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 :استراثيجية جعليم مادة الصالة للمعوقين (الشلل الدماغي) في
مىغىع البدث
املدرسة إلابحدائية الخاصة صفى بموجوكزثو.
ونغعث اللجىت بىجاخه و اؾخدهانه صعحت ؾغحاها في نؿم التربُت ؤلاؾالمُت ًلُت غلىم
التربُت و الخػلُم حامػت مىالها مالَ ببغاَُم ؤلاؾالمُت الحٍىمُت ماالهو للػام الضعاسخي
 1105/1104م.
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ونض هظغها قُه خو الىظغ ،وؤصزلىا قُه بػؼ الخػضًالث و ؤلاضالخاث الالػمت
لٍُىن غلى شٍل اإلاؿلىب الؾخكاء شغوؽ اإلاىانشت إلجمام الضعاؾت و الحطىُ غلى
صعحت ؾغحاها ( )S-0في نؿم التربُت ؤلاؾالمُت ًلُت غلىم التربُت و الخػلُم حامػت مىالها
مالَ ببغاَُم ؤلاؾالمُت الحٍىمُت ماالهو للػام الضعاسخي  1105/1104م.
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 :اؾخحراجُجُت حػلُم ماصة الطالة للمػىنحن (الشلل الضماغي) في
اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى بمىحىيغجى

ؤنغ بإن َظا البدث الجامعي الظي خػغجه لخىقحر شغوؽ الىجاح لىُل صعحت
ؾغحاها في نؿم التربُت ؤلاؾالمُت ًلُت غلىم التربُت و الخػلُم حامػت مىالها مالَ
ببغاَُم ؤلاؾالمُت الحٍىمُت ماالهو جدذ اإلاىغىع :اؾتراجُجُت حػلُم ماصة الطالة
للمػىنحن (الشلل الضماغي) في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى بمىحىيغجى.
خػغجه و يخبخه بىكسخي وما ػوعجه مً ببضاع ؾحري ؤو جإلُل آلازغ .وبطا ؤصعى ؤخض
اؾخهباال ؤهه مً جإلُكه و جبُحن ؤهه قػال لِـ مً بدثي قإها ؤجدمل اإلاؿاولُت غلى طلَ،
ولًٌ جٍىن اإلاؿاولُت غلى اإلاشغف ؤو غلى مؿاولي نؿم التربُت ؤلاؾالمُت ًلُت غلىم
التربُت و الخػلُم حامػت مىالها مالَ ببغاَُم ؤلاؾالمُت الحٍىمُت ماالهو.
خغع َظا ؤلانغاع بىاء غلى عؾبتي الخاضت وال ًجبروي ؤخض غلى طلَ

ز

إلاهداء

ؤشٌغ هللا الظي ؤوػمجي باإلًمان وؤلاؾالم
ّ
لىالضي خمضي و ؤضلحت املحبىبحن واملحترمحن
ؤَضي َظا البدث زالطا
الظان عبُاوي ضؿحرا بإخؿً التربُت
و بظال حهضَما و اوناتهما بىطُدت
و صقػاوي بالصجاغت و الحماؾت
و ؤدي يبحر املحبىب خمُض هللا ،و ؤزىحي املحبىبت هىع َضاًت لُلت اإلاباعيت،
و مغوي صاوص ببغاَُم
و ألاؾاجظ الظًً ؤغؿىوي غلىمهم
واإلاضعؾت الػالُت الغوغت الػلمُت بٌغجىؾىهى غىجىى
و نؿم التربُت ؤلاؾالمُت ًلُت غلىم التربُت و الخػلُم
حامػت مىالها مالَ ببغاَُم ؤلاؾالمُت الحٍىمُت ماالهو
ألاخبت ّ
و ػمالجي ّ
زاضت في قطل  Gو  Hو ػمالجي في مؿٍان واعؾاصًىاجا
الظًً ًغاقهىهجي و ٌؿاغضوهجي في بنهاء البدث الػلمي

باعى هللا في ًل مً حػمل لىحهه الٌغٍم
حؼايم هللا زحر الجؼاء

ح
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ط

كلمة الشكز و الحقديم
ميحرلا نمحرلا هللا مسب
ّ
الحمض هلل الظي ؤوػمىا وػاما يثحرة و َضاًت ،و الطالة و الؿالم غلى الىبي
زاجم ألاهبُاء و اإلاغؾلحن و غلى آله و ؤصحابه و مً جبػهم بةخؿان بلى ًىم الضًً،
لهض اهخهى الباخثت مً يخابت َظٍ الغؾالت التي ؤضبدذ شغؾا مً شغوؽ
بجمام الضعاؾت الجامػُت لبرهامج "ؾغحاها" نؿم التربُت ؤلاؾالمُت ًلُت غلىم
التربُت و الخػلُم حامػت مىالها مالَ ببغاَُم ؤلاؾالمُت الحٍىمُت ماالهو ،واغلم
ّؤن َظا البدث لم جخم صون مؿاغضة ألاناعب ألاخباء و ألاؾاجظة الٌغماء و الؼمالء
الغخماء .قإنىُ شٌغا حؼٍال إلاً ؾاغضوي في اجمام َظا البدث و باألزظ ُ:
 .1قػُلت بغوقِؿىع الضيخىع الحاج مجُُا عاَاعحى بىضل عثِـ حامػت
مىالها مالَ ببغاَُم ؤلاؾالمُت الحٍىمُت ماالهو.
 .2قػُلت الضيخىع الحاج هىع غلي اإلااحؿخحر بىضل غمُض ًلُت التربُت
والخػلُم حامػت مىالها مالَ ببغاَُم ؤلاؾالمُت الحٍىمُت ماالهو.
 .3قػُلت الضيخىع مغهى اإلااحؿخحر بىضل عثِـ نؿم التربُت ؤلاؾالمُت
حامػت مىالها مالَ ببغاَُم ؤلاؾالمُت الحٍىمُت ماالهو.
 .4مشغفي الٌغٍم ألاؾخاط هىع الُهحن اإلااحؿخحر الظي ًكػل بةشغاف و جهضًم
ؤلاعشاص الىاقؼ و الخىحهاث اإلاكُضة التي ؾاغضججي يثحرا في بيماُ َظا
البدث.
 .5حمُؼ ألاؾاجظ بجامػت مىالها مالَ ببغاَُم ؤلاؾالمُت الحٍىمُت ماالهو
الظًً ًىىعون عوحي و لبي بػلىمهم و بعشاصاتهم ختى جخم يخابت َظا البدث
الجامعي.
 .6الىالضًً الظان ًضغىا الباخثت في ًل ونذ.

ي

 .7عثِـ اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكي بمجىيغجى التي نض مىدتي الكغضت
الثمىُت لػملُت البدث الجامعي.
 .8ػمالء ألاخباء و ًل مً ؾاغضوي و ّ
شجػجي في بجمام َظا البدث الظي ال
ّ
ًمًٌ ؤن ؤطيغ ًلهم.
و َظٍ الغؾالت –خهُهت -ال جسلى مً ألازؿاء ،قترحى الباخثت ممً جٌدؿبها
ؤلانتراخاث و ؤلا ههُاصاث ختى جخؿىع مؿخىي الٌماُ والجماُ ،قيشٌغ إلاً نام
يما وشٌغ إلاً ٌؿخكُضَا و ٌػلمها لؿحرٍ ،غسخى هللا ؤن ًجػل َظٍ الغؾالت
(الباخثت) غلما ًيخكؼ به و إلاً ًيخكػها حؼاء ًخىقغ به.
َظا ما جغٍض الباخثت جمهُضٍ ،و هللا وؿإُ ؤن ًىقهىا بلى ما ًدبه و ًغغاٍ بهه
ؾمُؼ مجُب ،قدؿبىا هللا وػم الىيُل وػم اإلاىلى و وػم الىطحر.
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الباخثت

