث فقط على 
سبيل د تعليم اللغة العربية مبعهتصميم ك تنفيذ يف سبيل اضتسنة معهدخركت اللغة العربية

 .َُِٖإىل أبريل  مارسكما يتم تنفيذ ىذا البحث يف  .اضتسنة
 
. مشكلة البحثج  

 :البحث ىي  بناء على اطتلفية، تقدـ الكاتبة االسئلة عتذا 

م يتعل سبيل اضتسنة ك خصائصو يف معهد خريجمعلم اللغة العربية  تصميم كيف .ُ

 اللغة العربية؟

 ميتعلسبيل اضتسنة ك خصائصو يف  معهد خريجتنفيذ اظتعلم اللغة العربية  كيف .ِ

 ؟اللغة العربية

 ميتعلسبيل اضتسنة ك خصائصو يف  معهد خريجتقوًن اظتعلم اللغة العربية كيف  .ّ

 ؟اللغة العربية

 

. أهداف البحثد  

 كبناء على خلفية اظتشكلة، كالغرض من ىذه الدراسة ىي كما يلي:



 

 

م يتعل اضتسنة ك خصائصو يفسبيل  معهد خريجتصميم معلم اللغة العربية  كيف .ُ

 اللغة العربية؟

 ميتعلسبيل اضتسنة ك خصائصو يف  معهد خريجاظتعلم اللغة العربية  تنفيذ كيف .ِ

 ؟اللغة العربية

 ميتعلسبيل اضتسنة ك خصائصو يف  معهد خريجتقوًن اظتعلم اللغة العربية كيف  .ّ

 ؟اللغة العربية

 

 أهمية البحث ه.
 سهولة االستخداـ، من بُت أمور أخرل: كمن اظتتوقع ىذا البحث لتوفَت

 قدرة ن العلـو يف تعليم اللغة العربية، خصوصائكمعطيات الفكرية لزيادة خزا .ُ

 سبيل اضتسنة,معهدخركت اللغة العربية علمم

من الناحية العملية، ككذلك مرجعا يف حتديد نظر اظتعلمُت ىي مناسبة   .ِ

 كتقدًن اضتلوؿ ضتل مشاكل تعلم اللغة العربية. ذتالميالحتياجات ال



 

 

 تحديد المصطلحات . و

لتفيذ ىذا البحث حتتاج الباحثة إىل حتديد اظتصطلحات لتسَت الباحثة يف تفسَت كل 

s: متغَتات, منها 

مدرس ىو إحد العنصر من اإلنساف يف عملية ك التعليم الذم يتبع دكر يف   .ُ

 احملتملة يف غتاؿ التنمية.جهود تشكيل ظتوارد البشرية الىت 

شارؾ بنشاط يينبغي أف  ليتم ايعلتأحد العناصر يف ميداف ال ىو معلم اللغة العربية

معلم  االستنباط أفحىت حتصل على  كتتزامن كمحًتفُت، كفقا ظتطالب اجملتمع اظتتنامي.

 يف ك وادبعض اظت إللقاء صلأماـ الف ـو فقطليس يق عرفةىو شخص الذم يعطي اظت

 القياـ باإلشراؼ كالتدريب. ك كتنفيذ عملية التعلم إلعدادعلى معلم  كتبلية التعلم عم

 العناصر لتنظيم كميسر اظتعلم مع العربية اللغة لتعلم جهدتعليم اللغة العربية ىي  .ِ

 .حتقيقو اظتراد اعتدؼ على للحصوؿ اظتختلفة

 السابقة الدراسات ز.

 عن اظتوضوع " اللغة العربية،كلية الًتبية قسم التعليم حسب اعتدئقد حبثت  

سعي معلم اللغة العربية يف حل اظتشكلة القراءة  كتابة نص اللغة العربية للتالميذ صف 

 "فوركاكارتو،  السابع باظتدرسة اظتتوسطة باؾتارنيغارا



 

 

قد حبث أزتد الرضا، كلية الًتبية، جامعة سوناف امفيل. عن اظتوضوع   

 كفاءة اظتعلم لعمل يف التعليم اللغة العربية للتالميذ يف مدرسة الثانوية الفطرة "تأثَت

 سورابايا "

عن اظتوضوع  اللغة العربية، كلية الًتبية قسم التعليم عبد الرشيدقد حبثت   

كفاءة التعليم ظتعلم اللغة العربية متخرجة من غَت تعليم اللغة العربية يف تعليم اللغة "

 "جوكجاكرتاظتدرسة اظتتوسطة ماغوكاىرجوا, العربية با

يف تعليم اللغة العربية سبيل اضتسنة معهدخركت اللغة العربية علمم قدرةىو  ىذا البحث

. لتجنب أكجو التشابو مع الدراسات السابقة، كقدـ الباحثوف بعض سبيل اضتسنةمبعهد 

 نتائج الدراسات السابقة اليت عتا صلة مناقشة ىذا البحث. 

  البحث منهجية ح.

 منهج البحث ك مدخلو . أ

. ك مدخل قي ىذا البحث يستخدـ مدخل كيفي يداين اظت حثمن الب ىذا البحث

ي "ىو دراسة البحوث كصفية، كدتيل إىل استخداـ التحليل. عملية كمعٌت كيفالبحث  



 

 

ي ىو النهج اظتتبع يف كيفالبحث ال ُْي.لكيفكنتكن االطالع على اظتزيد يف البحث ا

 ذات التوجو البحثي أك األعراض اليت ىي طبيعية. الظواىر

 تعيُت العيناتطريقة  . ب

 Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang penulis gunakan 

adalah purposive sampling yang dimaksud purposive sampling adalah teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.
15

 

 كتررتتها كما تلى :

يف ىذا البحث, إستعملت الباحثة طريقة تعيُت العينات ىي القصدية العينة.  

 القصدية العينة ىي طريقة تعيُت العينات بتعليل اظتعٌُت 

 كما شفيع العينات البحث ىي : 

  رئيس اظتدرسة العالية سبيل اضتسنة . أ

  سبيل اضتسنةخركتمعهدالعالية معٌلم اللغة العربية   . ب

  العالية سبيل اضتسنةالتالميذ ىف اظتدرسة  . ت

 طرؽ رتع البيانات  . ت
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طرؽ رتع البيانات ىو إجراء كمعايَت منهجية للحصوؿ على البيانات الالزمة. يف ىذه 

 الدراسة، استخدـ الباحثوف ثالث طرؽ:

 طريقة اظتقابلة .ُ

خالؿ األسئلة كاألجوبة، اظتقابلة ىي اجتماع شخصُت لتبادؿ اظتعلومات كاألفكار من 

لذلك نتكن بناء اظتعٌت يف موضوع معُت. مقابلة أك تستخدـ اظتقابالت عن تقنيات رتع 

البيانات إذا أراد الباحثوف إىل إجراء دراسة أكلية للعثور على اظتشاكل اليت كتب التحقيق 

 فيها، ك إذا أراد الباحثوف إىل معرفة األشياء من اظتستطلعُت أعمق.

 مالحظةطريقة  .ِ

ال تزاؿ نتائج اظتقابالت اليت أجريت من قبل الباحثُت إلجراء اظتراقبة. اظتالحظات أجراىا 

باحثوف ىي اظتالحظة علنا أك سرا. الباحثوف جبمع البيانات الواردة بصراحة إىل مصدر 

البيانات، اليت كانت تفعلو البحوث. حىت أهنا درست لنعلم من البداية إىل النهاية 



 

 

لباحثُت. كلكن يف ضتظة من الباحثُت مل تكن علنا أك سرا حتت اظتالحظة، ىذا ألنشطة ا

 ىو لتجنب أف البيانات سعى ىي البيانات اليت ال تزاؿ سرية.

 طريقة الوثيقة .ّ

كثائق نتكن أف تتخذ شكل نص أك صور أك أعماؿ ضخمة لشخص. كثيقة دراسات 

النوعي. الباحثوف استخداـ  مكملة الستخداـ أسلوب اظتالحظة كاظتقابالت يف البحث

ىذه الوثائق للحصوؿ على بيانات عن حالة. كأنشطة الطالب كاظتعلمُت كاظتدارس كحالة 

 البنية التحتية للمدارس كغَتىا.

 

 ج. طريقة حتليل البيانات



 

 

حتليل البيانات ىو عملية تنظيم كفرز البيانات يف. أفتاط، فئات كاظتخطط األساسي 

العثور على اظتوضوع كنتكن أف تصاغ كما الفرضيات اليت تشَت للوحدة حىت تتمكن من 

 إليها البيانات العمل. التحليل اليت كضعتها مايلز كىوبرماف يف ثالث خطوات:

 البيانات اجتماع ك اختيار . أ

كحتويل البيانات اليت انبثقت  تقليلختفيض البيانات ىي غتموعة ؼتتارة من األنشطة، ك 

 ىذا اجملاؿ، كبذلك أصبحت أكثر تركيزا كفقا لكائن من عن اظتالحظات اطتاـ كتب يف

البحوث. يأخذ اضتد من البيانات خالؿ عملية البحث حىت يتكوف التقرير النهائي 

 للبحث.

 

 

 عرض غتموعة البيانات . ب



 

 

بعد تنقيش البيانات, الطريقة بعده ىو عرض البيانات. عرؼ البيانات ىو طريقة تنظيم 

 اظتعٍت كي سهل يف خالصة. يصنع عرض البيانات بيانات صلد اإلخبار اك غٍت

  ُٔباضتكاية. ىذا العرض بشكل اضتسنة كي سهل الباحثة لصنع اطتلصة.

 ج. اإلستنباط

اإلستنباط أك التحقق ىو نشاط التكوين كلو. كمبجرد االنتهاء من التحليل، نتكن  

للباحثُت استدالؿ على مشكلة ما قيل من قبل الباحثُت. من معاصتة كحتليل البيانات مث 

يتم إعطاء تفسَتات من اظتشاكل اليت نتكن يف هناية اظتطاؼ أف تستخدـ من قبل 

ئج. نتكن للباحثُت رؤية ما حبثت ككجدت االستنتاج اظتؤلفُت كأساس الستخالص النتا

 ُٕالصحيح حوؿ موضوع البحث. التحقق من النتائج أيضا أثناء الدراسة.

