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مس تخلص إلبحث

 اكمفوجن عرب كيبومني خاصة جملمتع عامة إليت.مرحةل إلتخطيط هممة للمعلمني مكديرين يف برانمج تعلميي لتحقيق أهدإف تعلميي
 لن ذكل لالهامتم إجرإء حبث لتعريف. تعين عامل متديد و طالب ومعمل وعامل إندونيس يني وغري ذكل،فهيا بأهدإف خمتلفة
 هذإ إلبحث هل. أايم فقط41 كيفية إملدير إلتعلميي يف الاس تعدإد أو إلتخطيط إلتعمل جملمتع عامة إليت فهيا بأهدإف خمتلفة ومعهل
) ملعرفة إملشلكة إليت يوإهجها إملعمل عند2( ) ملعرفة إدإرة ختطيط تعمل إللغة إلعربية يف اكمفوجن عرب كيبومني؛4( هدفان هام؛
ّ ختطيط تعلمي إللغة إلعربية
 موقع إلبحث يف اكمفوجن عرب كيبومني مبعهد. إس تخدم هذإ إلبحث مبهنج إلبحث إلنوعي.وحهل
 ويه؛ تقليل إلبياانت، حتليل إلبحث بثالثة حتليالت للبياانت.الاس تقامة يف قرية اتجنوجنساري كيبومني جباوى إلوسطى
) إدإرة ختطيط تعمل إللغة إلعربية يف اكمفوجن عرب4(  ونتاجئ إلبحث لهذإ إلبحث تعين؛.وعرض إلبياانت وإس تخالص إلنتاجئ
،3  و2  و4  وحدة إلتعمل لاكمفوجن عرب كيبومني،)silabus dan RPP (  ختطيط إدلرإسة و خطة إدلرإسة:كيبومني يه
 وإحلل لهذه إملشلكة هو.) إملشلكة إليت يوإهجها إملعمل حيث أن قدرإت إلطلبة خمتلفة2( . وسائل إلتدريس،طريقة إلتدريس
.بأخذ إملوإد إملوجودة يف إملس توى إملتوسط
 اكمفوجن عرب كيبومني، ختطيط إلتعمل، إدإرة:إللكامت إملفتاحية
Abstrak
Tahap perencanaan sangat penting dilakukan bagi para guru yang menjabat sebagai seorang manajer
dalam suatu program pembelajaran untuk tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Kampung Arab
Kebumen di peruntukkan bagi khalayak umum dengan sasaran yang sangat bervariatif, mulai dari
penyuluh, siswa, guru, TKI dll. Hal ini menarik untuk dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana
seorang manajer pembelajaran dalam mempersiapkan atau merencanakan sebuah pembelajaran dengan
sasaran peserta didik yang sangat bervarian, terlebih pembelajaran dilakukan hanya maksimal 14 hari.
Penelitian ini memiliki dua tujuan: (1) untuk mengetahui manajemen perencanaan pembelajaran bahasa
Arab di Kampung Arab Kebumen; (2) untuk mengetahui kendala yang dihadapi guru dalam perencanaan
pembelajaran serta solusinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian
di Kampung Arab Kebumen Desa Tanjungsari Kebumen Jawa Tengah. Analisis penelitian pada
penelitian ini dengan tiga analisi data, yaitu; reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
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Hasil penelitian ini berarti; (1) Jenis Perencanaan Pembelajaran Bahasa Arab di Kampung Arab
Kebumen adalah: Perencanaan Studi dan Rencana Studi (silabus dan RPP), modul pembelajaran
Kampung Arab Kebumen 1, 2 dan 3, metode pengajaran, metode pengajaran. (2) Hambatan perencanaan
pendidikan dan solusinya. Kendala tersebut berkaitan dengan siswa. Kendala yang dihadapi berkaitan
dengan kemampuan siswa berbeda-beda. Adapun solusi untuk masalah ini adalah dengan mengambil
materi secara rata -rata kemampuan siswa.
Kata kunci: manajemen, perencanaan pembelajaran, kampung Arab Kebumen.

مقدمة
لك ما يُفعل هل هدف .وابملثل إلتعلمي ،فان أهدإف إلتعلمي تعين ما تريد حتقيقه ابلتعلمي .إلتعلمي هو هجد
وإ ٍع لشخص لنقل إخلربإت وإملعرفة وإملهارإت وإلقدرإت للآخرين .طبعا إلتعلمي هل هدف ،وهو جعل إملتعلمني
قادرين عىل أدإء وظائفهم إحلياتية بأفضل طريقة ممكنة .إلتعلمي هو حماوةل لزايدة إملهارإت وإلفهم وإملوإقف من
4
خالل إلتعمل وإخلربة إلالزمة لمتكني إلبرش من إحلفاظ عىل إحلياة وإس مترإرها  ،وحتقيق أهدإف حياهتم.
ميكن حتقيق إلهدف إلتعلميي ،طبعا تكون هناك معلية إليت جيب إختاذها .وكذكل تعمل إللغات .جيب
مصحواب ابدإرة إلتعمل والاسرتإتيجيات وإلتقنيات وإلساليب حىت تتحقق أهدإف تعمل
أن يكون تعمل إللغة إلعربية
ا
إللغة إلعربية .إلدإرة مطلوب يف لك نشاط  ،فبدون إلدإرة لن تكون إلنشطة قادرة عىل إمليض كام هو خمطط
إلنشطة وليست عىل إلهدف يف أهدإف إلنشاط إملرووبة .وابملثل مع أنشطة إلتعمل ،يف معلية إلتدريس وإلتعمل،
مديرإ لعملية إلتعمل إملس مترة .وظيفة إملدير يه تنظمي لك نشاط من إلبدإية إىل إلهناية .يف إدإرة إلتعمل،
يكون إملعمل ا
هناك إلعديد من إلوظائف أو إملرإحل إليت ميكن أن يقوم هبا إملدير إي إملعمل يف معلية إلتدريس وإلتعمل ،وكذكل
إلتخطيط وإلتنظمي وإلقيادة وإملرإقبة وإلتقيمي .أحد من أمه إلدإرة هو جزء إلتخطيط .قبل حتديد إلنشطة إليت
سيمت تنفيذها أثناء إلتعمل .جيب عىل إملعمل أن يعد وخيطط إلعناية لكيفية تنفيذ معلية إلتعمل بشلك فعال وميكنه
حتقيق أهدإف إلتعمل .وفقاا لهاندوكو  ،إلتخطيط هو حتديد ما سيمت إلقيام به .حتديد من حيث إلنشطة وإلوسائط
2
وأساليب إسرتإتيجيات إلتعمل
وأوحض عبد إجمليد أن معىن ختطيط إلتعمل هو معلية إعدإد إملادة إدلرإس ية  ،وإس تخدإم إلوسائط
إلتعلميية ،وإس تخدإم مناجه وطرق إلتدريس ،وتقيمي ختصيص إلوقت إذلي سيمت تنفيذه يف وقت معني لتحقيق

