
 الباب الرابع
 تقدمي البياانت ومناقشتها

 حمة عن ميدان البحث - أ
 البياانت الشخصية جامعة أنتساري أإلسالمية احلكومية بنجرماسني -1

جامعة أنتساري اإلسالمية احلكمية بنجرماسني قبل التحول مكانتها يف 
, وىي معروفة من قبل مجهور مبعهد الدين أنتساري اإلسالمي 7112عام 

منذ عام, يوجد  1691نوفمبري  71احلكمية بنجرماسني اليت أتسست يف 
مدير الذي قاد مبعهد الدين أنتساري اإلسالمي احلكمية بنجرماسني  8

IAIN Antasari كان مدير األول مبعهد الدين أنتساري اإلسالمي احلكمية .
 بنجرماسني وىو احلاج زوفري زمزم. 

كليات وىي كلية الشريعة يف بنجرماسني   1يف بداية قيادتو, مت إنشاء 
وكلية الشريعة يف كنداغان  وكلية تربية يف برايب و كلية أوش الدين يف أمنيت. 
مث مت انشاء كلية تربية يف بنجرماسني تليها كلية تربيةمرتفورى ورنتاو 

ىي   1621وكندغان. كانت كلية اجلديدة  اليت اتم أتسيسها يف وقت عام 
كلية الدعوة يف بنجرماسني, وذالك معهد الدين اإلسالمية احلكومية 

ت , وحت1621كليات يف هناية قيادة زفري زمزم. يف عام   6بنجرماسني عند 
قيادة ادلدير الثاين احلج مسطور زىري اجملستري, تقرر أن مجيع كليات تربية 

كما واصل توحيد الكليات األخرى موحدة لتصبح كلية تربية يف بنجرماسني.  
يف كلية واحدة مثل كلية الشريعة يف كانداجنان لتصبح كلية الشريعة ادلوجودة 

أمونتاي أيًضا إىل ابجنرماسني يف ابجنرماسني وانتقلت كلية أوش الدين الدين 
 .1628يف عام 

كليات يف   1وىذا جيعل من معهد الدين اإلسالمة احلكومية بنجرماسني 
 بنجرماسني وىي كلية  الًتبية وكلية الدعوة وكلية أشو الدين.



أتسيس برانمج  ،ادلدير اخلامس ىو الدكتور  احلج دمحم أشوادي  شكور
خالل تشكيل فريق لصياغة مقًتح  من 1666الدراسات العليا يف عام 

أتسيسي مت تقدمية يف مركز للدين  إدارة جاكرات. أخريا افتتاح برانمج 
 .7111أكتوبر  7انتساري بنجرماسني للدراسات العليا رمسيا يف 

أنتساري عن جامعة  7112لسنة  19على ادلرسوم الرءيسي رقم 
لت معهد الدين حتو  ،7112أبريل  1اإلسالمية احلكمية بنجرماسني يف 

أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني مع رءيس اجلامعة وىو احلج 
مت أتسيس كلية االقتصاد  ،حني تغيري يف الوضع ،الدكتور فوزي عسري

وىذا جيعل من جامعة انتساري اإلسالمية احلكومية وإسالم األعمال. 
صول الدين كليات وىي كلية الًتبية وكلية الشريعة وكلية ا  5بنجرماسني 

كلية االقتصاد والتجارة   ،كلية الدعوة وعلوم اإلتصال  ،والعلوم اإلنسانية
جامعة أنتساري اإلسالمية اإلسالمية وبرانمج الدراسات العااي. مكان 
بنجرماسني, كلمنتان  1,5احلكمية بنجرماسني يف شارع امحد ايين كم 

 جنوب.
 البياانت الشخصية عن قسم تعليم اللغة العربية -7

لدي كلية تربية وتعليم  قسم تعليم اللغة العربية يكون متخرجي الذي 
 كموظفني لتعليم اللغة العربية يف ادلدرسة.مؤىلني   

 نبذة سلتصرة عن قسم تعليم اللغة العربية على النحو التايل :
 : قسم تعليم اللغة العربية إسم 

