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 الباب الرابع

 عرض البيانات وتحليلها

 

دراسة مقارنة هذاالباب عن  الباحث قدم

بني معلمى اللغة العربية النائلني  اإلحرتافيةعن 

ة غري النائلني للشهادة للشهادة ومعلمى اللغة العربي

ة يف منطقة كاليووجنو نوياثسالمية الإلرس ااداملب

م ويعرض  ٢٠١٨/٢٠١٩قدس للعام الدراسة 

 سالميةالثانوية اإلدرسة املحث صورة العامة عن البا

  :كاليووجنو قدس وهي  يف منطقة

  �ضة العلماء املعارف قدس الثانوية اإلسالميةدرسة امل )١

باكاالن كرابياك قدس املعاهد الثانوية اإلسالميةدرسة امل) ٢  

باكاالن كرابياك  منزل العلوم الثانوية اإلسالميةدرسة امل) ٣

 قدس

 باحث يذكر املعارف واملعاهدولكن ال

الباحث يف هذا شرط  يوجدفيهم  ألن ومنزل العلوم

 للشهادة معلمى اللغة العربية النائلنيالبحث يعىن 

 .ةيوغري النائلني للشهادة واملدرسة غري احلكوم
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  في منطقة الثانوية اإلسالميةمدرسة العن عامة ال الصورة) أ

  كاليوونجو قدس

الثانوية درسة املث يف جري هذا البحوقد     

عام للمواقع يف الوصف . كاليووجنو قدس  يف منطقة اإلسالمية

  هذه الدراسة هي ؛

لمعارف نهضة العلماء ا الثانوية اإلسالميةمدرسة ال) ١

  قدس

 "�ضة العلماء الثانوية اإلسالميةدرسة امل  

الثانوية درسة املكان امسه يف األصل  " لمعارفا

العلماء اليت يقع موقعها يف ضة � مينمعلّ  اإلسالمية

جبوار موقع  قدس ٢رقم  كوسوماديا .AKBP.الشارع 

، ويتمتع  قدس "فرو المع "اإلسالمية الثانوية مدرسة

، ومنذ العام الدراسي  (terdaftar) بوضع مسّجل

�ضة إلدارة اجلامعة  ، بناًء على موافقة١٩٩٤/١٩٩٥

 اإلسالمية الثانويةدرسة امل، مت نقل  قدسفرع  العلماء

، على  كاليووجنو قدسإىل منطقة   العلماء�ضة  معلمين

  . ١قدسكاليوجنو قرية كدونج داوا  وجه التحديد يف 

 الثانوية اإلسالميةدرسة امل ، يقع غرايفيف اجل  

 ٥جفار فرسخ  -ارع قدسيف ش" لمعارفا "�ضة العلماء

                                                           
1 Wawancara dengan Kepala Sekolah MA NU Ma’arif Kudus 

Bpk H. Zamroni ME. Pada tanggal 20 Juli 2019. 
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موقعه  ,قدس فرع كاليوجنوقرية كدونج داوا منطقةيف 

. جفارا_قدس   السريع جاٌدة يجي ألنه قريب منسرتاتإ

 الثانوية اإلسالميةدرسة امل الوصول إىلفبذلك املوقع  

 تبلغ مساحة. سهل جًدا"  لمعارفا "�ضة العلماء

"  لمعارفا "�ضة العلماء الثانوية اإلسالميةدرسة امل

 الثانوية اإلسالميةدرسة املموقع ). ٢م( مرت مربع ٤٠٩٠

 على احلدود التالية . :وضوحا"  لمعارفا "�ضة العلماء

               قرية كليسات ميني : مشاال

               قرية جارونج كيدول : جنوبا

               قرية جارونج لور : شرقّيا

او دا قرية جيتاك كيدونج : غربّيا                

:التميز يف اإلجناز   

 هلأ يوى ، والرؤ التقو ساس اإلميان أوهب كرمية على  

 واجلماعة سنةال

"  الثناوية االسالميةالمدرسة الصورة العامة في ) ٢

 " لمعاهدا

هي  )PENDISMA(املعاهد اإلسالميتربية            

قدس  قدم املؤسسات التعليمية اإلسالمية يفأواحدة من 

من قبل الشيح عبد احمليط رمحه  ١٩٣٧تأسست يف عام 

. راسة يف اجلامعة األزهر يف مصراهللا بعد الرجوع من الد

حنو الفهم  خلفيته.  عهد التعليم اإلسالميكان تأسيس امل
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يف بدايته ، كان . من جهود التجديد احلقيقي لإلسالم

نظام التدريس املعتمد هو نظام املدارس الداخلية 

ومع ذلك ، جنبا إىل جنب مع األوقات املتغرية  .التقليدية

ات املختلفة وتسريع مع يفالتك PENDISMA  ، جعلت 

ها دمج مناهج التعليم العام يف من .نظام التعليم احلكومي

  .منهاج بيزانرتين واملشاركة يف امتحان الدولة

رؤيةال  

تشكيل شخص مسلم من الصاحلني لنفسه ومصلح 

  .حتديات العصر وعلى استعداد ملواجهة �تمع

 الرسالة

ة عقيد( تطبيق مبادئ اخلمسة لشخصية الطالب  )١

العقلية ,أخالق الكرمية,عبادة صادقة,مستقيمة

  .يف شحص الطالب) الصحة البدنية,الواسعة

 النبوية والسنة بالقرأن الطالب تعريف )٢

 العامة والعلوم الدينية بالعلوم الطالب إثراء )٣

عاة على استعداد تشجيع الطالب ليصبحوا د )٤

شطني يف الكفاح من ان يكونوا نالدخول ا�تمع و 

 .ىاإلسالم ينالدأجل دعم 

 مرافق الدعم

لتحقيق هذه الرؤية والرسالة ، يتم توجيه الطالب 

 .مثل . من قبل املعلمني احملرتفني واملؤهلني يف جماال�م
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اجلامعة  تعليم العايل املعروفةإ�م خرجيو مؤسسات ال