1

Sahkholid Nasution, “PENGEMBANGAN KURIKULUM BAHASA ARAB DI MADRASAH
BERBASIS KARAKTER,” BAHASA DAN SENI, Tahun 44, Nomor 2, Agustus 3 (2016): 135–48.
2
Syamsiwarti Syamsiwarti, “MANAJEMEN PERENCANAAN PEMBELAJARAN GURU PAI DALAM
MENINGKATKAN KUALITAS HASIL BELAJAR SISWA DI SD KOTA SOLOK,” Al-Fikrah: Jurnal Manajemen
Pendidikan 3, no. 2 (December 29, 2016): 157–66.
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أهدإف حمددة 3.يف مرحةل إلتخطيط ،جيب عىل إملعمل أو ال حتديد الاحتياجات إليت سيمت إس تخدإهما أو تقدميها
أثناء معلية إلتدريس وإلتعمل .مثال  ،فان مؤسسة اكمفوجن عرب كيبومني تشغيل إملؤسسة عن إدإرهتا .يف مرحةل
إلتخطيط  ،جيب عىل إملؤسسة وإملعلمني حتديد الاحتياجات إملطلوبة أو ال حبيث تتناسب مع إلتدريس و
أهدإف إلتعمل إحملددة مس بقاا.
يقع اكمفوجن عرب كيبومني مبعهد الاس تقامة بتاجنوجنساري فيتاانهان كبومني .يفتتح هذه إلؤسسة من
قبل رئيس مديرية كبومني إلس يد دمحم حيي فؤإد .اكمفوجن عرب كيبومني يه مؤسسة حتت رعاية مكتب إلتعلمي
وإلرايضة إلتابع حلكومة كبومني إملديرية 1.إنشاء اكمفوجن عرب كيبومني اكبدإع يف تطوير إلتعلمي ،خاصة يف جمال
إللغة إلعربية .إلغرض من إلتعلمي يف اكمفوجن عرب كيبومني هو مساعدة إلناس عىل تعمل إللغة إلعربية بسهوةل .تقدم
هذه إملؤسسة إلعديد من إلربإمج  ،أحدها هو برانمج إلتعمل ملدة  41يو اما ،ابس تخدإم طريقة  Tekweإملتفوقة.
يف إلتعمل  ،ل يمت تعلمي إلطالب إللغة إلعربية إلفصحى حفسب ،بل يمت تدريس إللغة إلعربية إلعامية أيضا ا مثل
إلسعودية وإملرصية و إلسودإنية.
هناك إلعديد من إلعنارص إليت جيب تلبيهتا يف مرحةل إلتخطيط  ،أحدها حتديد الاحتياجات وتوثيقها.
عند حتديد الاحتياجات وتوثيقها  ،جيب عىل إملعمل معرفة نوع إلطالب إذلين س يوإهجون عند إجرإء معلية
إلتدريس وإلتعمل ،مثل إلفصول إدلرإس ية إخملصصة للطالب وفقاا ملس توى إذلاكء أو وفقاا لعامر إلطالب وغريمه.
يمت ذكل لتسهيل حتديد إملعمل للوسائط وإلساليب والاسرتإتيجيات إليت سيمت حتديدها يف إلفصل حبيث إتكامل
بدءإ من مس توى إملدرسة إلعدإدية إىل
أهدإف إلتعمل .إلطالب اكمفوجن عرب كيبومني هو للمجمتع إلعام  ،ا
إلش يخية .وقد مت إثبات ذكل ليس إللطالب إملدإرس فقط إذلين يدرسون يف هذه إملؤسسة  ،ولكن أيضا ا من
معلمي إللغة إلعربية ووالكء إلرشاد وإلقادة .من إملثري لالهامتم إجرإء حبث ملعرفة كيف يقوم إملعمل ابعدإد أو
ختطيط إلتعلمي مع إلطالب إملتنوع للغاية  ،خاصة أن إلتعمل مدة  41يو اما فقط.
أجرى دمحم برايتنا حبثاا سابقا حول إدإرة إلتعمل يف لكية إملعلمني إلسالمية يف معهد إلحسان إحلديثة
بدءإ من ختطيط إلتعمل وتنفيذ إلتعمل وتقيمي
إحسان ابليندإ ابندونغ .يشمل إلبحث إذلي مت إجرإؤه لك إلدإرة  ،ا
إلتعمل يف إلربإمج .إس تخدم مهنج إلبحث يف هذه إدلرإسة مهن اجا وصفياا نوع ايا مع بياانت إملقابةل وإملالحظة
3

Vivit Nur Arista Putra, “Manajemen Perencanaan Pembelajaran Untuk Kaderisasi Muballigh Di Pondok
Pesantren Takwinul Muballlighin Yogyakarta,” Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Volume 3, Nomor
1 (May 2018): 133–55, http://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/manageria/article/view/1795/1416.
4
Pemerintah Kabupaten Kebumen, “Peresmian Kampung Arab Kebumen,” accessed April 10, 2021,
https://www.kebumenkab.go.id/index.php/public/news/detail/4484.
5
Syamsiwarti, “MANAJEMEN PERENCANAAN PEMBELAJARAN GURU PAI DALAM
”MENINGKATKAN KUALITAS HASIL BELAJAR SISWA DI SD KOTA SOLOK.
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وإلتوثيق .وإلفرق بني إلبحث إملقبل و إلبحث إلسابق هو أنه يشمل إلدإرة إلعامة  ،ويعمتد إلبحث إملقبل عىل
إدإرة إلتخطيط .أجرى إلبحث إلسابق دمحم خليل إلرش يد وأآخرون بعنوإن إدإرة ختطيط إلتعمل إلنشط يف
مؤسسة كورسات إلزهر للغة إلعربية يف فاري كيديري .هتدف هذه إدلرإسة إىل وصف ختطيط وتصممي إلتعمل يف
إملؤسسة إلزهر دلورإت إللغة إلعربية .إلنتاجئ هبذإ إلبحث هو :أو ال  ،إلتخطيط إذلي تقوم به مؤسسة كورسات
إلزهر هو نوع من ختطيط إملرشوع  ،إلتخطيط من أعىل إىل أسفل .اثن ايا  ،يبدأ تصممي إلتعمل إذلي يمت تنفيذه
بوضع الاختبار  ،وحتديد إملادة إلهنائية وفقاا لقدرإت إلطالب .إلفرق بيهنام يف موقع إلبحث ،خيتلف إملوقع
فيختلف إدإرة فيه.
كام أجرى ألفي ضية رمحوإيت حبثا سابقا ابدإرة إلربانمج بعنوإن "تنظمي إدإرة برانمج دورة إللغة إلعربية يف
ابري كديري" .أظهرت إلنتاجئ أن إدإرة تنظمي وتقس مي إلوظائف يف برانمج إللغة إلعربية يف مؤسسة إلزهر بباري
كديري وإهجت عدة معوقات  ،ويه أن إملدير إذلي اكن قائد دورة إلزهر للغة إلعربية مل يكن دليه رأي وإحض و
هيلك تنظميي وإحض .إلفرق بني هذإ إلبحث وإلبحث إلسابق هو حمور إلبحث .ذلكل يركز إلبحث إملقبل عىل
إدإرة إلتخطيط .لهذإ إلسبب ،أجرى إلباحثون حبثاا متعلقاا ابدإرة إعدإد إلتعمل يف اكمفوجن عرب كيبومني هبدف
( )4لتعريفة إدإرة ختطيط تعمل إللغة إلعربية يف اكمفوجن عرب كيبومني ؛ ( )2ملعرفة إملشلكة إليت يوإهجها إملعمل
عند ختطيط تعلمي إللغة إلعربية وحلّها.
إدإرة إلتعمل
يرشح رإيغولط ( )4: 3: ( )Reigulthيف كتاب نظرايت ومناذج إلتصممي إلتعلميي،

“Instructional management is concerned with understanding, improving and
” ،applying of managing the use of an implemented instructional programأن إدإرة
إلتعلميية فهم وتمنية ومعلية ابس تخدإم برانمج تعلميي مطبق .إدإرة إلتعمل أضيق من إدإرة تعلميية  ،لن هذإ إلنشاط
يتعامل مع برانمج تعلميي يف مؤسسة تعلميية .و رشح سوي و غلوفري ( )2222( )Sue and Gloverبأن إدإرة
إلتعمل يه معلية مساعدة إلطالب لتحقيق إملعرفة وإملهارإت وإلقدرإت وفهم إلعامل من حوهلم .وإلنتيجة يه أن إدإرة
فرصا لكيفية تعمل إلطالب وما يتعلمه .بعبارة أخرى  ،تثري إدإرة إلتعمل مسأةل إجلهد ،كيف ميكهنم إلتعمل
إلتعمل ختلق ا
6

Muhamad Priyatna et al., “MANAJEMEN PEMBELAJARAN PROGRAM KULLIYATUL
MU’ALLIMIN AL-ISLAMIYAH (KMI) DI PONDOK PESANTREN MODERN AL-IHSAN BALEENDAH
BANDUNG,” Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam, vol. 06, October 25, 2017,
https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/93.
7
Muhammad Kholilur Rosyid et al., “Manajemen Perencanaan Pembelajaran Aktif Di Lembaga Kursus
Bahasa Arab Al-Azhar Pare Kediri,” LISANIA: Journal of Arabic Education and Literature 3, no. 1 (June 28, 2019):
1–20, https://doi.org/10.18326/lisania.v3i1.1-20.
8
Alvi Dyah Rahmawati, “MANAJEMEN PENGORGANISASIAN PROGRAM KURSUS BAHASA
ARAB DI PARE KEDIRI,” Arabi : Journal of Arabic Studies 3, no. 1 (June 30, 2018): 52,
https://doi.org/10.24865/ajas.v3i1.71.
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 ،وماذإ يتعلمون وأين يتعلمونه؟ لتحقيق ذكل  ،هناك حاجة إىل إسرتإتيجية إدإرة فعاةل يف إلفصل إدلرإيس
إلتنظميي أو أنشطة إلتدريس وإلتعمل .إملعلمون دلهيم الاس تعدإد للتدريس وإلطالب مس تعدون للتعمل.
من حيث إدإرة إلتعمل  ،يعين درإسات مفهوم إسرتإتيجيات إلتعمل ،وس يحدد أسلوب إلتدريس للمعمل
إلنجاح يف حتقيق أهدإف إلتدريس .أما فوإئد إدإرة إلتعمل كنشاط إحرتإيف يف إس تخدإم وصيانة إلربانمج إلتدرييس
إليت يمت تنفيذها.هيمت نظام إدإرة إلتعمل أو إلتدريس ابنتاج إملعرفة عن إجرإءإت إلدإرة إخملتلفة ،وإمجلع إلمثل
لالجرإءإت وإملوإقف إخملتلفة إليت يعمل فهيا منوذج إلدإرة عىل إلنحو إلمثل .وهذإ يعين أن إدإرة إلتعمل يه معلية
إس تخدإم مجيع إملكوانت إملتفاعةل (مصادر إلتدريس) لتحقيق أهدإف إلربانمج إلتدرييس.
وظيفة إدإرة إلتعمل  ،ويه ؛ ختطيط إلتدريس  ،وتنظمي إلتدريس  ،وإلقيادة يف أنشطة إلتدريس وإلتعمل
 ،وتقيمي إلتدريس .عند تنفيذ وظيفة إلدإرة إملقصودة  ،جيب عىل إملعمل الاس تفادة من موإرد إلتدريس إملوجودة
:
يف إلفصل وخارجه.
تعريف ختطيط إلتعمل
إلتخطيط هو أحد وظيفة إلوىل من أنشطة إلدإرة يف إلتحقيق إلفعال .عند أنديرسون ( ،)4: ::1
طارإ لتوجيه إلعامل إملس تقبلية للفرد .و قال جونسون (  )4:أن
أن ختطيط هو رؤية للمس تقبل وخيلق إ ا
إلتخطيط هو معلية يقوم إلنظام من خاللها بتعديل خمتلف إملوإرد إملوجودة لتغيري إلبيئة وإلقوى إدلإخلية .ما هو
تعلمي إلتخطيط؟ يوحض ديفيس (  )4::أن ختطيط إلتدريس هو إلعمل إذلي يقوم به إملعمل لصياغة أهدإف
إلتدريس .أما رويس و نيكول ( ،)2222تضع إلقمية إلكرب يف إملعلمني إذلين يفضلون توجيه طالهبم من رعايهتم
ويف إملعلمني إذلين يصممون إخلربإت إليت حتفز إلتفكري وإملشالكت ذإت إلصةل حللها .يوحض ديك وريزر
(“An instructional plan consist of a number of component that, when :)3 :4: :