 Hasbullah, S.Ag, M.H.I:  رئس قسم
 Muh. Nadir, S.Ag, M.Pd.I, M,Stud : أمني قسم

جامعة أنتساري اإلسالمية احلكمية كم,   1,5: أمحد ايين  العنوان
 21715  بنجرماسني



 1751616(1511: ) رقم اذلاتف
 pba_antasari@yahoo.comالربيد اإللكًتوين : 

 antasari.ac.id-www.ftk.uin: صفحة الويب 
 رلال قسم : تعليم اللغة العربية

  S.Pd درجة ادلقدمة :
 رؤية ومهمة قسم تعليم اللغة العربية -1
 رؤية قسم تعليم اللغة العربية ( أ

لدية القدرة على التنافس مع اجلامعات يف (PBA)قسم تعليم اللغة العربية 
الذين يتمتعون ابلكرامة النبوية من خالل تقدمي مدرس اللغة العربية ادلهنية, إندونيسيا 

والشخصية والكفاءات اادلهنية واالجتماعية والشخصية اليت تعطي األولوية للقيم 
بية من اتمستوى اإلسالمية يف احلياة, حبيث ميكني سد احتياجات معلمي اللغة العر 

من ادلتوقع أن يليب احتياجات اجملتمع مع ىذه الكفاءة حنو األساسي إىل األعلى. 
 عامل ادلتليم, وتطوير العلوم والتكنولوججيا.

متخرجي قسم تعليم اللغة العربية رلهز بكفاءة على دمج العلوم اإلسالمية 
قسم  7171يف عام  وادلنح الدراسية واجلنسية يف كل نشاط من انشطتهم. وبذالك,

تعليم اللغة العربية يستطيع تتفوق يف تربية وتعليم اللغة العربية وتنتج متخرجي الذي 
جودة ابلكفاءة يف رلال تربية وتعليم اللغة العربية, حىت يتمكنوا من ادلسامهة يف 

 اآلخرين.

امتياز أخر ىي أن الطالب قادرون على حفظ جزء واحد من القرآن, قادرون 
 قان تكنولوجيا ادلعلومات وأهنم قادرون على قيادة األنشطة الدنية.على إت
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 مهمة قسم تعليم اللغة العربية ( ب
تنظيم التعليم يف رلال تعليم اللغة العربية وعلوم اللغة العربية ورلهزة ابلعلوم  (1

 االجتماعية وادلواطنة والعلوم اإلنسانية والعلوم الدينية ذات الصلة ابألزمنة.
البحث اخلاصة بتعليم اللغة العربية اليت تكون نتائجها مفيدة لتطوير إجراء  (7

 ختصصات العلمية يف رلال التعليم العريب
تنظيم خدمة اجملتمع يف قطاع اللغة العربية ادلوجهة حنو تطوير ادلؤسسات  (1

 التعليمية واجملتمع
 تنفيذ برا برامج العمل عامل تعليم اللغة العربية الذي فعال وفعال (1
بناء شراكات شراكة مع سلتلفة ادلؤسسات التعليمية واحلكومية وادلؤسسات  (5

 االجتماعية

مع العنوان ب  BAN-PTاالعتماد قسم تعليم اللغة العربية احلايل من قبل 
(B) 

 بياانت عن زلاضرون واإلدارة يف قسم تعليم اللغة العربية -1
 :بيانت احملاضرين ادلتخصصني يف تعليم اللغة العربية وىي 

