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الباب الثالث
دراسة ميدانية

حملة عن املدرسة الثانوية احلكومية بسورابايا .أ
أحوال املدرسة الثانوية احلكومية بسورابايا.1

بسورابايا إما املدرسة االبتدائية أو الثانوية أو أكثر املدارس 
هذا البحث تبحث العالية وإما من األهلية أو احلكومية ولكن ىف 

الوقت والقوة حلدوداحثة ىف املدرسة الثانوية احلكومية فقط الب
وقد وضحتها أربعة مدارس من تكون تواملدرسة الثانوية بسورابايا 

:تية كما يلى ىف اللوحة اآلالباحثة 

1اللوحة 
أمساء رئيس املدرسة العنوان أمساء املدرسة الرقم
احلاج حممد فتح 

.S.Pdقني،الي
ىف الشارع ميدوكان

سيمامفري اينداة
املدرسة الثانوية 
احلكومية األوىل

1

الدكتور اندوس 
سوجان ديهانتو 

املاجستر

يتراه ىف الشارع ج
رايا

املدرسة الثانوية 
الثانيةاحلكومية 

2

آنيك انداةالدكتور
آرى فرواتى

ىف الشارع كيندونج املدرسة الثانوية 
احلكومية الثالثة

3

الدكتور اندوس  الشارع ميدوكان ىف املدرسة الثانوية  4
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امينتام اسرى تيعا احلكومية الرابعة 
)رعكوت(

كلها تبحث الباحثة كغرفة فيها ووجود أم عدم وعن أحوال
ذلك مثل ىف املدرسة الثانوية احلكومية األوىلوغريوسائل اإليضاح

غرف ومعمل اللغة واملصلى ومكتب وشركة فيها 20منتكون تفهى
بكراسة تدريس اللغة العربية اليستعمل ولكن هناك 

غرف فقط 6منتكون توباملدرسة الثانوية احلكومية الرابعة .التدريبات
.ولكن فيها معمل اللغةفيها فروعا مثل مدينة براتانجألن 

أساتيذ 10وىف اللوحة السابقة من أربعة مدارس يتكون من 
الباحثة ىف اللوحة املقروؤ فتوضحىف تعليم اللغة العربية وتسهيل لفهم 

:األتية كما يلى 
2اللوحة 

املدرسة متخرج أمساء األساتيذ الرقم
الدكتور اندوس 

عبداهللا مجيل
قسم تعليم 

الدينية 
اإلسالمية

سرى يوىل 
S.Agآرناوتى،

املدرسة 
الثانوية 

احلكومية 
األوىل

قسم تعليم 
اللغة العربية

S.Pd.Iعبدالتواب،

1
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الشريعة قسم 
اإلسالمية

SHIالفيان يوسوف،

قسم تعليم 
اللغة العربية

امحد هودن 
S.Pd.Iبسطمى،

قسم تعليم 
اللغة العربية

S.Pd.Iمؤصمة،

املدرسة 
وية الثان

احلكومية 
الثانية

قسم تعليم 
الدينية 
اإلسالمية

احلاج عني 
S.Agالرفيق،

2

املدرسة 
الثانوية 

احلكومية 
الثالثة

قسم تعليم 
ة الديني

اإلسالمية

S.Agمد طه، 3

قسم تعليم 
الدينية 
اإلسالمية

املدرسة S.Pd.Iسوهارتونو،
الثانوية 

احلكومية 
الرابعة 

)رعكوت(
قسم تعليم 
اللغة العربية

S.Pd.Iنعمة الزهرة،

4
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اللغة الذين يعلموناللوحة السابقة عرفنا أن األساتيذ إىلنظرا
بالقياس جدا لتعليم اللغة العربية قليالذين يتخرجون من قسم والعربية 

.يتخرجون بغري قسم تعليم اللغة العربيةإىل الذين

عرض البيانات وحتليله.ب
معيار املؤهل عن 2007سنة 16قانون وزارة التربية الوطىن رقم .1

درس اللغة العربية ىف املرحلة الثانوية احلكومية ماألكادميى وكفاءة 
بسورابايا

ىف مادة اللغة األستاذاتحظة واملقابلة مع األساتيذ ومن املال
16قانون وزارة التربية الوطىن رقم وجودنالت الباحثة أنالعربية 

عن معيار املؤهل األكادميى وكفاءة املدرس اللغة العربية 2007سنة 
ىف املرحلة الثانوية احلكومية بسورابايا مهم جدا ألن مبعيار املؤهل 

املدرس وباحترافية .ءة املدرس نعرف املدرس احملترفاألكادميى وكفا
فيزيد لفهم الطالب ىف التعليم والسيما تدريس اللغة العربية الىت يرغب 

