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 الموافقة

الًتبوية وادلهنية دلدرسي اللغة  يةالكفاء:  ادلشكالت  البحث العلمي بعنوان
تمبان ب األىلية العالية اإلسالمية رسيتيف ادلد العربية

 .الوسطى جاتور كاليمانتان
 : أريانىت   الباحثة

 121117171471:    رقم القيد
 : تعليم اللغة العربية   القسم
 : الًتبية والتعليم   الكلية

بعد االطالع على البحث العلمي الذي أعدىا الباحثة وافق ادلشرف على  
 تقدمية إىل رللس ادلناقشة.

 م7171فرباير  11بنجرماسني،
 

 ،ادلشرف الثاين
 
 

 زلمد كامل رما أنصار، ادلاجستري احلاج
  711211141رقم التوظيف: 

   ،ادلشرف األول   
 
 

  ادلاجستري، ففهمي عار  أمحد  األستاذ  الدكتور احلاج
 140110111431111111 رقم التوظيف:

  االعتماد
،الكلية الًتبية والتعليمباسم عميدة   

 رئيس قسم تعليم اللغة العربية
 
 

 حسب اهلل، ادلاجستري
 رقم التوظيف: 142217747111171117



 ه 
 

 االعتماد من طرف لجنة المناقشة
المشكالت الكفاءية التربوية والمهنية لمدرسي ”: البحث العلمي بعنوان
جاتور   بتمبان األهلية في المدرستي العالية اإلسالمية اللغة العربية عبر اإلنترنيت

. قد 121117171471. اليت كتبتها أريانىت، رقم القيد : كاليمانتان الوسطى"
دافعت الباحثة عن ىذه الرسالة العلمية أمام جلنة ادلناقشة و تقرر قبولو شرطا لنيل درجة 

 العربية، و تلك يف:السرجانا يف تعليم اللغة 
 :الثالثاء    اليوم

 7171فرباير  71:    التاريخ
 )أ( 3،2:  ويكون مقبوال بدرجة

 يدة كلية الًتبية والتعليمعم
 جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

 

 احلاجة جويرية، ادلاجستري ةاألستاذة الدكتور 
 141111111431117114رقم التوظيف : 

  وتتكون جلنة ادلناقشة من السادات األساتيذ :
 التوقيع االسم

 ، ادلاجستري.عارففهمي  األستاذ الدكتور احلاج أمحد .1
  )مشرفا ورئيسا(

 .ادلاجستريرمحت صادقني،  .7
 )مناقشًة(

 

 احلاج زلمد كامل رما أنصار، ادلاجستري. .1
  )مشرفا ومناقشا(

 

 



 و 
 

 إقرار الطالبة

 : أنا ادلوقع أدناىا و بيانايت كاآليت
 : أريانىت   االسم

 121117171471:   رقم القيد
 : تعليم اللغة العربية   القسم
 الًتبية والتعليم:    الكلية

أقررت بأن ىذه الرسالة العلمية اليت حضرهتا لتوفري الشرط لنيل درجة السرجانا يف تعليم 
اللغة العربية كلية الًتبية والتعليم جبامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية بنجرماسني حتت 

 ادلوضوع :
في  المشكالت الكفاءية التربوية والمهنية لمدرسي اللغة العربية عبر اإلنترنيت 

 جاتور كاليمانتان الوسطى بتمبان األهلية المدرستي العالية اإلسالمية
حضرهتا وكتبتها بنفسي وما زورهتامن إبداع غريي أو تأليف اآلخر. و إذا ادعى أحد يف  

ا فعال ليس من حبثي فأنا أحتمل ادلسؤولية على ذلك، ادلستقبل أهنامن تأليفها و تبيني أهن
ولن تكون ادلسؤولية على ادلشرف أو على كلية الًتبية والتعليم  جبامعة أنتسارى 

 اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.
 ىذه، وحررت ىذه اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة وال جيربين أحد على ذلك.

 م7171-17-11بنجرماسني،
 ة اإلقرارتوقيع صاحب

 
 

 أريانىت
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 الشكر والتقدير

 

احلمد هلل رّب العادلني، الفتاح العليم الذي أرشد من اصطفاه من عباده للتعلم و 
التعليم، والصالة والسالم على سيدنا وموالنا زلمد الذي أرسلو اهلل ىاديا إىل الصراط 

 والنعيم. أما بعدادلستقيم، وعلى آلو وصحبو واتباعو باخللود يف دار البقاء 
احلمد هلل عز وجل الذي قد أعطى الباحثة نعمة كثرية حىت تستطيع أن يتّم 
البحث العلمي شرطا لنيل درجة السرجان يف كلية الًتبية والتعليم جبامعة أنتساري 

المشكالت الكفاءية التربوية اإلسالمية احلكومية بنجرماسني حتت ادلوضوع:   
 في المدرستي العالية اإلسالمية عربية عبر اإلنترنيتوالمهنية لمدرسي اللغة ال