مدية احملواجلامعة  راكرتااجلامعة احلكومة سو و  ، ديفونغارا

مة اإلسالمية واجلامعة احلكومة جوكجاكرتا واجلامعة احلكو 

واملؤسسة علمّية اإلسالمى   سودانيف  سمارجنى واجلامعةال

  .٢يف اإلسالم الذين يهتمون بالكفاحوالعرىب يف جاكرتا 

املسجد كمركز ألنشطة العبادة)١  

غرفة التعليم التمثلية) ٢  

منزل الطالٌ مجيل ومريح) ٣  

مكتبة شاملة كاملة) ٤  

)الفزياء,أألحياء, الكيمياء, سباحلوا( املخترب ) ٥  

كنز بكل منفعة) ٦  

  ملعب الرياضة) ٧

 

 الثناوية االسالميةالمدرسة الصورة العامة في ) ٣

  "منزل العلوم"

 الثانوية اإلسالميةإن خلفية إنشاء مدرسة   

الرتبية ؤسسة املفصلها عن إنشاء  يزال ال "منزل العلوم"

 قرية باكاالن يف ٢٠١٠يف عام  املؤمننيبيت اإلسالمية 

، واليت بدأها قادة  قدسكرابيياك ، منطقة كاليوجنو ، 

                                                           
2 Wawancara dengan Kepala Sekolah Ma’ahid, ustadz Abdul 

Aziz Lc. M.Hum, pada tanggal 21 juli 2019. 
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سيف . الدكاترة: ا�تمع احمللي يف املنطقة ، مبا يف ذلك

كياهى احلاح على مقدس الدين حبري ، دكتوراه يف الطب  

احلافظ  كياهى احلاج أمحد مفضاىل املاجستري.،املاجستري

نور  كياهي، سري هارسونو ، حبيب حممد الكاف ،  

  .وآخرون حليم احلافظ

منزل  الثانوية اإلسالمية درسة املسس ؤ ت  

العلوم أل�ا شاهدت حالة الناس يف املنطقة اليت كانت 

العديد من خرجيي التعليم العايل اإلسالمي . مزعجة للغاية

الفهم والتقدير (ليسوا راسخني يف كفاءا�م الدينية 

 �ا نتاج برامجهو أ مؤسسها سبابأأحد ). واملمارسة

ثانوية أو علوم اجتماعية ، وبرامج طبيعية ولغوية ال املدرسة

. دينيةالدرسة املأو املعهد ال تتلقى تعليمًا إضافيًا من 

للتعليم اإلسالمي اليت  املؤمننيلذلك فإن مؤسسة بيت 

قد غمرت الفتتاح  ٢٠١١/٢٠١٢بدأت العام الدراسي 

 الثانوية اإلسالمية درسة تفتح امل.الثانوية اإلسالميةدرسة امل

 ٢٠١١يونيو  ١١،  كليوونيف يوم السبت   منزل العلوم

ه من قبل اثنني من علماء  ١٤٣٢رجب  ٩تزامن مع 

كياهي احلاج حممد شعراين ، ومها  قدسالكاريزمية يف مدينة 

  .٣أمحدى وكياهي احلاج أمحد بشري جكوالوى

                                                           
٣
یولي  ٢١المالحظة مع رئیس المدرسة منزل العلوم  الحاجة  لوء لوء أولفیانا الماجستر   

٢٠١٩   
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 منزل العلوم الثانوية اإلسالمية درسة تقع امل  

لديه  .يف قرية باكاالن كرابياك منطقة كاليووجنو قدس

موقف اسرتاتيجي ألن املسافة بني املدرسة ووسط املدينة 

  :له احلدود التالية عر شاالوقريبة من  يرتميلو ك  ٢حوايل 

مشاال مقيم أهل القرية، وجنوبيا مقيم أهل القرية والشارع، 

  .وغربيا مقيم أهل القرية، وشرقيا ا�ال

  :ة، والرسالة، واإلهداف كما يلىالرؤي

حتقيق املؤسسات التعليمية اإلسالمية  :الرؤية هى

املتطورة واحملتملة واملتحضرة والكرمية يف حتقيق 

  .التوازن بني احلياة الدنيوية واألخوة

  :والرسالة 

احملافظة على التعاليم اإلسالمية وتطويرها  )١

 أهل السنة واجلماعة  على األقالء

 العلوم وتطوير األكادميية اناتاإلمك زيادة )٢

 من العصر مبتطلبات الصلة ذات اإلسالمية

 حسنو  ومعرف متدين شخص تكوين أجل

 .اخللق

 وإبداعهم واهتماما�م الطالب مواهب تنامي )٣

 لتحقيق والتكنولوجيا بالعلوم املطالبة يف

 من األكادميية وغري األكادميية اإلجنازات

 .مستقالً و  تنافسًيا بشرًا يصبحوا أن أجل
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  :واألهداف

 اإلسالمية العقيدة يف أقوياء طالبال جيعل )١

 خالل من الدين وامل املتدينني الطالب خلق )٢

 السلف كتاب دراسات

 بشكل الصاحلني والصاحلات الطالب خلق )٣

 واجتماعي فردي

 اللغة مهارات لديهم الذين الطالب إعداد )٤

 واإلجنليزية العربية

 ممارسةو  واحرتام حيبون الذين الطالب خلق )٥

 األقل على( وإتقانه القرآن نقاء على واحلفاظ

 ).أجزاء ٣ حفظ

 اللغة مهارات لديهم الذين الطالب إعداد )٦

 واإلجنليزية العربية

 الشخصيات تنمية إىل يفضي جو خلق )٧

 التضامن وكذلك واملواهب واملصاحل الفكرية

 .اإلنساين االجتماعي

 الذين املتعلمني من كجيل الطالب إعداد )٨

 يف العايل تعليمهم ملواصلة كشرط نيتفوقو 

 .اخلارج يف أو املنزل

 التقييم من كل يف األكادميية اإلجنازات حتقيق )٩

 ٧٠ درجة يف األقل على واخلارجي الداخلي
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  نتائج البحث  ) ب