قالو.جدا لتعليمةاللغة العربية سهلإنّوىف احلقيقة. الطالب عنها
ن تسهيل تدريس اللغة العربية وجب على الطالب إسوهرتونو ذاألستا

ذلك يستطيع أن يترجم حنيكل يوم،ومفردات10-1حلفظ 
ويعلمهم بعلم النحو والصرف بطريقة 1.الطالب إىل اللغة العربية

ما الفعل املاض؟ جييبون الفعل :ثلحفظ املعىن إىل اللغة العربية م
.اللغة اإلندونسية أيضابنويفهمومضىاملاض هو ما يدل على معىن

3البیان من المقابلة و المالحظة مع األستاذ سوھرتونو مدرس اللغة العربیة فى المرسة الثانویة الحكومیة الرابعة فى التاریخ 1
2009فبرایر 
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ومقررا على النظرية السابقة ىف الباب األول عرضت الباحثة 
البيانات الكمية وأمجعت الباحثة البيانات الىت تتعلق ذا البحث 

2007سنة 16رقم عن قانون وزارة التربية الوطىنبطريقة املالحظة 
عن معيار املؤهل األكادميى وكفاءة املدرس اللغة العربية ىف املرحلة 

.الثانوية احلكومية بسورابايا
وىف إمجاع هذه البيانات بطريقة املالحظة تعتمد الباحثة 
باألسئلة املقررة قبلها، وجبانب هذه األسئلة تضع الباحثة العالمات الىت 

و األساتيذة، ولذلك تعرف الباحثة حالتهم تدل على حالة األساتيذ
عن 2007سنة 16وآراءهم عن قانون وزارة التربية الوطىن رقم 

معيار املؤهل األكادميى وكفاءة املدرس اللغة العربية ىف املرحلة الثانوية 
.احلكومية بسورابايا

فأعطتها ولتسهيل حتليل البيانات عنها من نتيجة املالحظة 
:يالت العالمات على تعيني النتيجة التالية الباحثة مخسة بد

5على نتيجة " موافق جدا"بديل العالمة -
4على نتيجة " موافق"بديل العالمة -
3على نتيجة " متردد"بديل العالمة -
2على نتيجة " غريموافق" بديل العالمة -
1على نتيجة " غريموافق جدا" بديل العالمة -

واملقابلة مع األساتيذ واألساتيذة الحظة وعرفت الباحثة من امل
كلهم ممن عامل وقد يقرر الشرط ىف قانون وزارة التربية الوطىن رقم 

. عن معيار املؤهل األكادميى وكفاءة املدرس2007سنة 16
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3اللوحة
سنة 16نتيجة املالحظة عن قانون وزارة التربية الوطىن رقم 

ءة املدرس اللغة العربية ىف عن معيار املؤهل األكادميى وكفا2007
املرحلة الثانوية احلكومية بسورابايا

اموعاألسئلة
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

الرقم

38 2 4 4 3 3 4 4 5 4 5 1
39 4 3 5 2 3 4 4 5 5 4 2
41 2 4 5 2 4 4 5 5 5 5 3
41 4 4 4 4 4 5 4 2 5 5 4
38 2 5 4 4 2 4 4 4 4 5 5
37 1 5 4 4 4 3 4 4 4 4 6
34 1 4 4 4 3 2 5 4 3 5 7
36 4 2 5 4 2 2 2 4 2 5 8
36 4 1 4 3 4 3 5 3 4 5 9
37 4 2 4 3 5 4 2 4 4 5 10

378 اموع
:البيان 
هى عدد األسئلة) Horisontal(النمرة من اليمىن إىل اليسرى أو األفقية -
هى عدد املستجيبني) Vertikal(النمرة العمودية -
:ن هذه اللوحة السابقة فتحليل هذه احلقائق بالرموز املأوية كما يلى وم
%100x

N

F
P 

:النسبة 
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Pاملأوية =

Fتكرار اإلجابة =

Nعدد املستجيبني       =

:الباحثة املعيار كما يلى ستخدمتوا
يد ج= % 100-76%-
مقبول = 75%-56%-
ناقص= 55%-40%-
قبيح= 39%-10%-

وملعرفة حالة املدرسني اللغة العربية وآراءهم عن قانون وزارة 
عن معيار املؤهل األكادميى 2007سنة 16التربية الوطىن رقم 

وكفاءة املدرس اللغة العربية ىف املرحلة الثانوية احلكومية بسورابايا 
وذلك كما ىف باحثة البيانات التالية الىت جتمعها من املالحظةتقدم ال

:اللوحة التالية 
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4اللوحة
أن يكونواساملني جسمانيا وروحانيا وأن يكونوا قادرين على 

