
,CIPP)Context, Inputتعليم اللغة العربية بنموذج  علىتقوميال

Proccess, Product ١) يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية
بنجرماسني 

إعداد 
رفيدة 

جامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية 
بنجرماسني 

ه ١٤٤٤م/ ٢٢٠٢
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,CIPP)Context, Input, Proccessتعليم اللغة العربية بنموذج على تقوميال

Product بنجرماسني ١) يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية

حبث العلمي 
الستيفاء بعض الشروطمقدم لكلية الرتبية والتعليم 

البكالوريوس لنيل درجة
الرتبية اإلسالمية يف 

إعداد:
رفيدة  

١٨٠١٠١٠٢٠٤٠٠

جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية

كلية الرتبية والتعليم

قسم التعليم اللغة العربية

بنجرماسني

ه ١٤٤٤م/٢٠٢٢
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خص البحث لم
,CIPP)Context, Input, Proccessالتقومي على تعليم اللغة العربية بنموذج  ،٢٠٢٢،رفيدة

Product(  البحث العلمي، بنجرماسني١يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية ،
توفيق   الدكتور  األول:  املشرف  والتعليم.  الرتبية  العربية، كلية  اللغة  التعليم  قسم 

الثاين: حممد إقبال الشوقي، املاجستري.الرمحن، املاجستري، املشرف 
التقومي، تعليم اللغة العربية، السياق، املدخالت، العملية، املنتج الكلمات الرئيسية: 

بنموذج   العربية  اللغة  تعليم  على  "التقومي  املوضوع  حتت  البحث  يف CIPPهذا 
بنجرماسني". أسئلة البحثه هو كيف نتائج تقومي  ١املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  

السياق، املدخالت، العملية، واملنتج على تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية  
ة  السياق، املدخالت، العملي مي و ملعرفة نتائج تقبنجرماسني. أهداف البحثه هو  ١احلكومية  

وتشري بنجرماسني.١واملنتج على تعليم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية  
إىل:   الدراسة  هذه  املسجلة ١نتائج  واألهداف  والرسالة  لرؤية  املتعلق  السياق  تقومي   (

) تقومي املدخالت ٢لقد كانت جيدة ، ولكن عند نقطة الرؤية هناك مالحظة..٨٨٫٨
إنه جيد مبا فيه  .٥٤٫٥ملعلمني والطالب واملناهج واملرافق والبنية التحتية مبعدل  اخلاصة 

ملدرسني والطالب والبنية التحتية ، هناك مالحظات  )  ٣.الكفاية ، ولكن فيما يتعلق 
ألساليب والوسائط واملواد بدرجة   إنه جيد مبا فيه الكفاية  .٦٢٫٥تقومي العمليات املتعلقة 

هلدف الذي  ٤مالحظات حول الطريقة والوسائط. ، ولكن هناك   ) تقومي املنتج املتعلق 
إنه جيد ، لكن هناك مالحظات حول بضع نقاط..٨٣٫٣مت حتقيقه الدرجة 
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Penelitian ini berjudul “Evaluasi Terhadap Pembelajaran Bahasa Arab

dengan Model CIPP di Madrasah Aliyah Negeri 1 Banjarmasin”. Rumusan masalah

dari penelitian ini ialah bagaimana hasil evaluasi konteks, input, proses dan produk

terhadap pembelajaran bahasa arab yang ada di MAN 1 Banjarmasin. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui bagaimana hasil evaluasi konteks, input, proses dan

produk terhadap pembelajaran bahasa arab yang ada di MAN 1 Banjarmasin. Hasil

penelitian ini menunjukkan: 1) Evaluasi context yang terkait visi, misi dan tujuan

skornya 88,8. Sudah baik, namun pada poin visi ada catatan. 2) Evaluasi Input yang

terkait dengan guru, siswa, kurikulum, sarana dan prasarana skornya 54,5. Sudah

cukup baik, namun pada poin guru, siswa dan sarana prasarana ada catatan. 3)

Evaluasi Proccess yang terkait dengan metode, media dan materi skornya 62,5.