  الثبات االختبار الصدق  و االختبار) ١

يف حتصيل البيانات هى  يستخدم الباحث 

   واملقابلة اإلستبانة

  ٤,١جدول 

  والثبات االختبار الصدق نتيجة

 نتيجة  P value  قضية البحث  رقم

  البحث

املعلمة يف التدريس يفهم / املعلم   ١

 خصائص الطالب

 

٠،٤٦٨ 
 الصدق

 وهب أو املعلمة توبيخ/ املعلم   ٢

العقاب إذا كان هناك الطالب 

 .الذين صاخبة أو عصيان القواعد

٥٤٥،٠  الصدق 

ليم الدراسة املعلمة نّظم تع/ املعلم   ٣

 الذى يرتّشح
٦٦٣،٠  

 الصدق

املعلمة هل التعليم يعمل / املعلم   ٤

 بالتسلسل ومنّظم
٦٢٤،٠  

 الصدق

املعلمة تقومي املعلم على / املعلم   ٥

 الطالب
٥٩٦،٠  

 الصدق

املعلمة بتقييم تقّدم / يقوم املعلم   ٦

الطالب حنو فهم املواد اليت مت 
٦٨٥،٠  

 الصدق
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 .تدريسها

املعلمة ال خيتار يف إعطاء  /املعلم   ٧

 قيمة للطالب
٦٦٠،٠  

 الصدق

املعلمة أمثلة على / يقدم املعلم   ٨

املواد املناسبة للحياة اليومية 

 للطالب

  

٠،٥٨٨ 

 الصدق

٥٨٠،٠ املعلمة هو اسوة للطالب / املعلم   ٩  الصدق 

املعلمة دائًما / يستخدم املعلم   ١٠

 املالبس املهذبة
٥٠٤،٠  

 الصدق

املعلمة ال يأيت متأخرا إىل / علم امل  ١١

 املدرسة
٠،٥٤٧ 

 الصدق

املعلمة صبورًا مع / يكون املعلم   ١٢

 .الطالب يف الفصل
٠،٦٣٢ 

 الصدق

املعلمة طرقًا / يستخدم املعلم   ١٣

 خمتلفة يف تقدمي املواد
٠،٧٥٠ 

 الصدق

املعلمة وسائط / يستخدم املعلم   ١٤

 تعليمية ممتعة ومتنوعة
٠،٦٤٢ 

 الصدق

املعلمة كتابا / يستخدم املعلم   ١٥

 مقّررا  وسيلة للتعليم
٠،٤٥٩ 

 الصدق

 الصدق ٠،٦٤٨املعلمة شاشات / يستخدم املعلم   ١٦



 
 

١٠٠ 
 

يف إجراء )LCD(الكريستال السائل 

 أنشطة التعليم

يف إجراء التعليم ، يستخدم املعلم   ١٧

املعلمة الوسائط أو األدوات / 

 لتسهيل فهم املوضوع

٠،٥٦٢ 

 الصدق

يف إجراء التعليم ، يستخدم املعلم   ١٨

املعلمة وسائط اإلنرتنت إلضافة / 

 معلومات حول املوضوع

٠،٦٢٩ 

 الصدق

 فقط ليس املعلمة/ املعلم   ١٩

 لكن مقررا، كتابا لالستخدام

 صحيفة، مثل أكثر مصدر أحيانا

تكون ذات  هذا هو إخل جملة،

 .مناقشة ناظر مع الصلة

٠،٥٥٤ 

 الصدق

 الذى تعّلم مصدر و نالقانونا  ٢٠

 كثريا جدا املعلم يستخدمه

الفّهامه عن مواد  إىل للمساعدة

 الدراسة

 

٠،٤٣٤ 

 الصدق

  طالب إىل فرصة وهب املعلم  ٢١

االسئلة ما ال يفهم عن مواد 

 الدراسة

٠،٥٠٠ 

 الصدق

 الصدق ٠،٥٧٩املعلمة اإلجابة مجيع / ميكن املعلم   ٢٢
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 . األسئلة من الطالب جبيد ومبني

املعلمة التنسيق مع / يقوم املعلم   ٢٣

 املعلمني اآلخرين
٠،٧٢٦ 

 الصدق

املعلمة الطالب / يوصي املعلم   ٢٤

يف املكتبة لزيادة  باستخدام الكتب

 معرفة الطالب

٠،٥٩٦ 

 الصدق

املعلمة بسؤال / يوصي املعلم   ٢٥

 .املعلمني اآلخرين حسب جماال�م

 .إذا كان هناك املواد ذات الصلة

٠،٤٢٧ 

 الصدق

املعلمة املعلم / ال يلوم املعلم   ٢٦

 .اآلخر
٠،٧٠١ 

 الصدق

املعلمة الطالب / يوصي املعلم   ٢٧

على أن يكونوا مهذبني ونبيلة 

 .للوالدين واألسرة وا�تمع

٠،٤٣١ 

 الصدق

املعلمة الطالب / يوصي املعلم   ٢٨

باملشاركة يف األنشطة االجتماعية 

 .دليف ا�تمع مثل والتعاون املتبا

٠،٦٧٣ 

 الصدق

املعلمة الطالب / ال حيظر املعلم   ٢٩

مطلًقا عندما تكون هناك أنشطة 

 .إجيابية يف ا�تمع

٠،٤٥٩ 

 الصدق
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املعلمة الطالب / يشّجع املعلم   ٣٠

على إطاعة القواعد يف املدرسة 

 .وا�تمع

٠،٤٦٦ 

 الصدق

يوضح اجلدول أن مجيع العناصر يف هذه الدراسة تتمتع     

 r hitung ، ألن قيمة  )الصالحية(الصدق ستوى جيد من مب

الصدق وهو اختبار  ٠،٣٦١ هي r tabel من) أكثر( >

 r tabelجميًبا ، تُعرف قيمة اجلدول  ٣٠على  ) الصالحية(

٠،٣٦١.  