 . هيكال البحثط

 الفرعية، كىي: اظتباحثكل فصل من كلستسة فصوؿ.  ا البحث يتكوف منيف ىذ
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 Mohammad Ali Dan Mohammad Asrori,  Metodelogi Dan Aplikasi Riset  Pendidikan, (Jakarta: 
Bumu Aksara,2014) Hal 288 
17

 Prof. Dr. Sugiono, metode penelitian pendidikan,hal 337-345 



 

 

 أقتيةلة البحث، أىداؼ البحث ك مشك: مقدمة يشمل على خلفية،  الفصل األكؿ

الدراسات السابقة، منهجية البحث،  حتديد اظتصطاضتات، حدكد البحث، ،البحث

 ؿ البحث.اىيك متغَتات البحث، ك

يف  سبيل اضتسنة مؤسسة خريجاللغة العربية  علممن مقدرة : تعرؼ  الفصل الثاين

 .تعليم اللغة العربية

على نبذه تارمتية عن : يشمل على اضتالة العامة مبيداف البحث يتضمن  الفصل الثالث

 ميداف الدراسة، أحواؿ اظتيداف، أحواؿ اظتعلمُت ك التالميذ أحواؿ الوسائل يف اظتدرسة.

يف  سبيل اضتسنة مؤسسةخريج اللغة العربية قدرة معلم : حتليل البيانات  الفصل الرابع

 تعليم اللغة العربية.

تنائج البحث، توصيات البحث ك مقًتحات  : خادتة يشمل على الفصل اطتامس

.البحث



 

 

 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 معلم اللغة العربية . أ

 تعرؼ معلم الغة العربية .ُ

معلم لغة ىو اسم فاعل من علم يعلم معلم ك  اصطالحا من مهننو التعليم دكف اظترحلة 

 ُٖاصتامعية.

 ُٗللتلميذ إىل التعليم الذايتاظتعلم ىو القائم بدكر الًتبية كالتعليم أك اظترشد 
 َِاظتعلم ىو حجر الزاكية يف عملية التعليم, كىو اظتتويل للقيادة التعليمية كالًتبوية 

اظتدرس ىو من يعلم علمو على غَت كاألكالد يف حاؿ مرضهم اإلجتماعي يكوف 
 .حاجتهم اىل اصالح مافسد فيهم من األخالؽ ك تقوًن ما اعواج من فركع اإلجتماع

ثرىم من حاجة اظتريض اىل الدكاء كنترض األكالد فيلجأ اىلو ك ذكره اىل الطبيب كاك 
 ُِيتقوف بو ك يصف من االدكية ما يراه مفيدالو.
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 7112-19-77(http://www.almaany.comاحمد مختار, الغة العربٌة المعاصر,)  

 
19
 27( ص 1993سحن حافظ وآخرون, أصول التربٌة وعلم النفس, )سوراباٌا : دار المعلم , 

   
71

 111ص.  (1991علً خلٌل مصطفى, قراءة تربوٌة, )المدٌنة المنورة : دار المجتمع, 
71
. فى بحثها نوفٌت ترٌنشة , دور مدرس قراءة القرءن   18احمد مطهر بن عبد رحمن, تحفة األطفال )سمارغ طه فوترا, (   

 1 .( ص7111العربٌة ). بالمبانج  الكرٌم فً تشجٌٌع الطالب على دراسة 



 

 

Guru menurut Handari Nawawi,adalah orang yang  pekerjaannya mengajar atau 

memberikan pelajaran di sekolah atau di dalam kelas. Guru merupakan salah satu 

komponen manusiawi dalam  proses belajar-mengajar, yang ikut berperan dalam usaha 

pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan. 

 :كتررتتها كما تلى

 يف أك اظتدرسة يف دركسا أك يقدـ الذم يعلم نوكم اف اظتعلم ىو, الشخص رأم ىندرم

ك اظتعلم ىو احد من اظتكونات البشرية يف عملية التعلم, الذم لو دكر يف تكوين  الفصوؿ

 ِِاظتوارد البشرية احملتملة يف غتاؿ التنمية.

اظتعلم ىو القائد الًتبوم الذم ينصدر لعملية توصيل اطتربات كاظتعلومات الًتبوية كتوجيو 

 ِّالسلوؾ لدل اظتعلم الذم يقـو بتعلمو.

العربية إحدل اللغات الشامية كىى لغة أمة العربية القدنتة العهد الشائعة الذ كي  اللغة

 ِْاليت كانت تسكى اصتزيرة اظتنسوبة اليها ىف الطرؼ العريف من آسيا.
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 Ahmad Barizi, Menjadi Guru Unggul, (jakarta:Kalam Mulia,2002), hal 84  
 

 
73
 7112-19-73(http://www.goodbb.netدون اإلسم, سرال ٌتبادر الى أذهان الكسٌرٌن) 
71

 2مصطفى الغالٌٌنى,جامع الدروس العربٌة, )بٌروت, المكتبة العصرٌة(, ص.   



 

 

ك أما اللغة العربية ىى لغة اظتسلمُت يف العامل, كعتا دكر ىاـ للمسلمُت, ألهنا كلغة القرآف 

, ؿتو  الفقو, كالنحو كالصرؼ كرتيع العلـو اإلسالمية. كاضتديث, ك الكتب اإلسالمية

كبذلك, إذا مل نعرؼ اللغة العربية فنصعب يف معرفة اإلسالـ كافة. فمن اظتعركؼ أف  

اللغة العربية ىي لغة اإلسالـ ك اظتسلمُت منذ فجر اإلسالـ, فبها نزؿ القرآف الكرًن 

 ِٓلُت.دستور اظتسلمُت, كهبا حتدث خامت النبيُت ك اظترس

 ِٔإٌف معلم اللغة العربية ىي اظتفتاح إىل التعلم.

دية اللغة العربية عمعلم اللغة العربية كاظتدرس األخر, كلكن مدرس اللغة العربية  الذم 
 .ِٕخاصة فلو حقادؤرا ىاما يف للمجتمع ك دكر يف حتليل مشكلة األمة

الذم يعلم درس اللغة  كبناء على ذلك, حلصت الكاتبة اف معلم اللغة العربية ىو معلم 

 العربية يف اظتدرسة.
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, الجزء محمود اسماعٌلصٌرٌنى مصطف عندالز مهتار الطاهر حسٌن, العربٌة للناشتٌن منهج المتكامل لغٌر النطقٌن بالعبٌة  

 (, ص.د1983الثالث,  )المملكة العربٌة السعؤدٌة :وزارة المعارف إدراة الكتاب المدرسٌة,
76
 71( ص  7111عبد الرحمن بن إبراهٌم الفوزان, أضاءات )الرٌاض,  
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 W. James popham, Tehnik Mengajar Secara Sistematis, ( jakarta : PT Rhineka cifta 

2008)hlm 1 



 

 

 شركط ليكوف معلم اللغة العربية .ِ

 كنتكن تصنيف متطلبات اظتعلمُت إىل عدة غتموعات :

 شركط اإلدارية ( أ

كتشمل متطلبات اإلدارية من بُت أمور أخرل: جنسية, عمر )على األقل ذتانية عسر 

 عاما(, ينطبق بشكل جيد, التقدـ بطلب للحصوؿ.

 شركط اظتتخصصة  ( ب

يف ىذا اظتتطلب ىناؾ شهادة, تعليم اظتعلمُت اظتعتمدين.مث شرط آخر  ىو  قادر على  

كيفية ك ماىر التديس, تصميم برامج التدريس  ك لديو  دكافع كاظتثل األعلى لتقدًن 

 التعليم.

 شركط النفسية ( ج



 

 

لكبار ك يرتبط مع متطلبات نفسية غتموعة من بُت آخرين: صحية ركحية, التفكَت ا

العمل,ك قادره على امساؾ الغضب, ك الصابر, اظتهذب, كدم كاظتسؤكلة  على التضحية 

 ك لو كجود الركح الدفاعي.

 د(   شركط البدانية

كتثمل اظتتطلبات اظتادية: عدـ كجود إعاقة قد تتداخل مع عملها,ليس لديهم أعراض 

 ِٖاألمراض اظتعدية.

 كظائف معلم اللغة العربية .ّ

Guru  memiliki banyak  tugas, baik yang terkait dinas maupun diluar dinas, dalam bentuk 

pengabdian. Apabil kita kelompokkan terdapat tiga jenis tugas guru yaitu tugas dalam  

bidang  profesi, tugas kemanusiaan, dan tugas dalam bidang kemasyarakatan. 

 :تلىكتررتتها كما 
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Sardiman, Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996). Hal 124 



 

 

ظتعلم أعماؿ كثَتة إما يتعلق بالعمل أك غَت العمل, يف شكل التفاين. عند جتميع  

ىناؾ ثالثة أنواع من كظيفة ىي: كاجب يف غتاؿ اظتهنة, مهمة اإلنسانية, ك اظتهمة يف 

 ِٗغتاؿ اجملتمع.

Sedangkan menurut Slameto tugas guru meliputi :  

1) Mendidik dengan  titik berat  memberikan arah dan motivasi pencapaian 

tujuan baik jangka pendek maupun jangka panjang. 

2) Memberikan fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman yang memadai. 

3) Membantu  perkembangan aspek-aspek pribadi seperti sikap, nilai-nilai dan 

penyesuaian diri. Demikianlah, dalam proses belajar mengajar guru tidak 

terbatas sebagai penyampaian ilmu pengetahuan saja tetapi guru memiliki 

tanggung  jawab pada keseluruhan perkembangan kepribadian siswa. 

 

 كتررتتها كما تلى:

 ةاظتدك  الطويلة ةديأدب ك يعطى التوجية ك دكافع حتقيق األىداؼ على اظت ( أ

 القصَتة.

 .تحقيق األىداؼ من خالؿ التعلم الكايفليعطى الوسائل   ( ب
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Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profrsional, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001), hal,4 
 



 

 

تنمية من شخصية الطالب,كموفق ك قيم ك تعديل النفس. كبذالك يف اليساعد ج( 

العلـو فقط كلكن كتب على اظتدرس اف نتلك اظتسؤكلية  لقيعملية التعليم, مدرس ليس م

 َّعلى التنمية من شخصية الطالب.

