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الباب االول
املقدمة

خلفية البحث.أ
عليم يعين تعلم و التعليم هو تنفيذ عملية التوال.عليم تالتربية هي ال

عليم توال1.مبنهج وبوسيلة ىف املدرسةرسال قيم وبياا للطالب إعملية 
طور جسماين وروماين تفيد لترشاد مسإكما راه دهالن مارميبا هو 

.ىل املدرسإاج تحتربية توال,لكون الشخصية الفاضلةتميواكونللطالب لي
العامل الرئيس لترقية جودة املدرسة،واملدرس املؤهل املدرس هو 

واحملترف حيتاج إليه ألن دوره كبري ىف رفع جودة املدرسة،بل هو أكثر 
أمهية من الوسائل التعلمية املساعدة فاحترافية املدرس البد أن حتصل على 

.ام الكبري ىف رفع اجلودة التعليميةاإلهتم
و عالية بل أو دبلوما أمن جامعة اليس متخرجواملؤهل األكادميي

. جتماعيةالاالنفسية واحلرفية و التربوية وتهىل كفاءإحتيط كفاءة املدرس 
ذلك طبعا متلك . التربية مبدرسةجودة ن يرتفع أىرجكفاءة يالوذه 

انون قىف املؤهل األكادميي للمدرس ينظّم و.املخترباملدرس احملترف و 
التربية وزارةوقانون ) ٢االية (٢٩طىن الفصل التربية الومعيارعن وزارة

املستوياتوأيبتدائالللمرىب ىف املستوى ا2007سنة ١۶الوطىن رقم 
:خرى املساوة كمايلى األ

,Nana Sudjana,Dasar-dasar proses belajar mengajar : یترحم من 1 (Bandung ; Sinar  Baru
Algensindo2004) hal.7
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و ملقب بعاملأمن دبلوما الرابعة املؤهل األكادميقلأ-1
وعامل النفسأخرى األو التربية أيةبتدائالىف جمال التربية افية التربية خل-2
بتدائيةالله شهادة حرفة املدرس ل-3

ربعة أعند نانا سوجان للتدريس , التدريس كنظام جزء مكمل
ور تما دكأ2.والطريقة وااللة والتقوميعوامل هى الغرض واملادة

ربية تضورها ىف تنفيذ الحجيبالعوامل الىت أنبروتو سوريا.ب.اندوس
التتم اوبدو3.يضاح  والبيئةعلم والتعليم  ووسائل اإلواملهى الغرض 

راد أولن يكون هناك تعلم وتعليم وطبعا طالق عملية تدريس على اإل
ملواد املالئمة مبدارك ن خيتار اأن ينجح ىف عملية تعليمه فينبغي له أاملعلم 

.يحةلك بطريقة تعلميه الصحمتعلمه وكذ
لمدرس  وكفاءته ىف لاحلرفية فنجاح التربية وفشله يتعلق بقدر

مبادئ عملية "نانا سوجان ىف كتاا املوضوعةكما قالت دكتور, التعليم
وبصورة مبسطة أن العمل اِحلفي الميتهن به إالّ هؤالء الذين "التعلم والتعليم

الىت الحتتاج إىل التدريب يتخصصون ىف ذلك اال مثل مهنة الطبيب 
كلما إرتفعت دراجته التعليمية . فحسب وإمنا حتتاج كذلك إىل التعليم

4.إرتفعت دراجته املهنية

كان املدرس يطلب على احترفه لذلك املدرس هو طبقة حتتاج على 
حمترفه ومقياسه ومقياس االخترف هو تلك طبقة تورط على مثقف وله 

ستعداد لنيلها وتدريب مناسب وعمل الدنياة ثابت الالعلم اخلاص وكثرة ا

30: ص : المرجع السابق 2
,Suryo Subroto : یترجم من 3 Beberapa aspek dasar-dasar kependidikan, (Jakarta : Rineka

Cipta,cet.II,1990) hal.24
.Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar-Mengajar:المرجع السابق4 Hal. 13
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داب مهنة الذي يطاع آخرى من نفسه وله أقه واهتمام ويقرر قدر اخال
5.ترف القوىحباخالقه وله منظمة اال