.حتقيق اهداف التربية الوطنية
% F N األجوبة 

املختارة
الرقم

80 8 موافق جدا
20 2 موافق
- - متردد
- - موافقغري
- -

10

غري موافق جدا

1

100% 10 10 اموع
من املدرسني اللغة % 80نظرا على اللوحة السابقة على أن 

جييبون أم موافقون وال % 20جييبون أم موافقون جدا، والعربية 
.أحد يترد أو غري موافق أو غري موافق جدا 

5اللوحة
طفال واالبتدئية التربية الرمسية للمدرسني مبستوى روضة األ

.والثانوية والعالية جبامعة ممتازة
% F N األجوبة 

املختارة
الرقم

30 3 10 موافق جدا 2
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50 5 موافق
10 1 متردد
10 1 غري موافق
- - غري موافق جدا
100% 10 10 اموع

من املدرسني اللغة % 30أن عرفنا اللوحة تلكعلىاعتمادا
جييبون أم موافقون % 50أم موافقون جدا، وجييبونالعربية 

.اآلخرون غري موافقون% 10مترددون و%10و

6اللوحة
بة األحوال اجلذّيكونوامنوال التعلم والتعليم ينبغى للمدرسني أن يف

.االبتكارى واحليوى واحلوارىباستخدام األسلوب سلّيةواملُ
% F N األجوبة املختارة الرقم

30 3 ق جدامواف
50 5 موافق
10 1 متردد
10 1 غري موافق
- -

10

غري موافق جدا

3

100% 10 10 اموع
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من املدرسني اللغة % 30أن السابقة دلت علىاللوحةوأما
جييبون أم موافقون % 50جييبون أم موافقون جدا، والعربية 

.اآلخرون غري موافقون% 10مترددون و%10و

7اللوحة
فّذ منوال التدريس وينيعدوا خطةن قبل التعليم ينبغى للمدرسني أن ع

.التدريس والتقومي
% F N األجوبة 

املختارة
الرقم

30 3 موافق جدا
50 5 موافق
- - متردد

20 2 غري موافق
- -

10

غري موافق جدا

4

100% 10 10 اموع
املدرسني اللغة من % 30أن نظرا على اللوحة السابقة على

جييبون أم موافقون % 50جييبون أم موافقون جدا، والعربية 
.اآلخرون غري موافقون% 20و
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8اللوحة
.عن خلفية التربية بربمنيج التربية يناسب بدرس الذى يتعلمه

% F N األجوبة 
املختارة

الرقم

10 1 موافق جدا
50 5 موافق
20 2 متردد
20 2 موافقغري 
- -

10

غري موافق جدا

5

100% 10 10 اموع
من املدرسني اللغة % 10على أن وأما اللوحة السابقة دلت

جييبون أم موافقون % 50جييبون أم موافقون جدا، والعربية 
.اآلخرون غري موافقون% 20مترددون و%20و

9اللوحة
بل اخلربة اخلربةرأي املدرسني عن املرء الذي الميلك الشهادة وحجة 
.التأهيلاخلاصة ويقرر أن يصريه املربي بعد إمتحان 

% F N األجوبة 
املختارة

الرقم

10 1 موافق جدا
40 4

10
موافق

6
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30 3 متردد
20 2 غري موافق
- - غري موافق جدا
100% 10 10 اموع

العربية من املدرسني اللغة % 10اللوحة السابقة أن بناء على 
جييبون أم موافقون % 40جييبون أم موافقون جدا، و

.اآلخرون غري موافقون% 20مترددون و%30و

10اللوحة
.ساعة ىف األسبوع40كثر على األساعة و24قل األعلىاملدرسنيرأي

% F N األجوبة املختارة الرقم
- - موافق جدا

50 5 موافق
30 3 متردد
20 2 موافقغري
- -

10

غري موافق جدا

7

100% 10 10 اموع
من املدرسني اللغة العربية % 50على اللوحة السابقة أن نظرا

اآلخرون غري % 20مترددون و%30جييبون أم موافقون،و
.موافقون
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11اللوحة
عن تركيب خمطّط تنفيذ التدريس ينبغى أن ميلؤ إجراءت رأي املدرسني 

.الىت يقررها
% F N األجوبة 

املختارة
الرقم

30 3 موافق جدا
70 7 موافق
- - متردد
- - غري موافق
- -

10

غري موافق جدا

8

100% 10 10 اموع
من املدرسني اللغة % 30أن دلت علىاللوحة السابقةوأما

.جييبون أم موافقون% 70جييبون أم موافقون جدا، والعربية 

12اللوحة
اجابيا وابتكاريا وفعاليا إجرائى التدريس باستعمال طريقة تدريس عن 

.)CTL(والتعلم والتعليم القريين )PAKEMI(وجذّبيا واسالميا 
% F N األجوبة 

املختارة
الرقم

20 2 موافق جدا
40 4

10
موافق

9
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10 1 متردد
20 2 غري موافق
10 1 غري موافق جدا
100% 10 10 اموع