 تعليم اللغة العربية . ب

 تعريف تعليم اللغة العربية .ُ

Menurut Yusmiadi pembelajaran Bahasa Arab adalah pembelajaran yang 

mengembangkan keterampilan berkomunikasi lisan dan tulisan untuk memahami dan 

mengungkapkan informasi, pikiran, perasaaan, serta mengembangkan ilmu pengetahuan. 

 

 كتررتتها كما تلى:

ك  يةمهارة اظتواصالت اللسان يتطوررأم يوشتيادم اٌف تعليم اللغة العربية ىو تعليم اٌلذم 

 ُّاظتكتوبة لفهم ك تعبَت الإلعالـ ك الفكر ك العاطفة كتنمية اظتعرفة.
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  Slameto, Belajar dan Faktor-faktor yang  Mempengaruhinya ,(Jakarta: Rineka Cipta,2010), Hal 
97 
31

. Yusmiadi, “ istilah yang terkaid dengan pembelajaran bahasa arab”. Di akses dari 
http://yusmadi68.blogspot.co.id/ 7117/18 /beberapa-istilah-yang-terkait-dengan.html . Pada 10 
agustus 2017 pukul 20:33 



 

 

أف تعليم اللغة العربية ىي عملية هتدؼ إىل الدفع ك اإلرشاد ك التطوير يف بناء  

قدرة اللغة العربية الصحيحة إكتابية كانت اك سلبية. الغرض من تعليم اللغة العربية لتطوير 

اظتهارات األربعة ىي مهارة االستماع, مهارة الكاالـ, مهارة القراءة,  ك مهارة الكتابة. 

 ِّ عملية تعلم اللغة العربية.يفات أعماؿ مرتية أك منظمة كىذه اظتهار 

تعليم اللغة العربية ىو عملية التعليم لتوجيو الطالب ك لتنمية كفاءة لغتهم العربية سلبيا 

أك إكتابيا. كاظتراد ىنا إجراء تدريس اللغة العربية نفسها ك ليس التدريس عن الكتب 

 ة.اظتدركسة كاظتكتوبة باللغة العربية عام

إذف, تعليم اللغة العربية ىو عملية الًتبوية هتدؼ إىل الدفع ك اإلرشاد كالتطوير يف بناء 

قدرة اللغة العربية الصحيحة إكتابية أك سلبية. الغرض من تعليم اللغة العربية لتطوير اظتهارة 

 األربعة ىم : مهارة االستماع, مهارة الكالـ, مهارة القراءة, كمهارة الكتابة.

 

 خصائصتعريف  .ِ
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 ََُِ)حامعة الواد: دكف الطتباعة(, تعلٌم اللغة العربٌة,ماٌا سوسنتً, مٌلٌسا رٌزي,  



 

 

 ّّخصائص ىي الصفة اليت دتيز الشيء كحتدده ك اصتمع من كلمة "اصتصيصة".

 ّْخصائص ىي الشيء اطتاض من اإلنساف أك اصتماد.

 كما لتخطيط التعليم ىو :       

 أ(. شركط ختطيط التعليم اصتيد

 خطوات التخطيط كاإلعداد للتدريس اصتيد : 

a. Menentukan materi pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik 

b. Menentukan tujuan pembelajaran 

c. Berikan waktu yang lebih lama terhadap materi pelajaran yang dinilai sulit 

d. Memperhatikan perbedaan karakteristik kemampuan siswa 

e. Merancang penggunaan gaya bahasa yang kreatif 

f. Merencanakan metode pembelajaran 

g. Merencanakan pemanfaatan media pembelajaran 

h. Merencanakan penggunaan jenis alat evaluasi 

i. Merencanakan dan persiapan pembelajaran dan waktu pelaksanaan 

pembelajaran.
35

 

 

  كتررتتها كما تلى:
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معجم عربً -احمد مختار, تعرٌف و معنى خصائص بالعربً فً معجم المعانٌالجمع 

 77-11-7118( http://www.almaany.comعربً,)
34

  Tanpa nama, Pengertian karakteristik menurut para ahli, 
(http://www.pengertianmenurutparaahli.com), 22-11-2018 
35

 M. Hosnan, Pendekatan Saintifik dan Kontekstual dalam Pembelajaran Abad 21, (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2014), hlm.97 

http://www.pengertianmenurutparaahli.com/


 

 

 حتديد اظتواد التعليم اليت سيتم منحها للمتعلم . أ

 حتديد أىداؼ التعليم  . ب

 تعطي كقتا أطوؿ للمواد التعليم اليت تعترب صعبة  . ت

 االنتباه إىل االختالفات يف خصائص قدرات الطالب  . ث

 تصميم استخداـ أفتاط اللغة اإلبداعية  . ج

 ختطيط طريقة التعليم  . ح

 التخطيط الستخداـ الوسائط التعليم  . خ

 التخطيط الستخداـ أنواع أدكات التقييم . د

 كالتحضَت للتعليم ككقت تطبيق التعليمالتخطيط  . ذ

 ب(. مكوف خطة تنفيذ التعليم

 Perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang mengacu pada standar isi.
36
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 Ibid, hlm.98 



 

 

  كتررتتها كما تلى:

ذ التعليم الذم يشَت إىل ختطيط التعليم مصمم يف النموذج اظتنهج ك خطة تنفي 

 معيار احملتول

 اظتنهج . أ

Silabus merupakan referensi untuk persiapan kerangka pembelajaran untuk setiap 

bahan kajian mata pelajaran. 

  كتررتتها كما تلى:

 اظتنهج ىو مرجع إلعداد إطار التعليم لكل موضوع دراسة اظتوضوع 

 خطة تنفيذ التعليم  . ب

Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap 

muka untuk satu peetemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk 

mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai 

kompetensi dasar.
37

 

  كتررتتها كما تلى:
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 Ibid, hlm.99 



 

 

خطة تنفيذ التعليم ىو ـتطيط ألنشطة التعليم كجها لوجو صتلسة كاحدة أك  

أكشر. خطة تنفيذ التعليم كضعت من اظتنهج لتوجيو أنشطة التعليم للمتعلم يف جهد 

 لتحقيقو الكفاءة األساسية.

 كما تطبيق التعليم ىو :

 أ(. تعليم التفكَت النظرم

Aktivitas pembelajaran melalui belajar teori adalah menyusun kerangka pikiran 

yang menjelaskan fenomena alam atau fenomena sosial. Belajar teori bertujuan 

untuk menempatkan data dan fakta dalam kerangka organisasi mental. 

  كتررتتها كما تلى:

يفسر الظواىر الطبيعية نشط التعليم من نظرية التعليم ىو تشكيل إطار ذىٍت ؽتا  

أك الظواىر االجتماعية. أىداؼ نظرية التعليم لوضع البيانات كاضتقائق يف إطار التنظيم 

 العقلي

 ب(. تعليم اظتهارات اضتركية



 

 

Aktivitas pembelajaran melalui belajar keterampilan motorik adalah belajar 

melakukan gerakan yang melibatkan otot, urat, dan sendi secara langsung dan 

otomatis.
38

 

 كتررتتها كما تلى:

أنشطة التعليم من خالؿ تعليم اظتهارات اضتركية ىي تعليم القياـ باضتركات اليت  

 تنطوم على العضالت كالتجزيع كاظتفاصل مباشرة ك تلقائيا

 ت(. التعليم اظتعريف

Aktivitas pembelajaran melalui belajar kognitif adalah proses bagaimana 

menghayati, mengorganisasi, dan mengulangi informasi tentang suatu masalah, 

peristiwa, objek serta upaya untuk menghadirkan kembali melalui tanggapan, 

gagasan, atau lambang dalam bentuk kata-kata atau kalimat.
39

 

  كتررتتها كما تلى:
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 Ibid, hlm.105 
39

 Ibid, hlm.105 



 

 

أنشطة التعليم من خالؿ التعليم اظتعريف ىو عملية كيف نعيش كاظتنظمة كالتكرار  

اظتعلومات حوؿ مشكلة كاألحداث كالكائنات ككذلك اصتهد لتقدًن عودة من خالؿ 

 الردكد كاألفكار أك رموز يف شكل كلمات أك رتل

 كما تقوًن التعليم ىو :

 أ(. مفهـو التقوًن

ظتناىج التعليمية األساسية على اعتبار أف اظتنهاج نظاـ, يعد التقوًن أحد عناصر ا 

كترجح أقتيتو إىل ضركرة متابعة الربامج كاظتناىج التعليمية كضركرة تقوًن نتائجها بعد 

تطبيقها كالتعرؼ على مدل حتقيق األىداؼ الًتبوية كالتعليمية اظترغوب فيها, ك ىف ضوء 

و العملية اليت يتم هبا اضتكم القيمي على مدل ذلك يعرؼ التقوًن يف غتاؿ الًتبية على أن

 َْؾتاح العملية التعليمية بكافة عناصرىا على حتقيق األىداؼ اظترجوة منها.