بانُت الطالحت الحمضي
عنم الهُض01001127 :
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مؿخسلظ البدث
بانُت الطالحت الحمضي .1105 ،اؾتراجُجُت حػلُم ماصة الطالة للمػىنحن (الشلل
الضماغي) في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى مىحىيغجى .البدث الجامعي،
نؿم التربُت ؤلاؾالمُتً ،لُت غلىم التربُت والخػلُم ،حامػت مىالها مالَ
ببغاَُم ؤلاؾالمُت الحٍىمُت ماالهو.
اإلاشغف :هىع الُهحن اإلااحؿخحر.
الٍلماث اإلاكخاخُت :اؾتراجُجُت الخػلُم ،ماصة الطالة ،الشلل الضماغي
الشلل الضماغي َى اغؿغاب في ؤغػاء الحغًي (الجؿض) و جاصي الطػىبت في
ؤوشؿت الُىمُت يؤلؾكاُ الػاصًت .اخىاُ الؿالب الشلل الضماغي غامت في اإلاضعؾت
ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى مىحىيغجى ،ال ًهضع الهُام هكؿه ؤو ًمشخي بىكؿه .ختى
ًطػب الخػلُم ماصة الطالة للؿالب الشلل الضماغي في في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت
الخاضت ضكى مىحىيغجى.
وؤَضاف َظا البدث َى )0( :مػغقت حػلُم ماصة الطالة للمػىنحن (الشلل
الضماغي) في اإلاضعؾت الابخضاثُت الخاضت ضكى )1( .مػغقت مشٌالث للمػلم في
حػلُم ماصة الطالة للمػىنحن (الشلل الضماغي) في اإلاضعؾت الابخضاثُت الخاضت
ضكى )2( .إلاػغقت الاؾتراجُجُاث خل اإلاشٌالث للمػلم في حػلُم ماصة الطالة
للمػىنحن (الشلل الضماغي) في اإلاضعؾت الابخضاثُت الخاضت ضكى.
بن مىهج َظا البدث اإلاؿخسضم َى اإلاىهج الىىعي باإلاضزل الىضكي .ا الباخثت
هي الجامػت البُاهاث لغثِؿُت ،و ٌؿخسضم اإلاالخظت و اإلاهابلت و الىزاثو .لحطىُ
البُاهاث .زم ًىهطها ،و ًهضمها .و ًلخظ الىخاثج.
وهخاثج ؤن (ٌ )0ؿاوي حػلُم الطالة للشلل الضماغي و ألاؾكاُ الػاصًت ألاولى
ٌػؿي ماصة الطالة الىظغٍت للؿالب غً يُكُت الطالة ،و حشخمل الهغاءاث و
الحغيت في الطالة ،و الثاوي هي ٌػخاص الؿالب الطالة حماغت في اإلاضعؾت)1( .
اإلاشاًل للمػلم في حؿم الؿالب )2( .اؾتراجُجُت خل اإلاشاًل للمػلم الػالج
اإلانهي ،و الػالج نضعة الىكـ ،و ًؼٍض ماصة زاعج الكطل.
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ABSTRACT
Baqiatus, Sholihah Al Hamdi. 2116. Learning Strategies Solat Material for
Children with Special Needs (Cerebral Palsy) in Special Primary Schools
Shafa Mojokerto. Thesis, Islamic Education Department, Tarbiyah Science
and Teaching Faculty, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim
Malang.
Thesis Supervisor: Nurul Yaqien, M.Pd
Keywords: Learning Strategies, Solat material, Cerebral Palsy
Cerebral palsy is a disorder of the limbs (physical) that causes them have
difficulty in activities like other normal children. In general, students of cerebral
palsy in Special Elementary School Shafa Mojokerto still can not stand up or walk
normally. So it's not easy to learning about solat material for cerebral palsy
children in Special Elementary Shafa Mojokerto.
The purpose of this research are; (1) Understand the learning about solat
material for cerebral palsy children in Special Elementary School Shafa
Mojokerto. (2) Understand the problems in learning about solat material for
cerebral palsy children in Special Elementary School Shafa Mojokerto. (3)
Understand the strategies to solve the problems in learning about solat material
for cerebral palsy children in Special Elementary School Shafa Mojokerto.
The method of this research is qualitative approach descriptively. The
main instrument is the researchers itself, and the techniques of collection by
observation, interviews, and documentation. Data were analyzed by reducing
irrelevant data, data explanation and conclusions.
The results of research are; (1) The learning about solat material for
cerebral palsy is such as normally children, the first step is the lecture about Solat
material included the recitation and the activation. The next step is habituating the
students to do Solat together. (2) The obstacles of teacher are the limited of
facilities and professional teacher for dissabilities. (3) The strategies to solve
problem by occupational therapy, self care and giving additional materials.
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ABSTRAK
Baqiatus, Sholihah Al Hamdi. 2116. Strategi Pembelajaran Materi Shalat Untuk
Anak Berkebutuhan Khusus (Cerebral Palsy) Di Sekolah Dasar Khusus
Shafa Mojokerto. Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu
Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang.
Pembimbing Skripsi: Nurul Yaqien, M.Pd
Kata Kunci: Strategi Pembelajaran, Materi Shalat, Cerebral Palsy
Cerebral palsy merupakan gangguan pada anggota gerak (fisik) yang
menyebabkan mereka mengalami kesulitan dalam beraktivitas seperti anak normal
lainnya. Secara umum siswa cerebral palsy di SD Khusus Shafa Mojokerto masih
belum bisa berdiri tegak ataupun berjalan dengan normal. Sehingga tidaklah
mudah pembelajaran materi shalat bagi anak cerebral palsy di SD Khusus Shafa
Mojokerto.
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) Mengetahui pembelajaran
materi shalat untuk anak cerebral palsy di SD Khusus Shafa Mojokerto. (2)
Mengetahui problematika dalam pembelajaran materi shalat pada anak cerebral
palsy di SD Khusus Shafa Mojokerto. (3) Mengetahui strategi dalam
menyelesaikan masalah dalam pembelajaran materi shalat pada anak (cerebral
palsy) di SD Khusus Shafa Mojokerto.
Metode dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis
deskriptif. Instrumen utama adalah peneliti sendiri, dan teknik pengumpulan yang
digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh
dianalisis dengan mereduksi data yang tidak relevan, memaparkan data dan
menarik kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) pembelajaran materi shalat untuk
cerebral palsy sama dengan anak normal lainnya, langkah pertama yaitu
pemberian materi shalat secara teori berupa materi tatacara pelaksanaan shalat
yaitu mencakup materi bacaan dan gerakan dalam shalat. Langkah selanjutnya
yaitu dengan melakukan pembiasaan shalat kepada siswa secara berjama’ah. (2)
kendala yang dialami oleh guru yaitu pada sarana dan prasarana yang tersedia di
sekolah sangat terbatas serta kemampuan guru yang terbatas. (3) strategi dalam
menyelesaikan masalah dengan terapi okupasi, bina diri dan pemberian materi
tambahan.



الفصل ألاول
املقدمة
أ-ؾُام البدث
ؤلاؾالم َى الضًً الىحيٌ ،ػؿي ؤلاؾالم ؤلاعشاصاث و الخىحيهاث لئلوؿان.
ّ
و يهضف جىقحر الهضوء و الؿالم للمامىحن .وٍىظم ؤلاؾالم حمُؼ ؤمىع ؤلاوؿان
ألاؾاسخي .وٍغجب خُاة ؤلاوؿان في مجمىغت الػالناثّ ،بما خبل مً هللا ،و خبل
مً الىاؽ ،و ألازالم بالبِئت.
ًخػمً ؤلاؾالم غلى زالزت امىع ألاؾاسخي ،هي الػهُضة و الشغَػت
وألازالم .جدخىي الػهُضة ؤلاًمان يمباصت ألاؾاسخي ،وجدبػها الشغَػت
ؤلاؾالمُت في شٍل غملُت ؤلاًمان وجهضًم الىكـ غلى الػباصة ،بما مباشغة ؤو
ؾحر اإلاباشغة .و الػباصة هي اجطاُ مؼ هللا و وظُكت ؤلاوؿان ألاؾاسخي يػبض
هللا .يما ناُ هللا حػالى في الؿىعة الظاعٍاث45 :
َ َ َ َ ْ ُ ْ َّ َ ْ َ َّ
3
وـ ِبال ِل َُ ْػ ُب ُضو ِن﴾
﴿وما زلهذ ال ِجً و ِؤلا
ولظلَ وحب غلُىا ان وػغف و هخػلم يُكُت الػباصة ،زاضت يُكُت
ّ
ّ
الطالة .و مهم لىا ؤن ٌػلمها الى الؿكل مىظ الطؿاع ،ألنها جإزغ في اإلاؿخهبل.
يما ناُ ػيُت صعحت ًإزغ التربُت ،و الخبرة ،و الخضعٍب في مغخلت الؿكىلت صًً
ؤلاوؿان.

3

3الهغآن الٌغٍم( 40 ،الظاعٍاث) 45
4

Abdul Madjid dan dian Andayani, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, (Bandung:
PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm 66
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جسخلل اؾتراجُجُت حػلُم ماصة الطالة لؤلؾكاُ الػاثهت و الػاصًت ،بما في
شغح الضعؽ ؤو جؿبُو الطالة .ألن ًسخلل ألاؾكاُ الػاثهت و الػاصًت ،لظا
ًإزغ في جىكُظ الضعاؾت و ازخُاع ؾغٍهت الخػلُم.
ألاؾكاُ طو الحاحت الخاضت ّ
ٌؿمى "ألاؾكاُ الػاثهت" و َى ًضُ غلى
اغؿغاباث مػُىت .الؿكل طوي الحاحت الخاضت َى ألاؾكاُ املخخلكت غً
ألاؾكاُ الػاصًت مً الىاخُت الػهلُت ؤو نضعة الحؿُت ،و مهاعة الاجطاُ،
والؿلىى الاحخماعي ؤو الؿماث الجؿمُت.4
غىض وولكؿاوـ ( )Wolfgangيما ههلها حمُلت ،مً اإلاػىنحن َم ألاضم ،و
ألاغمى ،و جىا ؾغاَُخا ،و جىهاصايؿا ،و الشلل الضماغي ،واغؿغاب الػاؾكت ،و
غػل نضعة الكهم ،و ؤوجِـ ،و جىمُت الؿكل مبؿئت 5.و ًدخاج الشلل
الضماغي اَخماما يبحرا في خُاجه.
الشلل الضماغي َى ؤلاغؿغاب ٌؿبب غضم الهضعة خغيت بػؼ الػػالث،
لكؿاص في الضماؽ .وحىص ازخالُ الىظُكي في املخً ،ان الؿالب اإلاػىنت (الشلل
الضماغي) ًطػب في اللؿت ،و الىؿو ،و الٌخابت ،و الخػلم و الاغؿغاباث
الىكؿُت.6
يما ونؼ في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى مىحىيغجى .جهؼ اإلاضعؾت في
الشاعع قالم مغاٍ  IIعنم  13مؿايً حاقان ؤؾغي ؾىًى مىحىيغجى .جبضو

5

Jamila K. A. Muhammad, Special Education For Special Children, (Bandung: Hikmah, PT
Mizan Publika, 2006), hlm. 33
6
Ibid, hlm. 36
3
Merisya Gabrina Tifali, Meningkatkan Kemampuan Motorik Halus Melalui Media Papan Alur
pada Anak Celebral Palsy Tipe Spastik. Jurnal Volume 3. Nomor 1. Th. September 2111), hlm.
456
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ّ
ضؿحرة و مسخلكت باإلاضؾت آلازغٌ .ػلم قيها بػؼ الؿالب اإلاػىنت منها الشلل
الضماغي ،و عجغاصاسخي مىخاُ ،و غػل البطغ.

8

غضص الؿالب في َظٍ اإلاضعؾت خىالي ؤخض غشغ ؾالباً .ل الؿلبت طو
الحاحت الخاضت .و غضص الؿالب الشلل الضماغي َى ؾخت الؿالبً .طػب
الؿالب بالشلل الضماغي في خغيت حؿمها .ؾىي طلَ اخض منهم ؤصوى مً
هاخُت ألاًاصًمُت مً الؿالب الشلل الضماغي آلازغًٍ.9
ّ
مخسغحىن صون مً غلىم
و اإلاػلم قيها ؤعبػت ؤشخاص .و مػظم اإلاػلم
التربُت ؤلاؾالمُت و الًملٍىن الخبرة في غلىم الىكـ.

11

لظا ًدخاج اإلاػلم

اؾتراجُجُت الخاضت في الخػلُم ماصة الطالة ،ألن ًطػب ألاؾكاُ الشلل
الضماغي خغيت حؿمه ،اإلاثاُ ال ٌؿخؿُؼ الهُام و الٌخابت.
ًػػل الؿالب الشلل الضماغي خغيت حؿمهم ،ؤما الطالة هي الػباصة
جخٍىن مً ألاقػاُ و ألانىاُ .لظا بن ّ
ًهل اإلاػلم مكاَم غً اؾتراجُجُت
الخػلُم قُجض الطػىباث في الخػلُم .ولًٌ ٌؿهل اإلاػلم في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت
الخاضت ضكى بمىحىيغجى حػلُم ماصة الطالة لؤلؾكاُ الشلل الضماغي.
ٌؿخسضم اإلاػلم بػؼ الاؾتراجُجُاث الخاضت في الخػلم .لظا جىجظب الباخثت
بةحغاء البدىر جدذ الػىىان "اؾتراجُجُت حػلُم ماصة الطالة للمػىنحن
(الشلل الضماغي) في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى بمىحىيغجى".