من املدرسني اللغة % 20أن عرفنااللوحة اعتمادا على تلك
جييبون أم موافقون % 40جييبون أم موافقون جدا، والعربية 

اآلخرون غري موافقون % 10غري موافق و% 20مترددون و%10و
.جدا

13اللوحة
.عن استعمال وسائل اإليضاح ىف التعليم الرتفاع فهم الطالب
% F N ألجوبة ا

املختارة
الرقم

- - موافق جدا
50 5 موافق
- - متردد

30 3 غري موافق
20 2

10

غري موافق جدا

10

100% 10 10 اموع
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من املدرسني اللغة % 50أن عرفنااعتمادا على تلك اللوحة
% 20جييبون أم غريموافقون و% 30جييبون أم موافقون، والعربية 

.موافقون جدااآلخرون غري
وزارة التربية قانونوفيما يلى تلخص من النسبة املأوية عن

عن معيار املؤهل األكادميى وكفاءة 2007سنة 16الوطىن رقم 
.املدرس

14اللوحة
النسبة املأوية األجوبة الرقم

80% تقرير بقانون وزارة التربية الوطىن رقم 
أقل املؤهل 2007سنة 16

ليهم ويناسب للمدرسني وحجة إ
مبٍستوى واجبة التعليم وجسماىن 

ورحاىن وكفاءة إليهم ألجل إىل غرض 
التربية الوطىن

1

50% التربية الرمسية للمدرسني مبستوى 
روضة األطفال واالبتدئية والثانوية 

والعالية حياصل جبامعة ممتازة

2

50% منوال التعلم والتعليم ينبغى للمدرسني 
جلذّىب واالبتكارى أن يصريوا األحوال ا

واحليوى واحلوارى

3
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50% قبل التعليم ينبغى للمدرسني أن يصنعوا 
اقتراح تنفيذ التدريس وينفّذ منوال 

التدريس والتقومي

4

50% خلفية التربية بربمنيج التربية يناسب 
بدرس الذى يتعلمه

5

40% املرء الذي الميلك الشهادة وحجة 
ر أن اخلربة بل اخلربة اخلاصة ويقر

يصريه املربي بعد إمتحان املناسبة

6

50% ساعة وأكثر 24تعليم املدرسني أقل 
ساعة ىف األسبوع40

7

70% تركيب خمطّط تنفيذ التدريس ينبغى أن 
ميلؤ إجراءت الىت يقررها

8

40% إجرائى التدريس باستعمال طريقة 
تدريس اجابيا وابتكاريا وفعاليا وجذّبيا 

والتعلم والتعليم )PAKEMI(واسالميا
 القريين)CTL(

9

50% استعمال وسائل اإليضاح ىف التعليم 
الرتفاع فهم الطالب

10

530% اموع
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اللوحة قانون وزارة التربية الوطىن رقم نرى أن جمموع هذه 
عن معيار املؤهل األكادميى وكفاءة املدرس مث 2007سنة 16

:كما يلى )Mean("القيمة املتوسطة"ادخلتها الباحثة ىف الرموز 

N

x
M x



%53
10
530



وهذه القيمة اعربت الباحثة املعيار وضعته الباحثة فتدور حول 
أن تقول أن قانون حثة مما تتمكن الباناقصةهى درجة % 55-40%

عن معيار املؤهل األكادميى 2007سنة 16وزارة التربية الوطىن رقم 
.ناقصةوكفاءة املدرس مبدرسة الثانوية احلكومية بسورابايا 

احترافية املدرسني اللغة العربية ىف املرحلة الثانوية احلكومية .2
.بسورابايا

،السيما عند كما عرفنا أن تعليم اللغة العربية عمل شاق
واألطفال لذلك حيتاج املدرسون ىف هذه املادة إىل الكيفية الىت املبتدئني 

املدرس ىف (تالئم ا ومن الكيفيات كقول األستاذ عبد التواب 
أن تعليم اللغة العربية عمل شاق ألن )املدرسة الثانوية احلكومية األوىل

ستاذ عبد التواب كثري من الطالب يرغبوا عنها ولذلك ىف تعليمها األ
ىف خارجى الفصل لكى اليشعرون سأما مثل يدعوهم إىل يدعوهم 

حنو سأل األستاذ ما تلك؟ تلك شجرة ميدان ويشري األشياء حوليهم 
)Puzzle(أُحجية ب وغري ذلك وأحيانا يعطى ملعبا مثل يرتيب الطال
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بفرقة ومن الفائز فإعطاء الثواب من األستاذ وأحيانا أيضا يعطى 
2.ألستاذ احلكاية التربويةا

توفق الباحثة بذلك ألنه يعمل ما يقرر ىف منهج اآلن بطريقة 
التعلم و)PAKEMI(إسالميا تدريس اجابيا وابتكاريا وفعليا وجذّبا و