على قيمة ألفا  )املوثوقية(الثبات ختبار إلا ةجينتو   

)alpha ( واليت تشري إىل أن  ٠،٩٤٣  قدرها

  .(reliabel)كان موثوقًا به (kuesioner)االستبيان

، يُظهر أن  الصدق والثباتختبار إلبناًء على ا  

  .االستبيان جاهز لالستخدام يف عملية مجع البيانات

 )Responden( ٌ  خصائص المجيب) ٢

البحوث حول خصائص ا�يبني على البيانات  ةجينت  

 التالية ؛
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Umur1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 16 1 6.7 6.7 6.7 

17 7 46.7 46.7 53.3 

18 7 46.7 46.7 100.0 

Total 15 100.0 100.0  

 

Jenis_Kelamin1 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 7 46.7 46.7 46.7 

Perempuan  8 53.3 53.3 100.0 

Total 15 100.0 100.0  

 

 

 

 



 
 

١٠٤ 
 

Umur2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 16 1 10.0 10.0 10.0 

17 4 40.0 40.0 50.0 

18 5 50.0 50.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 

Jenis_Kelamin2 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 4 40.0 40.0 40.0 

Perempuan  6 60.0 60.0 100.0 

Total 10 100.0 100.0  

 

 

 

 



 
 

١٠٥ 
 

Umur3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 16 1 6.7 6.7 6.7 

17 4 26.7 26.7 33.3 

18 10 66.7 66.7 100.0 

Total 15 100.0 100.0  

 

 

Jenis_Kelamin3 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Laki-laki 7 46.7 46.7 46.7 

Perempuan  8 53.3 53.3 100.0 

Total 15 100.0 100.0  

 

  حاصل هذاالبيانات يبحث يف اجلدول كما يلى 

  المجيب عمر) ا  



 
 

١٠٦ 
 

٤،٢الجدول    

يف منطقة  الثانوية اإلسالمية درسة املب يف يتوزيع عمر ا�

  ٢٠١٩كاليووجنو قدس يف عام 

Usia 
MA Ma’ahid MA Manzilul Ulum MA NU Ma’arif 

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 

16 Tahun 1 6.7 1 10.0 1 6.7 

17 Tahun 7 46.7 4 40.0 4 26.7 

18 Tahun 7 46.7 5 50.0 10 66.7 

Total 15 100.0 10 100.0 15 100.0 

ذا اجلدول ، ميكن مالحظة أن بناًء على ه

الثانوية اإلسالمية درسة املاألقصى للسن يف  احلد

 ٧عاما يبلغ احلد األقصي  ١٨و  ١٧املعاهد 

الثانوية درسة املويف   %) ٤٦،٧( يبا�

قدس ميكن مالحظة أن  اإلسالمية منزل العلوم 

(  ١٠عاما  يبلغ احلد ١٨ احلد األقصى للسن 

املعارف الثانوية اإلسالمية درسة املويف %) ٥٠

 ١٨قدس ميكن مالحظة أن احلد األقصى للسن 

 %) ٦٦،٧( يبا� ١٠عاما يبلغ 

 

 

  



 
 

١٠٧ 
 

  الذكورة واالناثة) ب  

٤،٣ اجلدول  

 يف املدرسة  ذكورا واناثا التوزيع اجلنساين للمجيب

يف منطقة كاليووجنو قدس يف عام  سالميةإلوية اناالث

  كما يلى٢٠١٩

Jenis 

Kelamin 

MA Ma’ahid MA Manzilul Ulum MA NU Ma’arif 

Frequency Percent Frequency Percent Frequency Percent 

Laki-laki 7 46.7 4 40.0 7 46.7 

Perempuan  8 53.3 6 60.0 8 53.3 

Total 15 100.0 10 100.0 15 100.0 

٠  

استناًدا علي اجلدول يف أألعلي ،    

درسة املميكن مالحظة أنه بناًء على اجلنس يوجد يف 

  ٨هى  األنوثية املعارف قدس الثانوية اإلسالمية

 الثانوية اإلسالميةدرسة املو  %) ٥٣،٣( ا�يب 

�يب ا ٨عرف يف ايهما اجلنسية األنوثية  ي املعاهد

منزل  الثانوية اإلسالميةدرسة املو  ).%٥٣،٣(

 %) ٦٠( ا�يب  ٦ األنوثيةالعلوم هي 

 (analisa unifariat)  المتغيراتتحليل ) ٤

  كمايلى واحد املتغرياتحاصل حتليل 



 
 

١٠٨ 
 

Statistics 

  Skor1 Skor2 

N Valid 20 20 

Missing 0 0 

Mean 128.15 110.60 

Std. Error of Mean .955 1.459 

Median 127.50 111.00 

Mode 125 104
a
 

Std. Deviation 4.271 6.524 

Variance 18.239 42.568 

Range 14 24 

Minimum 121 100 

Maximum 135 124 

Percentiles 10 123.10 103.10 

25 125.00 104.25 

50 127.50 111.00 

75 131.75 114.75 

90 134.90 120.00 



 
 

١٠٩ 
 

Statistics 

  Skor1 Skor2 

N Valid 20 20 

Missing 0 0 

Mean 128.15 110.60 

Std. Error of Mean .955 1.459 

Median 127.50 111.00 

Mode 125 104
a
 

Std. Deviation 4.271 6.524 

Variance 18.239 42.568 

Range 14 24 

Minimum 121 100 

Maximum 135 124 

Percentiles 10 123.10 103.10 

25 125.00 104.25 

50 127.50 111.00 

75 131.75 114.75 

90 134.90 120.00 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown     



 
 

