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العالقة بين كفاءة المدرس التربوية و إنجاز تعلم التالميذ في تعليم 
ة للصف الثامن بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية اللغة العربي

  م ٢٠١٤/٢٠١٥للعام الدراسي تونجانجري كالي داوير 
  

  العلمي البحث
   اإلسالمية احلكومية تولونج أجونجلجامعة لمقدم 

  اإلسالمية رتبويةال يةالعامل درجة على للحصول الشروط إحدى الستيفاء
  

  
  

 قّدمتهم
  ةأنيس صافية نظير : سم اإل

   ٣٢١٢١١٣٠٠٥ :  القيددفتر رقم   
 

  عليميةكلية التربية والعلوم الت تعليم اللغة العربيةقسم 
   اإلسالمية الحكوميةتولونج أجونج الجامعة 

 م ٢٠١٥ نيويو 
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  فر المش موافقة
  

العالقة بين كفاءة المدرس التربوية و إنجاز تعلم  : "وضوعاملب الذي العلمي البحث
التالميذ في تعليم اللغة العربية للصف الثامن بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية 

 كتبته ذيالو  "م٢٠١٤/٢٠١٥للعام الدراسي الحكومية تونجانجري كالي داوير 
 عليه وافقو  املشرففتشه  قد ٣٢١٢١١٣٠٠٥: ، رقم القيدأنيس صافية نظرية

  .متحننيامل جملس أمام لإلمتحان
  
  

   م٢٠١٥ مايو ٢٧ أجونج، تولونج
  ه ١٤٣٦شعبان ٢٤ 

  
  المشرف،

  
  

  الماجستير خالص نور أحمد
  ١٩٧٨٠٨٠١٢٠٠٩٠١١٠٠٦: التوظيف رقم

  
  العربية اللغة تعليم قسم رئيس تصديقال حتت

  التعليمية والعلوم الرتبية كلية
  
  

  الماجستير خازن الحاج كتورالد 
 ١٩٦٩١١٠١١٩٩٨٠٣١٠٠٢: التوظيف رقم
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  التصديق

العالقة بين كفاءة المدرس التربوية و إنجاز تعّلم " املوضوعبالبحث العلمي الذي 
التالميذ في تعليم اللغة العربية للصف الثامن بالمدرسة المتوسطة اإلسالمية 

الذي كتبته  "م٢٠١٤/٢٠١٥سي الحكومية تونجانجري كالي داوير للعام الدرا
أنيس صافية نظرية قد دافعت عنه أمام جملس املناقشة جبامعة تولونج أجونج اإلسالمية 

م، و قد صححته كما طلبه ٢٠١٥من يونيو١١احلكومية يف اليوم اخلامس، التاريخ 
  .جملس املنافشة

 جملس املناقشني         
،السكرتري                

 

      أحمد نور خالص الماجستير

   ١٩٧٨٠٨٠١٢٠٠٩٠١١٠٠٦:التوظيف رقم 
 

،الرئيس  

 

 الدكتور الحاج خازن الماجستير

١٩٦٩١١٠١١٩٩٨٠٣١٠٠٢ :التوظيفرقم   

  

الرئيس ناقشامل  

 

 الدكتور صاحب الماجستير
١٩٧١٠٤٢٠٢٠٠٠٠٣١٠٠٤: التوظيف رقم  

   عليميةالت والعلوم الرتبية كلية عميد تصديق حتت
  
  

  الماجستير العزيز بدع الحاج الدكتور
١٩٧٢٠٦٠١٢٠٠٠٠٣١٠٠٢:التوظيف رقم  



iv 
 

   قراراإل
  

  :كما يلي  بيانايت، أبني هذه الرسالةأسفل من عة املوقّ كأنا  
  ةأنيس صافية نظري   :    سماإل
  ٣٢١٢١١٣٠٠٥ :  القيد دفرت رقم

  تعليم اللغة العربية:     القسم
  الرتبية والعلوم التعليمية:     الكلية

  
العالقة بين كفاءة المدرس  ": وضوعاملب الذي العلمي البحث هذا أن باحلق أقرّ 

التربوية و إنجاز تعلم التالميذ في تعليم اللغة العربية للصف الثامن بالمدرسة 
المتوسطة اإلسالمية الحكومية تونجانجري كالي داوير للعام الدراسي 

 وأفكره  كتابة الغري من نتيجة أعمايل وليس من نتيجة نقل كتبته "م٢٠١٤/٢٠١٥
ا من فإن اّد  .وأفكاري نفسي إال اجزاء ذكرت مصدرهااليت اعرتفتها بكتابيت  عى أحد أ