الىت يصببها الطالب اليشعرون سأما ألن ىف )CTL(القريىن التعليمو
.تكون ملعباتلك الطريقة 

احترافية املدرس مهم جدا لفهم الطالب ىف التعليم ولكن 
مثل )RPP(التدريس احترافية املدرس ال تستطيع أن تقدر مبخطّط تنفيذ 

احلكومية األوىل األستاذ احلاج سة الثانوية ىف املقابلة مع رئيس مدر
التستطيع أن تقدر قال أن احتراقية املدرس S.Pdحممد فتح اليقني،

مبخطّط تنفيذ التدريس،ألن لوكان املدرس ماهرا وتركيب مبخطّط 
سواء فقط وكان تنفيذ التدريس جيدا بل اليستطيع تفهم للطالب 

درس بدون تركيب خمطّط تنفيذ الطالب يفهمون ىف املآدة لوكان امل
3.التدريس

ىف كيف اجرائي املدرس ىف والتلخيص احترفية املدرس تنظر 
اللغة التعليم،ولذلك تريد الباحثة أن تعرف بالضبط احترافية املدرسني

كومية بسورابايا،وأما البيانات عن حالة العربية ىف املرحلة الثانوية احل
املدرسني وآراءهم عن احترافية املدرسني اللغة العربية ىف املرحلة 

:الثانوية احلكومية بسورابايا فكمايلى 

2البیان من المقابلة و المالحظة مع األستاذعبد التواب مدرس اللغة العربیة فى المرسة الثانویة الحكومیة األولى فى التاریخ 2
2009فبرایر 

2009فبرایر 2البیان من المقابلة مع األستاذ غنیمة األعلى رئیس مدرسة الثانویة الحكومیة األولى فى التاریخ 3
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15اللوحة
ة احلكومية ىف املرحلة الثانوياحترافية املدرسني اللغة العربية نتيجة املالحظة عن 

بسورابايا
اموعاألسئلة

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
الرقم

41 5 4 4 2 5 4 5 2 5 5 1
39 1 5 5 4 4 2 5 4 4 5 2
46 4 5 5 5 5 4 5 3 5 5 3
39 4 5 4 3 4 5 2 2 5 5 4
39 4 5 5 3 4 5 4 3 2 4 5
31 3 4 5 4 4 4 3 2 2 4 6
36 2 4 4 4 5 2 4 2 4 5 7
31 2 4 4 2 4 1 4 1 4 5 8
34 3 4 4 2 4 3 4 1 4 5 9
26 3 2 5 1 4 3 2 1 4 1 10

362 اموع
:البيان 
هى عداد األسئلة)Horisontal(النمرة من اليمىن إىل اليسرى أو األفقية -
هى عداد املستجيبني)Vertikal(النمرة العمودية -

اللغة العربية ىف سني أجوبة املستجيبني عن احترافية املدروملعرفة 
املرحلة الثانوية احلكومية بسورابايا تقدم الباحثة البيانات التالية الىت 

:جتمعها من املالحظة وذلك كما ىف اللوحة التالية 



57

16اللوحة
عن احترافية املدرس هو يعمله لألهل اخلاص وال يعمله املرء مل ينال العمل 

.األخر
% F N األجوبة 

املختارة
الرقم

70 7 موافق جدا
20 2 موافق
10 1 متردد
- - غري موافق
- -

10

غري موافق 
جدا

1

100% 10 10 اموع
من املدرسني اللغة % 70اعتمادا على تلك اللوحةعرفنا أن 

جييبون أم موافقون % 20جييبون أم موافقون جدا، والعربية 
.اآلخرون مترددون% 10و

17اللوحة
إحدى من عالمات الحترافية املدرس حيتاج استعداد لنظام خاص قبل عن

.يعمل املرء
% F N األجوبة  الرقم
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املختارة
30 3 موافق جدا
50 5 موافق
- - متردد

20 2 غري موافق
- -

10

غري موافق 
جدا

2

100% 10 10 اموع
للغة من املدرسني ا% 30أنالسابق دلت على اللوحةوأما

جييبون أم موافقون % 50جييبون أم موافقون جدا، والعربية
.اآلخرون غري موافقون% 20و

18اللوحة
رأي املدرسني اللغة العربية عن جيب عليهم ليصريوا أعضاء ىف منظّمة عن

% F N األجوبة املختارة الرقم
- - موافق جدا

10 1 موافق
20 2 متردد
40 4 موافقغري
30 3

10

غري موافق جدا

3

100% 10 10 اموع
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من املدرسني اللغة % 10اللوحة السابق على أننظرا على
ونغري موافق% 40مترددون و%20جييبون أم موافقون، والعربية 