integrated, provided you with an outline for delivering effective instruction to
خمططا أو ا
learners”.من إملفهوم أن خطة إلتدريس تتكون من عدد إملكوانت إليت إذإ دجمها فتوفر ا
دليال لتقدمي
تعلمي فعال للمتعلمني .من فهم إخلربإء أعاله  ،ميكن ملخص أن ختطيط إلتعمل هو مرحةل أوىل جيب أن يقوم هبا
42
إملعمل لصياغة إملكوانت ودجمها لتحقيق أهدإف إلتعمل.
أنوإع إلتخطيط
يوجد ختطيط إلتعمل إذلي يقع عىل عاتق إملعمل بعدة طرق  ،أي من خالل تطوير خطة س نوية وخطة
فصل درإيس وخطة قسم (موضوع) وخطة أس بوعية وخطة يومية (خطة درس) (أندرسون .)4: : ،ابلنس بة
9

Syafaruddin, Manajemen Dan Strategi Pembelajaran, ed. Asrul, 1st ed. (Medan: PERDANA
PUBLISHING, 2019). 45-46
10
Irwan Syafaruddin & Nasution, MANAJEMEN PEMBELAJARAN, 1st ed. (Jakarta: Quantum
Teaching, 2005). 91-100
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للمعلمني ،فان أمه ختطيط لدلرس هو ختطيط إلوحدة وإلتخطيط إلس بوعي وإلتخطيط إليويم.يف منصبه مكدير،
يقوم إملعمل ابجرإء ختطيط إلتعمل إذلي يتضمن هجوداإ من أجل )4( :حتليل إلوإجبة  )2( ،تعرف إحتياجات
إلتدريب  /إلتعمل  )3( ،كتابة أهدإف إلتعمل .هبذه إلطريقة س يتنبؤ إملعمل إلوإجبات إلتعلميية إليت سيمت تنفيذها.
مناذج ختطيط إلتعمل