 ب(. التقوًن كالنظاـ
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 َُِ(, ََِٓػتسن كاطم الفتالكم, سهيلة. اظتنهج التعليمي كالتدريس الفاعل, )كايرك: دارالشركؽ,   



 

 

غالبا ما يالحظ يف مفهـو التقوًن ارتباطو بالعديد من اظتفاىيم, كمن اظتالحظ أف تلك 

اظتصطلحات كاظتفاىيم ال تستخدـ مبدلوالت ػتددت بل ىنك شيء من التداخل بينها 

 أك إحالؿ بعضها ػتل البعض, أك أهنا تستخدـ مبعاف غَت معا نيها ك ىي: 

 عملية التقوًن 

 التقدير 

 التقييم 

 القياس 

 التشحيص 

 التقوًن 

 ت(. أنواع التقوًن

 كما أنواع التقوًن ىو : 



 

 

التقوًن التمهيدم )التشخيصي( قبل بدء العملية التعليمية الًتبوية لتحديد  . أ

 مستول اظتتعلُت من أجل حتديد األساليب اظتناسبة ظتستوياهتم

رية حتلوير التقوًن التطويرم )انبنائي( يتم يف أثناء تنفيذ اظتنهاج, أك يف أثناء جت  . ب

 اظتنهاج, لتحديد سلبيات اظتنهاج ك إكتابياتو

التقوًن النهائي يتم بعد تنفيذ اظتنهاج كلغرض أختاذ قرار بصالحيتو أك بعدـ   . ت

 صالحيتو

 ُْتقوًن اظتتابعة لقياس أثار العملية التعليمية على اظتستول البعيد ك نتائجها.  . ث

 غرضى تعليم اللغة العربية .ّ
a) Mengembangkan  kemampuan  berkomunikasi dalam bahasa arab, baik lisan 

maupun tulis, yang mencakup empat kecakapan bahasa yakni menyimak 

(istima’), berbicara (kalam), membaca (qira’ah), menulis (kitabah). 

b) Menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Arab sebagai salah satu 

bahasa asing untuk menjadi alat utama belajar, khususnya dalam mengkaji 

sumber-sumber ajaran islam. 

c) Mengembangkan  pemahaman tentang saling keterkaitan antara bahasa dan 

budaya sertamemperluar cakrawala budaya. Dengan demikian, peserta didik 

diharapkan memiliki wawasan lintas budaya dan melibatkan diri dalam 

keragaman budaya. 
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 َُٔنفس اظترجع,  



 

 

 كتررتتها كما تلى:

 غرض تعليم اللغة العربية ىو: 

 اللغة العربية اما اللساف اك اظتكتوب, اٌليت مشتمل على يفصاؿ تتنمية قدرة اإل ( أ

 كاإلستماع. القراءةاألربعة اظتهارات باللغة العرابية ك ىي الكالـ ك الكتابة ك 

اللغة العربية مثل أحد من اللغة العربية لواقع األلة  فهم عن مهٌمت واعيةتنمية ال ( ب

 , خصصا يف حبث مصادر الدركس اإلسالمية.لمةالرئيسية التع

 يرجي قافة. مع كذلك,تال تقوية األفقةاللغة كالثقافة ك  الفهم بُت عالقة تنميةج( 

ِْع الثقافة.بنو  همنفس يتخلطواالفكرة الثقافة ك  االطالب اف نتلكو 
  

 تعليم اللغة العربيةانواع مهارات ىف  .ْ

 كما تعليم اللغة العربية دتٌلك أربعة مهارات ىو :

 مهارات االستماع  . أ
 ىو قولب مقدرة يف اتسماع ك فقو إعالـ اللغة العربية اليت صدر اظتعٌلم
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 مهارات الكالـ  . ب
 ىو أفشى خاطر شفاىا

 مهارات القراءة  . ج
 ىو فقو اشعار ضمٌٍت يف النٌص قراءة

 مهارات الكتابة  . د
                                 ّْىو ىطل اطتاطر بكتابة. 
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 Furqonul Aziz dan Chaidar Al-Wasilah, Pengajaran Bahasa Komunikatif, (Bandung: Remaja 

Rosda Karya, 2000, Cet II), hlm 108 h 



 

 

 الفصل الثالث

 ميدان البحث

 عن المدرسة العالية سبيل الحسنةية تاريخالنبذة ال . أ

ىو مؤسسة  ََََُُُِّٕٓٔإحصاءات مرقمة اظتدرسة العالية سبيل اضتسنة 

تعليمية رشتية على مستول اظتدرسة اظتتوسطة العالية اضتكومية  يف ؤسسة معهد سبيل 

اضتسنة. اظتدرسة العالية سبيل اضتسنة تقع جغرافيا على الطريق السريع باليمبانج جاميب  

العملية رشتيا  نوب تبدأقرية بوركسارم اظتنطقة شتباكا دائرة بانيواسُت سومطرة اصت ِْكم. 

سبيل  ةاظترسة عالي ََِٕ مارس َِك منذ تاريخ.  ُٓٗٗيوليو  ُٕمنذ التاريخ 

 C.KW.06/08/MA/022/2007.11بالشهادة على الرقم: االعتماد مع القيمة ب  ةاضتسن
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 7118ابرٌل  11الوثٌقة,  



 

 

 تها وأهدافهاورسال المدرسة العالية سبيل الحسنة رؤية . ب

 رؤية المدرسة .ٔ

"المدرسة اإلسالمية و المتازة و المطلوبة عند اضتسنو ىيرؤية اظتدرسة سبيل 

 مع اظتؤشرات التالية:المجتمع" 

 : التقول ك التمسك دائما القيم اإلسالمية يف اظتعيشة ك اضتياة. اإلسالمية 

ذات جودة عالية  يف إتقاف العلـو ك التكنولوجيا ك اإلنتاف ك التقول كذلك   : اظتتازة

 متحمس كما خليفة يف األرض

 :معتمد ك مقبوؿ ك اظتطلوبة عند اجملتمع اظتطلوبة عند اجملتمع

 

 



 

 

 رسالة المدرسة .ٕ

تنظيم التعليم الذم يستعرض على نوعية اطتركتُت اليت اصتودة سواء  (ُ

 ياعلميا كأخالقيا ك اجتماع

تطوير اظتوارد البشرية متفوقة يف العلـو ك التكنولوجيا ك اإلنتاف ك  (ِ

 التقول من  خالؿ عملية تعلم فعالة ككفاءة.

تنمية ركح اإلمتياز يف غتاؿ الدين,ك العلم, كالتكنولوجيا,  كالثقافة,  (ّ

 ك ك الرباعة.

حتسُت نوعية تعلم اظتدرسة العالية سبيل اضتسنة استنادا إىل  (ْ

 ا ك اإلنتاف ك التقول.التكنولوجي

 حتسُت التحصيل الدراسي ك غَت اإلؾتاز األكادنتي. (ٓ

 تنفيذ تعلم النشط,ك اظتبتكرة, ك اطتالؽ, ك الفرج عنو (ٔ



 

 

كزيادة اإلنتاف ك التقول فضال عن معرفة الطالب, خاصة يف غتاؿ  (ٕ

العلـو ك التكنولوجيا حىت يتمكن الطالب من مواصلة لتعليم على 

 ُتمستول الكلية الؤىل

 حتسُت تقدير القيم الدينية أف يكوف مصدرا ضتكمة التصرؼ (ٖ

حتسُت قدرة الطالب كأعضاء اجملتمع يف إقامة العالقت االجتماعية  (ٗ

 مع القيم اإلسالمية متعلقةكالثقافية كالبيئة الطبيعية 

 حتسُت اصتودة ك رفاىية اظتوارد البشرية تدرجيا (َُ

 . أهداف المدرسةٖ

 كخوؼ اهلل طالب اإلنتانيةإعداد ال ( أ

 يتخلقوف باألخالؽ الكرنتةالذين  طالبتشكيل ال  ( ب

 الطالب ليصجوا انسانا شخصيا ك ذاليا كجوداكإعداد   ( ت



 

 

كغرس موقف اصتهود يف اظتنافسة, ك التكيف مع البيئة ك تطوير   ( ث

 موقف الصدؽ

جتهيز الطالب بالعلم ك التكنولوجيا كي يقدر الطالب ظتنافسة   ( ج

 إستمرار إىل مستول التعليميو التالية

 سبيل الحسنة العاليةمدرسة ال في أحوال المعّلمين والمعّلمات . ج

اظتعٌلم ىو سخص مهٌم يف عملية التعليم كلو دكر مهٌم يف تكوين سلوؾ الطالبات، 

إعطاء العلـو فقط كلكن لتسن سلوكهم أيضا. كظتعرفة عن كلذالك كظيفة اظتعٌلم ليس يف 

 أحواؿ اظتعٌلمُت كاظتعٌلمات باظتدرسة العالية سبيل اضتسنة فنظر إىل اصتدكاؿ اآليت:

 

 

 



 

 

 :ٔالجدوال

 أحوال المعّلمين والمعّلمات في المدرسة العالية سبيل الحسنة

 الرقم
أشتاء اظتعٌلمُت 

 كاظتعٌلمات
 الوظيفة

الشهادة 

 خرةاآل
 اظتاٌدة

 قتصادا FKIP رئيس اظتدرسة كحيودم ُ

 .Wakabid إركانذرا ِ

Kurikulim  
Tarbiyah قرآف اضتديث/الفقوال 

 .Wakabid سوتيٌت ّ

Kesiswaan  
FKIP علم اإلجتماع 

 Wakabid. Sar زين الدين ْ

Prasarana 

Tarbiyah 
 الرياضيات

  Wakabid. Humas اضتاج موبارل ٓ
Tarbiyah / 

IPI 
 اللغة العربية

 قرآف اضتديثال Syaria’ah عٌلماظت اضتج أنؤار قتامى ٔ



 

 

 علم االحياء Tarbiyah عٌلمةاظت أرنيتا اريانيت ٕ

 علم االحياء Tarbiyah عٌلمةاظت ىسىت ليانا ٖ

 Tarbiyah عٌلماظت أكجنج ىرياندل ٗ

/IPI 
 عقيدة أخالؾ

 اإلؾتليزيةاللغة  Syari’ah ةعٌلماظت دكل يتمى َُ

 FKIP عٌلمةاظت نانيك ايٌت ُُ

تكنولوجيا اظتعلومات 

 كاالتصاالت

 اللغة الإلندكنيسية FKIP عٌلمةاظت أرل سوسنيت ُِ

 تاريخ FKIP اظتعٌلمة يٌت إرتايويل ُّ

 فنجاسكس, الفقو MA اظتعٌلم اضتاج مفقاح اعتدل ُْ

 MA اظتعٌلم حبيب سورانو ُٓ

/Pondok 

 الفقو

 اظتعٌلم سرببىت ُٔ
STKIP 

 الرياضيات



 

 

 اللغة اإلؾتليزية FKIP اظتعٌلمة نوىف كرستينا ُٕ

 علم اإلجتماع, فكن FKIP اظتعٌلمة إيندانج يوناىن ُٖ

 FKIP اظتعٌلمة ىَتا كاتو ُٗ

 اللغة الإلندكنيسية,

 اإلسالمية فنوف كثقافة

 قيسيك FKIP اظتعٌلمة يٍت كوشتَتا َِ

 قتصادا FKIP اظتعٌلمة أنيك رفليك مرديانا ُِ

 الرياضيات FKIP اظتعٌلمة أفريانىت ِِ

 جغرافية FKIP اظتعٌلم ػتمد رصنوف ِّ

 اإلسالمية فنوف كثقافة FKIP اظتعٌلمة فطول نورديانا ِْ

 Tarbiyah اظتعٌلم مَت ليانشة ِٓ

تاريخ الثقافة 

 اإلسالمية



 

 

 اللغة الإلندكنيسية FKIP اظتعٌلمة إسناياتى ِٔ

 اإلسالمية فنوف كثقافة FKIP اظتعٌلمة مرلينا سوحىت ِٕ

 اإلسالمية فنوف كثقافة Sendratistik اظتعٌلمة تينت إيبيتا ِٖ

 الًتبية اظتدنية FKIP اظتعٌلمة نَتداكاتى ِٗ

 اللغة العربية Tarbiyah اظتعٌلم مدثر َّ

 فنجاسكس FKIP اظتعٌلمة كرستُت ُّ

 Tehnik اظتعٌلم يوسوؼ أرفوزكى ِّ

تاريخ الثقافة 

 اإلسالمية

 اللغة العربية MA اظتعٌلم نور اطتالص ّّ

 الًتبية اظتدنية FKIP اظتعٌلمة سوجي نوفيتا سادعا ّْ

تكنولوجيا اظتعلومات  Sainstek اظتعٌلمة بوترل راحايو ّٓ



 

 

 .اظتصدر: كثيقة يف إدارة اظتدرسة العالية سبيل اضتسنة

 المدرسة العالية سبيل الحسنة في أحوال الموظّفين والموظّفاتد. 

