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الكفاءة الرتبوية ملعلمي اللغة العربية يف تصميم  ،٢٠٢١ النسالطفييا�،

التقييم وتنفيذه لتعليم مهارة الكتابة يف املدارس متواسطة كاليياما�ن 

   جفارا

، التقييم تعليم ، ملعلمي اللغة العربية الكفاءة الرتبوية :األساسية ماتالكل

 مهارة الكتابة

الكفاءة الرتبوية ملعلمي اللغة  ملعرفة )۱: (هي البحث هذا أهداف أن

العربية يف تصميم لتعليم مهارة الكتابة يف املدارس متواسطة كاليياما�ن 

اللغة العربية يف تنفيذ التقييم لتعليم  ملعرفة الكفاءة الرتبوية ملعلمي )۲( جفارا

 تابعةمملعرفة  )۳( مهارة الكتابة يف املدارس متواسطة كاليياما�ن جفارا 

تواسطة يف  مدارس املم مهارة كتابة يف يتعللتقييم البعد إجراء العمالية 

 .كاليياما�ن جفارا

 موضوع .النوعي الوصفي املنهج البحث هذا يف الباحثة استخدمت

حث رئيس املدارس ومعلمي اللغة العربية يف املدارس متواسطة كاليياما�ن الب

 واملقابلة املالحظة هي املستخدمة البيا�ت مجع طرق كانت. جفارا

 .والتوثيق

الكفاءة الرتبوية ملعلمي اللغة العربية أّن  إىل تشري البحث هذا نتائج

اليياما�ن جفارا قد يف تصميم لتعليم مهارة الكتابة يف املدارس متواسطة ك

الكفاءة الرتبوية ملعلمي اللغة العربية يف  وأنّ  .مت توجيهها على خطوة جيدة

تقييم لتعليم مهارة الكتابة يف املدارس متواسطة كاليياما�ن جفارا جيدة، 



 و 

متابعة  وأنّ  .حىت كان معرفة قدرة أو حتصيل التعليم الطالب حمسوسا

م مهارة الكتابة يف املدارس متواسطة  العملية بعد إجراء التقييم لتعلي

كاليياما�ن جفارا، وقد ثبت ذلك من خالل نتائج هذه األنشطة، 

، KKMالطالب الذين مل حصلوا على درجات جيدة سابقا فيحصلوا إىل 

وبذلك نتائج . ولكن بعد إجراء امللحق، ثبت أن درجة الطالب قد زادته

ديدة، وميكنهم تنمية مواهب اإلقسام، ميكن للطالب العثور على جتربة ج

  .الطالب يف التعليم
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ABSTRAK 
  
Anisa Lutfiana, 2021, Kompetensi Pedagogik Guru Bahasa Arab 
dalam Merancang dan Melaksanakan Evaluasi Pembelajaran 
Maharah Kitabah di Madrasah Tsanawiyah se-Kalinyamatan 
Jepara 

Kata Kunci: kompetensi pedagogik guru bahasa Arab, evaluasi 
pembelajaran, maharah kitabah 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui kompetensi 
pedagogik guru bahasa Arab dalam merancang pembelajaran 
maharah kitabah di Madrasah Tsanawiyah se Kalinyamatan Jepara. 
(2) Mengetahui kompetensi pedagogik guru bahasa Arab dalam 
melaksanakan evaluasi pembelajaran maharah kitabah di Madrasah 
Tsanawiyah se Kalinyamatan Jepara. (3) Mengetahui tindak 
lanjutnya proses setelah melaksankan evaluasi pembelajaran 
maharah kitabah di Madrasah Tsanawiyah se Kalinyamatan Jepara.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 
deskriptif. Subyek penelitian adalah kepala sekolah dan guru-guru 
bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah se Kalinyamatan Jepara. 
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara dan dokumentasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Pertama, 
kompetensi pedagogik guru bahasa Arab dalam merancang 
pembelajaran maharah kitabah di Madrasah Tsanawiyah se 
Kalinyamatan Jepara sudah dapat dikatakan sudah terarah dan 
menuju langkah yang baik. Kedua, kompetensi pedagogik guru 
bahasa Arab dalam melaksankan pembelajaran maharah kitabah di 
Madrasah Tsanawiyah se Kalinyamatan Jepara sudah baik, 
sehingga kemampuan atau ketercapaian pembelajaran siswa dapat 
terukur dan diketahui. Ketiga, menindak lanjuti proses setelah 
melaksakan evaluasi pembelajaran maharah kitabah di Madrasah 
Tsanawiyah se Kalinyamatan Jepara sudah efektif, hal tersebut 
telah terbukti dengan hasil dari kegiatan pembelajaran maharah 
kitabah, siswa yang sebelumnya mendapatkan nilai yang kurang, 
akan tetapi setelah diadakan remedial, nilai siswa terbukti 
mengalami peningkatan. Begitu juga dengan hasil pengayaan, 
siswa dapat menemukan sebuah pengalaman yang baru, dan dapat 
menumbuhkan bakat dari siswa dalam belajar. 

 