١١٠ 
 

 للشهاده النائلني  العربية اللغة معلمي احرتاق  

 ٤,٤ اجلدول

النائلني  توزيع االحرتاف ملعلمي اللغة العربية

يف  سالميةنوية اإلاالثدرسة امليف  للشهاده

  منطقة كاليووجنو قدس

 SD الحد األقصى الحد األدنى متوسط معٌدل

٤,٢٧١ ١٣٥ ١٢١ ١٢٧،٥ ١٢٨،١٥ 

SD : Standart Deviasi   الحنراف املعيارىا       

استناًدا إىل اجلدول أعاله ، من املعروف أن   

بقيمة احلد األدين هي   ١٢٨,١٥ هي املعدلالقيمة 

  ١٣٥وقيمة احلد األقصي هي  ١٢١

 

النائلني غري  املهنية املعلم اللغة العربية    

 للشهادة

٤,٥ جدول  

 ادةالنائلني للشه غريتوزيع االحرتاف ملعلمي اللغة العربية 

 منطقة كاليووجنو قدساالسالمية  الثناويةيف مدرسة 

 SD الحد األقصى الحد األدنى متوسط معٌدل

٦،٢٥٤ ١٢٤ ١٠٠ ١١١،٠ ١١٠،٦ 



 
 

١١١ 
 

SD : Standart Deviasi     االحنراف املعيارى     

  

استناًدا إىل اجلدول أعاله ، من 

 هي املعدلاملعروف أن القيمة 

وقيمة  ١٠٠بقيمة احلد األدين هي ١١٠،٦

  ١٢٤احلد األقصي هي 

  

  

  ) Uji Normalitas(  المعياري االختبار  )١

  ٤,٦جدول 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig.

Perbedaan .146 40 .031 .939 40 

a. Lilliefors Significance Correction    

طريق البيانات ب ختبار املعياريحاصل اال    

حىت   p (0,032)جيد قيمة  )shapiro wilk( سافر ويلك 

التوزيع السوى ال يعتدل واالختبار البيانات بطريق مان 

   .)Mann Whitney ( ووتىن 

 Analisa Bivariat   ثانى المتغيرات تحليل ) ٥



 
 

١١٢ 
 

  :حتليل ثاىن املتغريات يوجد البيانات كما يلىحاصل  

Test Statistics
b
 

 Perbedaan 

Mann-Whitney U 3.000 

Wilcoxon W 213.000 

Z -5.335 

Asymp. Sig. (2-tailed) .000 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .000
a
 

a. Not corrected for ties. 

b. Grouping Variable: Sertifikasi 

  ٤,٧ جدول

لغة العربية االختالفات يف الكفاءة املهنية ملعلمي ال

درسة امليف  النائلني للشهادة وغري النائلني للشهادة

منطقة كاليووجنو قدس للعام الثانوية اإلسالمية 

  م ٢٠١٩الدراسة 

المعٌدل رتبة N المتغير  P Value 

 ٣٠،٣٥ ٢٠ الشهادة
٠،٠٠٠ 

شهادةالغري   ١٠،٦٥ ٢٠ 



 
 

١١٣ 
 

ختبار احلالة الطبيعية الاستناًدا إىل حتليل ا

سافري ( ٠،٣٢ كانت)ف( ، وجد أن قيمة , للبيانات

 حبيث ال يتم توزيع البيانات بشكل طبيعي) ويلك

حيصل ). ويلكوكسن( اختباربويستخدم حتليل البيانات 

اقٌل ) (٠،٠٠٠) (ف(علي قيمة ) ويلكوكسن( حتليل

او  حبيث ميكن االستنتاج أن هناك فرقًا )٠،٠٥من 

النائلني  ةاحرتافية معلمي اللغة العربي بني االختالف

كاليووجنو يف منطقة   للشهادة وغري النائلني للشهادة

  . قدس

  مباحثة ) ج

درسة املعلي حتصيل نتائج البحث يف  بناء  

قدس حيصل " لمعارفا "�ضة العلماءالثانوية اإلسالمية 

وحٌد  ١٢١حبٌد األدين  ١٢٨،١٥قيمة املعٌدل هو 

 ميمعلٌ أن احرتافية أٌن ذلك تدل علي  . ١٣٥األقصي 

درسة املونتائج البحث يف . اللغة العربية يف فئة جيدة

حيصل قيمة املعٌدل هو "   المعاهد"الثانوية اإلسالمية 

بناء .  ١٢٤وحٌد األقصي  ١٠٠حبٌد األدين  ١١٠،٦

علي ذلك التحليل حيصل الفرق بني الكفاءة املهنية 

 ةالنائلني للشهادة وغري النائلني للشهاد اللغة العربيةملعلمي 

منطقة كاليووجنو قدس ألن الثانوية اإلسالمية درسة امليف 



 
 