ظما. إما يف تنعوامل مهٌمة لدعم النشاط اظتدرسي كي يكوف م كاف اظتوظف ىو إحدل

ظتعرفة عن أحواؿ اظتوظٌفُت كاظتوظٌفات باظتدرسة ك . اأماهنك  اظتدرسة نظافةك نشاط اإلدارة 

 ىل اصتدكاؿ اآليت:إ فنظرالعالية سبيل اضتسنة 

 :ٕالجدوال

 كاالتصاالت

 فنجاسكس Olahraga اظتعٌلم ػتمد إيزاف ّٔ

 قتصادا Ekonomi اظتعٌلم ػتمد مصباح اظتنَت ّٕ

 /Sastek اظتعٌلمة خافظة العلـو ّٖ

Kimia 
 كيمياء

 .Pend اظتعٌلمة إيلى ىريانىت ّٗ

Matematika  
 الرياضيات



 

 

 أحوال الموظّفين والموظّفات في المدرسة العالية سبيل الحسنة

 الرقم
أسماء الموظّفين 

 والموظّفات
 الوظيفة خرةالشهادة اآل

 Tarbiyah / IPI Pembina OSIS اضتاج موبارل ُ

 FKIP Guru BK نانيك ايٌت ِ

 Tarbiyah KA. TU مَت ليانشة ّ

 مدثر ْ
Tarbiyah Staff TU 

 MA Staff TU إينا سوسلياين ٓ

 Pembina Pramuka  كريس كالويو ٔ

 D3 Pengawas perpus سابوترارياف دمي  ٕ

 .ظتصدر: كثيقة يف إدارة اظتدرسة العالية سبيل اضتسنةا

 



 

 

 

 

 المدرسة العالية سبيل الحسنة في أحوال الطالبات ه. 

. كجب على اظتعٌلم أف ينظم كاف اظتعٌلم كالطالبات يف عملية التعليم مهمٌ   

باظتدرسة العالية سبيل اضتسنةفنظر  حواؿ الطالباتأعملية التعليم بالنظاـ اضتسن. كظتعريفة 

 إىل اصتدكاؿ اآليت:

 :ٖ الجدوال

 عاليه سبيل الحسنهلأحوال الطالبات في المدرسة ا

 الصفّ 
 األجناس

 مجموعةال
 الطالبات الطالب



 

 

 الصفّ 
 األجناس

 مجموعةال
 الطالبات الطالب

َُ MIA ِِ َْ ِٔ 

َُ IIS ْٓ ِْ ِٗ 

ُُ MIA ُٖ ْْ ِٔ 

ُُ IIS ِٓ ِْ ٕٔ 

ُِ MIA ُْ ِْ ٓٔ 

ُِ IIS ُّ َٓ ُٖ 

 ِْْ مجموعة الطالبات

 ةسبيل اضتسن ةعاليالإدارة اظتدرسة  اظتصدر: كثيقة يف

 

 



 

 

 

 المدرسة العالية سبيل الحسنة فيوسائل الأحوال و. 

العناصر اظتساعدة إؾتاز الطالبات حىت تكوين  كانت الوسائل من أىمٌ   

 اصتدكاؿ اآليت: ىلإكظتعرفة عن أحواؿ الوسائل باظتدرسة العالية سبيل اضتسنة فنظر  طيبة.

 :ٗالجدوال 

 المدرسة العالية سبيل الحسنة في أحوال وسائل

 البيان عددال أجناس الوسائل الرقم

 جيد ُ ساجداظت ُ

 جيد ُٓ الفصل ِ

 جيد ِ قندؽ ّ



 

 

 البيان عددال أجناس الوسائل الرقم

 جيدة ُ ؼترب اللغة ْ

 جيدة ُ ؼترب علم الًتبية الطبيعية ٓ

 جيد ُ ؼترب الكمبيوتر ٔ

 جيد ُ مقصف ٕ

 ةجيد ُ مكتبة ٖ

 ةجيد ُ غرقة رياضة ٗ

 ةجيد ُ غرقة ضيف َُ

                                   .إدارة اظتدرسة العالية سبيل اضتسنة اظتصدر: كثيقة يف



 

 

 لفصل الرابعا

 عرض البيانات و تحليلها ومناقشتها

هبا الباحثة عن طريق كصف رتيع يف ىذه اضتالة ستقدـ الباحثة نتائج البحث اليت قامت 

 العمليات اليت حتدث أثناء إجراء البحث:

 تعليم اللغة العربية في و خصائصه معلم اللغة العربية تصميم .ٔ

نتكن إثبات ذلك عندما تسأؿ الباحثة معلم اللغة العربية "ىل يضع اظتعلم خطة تنفيذ 

تعليم قبل بدء عملية التعليم"  أجاب معلم"لقد كضعت خطة نتفيذ التعليم كمواد 

مث صتميع خطوات التعليم أجريت باستخداـ مدخل  َُِّالتعليم باستخداـ منهج 

 ْٓعلمي.
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 َُِٖ-َْ-ُٕنور اطتالص, مدرسة الغالية لغة العربية سبيل اضتسنة مقابلة مع األستاذ  



 

 

اما يف تعيُت اىداؼ التعليم, معلم ينظر مؤشرات التعليم اليت كتب حتقيقها من  

مادة تعليم. نتكن إثبات ذلك من خالؿ اظتالحظات اليت يقـو هبا الباحثةيف الفصل أف 

 التعليم اليت مت تدريسها يتم تنفيذىا بشكل جيد كأىداؼ التعليم اليت مت حتقيقها.اظتواد 

عند التخطيط ظتواد التعليم, اظتعلم طرقا ؼتتلفة ليتم منحها للمتعلم. نتكن إثبات عندما 

إىل األىداؼ التعليم اصتديدة   معلم  يسأؿ الباحثة "كيفية التخطيط ظتواد التعليم" نظر

 ْٔصتعل اظتواد التعليم.

يف ختطيط طرؽ التعليم, لتدد معلم على أساس األىداؼ كاظتواد كقدرة اظتتعليم. لتدد 

أخذ مواد إضافية من الكتب اظتقدمة مث معلم  معلم على أساس اظتواد التعليم يف الكتاب.

استخدـ الطريقة اظتناسبة  ي كك يستخدـ معلم مدخل العلم  .من معهد سبيل اضتسنة

 ْٕ.أثناء التعلم
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مث اختيار كسائل اإلعالـ الصحيحة كموارد التعلم, أعطي اظتواد من خالؿ الكتب 

اظتدرسية اليت مت توفَتىا كباإلضافة إىل ذلك, فأنا أغتنم أيضا كسائل التواصل االجتماعي 

 اظترتبطة بالتعلم.

ىداؼ كاظتواد كالطرؽ كموارد التعلم. بعد كل شيء التخطيط لو يبدأ بتحديد األ 

تليها التخطيط للتقوًن الذم سيقـو بو اظتعلم, عند التخطيط للتقونتَتل اظتعلم مادة تعليم 

 يف شكل أكصاؼ كسيتم إعطاء من اطتيارات للمتعلم. 

ىذا نتكن أف يثبت عندما يسأؿ الباحثة"كيف ختطيط التقونتالذم سيتم تنفيذ"   

ـو بتعديل اظتواد التعليم اظتقدمة للمتعلم على شكل أكصاؼ أجاب معلم "سوؼ أق

 ْٖمتعددة كخيارات متعددة مث يتم إخراء التقوًن بشكل مستمر".

معلم اللغة العربية يف تصميم التعليم من خالؿ بناء على نتائج اظتقابالت أعاله,  

اىداؼ التعليم, اما يف تعيُت  .حتديد األىداؼ كاظتواد كأساليب كمصادر التعلم كالتقييم
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عند  ,إىل األىداؼ التعليم اصتديدة صتعل اظتواد التعليم  معلم  ظتواد التعليم اظتعلم نظر

لتديد اظتادة ، يستخدـ اظتعلم موارد التعلم من اضتكومة، كيستخدـ اظتعلم أيضنا الكتب 

اظتدرسية اظتقدمة من معهد سبيل اضتسنة.ك يستخدـ معلم مدخل العلمي ك طريقة 

عند  ,معلم ينظر مؤشرات التعليم اليت كتب حتقيقها من مادة تعليم ,عية الشفويةالسم

للتقونتَتل اظتعلم مادة تعليم يف شكل أكصاؼ كسيتم إعطاء من اطتيارات  التقييم

قبل البدء يف عملية تعليم اللغة العربية. بعد كل شيء ؼتطط جيدا نتكن تنفيذ  للمتعلم.

 عملية التعلم.