ب-ؤؾئلت البدث
 7هخاثج اإلاهابلت مؼ مػلم اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى مىحىيغجى ،بؾمها ؾُضة ؤها 11 ،ؤبغٍل 1105
 8هخاثج اإلاهابلت ،اإلاغحؼ الؿابو
 01هخاثج اإلاهابلت ،اإلاغحؼ الؿابو
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 -1يُل حػلُم ماصة الطالة للمػىنحن (الشلل الضماغي) في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت
الخاضت ضكى بمىحىيغجى؟
 -2ما مشٌالث للمػلم في حػلُم ماصة الطالة للمػىنحن (الشلل الضماغي) في
اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى بمىحىيغجى؟
 -3يُل اؾتراجُجُت خل اإلاشٌالث للمػلم في حػلُم ماصة الطالة للمػىنحن
(الشلل الضماغي) في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى بمىحىيغجى؟
ج-ؤَضاف البدث
مً ؤؾئلت البدث اإلاظًىعة مً نبل قهضف َظا البدث وَى:
 -1إلاػغقت حػلُم ماصة الطالة للمػىنحن (الشلل الضماغي) في اإلاضعؾت
الابخضاثُت الخاضت ضكى بمىحىيغجى.
 -2إلاػغقت مشٌالث للمػلم في حػلُم ماصة الطالة للمػىنحن (الشلل الضماغي)
في اإلاضعؾت الابخضاثُت الخاضت ضكى بمىحىيغجى.
 -3إلاػغقت الاؾتراجُجُاث خل اإلاشٌالث للمػلم في حػلُم ماصة الطالة
للمػىنحن (الشلل الضماغي) في اإلاضعؾت الابخضاثُت الخاضت ضكى
بمىحىيغجى.
د -قىاثض البدث

ًغحى الباخثت ّؤن َظا البدث ؤن ًٍىن مكُضا بما مً هاخُت الىظغٍت و الػلمُت.
و غلى َظا الىظغٍت هخاثج جٍىن مكُضة بما ًليٌ :ػؿي اإلاؿاغضة اإلاكُضة غلى
ؾبُل الىظغٍت ،اإلاُخىصولىحُا وججغٍبُا إلاطالح ؤًاصًمي مً هاخُت البدث
الخػلُمي قػال غً اؾتراجُجُت الخػُلم للمػىنحن وبساضت الشلل الضماغي.

5

ؤما مً هاخُت الػملُت ًٍىن مكُضا إلاا ًلي:
 -1اإلااؾؿاث الخػلُمُت :اإلاػلىماث إلصاعة الخػلُم في الخضماث ؤلاحخماغُت في
مداولت الخدؿحن والخػؼٍؼ و الخؿىٍغ اؾخحراجُجُت الخػلُم للمػىنحن.
 -2الباخثت والباخث اإلاؿخهبل
أ) للباخثت :حؿخػمل الباخثت البدث زبرة في جؿبُو اؾتراجُجُت الخػُلم
غىضما جىىي لخػلُم ألاؾكاُ طوي الحاحت الخاضت.
ب)للباخث اإلاؿخهبل :عحاء ؤن ّ
ًلهم البدث الباخث اإلاؿخهبل لخهُُم
َظا البدث في اإلاؿخهبل ؤو جؿىٍغٍ في مجاُ آزغ.
ه -الضعاؾاث الؿابهت
ًان البدث ؤو الضعاؾاث الؿابهت طوا غالنت بهظا الػىىان .و َظا بُان
البدث الؿابو ،واإلاؿاواة ،و الكغم مؼ َظا البدث.
ألاولىَ ،ى البدث حىلُاصيً 00،بدث غً اؾتراجُجُت مػلم التربُت
ؤلاؾالمُت في اعجكاع الضواقؼ الخػلُم للخىاؾغاَُخا (صعاؾت الحالت باإلاضعؾت
اإلاخىؾؿت اإلاػىنحن بماالهج) هخاثج َظا البدث ؤن اؾتراجُجُت مػلم التربُت
ؤلاؾالمُت في اعجكاع صواقؼ الخػلُم ؾالب جىاؾغاَُخا باإلاضعؾت اإلاخىؾؿت
ً
اإلاػىنحن بماالهجً ،خٍىن مً ؤعبؼ مغاخل وهي :ؤوال ،الخهضًم باؾخسضام ؾغٍهت
الؿاُ والجىاب ،و ؾغٍهت جٌغاع ماصة الضعاؾُت .زاهُا ،هىاة الخػلُم بؿغٍهت
اإلاماعؾت و ؾغٍهت زؿىة قسؿىة .زالثا ،جهُُم بؿغٍو الؿاُ والجىاب
مباشغة (شكىٍا) .عابػا ،ومخابػت بخٌغاع اإلااصة الخػلُم .اما اإلاشٌالث التي
11

Julyadi. 2012. “Strategi Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Dalam Meningkatkan Motivasi
Belajar Terhadap Siswa Tuna Grahita (Studi Kasus di SMPLB C SLB Pembina Tingkat Nasional
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جىاحه اإلاػلم َى في ؤزىاء الخػلم ٌػجي شغح ماصة الخػلُم و الخؿبُو غلى
الؿالب .و الحلىُ اإلاشٌالث التي جهىم بها اإلاػلم هي انتراب الؿالب بيؿبت
اخخُاحاتهمً ،يبػي ؤن ًٍىن اإلاػلم لضي الطكت الطبر و ؤلازالص.
لا لا الٌمالُتً 01،بدث غً حػلُم التربُت ؤلاؾالمُت للمػىنحن في اإلاضعؾت
الثاهىٍت اإلاػىنحن قىجغا حاًا لىوًىاعو بماالهج .وٍدطل َظٍ الضعاؾت ؤن
جىكُظ حػلُم التربُت ؤلاؾالمُت ًىاؾب بسطاثظ ألاؾكاُ طوي الحاحت
ّ
الخاضت ،ؤال وهي اؾخسضام شػاع في اجساط اؾتراجُجُت الخػلُم .و شػاع
اإلاضعؾتَ،ى ًهغؤًٌ ،خبً ،ماعؽً ،خظيغً ،خٌغعً ،الخظ.
ؤعي ثٍا بضًئرحيً 02،بدث خىُ جىكُظ التربُت ؤلاؾالمُت في اإلاضعؾت
اإلاخىؾؿت اإلاػىنحن اإلااؾؿت جىهاؽ بىجؿا التربىٍت بماالهج .هخاثج َظا البدث
وهي اإلاىاص الخػلُمُت التربُت ؤلاؾالمُت لؤلؾكاُ ألاضم جدؿاوي باألؾكاُ
الػاصًت غامت ،ؤما ؤلاؾخحراجُجُت الخػلُمُت اإلاؿخسضمت وهي ٌشخمل غلى
ؤلاؾخحراجُجُت التريحز غلى اإلاضعؽ ،واإلاضزل اإلاؿخسضمت هي ؾغٍهت ؤلالهاثُت،
وؾغٍهت الخػلُمُت الؿُانُت ،وؾغٍهت الىص والغخمت.
حضوُ 0.0
الضعاؾاث الؿابهت
بؾم الباخث
عنم
وؾىت و امىغىع

اإلاغاصف

الكغم

جغيحز البث
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حىلُاصي
(،1101،)julyadi

 ٌؿاوي ًبدث  -جغيحزغً اإلاػىنحن.

اؾتراجُجُت مػلم ٌ -ؿاوي

0

البدث:

ًخٍىن مً ؤعبؼ مغاخل
ً
وهي :ؤوال ،الخهضًم
ؾغٍهت

حىلُاصي

باؾخسضام

التربُت ؤلاؾالمُت

باؾخسضام

ًغيؼ

الؿاُ والجىاب ،و

في اعجكاع الضواقؼ

مىهج البدث

للخىاؾغاَُ

ؾغٍهت جٌغاع ماصة

الخػلُم

الىىعي

جا و ًبدث الضعاؾُت .زاهُا ،هىاة

للخىاؾغاَُخا

الىضكي.

اعجكاع

الخػلُم

(صعاؾت الحالت)

الضواقؼ

اإلاماعؾت و ؾغٍهت

باإلاضعؾت

الخػلم ،اما زؿىة قسؿىة .زالثا،

اإلاخىؾؿت

الباخثت َى جهُُم بؿغٍو الؿاُ

اإلاػىنحن بماالهج)

الشلل

بؿغٍهت

والجىاب

مباشغة

الضماغي و (شكىٍا).

عابػا،

اؾتراجُجُت ومخابػت بخٌغاع اإلااصة
حػُم ماصة الخػلُم .اما اإلاشٌالث
الطالة لهم التي جىاحه اإلاػلم َى
 -مىنؼ

في ؤزىاء الخػلم ٌػجي

البدث َى شغح ماصة الخػلُم و
في اإلاضعؾت الخؿبُو غلى الؿالب.
اإلاخىؾؿت

و الحلىُ اإلاشٌالث

اإلاػىنحن

التي جهىم بها اإلاػلم هي

بماالهج

انتراب الؿالب بيؿبت
اخخُاحاتهمً ،يبػي ؤن

6

ًٍىن اإلاػلم لضي
الطبر و

الطكت
ؤلازالص
لا لا الٌمالُت ٌ -ؿاوي ًبدث  -مىغىع
( Luk Luk Ul

ٌ -ؿاوي

،)Kamalia
،1103

حػلُم

التربُت ؤلاؾالمُت
للمػىنحن

غً اإلاػىنحن.

في

اإلاضعؾت الثاهىٍت
1
اإلاػىنحن قىجغا

باؾخسضام
مىهج البدث
الىىعي
الىضكي.

البدث َى ؤلاؾالمُت

ًىاؾب

بسطاثظ

ألاؾكاُ

للمػىنحن

في طوي الحاحت الخاضت،
غامت
ّ
ؤال وهي اؾخسضام
اإلاضعؾت
شػاع

الثاهىٍت.

بماالهج

في

اجساط

 مىنؼ البدث اؾتراجُجُت الخػلُم .وَى

لىوًىاعو

حاًا

ؤن جىكُظ حػلُم التربُت

في شػاع

اإلاضعؾتَ،ى

اإلاضعؾت

ًهغؤًٌ ،خبً ،ماعؽ،

الثاهىٍت

ًخظيغً ،خٌغعً ،الخظ.

اإلاػىنحن
قىجغا

حاًا

لىوًىاعو
بماالهج
ؤعي ثٍا بضًئرحي ٌ -ؿاوي ًبدث  -مىغىع
2

(

Eka

Ari

ٌ -ؿاوي

،)Budiarti
،1104

غً اإلاػىنحن.

جىكُظ

باؾخسضام

هخاثج َظا البدث وهي

البدث َى اإلاىاص الخػلُمُت التربُت
ألاضم

ؤلاؾالمُت

وٍغيؼ غً ألاضم

لؤلؾكاُ
جدؿاوي
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التربُت ؤلاؾالمُت
في

اإلاضعؾت

اإلاخىؾؿت

مىهج البدث

جىكُظ

باألؾكاُ

الىىعي

التربُت

غامت،

الىضكي.