١١٤ 
 

عند مستوى ) ٠،٠٥(أقل من ) ٠،٠٠٠) (ف(قيمة 

  %. ٥األمهية 

يف القاموس اإلندونيسي الكبري ، املهنة هي   

مهارات ، مهنية ، )جمال عمل يستند إىل تعليم حمدد 

يهتم باملهنة ، ويتطلب ذكاء خاًصا  :االحرتايف هو .(إخل

هواة )يام �ا ، ويتطلب الدفع للقيام بذلك للق

يُنظر إىل مهنية املعلم من عدة جوانب ، .(٤ املعارضني

وهي الكفاءة الرتبوية والشخصية والكفاءة املهنية 

ر احرتاف هذا هو البحث السابق الذي يظه .والكفاءة

يف هذه  .املعلم من اختصاص مدرسي اللغة العربية

رئيس )الدراسة ، يوجد منظور الكفاءة املهنية من الرئيس 

 "عايل /جيد "يف فئة  (الثناوية االسالمية احلكومةمدرسة 

، ومنظور زميل  (عايل /جيد ) ٤،٦ قدرهبرصيد متوسط 

ك ، باإلضافة إىل ذل .(٤ يعين) "عايل /جيد "يف فئة 

اللغة  علمىأظهرت البيانات أيًضا أن الكفاءة املهنية مل

وفًقا  جاكرتاالثناوية االسالمية احلكومة مدرسة العربية يف 

مرتفع  /جيد جًدا "لوجهات نظر الطالب كانت يف فئة 

                                                           
4
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١١٥ 
 

يف   درجة ٥. ٩٠احلصول على متوسط   ، أي  "جًدا

  .تقييم حبثي لعشرات كفاءة املعلمني يف منظور الطالب

تشري كفاءة املعلم إىل القدرة على تنفيذ شيء   

مت احلصول عليه من خالل التعليم ، تشري كفاءة املعلم إىل 

معينة  الرشيد واإلجراءات الالزمة لتلبية مواصفاتاألداء 

الكفاءة هي مسألة وهي ليست ٦.يميةيف تنفيذ املهام التعل

الكفاءة هي املعرفة . .الرتبية والتعليم جزء ال يتجزأ من

واملهارات والقدرات اليت حصل عليها أي شخص ليكون 

قادرًا على القيام بعمل جيد مبا يف ذلك السلوكيات 

الكفاءة هي مزيج من التمكن من ٧.املعرفية والعاطفية

تنعكس يف عادات  املواقف اليتاملعرفة واملهارات والقيم و 

  التفكري والعمل يف تنفيذ املهام العمل الذي يتكون من ؛

القدرة ، املعرفة ، املهارات ، املواقف ، الصفات ، ) ١

الفهم ، التقدير والتوقعات اليت متيز ومتيز شخًصا يف تنفيذ 

  املهمة

                                                           
5
 Maswani, 2017. Kompetensi Profesional Guru Bahasa Arab 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Di Jakarta.  Jurnal Pendidikan Bahasa 
Arab dan Kebahasaaraban. Vol. 4 No. 2, Desember 2017, 185-203. P-
ISSN: 2356-153X; E-ISSN: 2442-9473. doi: 
http://dx.doi.org/10.15408/a.v4i2.6290. 

6
 Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru (Bandung : 

PT. Remaja Rosdakarya, 2008)   25.   
7
 Iman Wahyudi, Panduan Lengkap Uji Sertifikasi Guru, h. 15 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f


 
 

١١٦ 
 

هذه اخلصائص وخصائص الكفاءة واضحة يف ) ٢

  ائهمتصرفا�م وسلوكهم وأد

  نتائج أدائها تلبية معايري معينة معايري اجلودة) ٣

األحباث السابقة عن احرتافية املعلمني كشكل  حيصل

من أشكال تطوير اإلطار الفلسفي للتعليم ، وقد صيغت 

هم مطالب  ونضجت على الكفاءة املهنية للمعلمني الذين

  :ايل  تشمل الكفاءات .املهنة اليوم

ملدارس واملواد العلمية التمكن من املوضوع يف ا )١

  اليت تلقي بظالهلا على املادة

) أ: التمكني من اهليكلية واملنهجية العلمية ومها )٢

تطوير  )ب .األساسية إتقان املواد واهليكل 

تدعم ) ج.معايري الكفاءة والكفاءات األساسية

تطوير املواد التعليمية اليت يتم  ,الدروس املستفادة

, ع اليت يتم تدريسهاللمواضي) د. تدريسها بشكل

تطوير االحرتاف بطريقة مستدامة من خالل اختاذ 

االستفادة من  ,خالق) ه.  إجراءات عاكسة

وسائل اإلعالم والتكنولوجيا للتواصل وتطوير 

  . أنفسهم

 احرتافية جوانب أن السابقة الدراسات أظهرت

 ختطيط خالل من تظهر الرتبوية الكفاءة يف املعلمني

 نقص هناك يزال ال ولكن. وتقييمهم موتنفيذه الطالب



 
 

١١٧ 
 

 الرتبوية القدرة.  الكفاءة �ذه يتعلق فيما املعلمني يف

 عملية يف االبتكار يظهرها اليت الكفاءات من كواحدة

 الفعالة واالسرتاتيجيات األساليب باستخدام ، التعلم

 مواتية الدراسية الفصول جو يصبح حبيث واملتنوعة

. العربية الدروس متابعة يف محاسة أكثر الطالب ويصبح

 حبيث الرتبوية الكفاءة إتقان احملرتفني املعلمني من يُطلب

  .العربية اللغة تعلم على الطالب قدرة على تؤثر

يتم دعم املعلمني احملرتفني أيًضا من خالل  

كفاءات الشخصية اليت تظهرها القدرة على الظهور 

الذايت كشخص حكيم وشخصية نبيلة حبيث ميكن 

يصبح جانب . معلمني أن يكونوا قدوة للطالبلل

شخصية املعلم أحد اجلوانب املهمة يف مكون احرتافية 

يعتمد التعليم اجليد إىل حد كبري على وجود . املعلم

معلمني يتمتعون باجلودة ، وهم املعلمون احملرتفون 

جيب مشاركة هذه الشخصية من . واملزدهرون والكرمية

ء املعلمني املعتمدين أو غري قبل مجيع املعلمني ، سوا

الكفاءة الشخصية هي إتقان لشخصية ثابتة . املعتمدين

وثابتة وناضجة وحكيمة وموثوقة ، كو�ا منوذًجا 

الشخصية هي حالة . للطالب ولألخالق احلميدة



 
 