  جاتور كاليمانتان الوسطى بتمبان األهلية
 يف ىذه الفرصة تقدم الباحثة شكرا جزيال إىل :

فضيلة الكرمية األستاذة الدكتور احلاجة جويرية، ادلاجستري. عميدة كلية الًتبية  .1
 بنجرماسني.والتعليم جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية 

فضيلة ادلكرم حسب اهلل، ادلاجستري رئيس قسم تعليم اللغة العربية، واألستاذ  .7
الدكتور توفق الرمحن سكرتريا لقسم تعليم اللغة العربية يف كلية الًتبية والتعليم 

 جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.
، عارفأمحد  فهمي  الدكتور احلاجاألستاذ ادلشرف األول : فضيلة ادلكرم  .1

احلاج رمحت صادقني، ادلاجستري. وادلشرف الثالث:  ادلشرف الثاين :ادلاجستري. و 
ادلناقشة : أمحد عارفني، سكرتريا زلمد كامل رما أنصار، ادلاجستري. واآلخر 

 للباحثة يف كتابة ىذا البحث العلمي. ادلاجستري، على إرشادمهم



 ح 
 

قسم تعليم اللغة العربية يف كلية الًتبية والتعليم فضيلة ادلكرمني مجيع احملاضرين يف  .4
جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني الذين عّلموين العلوم و ادلعارف 

 ادلتنوعة فلهم أحسن الشكر والتقدير. جزاىم اهلل خري اجلزاء.
فضيلة ادلكرم رئيس وزارة الدين مبنطقة كابواس، األستاذ احلاخ. أشهادي،  .0

 تري.ادلاجس
، نوريانتو عزيزفضيلة ادلكرم رئيس ادلدرسة العالية دار السالم متبان جاتور،  .1

ادلدرسة و مجيع ادلدّرسني وادلوظفني يف  خاصة "أستاذ سوفيا النور"و  ،اجستريادل
 العالية دار السالم متبان جاتور الذين قبلوين للبحث.

خاصة الوايت، السرجانا، و رمسادلدرسة العالية مفتاح العلوم،  ةفضيلة ادلكرم رئيس .2
ادلدرسة العالية مفتاح العلوم مجيع ادلدّرسني وادلوظفني يف و  "أستاذ مشس الدين"
 الذين قبلوين للبحث.

والشكر اجلزيال لوالدان احملبوبان وجلميع األصدقاء الذين أعطوين مساعدة والتوجيو  .3
 والتسهيل للباحثة يف كتابة ىذا البحث العلمي.

حثة من النقصان واخلطاء يف كتابة ىذا البحث العلمي، وما أحسن ال تفوت البا  
 للقارئني أن يقًتحوا للباحثة باقًتاحات إصالحية.

 صة و للقارئني على وجو عام. آمنيعسى اهلل أن ينفع هبذا البحث العلمي للباحثة خا

م7171-17-11بنجرماسني،  
 الباحثة

 
 أريانتي

 

  



 ط 
 

 إهداء
 

 ىدي ىذا البحث العلميأ
 "كيمية" وأمي "  زلمد آمنيإىل والدي الكرميني احملبوبني أيب "

أشكركما آالف ادلرات على عدم التوقف عن التشجيع الدعاء وتقدمي الدعم وادلشورة 
حىت أنتهي من ىذا البحث العلمي. ال ميكنين رد كل النضاالت والتضحيات اليت قمت 

آمل أن يصبح دليالً ونتيجة دلا مت هبا واحدة تلو األخرى، لكن مع ىذا البحث العلمي 
القيام بو حىت اآلن. حبيث ميكن رؤية ابتسامة حلوة على شفتيكما. اللهم أطيل 

 .العادلني حياهتما، وصح دائًما لطاعتكما، وبارك يف الدنيا واآلخرة. امني ياربّ 
 تريأمحد فهمي عارف، ادلاجس احلاج الدكتوراألستاذ  وإىل أساتيذي وزلاضرايت، وخاصة 
الليسانس ، احلاج فيصل مباركوالدكتور   ادلاجستريواحلاج زلمد  كامل رما أنصار، 

. أشكركم، ال ميكنين السداد لك ألنكم وجهت كثريًا وساعدت يف إكمال ادلاجستري
 .ىذا البحث العلمي

 .وإىل إخوان وأخوات والعائلة كتشجيع يف كل خطوة على الطريق
 .العربيةغة وإىل أصحايب يف قسم تعليم الل

أشكركم مجيًعا الذين قدموا الدعاء والتشجيع بفرح وحزن. ألنين أستطيع أن أكمل ىذا 
البحث العلمي منكم مجيًعا، وبالطبع ال ميكن فصلنا مجيًعا عن زلبة اهلل ورمحتو حىت 

ألتقي بكم مجيًعا، شكرا كثريا على حسناتكم وعفوا على كل أخطائي. سهل اهلل لنا لنيل 
 النجاح

 الباحثة   

 
 