ؤلاؾالمُت

ؤلاؾخحراجُجُت

للمػىنحن

الخػلُمُت اإلاؿخسضمت

اإلاػىنحن اإلااؾؿت
جىهاؽ

بىجؿا

التربىٍت بماالهج

 -مىنؼ

وهي

الػاصًت
ؤما

غلى

ٌشخمل

البدث َى ؤلاؾخحراجُجُت التريحز
في اإلاضعؾت غلى اإلاضعؽ ،واإلاضزل
اإلاخىؾؿت

اإلاؿخسضمت هي ؾغٍهت
وؾغٍهت

اإلاػىنحن

ؤلالهاثُت،

اإلااؾؿت

الخػلُمُت الؿُانُت،

جىهاؽ

وؾغٍهت الىص والغخمت.

بىجؿا
التربىٍت
بماالهج
ًسخلل البدث مؼ البدىر الؿابهت ،جغيؼ الباخثت غً اإلاػىنت و هي
الشلل الضماغي ،زاضت حػلُم ماصة الطالة لؤلؾكاُ الشلل الضماغي .ؾىي
طلَ ًبدث الباخثت مشٌالث الخػلُم ؤزىاء الضعاؾت ماصة الطالة و جدلُلها.
ألن ًطػب حػلُم ماصة الطالة للػاثهت الشلل الضماغيً .طػبىن خغيت
حؿمهم ،لظا ًدخاج اؾتراجُجُت الخاضت.
و -جدضًض اإلاطؿلحاث
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أ-ؤلاؾتراجُجُت هي الخسؿُـ بػؼ ألاوشؿت لحطىُ ؤَضاف مػُىت .في
الخػلُم ،ؤلاؾتراجُجُت هي بػؼ زؿت ألاوشؿت ٌػمل بها اإلاػلم والؿالب
لخدهُو ؤَضاف الخػلم.
ب-الطالة لؿت هي الضغاءً ،ان الطالة وؾاثل ؤلاجطاُ بحن الػبض و الخالو
ٌػجي هللا .و الطالة جخػمً غً ألانىاُ و ألاقػاُ مكخخدت بالخٌبحر و
مسخخمت بالدؿلُم.
ج-الػاثو َى ألاؾكاُ املخخلكت مً ألاؾكاُ الػاصًت ألن جدضًض الهضعة لهم،
ّبما حؿمُت ،و غهلُت ،و اجطاُ ،ؤو الؿلىى ؤلاحخماعي.
د-الضماؽ هي مشخو مً اللؿت الالجُيُت .الضماؽ ٌشحر املخ ،اما الشلل ٌػجي
ٌػىم خغيت الجؿم .اما الشلل الضماغي َى ٌعجؼ في الحغيت زاضت
للػػالث بؿبب اغتراب املخ.
لظا اؾتراجُجُت الخػلُم للػاثهت (الشلل الضماغي) هي ؤلاؾتراجُجُت
الخاضت ٌؿخسضمها اإلاػلم في شغح ماصة الطالة للػاثهت (الشلل الضماغي).
ألن الؿالب الشلل الضماغي ًطػبىن خغيت الجؿم بؿبب قؿاص املخ.
ًكغم الػاثهت (الشلل الضماغي) و عجغاصاسخي مىخاًُ .طػب الػاثهت
(الشلل الضماغي) خغيت الجؿم بؿبب قؿاص املخ ،ؤما عجغاصاسخي مىخاُ
غػل الكٌغ و غػل في قهم الضعاؾت ،و الطكت لهم  IQمىسكؼ.
و الشلل الضماغي حؼء مً جىاصيؿا و هي ؤلاغؿغاب شٍل الجؿم و
ٌؿببه اغؿغاب وظُكت الجؿم في الحغيت اإلاهضعة .ؤما عجغاصسخي مىخاُ َى
ؤلاغؿغاب في الظًاء و ًضُ  IQمىسكؼ .لظا ًطػب ألاؾكاُ عجغاصسخي
مىخاُ اجطاُ ؤلاحخماعي .عجغاصسخي مىخاُ حؼء مً جىاؾغاَُخا.
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ز -مىانشت اإلاىهجُت
جخم مىانشت اإلاىهجُت اإلاؿخسضمت في َظا البدث بما ًلي:
الباب ألاوُ ،الخهضًمً :خػمً ؾُام البدث ،ؤؾئلت البدث ،ؤَضاف
البدث ،قىاثض البدث ،الضعاؾاث الؿابهت ،جدضًض اإلاطؿلحاث ،و مىانشت
مىهجُت.
الباب الثاوي :ؤلاؾاع الىظغيً ،خػمً غً اؾتراجُجُت الخػلُم ،و مىاص
الطالة ،اإلاػىنحن زاضت الشلل الضماغي.
الباب الثالث :مىهج البدث ،وٍخٍىن غً مىهج البدث و هىغه ،زػىع
الباخثت ،مىنؼ البدث ،البُاهاث مطاصعَا ،ؾغٍهت حمؼ البُاهاث ،قدظ
صحت البُاهاث ،و جدلُل البُاهاث.
الباب الغابؼ :شغح البُاهاثً ،خػمً بزخطاع ضكدت اإلاضعؾت الابخضاثُت
الخاضت ضكى مىحىيغجى؛ و خطىُ البُاهاث املجهؼة مً هخاثج البدث وقها
غلى جغيحز البدث ،وَى اؾتراجُجُت حػلُم ماصة الطالة للمػىنحن (الشلل
الضماغي).
الباب الخامـ :جدلُل البُاهاثً ،خػمً جدلُل البُاهاث مً اإلاُضان مؼ
الىظغٍت اإلاهضمت ،ويظلَ جإحي صعاؾت مطاصع البُاهاث ألازغي مخػلهت بالبدث.
الباب الؿاصؽ :الخسخُمً ،خٍىن مً زالضت البدث و انتراخاث.

الفصل الثاوي
إلاطارالىظزي
أ -اؾتراجُجُت الخػلُم
 -1حػغٍل اؾتراجُجُت
ؤلاؾتراجُجُت لؿت الكً .غىض عٍبر غلمأء غلم الىكـ ،اؾتراجُجُت مً
ّ
ًخػمً الخؿىاث لحل اإلاشٍلت ؤو
اللؿت الُىهان ،وهي زؿت الػمل
لخدهُو اَضاف.
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ؤما حػغٍل الاؾتراجُجُت غامت هي بججاٍ الػمل في مداولت جدضًض
الهضف .في غلىم التربُت ،اؾتراجُجُت هي ؤوشؿت اإلاػلم و الؿالب لخىكُض
الخػلُم و جدهُو ألاَضاف اإلاػُىت.04
لظا الاؾتراجُجُت هي زؿت الػمل ،وجٍىن اإلاغاخل ؤو الخؿىاث
لخدهُو ؤَضف مػُىت .بؾخسضمذ الاؾتراجُجُت لدؿهُل بجساط اإلاغاخل
و الخؿىاث لىُل ؤَضاف مػُىت.
 -2اؾتراجُجُت في الخػلُم
الخػلُم َى ألاوشؿت املخؿـ و اإلاىظمت إلاؿاغضة الخػلُم الؿالب،
ّ
و ًخػمً بػؼ ألاوشؿت اإلاإزغة و صغم غملُت الخػلم الضازلُت 05.عجبذ
ؤوشؿت الخػلُم لخىقحر زبرة الخػلم و جىؿىي غملُت الػهلُت والجؿضًت
14

Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2011), hlm. 210
15
Saiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. Rineka Cipta,
2006), hlm. 5
16
Bambang Warsita, Teknologi Pembelajaran Landasan dan Aplikasinya, (Jakarta: PT. Rineka
Cipta, 2006), hlm. 266
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مً زالُ الخكاغالث بحن الؿالب ،الؿالب مؼ اإلاػلم ،و البِئت ،ومطاصع
الخػلم ألازغي لخدهُو الٌكاءاث ألاؾاؾُت .حؿهل ؤلاؾتراجُجُت اجطاُ
اإلاػلىماث الى الؿالب.
ًغي يُمب ّؤن اؾتراجُجُت الخػلُم هي ؤوشؿت مىحىبت ؤن ٌػمل بها
مً اإلاػلم والؿالب لخدهُو ؤَضاف الخػلم ّ
بكػالي و يكاءة 06.وحؿخسضم
اؾتراجُجُت الخػلُم لخطاُ مىاص الضعاؾت الى الؿالب.
ووقها ؾغالؽ و آلي ( )Gerlach dan Elyؤن اؾتراجُجُت الخػلُم هي
الؿغم املخخاعة لخهضم مىاص الضعاؾت في بِئت الخػلُم املحضصة 07.حؿهل
اؾتراجُجُت الخػلُم اإلاػلم شغح مىاص الضعاؾت ،و ٌؿهل الؿالب قهم
مىاص الضعاؾتّ .
يهخم اإلاػلم خالت الؿالب ،و بِئت الخػلُم نبل ازخُاع
اؾتراجُجُت الخػلُم.
الخػلُم ّ
الكػالي َى غملُت الخػلم جمًٌ ؤن جدهو هخاثج الخػلم يدض
ؤنصخى في شٍل ؤلاجهان اإلاػاعف و نضعاتهم ،و اإلاىانل ،و اإلاهاعاث الؿلبت
لىُل ؤَضاف حػلم مدضصة .غملُت الخػلم يما ؤهه ًدخاج بلى ؤن جٍىن
مطممت بجػل اؾخسضام هظغٍاث الخػلم و الخػلُم في مثل َظٍ ؾغٍهت
خُث ؤهه ًمًٌ حسخحر حمُؼ ؤلامٍاهاث اإلاغجبؿت بػملُت الخػلم غلى
الىدى ألامثاُ.
و َىاى بػؼ الضعاؾاث التي ًمًٌ اؾخسضامها مً نبل اإلاػلمحن
للخػلُم مً ؤحل جدهُو غملُت الخػلم الكػالي يما ًهطض بها ،و هي:

17

Abdul majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2012), hlm 129
18
Hamzah B. Uno, Belajar dengan pendekatan PAIKEM, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm 5
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أ) التريحز غلى اإلاػلم
بؾتراجُجُت الخػلُم التي جتريؼ غلى اإلاػلم َى الخػلم الظي ًػؼ
ً
اإلاضعؾىن يمطضع اإلاػلىماث و َى اإلاػؿاء و اإلايشخئ ،مشحرا ،في
ً
مكهىم الخػلُم و الخػلم قهـ .اؾدىاصا بلى مكهىم حػلُم ألاًاصًمُت
غلى ؤؾاؽ حػلُم الػهالهُت و اإلاػغقت قهـ ،بال هظغة ،ؤن الخضعَـ
واحب ؤن ًدخىي ؤًػا غلى مػجى البىاء و الخىمُت ملجمىغت واؾػت
مً الؿالب املحخملحن.