١١٨ 
 

اإلنسان كفرد والطبيعة الكاملة اليت تعين شخصية 

  ٨.الشخص تعين ؛ شخص جيد يف الشخصية واحلرف

الدراسات السابقة أي اختالف يف مهنية  مل جتد

هذا  ٩.النائلني للشهادةوغري  النائلني للشهادةاملعلمني 

حتدد الشخص. االحرتاف هو الكفاءة الشخصية

. ية حًقا مستوى املعلم يف نظر الطالب أو ا�تمع  

الشخصية هي أحد العناصر اليت حتدد معرفة العالقة بني 

يف مواقفهم وأفعاهلم يف املعلم والطالب واليت تنعكس 

املعلمون هم مناصب أو مهن . تشجيع وتوجيه الطالب

ال ميكن القيام �ذا . تتطلب مهارات خاصة كمعلمني

العمل من قبل أشخاص ليس لديهم مهارات املعلم 

يتطلب أن تصبح معلمة متطلبات خاصة ، . اخلاصة

خاصًة كمدرس حمرتف متخصص يف إتقان خصوصيات 

ليم والتدريس مع جمموعة متنوعة من العلوم وعموميات التع

األخرى اليت حتتاج إىل تعزيز وتطوير خالل فرتات تعليمية 

  ١٠.معينة أو قبل اخلدمة

وجدت األحباث السابقة أن مؤهالت تعليم 

املدرسة املتوسطة  اللغة العربية علمالكفاءات املهنية مل
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بية  يف منطقة سامل بريبس يف مدرسي اللغة العر  االسالمية

كانت حمرتفة على الرغم من وجود معلم واحد مل يتخرج 

من التعليم ولكنه عاد اآلن إىل التعليم واستوىف معايري 

الكفاءة املهنية وفًقا للوائح وزير التعليم الوطين جبمهورية 

بشأن معايري التأهيل  ٢٠٠٧لعام  ١٦إندونيسيا رقم 

دورًا  تلعب كفاءة املعلم ١١.األكادميي وكفاءة املعلمني

وهذا واضح من حبث . مهًما يف حتسني قدرات الطالب

روملي الذي وجد أن الكفاءة املهنية للمعلمني أثرت على 

  ١٢.مهارات التفكري الناقد لدى الطالب

الكفاءة املهنية هي قدرة املعلمني على أداء 

هناك حاجة إىل الكفاءة . واجبا�م يف املدرسة كما ينبغي

من أجل حتقيق األهداف التعليمية  املهنية من قبل املعلم

الكفاءة املهنية ملعلمي اللغة العربية هي قدرة . احملددة سلفا

معلمي اللغة العربية على أداء واجبا�م كمدرسني حمرتفني 

يف هذه الدراسة ، يُعرف من إجابات ا�يبني . للغة العربية

أن املعلمني يتمتعون بأخالقيات عمل عالية ، ويتقنون 

جية العلمية ، ويتقنون ويستخدمون التكنولوجيا يف املنه

يف املعلم املعتمد ، مت احلصول على درجة . عمليات التعلم
                                                           

11 Purnama, Aep. 2018. Profesional Guru Bahasa Arab 
Madrasah Tsanawiyah (MTs) Se-Kecamatan Salem Kabupaten Brebes. 

12 Romli, Nurul Faizah. 2016. Pengaruh Kompetensi Profesional 
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عالية ، بينما بالنسبة للمعلم غري املعتمد ، كانت النتيجة 

يتم دعم ذلك من األحباث السابقة اليت أدت إىل . أقل

علم تتمثل كفاءة امل ١٣.زيادة املعلمني بعد شهادة الكفاءة

غري املؤكدة يف الكفاءة الشخصية ، وهي غياب االبتكار 

اإلبداعي يف تطوير التعلم يف شكل أساليب 

ال يزال املعلم يستخدم . واسرتاتيجيات ووسائل اإلعالم

األساليب واالسرتاتيجيات والوسائط املستخدمة بشكل 

  .شائع

تأيت الشهادة من شهادة الكلمة اليت تعين دبلوم 

. ي بكفاءة الفرد لشغل منصب احرتايفأو اعرتاف رمس

) شهادة(على أنه شهادة " شهادة"ميكن تفسري املصطلح 

من مؤسسة مرخصة للمهنة ، ويف نفس الوقت عبارة 

ميكن أن . حول أهلية املهنة للقيام بواجبا�ا" ترخيص"

يتبع الشهادة املعلمون يف الوظائف اليت لديها بالفعل 

 ١٤).٤د (أو دبلومة ) ١س (مؤهالت أكادميية جامعية 

مفهوم الشهادة هو عملية اختبار الكفاءة مصممة للتعبري 

عن التمكن من الكفاءة واحدة كأساس ملنح شهادات 
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68. 



 
 

١٢١ 
 

متيز هذه الشهادة بني قدرة املعلمني الذين  ١٥.املعلمني

من خالل حضور . النائلني للشهادةوغري  ينالون للشهادة 

لمون الكثري من التدريب على الشهادات ، سيكتسب املع

مع . املعرفة اجلديدة من أجل حتسني قدرا�م أو كفاءا�م

الشهادة ، من املتوقع أن تزداد كفاءة املعلمني كوكالء 

مع كفاءات املعلمني . تعليميني وفًقا للمعايري املعمول �ا

اليت تليب احلد األدىن من املعايري ، ميكن حتسني أداء املعلم 

جودة التعلم اليت تزيد من شأ�ا أن . يف إدارة عملية التعلم

  ١٦.الطالب تدريس تؤدي إىل زيادة يف حتصيل

شهادة دائما االبتكار يف لل ينالوناملعلمون الذين 

سيقوم املعلمون ذوو الكفاءة املهنية . عملية التعلم

بالتخطيط يف عملية التعلم ، ويستخدمون املهارات يف 

تعلم اليت مت القيام إجراء التعلم وإجراء تقييم لعملية ال

عندما يعمل الطالب يف املهام اليت يقدمها املعلم ،  ١٧.�ا

يتعامل املعلم مع الطالب واحدة تلو األخرى أو يف 

جمموعات وينظر إىل نتائج عملهم ويوجه الطالب عندما 
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يطلب املعلم من الطالب . يكون هناك طالب ال يفهمون