 : بيانت احملاضرين ادلتخصصني يف تعليم اللغة العربية7جدول 
 مهنة إسم NIP NIDN رقم

1 196206261991031003 2026066202 Drs.  Abu Kasim,  M. Ag Lektor  Kepala 

2 197808082005011006 2008087802 Dr. Ahmad Muradi, M. Ag Lektor  Kepala 

3 197302192001121002 2019027302 Dr. Hamidi Ilhami, M. Ag Lektor  Kepala 

4 197109171998032002 2017097101 Dr. Hj. Norlaila, M.Ag., M.Pd. Lektor  Kepala 

5 196002021987032001 2002026001 Dra. Mariani, M.Pd.I. Lektor 

6 197409201999031004 
 

Dr. Taufiqurrahman, S. Ag, 

M.Ed 
Lektor 

7 197712242003121002 2024127702 Hasbullah, S. Ag, MHI Lektor 

8 197207182001121002 2018077204 Dr. H. Asikin Noor, M. Ag Lektor 

9 197711222003121004 2022117704 
Rahmat Shodiqin, S..S., 

M.Pd.I 
Lektor 



10 197807242008011012 2024077801 
H. Muhammad Syamsudin 

Noor, MA 
Lektor 

11 198311172011011006 2017118301 
Arif Rahman Hakim, S.Hum, 

M.Pd 
Lektor 

12 197709172008011006 2017097702 Muh. Nadir, S.Ag, M.Pd.I Lektor 

13 197702062006041003 2006027701 
Fathullah Munadi, S.Ag., 

M.A. 
Asisten Ahli 

14 201701041 2009018502 
M. Kamil Ramma Oensyar, 

S.Pd.I, M.Pd 
Asisten Ahli 

15 201701040 2111088301 
Mukhlis Anshari, S.Hum, 

M.Pd. 

Dosen Tetap 

Bukan PNS 

16 201701037 2006018301 
Moh. Iqbal Assyauqi, S.Pd.I, 

M.Pd 
Asisten Ahli 

17 201704077 2121058001 Ahmad Arifin, S.Pd.I, M.Pd Asisten Ahli 

 بياانت عن متخرجي يف قسم تعليم اللغة العربية -5

بياانت عن متخرجي قسم تعليم اللغة العربية وجدت من كتب خترج يف مرحلة خترج 
 خاصة يف قسم تعليم اللغة العربية على النحو التايل : 7116-7119يف عام  56-97

 7116إىل  7119: بياانت عن متخرجي قسم تعليم اللغة العربية من 1جدول 
شخصا 16 7119يف عام  56مرحلة خترج   

شخصا 57 7119يف عام  91مرحلة خترج   

شخصا 78 7112يف عام  91مرحلة خترج   

شخصا 78 7112يف عام  97مرحلة خترج   

شخصا 78 7118يف عام  91مرحلة خترج   

شخصا 17 7118يف عام  91مرحلة خترج   

شخصا 75 7116يف عام  95مرحلة خترج   

شخصا 242 حاصل  



 تقدمي البياانت وحتليلها - ب
 أداءات متخرجي قسم تعليم اللغة العربية -1

عن اداءات  (Tracer Study)من توزيع استبياانت حبث ادلتخرجي 
 متخرجي قسم تعليم اللغة العربية فنعرف النتائج على النحو التايل :

 مؤشر اداءات متخرجي قسم تعليم اللغة العربية :

 البياانت الشخصية ( أ
 ألنشطة التعليمية وخربات التعلم ( ب
 اتريخ العمل ( ت
 جتربة التعلم وادلدخالت للربامج الدراسية )قسم( ( ج
 مؤشر الكفاءة والقدرة التنافسية ( د

 شرح كل مؤشر على النحو التايل:

 البياانت الشخصية ( أ

من  .٪ من اجملتمع 11، مت أخذ العينة ادلستخدمة  717من رلتمع ادلتخرجي 
 75، بلغت استجابة ادلتخرجي  Google formع االستبياانت ابستخدام منوذج توزي

 .٪ من اجملتمع. شرح التفسري يف شكل 11إجابة حققت قيمة 

 البياانت الشخصية :1جدول

 مائوية تردد سنة هنائية تردد مائوية سنة الدراسة

1669 1%  1 7119 7 8%  

7112 1%  1 7112 11 11%  

7117-7111  71%  5 7118 5 71%  



7111-7115  27%  18 7116 8 17%  
%011 حاصل  22 

 
22 011%  

الرجال و  11من البياانت الواردة يف اجلدول ، ميكن مالحظة أن ادلستجب ىم 
النساء. عنوان ادلتجب من كاليمانتان جنوبية و كاليمانتان وسطى و كاليمانتان  11

 شرقية وجاكرات الشماىل.