Sudah cukup baik, namun pada poin metode dan media ada catatan. 4) Evaluasi

Product yang terkait dengan target yang dicapai skornya 83,3. Sudah baik, namun

ada catatan pada beberapa poin.



ح

الشعار

هناك شيء ينتظرك بعد الكثري من الصرب (الذي  
تعيشه)، سوف يرتكك مذهوال حىت تنسى كم هو مؤمل 

األمل 

_  علي ابن أيب طالب _ 



ط

إهداء

بسم هللا الرمحن الرحيم 

...شكرا احلمد 

:ـ لمحبوبني الكرميني لأقدم هذه البحث العلميذنه ميكنين إكمال هذه الرسالة و 

ً دعاءن يقدمان يل الي) اللذأمحد خباري و خريية(أميو أيب .دائًما ويدعمانين معنوً وماد

.مجيع أفراد عائليت الذين قدموا يل املساعدة والدعمأخيت و ويأخ

، املشرف الذي  حممد إقبال الشوقي املاجسترياألستاذ، و املاجستريتوفيق الرمحن األستاذ

.البحث العلمياستغرق وقًتا لتوجيهي يف كتابة هذه 

إلضافة إىل مشرف أكادميي املاجستري،السيد حسب هللا   كرئيس لقسم تعليم اللغة العربية 

اء هذه الرسالة يف أقرب وقت ممكنينحيفز  .دائًما على إ

.٢٠١٨قسم تعليم اللغة العربية سنة ح يفرفاق السال

مي .كل أصدقائي الذين لّونوا أ

جزاهم هللا خري اجلزاء 



ي

الشكر والتقدير 

بسم هللا الرمحن الرحيم 

السلطان الرحيم الرمحن أشهد أن ال إله إال هللا امللك احلّق املبني وأشهد أّن حمّمد   احلمد 
األمني. اللهم صل على حممد وعلى اله وصحبه أمجعني. وبعد. عبده ورسوله صادق الوعد  

يف قسم التعليم اللغة العربية، فيسرين   قد متت كتابة هذا البحث العلمى لنيل درجة السرجا
حسن إحرتامي إىل من قد ساعدوين على كتابة  أن أقدم جزيل شكري وعظيم تقديري 

هذا البحث العلمى وهم: 

األستاذ -١ الفضيلة  الرتبية  الصاحب  الكلية  املاجستري كعميد  محدان  احلاج  دكتور 
والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.

صاحب الفضيلة املكرم األستاذ حسب هللا املاجستري كرئيس قسم تعليم اللغة العربية  -٢
الكلية الرتبية والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.

املشرف األول األستاذ الدكتور توفيق الرمحن املاجستري على إرشاده وتوجيهه  مساحة  -٣
الشكر والتقدير ومن هللا   العلمي، فله مين خالصة  البحث  الباحثة يف كتابة هذا 

عظيم الثواب واجلزاء. 
مساحة املشرف الثاين األستاذ حممد إقبال الشوقي املاجستري على إرشاده وتوجيهه   -٤

ة هذا البحث العلمي، فأسأل هللا عز وجل أن ميد يف عمره وجيعله الباحثة يف كتاب
سندا للباحثني من أبناء هذا الوطن.

صاحيب السماحة مجيع احملاضرين واحملاضرات بكلية الرتبية والتعليم يف قسم تعليم -٥
اللغة العربية الذي قد أعطوين العلوم واملعارف النافع.



ك

الذين-٦ احملبوبون  احملرتمون  ومجيع   العائلة  النافعة،  العلوم  لطلب  دائما  يشجعونين 
أصدقائي احملبوبني. 

ر األنسانية املائلة إىل األخطاء والنقصان، فلذا  اخريا أن هذا البحث العلمي أثر من اال
من القراء النقد واالقرتاح على سبيل اإلصالح، عسى هللا أن يوفقنا إىل حسن ترجو الباحثة  

ال حد هلا وينعم علينا النجاح والربكة يف طلب العلمي. وأسأل  الصواب، ومين علينا برمحة 
فعا إلعالء كلمة الدين. امني. هللا عز وجل أن جيعل هذا العمل جالصا لوجهه الكرمي و

ه ١٤٤٤ربيع األول  ٧بنجرماسني، 
م ٢٠٢٢أكترب ٣
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