مناذج ختطيط إلتعمل إلتنظميي
)1
يتكون منوذج ختطيط إلتدريس إلنظايم من عدة خطوإت ويه:
تعرف إلوإجيبات
أ)
جيب أن يبدأ نشاط تصممي إلربانمج من حتديد إملهام إملطلوبة للوظيفة .ذلكل  ،من إلرضوري معل
بناء عىل إملتطلبات إلرئيس ية للوظيفة  ،يمت حتديد إلدوإر
وصف وظيفي (وصف وظيفي) بعناية وبشلك اكمل .ا
إليت جيب إلقيام هبا فامي يتعلق هبذه إملهام وإليت تصبح نقطة إلبدإية لتحديد إملهام إليت يتعني عىل إخلرجيني إلقيام
هبا.
حتليل إلوإجيبات
ب)
يمت تقس مي إملهام إليت مت حتديد أبعادها إىل مجموعة همام أكرث تفصي اال .يمت وصف لك بُعد من أبعاد إملهمة
بطريقة تعكس لك ما يتعني عىل إخلرجيني إلقيام به.
حتديد إلقدرة
ج)
هذه إخلطوة تامتىش مع إخلطوإت إليت مت تنفيذها سابقاا .جيب أن تستند لك قدرة عىل إملعايري إملعرفية
وإلعاطفية وإلنفس ية إحلركية .جيب أن تكون هذه إلقدرإت ذإت صةل مبتطلبات إلعمل وإحتياجات إجملمتع.
ختصيص إملعريفة و إملهارة و إلسلوك
د)
جيب أن يمت تفصيل لك قدرة جيب أن ميتلكها إلطالب فامي يتعلق ابملعرفة وإملوإقف وإملهارإت إليت جيب
إتقاهنا.
تعرف حاجة إلرتبية و إلمترينة
ه)
هذه إخلطوة عبارة عن حتليل لالحتياجات إلتعلميية وإلتدريبية .ما يه أنوإع إلتعلمي و  /أو إلتدريب إليت
جيب تقدميها من أجل تطوير قدرإت حمددة مس بقاا  ،مثل أنشطة إلتعمل إلنظرية وإلامترين إلعملية  /إمليدإنية.
صياغة إلهدإف
و)
ل تزإل أهدإف إلربانمج أو إلهدإف إلتعلميية هذه عامة بطبيعهتا كهدإف مهنجية وأهدإف تعلميية عامة
( .)TIUأما ابلنس بة للهدإف إملصاغة فيجب أن تكون متسقة مع إلقدرإت إملطلوب تطويرها.
معايري جناح إلربانمج
ز)
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هذإ إملعيار هو مؤرش عىل جناح إلربانمج .يمتزي إلنجاح بتحقيق إلهدإف أو إلقدرإت إملتوقعة .تعترب
أهدإف إلربانمج حمققة إذإ اكن إخلرجيون يس تطيعون إثبات إلقدرة عىل تنفيذ إملهام إملولكة إلهيم.
تنظمي مصادر إلتعمل
ح)
تؤكد هذه إخلطوة عىل إملوضوع إذلي سيمت تسلميه فامي يتعلق بتحقيق أهدإف إلقدرة إحملددة مس بقاا .حيتوي
هذإ إملكون أيضا ا عىل مصادر مادية واكئنات جممتعية ميكن إس تخدإهما مكصادر للمعلومات.
إختار إسرتإتيجيات إلتدريس
ط)
ينصب تركزي إلتحليل يف هذه إخلطوة عىل حتديد الاسرتإتيجيات وإلطرق إليت سيمت إس تخدإهما لتحقيق
أهدإف إلقدرة إملتوقعة .من إلرضوري تصممي أنشطة إلتدريس ويف شلك أنشطة وهج اا لوجه وأنشطة منظمة
وأنشطة مس تقةل ابلضافة إىل أنشطة إخلربة إمليدإنية ذإت إلصةل ابجملال إملعين .ميكن أن تدمع إسرتإتيجيات
إلتدريس إملتاكمةل جناح هذإ إلربانمج إلتدرييس ابلضافة إىل إسرتإتيجيات إلتدريس إلعالجية.
الاختبار إمليدإين للربانمج
ي)
هتدف برإمج الاختبار إليت مت تصمميها ملعرفة إماكنية تنفيذها .من خالل إلتجارب إملهنجية ميكن تقيمي
إحامتلية إلنجاح ونوع إلصعوبة .يف إملقابل  ،توفر إلعملية معلومات إلتغذية إلرإجعة لتحسني إلربانمج.
قياس موثوقية إلربانمج
ك)
بناء عىل إلقياس  ،ميكن إلتحقق من مدى فعالية
يامتىش هذإ إلقياس مع تنفيذ جتارب إلربإمج يف إمليدإن .ا
إلربانمج وصالحية وموثوقية أدوإت إلقياس وفعالية إلنظام إلتعلميي ملعلومات إلقياس إليت ميكن إس تخدإهما كرد
فعل لتحسني إلربانمج وتعديهل.
إلصالحات و إلتعديالت
ل)
هذه إخلطوة يه متابعة بعد إجرإء إلتجارب وإلقياسات .قد تكون هناك حاجة إىل حتسني إلربانمج
وتكييفه لضامن إتساق إلنظام ومتاسكه ورصده .عالوة عىل ذكل  ،توفر هذه إلنشطة تغذية رإجعة للمنظمة
وإملوإرد وإسرتإتيجيات إلتدريس ودوإفع إلتعمل.
تنفيذ إلربانمج
م)
يف هذإ إملس توى  ،من إلرضوري تصممي وحتليل إخلطوإت إليت جيب إختاذها يف س ياق تنفيذ إلربانمج.
تستند هذه إخلطوة إىل إفرتإض أن إلربإمج إملصممة بعناية وإليت خضعت للتجارب وإلتحسينات ميكن نرشها
وتنفيذها يف عينة أوسع.
مرإقبة إلربانمج
ن)
طوإل فرتة تنفيذ إلربانمج  ،من إلرضوري إملرإقبة إملس مترة وإدلورية مجلع إملعلومات حول تنفيذ إلربانمج.
جيب تصممي أنشطة إلرصد بطريقة حتليلية  ،رمبا أثناء إلتنفيذ ل تزإل هناك جوإنب حتتاج إىل حتسني وتكييف.
وابلتايل  ،من إملأمول يف إلهناية تطوير برانمج مزتإمن متا اما مع إحتياجات إجملال ودليه إلقدرة عىل إلتكيف.
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 )2إجرإءإت تطوير إلنظام إلتعلميية
إجرإء تطوير نظام إلتعلمي إخلاص ( )PPSIعبارة عن دليل إرشادي أعده إملعمل لتجميع وحدة درإس ية.
كمنوذج لتخطيط إلتدريس  ،فان  PPSIدلهيا إخلطوإت إلتالية:
أ) صياغة أهدإف إلتدريس
بناء عىل تعميق وحتليل
أهدإف إلتدريس إليت صاوها إملعمل يه أهدإف تعلميية حمددة يمت إعدإدها ا
إملوضوع /إملوضوع  ،وأهدإف إلتدريس إلعامة وأهدإف إملناجه إلوإردة يف إخلطوط إلعريضة لربانمج إلتدريس
(.)GBPP
ب) تطوير أدوإت الاختبار
يعد تطوير أدإة إلتقيمي مبثابة إرشادإت وإجرإء تقيمي سيمت إختاذه  ،سوإء يف الاختبار إلويل أو الاختبار
جزءإ من وحدة إدلرإسة.
إلهنايئ .تعد أنوإع الاختبارإت إليت سيمت إس تخدإهما وصياغة إلس ئةل ا
ج) حتديد إرشادإت معلية نشاط تعمل إلطالب
معلية حتديد إلتعلاميت للمعمل لتحديد خطوإت أنشطة تعمل إلطالب وفقاا للموضوع إذلي جيب إتقانه حىت
يمتكن إلطالب من حتقيق أهدإف إلتعمل إحملددة (.)TPK
د) حتديد إرشادإت إلنشاط للمعمل
صياغة إلتعلاميت للمعلمني يف إلربإمج إلتعلميية حىت يمتكنوإ من تنفيذ إلنشطة وفقاا للهدإف إلتدريس ية
إملرإد حتقيقها .يف هذه إحلاةل  ،جيب عىل إملعمل أن يصوغ :إملوضوع ابلتفصيل  ،ويصوغ إلساليب إليت ستس تخدم
يف إلتدريس  ،وجيمع جدو ال للتنفيذ.
ه) إرشادإت تنفيذ إلربانمج
هذه إخلطوة يه دليل يف تنفيذ إلربانمج  ،من تنفيذ الاختبار إلويل  ،وتقدمي إملوضوع إىل تنفيذ تقيمي
نتاجئ إلتعمل .هذه إلرشادإت مرنة للسامح ابلتغيريإت أو إلتحسينات من أجل إلتحسني من إخلطة إلصلية.
و) إرشادإت إلصالحة
تطوير إلربانمج بعد الانهتاء من إلربانمج إلتدرييس .تستند إلتحسينات إىل إلتغذية إلرإجعة عىل تقيمي نتاجئ
تعمل إلطالب.
إستناداإ إىل سلسةل من مناذج ختطيط إلتدريس  ، PPSIميكن تلخيص خطوإت إلنشطة يف ، PPSI
ويه )4( :حتديد أهدإف تعلميية حمددة  )2( ،حتديد موإد إدلرس  /إملوضوع  )3( ،حتديد طرق إلتعمل  /أدوإت
 )1( ،إنشاء أدوإت إلتقيمي ) ( .حتديد مصدر إملادة إلتعلميية.
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مهنجية إلبحث
إس تخدم هذإ إلبحث مبهنج إلبحث إلنوعي .إلبحث إلنوعي هو إلبحث مع إجرإءإت إلبحث إليت تنتج
بياانت وصفية يف شلك إللكامت إملكتوبة أو إملنطوقة من إلناس وسلوك مالحظ .إجرإء إلبحث يف اكمفوجن
عرب كيبومني  ،إليت تقع يف معهد الاس تقامة يف قرية اتجنوجنساري كبومني جبوى إلوسطى .وإلبياانت إليت
سيس تخدهما إلباحثان يه إلبياانت إلوىل وإلبياانت إلثاننة .إلبياانت إلوىل  ،ويه إلبياانت إليت يمت حصولها
مبارشة من مصادر إلبياانت ابملقابالت .إلبياانت إلثانية  ،ويه إلبياانت إليت يمت حصولها وإس تخدإهما دلمع
إلبياانت وإملعلومات إلوىل .بيامن مصدر إلبياانت يف هذإ إلبحث هو بيان إملصدر من مؤسسة اكمفوجن عرب
كيبومني مكصدر أسايس للبياانت .أما إلواثئق وإلكتب وإجملالت إلعالمية إملطبوعة وإلتقارير وإملقالت إلبحثية
وإملذكرإت يه مصدر إلياانت إلثاين.
مصدر إلبياانت يف هذإ إلبحث هو دمحم مصسل جامل إدلين ،وهو معمل يف اكمفوجن عرب كيبومني.
طريقة مجع إلبياانت إملس تخدمة يف هذه إلبحث يه إملقابالت .أنوإع إملقابالت إليت إس تخدهما إلباحث يه
مقابالت غري منظمة بطريقة جمانية ول تس تخدم إرشادإت إملقابالت إليت جتمعها بشلك مهنجي واكمل مجلع
إلبياانت .دليل إملقابةل إذلي إس تخدمه إلباحث يف شلك خمطط تفصييل للمشلكة إملطلوب طرهحا .وتنفيذ
طريقة حتليل إلبياانت يف هذه إلبحث بعد حصول إلبياانت من نتاجئ إملقابةل .يف هذإ إلبحث ،اكن حتليل إلبياانت
تركزيإ أثناء إلعملية إمليدإنية جن ابا إىل جنب مع مجع إلبياانت .تس تخدم معلية حتليل إلبياانت يف هذه إلبحث
أكرث ا
منوذ اجا تفاعل ايا للتحليل يتكون من ثالثة حتليالت للبياانت  ،ويه ؛ تقليل إلبياانت وعرض إلبياانت وإس تخالص
إلنتاجئ .إلعمليات إلثالث يه دورة متتالية ومرتإبطة وتتبع بعضها إلبعض أو يف صف وإحد.جيب عىل إلباحث
أيضا ا إحتقق من حصة إلبياانت من أجل إحلصول عىل بياانت حصيحة .يف إلتحقق من حصة إلبياانت إس تخدم
إلباحث إلفحص .يف إلتحقق من حصة إلبياانت إس تخدم إلباحث أسلوب إلتثليث  ،لن هذه إلطريقة تعترب
إلباحث إلنسب حسب إلبحث إجلاري.
عرض إلبياانت
عرض إلبياانت هنا هو وصف تقدميه لتحديد إخلصائص إلرئيس ية إملتعلقة ابلبحوث إليت أجرإها إلباحث
ابملوضوع إملوإفق مع إلس ئةل يف إملقابالت .فامي ييل رشح للبياانت من نتاجئ إلبحث إذلي مت إجرإؤه.
إدإرة إعدإد تعمل إللغة إلعربية يف اكمفوجن عرب كيبومني
أ.
اكن إلتخطيط إذلي نفذه اكمفوجن عرب كيبومني لتحقيق إلهدإف إلرتبوية هو إعدإد مهنج درإيس .يمت
جتميع إملناجه إليت متتلكها هذه إملؤسسة بشلك مس تقل .وسائل إلتعمل إملس تخدمة يمت جتميعها بنفسها وفقاا للمهنج
إدلرإيس إذلي مت إعدإده .هناك ثالثة مس توايت من إلوحدإت إملس تخدمة  ،ويه وحدة إلتعمل لاكمفوجن عرب
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كيبومني  4و  2و  . 3يف ختطيط إلتدريس يقوم إملعمل ابعدإد مهنج وخطوط إلتدريس .ومع ذكل  ،ل يوجد يف
هذه إملؤسسة  protaو promesبسبب عدم وجود برإمج فصل درإيس أو س نوي.
دلينا ختطيط إدلرإسة وخطة إدلرإس ية  ،لكن ليس دلينا س ندإت أولية وأذنية لنه ل توجد برإمج
فصلية أو س نوية .يمت تضمني إلربإمج يف مؤسستنا يف إلربإمج إليومية .إلربانمج إليويم  ،وهو برانمج مخسة أايم و
س بعة أايم و عرشة أايم و أربعة عرش يو اما  ،ولكها مرفقة ابملقرر إدلرإيس  ،وإحلد إلقىص للربانمج شهرين.
إلربانمج إلرئييس هو شهرين من إلتعمل ( 41يو اما) ،أي أس بوع وإحد مرتني ،يف يوم إلسبت وإلحد .لنه إذإ
اكن أولئك إذلين يأخذوهنا يس تغرقون مخسة أايم و س بعة أايم و عرشة أايم لتطوير مقارنة للمهارإت إملعينة .و
برانمج عرشة أايم حسب إلتفاقية وإنظر إلرشوط( .ميكن إدلخول بشلك مس متر أو لك يوم إلسبت وإلحد).
خاصا ملدة أو أايم يكون مس امترإ الاس تعدإدإت إلخرى إليت يقوم هبا إملعمل يه
أما إذإ كنت تأخذ برانجماا ا
إعدإد إملوإد وفقاا للمهنج إحلايل .يقوم إملعمل أيضا ا ابعدإد إلمنوذج إلتعلميي نشط وإبدإعي وممتع.
معلية إلتحضري للتعمل  ،حيث مت إختيار إلقدرة عىل أساس إجلودة وإختيار إملؤهل .لك يوم  ،إملعمل و إلطلبة
يتلكمون ابللغة إلعربية .ذلإ الاس تعدإت إملهمة يه مناذج إلتعمل جلعل إلتعمل ممت اعا .وعادة ما أقوم بتوجيه أصدقايئ يف إلرشق
إلوسط مثل إململكة إلعربية إلسعودية ومرص وإلسودإن .حتدث إلطالب معه مبارشة .ذلكل ل يتعلق إلمر دإمئاا ابلنظرية .لن
إلطريقة إملس تخدمة من قبل اكمفوجن عرب كيبومني يه طريقة  . TEKWEبرصف إلنظر عن ذكل ،فانه إس تخدم أيضا ا
إلوسائل إلخرى مثل إلغاين إلعربية وإلشعر إلعريب وإللعاب إللغوية  ،وأحياانا ترمجة إلغاين إلوطنية إلندونيس ية إىل إلعربية
وما إىل ذكل.
برصف إلنظر عن منوذج إلتعمل ،فان إلوسائل إلتعلمي هممة أيضا ا يف ختطيط إدلرإسة .وكذكل إلتعمل يف اكمفوجن عرب
كيبومني  ،حيتاج عىل وسائل إلتعلمي.
إلوسائل إملس تخدمة هنا يه إلس بورإت إلبيضاء وإللوحات إلبيضاء وإلالفتات وأهجزة إلعرض ومكربإت إلصوت
(لدلرإما وإلتخيمي وإحملافظة)  ،عرب إلنرتنت (إدلردشة إلساس ية) عرب إلهوإتف إحملموةل وأهجزة إلمكبيوتر إحملموةل (إلغاين
وإملوس يقى وإلغناء).
ابلضافة إىل إلبياانت إلولية من إملقابالت  ،إس تخدم إلباحثون أيضا ا إلبياانت إلثانوية لتقوية نتاجئ هذه إدلرإسة .هذه
إلبياانت إلثانوية يه بياانت من واثئق س يصفها إلباحث ابلتفصيل .
ب .إملشلكة إليت يوإهجها إملعمل عند ختطيط تعلمي إللغة إلعربية وحلّها
يتطلب إلتعلمي و إلتعمل طبعا حيتاج عىل إلدإرة لتجعل إلنشطة إليت يمت تنفيذها وفقاا للهدإف إلتعلميية .تمتثل
اكمفوجن عرب كيبومني .أما رؤية ورساةل اكمفوجن عرب كيبومني فامي ييل:
 )1إلرؤية
اكمفوجن عرب كيبومني دليه رؤية:
تلكم ابللغة إلعربية ابلطريقة إلسهوةل و إملمتعة
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 )2إملهمة
إملهمة لاكمفوجن عرب كيبومني ويه:
إجامتعية إلعربية يف إجملمتع.
أ)
ب) تكوين إللغة إلعربية سهةل إلفهم.
ج) مساعدة إلناس عىل تعمل إللغة إلعربية لصاحل إلعبادة وعامل إلعمل.
توعية موإطين كيبومني بشلك خاص وإندونيس يا بشلك عام عن طريق إللغة إلعربية.
 د)
توفري إلتدريب إلعميل يف إلتوإصل ابللغة إلعربية للمجمتع ابس تخدإم طريقة ( TEKWEممارسة خشصيةpraktek /
ه)
)dhewe
عىل إلرمغ من أن إلعدإد وإلتخطيط قد مت تنفيذهام بشلك مثايل  ،إل أنه ل تزإل هناك عقبات يف موإهجهتا .زكذكل
يف مؤسسة اكمفوجن عرب كيبومني  ،طبعا هناك عقبات .من إملقابةل ،مت إيضاح أن إملشلكة إليت يمت موإهجهتا ،اكنت تتعلق
ابلطالب.