جيب على املدرس املطيق أن يستمر ىف زيادة العلوم واخللق 
:منهاأن يتبع احترافية املدرسني ويستطيع ذلك بأحوال، وعليه واملهارات

بتربية رمسيةالتأهلارتفاع -1
تفاع الكفاءة بتربية وتدريبار-2
ارتفاع الكفاءة بتحطيط النشطات على منظمة االختراف-3
6.ذايتتعلم -4

"رادت الباحثة ىف حبثها ذه الرسالة اجلامعية عنأمن البيان السابق 
عن 2007سنة 16قانون وزارة التربية الوطين رقم الدراسة النظرية عن

املدرسني يف اللغة العربية حترافيةابالكادميي و كفاءة املدرس واملؤهلمعيار
هماملبأنه منالن الباحثة تشعر".ثانوية احلكومة بسورابايا مرحلة العلى

وعند الباحثة كان املدرسون مل يشترطوا . ستقبالالباحثة واملقروء ىف املإشارة
ختياراسباب أو,التربية الوطىنوزارةر قانون ولو قدقركادميياألاملؤهلعيار مب

.تسهل ىف مجع البياناتالنه قريب من سكنها حىتبسوراباياالباحثة ىف حبثها 

قضايا البحث.ب
الباحثة القضايا ىف البحث كما تبالنسبة اىل بيان السابق فقدم

:يلى

,Soejipto: یترجم من5 Raflis Kosasih, Profesi Keguruan,(Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999) hal. 18-
25

,Suparian یترجم من6 Menjadi Guru Efektif (Yogyakarta: Hikayat, 2005) hal. 182
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2007سنة 16اجرائى قانون وزارة التربية الوطىن رقم كيف -1
ىف املرحلة الثانوية احلكومة بسورابايا؟

نوية كيف احترافية املدرس ىف اللغة العربية ىف املرحلة الثا- 2
احلكومة بسورابايا؟

2007سنة 16قانون وزارة التربية الوطين رقم اجرائىكيف - 3
احترافية بعن معيار املؤهل األكادميي و كفاءة املدرس و

املدرسني يف اللغة العربية يف املرحلة الثانوية احلكومةبسورابايا؟

غراض البحثأ.ج
كما فهذا البحث ليها ىفإيراد الوصول ىتغراض البحث الأما وأ

:يلى 
2007سنة 16اجرائى قانون وزارة التربية الوطىن رقم ملعرفة -1

.ىف املرحلة الثانوية احلكومة بسورابايا
احترافية املدرس ىف اللغة العربية ىف املرحلة الثانوية احلكومة ملعرفة -2

.بسورابايا
16ىن رقم التربية الوطوزارةقانون الدراسة النظرية عنملعرفة -3

الثانويةيف املرحلة ىف اللغة العربية حترافية املدرس ابو2007سنة 
.بسورابايا
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سباب اختيار املوضوعأ.د
شياء ىف قانونشترط األتمل عمل فيها املدرسون ىتكان املدارس ال-1

.2007سنة 16التربية الوطىن رقم وزارة
حترافية اآلد أخرى لعدم بالقياس إىل بىف بلدنا متخلفةالتربية -2

.ىف التعليماملدرسني 

توضيح موضوع البحث.ه
تعريف لتسهيل ولتفهيم هذا البحث العلمى ستعطى الباحثة 

:كما يلي فحثة ااملوضوع وأما الكلمات الاليت تشرحها الب
نظام يبني التربية حنو كيف يصري : التربية الوطين وزارةقانون -1

ذلك ىفق علاج التدريس وغري ذلك يواملدرس والطالب ومنها
.القانون

.يقدر بطريقة منط) ختبارىامقاس و(تنسيق الشكل : معيار-2
.لجودةلحتقاق مبعىن المرادف من ا: املؤهل-3
تشتمل على معاهد إسم يطلق على املؤسسة الثقافية الىت : كادميي األ-4

مالطب واحلقوق التعليم العاىل ىف أهم فروعه كالالهوت والفلسفة 
.واهلنداسة واألدب

7.مالة يكون ا الشيئ مساويا لشيئ آخر: كفاءة -5

8التعليم أو التدريسمكسبهنالرجال الذي: املدرس -6

690و 101:ص1988دار المشرق ش م م،: جمیع الحقوق محفوظة ،المنجد في اللغة واألعالم ، بیروت 7
,Hartonoیترجم من8 Kamus Praktis Bahasa Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 1996) hal. 5-125
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9.يعمل العمل حبربة خاصة : احترافية-7