 وخربات التعلماألنشطة التعليمية  ( ج
من مؤشر األنشطة التعليمية وخربات التعلم من ادلعروف أن ختصص 

٪ ألن وفقا الختيار ادلتخرجني وادلتخرجني الذين خترجوا 25اللغة العربية اختري 
٪ مل يف الوقت احملدد. السبب خترجوا مل وقت  19٪ و  91يف الوقت احملدد 

لعلمي. وذكر أيضا أن مصدر ٪ ألن بطيء يف كتابة البحث ا 78احملدد ىو 
٪ من األسرة ومصدر يف البحث ادلتخرجي  59الرسوم الدراسية للمتخرجي كان 

 % من األسرة ايضا. أماكن عمل ادلتخرجي ىو:  59

 اسم املؤسسة : 5جدول 

 اسم املؤسسة رقم
 1 MI Muhammadiyah 3 Al-Furqon 

 2 UPB UIN Antasari  

 3 SMPN 1 Gambut 

 4 TPA Sullamul Ulum 

 5 SMP Tahfidz El- Qudwah 

 6 SDN 2 Lalapin 

 7 MTS Muhammadiyahn Al-Furqon 

 8 MTS Noor Aini 

 
9 

Travel Haji dan Umroh PT. Saidi Putra 

Wisata 

 10 MIN 1 Kapuas 

 11 MI/MTS Sullamul Ulum Tabunganen 

 12 Rumah Tahfidz Darul Rahman 

 
13 

SMK Farmasi Muhammadiyah Al-

Furqon 

 



 

 اتريخ العمل ( د
بعد معرفة نتائج األنشطة التعليم وخربات التعلم,فنعرف مالحظة أن   

نوع من اتريخ العمل وىي نوع   شخصا مستجب الذي دتأل 71ىناك 
% يعمل متخرجي يف ادلؤسسات التعليمية كمعلم  29,7مؤسسة العمل. 

 % يف القطاع الديين ، أي يف شكل التفاين. 71,8و
 15,5الحتياجاتو يف ادلؤسسة عملو و  % ادلعرفة أن ادلتخرجي وفقا 91,9

 % أعرب عن حاجتو العالية دلؤسسات متخرجي تعليم اللغة العربية.
 جتربة التعلم وادلدخالت للربامج الدراسية )قسم( ( ه

يف ىذا ادلؤشر فشرح من نتائج االستبيان ادلكتمل من ادلستجب وىو  
او اداءات  كيف جتربة متخرجي حني يدرس يف قسم اللغة العربية و مدخال

 اليت اعطيت متخرجي  لقسم تعليم اللغة العربية. الشرح على النحو التايل:

 جتربة التعلم وادلدخالت للربامج الدراسية )قسم(:  9جدول 

 األسئلة رقم
 املستجب

 غري مهمة
أقل 
 غائب مهمة جدا مهمة مهمة

 جتربة التعلم يف الفصول 1
  

11,2 %  58,1 %  
 

اجملتمع جتربة التعلم يف 7  
  

51 %  15,8 %  
 1 PPL جتربة 

  
75 %  21,8 %  

 جتربة التعلم يف جامعة 1 
  

15,8 %  51,7 
 

14 SMPIT Insan Madani 

 15 CV. Lima Bersaudara 

 16 Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

 17 Uin Antasari Banjarmasin 

 18 SDN Tanjung Pagar 4 

 19 SD Islam Al Falah Banjarmasin 

 20 SDN Teluk Dalam 3 Banjarmasin 

 



 جتربةالتعلم نفسو 5
  

12,5 %  58,1 %  
من خالل النتائج الواردة يف اجلدول ، ميكن مالحظة أن جتربة التعلم مهمة جًدا  

قسم تعليم اللغة العربية لتكون للتنمية, ليس فقط للمتخرجي ولكن أيًضا لتطوير برامج 
 أفضل. الًتكيز الكبري على جوانب التعلم يف التعليم العريب ىي كما يلي:

 التعلم تطوير جوانب : 2جدول 

 األسئلة رقم
 املستجب

 غائب جيد جدا جيد مقبول معدوم
 كم الرتكيز على جوانب التعلم

 زلاضرات 1
 

8%  59%  17%  
%17 مظاىرة 7   19%  18%  71%  
 1 KKN 19%  17%  19%  19%  
 مناقشة 1 

 
71%  11%  11%  

 إعطاء وظيفة 5 
 

78%  19%  17%  
 التقومي يف جوانب التعليم والتعلم 

%71 فرصة للتفاعل مع احملاضرين خارج جدول 9  11%  71%  17%  
%8 التوجيو األكادميي 2   11%  11%  17%  
%17 القدرة على ادلشاركة يف البحث 8   19%  11%  8%  
 الشروط العامة يف تعليم 6 