إلصعوابت إليت نوإهجها يه حيث قدرإت إلطلبة إخملتلفة .وإلبعض إلآخر يفهم أساس يات إللغة إلعربية
أو وإلخر فهمهم متوسطة أو حىت يفهم إلكثري من إملوإد إلعربية .إلصعوبة يف حتديد إملوإد ملعادةل فهم إلطالب.
ذلكل أحياانا ما يمت إخللط بيننا يف حتديد خطط إدلروس إليت سيمت تقدميها  ،بسبب هذإ إلتنوع .ل يوجد أيضا ا
إختبار حتديد مس توى يف إلربانمج يف اكمفوجن عرب كيبومني .ذلإ فان إلربانمج وفقاا لفصل وإحد هو يف نفس
إملس توى .فان إملقصود ابملس توايت إخملتلفة هو مس توايت خمتلفة .إلجيال إخملتلفة لها مس توايت خمتلفة .ليس
اكن إلفصول إخملتلفة يف مس توايت إلوإحدة.

مع الاختالف يف إلعمر وإملس توى إلتعلميي للطلبة ،فض اال عن عدم وجود إلفصول إلطبقية وفقاا لقدرإهتم.
طبعا ،اكنت مشلكة يف حد ذإهتا للمؤسسات وإملعلمني يف اكمفوجن عرب كيبومني .ومع ذكل جيب عىل لك
منظمة تقيمي لك ما يتعلق ابملنظمة ،مبا يف ذكل هذه إملشلكة .مع إلتقيمي إذلي مت إجرإؤه  ،طبعا إملؤسسة تبحث
عن حل ميكنه إلتغلب عىل هذه إملشالك .من إملقابالت إليت أجريت ،توضيح أن إحلل إذلي مت إختاذه هو أخذ
متوسط أو متوسط قمية قدرإت إلطالب.
إحلل إملأخوذ من هذه إملشلكة هو بأخذ إملوإد إملوجودة يف إملس توى إملتوسط  ،مثل أول مرة يدخل
إلطالب إجرإء إختبار ما بعد ،لتحديد قدرإت إلطلبة ،يمت حساب إملتوسط هناك .وإجرإء الاختبارإت
الاختبارإت إلساس ية ،وتأخذ إملوإد من إلوحدة إلطلبة .مث يمت حساب متوسط نتاجئ الاختبار .إذإ اكن متوسط
قدرة إلطالب يف إملس توى إلسايس  ،فس يأخذ إملعمل إملوإد إلساس ية .وتقوم إلوحدإت إملس تخدمة يف إلتعمل
أيضا ا بضبط متوسط إلنتاجئ إليت مت إحلصول علهيا.
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من حلول إجرإؤها وكذكل ختطيط إعدإده ،طبعا ،حيتوي عىل أآمال كبرية .من نتاجئ إملقابةل ،مت عرض
إلتوقعات عىل إلنحو إلتايل؛