  .عائهبكل اّد  ةأنا مسؤولتأليفه ف
  

 تولونج أجونج، ٢٧ مايو٢٠١٥
ه ١٤٣٦شعبان  ٢٤    

 
 املقرة

 
 

 أنيس صافية نظري ة
٣٢١٢١١٣ ٠٠٥:القيد رقم  
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 الشعار
 
  

اِهيْ ﴿ رَ بـْ ى ِإ َل تـَ ذِ ابـْ نَّ قَالَ وَ ِإ اٍت فََأَمتَّهُ مَ ِ ُ بَِكل بُّه ا قَاَل وَ  مَ رَ امً مَ لنَّاِس ِإ ِ َك ل ْ َجاِعُل ينِّ ِإ

ْ قَالَ  رِّيَِّيت ْن ُذ ِمْني  مِ ِ ِدي الظَّال اُل َعهْ نَ َ   ﴾ الَ يـ

   )١٢٤: البقرة(

 
Artinya:  

Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa 
kalimat lalu ia melaksanakannya dengan sempurna. Dia (Allah) 
berfirman, “sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai 
pemimpin seluruh manusia.” Dia (Ibrahim berkata, “dan (juga) 
dari anak cucuku?” Allah berfirman, “(benar, tetapi) janjiKu 
tidak berlaku bagi orang-orang dzalim.”1 (Qs. Al-Baqarah 124) 

  
  

                                                             
1 Depag RI, Al-Qur’an dan terjemahnya: mushaf Aisyah, (Jakarta: PT Rilis grafika, 

2009), h. 19 



vi 
 

 اإلهداء
بسم اهللا الرّحمن الرّحيم  

  
  :إىل ا البحث العلميأهدي هذ

ان و يربيان و ينفعان و و أيب احملبوب كارجي اللذين يدفع ،أمي العزيزة إستعانة. ١
ما الرفيع عنداهللا  ،يعطيان الدعاء دائما للباحثة ظاهرا وباطنا عسى أن حيصال مكا

  .يف الدنيا واآلخرة

  .بارك اهللا له و مع النجاح يف تعليمه ،أخي صغري املمتاز أجد سبيل اهلدى. ٢

، الدنيا واآلخرة أساتيذي و أساتيذايت الكرام الذين قد علموين بالعلوم النافعة يف. ٣
م يف الدنيا واآلخرة   .عسى أن يرفعهم اهللا درجا

اليماين سومربدادي سومربمخفول  مبعهد" الفائزة" حجرة يف احملبوبون األصدقاء مجيع .٤

 اخيت ،حم اخيت ،مونا اخيت ،إفادة اخيت ،يانيت اخيت ،مريثا اخيت( أجونج تولونج

 احلباحلزن و  عندما رافقين قد الذين )فاال اخيت و ،يانا اخيت ،نيال اخيت ،رئيد

 البحث هذا إمتام يف دعاين و االنشطة أعطين وقد ،كل يوم الروح يف وأعطين

 .العلمي

 جزيل أجونج، تولونج احلكومية اإلسالمية اجلامعة يف العربية اللغة الشعبة يف زمالئي .٥

 . دائما إخوةً  جيعلنا أن اهللا عسى ،مساعدتكم مجيع على الشكر هلم أقول
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 أقول معاد الربكزي لكياهي وخصة" اليماين" معهد يف واألستاذات األساتيذ مجيع .٦

 .السلفي روح يغرس الذين و دعائكم مجيع على جزيال الشكر ملك

مجيع أصدقائي يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أجونج و باخلصوص يف قسم . ٧
هاد واالميان والذين ساعدوا الباحثة يف امتام اللغة العربية الذين عاسوا معي يف نفس اجل

  .هذه الكتابة

تمع خدمة برنامج و (PPL)املمارسة امليدانية  جتربةمجيع أصدقائي . ٨  (KKN) ا

 .اخلربات الثمينة ملدة شهرينو  القصةتبادل قد  الذين احملبوبون

 .لدراسةاحملاضرين واحملاضرات املكرمني الذين خيلصون يف تربييت خالل ا. ٩

م فيها اللغة  اليت أجونج تولونج احلكومية اإلسالمية اجلامعة احملبوبة، جامعتنا. ١٠ اتعّل

 .العربية
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  التقدير و الشكر كلمة