.اآلخرون غري موافقون جدا% 30و

19اللوحة
.ة احلرفةينال وينفع وسائل اإليضاح التدريس ملساعدة طالقة واجبعن 

% F N األجوبة املختارة الرقم
30 3 موافق جدا
40 4 موافق
10 1 متردد
20 2 غري موافق
- -

10

غري موافق جدا

4

100% 10 10 اموع
من املدرسني اللغة العربية % 30أنةعلى اللوحة السابقبناء

جييبون أم موافقون % 40جييبون أم موافقون جدا، و
.اآلخرون غري موافقون% 20مترددون و%10و

20اللوحة
.بتهعن املؤهل األكادميى وخلفية التربية للمدرس يناسب بواج

% F N األجوبة 
املختارة

الرقم
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20 2 موافق جدا
30 3 موافق
20 2 متردد
20 2 غري موافق
10 1

10

غري موافق 
جدا

5

100% 10 10 اموع
من املدرسني اللغة % 20على أندلت ةالسابقاللوحة وأما

جييبون أم موافقون % 30جييبون أم موافقون جدا، والعربية 
اآلخرون غري موافقون % 10غري موافق و% 20مترددون و%20و

.جدا

21اللوحة
.عن احلاصل للمدرس يقرر بإجناز الوظيفة

األجوبة الرقم
املختارة

NF%

330موافق جدا
770موافق
--متردد

--غري موافق

6

غري موافق 

10

--
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جدا
%1010100اموع

من املدرسني اللغة % 30أنعرفنااللوحةاعتمادا على تلك
.جييبون أم موافقون% 70جييبون أم موافقون جدا، والعربية 

22اللوحة
مع وإعطائه الثواب أو عن املدرس يرفع إىل إحدى التربية الىت حيفل ات

.جرة على عهد العمل أو فتوة العملاأل
%NFاألجوبة املختارةالرقم

110موافق جدا
330موافق
220متردد

330غري موافق

7

غري موافق جدا

10

110
%1010100اموع
من املدرسني اللغة % 10أنالسابقة  على اللوحةنظرا على

جييبون أم موافقون % 30جييبون أم موافقون جدا، والعربية
اآلخرون غري % 10غري موافقون و% 30مترددون و%20و

.جداموافقون

23اللوحة
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عن قام ديفّ وغري عادل على جنسى الطالب ودينهم وقبيلتهم 
.وجسمهم

األجوبة الرقم
املختارة

NF%

550موافق جدا
550موافق
--متردد

--غري موافق

8

غري موافق 
جدا

10

--

%1010100اموع
من املدرسني اللغة % 50أنالسابقة على تلك اللوحةوبناء

.جييبون أم موافقون% 50جييبون أم موافقون جدا، والعربية 
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24اللوحة
عن تأسيس ومنوة احترافية املدرس على كفاءة التربية والشحصية 

.عية واالحترافيةواالجتما
األجوبة الرقم

املختارة

NF%

440موافق جدا
550موافق
--متردد

110غري موافق

9

غري موافق 
جدا

10

--

%1010100اموع
من املدرسني اللغة % 40اعتمادا على تلك اللوحةعرفنا أن 

موافقون جييبون أم% 50جييبون أم موافقون جدا، والعربية 
.اآلخرون غري موافقون% 10و

25اللوحة
.عن للمدرس الفرصة ىف تقرير ىف حكمة التربية 

األجوبة الرقم
املختارة

NF%

10110موافق جدا10
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330موافق
330متردد

220غري موافق
110غري موافق جدا

%1010100اموع
من املدرسني اللغة % 10ى أننظرا على اللوحةالسابقة  عل

جييبون أم موافقون % 30جييبون أم موافقون جدا، والعربية
اآلخرون غري % 10غري موافقون و% 20مترددون و%30و

.موافقون جدا
احترافية املدرسني اللغة وفيما يلى تلخص من النسبة املأوية عن

.العربية ىف املرحلة الثانوية احلكومية بسورابايا

26حةاللو
الر
قم

النسبة األجوبة
املأوية

احترافية املدرس هو يعمله لألهل اخلاص وال يعمله .1
املرء مل ينال العمل األخر

70%

إحدى من عالمات الحترافية املدرس حيتاج .2
استعداد لنظام خاص قبل يعمل املرء

50%

رأي املدرسني اللغة العربية عن جيب عليهم ليصريوا .3
ىف منظّمةأعضاء

40%
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ينال وينفع وسائل اإليضاح التدريس ملساعدة طالقة .4
واجبة احلرفة

40%

املؤهل األكادميى وخلفية التربية للمدرس يناسب .5
بواجبته

30%

%70احلاصل للمدرس يقرر بإجناز الوظيفة.6
املدرس يرفع إىل إحدى التربية الىت حيفل اتمع .7