هو الرجل للكفاءة جتاميون.ف .وسعند اغ: املدرساحترافية-8
واخلربة اخلاصة يف التعلمية حيت يستطيع أن يعمل وظيفته كاملدرس 

املدرس هو تربى املدرس بصحيح وله جتربات احترافية بتعبري آخرأو
10.الهيف جم

وقد , غراضهمأا العرب عن الىت يعربهي الكلمات: اللغة العربية -9
ث يحادن الكرمي واألآلينا من طريق النقل وحفظها لنا القرإوصلت 

11.الشريفة وما رواه الثقات من منثور العرب ومنظومهم

, املتوسطة, االبتدائيةمثلمستوى,مرادف من طبقة: املرحلة-10
العالية

يتعلموا أنطبقة التربية الرمسية الىت يعملها الطالب بعد: الثانوية -11
املتوسطى الىت تتعلم فيها العلوم بتدائية وعلى مستوى الاملدرسة ايف

.سالمية والعلوم العاميةإلالدينية ا
ملدينة الىت تقع ىف اجلاوا الشرقيةاسم ا: سورابايا-12

الفروض ىف البحث.و
وقال . إن الفرضية هي إجابة مؤقتة على مشكالت البحث

) Ha(سوهرسيمي أريكونطا أن الفرضية نوعان، مها الفرضية البدلية 
).Ho(والفرضية الصفرية 

,Djalinus Syahیترجم من9 dkk. Kamus Belajar Kata Serapan Bahasa Indonesia, (Jakarta: Rineka
Cipta, 1993), hal. 169

.Moh :یترجم من10 Uzzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,
2002) hal. 15

7: ص) 1987یروت، : صیدا(مصطفى الغالیین، جامیع الدروس العربیة، 11
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)Ha(الفرضية البدلية .1
وغري ) variabel x(متغري مستقلاالجرائى مندلت الفرضية أن فيها 

جرائىاوالفرضية البدلية هلذا البحث هي وجود). variabel y(مستقل 
املؤهلعن معيار 2007سنة 16قانون وزارة التربية الوطين رقم 

يف املدرسني يف اللغة العربية بني اخترافيةكادميي و كفاءة املدرس واأل
.بسورابايااحلكومة الثانويةاملرحلة

)Ho(الصفرية الفرضية.2
variabel(متغري مستقل االجرائى مندلت الفرضية أن ليست فيها  x (

والفرضية الصفرية هلذا البحث هي ). variabel y(ومتغري غري مستقل 
عن معيار 2007سنة 16قانون وزارة التربية الوطين رقم اجرائىعدم

يف اللغة العربيةاملدرسني يف احترافيةبكادميي و كفاءة املدرس واألاملؤهل
.احلكومة بسوراباياالثانويةاملرحلة

طريقة البحث.ز
جمتمع البحث وعينه .1

جمتمع البحث هو مجيع األفراد واألشخاص واألشياء املرتبطة 
االساتيذ ىف تعليم البحث هو مجيعاوأما اتمع يف هذ. ذا البحث
.بسورابايااللغة العربية 

ولكن 12.ألفراد من جمتمع البحثعينة البحث هي جزء من ا
Sampling(شبعية ىف هذا البحث تستخدم الباحثة بطريقة العينية املُ

,Suharsimi Arikunto: یترجم من 12 Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT.
Rineka Cipta, 2006) hal. 31
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Jenuh( سوكييونو ىف قال هى كان جمتمع البحث يأخذ كلّه،كما
كتابه املوضوع كريقة البحث التربوية أن العينية املشبعية تستعمل إن 

13.الناس30كان جمتمع البحث صغري جدا على األقل من 

البحثنوع.2
طريقة البحث هي إحدى النشاطات الىت استخدمها الباحثُ

لنيل املعلومات الصحيحة، أى العلمية الىت دف لنيل احلقيقة العلوم 
تث استعمليف هذا البح14.طريقة العلميةالوتطويرها باستعمال 