  
ا على رمحته وهدايته وتوفيقه وعنايته حىت قدرت الباحثة على  محدا هللا وشكرا وافرً

كفاءة المدرس التربوية و إنجاز العالقة بين  "امتام كتابة هذا البحث العلمي حتت املوضوع 
درسة المتوسطة اإلسالمية الحكومية لمبا للصف الثامن العربية اللغةتعّلم التالميذ في تعليم 
صالة وسالما دائمني . "م٢٠١٥ /٢٠١٤للعام الدراسي  تونجانجري كالي داوير

م وعلى اله و  د صلى اهللا عليه وسّل صحبه متالزمني على النيب احملبوب املصطفي حممّ
من الظلمات إىل نور , أمجعني الذي أرشد الناس من الزمان اجلاهلية إىل الزمان اإلسالمية

 .وعلى آله وصحبه أمجعني. احلق املبني

 هؤالء فينبغي للباحثة تقدمي الشكر الكثري إىل ،وبعد إمتام كتابة هذا البحث العلمي

  :املساعدة و املعونة يد ميدون الذين

 فضيلة أجونج، تولونج احلكومية اإلسالمية اجلامعة يرمد الفاضل سعادة .١

 أجونج تولونج احلكومية اإلسالمية اجلامعة مديرك املاجسرت مفتوحني الدكتور

الذي أتاح للباحثة الفرصة و  احملبوبة اجلامعة هذه يف اتعلم أن يل أذن قد الذي

 .الكافة ملناسبة كتابة البحث العلمي

 يف دائما يهتم الذي الرتبية كلية كرئيس املاجستري العزيز عبد السيد فضيلة .٢
 .هاكليت تقدم
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 الذي العربية اللغة تعليم قسم كرئيس املاجستري خازن احلاج الدكتور فضيلة .٣

يؤذن و  العربية اللغة قسمل احملدودة املستوى على ينجحون تالميذة يتحول
 .ةللباحثة يف أداء البحث العلمي يف قسم تربية اللغة العربي

قد قدم للباحثة اإلرشاد  الذي كاملشرف املاجستري خالص نور أمحد السيد .٤
 اجلزاء خري اهللا من فله واإلصالح حىت متت كتابة هذا البحث العلمي يف وقته،

 .التقدير و الشكر عظيم الباحثة من و

 .أجونج تولونج احلكومية اإلسالمية اجلامعة املكتبة مساعدي كل .٥

 .أجونج تولونج احلكومية اإلسالمية اجلامعة يف اإلدارة مقس مساعدي كل .٦

كرئيس املدرسة املتوسطة اإلسالمية املاجستري  ّدجا ال كهفي نور السيد .٧
احلكومية توجناجنري كايل داوير تولونج أجونج الذي قد قدم للباحثة وقتا 

 .نفيسة للبحث العلمي من التالميذ للصف الثامن يف ذلك املدرسة

كمدرس اللغة العربية يف مدرسة املتوسطة اإلسالمية تاد خوضاري  األس .٨
ويوفر  ،كمورداستعداد   قدالذي  احلكومية توجناجنري كايل داوير تولونج أجونج

  .الفرصة إلجراء البحوث يف الوقت درس اللغة العربية

  مجيع احملاضرين واحملاضرات باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية توجناجنري .٩
 .كايل داوير تولونج أجونج

 .العلمي البحث هذا كتابة امتام يف الباحثة يساعدون الذين أصدقائي مجيع .١٠

ا   .ترجو الباحثة عسى اهللا أن يّقبل أعماهلم قبوال حسنا وجيزي هلم جزاء وافرً
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اء االقرتاحات  ً أن يأيت القرّ وقّدمت الباحثة هذا البحث العلمي وترجو رجاء
وعسى أن يكون هذا البحث . ألجل اكمال كل نقصان وامتام كل عيوبوالنقد الواعي 

ا ومرضيا عند اهللا  .آمني ،خطوة و عمل بكل يرضى أن اهللا لعل و ،نافعً

   
  

  م٢٠١٥ مايو٢٧ ونج،جتولونج أ                                            
  باحثةال

  
  أنيس صافية نظرية   

      ٣٢١٢١١٣٠٠٥:القيد دفرترقم    
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 ملخصال
  

م التالميذ يف تعليم بني كفاءة املدرس الرتبوية و إجناز تعلّ  العالقة. م٢٠١٥. نظيرة أنيس صافية
 اللغة العربية للصف الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية توجناجنري كايل داوير