 
11%  18%  8%  

 
11 

احلق يف الدخول وتصبح جزًءا من شبكة 
%19 علمية  11% 78%  19%  

 تقومي حالة مرافق التعلم يف تعليم اللغة العربية 
%71 ادلكتبة 11  19%  17%  17%  

%59 %71 تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت 17   71%  
%17 دليل الدراسة 11    18%  71%  71%  

 



وفًقا للمستجب حول جوانب الًتكيز يف التعلم أتثري كبري وتنفيذىا يف قسم تعليم 
حول فرصة التفاعل مع احملاضرين خارج اللغة العربية. مت تقومي مجيع ردود ادلشاركني 

جدول الفصل. من نتائج االستبيان أجاب ادلستجب عن مجيع ادلرافق الرئيسية كافية 
ولكن إضافتو إىل ادلختربات واخلدمات الصحية اليت تتخصص يف قسم تعليم اللغة العربية 

 ألن تعترب غري كافية للمرافق.

 مؤشر الكفاءة والقدرة التنافسية ( و
ادلؤشر األخري ىو مؤشر على الكفاءة والقدرة التنافسية للمتخرجي. إدخال 

انطالقا من نتائج ادلستجب أن ادلتخرجي يعملون مباشرة بعد التخرج من قسم 
% يف وقت انتظر. أما  17% وىي يعمل مباشرة و88تعليم اللغة العربية 

%  21,8 ابلنسبة للكفاءات التنافسية مع اخلرجيني اآلخرين ونفس التخصصات
قادرة على ادلنافسة بشكل جيد. يتم شرح نتائج استجاابت الكفاءة يف الكفاءة 

 يف اجلدول التايل: (Borang Akreditasi)ادلأخوذة من تقومي مناذج االعتماد

 مؤشر الكفاءة والقدرة التنافسية : 8جدول 

 األسئلة الرقم
 املستجب

 ضعيف مقبول جيد ممتاز

تقومي الكفاءة إتقان على اخلرجيبعد التخرج ، كيف يتم   
 %8,1 %26,7 %17,5 النزاىة )األخالق( 1

 
  %11,1 %97,5  مهرة( 1إتقان ادلعرفة ) 7

%17 الفصل 11  59%  19%  19%  
%11 ادلخترب 15   11%  17%  

 ادلتغريات ماّدة ادلقدمة 19  
 

59%  17%  8%  
%19 اخلدمات الصحية 12   11%  17%  

 
17%  



1 
القدرة على تفسري وحتليل أحدث ادلعارف 

للتغلب على ادلشاكل من خالل هنج داخلي أو 
  متعدد التخصصات

21,6% 71,2% 
 

1 
ادلتعلقة القدرة على حل ادلشاكل ادلعقدة 

 ابلعلوم
8,2% 21,6% 12,1% 

 

5 
القدرة على توصيل نتائج زلددة وحالية بناًء 

  (evidance skill)على نتائج الدراسات 
91,6% 11,8% 

 

9 
القدرة على نشر نتائج البحوث يف اجملالت 

  %59,5 %16,1  الوطنية / الدولية

2 
القدرة على توصيل نتائج البحوث يف ادلنتدايت 

  العلمية على ادلستوى الوطين / الدويل
72,1% 91,9% 

 
 %71,2 %95,7 %11 القيادة 8

 
 %26,7 %19,2 العمل اجلماعي 6

  
 اللغة االجنليزية 11

 
71,8% 51% 

 
  %8,2 %82  التواصل الفعال 11
 %71,2 %96,9 %8,2 استخدام العلم والتكنولوجيا 17

 
 % 61,2 %8,1 تطوير الذات 11

  
ىذه البياانت ، من ادلعروف أن بعض ادلتخرجي ال يتقنون ادلهارات األربع من 

ادلقدمة خالل دراستهم يف اجلامعة ، ابإلضافة إىل ذلك ، مل يتمكن بعض ادلتخرجي من 
نصف نتائج مسح بياانت اخلرجيني مل  نشر نتائج أحباثهم و توصيل نتائج الدراسة.