ً
بظلَ الحاُ ،ؤن مطضع اإلاػلىماث في ًض اإلاػلم ًلُا .و ألاؾخاط

َى اإلاطضع الىخُض اإلاػلىماث ،خُث ًان ٌػخمض غلُه الؿلبت و
املجخمؼ املحُـ بهاً .سخلل الىغؼ بالىاؽ الظًً ًإجىن بلى ألامام
يما الحاُ في اإلاىاؾو الحػغٍت خُث جٍىن اإلاىاعص وقحرة.
ب)التريحز غلى الؿلبت
ّ
ّ
قخؿحرث قٌغة
بخؿىع الخٌىىلىحُا في مجاُ الػلم
ججىبا،
الخػلُمُت مً التريحز غلى اإلاػلم بلى التريحز غلى الؿلبت .و في َظا
ّ
الطضص ًهىُ اإلاكٌغون ؤن الخػلُم "حهض في بغؿاء اإلاىبه (الخدكحز)،
و ؤلاعشاص و الخىحُه و الدصجُؼ للؿلبت خُث ؤن الخػلُم ًدضر .و
ٌَظا ،ؤن ألامىع ّ
مهم في الخػلُم لِـ بلهاء اإلاػلىماث بلى الؿلبت
ّ
ً
صون حهىص ،لًٌ بضال مً طلَ يُل ًمًٌ ؤن ًخػلم الؿالب اإلاىاص
وقها للؿغع .في َظا الجهض ّ
اإلاهم ؤن اإلاػلم ًيبػي الهُام به َى زلو
ؾلؿلت مً ألاخضار التي نض جازغ غلى حػلم الؿلبت .وَظا غٌـ
حػلم ؤلاؾتراجُجُاث التي جغيؼ غلى اإلاػلم يما َى مظًىع ؤغالٍ.
ج)التريحز غلى اإلاػلم و الؿلبت

16

بطا ًاهذ ؤلاؾتراجُجُاث في ؤوشؿت الخػلُمُت ؤيثرَم مً اإلاػلم
ؤو اإلاضعؽ ؤو ؤيثر اإلاػاملت هي الؿالب ،قكي الثالث اؾتراجُجُاث
الخػلُم ال جغيؼ بُنهما في بحغئها قخٍىن ؤلاؾتراجُجُت الخػلُم جغيحزَا
غلى اإلاػلم و الؿلبت.
قُما ًخػلو هبظا الخضعَـ و الخػلم َى غملُت التي جخٍىن مً
ؾلؿلت مً ألاشؿاُ للمػلمحن و الؿالب غلى ؤؾاؽ الػالناث
اإلاخباصلت التي جدضر في ألاوغاع الخػلُمُت جدهُو َضف ّ
مػحن.
عوابـ الخكاغل ؤو اإلاخباصلت بحن اإلاػلم و الؿالي َى شغؽ عثِسخي
الؾخمغاع الػملُت الخػلُم و الخػلم .الخكاغل في الخػلُم مً ألاخضار
بمػجى ؤوؾؼ ،لِـ قهـ الػالنت بحن اإلاػلمحن و الؿالب ،ولًٌ في
شٍل الخكاغل الخػلُمي.
 -3غىاضغ اؾتراجُجُت الخػلُم
جخٍىن اؾتراجُجُت الخػلُم الػىاضغ اإلاخػلهتّ .
جخم الػىاضغ لىحىص
ّ
ّ
الخػلم ّ
الكػاليّ .ؤما الػىاضغ ،ؤال و هي:
أ) زؿت ؤوشؿت الخػلُم
ًان غملُت الخػلُم غلى ألانل زالر ؤوشؿت ،بال وهي :مهضمت،
ؤوشؿت الخػلُم ألاؾاؾُت ،و ؤلازخخامً .داوُ اإلاػلم جدكحز الؿالب و
ّ
ًؿمإن الؿالب ؤزىاء الخػلُم.
جغيحز اَخمام الؿالب في اإلاهضمت ،لٍي
و بػضَا هي وضىُ مىاص الضعاؾت .في َظا اليشاؽً ،ؼٍض اإلاػلم
الػلىم الجضًضة و ًؿىع الػلىم الؿابهت 08.و بػضَا ٌػجي ؤلازخخام ،و
Warsita, op.cit., hlm. 233
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َى آزغ الضعاؾتً .يخهي اإلاػلم بخٌغاع ماصة الخػلُم جهضمذ نبله ،لٍي
ًدطل الؿالب الػلىم الضنُهت.
ب)ؾغٍهت الخػلُم
اؾخسضمذ ؾغٍهت الخػلُم لخىكُظ الخؿىاث في جدهُو ؤَضاف
الخػلمٌ .ؿهل ؾغٍهت الخػلُم الؿالب قهم مىاص الضعاؾت .يهخم اإلاػلم
ؾغٍهت الخػلُم حؿخسضمها لهاء اإلااع إلزخُاع ؾغٍهت الخػلُم بػضَا.
ج)وؾاثل الخػلُم اإلاؿخسضمت
وؾُلت َى الىؾُؿت ؤو اإلاغؾلً 11،ان وؾاثل الخػلُم ؤلاوؿان ،و
ألاصواث ؤلالٌتروهُت ،و الٌخب و الجماصاث ،و ؾحر طلَ .جىظل
وؾاثل الخػلُم ًإصواث في الخػلُم ،و ًمًٌ ؤًػا جىظكها مطاصع
الخػلُم.
ومؼ طلَ ،اؾخسضام وؾاثل الخػلُم ًإصواث الخػلُم ّ
يهخم اَضاف
الخػلُم 10.وحب غلى اإلاػلم بػالت وؾاثل الخػلُم ؾحر اإلاىكػت للخػلم.
للىؾاثل الخػلُم ؤهىاع يثحرة جدىىع الحاحاث و الضواعي لها ،و ًلما
جهضم الػلم و جؿىعث الحُاة ابخٌغث وؾاثل حضًضة .وهي
جسخلكبازخالف الحىاؽ التي جخػامل مػها .قثمت وؾاثل ؾمػُت ،و
وؾاثل بطغٍت ،و وؾاثل ؾمػُت و بطغٍت.
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د) ؤوناث اإلاهابلت

21

Wina sanjaya, Strategi Pembelajran Berorientasi Standar Proses Pendidikan, (Jakarta:
Kencana, 2006), hlm. 163
21
Saiful bahri djamaroh dan aswan zain, op.cit., hlm. 122

 11غبض الىَاب غبض الؿالم ؾىٍلت ،التربُت ؤلاؾالمُت و ّ
قً الخضعَـ( ،الهاَغة :صاع الؿالم ،)1112 ،ص.
062-061

16

نبل صزىُ الكطل و شغح مىاص الضعاؾت ،وحب غلى اإلاػلم ؤن
ٌػغف جسطُظ ؤوناث الخضعَـ ًي حؿحر الخػلُم وقها غلى الخؿت.
ه) بصاعة الكطىُ
الكطل َى بخض مً ؤمايً الخػلم للؿالبً .ازغ بغضاص الكطىُ
ّ
غملُت الخػلُم قػالُت ويكاءةّ .
جم الكطل مىظمت ،و الهىاء باعصة ،و
الكً غلى الجضاع مثل الطىع ،و الىظاقت حػلىا الؿالب عاخت في
الكطل .لظا ،بصاعة الكطىُ َى ؤوشؿت اإلاػلم لدصجُؼ ظهىع ؾلىى
الؿالب اإلاخىنؼ.

12

 -4مػاًحر ازخُاع اؾتراجُجُت الخػلُم
ّ
ًهغع اؾتراجُجُت الخػلُم ٌػلو اَضاف اإلاػحنً ،ي ًىضل الؿالب
الؿاًت وحىص الخػلُم ،لظا ًهغع اإلاػلم اؾتراجُجُت الطغٍذ .و ًطػب
اإلاػلم قيها ،ألن ًملَ الؿالب الخطاثظ املخخلكت و الهضعاث اإلاكغنت.
غىض ؾغالؽ و آلي ( )Gerlach dan Elyفي اؾتراجُجُت الخػلُم اإلاػاًحر
اإلاػُىتً ،ي ًبلـ الؿالب ؤَضاف مػُىت ،و هي:
ّ
أ) مازغ ،وؤلاؾتراجُجُت اإلاازغة هي ًىهل اإلاكاَم ًضعؾها الؿالب و
ًىضل الؿالب اَضاف مػُىت في ونذ نطحر
قػالي ،ؤلاؾتراجُجُت ّ
ب) ّ
الكػالي هي جىضل اإلاػلىماث يثحرة الى الؿالب،
و جىضل الؿالب اَضاف الخػلُم ايثر منها.
 -5مػاًحر قػالُت اؾتراجُجُت الخػلُم
Warsita, Op.Cit., hlm. 235
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ّ
تهخم اؾخػماُ الاؾتراجُجُت في الخػلُم .وحب غلى اإلاػلم ؤن ًسخاع
اؾتراجُجُت اإلاىاؾبتً ،ي ٌؿهل الؿالب و اإلاػلم جدهُو الهضف الخػلم.
لظاً ،يبػي اإلاػلم ؤن يهخم خاُ الؿالب و الكطىُ في ازخُاع اؾتراجُجُت
الخػلُم ًي ًىقو غلى الخؿت.
ال جىحض اؾتراجُجُت الخػلُم ؤحُض مً ؾحرَا .ؤخؿً اؾتراجُجُت
الخػلُم َى قػالُخه في جدهُو ؤَضاف الخػلُم اإلاػُىت 13.لخدهُو
ؤَضاف الخػلُم ،شغوؽ اؾتراجُجُت الخػلُم الكػالُت:
ً )1طبذ الؿالب مً ههظ اإلاػغقت الى ػٍاصة اإلاػغقت.
 )2جخبؿـ و حؿهل غملُت الخضعَـ و ؤوشؿت الخػلُم.
ً )3جمؼ بػؼ الؿغٍهت في ؤوشؿت الخػلُم.
 )4جدكؼ الؿلبت بػملُت الخػلُم.
 )5جىؾؼ ؤقٍاع و زبرة الؿالب اإلاكُضة في الخػامل مشٍلت الحُاة.
ٌ )6صجؼ و ًىمى ببضاع الؿالب.
 )7جدكؼ الؿلبت في الخػلم.

ب -الطالة
 -1حػغٍل الطالة و خٌمها
الطالة لؿت الضغاء .ؤما مكهىم الطالة شغغا َى ألانىاُ و ألاقػاُ
مدطىضت مكخخدت بالخٌبحر ومسخخمت بالدؿلُم 14.في غلىم الكهه،
Wina sanjaya, op.cit., hlm. 139
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الطالة َى الػباصة ًخٍىن ألاقػاُ و ألانىاُ مكخخدت بالخٌبحر ومسخخمت
بالدؿلُم مؼ شغوؽ مػُىت .خٌم الطالة واحب غلى ًل مؿلم و مؿلمت
في ًىم زمـ مغاث بطا بلـ ؤشضٍ ،وهي الطالة الظهغ ،و الطالة الػطغ،
و الطالة اإلاؿغب ،و الطالة الػشاء ،و الطالة الكجغّ ،
ٌؿمى ضالة
الكغغى.