وهي العملية يف نيل املعرفة ) Kuantitatif(الطريقة الكمية ةالباحث
باستعمال البيانات الرقمية الىت كانت يف إجياد البيان عن األشياء 

.املنشودة
نواع البيانات ومصدرها  أ.3

العالقة بني قانون وزارة التربية الوطين انواع البيانات عن كيف.أ
كادميي و كفاءة املدرس األاملؤهلعن معيار 2007سنة 16رقم 

احلكومة الثانويةيف املرحلةاملدرسني يف اللغة العربيةاحترافيةو
.بسورابايا

ىف تعليم اللغة العربية نييواجه املدرساملشكالت الىتالبيانات عن.ب
.2007سنة 16الوطىن رقم التربية وزراة ر قانونيقرتبعد 

:منهاة فاخذت الباحثة مصدر البيانات ىف حبثهالنيل البيانات الساب
:البيان التاءديىب )1

Sugiyono,Metode Penelitian:یترجم من 13 (Pendidikan Kuantitatif,Kualitatif  dan
R&D),(Bandung:Alfabeta,2006) hal:199

,Soetrisno Hadi: یترجم من14 Metodologi Research, (Jakarta: Andi offset, 1995) hal. 40
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هو مصدر من كتب وورقة العمل وله صلة مبسائل ىف البحث 
.خرىأككشف الغياب ووثائق 

:البيان التجريىب )2
مصدر ينال من امليدان بالبحث والبيان التجريىب قسمان هو 
:مها

ول البيان األ)أ
يان ىف البحث واملدرس ىف تعليم اللغة هو اوىل مصدر الب

.العربية كمصدر البيان
البيان الثاىن )ب

نواع أىل إو ينقص مصدر البيان من متغري أو يعضد ه
املدرسة ول مثل رئيسمن مصدر البيان األاالبيانات ولنيله

15.ووثائقنيواملدرس

طريقة مجع البيانات.4
وأما طريقة مجع البيانات الىت استعملها الباحث يف هذا البحث 

:هي كما يليبف
، وهي أن يالحظ الباحث مبجمع البحث لنيل طريقة املالحظة.أ

مباشرة أو غري ةالحظ الباحثذه الطريقة ت16.البيانات وتدوينها
سنة 16قانون وزارة التربية الوطين رقم اجرئىمباشرة عن

,Tatang :یترجم من15 M. Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 1995) hal. 132

Suharsimi :المرجع السابق16 , prosedur , hal: 131



10

احترافيةبكادميي و كفاءة املدرس واألاملؤهلعن معيار 2007
.بسوراباياالثانويةيف املرحلةاملدرسني يف اللغة العربية 

هج للحصول على احلقائق بطريقة احملاورة وهي منطريقة املقابلة،.ب
قام ا شخصان أو أكثر متواجهان حيث ) السؤال واجلواب(

ستطاعة لالتوجه السؤال نظاميا فقعا إىل املوضوع كوسيلة مباشرة 
17.جتماعية ظاهرية كانت أوخفيةالعلى احلقائق ا

بعض املدرسني ىف املقابلة إىلةالباحثتالبحث وجهاويف هذ
.مبدينة فرسيكتعليم اللغة العربية

ئ يبحث عنها يوهي طلب احلقائق عن الشطريقة الوثائق،.ت
الباحث وتشمل البيان املوجز والكتاب واجلريدة والة 

18.ل وغري ذلكووالكشك

الوثائق املوجودة يف املدرسة ةالباحثتويف هذا البحث وجد
مبدينة فرسيك لنيل كشف الغياب ملدرس اللغة العربية املتوسطة

.شياء تتعلق اأو
للحصول إىل وهي األسئلة املكتوبة طريقة االستبيانات،.ث

املعلومات والبيانات من املستجيبني الختيار اإلجابة الصحيحة من 
إىل بعض هذه االستبياناتةعطى الباحثتو19.جمموعة األجوبة

ىف املرحلة الثانوية احلكومية املدرسني ىف تعليم اللغة العربية 
قانون وزارة التربية الوطين رقم اجرائىوجودعنبسورابايا

Cholid Narbuko,Metodologi Penelitian cet.1(Jakarta:Bumi Aksara,1997)  :یترجم من 17 hal:7
Suarsimi Arikunto,Dasar-dasar Evaluasi,(Jakarta:Rineka cipta,2005): من یترجم18 hal:29
199hal :Sugiyono,Metode Penelitian: المرجع السابق 19