 تعلم اللغة العربيةفي  و خصائصهتنفيذ معلم اللغة العربية  .ٕ

إستنادا على البيانات اليت قد رتعتها الباحثة يف ىذا باظتالحظات اىل معلم اللغة العربية 

يف اظتدرسة العالية سبيل اضتسنة. يف عملية التعليم من اظتعلم مدثر قراءة السالـ عليكم 

من غياب اظتتعلم بعد ذلك يقـو اظتعلم بتهيئة الفصل  اظتعلمكحتية اظتتعلم مث يتحقق 

كاالستعداد الذىٍت للمتعلم للتعلم كبناء دافع اظتتعلم من خالؿ تقدًن حملة عامة عن فوائد 



 

 

أقتية تعلم اللغة العربية كتسهيل اظتتعلم على فهم القرآف. بعد ظركؼ الصف اظتواتية, 

بسم اهلل الرزتن الرحيم. مث يطرح اظتعلم أسئلة يدعو اظتعلم اظتتعلم إىل فتح الدرس بقوعتم 

  ْٗحوؿ اظتادة اليت دتت دراستها كالعالقة باظتواد اظتراد دراستها

إستنادا على البيانات اليت قد رتعتها الباحثة يف ىذا باظتالحظات اىل معلمي اللغة العربية 

التعليم قبل بداية يف اظتدرسة العالية سبيل اضتسنة. نظرت الباحثة أف اظتعلم قد خطة 

عملية التعليم من حتديد األىداؼ كاظتواد كالطرؽ ككسائل اإلعالـ كموارد التعليم 

 َٓكخطوات أنشطة التعليم كالتقوًن.

مث يف األنشطة األساسية, يعرض اظتعلم الوسائل التعليم كيراقبها اظتتعلم, يتم نتفيذ  

م الدركس اليت سيتم تعليمها. مث ىذا البشاط من قبل اظتعلم عدة مرات حىت يعرؼ اظتتعل
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أمراظتعلم من اظتتعلم قراءة النص يف الكتاب كفقا للمادة ذات الصلة. بعد أف يقوؿ اظتتعلم 

 ُٓمعا مرات.

مث امر اظتعلم اىل اظتتعلم لقراءة النص, مث امر اظتعلم من اظتتعلم اف يسأؿ عن  

ن اظتعلم ال يقوؿ على الفور اظتفردات اليت مل يفهمها كىناؾ احد من اظتتعلم يسأؿ كلك

اصتواب ك أمر اظتعلم من اظتتعلم الكتابة على السبورة, مت تنفيذ النشاط مرات. مث يعطي 

اظتعلم الوقت للمتعلم للعثور على اإلجابة, أمرمن اظتتعلم الذين يعرفوف اإلجابات كتابتها 

ؽتارسة دتاؤين حوار يف على السبورة. بعد أف يفهم رتيع اظتتعلم أف اظتعلم أمرمن اظتتعلم 

الكتاب للحصوؿ على قيمة إضافية كأمرمن اظتتعلم البحث عن شركائهم إلظهار اضتوار 

أماـ الفصل. بعد أف يأخذ اظتعلم القيمة اإلضافية, أمراظتعلم من اظتتعلم إدتاـ اظتواد اليت مت 

 ِٓللمتعلمتعلمها. كأثناء عملية التعليم, يتحٌرؾ اظتعلم حوؿ الفصل إليالء اىتماـ 
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يف النشاط اطتتامي, حفر اظتعلم اظتتعلم على التعود التواصل باستخداـ اللغة  

العربية اليت تعلموىا. ألف الوقت قد حاف للمعلم يدعو اظتتعلم إلغالؽ الدرس بقوؿ 

 ّٓاضتمد هلل.

فيما يتعلق بتنفيذ التعليم على أساس صيفة اظتالحظة اظترفقة, يبدأ كل من معلمي  

ربية عملية التعليم من خالؿ ربط اظتادة اليت كتب إجراؤىا باظتواد اليت دتت اللغة الع

دراستها من قبل. ىذا نتكن إثبات من قبل الباحثة"يقـو اظتعلم بأنشطة تتعلق  باظتواد 

اظتستفادة من اظتواد السابقة اجاب اظتعلماف "أفعل ذلك عن طريق ربط اظتادة السابقة مع 

 ْٓاظتواد اظتراد دراستو".

باإلضافة إىل ربط اظتواد السابقة باظتواد اليت تدريسها, لتفر اظتعلم اظتتعلم أيضا  

على أف يصبحوا متحمسُت للتعلم استنادا إىل اظتالحظات اليت قاـ هبا الباحثةبالنسق 

اظترفق للمالحظة إعاله, أف اظتعلم يعطي الدافع للمتعلم بطرؽ ؼتتلفة. ىذا نتكن أف 
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باحثة"اجاب اظتعلماف "يف حتفيز اظتتعلم يقدـ استاذ مدثر حملة عامة يثبت عندما يسأؿ ال

 ٓٓعن فوائد أقتية تعلم اللغة العربية كتسهيل اظتتعلم على فهم القرآف.

إىل جانب ذلك يف كل التعلم يعطي اظتعلم دائمنا مفردات جديدة ضتفظ  

 الطالب, كأف تستخدـ للتحدث يف الفصل عند تعلم اللغة العربية.

 جانب اظتعلم تسليم اظتواد بشكل جيد كما يقـو اظتعلم بتعليم الفصل إىل 

الدراسية بطريقة منظمة باستخداـ األساليب اظتناسبة كاظتدخل اليت تتماشى مع خطوات 

بشأف تنفيذ التعليم. ىذا نتكن أف يثبت عندما يسأؿ الباحثة"كيف تنفيذ  َُِّمنهج 

ظتعلم "يف تنفيذ التعليم كفقا للخطوات اليت مت التعليم كطرؽ التعليم" اظتعلماف أجاب ا

اظتتعلم باستخداـ مدخل علمي.  َُِّتعيينها كتركز خطة تنفيذ التعليم منهج 

 ٔٓكاستخداـ األساليب اظتناسبة يف تنفيذ التعليم.
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مث يف استخداـ مصادر التعلم مثل الكتب كالسبورة العرض أثناء عملية التعلم  

ىذا نتكن أف يثبت عندما يسأؿ الباحثة"كيف استخداـ  يتم استخدامها بشكل جيد.

موارد التعلم" اجاب اظتعلماف "يستخدـ أساتذ مدثر الكتب كالسبورة كالدعائم 

اظتستخدمة بينما يستخدـ استاذ موبرم السبورة لشرح اظتواد التعليم كأجهزة العرض كأداة 

 ٕٓلتسهيل اظتعلم يف عملية التعليم.

يف تنفيذ تعلم اللغة معلم اللغة العربية بالة كاظتالحظات أعاله بناء على نتائج اظتقا 

 .العربية ، ال يسمح اظتعلم للطالب باستخداـ اللغة اإلندكنيسية عند تعلم اللغة العربية

ينفذ اظتعلم التعليم مع ثالثة أنشطة ىي النشاط األكيل كأنشطة األساسية كأنشطة 

ية التعليم, يربط اظتعلم بُت اظتوضوع كاظتواد اإلغالؽ. يف النشاط االكيل قبل بدء عمل

السابقة كلتفيز اظتتعلم. مث األنشطة األساسية للمعلم تنفيذ التعليم كفقا للخطوات اليت مت 

يركز على اظتتعلم باستخداـ مدخل علمي.  َُِّتعيينها يف خطة تنفيذ التعليم منهج 

                                                 
52

 َُِٖ-َْ-ُٕمعلم اللغة العربٌة سبٌل الحسنة ¸مقابلة األستاذ نور الخالص 

 



 

 

د التواصل باستخداـ اللغة العربية اليت مث يف النشاط النهائى, حفز اظتعلم اظتتعلم على التعو 

 تعلمها كاظتعلم يدعو اظتتعلم إلغالؽ الدرس بقوؿ اضتمد اهلل كاظتعلم يقوؿ السالـ عليكم.

 تعليم اللغة العربيةفي  و خصائصه تقويم المعلم اللغة العربية .ٖ

على أساس البينات اليت رتعتها الباحثة باظتالحظات من معلم اللغة العربية يف  

اظتدرسة العلية سبيل اضتسنة. لتقوم مالتعليم يقـو اظتعلم بإجراء تقييمات حقيقية. التقوًن 

اضتقيقي ىو قاياس لنتائج تعلم اظتتعلم صتوانب اظتواقف ك اظتهارات ك اظتعرفة. تقوًن اظتوقف 

اقبة السلوؾ اليومي للمتعلم كيتم ذلك عن التعليم يف الفصل كخارج الفصل من خالؿ مر 

كيتم تقوًن اظتعرفة من خالؿ اختبارات مكتوبة يف شكل أكصاؼ أك متعددة حىت يتمكن 

اظتتعلم من التذكر كفهم اظتادة اليت دتت دراستها. كتقونتمهارات اظتتعلم اللغة من مهارات 

     علم بإجراء ػتادثات متعلقة باظتواد كاظتمارسة أماـ التحدث عن طريق ؽتتعلمة اظتت

 ٖٓ. الفصل
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راء تقوًن اظتوقف" اجاب جسأؿ الباحثة"كيفية إتىذا نتكن أف يثبت عندما  

اظتعلم "لقد قمت بتقوًن اظتوقف من اضتياة اليومية متعلم كمراقبة سلوؾ اظتتعلم اظتتعلق 

  ٗٓبعملية التعليم اظتستمرة.

تقوًن اظتعرفة من خالؿ اختبار كتايب شكل كصف كخيارات بعد ذلك يأخذ  

متعددة حىت يتمكن اظتتعلم من التذكر ك فهم اظتادة اليت دتت دراستها. ىذا نتكن أف 

يثبت عندما يسأؿ الباحثة"كيف يفعل تقوًن اظتعرفة" اجاب اظتعلم "لقد قمت تقوًن 

عددة حىت يتمكن اظتتعلم اظتعرفة مع اختبارات مكتوبة يف شكل أكصاؼ أك خيارات مت

 َٔانا دائما أعطي مفردات جديدة ضتفظها. من تذكر كفهم اظتادة اليت دتت دراستها.