15

وحب غلى ًل مؿلم للطالة في ًىم الجمػت و هي الطالة عيػخحن
ٌػهض ًل ًىم الجمػت حماغت في اإلاسجض .خٌم ؤصاء الطالة للمؿلمحن
واإلاؿلمت واحب ،يما ناُ هللا حػالى في ؾىعة اليؿاء 012 :
َ
َ
ُ َ َ
ػ ِْ ُ
﴿قة َطا َن َ
الط َال َة َق ْاط ُي ُغوا َّ َ
اَّلل ن َُ ًاما َو ُن ُػ ً
ُ
َّ
ىصا َو َغل ٰى ُح ُى ِىبٌ ْم ق ِةطا
م
خ
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
َ
َّ َ َ َّ َّ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َ ً َّ ْ ُ
َ
ً
ُ
اؾ َمإهيخ ْم قإ ِن ُُمىا الطالة ِبن الطالة ًاهذ غلى اإلاا ِم ِىحن ِيخابا مىنىجا﴾
ّ
ؾىي طلًَ ،دث غلى ًل مؿلم ؤصاء الطالة الىاقلت .مثل الطالة
غُض الكؿغ ،و الطالة غُض ألاغخى ،و الطالة الػخى ،و الطالة الخهجض
وؾحرَا.

 -2مىانُذ الطالة.

27

ال ًجىػ اإلاؿلم جإزحر الطالة غً ونتها ،بال إلاً ًغٍض حمػها مؼ ما بػضَا
او نبلها ٌؿمى الغزطت الطالة .و مً جغى الطالة تهاوها ؤو يؿال مً
ؾحر جحض لىحىبها يكغ غلُه.
 14ضالح بً قىػان بً غبض هللا آُ قىػان ،اإلالخظ الكههي( ،بحروث :صاع ابً الجىػي ،)ٌ 0317 ،ص62 .
26

Aminuddin dkk, Pendidikan Agama Islam, (Bogor: ghalia Indonesia, 2002), hlm. 113
Muhammad bin Qasim Al-Ghazy, Fathul Qarib Terjemah, (Surabaya: Al Hidayah, 1991), hlm
117-121
27
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أ)ونذ الطالة الكجغ
ّ
وؤوُ ونذ ضالة الكجغ بؿلىع الكجغ الثاوي ،و آزغٍ في ؤلازخُاع بلى
ألاؾكاع ،و في الجىاػ بلى ؾلىع الشمـ.
ب) ونذ الطالة الظهغ
ونذ الطالة الظهغ َى ًبضؤ بؼواُ الشمـ ،ؤي مُلها بلى اإلاؿغب
ّ
غً زـ اإلاؿامخه .و ٌػخمض ونذ الظهغ بلى ؤن ًطحر ظل الشحئ مثله
ختى ؾلىع الشمـ .و َظا الىنذ الٌغاَتٌ ،.ػجي خىالي الؿاغت بزيخا
غشغ.
ج) ونذ الطالة الػطغ
ونذ ضالة الػطغ ًبضؤ مً الؼٍاصة الظل غلى مثله ،و ًيخهي بن
ًان ظل اإلاثلحن الى ؤلاضكغاع.
د)ونذ ضالة اإلاؿغب

ً
ونذ ضالة اإلاؿغب نطحرة حضاً ،بضؤ ؾغوب الشمـ اي بجمُؼ

نغضها وال ًػغ بهاء شػاع بػضٍ .و ًيخهي الى مؿُب الشكو ألاخمغ.
ه)ونذ ضالة الػشاء
ونذ ضالة الػشاء َى اطا ؾاب الشكو ألاخمغ ختى زلث اللُل ؤو نبل
ؾلىع الكجغ الطاصم.
 -3شغوؽ الطالة
الشغؽ لؿت الػالمت ،و شغغا ما ًلؼم مً غضمه الػضم" و ال بلؼم مً
وحىصٍ وحىص و ال غضم لظاجه 28،و شغوؽ الطالة ما جخىنل غليها
صحت الطالة و لِؿذ منها .للطالة شغاثـ ال جصح بال بها ،و منها:
17ضالح بً قىػان بً غبض هللا آُ قىػان ،اإلالخظ الكههي( ،بحروث :صاع ابً الجىػي ،)ٌ 0317 ،ص71 .
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أ) ؾهاعة الحضزحن
غىض نضعهه قلى ضلى بضونها ولى هاؾُا لم جصح ضالجه و في ضىعة
اليؿُان ًثاب غلى نطضٍ صون قػله بال الهغاءة و هدىَا مما ال
ًخىنل غلى وغىء قُثاب غلى قػله ؤًػا .ؤما قانض الؿهىعًٍ قال
حشترؽ الؿهاعة في خهه مؼ وحىب ؤلاغاصة غليها.

29

ب)الؿهاعة غً الىجاؾت
و هي التي ال ٌػكى غنها ،الؿهاعة في الثىب هي الؿهاعة في اإلاالبـ
مً ًل مدمىُ له و بن لم ًخدغى بدغيخه و مالم لظلَ .و الؿهاعة
البضن هي الؿهاعة مشخمل لضازل ؤهكه ؤو ّ
قمه ؤو غُىه .و الؿهاعة
اإلاٍان هي الؿهاعة ما ًالقي شِئا مً بضهه ؤو ملبىؾه.

31

ّ
اإلاطلي
مما ٌشترؽ للطالة احخىاب الىجاؾت ٌػجي بإن ًبخػض غنها ِ

و ًسلى منها جماما في بضهه و زىبه وبهػخه التي ًهل غلُه للطالة .و
الىجاؾت هي نظع مسطىص ًمىؼ حيؿه للطالةً ،اإلاُخت ،والضم،
َ َ
والخمغ ،والبىُ ،والؿاثـ .لهىله حػالى ﴿  َو ِز َُ َاب ََ قؿ ِّه ْغ﴾ ؾىعة
ّ
31
اإلاضزغ.3 :
ِ
ّ
اإلاطلي ؤو زىبه ؤو
قال جصح ضالة مؼ وحىص الىجاؾت في بضن
ِ
البهػت التي ًطلي غليها ،ويظلَ بطا ًان خامال لشحئ قُه هجاؾت.
مً عؤي غلُه هجاؾت بػض الطالة و ال ًضعي متى خضزذ ،قطالجه
صحُدت .و بن غلم بالىجاؾت في ؤزىاء الطالة وؤمٌىه بػالتها مً ؾحر
 18ؤبي غبض اإلاػؿي دمحم هىوي ،شغح ؾكُىت الىجا (ؾىعاباًا :صاع الػلم) ،ص35 .
31ؤبي غبض اإلاػؿي دمحم هىوي ،اإلاغحؼ الؿابو
ّ
 20الهغآن الٌغٍم( 63 ،اإلاضزغ) 3
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غمل يثحر يسلؼ الىػل ،و الػمامت ،و هدىَما ؤػالها وبجى ،وبن لم
ًخمًٌ مً بػالتها بؿلذ الطالة.

32

ج) ؾتر الػىعة
و هي ما ًجب حؿؿُخه ،وٍهبذ ظهىعٍ ،و ٌؿخدحى غىهً .جب
اإلاؿلم ؾتر الػىعة بما ال ًطل بشغتها باللباؽ الؿاجغ ؤمغ مؿلىب
و واحب .خض غىعة الغحل الظيغ مً ّ
الؿ ّغة بلى ّ
الغيبت ،و اإلاغؤة ًلها
غىعة.

33

في الطالة ال ًإمغ ؾتر الػىعة قهـ ،ولًٌ بإزظ الؼٍىت ،و ًضُ
غلى ؤن اإلاؿلم ًيبػي له ؤن ًلبـ ؤخؿً زُابه و ؤحملها في الطالة
للىنىف بحن ًضي هللا جباعى و حػالى.

د)اؾخهباُ الهبلت
ّ
اإلاشغقت ،و
مً شغوؽ الطالة اؾخهباُ الهبلت ،وهي الٌػبت
ّ
ّ
اإلاطلي ًهابلها 34،ناُ هللا
ؾمُذ نبلت إلنباُ الىاؽ غليها وألن
ِ
ْ
َ
َ ْ َْ
حػالى في الؿىعة البهغة﴿ 033 :ق َى ِ ُّ َو ْح َه ََ شؿ َغ اإلا ْس ِج ِض ال َح َغ ِام
َ َ ْ ُ َ ُ ُ ْ َ َ ُّ ُ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ُ 35
وخُث ما يىخم قىلىا وحىٌَم شؿغٍ ۗ ﴾

 21ضالح بً قىػان بً غبض هللا آُ قىػان ،اإلاغحؼ الؿابو ،ص77 .
33ؤبي غبض اإلاػؿي دمحم هىوي ،اإلاغحؼ الؿابو ،ص35 .
34ضالح بً قىػان بً غبض هللا آُ قىػان ،اإلاغحؼ الؿابو ،ص78 .
 24الهغآن الٌغٍم( 1 ،البهغة) 033
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قمً عنب مً الٌػبت و ًان ًغاَا و حب غلُه اؾخهباُ هكـ
الٌػبت بجمُؼ بضهه ،ألهه ناصع غلى الخىحُه الى غُنها نؿػا .قلم
ًجؼ له الػضوُ غنها .و مً ًان نغٍب منها لًٌ ال ًغاَا لىحىص
خاثل بِىه و بُنها ،احتهض في ؤضابتها و الخىحه بليها ما ؤمٌىه.
ه)صزىُ ونتها
ؤي مػغقت صزىله ًهُىا ؤو ظىا باإلحتهاص ،قمً ضلى بضونها بإن
هجم و ضلى لم جصح ضالجه 36.و بن ونػذ في الىنذ لػضم الشغؽ
بسالف ما لى ضلى باإلحتهاص زم جبحن ؤن ضالجه ًاهذ نبل الىنذ
قاهه .الطالة مكغوع في ؤوناث مدضصة ،ؤن الطلىاث الخمـ
ؤوناجا مسطىضت و مدضوصة و ال ًجىػ اإلاؿلمىن اصاء الطلىاث
الخمـ نبلها .الطلىاث اإلاكغوغاث زمـ في الُىم و اللُلت ،لٍل
ضالة منها ونذ مىاؾب ازخاعٍ هللا لهاً ،دىاؾب مؼ اخىاُ الػباص.
و)الػلم بكغٍػتها و ؤن ال ٌػخهض قغغا
و هي مػُىا مً قغوغها ؾىت َظا في خو الػامى وَى مً لم
ًدطل ؾغقا مً الكهه يهخضي به بلى بانُه.

37

ز)احخىاب اإلابؿالث

ّ
الشغؽ آلازغ هي احخىاب اإلابؿالثً .جخيب اإلاٍلل اإلابؿالث نبل

الطالة ختى ألازحر و هي احخىاب ألاخضار .ألاخضار ازىان ؤضؿغ و
ؤيبر ،قاألضؿغ ما ؤوحب الىغىء و ألايبر ما ؤوحب الؿؿل.
 25ؤبي غبض اإلاػؿي دمحم هىوي ،اإلاغحؼ الؿابو ،ص36 .
 26ؤبي غبض اإلاػؿي دمحم هىوي ،اإلاغحؼ الؿابو ،ص37 .
 27ؤبي غبض اإلاػؿي دمحم هىوي ،اإلاغحؼ الؿابو ،ص37 .

