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 اإلهـــداء

  إلـىالعلمي  بحثهـذ الـ يهـدأ

  "سيت نور اجلنة" و أمي "هر دي أيب "ني احملبوبنيوالدى الكرمي

 "ايروين حبتيار" ىل زوجي احملبوب" و إ

  "حممد شهري" بينىل ا" و إ

احملبوب خي الصغري " و إىل أ ولياء رمحةنور أ" ةاحملبوب ةالصغري  يتو إىل أخ 

  حممد نزر فعين""

  البحث العلمي ا الدافعة النتهاء هذينالذين يعطون 

على حسناتكم وعفوا  رياكثشكرا    قسم تعليم اللغة العربيةأصحايب يفإىل  و

 على كل أخطائي. سهل هللا لنا لنيل النجاح

Sرك هللا يل و هلم S اجلـزاء ريخــم هللا هجـزاالبحث العلمي و نتهاء هذ. 



 

 

 شكر وتقدير

احلمد # الذي مأل الكون رمحة وحنا� جتري الر�ح �مره ممطرة؛ فتنبت األرض 

وخنبو وعني هللا تكلؤ�  أشجارا وأغصا�، خلقنا من نطفة منيت فكانت االرحام مأوا�،

واألب يسعي واألم ترعا�، وأشهد أن ال اله إال هللا وحده ال شريك له، إن شاء أماتنا وإن 

 له، من وهدة الكفر أجنا� وبعد.شاء أحيا�، وأشهد أّن حمّمدا عبده ورسو 

 وWدئ ذي بدء يسعدين أن أتقدم خبالص الشكر والتقدير إىل:

املاجستري، عميد كلية الرتبية والتعليم جامعة  احلاجة جويرية ةالدكتور  ةفضيلة األستاذ -1

 أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.

فضيلة األستاذ حسب هللا املاجستري، رئيس قسم تعليم اللغة العربية  كلية الرتبية والتعليم  -2

 .جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

 تاملاجستري الذي أشرف وايتادرم ة رضىالدكتور  ةاجلليل يتأستاذ األوىل ةاملشرف فضيلة -3

ئق فسي روح املثابرة، وتقصي احلقا نتوجيهات، كما عّزز يف ين بعظيمعلي، وأمدّ 

سندا  اوجيعله اوالتقدير. فأسأل هللا تعاىل أن ميد يف عمره مين الشكر االعلمية، فله

 للباحثني من أبناء هذا الوطن.

املاجستري الذي أشرف علي،  عارف رمحن حكيماملشرف الثاين أستاذي اجلليل  فضيلة -4

العلمية، فله  ئقفسي روح املثابرة، وتقصي احلقا نين بعظيم توجيهات، كما عّزز يفوأمدّ 

  مين الشكر والتقدير. فأسأل هللا تعاىل أن ميد يف عمره وجيعله سندا

  و



 

 

 من أبناء هذا الوطن. للباحثني

جامعة أنتساري األساتيذ املعلمني يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم  -5

فلهم من الباحثة كل الشكر والتقدير على ماقدموه من  اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

 العلوم واملعارف والتشجيع. وجزاهم هللا عىن خري اجلزاء.

 رة الذين دعموا معنو� وماد�.األب واألم واألخوات ومجيع أفراد األسالزوج و  -6

لبذل كل اجلهد والعون يف  ا الكرمي ايروين حبتيارهة Wلشكر لزوجالباحث اكما تتوجه -7

 سوبية.متابعة الربامج احلا

 ملدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني مدرس اللغة العربيةرئيس املدرسة و  -8

 ملساعد�م يف التجربة امليدانية.

أن ترعى ما�ّصل يف النفس من املبادئ اليت تعلمتها منهم  ةعهد من الباحثلكل هؤالء  -9

 يف سبيل خدمة اللغة العربية وتطويرها علميا وتربو�.

 كل من أسهم أو قّدم جهدا يف سبيل إخراج هذا البحث. -10

أن تكون قد وفيت بعض العرفان Wجلميل للغة العربية، وأسهم �رساء  ةرجو الباحثوت

والدفاع عنها  البنة متواضعة يف تطويرها �دف الوصول إىل جيل قادر على حب لغته

صله مع التكنولوجيا احلديثة خدمة هلا. (وأسأل هللا تعاىل أن جيعل هذا العمل خالصا  اوتوا

  .وهللا ويل التوفيق لوجهه)
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  م 2018 ديسمبريبنجرماسني، .....                