اب أو األجرة على عهد العمل أو فتوة وإعطائه الثو
العمل

30%

قام ديفّ وغري عادل على جنسى الطالب ودينهم .8
وقبيلتهم وجسمهم

50%

تأسيس ومنوة احترافية املدرس على كفاءة التربية .9
والشحصية واالجتماعية واالحترافية

50%

%30للمدرس الفرصة ىف تقرير ىف حكمة التربية.10
460موعا%

عن احترافية املدرسني اللغة العربية نرى أن جمموع هذه اللوحة 
مث ادخلتها الباحثة ىف الرموز ىف املرحلة الثانوية احلكومية بسورابايا

:كما يلى )Mean" (القيمة املتوسطة"

N

y
M y



%46
10
460



وهذه القيمة اعربت الباحثة املعيار وضعته الباحثة فتدور حول 
مما تتمكن الباحثة أن تقول أنناقصةهى درجة % 55-40%
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احترافية املدرسني اللغة العربية ىف املرحلة الثانوية احلكومية بسورابايا
.ناقصة

سنة 16قانون وزارة التربية الوطىن رقم ية عنالدراسة النظر.3
احترافية باملدرس وعيار املؤهل األكادميى وكفاءةعن م2007

رحلة الثانوية احلكومية بسورابايااملدرسني اللغة العربية ىف امل
Mean(تدخل إىل الرموز تطلب الباحثة مقياس القيمة أنقبل

/Rata-rata( واحنراف النتيجة ومتغريxومتغري 377اجلملة بy باجلملة
356.

Mean(طلب مقياس القيمة )أ( / Rata-rata(

:أما رموز توسط القيمة فكما يلى 
N

x
M

:البيان
M=املتوسط
x=اجلملة
N=عداد املستجيبني

:تغري فكما يلى أما مقياس القيمة لكل م
= xمتغري . 1

N

x
M x



 =
10
377

=37,7



67

=yمتغري . 2
N

y
M y



=
10
356

 =35,6
)Deviasi Skor(طلب احنراف النتيجة )ب(

M:أما رموز احنراف النتيجة فكما يلى  x
Xx 

:البيان
x=احنراف النتيجة
X= نتيجة على كل متغريx

Mx=مقياس القيمة
x  =Mمتغري . 1 x

Xx 

=38-37.7
إىل آخره........ 0.3= 

y=Mمتغري . 2 y
Yy 

 =41-35.6
إىل آخره.........5.4= 

:ىات مث تدخل إىل اللوحة فكما يلالبيانوبعد ذلك تصنيف
27اللوحة

xاحنراف نتيجة من متغري 

xx2(X)نتيجة Nاتيذأمساء األسالرقم
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الدكتور اندوس 1
عبداهللا مجيل

1380،30،90

سرى يوىل 2
S.Agآرناوتى،

1391،31،69

S.Pd.I1413،310،89عبدالتواب،3
S.Ag1413،310،89مد طه،4
احلاج عني 5

S.Agالرفيق،

1380،30،09

S.Pd.I1370،7-0،49سوهارتونو،6
S.Pd.I1343،7-13،69رة،نعمة الزه7
SHI1361،7-2،89الفيان يوسوف،8
امحد هودن 9

S.Pd.Iبسطمى،

1361،7-2،89

S.Pd.I1370،7-0،49مؤصمة،10
10378044،1اموع

:البيان 
Xنتيجة متغري  =  X

N =عدد املستجيبني
x = مقياس القيمة من متغريX

x2 =احلاصل الذى يرفع ىف قيمة جمموعX
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28اللوحة
yاحنراف نتيجة من متغري 

Nyy2(Y)نتيجة أمساء األساتيذالرقم

الدكتور اندوس 1
عبداهللا مجيل

4115،833،46

سرى يوىل 2
S.Agآرناوتى،

3813،814،44

S.Pd.I46110،8116،64عبدالتواب،3
S.Ag3913،814،44مد طه،4
احلاج عني 5

S.Agالرفيق،

3913،814،44

S.Pd.I3114،2-17،64سوهارتونو،6
S.Pd.I6310،80،64،نعمة الزهرة7
SHI1314،2-17،64الفيان يوسوف،8
امحد هودن 9

S.Pd.Iبسطمى،

4312،1-1،44

S.Pd.I2619،2-84،64مؤصمة،10
5231010315،6اموع
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:ان البي
=YYنتيجة متغري

N =عدد املستجيبني
y = مقياس القيمة من متغريY

y2 = جمموع احلاصل الذى يرفع ىف قيمةY

29اللوحة
عن 2007سنة 16قانون وزارة التربية الوطىن رقم الدراسة النظرية عن

بية ىف احترافية املدرسني اللغة العرباملدرس ومعيار املؤهل األكادميى وكفاءة
املرحلة الثانوية احلكومية بسورابايا

)XY-x)ixأمساء األساتيذالرقم

(x)

( iy -y)