38
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 -4ؤعًان الطالة
ؤعًان هي بطا جغى منها شحئ بؿلذ الطالة ،ؾىاء ًان جغيه غمضا ؤو
ؾهىا ،ؤو بؿلذ الغيػت التي جغيه منها .و نامذ التي جليها مهامها يما
َ ُّ َ َ َ َ ْ ُ ُ ْ ُ َ ّ
ض ِل ْي ( "....عواٍ
ًإحي بُاهه .يما ناُ الىبي ﷺ " :ضلىا يما عؤًخمىاوي ؤ
البساعي .39)520 :ؤما ؤعًان الطالة ؾبػت غشغ ،و هي يما ًلي)0( :
الىُت )1( .جٌبحرة ؤلاخغام في ؤولها )2( .الهُام غلى الهاصع في الطالة
َّ
ضلى غلى خؿب خاله ً
ناغضا
الكغٍػت .قةن لم ًهضع غلى الهُام إلاغع،
ؤو غلى حىب )3( .نغاءة الكاجدت ،لحضًث "ال ضالة إلاً لم ًهغؤ بكاجدت
الٌخاب" (عواٍ البساعي )4( .41)645 :الغًىع في ًل عيػت)5( .
الؿمإهِىت قُه )6( .ؤلاغخضاُ وانكا يداله نبله )7( .الؿمإهِىت قُه)8( .
السجىص مغجحن )01( .الؿمإهِىت قُه )00( .الجلىؽ بحن السجضجحن.
( )01الؿمإهِىت قُه )02( .الدشهض ألازحر )03( .الهػىص قُه)04( .
الطالة غلى الىبي ﷺ في الدشهض ألازحر )05( .الؿالم )06( .الترجِب بحن
ألاعًان.

41

 -5ألاغظاع في الطالة
ًان الغزظ الطالة ألَل ألاغظاع .و ؤَل ألاغظاع َم :اإلاغضخى ،و
َّ
اإلاؿاقغون ،و الخاثكىن الظًً ال ًخمٌىىن مً ؤصاء الطالة غلى الطكت
 28ضالح بً قىػان بً غبض هللا آُ قىػان ،اإلاغحؼ الؿابو ،ص87 .
 31ضالح بً قىػان بً غبض هللا آُ قىػان ،اإلاغحؼ الؿابو ،ص88 .
 30ؤبي غبض اإلاػؿي دمحم هىوي ،اإلاغحؼ الؿابو ،ص43-41 .
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ُّ
ًاصيها ؾحر اإلاػظوع .قهض َّ
التي ّ
زكل الشاعع غنهم و ؾلب منهم ؤن ًطلىا
ِ
َ
خؿب اؾخؿاغتهم .يما ناُ هللا حػالى في الؿىعة البهغة ﴿ .175 :ال
َّ
ُ َ ّ ُ َّ ُ َ
اَّلل ه ْك ًؿا ِبال ُو ْؾ َػ َها ﴾ 42و ناُ هللا حػالى ؤًػا في الؿىعة
ًٍ ِلل
ْ َ َ ْ ُ ْ 43
الخؿابًَ ﴿ 05 :ق َّاج ُهىا َّ َ
اَّلل َما اؾخؿػخم﴾.
بن الطالة ال جترى ؤبضا ،قاإلاغٍؼ ًلؼمه ؤن ًاصي الطالة ناثما،
قةن لم ٌؿخؿؼ بإن عجؼ غىه ؤو َّ
شو غلُه ؤو زُل مً نُامه ػٍاصة
ّ
ً
ناغضا .قةن لم ٌؿخؿؼ اإلاغٍؼ الطالة
بغء قُطلي
مغع ؤو جإزغ ٍ
ّ
ّ
ًطلي غلى حىبه
ًطلي غلى حىبه .قةن لم ًهضع اإلاغٍؼ ؤن ِ
ناغضا ،قةهه ِ
ّ
44
ّ
ًطلي غلى ظهغٍ و جٍىن عحالٍ بلى الهبلت مؼ ؤلامٍان.
حػحن غلُه ؤن ِ
مؿغ ؤو
للغايب بطا ًان ًخإطن بجزوله للطالة غلى ألاعع ٍ
بىخل ،ؤو ٍ
ًسشخى قىاث عقهخه ،ؤو ًساف غلى هكؿه بطا هؼُ مً ّ
ؾبؼ،
ؤو
غضو
ٍ
ٍ
ّ
ًطلي غلى مغًىبه لػظع َّ
مما ؾبو ؤن ٌؿخهبل الهبلت
قكي َظٍ ألاخىاُ ِ
45
بن اؾخؿاع.
الطالة للمؿاقغ ،قِشغع له نطغ الطالة الغباغُت مً ؤعبؼ بلى
عيػخحن ،يما ناُ هللا حػالى في الؿىعة اليؿأء010 :
َ َ َ َْ ُ ْ َْ
َ َّ َ
اح َؤن َج ْه ُ
ـ َغ َل ُْ ٌُ ْم ُح َى ٌ
ألا ْعع َق َل ِْ َ
الطال ِة ِب ْن
ط ُغوا ِمً
﴿وِبطا غغبخم ِفي
ِ
َْ
ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ُ َّ َ َ
َ َ ُ َ ُ ْ َ ُ ًّ ُّ ً 46
ًً ي َك ُغوا ِب َّن الٍا ِق ِغًٍ ًاهىا لٌم غضوا م ِبِىا﴾
ِزكخم ؤن ًك ِخىٌم ال ِظ

 31الهغآن الٌغٍم( 1 ،البهغة) 175
 32الهغآن الٌغٍم( 53 ،الخؿابً) 05
 33ضالح بً قىػان بً غبض هللا آُ قىػان ،اإلاغحؼ الؿابو ،ص071 .
 34ضالح بً قىػان بً غبض هللا آُ قىػان ،اإلاغحؼ الؿابو ،ص.074-073 .
 35الهغآن الٌغٍم( 3 ،اليؿأء) 010
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قُجىػ ؤًػا للمؿاقغ ؤن ًجمؼ الطالةٌ ،ػجي الجمؼ بحن الطالة
الظهغ و الػطغ ،و الجمؼ بحن اإلاؿغب و الػشاء في ونذ ؤخضَما .قٍل
مؿاقغ ًجىػ له الهطغ ،قةهه ًجىػ له الجمؼ و َى عزطت غاعغت
ًكػله غىض الحاحت.

47

 -6ؤؾغاع الطالة
الطالة هي وؾاثل ؤلاجطاُ بحن الػبض مؼ الخالو .حشخمل الطالة
الضغاء و الظيغ لدؿبُده .و ؾغع الطالة هي جىهى غً الكسشأء و
اإلاىٌغ مثل غمل الؿِئت ،و غمل الكاخش ،و ألاغماُ التي ع ّص املجخمؼ.
 -7مىاقؼ الطالة
في الطالة قىاثض يثحرة لئلوؿانّ ،بما مً هاخُت الجؿم و الحـ.
مػظم خغًاث الطالة ًإزظ في الغٍاغت .الطالة يؿظاء الجؿم و
الػهل ؤلاوؿان .جىكُظ الطالة مؿخمغاً ،مًٌ الطالة ًالحماًت و
الػالج للبشغّ .ؤما قىاثض الطالة بيؿبت البضهُت لٍل ؤلاوؿان غامت ،بال
وهي:37
أ) جدؿحن غمل الهلب
ب)جىؾؼ ألاوغُت الضمىٍت (الشغاًحن) والاوعصة ،ويظلَ ؤخُاء الخالًا
ج)الخسكُل مً ضػب الىىم
د)ػٍاصة الحطاهت لخطم ألامغاع والتهاب اإلاكاضل
ه)ًهىي الػػالث ،و ػٍاصة مغوهت اإلاكاضل
 36ضالح بً قىػان بً غبض هللا آُ قىػان ،اإلاغحؼ الؿابو ،ص075 .
48

Adnan Tharsyah, Keajaiban Shalat Bagi Kesehatan: Meraih Manfaat Shalat Secara Media,
Klinis, Dan Psikologis, (Jakarta: Senayan Publishing, 2003), hlm. 30
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ّ
و)بػالت الخىجغ في الػػالث و اإلاكاضل ،جهىٍت الػػالث و اليؿُج
الػام اإلاكاضل ،و ػٍاصة مغوهخه
ز)ٌػؼػ ؤغػاء الجؿم و ابخػاصٍ غً اللحن
ح)ايدؿاب الهضعة الجؿضًت والهلب
ط)بغاقت الهىة و الحُىٍت و ّ
الكػالي
ي)بضالح ؤغػاء الجؿم اإلاػانحن و الدشىَاث اؾخمغاع و خماًت له
ك)ٌػؼػ الؿغاثؼ للتريحز و الظايغة

ل)ًدطل الى ؤزالم ؤلاوؿاوي مثل الخسططاث ،و ّ
ضضًو ،و
ؤلازالص ،و ؾحر طلَ.
ج-اؾتراجُجُت الخػلُم إلااصة الطالة.
نض جؿىعث اؾتراجُجُت الخػلُم في الػطغ آلاحي .و يهضف جؿىع
اؾتراجُجُت الخػلُم لدؿهُل قهم مىاص الضعاؾت .جسخلل نضعة الؿالب في قهم
مىاص الضعاؾت ،بػؼ الؿالب ٌؿاعع في قهم الضعاؾت ،و ؤوؾـ ،و آلازغ
بؿُئت 38.بزخالف نضعة في قهم الضعاؾت ًخؿلب اؾخسضام ؤلاؾتراجُجُت
اإلاىاؾبت في الخػلُم ،بةَخمام اَضاف ،و ألاوشؿت ،و الكغصًت ،و الؿالمت.
ّ
حؿاوي ؤلاؾتراجُجُت الخػلُم في صعاؾت الضًً والػامت .ولًٌ ًغيؼ حػلُم
غلىم الضًً جدىٍل نُم الضًيُتّ .ؤما بػؼ الؿغم ًمًٌ اؾخسضامها في الخػلُم
مىاص الطالة ،بال وهي:
 -1ؾغٍهت املحاغغة

Binti Maemunah, Metodologi Pembelajaran Agama Islam, (Jogjakarta: Teras), hlm. 61
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ؾغٍهت املحاغغة ّ
ٌؿمى ؾغٍهت اإلاىغظت الحؿىت ،مػظم اإلاػلم
ٌؿخسضم َظٍ الؿغٍهت في ّ
غملُت الخػلُم .و هي ؾغٍهت بًطاُ اإلاػلىماث
واإلاػاعف شكىٍا لػضص الؿالب الظًً ًدبػىن ؾلبُت.