شات الطالب تقدمي نتائج العمل اجلماعي ونتائج مناق

سيؤدي ذلك إىل . أمام الفصل بدوره القرأةحول نص 

حتفيز الطالب على أن يكونوا قادرين على إتقان املواد 

التعليمية وإتقا�ا وتعزيز الشعور باملسؤولية عن املهام اليت 

  .يقدمها املعلم

يف عملية التعلم التالية ، يطلب املعلم من 

املعلم بتحليل وتربير  مث يقوم. الطالب مجع نتائج أعماهلم

أخطاء على  اصحيح مع القرأةعمل الطالب وترمجة نص 

/ يقوم املعلم مع الطالب بإعداد ملخص . عمل الطالب

يتم دعم . استنتاجات ملواد القرع وتدوين املالحظات

مهارات املعلمني احملرتفني من خالل الكفاءات املهنية 

قييم نتائج والرتبوية ، ويتمثل أحدها يف القدرة على ت

يف أنشطة أخرى ، حيفز املعلم الطالب . التعلم الذي مت

على التعود على قراءة نصوص القرع والنصوص األخرى 

يف �اية الدرس . حىت يكونوا مألوفني بطالقة باللغة العربية

، يُرى املعلم يطلب من الطالب قراءة نص القرآن 

خالل ينهي الدرس من / ويغلق املعلم . إلكمال املوضوع

وتستمر الصالة بتحية الطالب قبل مغادرة  احلمد هللاقراءة 

  .الفصل والرد على حتيا�م
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من عملية  النائلني للشهادةكن املعلمون غري مي ال

ال يزال املعلمون يستخدمون األساليب املعتادة . التعلم

. للعادة ، كما يفتقر تقييم نتائج تعلم املعلمني للطالب

اليت يواجهها املعلمون يف نقل الصعوبات أو العقبات 

املواد العربية هي الطالب الذين هم كسولون يف التعلم ، 

ويعتربون اللغة العربية صعبة ، ويصعب قراء�ا ، وكتابتها ، 

والتحدث باللغة العربية بسبب عوامل اخللفية التعليمية 

اليت تأيت من املدرسة االبتدائية ، حبيث يؤدي فهم اللغة 

نقص شديد ، وباملثل ألن الطالب لديهم  العربية إىل

مستويات خمتلفة من الذكاء والقدرات ، لذلك هناك 

يف . سريع وبعضهم بطيء يف فهم املواد اليت يتم تدريسها

التعامل مع هذا ، حياول املعلم تقدمي دروس ممتعة على 

سبيل املثال كسر اجلليد والغناء واستخدام الوسائط وتقدمي 

هلة الفهم حىت يتمكن الطالب من أمثلة ملموسة وس

  .الرتكيز على الدرس

عند تعلم اللغة العربية ، يشرح املعلم املادة بوضوح 

رسوم توضيحية باستخدام الوسائط / ويقدم أمثلة 

التعليمية اليت تتوافق مع املواد اليت يتم تدريسها ، مثل 

يف عملية التعلم ، . الكتابةو  القرأةو  الكالمو  االستماع

تب املعلم املادة على السبورة ، مث يقرأها ويتابعها يك

مث يستخدم املعلم الوسائط . يقرأو�ا ويكتبوها/ الطالب 
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التعليمية مثل وسائط الرسم والكتابة الورقية والتسجيل 

املرافق يف الفصل / وإنشاء جمموعات واستخدام الكائنات 

 الدراسي واليت �دف إىل تسهيل الطالب يف فهم املواد

ختتلف األساليب املستخدمة من قبل املعلمني يف . املقدمة

تعلم اللغة العربية مثل احملاضرة والعلمية والسؤال واإلجابة 

واملناقشة واألساليب املختلطة والتعلم التعاوين والسامية 

السوافوية واملظاهرات واألسئلة واألجوبة والتدريب 

ب الفرصة بعد التوضيح ، مينح املعلم الطال. والواجبات

لطرح األسئلة مبواد ال يفهمو�ا ، مث يشرح املعلم مرة 

. أخرى ويوفر التدريب املتعلق باملواد اليت مت تدريسها

عندما يقوم الطالب بالتدريبات اليت يقدمها املعلم ، 

يتخذ مدرس اللغة العربية منهًجا مباشرًا للطالب واحًدا 

عندما  تلو اآلخر ويرى نتائج عملهم ويوجه الطالب

  .يكون هناك طالب ال يفهمون

. قدرات الطالب ترقيةطرق التعلم مهًما يف 

سيقوم املعلمون احملرتفون بتقدمي شرح جيد للمواد وتطوير 

املادة بطريقة بسيطة وسهلة الفهم حىت تسري عملية التعلم 

بشكل جيد وتتواصل حىت يتم حتقيق أهداف التعلم 

اللغة  معلمفًيا ، يقوم عندما يُعترب الدرس كا. بشكل جيد

العربية بكسر اجلليد عن طريق سرد القصص وحتفيز 

الطالب على التخلص من إرهاق الطالب وتوجيههم 
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املفردات العربية قدر / دائًما إىل قراءة وحفظ املفردات 

اإلمكان من أي مكان مبا يف ذلك ما مت تعلمه من أجل 

ك ميكن أن زيادة الكثري من املفردات يف الدماغ وبعد ذل

يف �اية الدرس يطلب . تكون سهلة وطالقة باللغة العربية

املفردات على / املعلم من الطالب إعادة قراءة املفردات 

  .السبورة كموضوع ختامي

 

 