 كالم أو يف تركيبها ولكن ابإلضافة إىل ذلك ، يف  يتمكنوا من إتقان اللغة اإلجنليزية
 العديد من الكفاءات األخرى جيدة يف إتقان كفاءاهتم.



من نتائج البحث السؤال األول حول تقومي إتقان الكفاءة فيقًتح حبث أيضا 
السؤال الثاين وىو ىل كفاءة العمل مطلوبة يف ادلؤسسات القائمة. سيتم شرح نتائج 

 التايل: التقومي يف اجلدول

 القائمة ادلؤسسات يف مطلوبة العمل كفاءة:  6جدول 

 األسئلة الرقم
 املستجب

 مهمة جدا مهمة أقل أمهية غري مهمة

 يف العمل ، كم مطلوب هذه الكفاءة؟

 النزاىة )األخالق( 1
  

58,1% 11,2% 

 مهرة( 1إتقان ادلعرفة ) 7
  

11,2% 51,7% 

ادلعارف للتغلب على القدرة على تفسري وحتليل أحدث  1
   ادلشاكل من خالل هنج داخلي أو متعدد التخصصات

58,1% 12,5% 

 القدرة على حل ادلشاكل ادلعقدة ادلتعلقة ابلعلوم 1
 

8,1% 99,2% 75% 

5 
القدرة على توصيل نتائج زلددة وحالية بناًء على نتائج 

  (evidance basedالدراسات )
12,1% 96,9% 11% 

 ختطيط البحث ادلبتكرة يف قسم تعليم اللغة العربيةالقدرة على  9
  

51,7% 11,2% 

 القيادة 2
  

21,8% 75% 

 العمل اجلماعي 8
  

99,2% 11,1% 

 %17,5 %21,8 %8,1 %8,1 اللغة االجنليزية 6

 التواصل الفعال 11
  

21,8% 76,7% 

 استخدام العلم والتكنولوجيا 11
  

21,8% 76,7% 

 تطوير الذات 17
  

51,7% 15,8% 

نتائج البياانت من السؤال الثاين ىي ما إذا كان يف الوظيفة ، والكفاءة مطلوبة يف 
 ادلؤسسات القائمة ، مث من ىذه النتائج سوف يشرح البحث االستنتاجات ، وىي:



مهارات لتدريس اللغة العربية ، استنتج أن  1يف السؤال األول حول إتقان  (1
يتقن أربعة مهارات. بينما يف كل من ىذه جزءًا فقط من ادلشاركني 

 مهارات مهمة. 1ادلؤسسات التعليمية مطلوبة إلتقان 
يف السؤال األول حول ختطيط البحث احلايل وحتليل ادلعرفة للتغلب على  (7

ادلشكالت من خالل هنج متعدد التخصصات ، أجاب ادلستجب بشكل 
ومع ذلك ، من ادلهم للغاية أن يتمكن ادلعهد من ختطيط البحث  أقل.

والتحليالت ادلبتكرة للمعرفة احلالية يف كل من مؤسسات الدراسات العليا 
 والتخصصات قسم تعليم اللغة العربية. 

نتائج بياانت السؤال األول أن اللغة اإلجنليزية لبعض اجمليبني ليست جيدة يف  (1
سسة من ادلهم للغاية. وابدلثل يف العلوم سلطتهم ، ولكن يف كل مؤ 

 .والتكنولوجيا ىو أيضا مهم جدا لكل مؤسسة

بعد معرفة نتائج السؤالني ، ميكن أن نستنتج أن التعليقات اليت قدمها اخلرجيون ال 
ولكن أكثر يف رلاالت التدريس  .تغطي الدراما الثالثة ، أي التفاين والتدريس والبحث

، فاألفضل إذا كانت الدراسة القادمة  ألداءات ادلناىج الدراسية.حيث يوجد ادلزيد يف ا
 حتتوي على حبث حول الدراما الثالثة.

