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  الباب األول

 املقدمة

 خليفة البحث   -أ

التعليم هو عبارة عن استثمار املصادر البشرية يف الفرتة الطويلة اليت هلا قيمة اسرتاتيجية 

ولذلك، كاد كل الدولة وضعت متغرياحتالة التعليم كشيء 1لبقاء احلضارة البشرية يف العامل.

التعليم مبوقع هاما وحصوصا. ميكن كذالك إندونيسيا يضع مهم يف سياق بناء الدولة.  

من الينيا الرابع تؤكد أن اهلدف الوطين  1945أنينظر من حمتوHت افتتاح الدستور 

  اإلندونيسي هو نذكي حياة األمة.

أهم العناصر التعليم هو املعلم، واملعلم أحد العوامل التعليم الذي له دور اسرتاتيجي ألنه 

تدريس ويشرتك فيها.وكان املعلم يوجه مباشرة Yالطالب يكون يف الصف األول عند عملية ال

  لتحويل العلوم والتكنولوجيا، ويريب يقيم جيدة من خالل االرشاد والقدوة.

                                                 
1  Kunandar, Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan 

Sukses dalam Sertifikasi Guru, ( Jakarta:Raja Grafindo persada,2007), hlm.5 
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جيب على  " 2عن املعلم واحملاضر يعين: ٨فصل  ٢٠٠٥للسنة  ١٤ذكر القانون رقم 

والروحي وميلك كل معلم أن ميلك أهلية اجلامعي والكفاءة وشهادة املريب وصحة اجلسم 

 ١٠فصل  ٢٠٠٥للسنة  ١٤أما ذكر القانون رقم  ."القدرة ليوجد أغراض الرتبية الوطنية

كفاءة املعلم كوكيل التعليم يف تربية اإلبتدائي واملتوسطة وتربية األطفال " 3يعين: ١االية 

شتمل على: (أ) كفاءة التعليمية (ب) كفاءة الشخصية (ج) كفاءة املهنية (د) كفاءة ي

   ."االجتماعية

كفاءة املعلم هي أحد العوامل الذي يؤثر إىل وصول أهداف التعليم يف املدرسة 

ولكن كفاءة املعلم الميكن استقبل بنفسه بل يؤثر بعوامل األخرى وهي خبلفية الرتبوية وخربة 

  كان املعلم جيب أن ميلك أربع الكفاءات األساسية، منها: األول،  4يف التعليم وطول الزمان.

هي كفاءة  كفاءة التعليمية هي كفاءة املعلم يف جمال يدير التعليم. و�ين، كفاء الشخصية

كالشخصية الكرمية ليوجد أسوة حسنة لشخصية األخرى. والثالث، كفاءة املهنية  هي    املعلم

ابع،  ر بشكل واسعة ومتعمقة. وال كفاءة املعلم لرييب الطالب وتسلط على مواد التدريس

  اعية هي كفاءة املعلم  عند تفاعل  مع الشخصية األخري.كفاءة االجتم

                                                 
2UU nomor 14 tahun2 2005, tentang guru dan dosen BAB IV (bagian kesatu: kualifikasi 

kompetensi, dan sertifikasi), pasal 8 
3Ibid Pasal 10 ayat 1 
4 Hamzah. B. Uno, Profesi kependidikan, (jakarta: Bumi Aksara. 2007), hlm. 64 
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كما نقل من كتاب حممد نور الدين، أن املعلم املكافاء هو الذي له صفات 

خمصوصة منها، التقوى، واملعرفة، والعدل، واإلخالص، واستعداد الدراسة، وتقومي الدراسة 

األكادي والفردي.البد على وغريها.  الشروط اليت البد على املعلم هي الشروط اإلدري و 

أن ميلكو الشهادة الرتبوية أو شهادة األهلية يف جماهلم فتسمى Yلشروط اإلدري. وأما  املعلم

الشروط األكدي هي الشروط اليت ميلكوا املعلم يف جمال معني منها القدرة يف تعليم املادة 

، وإدارة التقومي التعليم لنجاح اجليدة، وتطوير املنهج، وإدارة الصف، وإدارة الدراسة التعليمية

التالميذ يف تعليمهم. فأما الشروط الفردي هي الشروط اليت البد على املعلم يف تنمية املهين 

املعلم له مسؤلية كبرية لرتبية الطالب، لذلك  5من �حية األخالق  والسلوك يف حياة اليومية.

  تؤثر املعلم على تربية الطالب.  واجب عل كل املعلم �ن يستحق الكفاءة اجليدة. الكفاءة

أن املعلم قد أعد من املؤسسة التعليمية املختصة. وهو املعلم هو شخص مهين، و 

وضرYءه مدربون ويعلمون خصوصا للحصول على الكفاءةكمدرسني، Yملعارفة واملهارات 

عظمي يف تطور الطالب يسعي كل  املعلم له مسؤول والشخصية، واخلربات يف جمال التعليم.

   6علقة حبيث ا�ال الوجداين، املعريف، واحلركي. 