 ي 
 

 ملخص البحث
. ادلشكالت الكفاءية الًتبوية وادلهنية دلدرسي اللغة العربية عرب 7170، أريانتى

جاتور كاليمانتان  بتمبان األىلية يف ادلدرسيت العالية اإلسالمية اإلنًتنيت
أمحد فهمي عارف، ادلاجستري. الدكتور احلاج الوسطى. ادلشرف األول : األستاذ 

 الثاين : احلاج. زلمد كامل رما أنصار، ادلاجستري.وادلشرف 

المشكالت الكفاءية التربوية والمهنية لمدرسي اللغة العربية  الكلمات الرئيسية :
 عبر اإلنترنيت

عرب اإلنًتنيت لوصف عملية تدريس اللغة العربية ( 1اذلدف يف ىذا البحث: ) 
للتعرف ( 7) .كاليمانتان الوسطى  جاتور بتمبان ادلدرسيت العالية اإلسالمية األىليةيف 
يف الكفاءية الًتبوية و ادلهنية دلدرسي اللغة العربية عرب اإلنًتنيت  ادلشكالت على

 كاليمانتان الوسطى.  جاتور بتمبان العالية اإلسالمية األىلية ادلدرسيت
الوصفي بأساليب مجع ( ومنهجو Field researchميداين) ىو البحث نوع البحث

الكفاءة  ىو. وموضوع البحث ، و حتليل البياناتالتوثيقىي ادلالحظة وادلقابلة و  ناتالبيا
ىي ادلشكالت الكفاءية الًتبوية وادلهنية دلدرسي اللغة  الًتبوية وادلهنية، فأما ذايت البحث

العربية عرب اإلنًتنيت يف ادلدرسيت العالية اإلسالمية األىلية بتمبان جاتور كاليمنتان 
 الوسطى.

 مدرسيت يف العربية اللغة تعلم عملية( 1: )ىي الدراسة ىذه لنتائج بالنسبة أما
 لالوسائ .كتابًيا وتقوميها اإلنًتنيت عرب العربية اللغة تعلم مواد يف ادلدرسان يعطي ،العالية

أما  و Video Call (7).و  واتساباليت يستخدمها ادلعلم يف التعلم عرب اإلنًتنت ىي 
 اخللفية حيث من ليست العربية اللغة دلدرسي وادلهنية الًتبوية ةيالكفاء مشكالت
 و عوامل اخلارجية.  الداخلية عوامل ىناك لكنفقط،  التعليمية
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ABSTRAK 

ARIYANTI, 2021. Problematika Kompetensi Pedagogik Dan Profesional Guru-

guru Bahasa Arab secara Online di Dua Sekolah Aliyah Swasta 

Tamban Catur Kalimantan Tengah. Penelitian Ilmiah Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab. Pembimbing I : Prof.Dr. H. A. Fahmy 

Arief, MA dan Pembimbing II :H. M. Kamil Ramma Oensyar, M. 

Pd.  
Kata Kunci : Problematika  Kompetensi Pedagogik dan Professional Guru-

guru Bahasa Arab melalui Online.    

 Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Mendeskripsikan proses 

pembelajaran bahasa arab secara online di Dua Sekolah Aliyah Swasta Tamban 

Catur Kalimantan Tengah. (2) Untuk mengetahui problematika kompetensi 

pedagogic dan professional guru-guru bahasa arab secara online di Dua Sekolah 

Aliyah Swasta Tamban Catur Kalimantan Tengah. 

 Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research) 

dengan menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif yang teknik analisis data 

menggunakan Reduksi data, Display data, dan Kesimpulan. Proses Pengumpulan 

data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan subjek penelitian 

ini yaitu Guru-guru Bahasa Arab di Sekolah Aliyah Swasta Kecamatan Tamban 

Catur Kalimantan Tengah, dan Objek penelitian ini yaitu Problematika 

Kompetensi Pedagogik dan Profesional. 

Adapun hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Proses 

pembelajaran bahasa arab di dua sekolah aliyah, guru hanya memberikan materi 

pembelajaran bahasa arab secara online dan mengevaluasi secara tertulis.  Media 

yang digunakan guru dalam pembelajaran secara online adalah Whatsapp dan 

Video Call. (2) Permasalahan kompetensi pedagogik dan professional guru-guru 

bahasa arab, tidak  hanya ditinjau dari latar belakang pendidikannya saja, Akan 

tetapi terdapat faktor internal dan eksternal.  
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مع األستاذ مشس الدين )مدرس اللغة العربية يف ادلدرسة  111
 العالية مفتاح العلوم(

1 

111-114 العالية شهادة و إجازة من مدرس اللغة العربية يف ادلدرسة  
 دار السالم

2 

110-114 شهادة و إجازة من مدرس اللغة العربية يف ادلدرسة العالية  
 مفتاح العلوم

3 

171-171  4 الرسالة من وزارة الدين مبنطقة كابواس 
174-172  11 أداة البحث 

 

 