باإلضافة إىل اظتعلم تقوًن اظتعرفة من خالؿ االختبارات التحريرية, يقـو اظتعلم  

ا أيضا بتقوًن مهارات اللغة للمتعلم عن طريق ؽتتعلمة اظتتعلم بإجراء ػتادثة للتدرب. ىذ

نتكن أف يثبت عندما يسأؿ الباحثة"كيف تفعل تقوًن اظتهارات" اجاب اظتعلما "أفعل 
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عن طريق ؽتتعلمة اظتتعلم بإجراء ػتادثات تتعلق باظتواد قيد الدرس كؽتارسة أماـ الفصل 

 ُٔكما أنتبو أيضا إىل كيفية تواصل الطالب على أساس يومي.  بالتناكب.

على نتائج اظتقابالت كاظتالحظات السابقة, معلم اللغة العربية يف مدرسة بناء  

يقيس نتائج تعلم اظتتعلم جيدا مبا فيو الكفاية يف عالية سبيل اضتسنة القياـ بتقوًن حقيقي 

صتوانب اظتواقف كاظتعرفة كاظتهارات. تقوًن اظتوقف ينظر من اضتياة اليومية كسلوؾ اظتتعلم يف 

كمن حفظ   اظتعرفة من االختبارات الكتابية يف شكل كخيارات متعددةحُت أخذ تقوًن 

 كتقوًن اظتهارات, يقـو اظتتعلم بأداء مهاـ معينة مثل ؽتارسة احملادثة مفردات كل اجتماع,

                                    .ك من طريقة تواصل الطالب كل يـو
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 الفصل الخامس

 االقتراحات النتائج و

 نتائج البحثتحليل  . أ

 ستخلصت الباحثة كما يلي:
معلم اللغة العربية يف تصميم التعليم من خالؿ حتديد األىداؼ كاظتواد كأساليب  .ُ

 اما يف تعيُت اىداؼ التعليم, ظتواد التعليم اظتعلم نظر .كمصادر التعلم كالتعليم

عند لتديد اظتادة ،  ,إىل األىداؼ التعليم اصتديدة صتعل اظتواد التعليم  معلم 

يستخدـ اظتعلم موارد التعلم من اضتكومة، كيستخدـ اظتعلم أيضنا الكتب اظتدرسية 

استخدـ اظتقدمة من معهد سبيل اضتسنة.ك يستخدـ معلم مدخل العلمي ك 

معلم ينظر مؤشرات التعليم اليت كتب حتقيقها من  ,الطريقة اظتناسبة أثناء التعلم

اظتعلم مادة تعليم يف شكل أكصاؼ كسيتم إعطاء من  مالتقييعند  ,مادة تعليم



 

 

قبل البدء يف عملية تعليم اللغة العربية. بعد كل شيء ؼتطط  اطتيارات للمتعلم.

 جيدا نتكن تنفيذ عملية التعلم.

تنفيذ تعلم اللغة العربية ، ال يسمح اظتعلم للطالب معلم اللغة العربية يف  .ِ

ينفذ اظتعلم التعليم مع ثالثة  .لم اللغة العربيةباستخداـ اللغة اإلندكنيسية عند تع

أنشطة ىي النشاط األكيل كأنشطة األساسية كأنشطة اإلغالؽ. يف النشاط االكيل 

قبل بدء عملية التعليم, يربط اظتعلم بُت اظتوضوع كاظتواد السابقة كلتفيز اظتتعلم. 

مت تعيينها يف  مث األنشطة األساسية للمعلم تنفيذ التعليم كفقا للخطوات اليت

يركز على اظتتعلم باستخداـ مدخل علمي. مث  َُِّخطة تنفيذ التعليم منهج 

يف النشاط النهائى, حفز اظتعلم اظتتعلم على التعود التواصل باستخداـ اللغة 

العربية اليت تعلمها كاظتعلم يدعو اظتتعلم إلغالؽ الدرس بقوؿ اضتمد اهلل كاظتعلم 

 يقوؿ السالـ عليكم.



 

 

يقيس نتائج تعلم جيدا مبا فيو الكفاية يف اللغة العربية يف تقوًن حقيقي  معلم .ّ

اظتتعلم صتوانب اظتواقف كاظتعرفة كاظتهارات. تقوًن اظتوقف ينظر من اضتياة اليومية 

كسلوؾ اظتتعلم يف حُت أخذ تقوًن اظتعرفة من االختبارات الكتابية يف شكل 

كتقوًن اظتهارات, يقـو اظتتعلم  اع,كمن حفظ مفردات كل اجتم  كخيارات متعددة

  .ك من طريقة تواصل الطالب كل يـو بأداء مهاـ معينة مثل ؽتارسة احملادثة

 اإلقتراحات . ب

 لرئيس اظتدرسة .ُ

 اظتعلمُت رتيع مع اإلتصاؿ اصتيد على رئيس اظتدرسة أف يداـك إقامة ينبغي ( أ

 .اللغة العربية تعليم كخاصة طريقة التعليم كاستخداـ تنفيذ يف كاظتوظفُت

 اللغوية، معمل سيما ال الالزمة، باألدكات غتهزة عليو أف كتاىز كينبغي  ( ب

 دركس على حتتوم اليت الكاسيت تسجيالت مثل أخرل أدكات عن فضال

 استخداـ اللغة العربية ظتعلمي نتكن حبيث هبا الناطقُت من العربية اللغة

 .العربية تعليم اللغة يف التعليم كسائل

 اللغة العربيةظتعلم  .ِ



 

 

 دركس تكوف حبيث العربية اللغة بتعليم الطالب اىتماـ البد عليو اف يرتقي .أ 

 .للطالب الزيادة قيمة العربية

 القيود كجو يف اآلف حىت بذعتا اليت اصتهود على لتافظ عليو أف كينبغي .ب 

 .لتسنها كأف القائمة

 للطالب .ّ

ك ينبغي على الطالب أف يزيدك يف ؽتارسة اللغة العربية كالتحدث با للغة العربية ك 

ك ينبغي على الطالب العربية يف شكل األشرطة ك قرص اظتغضوص  اللغةاإلستماع ايل 

 العربية. العربية ك  أف يكتبو بكتابة اللغة اللغةأف يقرأك كتب 
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   ALAT PENGUMPUL DATA 

PEDOMAN WAWANCARA 

Wawancara kepada Guru Bahasa Arab di MA Sabilul Hasanah 

1. Apakah guru membuat RPP? 

2. Bagaimana guru dalam menentukan tujuan pembelajan? 

3. Bagaimana guru dalam merencanakan materi pembelajaran yang akan di 

berikan kepada murid? 

4. Apa saja sumber ajar yang digunakan oleh guru? 

5. Bagaimana guru dalam merencanakan metode pembelajaran ? 

6. Bagaimana guru dalam memilih media yang tepat dan sumber belajar apa 

yang guru gunakan? 

7. Bagaimana guru dalam merencanakan penilaian? 

8. Apakah guru melaksanakan apersepsi ? 

9. Bagaimana cara guru dalam memotivasi murid dalam belajar? 

10. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran dan menggunakan metode 

pembelajaran apa? 

11. Apakah guru menggunakan evaluasi autentik? 

12. Bagaimana cara penilaian sikap yang di lakukan guru? 

13. Bagaimana cara penilaian pengetahuan yang di lakukan guru? 

14. Bagaimana cara penilaian keterampilan yang di lakukan guru? 

 

 

 



 

 

PEDOMAN OBSERVASI 

N

o 

Aspek Yang Di Amati Y

a 

T

i

d

a

k 

K

e

t 

1 Apakah terelisasi RPP yang di gunakan guru √   

2 Apakah guru menentukan tujuan pembelajan √   

3 Apakah guru merencanakan materi 

pembelajaran yang akan di berikan kepada 

murid 

√   

4 Apakah guru merencanakan metode 

pembelajaran 

√   

5 Apakah guru memilih media yang tepat dan 

apa guru telah memilih sumber belajar yang 

tepat 

√   

6 Apakah guru merencanakan penilaian √   

7 Apakah guru melaksanakan apersepsi √   

8 Apakah guru memotivasi murid dalam belajar √   

9 Apakah guru telah melakukan pelaksanaan 

pembelajaran dan menggunakan metode 

pembelajaran yang tepat  

√   

1

0 

Apakah ada Langkah-langkah yang digunakan 

oleh guru dalam mengatasi murid yang sulit 

memahami pembelajaran Bahasa Arab 

√   

1 Apakah guru menggunakan sumber ajar yang √   



 

 

1 tepat  

1

2 

Apakah guru menggunakan evaluasi autentik √   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pedoman  Lembar Observasi Proses Pembelajaran Bahasa Arab 

Nama Guru  :Nur Kholis Tempat Observasi:MA Sabilul Hasanah 

Satuan Pendidikan :MA  Tempat Observasi: X MIA 

Petunjuk Pengisian Format Observasi Berilah Tanda (√) 

      Ya : Jika Indikator Muncul 

      Tidak : Jika Indikator Tidak Muncul 

N

o 

Indikator / Aspek yang diamati Y

a 

T

i

d

a

k 

Keterangan 

A

. 

Pembelajaran    

1

. 

Melakukan kegiatan aprepsepsi √  -Mengaitkan  

materi 

pembelajaran  

yang akan 

dilakukan 

dengan 

pengalaman 

peserta didik 



 

 

-mengajukan 

pertanyaan 

yang ada 

kaitannya 

dengan 

pelajaran 

yang akan 

dilakukan. 

2

. 

Membangun motivasi siswa 

 

√  Memberikan 

gambaran 

tentang 

manfaat 

mempelajari 

pelajaran 

yang akan 

dipelajari 

B

. 

Kegiatan Inti Pembelajaran    

1

. 

Penguasaan Materi 

Pembelajaran 

   

a

. 

Menunjukkan penguasaan materi 

pembelajaran 

√   

b Menyampaikan materi dengan √  Guru 



 

 

. jelas menyampaika

n materi 

dengan 

sangat jelas  

c

. 

Mengaitkan materi dengan 

realitas kehidupan 

√   

2

. 

Pendekatan / Strategi 

Pembelajaran 

   

a

. 

Melaksanakan pembelajaran 

sesuai dengan kompetensi 

(tujuan) yang akan dicapai 

√   

b

. 

Melaksanakan pembelajaran 

secara runtut 

√   

c

. 

Menguasai kelas √  Murid Terlihat 

mengamati 

guru selama 

pembelajaran 

berlangsung 

d

. 