11

كادميي و كفاءة املدرس األاملؤهلعن معيار2007سنة 16
.بسوراباياالثانويةيف املرحلةاملدرسني يف اللغة العربيةاحترافيةو

البياناتحتليل.5
املراد بتحليل البيانات يف العملية ليشكل منظمة ويرتب احلقائق 

الطبقة حىت يصل إىل املوضوع وميكن أن يرمز عن إىل التصميم أو
واستخدمت الفرضية أى يعرب نظرية حتمينية يف احلقائق أو البيانات

:الباحثة النسبة املأوية فكما يلى
جوبة تكرار األ: النسبة املأوية 






  %100

N

F
P

عدد املستجيبني
:انالبي
P:النسبة املأوية -

F:تكرار األجوبة-

N:عدد املستجيبني-

أما التفسري والتعيني ىف حتليل البيانات اموعة وحتقيق الفروض 
فستحدم الباحثة املقدار الذى قدمه سوهرسيمى أريكونطا العلمى، 
:كما يلى 

%39–10:قبيحا 
%55–40: ناقصا 
%75–56: مقبوال 

% 100–75: جيدا
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حصائية برموز لة  استخدمت الباحثة الطريقة اإلأجابة املسوإل
أويعىن ملعرفة وجود عالقة (Product Moment)مهية املستوى األ

16قانون احلكومة التربية الوطىن رقم عدمها بني املتغريات وهي 
معيار املؤهل األكادميي وكفاءة املدرس وبنيعن2007سنة 

احلكومة الثانويةيف املرحلةىف اللغة العربية احترافية املدرسني
:كما يلىفما رمزها أو. بسورابايا

  
 


)y(y)}{Nx(xN

)y)(x(xyN
r

2222
xy

:البيان
rxy:املستوى األهيمة
N:العدد

xy:حاصل الضرب قيمة جمموعx وقيمةy

x: جمموعx

y:موعجمy

x2:احلاصل الذي يربع يف قيمة جمموعx

y2:احلاصل الذي يربع يف قيمة جمموعy

rxy:التفسري أو التعيني على قيمة املستوى األمهية
20

257-255:صSugiyono,Metode penelitian pendidikan ،المرجع السابق20
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يف" r"قيمة  
Product Moment

التفسري

0,00–0،199
0،20–0،399

0,40–0،599
0,60–0،799
0,80–1،00

صغريا جدا" y"أو متغري " x"كانت عالقة بني 
صغريا" y"أو متغري " x"كانت عالقة بني 
بسيطة" y"أو متغري " x"كانت عالقة بني 
قوية" y"أو متغري " x"كانت عالقة بني 
قوية جدا" y"أو متغري " x"كانت عالقة بني 

خطة البحث. ح

هذا البحث إىل أربعة أبواب ولكل باب فصول ةالباحثتقسم
:تصرح فيها ما كتبه و خطه فيها كما يلي

قضايا  ومقدمة، وحيتوي هذا الباب على خلفية البحث: الباب االول 
عواملوضختياراسبابوأأغراض البحثوالبحث

طريقة والفروض يف البحثوتوضيح املوضوعو
.خطة البحثوالبحث

أربعة هذا الباب إىل تقسم الباحثةدراسة نظرية،: الباب الثاىن 
كادميي األاملؤهلول هو معيار الفصل األ. فصول

وأضرااوكفاءة املدرس والفصل الثاىن كفاءة املدرس
والفصل املدرس ومقياسهاحترافيةوالفصل الثالث هو 

لدىىن ستعمال قانون وزارة التربية الوطاالرابع هو 
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كفاءة املدرس املدرسني ىف تعليم اللغة العربية عن بيان 
.درسة الثانويةاملاللغة العربية وتعليمه ىف 

وحيتوى هذه الباب على حملة عن دراسة ميدانية، : الباب الثالث 
املدرسة الثانوية احلكومية بسورابايا حتت قسم الدينية 

.وعروض احلقائق وحتليلها
عن اإلختتام الذى ىف هذه الباب األخري قدمت الباحثة :الباب الرابع 

.واإلقتراحاتيشتمل على اخلالصة