                                                 
5Muhammad Nurdin, Kiat menjadi guru professional,  (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2008), 

hlm. 24 
6Ahmad Tafsir, Ilmu pendidikan dalam perspektif Islam, (bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

1992), hlm.74 
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ومن اربعة الكفاءة الىت معظم فيها هي كفاءة املهنية، ألن كفاءة املهنية يساعد الطلبة 

لوصول إىل سبيل النجاح التعليم. يف مدينة بنجرماسني يوجد ثالثة املدارس الثانوية 

الىت يعلم و يتعلم درس اللغة العربية. ولذالك لوصول النجاح التعليم اإلسالمية احلكومية 

  له الكفاءة اجليدة وهي من الكفاءة املهنية.اللغة العربية حيتاج املدرس الذي 

توجه الطالب لكي يقيمون تفكريهيم وسلوكهم علي احلقائق  واملعلومات املتعددة 

أو استنتاج وغري ذالك من مظاهر التأخري  Yألدلة الكفاية واستقبال املعلومات دون متحيص

  7والتفكري املستقيم.

اإلسالمية احلكومية .فيها طالب متنوعة ومن مناطق خمتلفة يف مجيع  ثانويةاملدرسة ال

كون تعليما ورعاية بصرب ت. سوف تفرقةو متخرج من املدرسة امل ،أحناء كلمنتان اجلنوبية

  ذوي اخلربة واملهنية يف ترقية عملية التعليم.  ني  الذين هم مندرسواجتهاد من قبل امل

صر رئيسي يف املؤسسة التعليمية أن ميلك الكفاءات اليت اعنله  درسوجيب على امل

وإذا املعلم الذي ميلك الكفاءة يف مهنيته فهو سوف يستطيع  تتعلق مبجاله ومسؤوليته.

الذي ميلك الكفاءة يف مهنته فسوف وظائفته جيد وحسن  درسامل، إذا وظائفته جيد ومؤثر.

اللغة العربية يف ثالثة املدارس أن ميلك الكفاءات اجليدة واحلسنة  درسومؤثر. خصوصا للم

                                                 
 ٤٣) ص. ٢٠٠٢( القاهرة: ذار الفقر العريب مراحل التعليم العاممهاراة التفكري يف هيم املصطفي، ف7
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كيف مستوى كفاءة املعلم، فيجب  علينا ملالحظة على   أن لنعرفيف عملية وظيفتهم. 

  .سدر ني الذين يواصل بتطبيق وظيفتهم كاملدرسأعمال امل

من قسم  تعليم اللغة العربية فيها متخرجني درسنيمبالحظة الباحثة يف ثالثة املدارس أن امل

على  يف جمال تعليم اللغة العربية. استنادا درسنيامل.وهذا تدل على أن  تعليم اللغة العربية

فالباحثة ترغب جدا مبعرفة كفائتهم كمدرس اللغة  االسابق واحلالصة اعاله مالحظة يف

مدرسي اللغة العربية مهنية كفاءة ربية. الىت ستكتب يف البحث العلمي بعنوان: الع

 اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني. الثانوية رسا!ملد

 أسئلة البحث   -ب

مدرسي اللغة  مهنية كفاءة  مؤسسا على اخللفية السابقة فسؤال البحث هو كيف

  اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني؟ الثانوية رساالعربية Yملد

  عن سؤال من خالل أسئلة آتية: ةيب الباحثجتإلجابة هذا السؤال البد أن 

اإلسالمية احلكومية  الثانوية رساYملد مدرسي اللغة العربية مهنيةكفاءة كيف   -1

 ؟التعليم صميممهارة تخالل  من ببنجرماسني
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اإلسالمية احلكومية  الثانوية رساYملدمدرسي اللغة العربية  مهنية كيف كفاءة   -2

 ؟تطبيق عملية التعليممن  ببنجرماسني

اإلسالمية احلكومية  الثانوية رساYملدمدرسي اللغة العربية  مهنيةكيف كفاءة    -3

 تطبيق التقومي؟مهارة من  ببنجرماسني

  التحديد اإلجرائى -ج

ب اخلطأ ىف الفهم عن املوضوع، فال شك أنه لفى حاجة إىل التعريف وحتديد نّ جلت

   العنوان السابق، فمن الضروري حيدد املصطلحات الواردة يف العنوان السابق. البحث 

هي اتقان مواد التعلم الواسع والعميق، الذي يشمل  كفاءة مهنية مهنية، كفاءة -1

واملواد الدراسية يطغى املضمون، واتقا©ا اتغان مادة املناهجالدراسية يف املدارس 

 ١االية  ١٠فصل  ٢٠٠٥للسنة  ١٤يف القانون رقم هيكل ومنهجية العلوما. 