  ةالباحث

  

  نور حيايت  ا ريس                                                                          
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  ملخص البحث

الثانوية اإلسالمية احلكومية  نية مدرسي اللغة العربية �ملدارسكفاءة مهم. " 2019. ريسانورحيايت
 :األوىل ة. املشرفوالتعليم قسم تعليم اللغة العربية، كلية الرتبية ،البحث العلمي" ببنجرماسني

  املاجستري.عارف الرمحن حكيم ، املشرف الثاين: رضى درماوايت املاجستري ةر و الدكت

   اللغة العربية مدرسي،كفاءة مهنية الكلمات الرئيسية:  

الرتبية يف هذا العصر تتطلب وجود ادارة الرتبية احلديثة واحملرفية على سبيل الرتبية. وترجى 

التعليم الذي  انشطة الرتبية هو املدرس مفتاح جناح التعليم ألناملؤسسات دورا مهما يف القيام Sا. و 

  املتحرفني مهما عند يتطلب تقدمي الرتبية. درسفيها حىت يكون امل درسحيتاج إىل دور امل

اللغة العربية خاصة  لدى مدرس بناء على البيان السابق فهذا البحث يهدف ملعرفة املتحرف

قة طري تستخدموطريق البياdت  نوعيوع البحث فهو حبث وصفى واما ن يف الكفاءة املهنية. 

  .ظة واملقابلة والوgئقاملالخ

الثانوية اإلسالمية  رسااللغة العربية �ملد الكفاءة ملدرسي) j1دى النتيجة من هذا البحث (

، مل حيصل جيد جدا لكن فقط جيداليت تشمل املهنية ملدرسي اللغة العربية  احلكومية ببنجرماسني

لكتب العوامل وتعرف ذلك احلال من ا وذلك تشمل من املهارات لنخطيطها وتنفيذها وتقييمها.

يب إعداد التدريس اليومي وإعداد التدريس الفصلي ويقدر املدرس املدة قبل تنفيذ الرتتييب ملدرس، ترت

التدريس. واملهارة يف تنفيذ التدريس ويعرف ذلك احلال من حتليل الباحثة على إعداد التدريس 

أو ترتيب السؤاالت لإلمتحان هارة من املدرس يف صنع اليومي يف الفصل. ويف مهارة التقييم يعين امل

ذلك وهذا احلال مناسبا،  ملدرس اللغة العربية أم ال مبدارس) و�ملعرفة الكفاءة املهنية 2عن املادة. (

  يعين ملدرس الكفاءة املهنية مبدارس ذلك.
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ABSTRAK 

Risa Nurhayati. 2019. Kompetensi Profesional Guru Bahasa Arab di Madrasah 

Aliyah Negeri se-kota Banjarmasin. Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing 1: Dr. Ridha 

Darmawaty, M. Pd., Pembimbing II: Arif Rahman Hakim, S. Hum, M. Pd.  

Kata Kunci: Kompetensi Profesional, Guru Bahasa Arab 

 Pendidikan di abad ini menuntut adanya manajemen pendidikan yang 

modern dan professional dengan bernuansa pendidikan. Lembaga-lembaga 

pendidikan diharapkan mampu mewujudkan perannya secara efektif, untuk 

meningkatkan mutu pendidikan. Secara formal aspek guru mempunyai peranan 

penting dalam mewujudkannya. Guru merupakan kunci keberhasilan pendidikan, 

sebab inti dari kegiatan pendidikan adalah belajar mengajar yang memerlukan peran 

guru di dalamnya. Sehingga guru yang profesional sangat penting ketika menuntut 

kemajuan suatu pendidikan. 

 Berpijak dari paparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana professional guru bahasa arab yang lebih di khususnya pada kompetensi 

professionalnya. Adapun penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kualitatif, 

dengan mengambil tempat di MAN se-Kota Banjarmasin. Pengumpulan data 

dilakukan dengan metode observasi, Wawancara, dan pengumpulan dokumen.  

 Hasil penenelitian menunjukkan (1) Kompetensi guru bahasa arab di MAN 

se-Kota Banjarmasin belum memenuhi Hasil yang sangat baik tapi hanya Baik dalam 

memenuhi standar professional guru bahasa arab, ditinjau dari kompetensi 

professional guru yang meliputi keterampilan merencanakan pembelajaran,  

melaksanakan pembelajaran dan menilai pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari buku 

kerja guru yang sistematis, penyusunan RPP dan silabus serta penguasaan materi 

sebelum pelaksanaan pembelajaran, dapat dilihat dari analisis RPP berdasarkan 

observasi penulis di kelas. Keterampilan mengevaluasi pembelajaran yakni 

kemampuan guru dalam membuat ataupun menyusun soal latihan untuk siswa terkait 

dengan materi yang di ajukan. (2) dengan melihat kompetensi professional guru 

bahasa arab di MAN se-Kota Banjarmasin, maka terlihat bahwa guru bahasa arab di 

MAN se-Kota Banjarmasin mempunyai professional yang cukup baik.  
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