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 ملخص البحث
منط اإلشراف لرتقية كفاءة مهنية مدرسي اللغة العربية يف ادلدرسة . 2023حممودة، 

. البحث العلمي قسم التعليم ادلتوسطة اإلسالمية ابريتو كواال كاليمنتان اجلنوبية
وادلشرف الثاين:  .،درماوايت، ادلاجستري ية. ادلشرفة األوىل: الدكتورة رضااللغة العرب
 .ني، ادلاجستريأمحد عارف

 .اللغة العربية اإلشراف، الكفاءة، ادلهنية، مدرس الكلمة الرئيسية: 

إن مهنية ادلدرس ذلا أتثرية كبرية يف عملية التعليم. ىناك حاجة إىل مهنية ادلدرس 
لعملية تعليم اللغة العربية بشكل فعال يف الفصل الدراسي. جيب أن يبتكر ادلدرسون 

الب وتطور اجتاىات التعليم احلايل ألن يكون التعليم فعال يف ية الطصدائما وفقا لشخ
الفصل الدراسي. ومع ذلك ال يذال ىناك ادلدرسني الذين مل يبتكروا لرتقية الكفاءة 
ادلهنية. اكتسب ادلدارس يف ابريتو كواال البياانت اإلجيابية حول ترقية الكفاءة ادلهنية 

ذلك تريد الباحثة أن ادلكثف للمدرسني. لدلدرسي اللغة العربية من خالل اإلشراف 
درسة ادلتوسطة اإلسالمية ابريتو  ادلنوع منوذج اإلشراف الذي يتم تنفيذه يف تستكشف 

ل وفقا اكفاءة ادلدرس ويتم التعليم بشكل فع  ، كاليمنتان اجلنوبية يحيث تددادكواال
ع نوع . يستخدم البحث العلمي ادلدخل النوعي وملالجتاىات التعليم احلايل

الفينومينولوجيا، أي نوع لفهم أو دراسة جتارب احلياة البشرية بعمق واحلصول علة جوىر 
 جتارب حياة ادلشاركني يف ظاىرة. وأساليب مجع البياانت ىي ادلالحظة وادلقابلة والتوثيق.
ونتائج حتليل البحث أن اإلشراف يستخدم ثالث مراحل، وىي التخطيط والتنفيذ 

والنتيجة من منط إشراف للمدرسني ىي التعامل مع التكنولوجيا، والتعاون، والتقومي. 
ابلنسبة إىل منط اإلشراف إعطاء ادلشرفة حمتوى يوتيوب ذي الصلة  والتقومي واإلنعاكس.

وتتم مراجعتو من قبل ادلشرفة،  التعليم خطيطد التعليمية، ويقوم ادلدرس بتابألىداف وادلوا
 تقومي واإلنعاكس عل  تنفيذ عليم يف الفصل إبشراف ادلشرفة، مثويقوم ادلدرس بتنفيذ الت

 التعليم.
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ABSTRAK 
Mahmudah, 2023. Pola Pendampingan untuk Meningkatkan Kompetensi 

Professional Guru Bahasa Arab di Madrasah Tsanawiyah Barito Kuala 

Kalimantan Selatan. Penelitian Ilmiah Jurusan Pendidikan Bahasa Arab. 

Dosen Pembimbing Dr. Ridha Darmawaty, M.Pd., dan Ahmad Arifin, 

M.Pd. 
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Keprofesionalan seorang guru sangat berpengaruh dalam proses 

pembelajaran. Keprofesionalan guru sangat diperlukan untuk terciptanya 

pembelajaran bahasa Arab yang efektif di kelas. Guru harus selalu berinovasi 

menyesuaikan dengan karakter  peserta didik serta perkembangan tren 

pembelajaran saat ini agar terciptanya pembelajaran yang efektif di dalam kelas. 