إلمل إذلي غالب اا يقال رئيس اكمفوجن عرب كيبومني كيايه إحلاج عيل معني هو أن يمتكن إلطلبة من تطوير إملزيد
من إللغة إلعربية إليت مت إس تقبالها يف اكمفوجن عرب كيبومني يف أماكهنم  ،سوإء إلرمسية أو غري إلرمسية .كيف ميكن أن تصبح
إللغة إلعربية رإجئة مثل إللغة إلجنلزيية ،كام إملثال إملتخرج ابلمس نشأ مجموعة إلنوإدي إلعربية  ،ابلضافة إىل وجود بعض
إملشاركني إذلين مارسوإ إحلفل ابللغة إلعربية كام يمت تدريسها هنا.
بعد تس تخدم إلباحثة إلبياانت إلولية من إملقابالت ،مث نس تخدم إلبياانت إلثانوية أيضا لتقوية نتاجئ هذه إدلرإسة.
هذه إلبياانت إلثانوية يه بياانت من واثئق إليت س يصفها إلباحثة ابلتفصيل ،كام اييل:
يعد تشكيل اكمفوجن عرب كيبومني أحد أنشطة إلربانمج إلتعاوين للويص وانئب إلويص يف كيبومني لتمنية جودة
إملوإرد إلبرشية يف كيبومني من خالل إتقان همارإت إللغة إلعربية .يعمتد عىل إلظروف وإلوإقع حيث تُعرف مقاطعات كيبومني
ابمس مدينة سانرتي (غالبية إجملمتع يعتنق إلسالم) ،لكن إللغة إلعربية ل تزإل هممشة من إللغات إلخرى .يف إلوإقع ،إللغة إلعربية
يه لغة إلقرأآن وإحلديث إليت يدرسها إملسلمون.
ابلضافة إىل ذكل  ،فان الاهامتم إلكبري لهايل مقاطعات كيبومني إذلين يروبون يف أدإء فريضة إحلج  /إلعمرة هو
أيضا ا أحد أهدإفها .بعد ذكل  ،حيتاج إلعدد إلكبري من موإطين مقاطعات كيبومني إذلين يعملون يف إلرشق إلوسط  ،وخاصة
يف إململكة إلعربية إلسعودية  ،إىل أن يكونوإ جمهزين مبهارإت إللغة إلعربية (إلتوإصل ابللغة إلعربية) .ذلكل ،من خالل برانمج
تشكيل اكمفوجن عرب كيبومني  ،فان إلويص وانئب إلويص عىل إلعرش يف كيبومني مصممون عىل توعية مجيع أعضاء جممتع
كيبومني رجينيس بأهية إتقان إلتوإصل ابللغة إلعربية ودعوة مجيع أعضاء جممتع كيبومني  .خلف برانمج اكمفوجن عرب كيبومني.
برصف إلنظر عن توفري همارإت إللغة إلعربية إلتوإصلية للمقميني وإجملمتع إحمليط  ،فان وجود اكمفوجن عرب كيبومني يعد
أيضا ا عامل جذب خاص .يأيت إليه كثري من إملقميني من خارج إملنطقة  ،خاصة خالل شهر إلصيام  /روما  ،حىت يتحسن
إقتصاد إجملمتع إحمليط تدرجيي اا .ابلنس بة للمدير  ،يمت إس تخدإم اكمفوجن عرب كيبومني مكؤسسة س تكون قادرة عىل حتسني إملوإرد
إلبرشية يف مقاطعات كيبومني .ويدمع هذإ أيضا ا وجود  Kampung Inggrisإذلي مت إنشاؤه من قبل.
حامسا لتأسيس إللغة إلعربية .يقومون بتدريس إللغة إلعربية لطالهبم ،ومعظمهم من
مث أصبح إملوإطنون إملتعلمون أكرث ا
مدريس إللغة إلعربية .ويف إلوقت نفسه  ،ابلنس بة ملعلمي إملوإد إلخرى  ،دلهيم ابلفعل معرفة ابللغة إلعربية وميكهنم يو اما ما
تطبيقها.

إس هتدإف
أ)
أهدإف إلنشطة يف اكمفوجن عرب كيبومني يه :إملدرسة إملتوسطة و إملدرسة إلثانوية يف مقاطعات
كيبومني وأفرإد إجملمتع إحمليل  /قادة إجملمتع وإلقادة إدلينيني وإلعاملني إلندونيس يني إحملمتلني وخاصة أولئك إذلين
يذهبون إىل إلرشق إلوسط ومعلمي إدلين إلساليم وإللغة إلعربية مدير مجموعة إرشاد إحلج (، )KBIH
وضباط إحلج  ،وإحلجاج إملرتقبون  ،وعامة إمجلهور .تكل يه إلهدإف وإلغاايت إليت يه أس باب أهية إنشاء
اكمبونغ إلعريب كيبومني .ابلضافة إىل دمع إملوإرد إلبرشية يف جمال إلتعلمي  ،فانه هيدف أيضا ا إىل جتهزي إملوإطنني من
خالل إلتوإصل إللغوي ليكونوإ قادرين عىل حتقيق عامل إلعمل.
ب) مزإاي
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س تجذب إملؤسسة إملصلحة إلعامة  ،إذإ اكنت تمتتع ابلعديد من إملزإاي عىل إملؤسسات إلخرى .مزإاي
اكمفوجن عرب كيبومني  ،مبا يف ذكل:
)1
)2

)3
)4

)5

)6
)7

 41لقاء ابللغة إلعربية بطالقة يه إلسامت إملمزية لـاكمفوجن عرب كيبومني من خالل إلتأكيد عىل إلتعمل إلفعال
وإلفعال .مدعومة مبوإرد برشية اكفية ( .)SDMهذإ إلربانمج إملمتزي ليس من إملس تحيل حتقيقه .إدلإفع إلرئييس لهذإ
الامتياز هو تعريف ساكن اكمبوجن أرإب كيبومني عىل إس تخدإم إللغة يف حياهتم إليومية.
بيئة اكمفوجن عرب كيبومني ابللغتني إلعربية وإلسالمية عىل أساس إملدإرس إدلإخلية إلسالمية .إن بيئة اكمفوجن
عرب كيبومني مع مفهوم إللغة إلعربية إلاكمةل تشجع حقاا عىل حتقيق أهدإف اكمفوجن عرب كيبومني نفسها .مع وجود
بيئة موإتية لتحقيق إلهدف  ،ستسهل عىل ساكن اكمفوجن عرب كيبومني إتقان إللغة إلعربية .وهيدف دمع أآخر يف
شلك مدإرس دإخلية إسالمية إىل تسهيل تطوير ساكن مدينة إلكويت اكمفوجن عرب كيبومني لغهتم دون فصلهم
عن إلقمي إلروحية .إمجلع بني بيئة إللغة ومفهوم بيسانرتين هو إلسمة إملمزية لهذإ اكمفوجن عرب كيبومني.
مزية أخرى يه إماكنية إلوصول إىل تاكليف معقوةل للغاية .كام هو إحلال مع برإمج بيسانرتين وإلربإمج إلقامئة عىل
إجلنس ية  ،فان إلرسوم يف اكمفوجن عرب كيبومني معقوةل جدا إ للك برانمج تدرييب .هيدف إملبدأ إلسايس للتدريب
إىل معادةل همارإت إللغة إلجنبية وخاصة إللغة إلعربية حبيث تتقهنا مجيع رشإحئ إجملمتع.
مدرس وميرس خلرجيي إلرشق إلوسط  /إملتحدثني إلصليني وإملدإرس إدلإخلية إلسالمية إحلديثة .يشمل دمع
إلتدريب يف اكمفوجن عرب كيبومني إملعلمني وإمليرسين إلقادمني من إلرشق إلوسط  ،سوإء أاكنوإ رصحيني أو ممن
درسوإ يف إلرشق إلوسط .سيساعد هذإ إدلمع بشلك كبري ساكن اكمفوجن عرب كيبومني عىل أن يكونوإ قادرين
عىل فهم إللغة ليس فقط يف إملامرسة إليومية ولكن حىت مس توى ذوق إللغاوي.
موإد إلتعمل إلفعلية وإلس ياقية يف جوإنب تطبيقها .ل ميكن إناكر أن برانمج اكمفوجن عرب كيبومني هو إمتدإد
لربانمج حكومة مقاطعات كيبومني يف جمال إلتعلمي .إس هتدإف اكمفوجن عرب كيبومني كام هو موحض أعاله حتقيق
الاحتياجات وس ياقها .ابلنس بة لساكن اكمفوجن عرب كيبومني إذلين ينمتون إىل مكوانت إلطالب  ،سيمت توجهيها
إىل إتقان إحملاداثت إملتعلقة حبياة إلطالب إليومية .ابلنس بة لساكن اكمفوجن عرب كيبومني إذلين يأتون من
 ،KBIHسيمت تشجيعهم عىل إس تخدإم لغة إلتصال معية لالس تخدإم إلعميل يف إحلج .ويف إلوقت نفسه  ،سريكز
إلعامل إلندونيس يني أو إلعامالت ( (TKI / TKWعىل إس تخدإم إللغة يف جمال إلعمل .يمت إلرتكزي بشلك أكرب
عىل لغات إلتصال إملس تخدمة يف عامل إلعمل.
دمع من إملؤسسات إلتعلميية وحكومة قرية اتجنوجنساري .يمتثل دمع هذه إملؤسسة يف تعزيز إلربانمج إذلي أطلقته
إحلكومة إحمللية ملنطقة كيبومني .هذإ إدلمع هو ضامن أن  KAKستس متر مكؤسسة معنية بتطوير إللغة إلعربية.
دمع إلسكن  /إلقامة من إجملمتع .إن روبة أفرإد إجملمتع جتعل إلنشطة إلتوإصلية إليت ميارسها متعلمي إللغة إلعربية يف
اكمفوجن عرب كيبومني .ابلضافة إىل ذكل  ،يصبح ساكن اكمفوجن عرب كيبومني أكرث مرونة يف إلتعبري عن أمناط
إلتصال إلعربية.

