
 
 

 ط 

 

البحث  لخصم  
دراسة ) ١٣١٠٢٢٠٠٠٥(رقم القيد اإلسم على رمحت 

بين معلمى اللغة العربية النائلين للشهادة  اإلحترافيةمقارنة عن 
 الثانوية مدرسةالومعلمى اللغة العربية غير النائلين للشهادة ب

 / ٢٠١٨سالمية في منطقة كاليوونجو قدس للعام الدراسة إلا
  .م ٢٠١٩

  
يُطلب من املعلمني احملرتفني أن يكونوا قادرين على احلصول 
على عدد من الكفاءات اليت ميكنها دعم عملهم من خالل 
الكفاءة الرتبوية والكفاءة الشخصية والكفاءة االجتماعية 
والكفاءة املهنية اليت يتم احلصول عليها من خالل التعليم 

برنامج ميكن تعزيز احرتاف املعلم من خالل . املهين
شهادة املعلم املهنية هي حماولة لتحسني نوعية . الشهادات

التعليم الوطين لتكون فعالة ووفًقا ألهداف ومثل التعليم 
�دف هذه الدراسة . الوطين اليت �دف إىل تثقيف األمة

معلمي اللغة  بني اإلحرتافيةعن إىل حتديد دراسة مقارنة 
 درسةبامل النائلني للشهادةوغري  النائلني للشهادةالعربية 

السنة الدراسية  منطقة كاليووجنو قدسيف الثانوية اإلسالمية 
  .ميالدية ٢٠١٨/٢٠١٩

هو البحث  إن املدخل الذي يستخدم الباحث     
تصميم هذه . )Survey( الكمي مع تقنيات البحث املسح

درسة املمت إجراء هذا البحث يف . الدراسة هو دراسة مقارنة
كان عدد . منطقة كاليووجنو قدسيف  اإلسالميةالثانوية 
علم اللغة مل عشرون(ا�يبني  ٤٠يف هذه الدراسة  ا�يبني

 علم اللغة غري النائلنيمل وعشرون شهادة النائلني لل



 
 

 ي 

 

 Mann(حتليل البيانات باستخدام مان ويتين). شهادةلل

Whitney (. 
الدراسة إىل أن تشري نتائج هذه       

النائلني علمي اللغة العربية مليبني الدرجات على ا�
 )١٢٨،١٥(حتصل على قيمة متوسطة تبلغ  للشهادة

 علمي اللغة العربيةملحتصل الدرجات على ا�يبني و 
على قيمة متوسطة تبلغ  النائلني للشهادة غري

صل حتليل البيانات باستخدام فيح. )١١٠،٦(
)Mann Whitney (  على قيمةp  قدرها)٠،٠٠٠( .

يف هذه الدراسة هو أن هناك فرقًا كبريًا بني جة فالنتي
وغري  النائلني للشهادةعلمي اللغة العربية ملاحرتافية 

 الثانوية اإلسالمية يفدرسة امليف  النائلني للشهادة
 ٢٠١٨/٢٠١٩كاليووجنو قدس للعام الدراسة منطقة  
 .ميالدية

، )Profesional( المعلم اللغة العربية المحترفين: الكلمة األساسية 

( ، وغير النائلين للشهادة) Tersertifikasi( النائلين للشهادة
Non Sertifikasi .( 
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ABSTRAK 
Ali Rochmad, NIM : 1310220005, Studi komparasi tentang 
profesionalisme guru bahasa arab yang tersertifikasi dan 
belum tersertifikasi di Madrasah Aliyah se-Kecematan 
Kaliwungu Kudus Tahun Ajaran 2018/2019 
 

Guru yang profesional dituntut untuk mampu 
mempunyai sejumlah kompetensi yang dapat menunjang 
tugasnya melalui kompetensi pedagogik, kompetensi 
kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional 
yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui studi komparasi tentang 
profesionalisme guru bahasa arab yang tersertifikasi dan 
belum tersertifikasi di Madrasah Aliyah se-Kecematan 
Kaliwungu Kudus Tahun Ajaran 2018/2019. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif 
dengan teknik penelitian survey. Desain penelitian ini adalah 
studi komparasi. Penelitan ini dilakukan di Madrasah Aliyah 
se-Kecematan Kaliwungu Kudus. Populasi dalam penelitian 
ini sebanyak 40 responden (20 untuk tersertfikasi dan 20 
untuk non sertifikasi). Analisa data menggunakan Mann 
Whitney.  

Hasil penelitian ini diketahui bahwa skor pada 
responden yang tersertifikasi mendapatkan nilai mean 128,15 
dan skor pada responden yang belum tersertifikasi 
mendapatkan nilai mean 110,6. Analisa data dengan Mann 
Whitney mendapatkan nilai p 0,000. Maka kesimpulan 
dalam penelitian ini adalah terdapat perbedaan yang 
signifikan antara profesionalisme guru bahasa arab yang 
belum tersertifikasi dan sudah tersertifikasi di Madrasah 
Aliyah se-Kecematan Kaliwungu Kudus. 

 
Kata Kunci : Profesionalisme Guru Bahasa Arab, 
Tersertifikasi, Belum Tersertifikasi. 

 