(y)

x2y2

الدكتور اندوس 1
عبداهللا مجيل

38410،35،80،0933،64

سرى يوىل 2
S.Agآرناوتى،

39391،33،81،6914،44

S.Pd.I41363،310،810،89116،64عبدالتواب،3
S.Ag41393،33،810،8914،44مد طه،4
احلاج عني 5

S.Agالرفيق،

38390،33،80،0914،44
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S.Pd.I37317،0-4،2-0،4917،64سوهارتونو،6
نعمة 7

S.Pd.Iالزهرة،

34367،3-0،813،690،64

،الفيان يوسوف8
SHI

36317،1-2،4-2،8917،64

امحد هودن 9
S.Pd.Iبسطمى،

36341،72،1-2،891،44

S.Pd.I37267،0-2،9-0،4984،64مؤصمة،10
37735201044،1315،6اموع

:انات من كل متغريين كما يلى البيجمموع من البيان السابقة فنعرف 
عن 2007سنة 16وهو قانون وزارة التربية الوطىن رقم xمتغري .1

معيار املؤهل األكادميى وكفاءة املدرس اللغة العربية ىف املرحلة الثانوية 
احلكومية بسورابايا

وهو احترافية املدرسني اللغة العربية ىف املرحلة الثانوية yمتغري.2
اة بسوراباياحلكومي

البيانات من كل متغريين جمموعومن اللوحة السابقة فتدخل الباحثة 
:كما يلىProductMomentبرموز 

  
     
 






2222 yynxxn

yxxyN
rxy

أو االجرائىرموز لطلب وجود الاستعملت الباحثة ذلك 
عن 2007سنة 16لوطىن رقم قانون وزارة التربية اعنالقوية عدمها

احترافية املدرسني اللغة بمعيار املؤهل األكادميى وكفاءة املدرس و
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واحلاصل اإلحصائى فيما . اياالعربية ىف املرحلة الثانوية احلكومية بسوراب
:يلى 

  
     
 






2222 yynxxn

yxxyN
rxy

=   
     22 106,31501,44

1006,71





=
  1006,31501,44

06,71




=
  6,6151,44

06,71 

=
96,9507

6,71

=
5,97
6,7

= 0,734

) Interpretasi Product Moment(مث ننظر إىل اللوحة تفسري املستوى اإلهتمامية 

:فكما يلى 
اللوحة

التفسري يف" r"قيمة 
Product Moment

صغريا جدا" Y"أو متغري " X"كابت عالقة بني  0.00-0.199
صغريا " Y"أو متغري " X"كابت عالقة بني 0.20-0.399

بسيطة" Y"أو متغري " X"كابت عالقة بني  0.40-0.599
قوية" Y"أو متغري " X"كابت عالقة بني  0.60-0.799
قوية جدا" Y"أو متغري " X"كابت عالقة بني  0.80-1.000
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:خدم الباحثة بتحديد الفروض وهو فاحلاصل السابق مث تست
)Ha(بدلية الفرضية ال.1

ن ع2007سنة 16قانون وزارة التربية الوطىن رقم االجرائى عنوجود
احترافية املدرسني اللغة العربية باملدرس ومعيار املؤهل األكادميى وكفاءة 

ىف املرحلة الثانوية احلكومية بسورابايا
)Ho(الفرضية الصفرية .2

ن ع2007سنة 16قانون وزارة التربية الوطىن رقماالجرائى عنعدم 
احترافية املدرسني اللغة العربية باملدرس ومعيار املؤهل األكادميى وكفاءة 

ىف املرحلة الثانوية احلكومية بسورابايا
) درجة اإلستقالل(dfوبعد ذلك قبل أن تشتشار فتستخدم الباحثة 

df:بالرموز التاىل  = N-nr

:البيان
dfدرجة اإلستقالل =

N=بحثجمتمع العدد

nr=األعمدة الىت تعلقهاعدد

df:واحلاصل اإلحصائى من درجة اإلستقالل فكما يلى  = N-nr

= 10-2
= 8

:rtمث بعد ذلك تستشر جبدول رقم 
rt :0،632من جدول % 5
rt :0،765من جدول% 1

ro :0،734وrt :0،632 فهوrtو roمث تقارن بني 
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rt>ro=جدول رقم rtمن أكربroومن هنا تعرف أن

 =0،632>0،734
مقبولة والفرضية الصفرية ) Ha(ذلك يدلّ على أن الفرضية البدلية 

)Ho (وجودذه من هذا الباب أن هناكتأخوالتلخيص الذى . مردودة
عن 2007سنة 16التربية الوطىن رقم قانون وزارةعنالقوية االجرائى

العربية احترافية املدرسني اللغة بوكفاءة املدرس ومعيار املؤهل األكادميى 
.ىف املرحلة الثانويةاحلكومية بسورابايا