ج) إلربانمج يف اكمفوجن عرب كيبومني
اكمفوجن عرب كيبومني دلهيا إلربانمج إليت تنفيذه يف أنشطة إلتعمل .إلربانمج لتحقيق أهدإف اكمفوجن عرب كيبومني.
إلربانمج كام اييل:
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)1

)2
)3

)4

إرشإف هو تعلمي تطوير لغة إلعربية لطالب يف مدرسة عامة .إلتدريب إللغوي لطالب يف مدرسة متوسطة و مدرسة
اثنوية وإملؤسسات إلتعلميية إملاكفئة س يحسن قدرة أو كفاءة إلطالب يف إلوصول إىل إملزيد من إملعرفة.إملعرفة إلوإسعة
ابللغة مطلوبة بشدة يف إلعامل إلاكدميي وغري إلاكدميي .س تكون هناك حاجة إىل إلطالب إذلين دلهيم همارإت لغوية
أعىل من إملتوسط يف عامل الاحرتإف.
إرشاد للحجاج إحملمتلني وأدةل إحلج حول منطقة كيبومني  ،إجملهزة مبهارإت إلتصال إلعملية .إلتوجيه هو دمع إلتوإصل
إجليد أثناء إلتوإجد يف مكة .ابلنس بة ملرشيف إحلج وإملرحشني للحج  ،سيمت توجيه إملوإد إىل إحملاداثت إملتعلقة
ابلضيافة وإلطقوس وإلتوجيه أثناء إلعبادة.
إرشادإت للعامالت وإلعامالت إلندونيس يات إذلين سيمت إرساهلم إىل إلبدلإن إلناطقة ابللغة إلعربية .هيدف هذإ
إلربانمج إىل دمع رشاكت خدمات إلعامل إلندونيس يني يف توفري همارإت إلتصال .يعد توجيه وتوفري إلعامل
إلندونيس يني أ امرإ مل احا للغاية لن هذه إللغة تُس تخدم يومياا يف إلبدل إذلي يعملون فيه .سريكز إلربانمج عىل إحملادثة
وإملفردإت وإملسائل إلخرى إملتعلقة ابلعمل.
إلتدريب وحتسني إلكفاءة ملعلمي  /معلمي إللغات إلسالمية وإلعربية .حتسني كفاءة إملعلمني بشلك مبارش دلمع
برانمج الاحرتإف ملكتب إلرتبية وإلتعلمي .ستشجع إلكفاءة إملزتإيدة للمعلمني عىل حتسني جودة إملدإرس أو
إملؤسسات إلتعلميية.

د) نظام إملناجه
إس تخدم تعمل إللغة إلعربية إذلي ينفذه اكمفوجن عرب كيبومني طريقة يطلقون علهيا طريقة TEKWE
( / praktek dheweإملامرسة إخلاصة) .يمت منح إملوإطنني إملتعلمني حرية إلتوإصل وممارسة إللغة إلعربية .هذه
إملرونة يه ما يشجع إلطالب عىل الاهامتم وإلسعادة للتوإصل ابللغة إلعربية  ،عىل إلرمغ من أهنا ل تزإل يف مرحةل
مبكرة جدا إ .معلية إلتعمل إليت تمت  ،وإليت تبدأ ابلس امتع وإلتقليد وإلتالوة وتكرإر إملادة إليت س بق ممارس هتا من
أجل إلوضوح  ،دعنا نلقي نظرة عىل لك مما ييل:
)1
)2
)3
)4

الاس امتع  ،يس متع إملشاركون إىل ما يقوهل إملدربون وإمليرسون  /إملعلمون .يف هذه إملرحةل إلولية ،
يُمنح جممتع إلتعمل إلفرصة لالس امتع إىل إملفرودإت إلعربية من قبل إملعمل  /إمليرس .وإحلوإس إليت تعمل
يه حاسة إلسمع.
تقليد إملشاركني لتقليد ما قاهل إملعمل وفعهل .أما إملرحةل إلثانية  ،فقد بدأ تعمل إملوإطنني إس تخدإم
حوإسهم إملنطوقة للتعبري عن أصوإت إلالكم.
ابلقول  ،يتلو إملشاركون ما قاهل إملدرب .هذه يه إملرحةل إلثالثة  ،ويه أن يتعمل إملوإطنون بدأوإ
مبامرسة إلسلوب إلسمعي-إللغوي  ،والاس امتع مث إلقول.
إلتكرإر  ،يكرر إملشاركون عدة مرإت ما قاهل إملعمل وفعهل .إملرحةل إلخرية يه أن يُطلب من جممتع إلتعمل
أن ميارسها مر اإرإ وتكر اإرإ لتحسني إلتوإصل ابللغة إلعربية  ،ابلضافة إىل وسائل إلعالم إلعربية .إذإ
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اكنت هناك أش ياء ليست سلسة بعد  ،فس يقوم إمليرس ابلتوجيه وإلتربير .حبيث يمت حتقيق إلتعمل
ابلشلك إلمثل ووفقاا للتوقعات.
يمت لك ما س بق يف جو ميلء ابللفة  ،وإلفرح  ،والاسرتخاء  ،وإدلمع إملتبادل (إلتعزيز)  ،وعدم إخلوف من
إلساءة  ،وعدم إلسخرية  ،وإملسؤولية  ،والانضباط إلعايل  ،والاحرتإم إملتبادل .مبثل هذإ إدلمع وإلتشجيع  ،ميكن
لعملية إلتوإصل ابللغة إلعربية أن تسري بسالسة وسالسة ودون إرهاق.
عالوة عىل ذكل  ،فان إملوإد إلتعلميية إملقدمة للموإطنني إملتعلمني  ،ويه درإسات إملفرودإت وإحلوإر  ،تتعلق
بأنشطة إجملمتع الاجامتعي أو إلعديد من إلشخاص  ،مثل إملطارإت وإلفنادق وإلسوإق وإملنازل ومركبات إلركوب وحول
إلسفر  ،إىل جانب إملفردإت إلعامة أيضا ا .إملقدمة إملس تخدمة يف إحملادثة .مت أخذ إملوإد من كتاب دليل إدلرإسة يف
اكمفوجن عرب كيبومني (وحدة إلتعمل) .مدعومة أيضا ا مبرإجع أخرى  ،مثل إلقوإميس إلعربية وإلكتب ذإت إلصةل.
ويف إلوقت نفسه  ،فان إملعلمني وإملعلمني وإمليرسين مه أشخاص من ذوي إخلربة وتلقوإ تعلمياا يف جمال إللغة.
أما إملعلمون ومه )4 :عيل إقبال إملاجس تري  )2أمحد مفيد  )3عيل همدي إملاجس تري  )1عيل معني إمنور  ،ماجس تري.
مه إذلين يعلمون يعلمون وحيفزون تعمل إملوإطنني لفهم إللغة إلعربية .مما يزيد من ثبات معلية إلتعمل من إحلصول عىل رؤية
للحصول عىل رؤية ورساةل وأهدإف اكمفوجن عرب كيبومني.
تعمل أنشطة إلتعمل يف اكمفوجن عرب كيبومني ابلفعل وفقاا جلدول زمين حمدد مس بقاا .تنفيذ إلنشطة إملقررة
ملدة  41يو اما بتفاصيلها مرتني يف إلس بوع وهام إمجلعة وإلسبت .ويف إلوقت نفسه  ،ابلنس بة للساكن حول مدينة
اكمفوجن عرب كيبومني  ،مت إجرإء إلتدريب ثالث مرإت يف إلس بوع ملدة  :2دقيقة للك إجامتع .أثناء معلية إلتدريب ،
يبقى جممتع إلتعمل يف إملزنل حول اكمفوجن عرب كيبومني مع أعضاء إجملمتع إحمليل .هذإ جيعل من إلسهل عىل إملقميني تطبيق
نتاجئ إلتعمل إليت شاركوإ فهيا خالل فصل إلتعمل .كام س تعمل عىل تطوير بيئة لغوية (إلبيئة إللغوية) بشلك طبيعي.
برانمج إلتعمل بنظام إملناجه جيد ابلفعل  ،لكن رؤية ظروف وظروف إملوإطنني إملتعلمني س تكون هناك
عقبات مصاحبة هل .لن إملتعلمني مه أآابء وإلعديد مهنم دلهيم إنشغال خاص هبم  ،فانه خيلق مشالك يف معلية إلتعمل.
ذلكل  ،فان حتسني الاجامتعات إلـ  41كام هو موحض أعاله حيتاج إىل مزيد من الاهامتم من أجل حتقيق أهدإف تعمل
إللغة إلعربية إملرجوة.