 تعليقات متخرجي قسم تعليم اللغة العربية  -7
يف تقدمي البياانت وحتليلها الثاين ، والذي يتعلق أبداء خرجيي تعليم اللغة 

تبيان اداءات متخرجي اللغة العربية. العربية ، قدم الباحثون استبيااًن اثنًيا بعد االس
 ادلؤشرات على ىذا االستبيان ىي:

 البياانت ارشاد ( أ
 البياانت ادلؤسسية ( ب
 كفاءات أداء متخرجي تعليم اللغة العربية ( ج
 احلاجة إىل الكفاءة يف ادلؤسسة ( د



 البياانت ارشاد (1
ردود فقط من القادة  11من نتائج البياانت ، كان ىناك 

أي من خالل  ،من عدة طرق   Google Formمستجب استبيان 
اليت يتم االتصال هبا. يتكون القادة  WhatsAppأرقام اذلواتف و 
٪ من النساء. يشرح بياانت 11٪ من الرجال و 21الذين استجابوا 

 القيادة يف اجلدول التايل:

 البياانت ارشاد:  11جدول 

 مؤسسة اسم رقم
1 Amrullah SMK Farmasi Al Furqon 

2 Muhriolisi SDN 2 Lalapin 

3 Yuseran, S.Pd MI. Sullamul Ulum 

4 Dr. Ahmad Muradi, M.Ag UPB UIN Antasari Banjarmasin 

5 Desi Karlinawati, S.Pd SMP Tahfidz Terpadu El Qudwah 

6 Jaenuri Yayasan Darul Rahman 

7 Ahmad, S.Ag TPQ Al Mira 

8 Rusnaidah, S.Pd, MM SDN Teluk Dalam 3 Banjarmasin 

9 Junaidi SD Islam Al Falah 

10 Wiwit Rahmawati MIM 2 Al Furqon 

 البياانت ادلؤسسية (7
 :البياانت ادلؤسسية ادلدرجة يف ردود االستبيان ىي كما يلي

 البياانت ادلؤسسية:  11جدول 

 email عنوان مؤسسة مؤسسة رقم

1 

SMK 

Farmasi Al 

Furqon 

Komp. Awang 

sejahtera RT. 15 No. 

37 

smkfarmasialfurqon@gmail.c

om  

2 
SDN 2 

Lalapin 

Translama Lalapin RT 

4  

3 

MI. 

Sullamul 

Ulum 

Jl. Padat Karya Ds. 

Beringin Kencana 

RT.11 Kec. 

misullamululum@gmail.com  

mailto:smkfarmasialfurqon@gmail.com
mailto:smkfarmasialfurqon@gmail.com
mailto:misullamululum@gmail.com


Tabunganen, Kab. 

Batola, kalsel 70567 

4 

UPB UIN 

Antasari 

Banjarmasi

n 

Jl. A. Yani Km. 4,5 

Banjarmasin 
upbmail@uin-antasari.ac.id 

5 

SMP 

Tahfidz 

Terpadu El 

Qudwah 

Jl. Trans Kalimantan 

Komp. Keruing indah 

jl. Cendrawasih RT 24 

No.20 Ds. Semangat 

dalam, Kec. Alalak 

Kab. Batola 

elqudw4h@gmail.com 

6 

Yayasan 

Darul 

Rahman 

Desa Pengadan RT. 

02 Kec. Karangan  

7 
TPQ Al 

Mira 

Jl. Yudistira VIII No. 

28 RT 18 RW 2 Kel. 

Pemurus dalam Kec. 

Banjarmasin selatan 

tpq.almirabjm@gmail.com  

8 

SDN Teluk 

Dalam 3 

Banjarmasi

n 

Jl. Batu damar No. 05 

RT 33 Mulawarman 

sdtelukdalam3bjm@gmail.co

m  

9 
SD Islam 

Al Falah 

Jl. Raya Yudistira No. 

1 
sdislam_alfalah@yahoo.com  

10 
MIM 2 Al 

Furqon   

 العربيةكفاءات أداء متخرجي تعليم اللغة  -1

يف ىذا ادلؤشر التايل ، سيتم شرح كيفية استجابة القادة ادلؤسسيني ألداء 
 نتائج أداء ادلتخرجي يف اجلدول ىي كما يلي: .متخرجي اللغة العربية

 كفاءات أداء متخرجي تعليم اللغة العربية:  17جدول 

 األسئلة رقم
 ادلستجب

1 7 1 1 5 
 النزاىة )األخالق( 1

  
11%  51%  71%  

 مهرة( 1إتقان ادلعرفة ) 7
  

11%  11%  11%  

mailto:upbmail@uin-antasari.ac.id
mailto:elqudw4h@gmail.com
mailto:tpq.almirabjm@gmail.com
mailto:sdtelukdalam3bjm@gmail.com
mailto:sdtelukdalam3bjm@gmail.com
mailto:sdislam_alfalah@yahoo.com