كفاءة املدرس كوكيل التعليم يف تربية اإلبتدائي واملتوسطة وتربية األطفال   8يعين:

يشتمل على: (أ) كفاءة التعليمية (ب) كفاءة الشخصية (ج) كفاءة املهنية (د)  

وحدد  واملقصود من كفاءة هنا يعين كفاءة مدرسي اللغة العربية. فاءة االجتماعيةك

 .الباحثة عن الكفاءة يعين فقط يف كفاءة املهنية

                                                 
8Ibid,  Pasal 10 ayat 1 
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ل كس ومدرس واحد يف  مدار  يف ثالثة مدرسي اللغة العربيةهنا هو مدرسني  -2

 .املدرسة

املدرسة و  بنجرماسني، ١اإلسالمية احلكومية  ثانويةاملدرسة ال هيهنا  رسااملد -3

 ٣اإلسالمية احلكومية  ثانويةالواملدرسة  بنجرماسني، ٢اإلسالمية  ثانويةال

 .بنجرمسني

 هداف البحثأ  -د

مدرسي اللغة  كفاءةمؤسسا على أسئلة البحث السابقة فأهداف البحث هو ملعرفة  

  .اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني رساYملدالعربية 

 اآلتية: اعن أغراضه ةقسم الباحثتوملعرفة الغرض »ذا األهداف البحث البد أن 

اإلسالمية احلكومية  رساYملدمدرسي اللغة العربية  مهنيةكفاءة ال وصف .1

 التعليم  صميمخالل مهارة ت من ببنجرماسني

اإلسالمية احلكومية  رساYملدمدرسي اللغة العربية  مهنية كفاءةال وصف . 2

 تطبيق عملية التعليممهارة من  ببنجرماسني
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اإلسالمية احلكومية  الثانوية رساYملدمدرسي اللغة العربية  مهنيةكفاءة ال وصف .3

 .تطبيق التقوميمهارة  من ببنجرماسني

  أمهية البحث -ه

  لي:ت ماكدة  يومن املتوقع أن تكون مف

 رساYملددرسي اللغة العربية ون مدخال ملكيستطيع أن ي يرجو من هذا البحث -1

 .اإلسالمية احلكومية ببنجرماسني الثانوية

مل كوي درسي اللغة العربيةون مقارنة ملكيرجو من هذا البحث يستطيع أن ي -2

 فيها. مدرسي اللغة العربية مهنيةكفاءة البحث عن  

  الدراسات السابقة -ز

 كما حبث سابق الذي تناقش أيضا مناقشة مماثلة هي:

من Yكس مو كيت نسراوي, من جامعة موالمامالك إبراهيم اإلسالمية  ولاألو

رسالة املاجستري، ا©ا تبحث عن الكفاءة املهنية ملدرسي اللغة العربية  2013احلكومية سنة 

يف نتائج التعليم اللغة العربية. إهداف البحث ملعرفة الكفاءة املهنية املدرسي اللغة واثرها 

علي نتيجة التعلم Yاللغة العربية لطالب يف املدرسة الثناوية اإلسالمية العربية ±ثر إجيابيا 

احلكومية الثانية ماديون. منهج البحث يستخدم الباحث منهج الصفي حيث اختار الباحث 
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دراسة العالق لتحليل هذا البحث. نتائج البحث حيصل الباحث هي أن الكفاءة املهنية 

ة العربية تعد دراجة جيدة والكفاءة املهنية ملدرسي علي أنشطة التدريس لدي مدرسي اللغ

  اللغة العربية ±ثر إجيابيا علي نتيجة التعلم Yللغة العربية لطالب.

من جوميايت، من جامعة موال� مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج  ثاينالو 

رسالة املاجستري، ا©ا تبحث عن كفاءة معلمي اللغة العربية التعليمية واملهنية جبامعة  2016

أنتاساري اإلسالمية احلكومية Yجنارماسني كاملنتان اجلنوبية، إهداف البحث ملعرفة الكفاءة 

التعليمية معلمي اللغة العربية التعليمية واملهنية جبامعة أنتاساري اإلسالمية احلكومية 

ارماسني، منهج البحث تستخدم األسلوب الوصفي الكمي. وأظهرت النتائج، الكفاءة Yجن

% 88العربية الشركة املصرية لالتصاالت حيصل على درجة جيد جدا  التعليمية معلمي اللغة

%. أما Yلنسبة للكفاءة املهنية للمعلمي كسب 100-84يف املؤية، من نتيجة األجوبة 

%. استنادا إىل هذه 84-69بة من نتيجة األجو % يف املؤية، 80درجة جيد 

االستنتاجات، وفيما يتعلق Yحلاجة إىل زHدة الكفاءة املهنية للمعلمي، خاصة يف جوانب 

  إدارة االستجابة حافز للطالب على التواصل Yللغة العربية مع على حد سواء. 

اإلسالمية  كفاءة مدرسي اللغة العربية Yملدرسةويف الباحثة اآلن تناقش عن   

اذا هلا فرق بعيد ببحث القبل، وأما الفرق بني البحوث والبحث اليت . احلكومية ببنجرماسني
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ستقوم »ا الباحثة فمنها فرق فاملوضوع، ويف هذا البحث ختصص Yلكفاءة املهنية وتتعلق 

ومية اهتماما اىل عملية التعليم مدرسي اللغة العربية يف املدارس الثناوية اإلسالمية احلك

  ببنجارماسني.

  