إملناقشة
يف مرحةل إملناقشة ،س توحض إلباحثة حتليل إلنتاجئ من إلبياانت إليت انهل من نتيجة إملقابةل و إلوثيقة إليت
توحضها يف نتيجة إلبحث ابلشارة إىل إلطار إلنظري .يشري إىل إلطار إلنظري ،ينقسم أنوإع إلتخطيط مخسة
أقسام ،يه إلتخطيط إلس نوي و إلتخطيط إلفصيل و إلتخطيط إجلزيئ و إلتخطيط إلس بوعي و إلتخطيط
إليويم (خطة تدرييس) .دليلها بقول إملدير اكمفوجن عرب كيبومني يف إملقابةل ،أن ل يكون إلتخطيط إلس نوية و
إلتخطيط إلفصيل لن ل يكون إلربانمج إلفصيل و إلس نوي .أما إلربانمج يف اكمفوجن عرب كيبومني إلربانمج
إليومية ،يعين إلربانمج إلايم و إلربانمج إلايم و إلربانمج  42إلايم و إلربانمج  41إلايم ،ولكها تعلق يف
إلتخطيط.
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ينقسم مناذج ختطيط إلتعمل قسامن :مناذج ختطيط إلتعمل إلنظايم و إجرإء تطوير إلنظام إلتعلميي ) .(PPSIحتليل
إلباحثة من خالل مرإحل و حمتوى و إكامتل ،إس تخدم اكمفوجن عرب كيبومني مناذج إلتخطيط  PPSIإذلي
س نوحض مما ييل:
 .1صياغة أهدإف إلتعمل
قبل صياغة إملعمل خطة إلتدريس و إلتخطيط فيجب أن يعرف أهدإف و رؤية و بعثة للمؤسسة .من نتيجة إملقابةل إليت
توحضها مما ييل:
رؤية  :تلكم ابللغة إلعربية ابلطريقة إلسهوةل و إملمتعة
أ)
ب) بعثة
تعممي إللغة إلعربية
)1
جيعل إللغة إلعربية بفهم سهوةل
)2
يساعد إجملمتع يف تعلمي إللغة إلعربية لهامتم إلعبادة و إلعامل
)3
يزيك إجملمتع كيبومني خلاصة و إندونييس لعامة بلغة إلعربية
)4
يعطى تدريب الكم إللغة إلعربية للمجمتع بطريقة ).TEKWE (Praktek Dhewe
)5
من إلرؤية وإلبعثة مث صنع مهنام أهدإف إلتعلميية لاكمفوجن عرب كيبومني  ،ويه إلهدإف إلعامة وإلهدإف
إخلاصة .بشلك عام  ،هيدف تعمل إللغة لتحقيق إلكفاءة أو إلقدرة إللغوية نشطا أو سلبيا ،شفه ايا أو كتاب ايا .و أما إلغرض
إخلاصة لتعمل إللغة إلعربية يف اكمفوجن عرب كيبومني هو تمنية همارإت إللغة إلعربية حىت يمتكنوإ من إلتوإصل بشلك سلبيا
ونشطا ،وفهم إلقرأآن وإحلديث وفهم إلعلوم إدلين إلسالمية إلخرى .هدف أآخر لتعمل إللغة إلعربية ،هو خيلق خرجيني
إليت يس تطيعون الكم بلغة إلعربية نشاطا من خالل فصحة أو معية .يرجو إليمك الكم لغة إلعربية يف إلبيت و إملدرسة و
44
إدلاكن و إلسوق و إملطار و إلفندق و إحملطة و إلطرفية و غري ذكل.
 .2تطوير أدوإت إلتقيمي
إس تخدم اكمفوجن عرب كيبومني أدإة إلتقيمي عند دخول إلطالب وخترهجم .عند دخول إملؤسسة ،يعمل
إلطالب يف إختبارإ ابس تخدإم منوذج الاختبار إلبعدي ،لكنه هدف ليعرف معدل قدرة إلطالب يف إملرحةل إلوإحدة ،مث
نتاجئ الاختبار إلبعدي ميكن إس تخدإهما لتحديد إملوإد إملناس بة للطالب.
عند إجرإء أنشطة إلتدريس وإلتعمل  ،ل إس تخدم إملعمل أس ئةل الاختبار لكتشاف قدرإت إلطالب ،لكن يدعو إملعمل
إلطالب ملامرسة إلتحدث ابللغة إلعربية مبارشة إىل إلناطقني هبا ،من عرب  WhatsAppأو خشص ايا.
11

M.S Atabik & Yahya, PEMBELAJARAN BAHASA ARAB STUDI APLIKATIF DI KAMPUNG ARAB
KEBUMEN, ed. Mawi Khusni Albar and Layout dan Cover : Irfa’il Mar’, 1st ed. (Banyumas: CV. Rizquna, 2020),
78-79. http://repository.iainpurwokerto.ac.id/7253/1/B-3. Pembelajaran Bahasa Arab%2C Studi Aplikatif di
Kampung Arab Kebumen.pdf.
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وأما هناية إلتدريس ،ل إس تخدم إملعمل إلس ئةل ملعرفة قدرإت إلطالب ،ولكن ُطلب مهنم تقدمي عرض مثل إدلرإما
وإلغناء و غري ذكل ابس تخدإم إللغة إلعربية .هيدف هل إىل تدريب إلشجاعة عىل إلتحدث ابللغة إلعربية يف إلماكن إلعامة.
 .3حتديد إرشاد معلية أنشطة إلتعمل للطالب
تشري إملبادئ إلتوجهيية لعملية إلتدريس وإلتعمل يف اكمفوجن عرب كيبومني إىل خطط إدلروس وإملناجه
إدلرإس ية إليت مت وضعها مس بقاا .يف إلفصل  ،س يقوم إملعمل بتدريس إملوإد يف إلوحدإت  4و  2و  .3مث س يطلب إملعمل
من إلطالب عىل إلفور ممارسة إملادة إليت مت تدريسها  ،ابس تخدإم لك من إللغة إلعربية إلسويدية وإملرشعية .عادة ما
يتصل إملعلمون بأصدقاهئم يف إململكة إلعربية إلسعودية ومرص وإلسودإن حىت يتعمل طالهبم مبارشة من إلناطقني هبا.
 .4حتديد إرشاد إلنشطة للمعمل
تشري إملبادئ إلتوجهيية لنشطة إملعمل يف اكمفوجن عرب كيبومني اكمفوجن عرب كيبومني إىل إملناجه إملؤسس ية ،
وإليت يمت رشهحا بعد ذكل يف إملهنج إدلرإيس وخطط إدلروس .قبل أن يبدأ إلتعمل  ،جيب عىل إملعمل حتديد إلطريقة
وإلوسائط ومنوذج إلتعمل .جيب أن تكون إلطريقة إخملتارة متوإفقة مع أهدإف إلتعمل  ،أي إملتعة وإلرإحة والاسرتخاء.
ميكن للوسائط إملس تخدمة الاختيار من بني إملرإفق إليت مت توفريها أو تكييفها مع طريقة إلتعمل .بيامن ل ميكن فصل
إسرتإتيجية إلتعمل عن الاسرتإتيجية إملتفوقة لاكمفوجن عرب كيبومني  ،ويه إسرتإتيجية أو طريقة (Praktek
.Dhewe) TEKWE
 .5إرشاد تنفيذ إلربانمج
يشري تنفيذ إلربانمج يف اكمفوجن عرب كيبومني إىل  RPPوإملهنج إدلرإيس للتعمل يف إلفصول إدلرإس ية  ،بيامن
إس تخدم للتعمل خارج إلفصل إدلرإيس (منطقة إلكوخ) إرشادإت إملناجه إملؤسس ية .بعد ذكل  ،إلتعمل إملس تقل يف إجملمتع
إحمليط  ،يمتتع إلطالب حبرية إس تخدإم أي أسلوب لغوي يس تطيعونه ومه مراتحون  ،ابلطبع  ،مع تعديل إملفرودإت
إليت أتقهنا عامة إلناس.
 .6إرشاد الاصالح
يف هذه إملرحةل إلخرية  ،ل يوجد حتسني للربانمج  ،فقط حتسينات يف طرق إلتعمل وقسم إلتوجيه .يف معلية
إلتدريس وإلتعمل  ،يمتتع إملعمل حبرية حتسني إلطريقة إليت سيمت إس تخدإهما .مث عند ممارسة إلتحدث ابللغة إلعربية  ،إذإ
أخطأ إلطالب  ،فسوف يصححه إملعمل .حبيث ل توجد يف هذه إملرحةل مبادئ توجهيية للتحسني  ،ولكن يمت إجرإء
إلتحسينات حبرية مع وجود مرإجع اثبتة خلط إلرؤية ورساةل إلتعمل.

إخلامتة
إس تخدم اكمفوجن عرب كيبومني نوع إلتخطيط إليويم ،لن إلربإمج إملتاحة يف اكمفوجن عرب كيبومني
يه برإمج يومية فقط ،مثل برانمج أايم و وبرانمج أايم و وبرانمج  42أايم و وبرانمج  41يو اما .عنرص
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 وهام منوذج، ينقسم منوذج إلتخطيط إىل قسمني.أآخر جيب مرإعاته يف مرحةل إلتخطيط هو منوذج إلتخطيط
بناء عىل إلتحليل من حيث إملرإحل
 ا.)PPSI( ختطيط إلتدريس إلنظايم وإجرإءإت تطوير إلنظام إلتعلميي
 ميكن ملخص أن، من نتاجئ إلتحليل.PPSI  إس تخدم اكمفوجن عرب كيبومني منوذج إلتخطيط،وإحملتوى والاكامتل
. وإملهنج إدلرإيسRPP  وتمتزي إحدإها بوجود،اكمفوجن عرب كيبومني ينفذ أنشطة ختطيط إلتعمل
 أن إملشلكة تتعلق.إملشلكة إليت يوإهجها إملعلمون عند ختطيط تعمل إللغة إلعربية وكيفية إلتغلب علهيا
 يصعب إملعلمون عىل حتديد إملوإد ملعادةل فهم. إملشلكة إليت يوإهجها حيث قدرإت إلطلبة إخملتلفون.ابلطللبة
 مثل يف أول مرة يدخل، وإحلل إملأخوذ من هذه إملشلكة هو بأخذ إملوإد إملوجودة يف إملس توى إملتوسط.إلطلبة
. مث يمت حساب إملتوسط هناك، لتحديد قدرإت إلطلبة،إلطلبة إجرإء إختبار ما بعد
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