Namun masih banyak guru yang belum melakukan inovasi untuk meningkatkan 

kompetensi profesionalnya. Beberapa sekolah di Barito Kuala mendapatkan data 

positif dalam peningkatan kompetensi profesional guru dengan cara 

pendampingan yang intensif kepada guru. Oleh karena itu, peneliti ingin 

mengupas model pendampingan seperti apa yang dilaksanakan di sekolah tersebut 

sehingga kompetensi guru mengalami peningkatan dan pembelajaran terlaksana 

dengan efektif sesuai dengan tren pendidikan sekarang. Penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan pola pendampingan peningkatkan kompetensi profesional 

guru bahasa Arab yang dilaksanakan di sekolah Madrasah Tsanawiyah di Barito 

Kuala, Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

pendekatan fenomenologi yakni pendekatan untuk memahami atau mempelajari 

pengalaman hidup manusia secara mendalam dan diperolehnya esensi dari 

pengalaman hidup partisipan pada suatu fenomena. Adapun metode yang 

digunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Hasil analisis peneliti menyatakan bahwa pendampingan 

menggunakan tiga tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hasil 

dari pola pendampingan guru ini yaitu adanya keterlibatan teknologi, kolaborasi, 

evaluasi dan refleksi. Adapun pola pendampingannya guru diberikan konten 

YouTube yang relevan dengan tujuan dan materi pembelajaran, guru mendesain 

pembelajaran dan ditinjau oleh fasilitator, guru menerapkan desain pembelajaran 

di kelas dengan pendampingan fasilitator, kemudian dilakukan evaluasi dan 

refleksi dari pelaksanaan pembelajaran.  
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 الشكر والتقدير
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمد هلل الذي جعل العربية لسان أىل اجلّنان. وأشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال شريك 
ورسولو الذي محلنا من الظلمات إىل النور وفتح هللا بو لو، وأشهد أن سيدان دمحما عبده 

 آذاان صما وقلوبنا غلفا وعيوان عميا جعلو لكل الربية. 
اللهم صل وسلم عل  سيدان دمحم مفتاح ابب الرمحة هللا عدد ما يف علم هللا. 
صالة وسالما دائمني بدوام ملك هللا وعل  آلو وصحبو ومن وااله. أما بعد، محدا 

هلل عد وجل الذي أعطت الباحثة نعما كثرية حىت تستطيع أن تتم البحث العلمي وشكرا 
شرطا لنيل درجة البكالوريوس يف الرتبية اإلسالمية جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية 

منط اإلشراف لرتقية كفاءة مهنية مدرسي اللغة العربية يف بنجرماسني حتت ادلوضوع "
 ابريتو كواال كاليمنتان اجلنوبية". ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية

 النفسية الباحثة شكرا جديال إىل:ويف ىذه ادلناسبة 
فضيلة ادلكرم الدكتور احلاج محدان ادلاجستري، كعميد كلية الرتبية والتعليم جامعة  -0

 أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.
العربية كلية الرتبية فضيلة ادلكرم حسب هللا ادلاجستري، كرئيس قسم تعليم اللغة  -0

 والتعليم جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني.
فضيلة ادلكرمة ادلشرفة األوىل الدكتورة رض  درماوايت، ادلاجستري.، عل  إرشادىا  -3

 للباحثة يف كتابة ىذا البحث العلمي.
يف   فضيلة ادلكرم  ادلشرف الثاين أمحد عارفني، ادلاجستري.، عل  إرشاده للباحثة -1

 كتابة ىذا البحث العلمي.
فضيلة ادلكرمني مجيع احملاضرين يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية والتعليم  -5

جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني. فلهم من الباحثة أحسن شكرا 
 وتقديرا عل  ما قدموا من العلوم وادلعارف والتشجع. وجداىم هللا خري اجلداء.
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ين احملرتمني اللذين قد ربياين ورمحاين منذ صغاري، ودعوا إىل هللا تعاىل الوالد -6
 لنجاحي يف طلب العلوم النافعة.

ادلدرسة ادلتوسطة اإلسالمية ابريتو كواال كاليمنتان مدرسي اللغة العربية يف  -7
 .اجلنوبية

  مجيع الدمالء واألصدقاء الذين قاموا ابدلساعدة والتوجيو والتسهيل للباحثة يف -8
 كتابة ىذا البحث العلمي.

 كل من أمسهم أو قدم جهدا يف سبيل إخراج ىذا البحث العلمي. -9
فوت الباحثة من النقصان واخلطء يف كتابة ىذا البحث العلمي، واألحسن للقارئني وال ي

أن يقرتحوا للباحثة ابقرتاحات إصالحية. وعس  هللا أن ينفع ىذا البحث العلمي للباحثة 
 عامة. آمنيخاصة وللقارئني 
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