قسم  عليميةالتالبحث العلمي، كلية الرتبية و العلوم  .م ٢٠١٤/٢٠١٥للعام الدراسي 
أمحد نور خالص، : املشرف. اإلسالمية احلكومية تعليم اللغة العربية اجلامعة تولونج أجونج

  .املاجستري
 .كفاءة املدرس الرتبوية و إجناز تعلم التالميذ: الكلمات اإلشارية

الرتبوية  ، منها كفاءةلديه أربعة الكفاءاتالذي  درسهو امل املهين درسامل: خلفية البحث
م بشكل على لقيام استطاع املدرس لالكفاءات  كونب .املهنية والشخصية واالجتماعيةو  واجبا

وتأثري إجناز التعلم التالميذ بعملية  .اليت مت التخطيط متحقق أهداف التعليصحيح، وسوف 
احد الكفاءات اليت  ،يف عملية التعليم .اطانّش  ام يصبح موضوعيواملدرس يف عملية التعل .التعليم

جل حتصيل إجناز تعلم ألكثرية   تاجحت الكفاءة الرتبويةكانت ذلك  ل .كفاءة املدرس الرتبوية  تؤثر هي
  .التالميذ اللغة العربية الرائعة

س اللغة العربية يف املدرسة املتوسطة ) ١: أغراض البحث ملعرفة كفاءات الرتبوية لدى مدرّ
ة العوائق و الداوافع إلجناز تعلم التالميذ يف ملعرف) ٢. اإلسالمية احلكومية توجناجنري كايل داوير

تعليم اللغة العربية للصف الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية توجناجنري كايل داوير للعام 
م التالميذ يف ) ٣. م ٢٠١٤/٢٠١٥الدراسي  س الرتبوية و إجناز تعّل ملعرفة العالقة بني كفاءات املدرّ

صف الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية توجناجنري كايل داوير للعام تعليم اللغة العربية لل
  .م ٢٠١٤/٢٠١٥الدراسي 

ي اإلستبانات، هو مجع احلقائق وطريقة  .مدخل يف هذا البحث هو مدخل الكمّ
   .ستة عشر  SPSSاالرتباط باستخداماإلحصائي هو حتليل احلقائق أما . الوثائق ملالحضة، املقابلة،ا

س ال )١:ما نتائج البحثأ لغة العربية يف املدرسة املتوسطة إن كفاءات الرتبوية لدى مدرّ
عوامل العوائق إلجناز تعلم التالميذ يف تعليم اللغة ) ٢ .جيداتكون اإلسالمية احلكومية توجناجنري 

صان يف النقوجود : العربية للصف الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية توجناجنري منها



xii 
 

إلجناز تعلم أما الدوافع و . يسوء فهم التالميذ وتصورهم يف تعليم اللغة العربية ،سائل التعليميةالو 
و  القدرةجودة  ،الكتب باللغة العربية واسعة من مكتبة مع جمموعة البنية التحتية :التالميذ منها

رس الرتبوية و إجناز تعلم كفاءة املد بنيعالقة ال توجد هناك )٣.كفاءة املدرس اللغة العربيةال
التالميذ يف تعليم اللغة العربية للصف الثامن باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية توجناجنري للعام 

  .م٢٠١٤/٢٠١٥الدراسي 
س اللغة العربية يف  :الخالصة املدرسة املتوسطة اإلسالمية إن كفاءة الرتبوية لدى مدرّ
  .تكون جيدة احلكومية توجناجنري

دة حتسني الكفاءات ألجل نتائج التالميذ ينبغي على مدرسني اللغة العربية لزيا :وصياتالت
 .بإجناز الرائعة
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ABSTRAK 

Skripsi dengan judul “Hubungan antara Kompetensi Pedagogik Guru 
dengan Prestasi Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Bahasa Arab untuk 
Kelas VIII di MTsN Tunggangri Kalidawir pada Tahun Ajaran 2014-2015” 
ini ditulis oleh Anis Shofiyatun Nadhiroh, dibimbing oleh:  Ahmad Nurcholis, 
S.S. M.Pd. 

Kata kunci: Kompetensi Pedagogik Guru, Prestasi Belajar Siswa 

Guru yang professional adalah guru yang memiliki empat kompetensi 
meliputi kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial. Sehingga 
dengan adanya kompetensi tersebut guru dapat menjalankan tugasnya dengan 
baik, dan akan mencapai tujuan belajar yang telah direncanakan. Prestasi belajar 
siswa salah satunya dipengaruhi oleh proses pembelajaran. Yang mana guru 
dalam proses pembelajaran menjadi subyek aktif. Dalam proses pembelajaran 
salah satu kompetensi yang mempengaruhi adalah kompetensi pedagogik guru. 
Berangkat dari masalah itu kompetensi pedagogik sangat dibutuhkan demi 
menghasilkan prestasi belajar bahasa Arab siswa yang gemilang. 