Melaksanakan pembelajaran yang 

memungkinkan tumbuhnya 

kebiasaan positif 

√  -Guru 

membiasakan 

murid untuk 

tidak 

menggunakan 



 

 

bahasa Ibu 

melainkan 

murid 

dibiasakan 

untuk 

berbicara 

bahasa Arab. 

e

. 

Melaksanakan pembelajaran 

sesuai alokasi waktu yang 

direncanakan 

√   

3

. 

Pemanfaatan Sumber Belajar / 

Media Pembelajaran 

   

a

. 

Menggunakan media secara 

efektif dan efisien  

√  Media yang 

digunakan: 

Papan tulis, 

spidol, buku 

cetak, dan 

kertas 

b

. 

Menghasilkan pesan yang 

menarik 

   

c

. 

Melibatkan siswa dalam 

pemanfaatan media 

√   

4 Pembelajaran yang Memicu dan    



 

 

. Memelihara Keterlibatan Siswa 

a

. 

Menumbuhkan partisipasi aktif 

siswa dalam pembelajaran 

√  Guru 

seringkali 

menyuruh 

siswa untuk 

menirukan 

ucapannya 

walaupun 

pelafalan 

siswa belum 

benar 

sehingga 

siswa menjadi  

aktif dan 

percaya diri.  

b

. 

Menunjukkan sikap terbuka 

terhadap respon siswa 

√   

c

. 

Menumbuhkan keceriaan dan 

antusiasme siswa dalam belajar 

√  Sebagian 

siswa kurang 

terlihat 

antusias 

dalam belajar, 

hal ini 



 

 

disebabkan 

media yang 

digunakan 

guru kurang 

bervariasi . 

C

. 

Penutup    

1

. 

Membuat rangkuman dengan 

melibatkan siswa 

 √  

2

. 

Melakukan penilaian akhir sesuai 

dengan kompetensi (tujuan) 

√   

3

. 

Memberikan tugas lanjutan  

 

√   

         Palembang,                       2018 

      Observer 

 

 

                        Nindya Dara Mika 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

Nama Sekolah        : MA Sabilul Hasanah 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : X (sepuluh)/Gazal 

Materi : Istima’ tentang البيانات الشخصية 

Alokasi Waktu : 4 x 45 menit  

 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai) santun, responsif dan proaktif dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif, sosial dan alam serta dalam menempatkan 

diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

3. Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan 

faktual, konseptual, prosedural dan meta kognitif berdasarkan rasa ingin 

tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora 

dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah. 



 

 

4. Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah 

abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 

secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu 

menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

 

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

1.1. Mensyukuri kesempatan dapat 

mempelajari bahasa Arab sebagai 

bahasa   pengantar komunikasi 

internasional yang diwujudkan 

dalam semangat belajar. 

 

2.1.  Menunjukkan perilaku santun dan 

peduli dalam melaksanakan 

komunikasi antar pribadi dengan 

guru dan teman. 

 

3.1.  Mengidentifikasi bunyi kata, frase dan 

kalimat bahasa arab yang berkaitan 

dengan : البيانات الشخصية baik 

secara lisan maupun tertulis. 

 

1.1.1. Peserta didik mensyukuri kesempatan 

dapat mempelajari bahasa Arab sebagai 

bahasa pengantar komunikasi 

internasional yang diwujudkan dalam 

semangat belajar. 

 

2.1.1.  Menunjukkan perilaku santun dan peduli 

dalam melaksanakan komunikasi antar 

pribadi dengan guru dan teman. 

 

3.1.1. Mengidentifikasi kosa kata tentang teks 

dengan tema   البيانات الشخصية 

 

3.1.2. Mencari arti kosa kata dalam teks 

tentang   البيانات الشخصية 

 



 

 

3.2.  Memahami lafalkata, frase, dan 

kalimat bahasa arab yang berkaitan 

dengan : البيانات الشخصية    

3.3.  Menemukan makna atau 

gagasan dari ujaran kata, frase, 

dan kalimat bahasa arab yang 

berkaitan dengan : البيانات  

  الشخصية

3.2.1. Menjelaskan cara pelafalankata, frase, 

dan kalimat bahasa arab yang berkaitan 

dengan : البيانات الشخصية  . 

 

3.3.1   Menjelaskan arti dari kosakata yang 

terdapat dalam dialog tersebut 

 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

 

Melalui pembelajaran dengan menggunakana pendekatan saintifik dan 

menggunakan metode Intiqo’iyyah, diharapkan siswa mampu mendengar dan 

melafalkan serta menghafal kosa kata bahasa arab dengan santun dan kerja sama 

 

D. Materi Pembelajaran 

1.Faktual 

 اإلستماع : 

 بيانات شخصية

 هزه انبيانات انشخصية نمحمذ 

 2104112:   سقم انتسجيم

 : محمذ عبذ انحكيم  اإلسم بانكامم

 0996يىنيى  02: جاكشتا،  مكان و تاسيخ انميالد



 

 

 : ركش   انجنس

 42: شاسع هاشم أشعشي سقم    انعنىان

 660126 -120:   سقم انهاتف

 160246210009:   سقم انجىال

 

             2.Konseptual 

 انمفشدات :

بٌانات 

 شخصٌة

Biodata سبتمبر September 

اإلسم 

 بالكامل

Nama 

lengkap 

 Oktober أكتوبر

مكان 

 المٌالد

Tempat lahir نوفمبر Nopember 

تارٌخ 

 المٌالد

Tanggal lahir دٌسمبر Desember 

 Jenis الجنس Januari ٌناٌر

kelamin 

 Laki-laki ذكر Pebruari فبراٌر

 Perempuan أنثى Maret مارس

 Alamat العنوان April إبرٌل



 

 

 Jalan شارع Mei ماٌو

رقم  Juni ٌونٌو

 التسجٌل

Nomor 

induk 

 Telephon الهاتف Juli ٌولٌو

 Handphone الجوال Agustus أغسطس

 

3.Prosedur : Pengetahuan lafalkata, frase, dan kalimat bahasa arab yang berkaitan 

dengan     البيانات الشخصية 

E. Pendekatan Dan Metode Pembelajaran 

 1. Pendekatan Scientific  

2. Metode sam’iyah Syafawiyah 

F. Media/Alat, Bahan Pembelajaran 

1. Media/Alat 

a. LCD/laptop 

b. Papan Tulis 

G. Sumber Belajar 

a. Direktorat Penmad Kemenag RI, Buku Bahasa Arab Siswa, , Jakarta : 

Kemenag RI, 2014 

b. Kamus Bahasa Arab 

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

a. Pendahuluan / Kegiatan Awal 

 Orientasi 



 

 

- Membuka pelajaran dengan salam dan berdoa bersama dipimpin 

oleh salah seorang peserta didik. 

- Memeriksa kehadiran peserta didik sebagai implementasi sikap 

disiplin. 

- Menyiapkan fisik dan psikispeserta didik dalam mengawali 

kegiatan pembelajaran. 

 Apersepsi 

- Mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan 

pengalaman peserta didik dengan tema semisal yang pernah 

dipelajari sebelumnya. 

- Mengajukan pertanyaan yang ada kaitannya dengan pelajaran 

yang akan dilakukan. 

 Motivasi  

- Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran 

yang akan dipelajari 

 Pemberian Acuan 

- Memberitahukan materi pelajaran yang akan dibahas pada 

pertemuan saat itu. 

- Menyampaikan tentang kompetensi dasar yang ingin dicapai. 

b. Kegiatan Inti  

1) Memberi stimulus 

a) Mengamati, peserta didik diminta mengamati gambar dan mufrodat 

tentang البٌانات الشخصٌة 



 

 

b) Mendengar, peserta didik diminta untuk mendengarkan tayangan 

di LCD atau teks yang dibacakan guru tentang البٌانات الشخصٌة. 

2) Mengidentifikasi Masalah 

a) Mengajukan pertanyaan tentang Mufrodat/Istima’ البٌانات

  yang tidak dipahami dari apa yang diamati dan didengar الشخصٌة

b) Mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan 

tentang apa yang diamati dan didengar. 

3) Mengumpulkan Data 

a) Peserta didik dibagi dalam beberapa kelompok, dan diberikan 

tugas untuk mengumpulkan data tentang cara melafalkan  kata, 

frase, dan kalimat bahasa arab yang berkaitan dengan البٌانات

 .الشخصٌة

b) Mengumpulkan data tentang arti  kata, frase, dan kalimat bahasa 

arab yang berkaitan denganالبٌانات الشخصٌة 

4) Mengolah Data 

a) Mengolah informasi yang sudah dikumpulkan. 

b) Menganalisis data dalam bentuk membuat kategori, mengasosiasi 

atau menghubungkan fenomena/informasi yang terkait dalam 

rangka menemukan suatu pola. 

5) Memverifikasi 

a) Menyajikan laporan hasil pencarian arti mufrodat dalam teks 

bertema لشخصٌةالبٌانات ا  



 

 

b) Mempresentasikan hasil kajian diskusi dan pengamatan tentang 

mufrodat dalam teks البٌانات الشخصٌة . 

c) Manyajikan laporan meliputi proses, hasil dan kesimpulan secara 

lisan 

6) Menyimpulkan 

Peserta didik membuat resume dengan bimbingan guru tentang 

point-point penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran 

yang baru dilakukan 

c. Penutup  

1) Guru memberikan penguatan materi tentang البٌانات الشخصٌة 

2) Guru memberikan tugas mandiri kepada peserta didik untuk 

menghafalkan kosakata yang baru. 

3) Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan 

berikutnya. 

4) Guru bersama peserta didik menutup pelajaran dengan membaca 

do’a. 

5) Guru menutup pelajaran dengan salam. 

I. PenilaianProses dan Hasil Pembelajaran 

1. Teknik Penilaian : 

a. Aspek Sikap  : Observasi 

b. Aspek Pengetahuan : Tes Tulis 

c. Aspek Keterampilan : Unjuk Kerja 

2. Instrumen Penilaian : 



 

 

Aspek Sikap  : Lembar observasi  sikap santun dan kerja sama 

Aspek Pengetahuan  : Soal pilihan ganda 

Aspek Keterampilan  : Lembar Unjuk Kerja 

     Palembang,   Juli 2017 

     Guru Bidang Studi Bahasa Arab 

 

     Nur Kholis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 