1 

القدرة على تفسري وحتليل 
أحدث ادلعارف للتغلب على 

ادلشاكل من خالل هنج 
 داخلي أو متعدد التخصصات

  51%  11%  71%  

1 
القدرة على حل ادلشاكل 

   ادلعقدة ادلتعلقة ابلعلوم
11%  51%  11%  

5 

القدرة على توصيل نتائج 
زلددة وحالية بناًء على نتائج 

 evidance)الدراسات 

skill) 
  

11%  51%  11%  

9 
القدرة على نشر نتائج 

البحوث يف اجملالت الوطنية / 
 الدولية

11%  11%  11%  11%  11%  

2 
القدرة على توصيل نتائج 

البحوث يف ادلنتدايت العلمية 
 على ادلستوى الوطين / الدويل

 11%  91%  11%   

%11   القيادة 8  51%  71%  
 العمل اجلماعي 6

  
11%  11%  11%  

%11,1 اللغة االجنليزية 11  11,1%  55,9%  77,7%  
 

 التواصل الفعال 11
  

11%  11%  11%  
%11   استخدام العلم والتكنولوجيا 17  91%  11%  

 تطوير الذات 11
  

11%  51%  71%  

إعادة حتميل ابستخدام جدول بسيط. مث ميكن أن نستنتج أن نتائج أداء 
اخلرجيني اليت تقدمها قيادة ادلؤسسة مرضية. ال يوجد سوى عدد قليل يعطي درجات أداء 
غري مرضية للمتخرجي ، وىي كفاءة نشر نتائج البحث وإبالغ نتائج البحث واإلجنليزية. 



خدام بعضها كمدخالت يف نقاط الكفاءة غري وفًقا دلستخدمي ادلتخرجي ، ميكن است
 ادلرضية يف قسم تعليم اللغة العربية لتطوير وحتسني برامج الدراسة وادلتخرجي يف ادلستقبل.

 احلاجة إىل الكفاءة يف ادلؤسسة -1

ادلؤشر األخري يف ىذا االستبيان الثاين ىو معرفة مقدار الكفاءة اليت تدرس يف 
 ج ىذه الدراسة ابختصار مع اجلدول التايل:سيتم شرح نتائ ىذه ادلؤسسات.

 ادلؤسسات ىذه يف تدرس اليت الكفاءة مقدار:  11جدول 

 األسئلة الرقم
 املستجب

غري 
 مهمة

أقل 
 أمهية

 مهمة
مهمة 
 جدا

%61    النزاىة )األخالق( 1  
%11   مهرة( 1إتقان ادلعرفة ) 7  91%  

1 

القدرة على تفسري وحتليل أحدث 
للتغلب على ادلشاكل من ادلعارف 

خالل هنج داخلي أو متعدد 
 التخصصات

  71%  81%  

1 
القدرة على حل ادلشاكل ادلعقدة 

%11  ادلتعلقة ابلعلوم  71%  21%  

5 
القدرة على توصيل نتائج زلددة وحالية 

 evidance)بناًء على نتائج الدراسات 

based)   51%  51%  

9 
 القدرة على ختطيط البحث ادلبتكرة يف

%11  قسم تعليم اللغة العربية  11%  81%  



%71   القيادة 2  81%  
%11   العمل اجلماعي 8  61%  
%11  اللغة االجنليزية 6  51%  11%  
 التواصل الفعال 11

  
71%  81%  

%11   استخدام العلم والتكنولوجيا 11  91%  
%11   تطوير الذات 17  21%  

٪ من ادلؤسسات تتطلب  61من ىذا االستنتاج ، ميكن أن نرى أن حوايل 
يتم اختيار الكفاءات اليت يقًتحها الباحثون من عدد  .الكفاءات اليت يقدمها الباحثون

الكفاءات إلجراء حتسينات يف قسم تعليم اللغة   Borang Akreditasiمن مناذج االعتماد
 العربية والطالب وادلتخرجي.

 
 

 