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah 1) Untuk mengetahui 
kompetensi yang dimiliki guru bahasa Arab di MTsN Tunggangri. 2) Untuk 
mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung prestasi belajar bahasa Arab  
siswa kelas VIII MTsN Tunggangri tahun ajaran 2014/2015. 3) Untuk mengetahui 
hubungan antara kompetensi pedagogik guru dengan prestasi belajar siswa dalam 
pembelajaran bahasa Arab siswa kelas VIII di MTsN Tunggangri pada tahun 
ajaran 2014/2015. 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. 
Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan angket, observasi, wawancara 
dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dilakukan dengan menggunakan 
statistik analisis korelasi Product Moment SPSS 16. 
   Hasil penelitian ini adalah 1)  kompetensi pedagogik yang dimiliki guru 
bahasa Arab di MTsN Tunggangri sudah baik. 2) faktor pendukung prestasi 
belajar bahasa Arab: sarana prasarana perpustakaan sekolah dengan berbagai 
koleksi buku bahasa Arab, kemampuan dan kompetensi guru bahasa Arab. Faktor 
penghambat prestasi belajar bahasa Arab: minimnya fasilitas madrasah, persepsi 
buruk peserta didik terhadap mata pelajaran bahasa arab. 3) Berdasarkan hasil 
perhitungan SPSS 16 diketahui bahwa ada hubungan antara kompetensi 
pedagogik guru dengan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Arab 
kelas VIII MTsN Tunggangri. 

 Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa kompetensi pedagogik yang 
dimiliki guru bahasa Arab di MTsN Tunggangri sudah baik. 

   Saran dari penelitian ini sebaiknya guru-guru bahasa Arab lebih 
meningkatkan kompetensi yang dimilikinya agar menghasilkan siswa yang 
berprestasi gemilang. 
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ABSTRACT 

 Thesis with title " The Relationship Between Teacher’s Pedagogical 
Competence with Student Achievement in Learning Arabic Language for 
MTsN Tunggangri Kalidawir VIII Grade Academic Year 2014-2015" this is 
written by Anis Shofiyatun Nadhiroh guided by: Ahmad Nurcholis, S.S. M.Pd. 

 Keyword: Teachers' Pedagogical Competence, Student Achievement 

 Professional teacher is a teacher who has four competencies include 
pedagogical, professional, personal and social.  So with the competence of 
teachers can carry out their duties properly, and will achieve the learning 
objectives that have been planned. Student achievement is influenced by the 
learning process. In which the teacher in the learning process becomes an active 
subject. In the process of learning one of the competencies that influence is 
pedagogical competence of teachers. Departing from the problems of pedagogic 
competence is needed in order to produce student learning achievement 
scintillating Arabic. 

 The purpose of research in this thesis are: 1) To determine the competency 
of teachers of Arabic in MTsN Tunggangri.2) To determine the factors inhibiting 
and supporting learning achievement Arabic eighth grade students MTsN 
Tunggangri academic year 2014/2015. 3) To determine the relationship between 
pedagogical competence of teachers with student achievement in learning Arabic 
eighth grade students in MTsN Tunggangri in the academic year 2014/2015. 

 The approach in this study is the quantitative approach. Data collected by 
using questionnaires, observation, interviews and documentation. The analysis 
includes the analysis instrument validity and reliability. Test data analysis 
requirements of the tests of normality and linearity. Data analysis was performed 
using SPSS 16 product moment correlation analysis. 

Results of this study are 1) Pedagogical competence owned Arabic 
language teachers in MTsN Tunggangri been good. 2) factors supporting 
achievement of learning Arabic: school library infrastructure with a wide 
collection of books in Arabic, ability and competence Arabic teacher. Factors 
inhibiting the achievement of learning Arabic: lack of facilities madrasah, poor 
perception of students towards subjects of Arabic.3) based on calculations with 
SPSS 16 there is a relationship between pedagogical competence of teachers and 
academic achievement in learning Arabic to VIII grade of MTsN Tunggangri. 

The conclution of this research that the pedagogical competence owned 
Arabic language teachers in MTsN Tunggangri already good. 

Suggestion from this research that should be teachers of Arabic further 
improve its competence in order to produce students with a glorious achievement. 
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