41

في املحاغغة جغيؼ الاؾخماع و الاَخمام الى اإلاػلم ّؤما الؿالب نبىُ
اإلاػلىماث و ًٌخبها .حؿخسضم ؾغٍهت املحاغغة إلضاُ اإلاىاص الضعاؾُت ّبما
ًخػلو بالخػاعٍل ؤو اإلاكاَُم ،مثل حػغٍل غً ؤلاًمان ،و الخىخُض ،و
الطكاث هللا .بشغح الخكطُلي مً اإلاػلم الى الؿالب ،حؿاغض الؿالب قهم
مىاص الخىخُض ً
حُضا.

 -2ؾغٍهت اإلاظاَغة
وقها صاعاحاث ؾغٍهت اإلاظاَغة هي اؾخسضام اإلاػغع لخىغُذ اإلااصة
الضعاؾت ؤو إلظهاع يُكُت الهُام بشخيء للؿالب 40.و الؿغع ألاؾاسخي َظٍ
الؿغٍهت جىضح و جظهغ يُكُت الهُام بشخيء .حؿخسضم ؾغٍهت اإلاظاَغة
ّ
إلضاُ ماصة غً اإلاػاملت ،و الػباصة ،ؤو الشغَػت ؤلاؾالمُتً .مًٌ اإلاػلم
ٌػغع مىاص الضعاؾت مباشغة ،و ؤصواث اإلاػغع ،ؤو وؾاثل الخػلُم.
 -3ؾغٍهت الخػىٍض
ؾغٍهت الخػىٍض هي ٌػخاص الؿالب ألاوشؿت بؾخمغاعا لجػل ألاوشؿت
غاصة للؿالب .جىاؾب َظٍ الؿغٍهت إلضاُ ماصة ألازالم ،و الػباصة ؤي

51

Pupuh Fathurrohman dan M. Sobry Sutikno, Strategi Belajar Mengajar Melalui Penanaman
Konsep Umum Dan Islami, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 61
51
Ahmad Munjih Nasih dan Lilik Nur Kholidah, Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan
Agama Islam, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 63
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غلىم الشغَػت .غلى ؾبُل مثاُ ٌػخاص الضغاء نبل ألاًل ،و ٌػخاص الضغاء
نبل صزىُ الحمام و ؾحر طلَ.
 -4ؾغٍهت اإلاىانشت
اإلاىانشت هي جباصُ اإلاػلىماث ؤو آلاعاء ؤو الخبراث مىخظمٌ 41.ؿخسضم
ؾغٍهت اإلاىانشت في قغنت غاصة .جخؿلب اإلاشاعيت و الخكاغل في جىكُظ
ؾغٍهت اإلاىانشت بحن ؤغػاء الكغم.
اؾخسضام ؾغٍهت اإلاىانشت إلاؿاغضة الؿالب ايدؿاب اإلاػاعف
الجضًضة ،ألن ًل ؤغػاء الكغم ًىضل اإلاػاعف و اإلاػلىماث اإلاخػلهت
باإلاىاص الضعاؾُتً .جخمؼ الؿالب آلاعاء و الحجج ؤزىاء اإلاىانشت.
 -5ؾغٍهت اإلاىغظت الحؿىت.
ؾغٍهت اإلاىغظت الحؿىت هي الؿغٍهت بةغؿاء ألامثلت و الهضوة
الحؿىت الى الؿالب .في َظٍ الؿغٍهت ؤضبذ اإلاػلم غؿىة الحؿىت
للؿالبّ ،بما مً ألانىاُ ،و ألاقػاُ ،و الطكاث .لظا ًيبػي للمػلم ؤن
ّ
ًجمل هكؿه بإزالم يغٍمت .لٍي ٌػؼػ آلازغون للخهلُض و ؤلاجباع.
 -6ؾغٍهت الىظُكُت
ال جيخهي ؾغٍهت الىظُكُت في البِذ قهـ .ولًٌ جهطض الباخثت ؤن
جىكُظ الىظُكت في ّ
ؤي مٍان ،اإلاثاُ جىكُظ الىظُكت في اإلاجزُ ؤو في اإلاضعؾت،
ؤو اإلاٌخبت ؤو مٍان آلازغًٍ .ؾغٍهت الىظُكُت هي ٌػؿي اإلاػلم الىظُكت
اإلاػُىتالى الؿالب ؤزىاء الخػلُم.

53

52

Ahmad Munjih Nasih dan Lilik Nur Kholidah, ibid, hlm. 53
Abudin Nata, Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran, (Jakarta: Kencana, 2119), hlm.
185-18
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تهضف َظٍ الؿغٍهت لحكؼ حػلم الؿالب ّ
قػاليّ ،بما بشٍل الكغصي ؤو
الكغنت .ؾىي طلَ ،جىكؼ َظٍ الؿغٍهت جضعٍب اإلاؿاولُت الؿالب.
د -الشلل الضماغي
 -1حػغٍل الشلل الضماغي
الشلل الضماغي لؿت ًخٍىن ًلمخحن هي "الضماغي" بمػجى "املخ" ،و
"الشلل" بمػجى الطالبت .لظلَ الشلل الضماغي اضؿالخا َى الطالبت
حؿبب ما جهؼ في الضماؽ .ولًٌ غىض باجىلىحِـ الشلل الضماغي َى ًخػلو
ؤؾباب ؤلاغانت (الػىامل في الضماؽ) و ألاغغاع ؤلاغانت (الطالبت)،
ّ
54
اغؿغاب الشلل الضماغي لِؿذ الطالبت ،لٌىه مغيب.
ُّ
ًضُ بػؼ اإلاطابحن الشلل الضماغي الطالبت ،و غػل الػػالث ،و
جىظُل الػطب ،و اغؿغاب الحغيت ؾحر الػمض بؿُئت ؤو ؾغَػت،
اغؿغاب الخىاػن ،و ؾحر طلَ.
في الٌخاب آزغ الشلل الضماغي هي ّ
ؤطًت ؤو حشىَش الحغيت الجؿضًت
بؿبب الكؿاص في الضماؽ التي جخدٌم وظُكت الحغيتٌ 44.ؿبب قؿض
الضماؽ عجؼ في خغيت بػؼ الػػالث للػمل .لًٌ لِـ ًل قؿاص الضماؽ
ؾُاصي الشلل الضماغي،بالغؾم ًإزغ خغيت الجؿم.
بطا ًترى اغؿغاب همى الضماؽ في ؤوناث ؾىٍلت ،ؾخازغ جؿىٍغ املخ
ألازغي،مثاُ ًإزغ همى مهاعة الحغًي ،و همى الػهلي ،وهمى الىؿهي ،و
الحؿُت ،وؾحر طلَ.

Salim, Pendidikan untuk Anak Cerebral Palsy, (Surakarta: Depdikbud, 1996),hlm. 12
David Smith, Inklusi Sekolah Ramah untuk Semua, (Bandung: Nuansa, 2116), hlm. 174
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قلظا ًإزغ الشلل الضماغي في الحغيت (اغؿغاب ألاؾاسخي) ،ويظلَ
(اغؿغاب الثاهىي) اغؿغاب في البطغ ،و الؿمؼ ،و الٌالم ،و الخيؿُو
خغيت الحسخي.

56

 -2ؤؾباب الشلل الضماغي
ًدضر الشلل الضماغي في ؤوناث مكترع بطا ال ًىمى الضماؽً .دخاج
ألاشخاص بالشلل الضماغي مػالجت زاضت لخباغض بػالت نىة الػػالث و
بػالت الطىث.

46

مهم لخدؿحن في ّ
قلظا ّ
ألاوُ
ّ
ًخػغع
الػػالث ؤنىي في حؼء

ّ
ٌؿخمغ في ػٍاصة خغًاث
ألامغاع و
ّ
الػػُلّ .ؤما ألاؾباب ًإزغ الشلل

الضماغي نؿمحن ،وهي:47
 ال ٌؿخؿُؼ الضماؽ ؤن ًخؿىع ّحُضا.
 قؿضث ؤغطاب الضماؽ الىمىة.ًان الػىامل جإزغ اغؿغاب همى الضماؽ ،و ٌؿبب الشلل الضماغي ،و
هي َّ
مضة الحمل ،و ؤزىاء الىالصة ،و بػض الىالصة .وبُاهه الخالي:

أ) الػىامل َّ
مضة الحمل

ؤي الػىامل التي ًازغ الؿكل َّ
مضة الحمل ختى والصجه .خىالي  8ؤشهغ
غامتً .مًٌ الجىحن ًهجم ألامغاع في الحمل ،وَؿبب قؿاص الضماؽ.

و بػؼ الػىامل التي جازغ همىة الضماؽ في الحمل:

56

Salim, op.cit., hlm 14
Salim, Ibid, hlm. 14
58
Jamila K. A. Muhammad, Op.cit, hlm. 112
57
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 )1الػىامل الؿظاجي ،وهي ألاؾػمت اإلاإيالث ّ
ألام مضة الحمل .والحاُ
ّ ّ
ألام ًخازغ الؿظاثُت ،و اإلاٍىهت ،و اليشاثت ،و الىظُكت
اإلاإيالث
الىمى في ؤغػاء الجىحن ،و ًجب غلى ّ
ألام ؤن ًدغر اإلاإًلت
الؿظاثُت في ألاؾػمت.
 )2الػىامل الٌُمُاثُت في ألاؾػمت ؤو ألاصوٍت اإلاؿتهلٌت.
 )3الػىامل ألامغاع الػضوي التي جمًٌ بؿبب الكحروؽ و
البٌترًاث.

59

ب)الػىامل ؤزىاء الىالصة
هي الػىامل في والصة الؿكل .حؿخؿغم الىالصة الىنذ الؿىٍلت ؤو
الهطحرة ،ؤو حؿخؿغم ؾاغاث ؤو مضة ّؤًامٌ .ػخمض غلى الؿهىلت و
الطػىبت الىالصة .جدضر بػؼ الػىامل في َظا الؼمان هي:
 )1الىالصة باإلاؿخسضمت آلاالث الٌماشت ()tang verlossing
 )2ههظ ألاويسجحن قجإة بػض الىالصة .و ًدضر بؿبب الػىىم
ّ
مىدىُا ؤو املخاؽ في حهاػ الخىكـ.
الؿكل
 )3والصة الؿكل نبل ؤونتها ( ،)prematureو هي ولض الؿكل نبل 26
ؤؾابؼ في والصجه .والصة الؿكل نبل ؤونتها حؿبب الطػىبت اليشئت
و الىمىة ،و ًهجم ألامغاع و جىٌض همى الضماؽ.61
ج)الػىامل بػض الىالصة
59

Ahmad Toha Muslim dan M. Sugiarmin, Ortopedi dalam Pendidikan Anak Tuna Daksa,
(Surakarta: Depdikbud, 1996), hlm. 71-71
61
Ahmad Toha Muslim dan M. Sugiarmin, Ibid, hlm. 72-73
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ؤي الىنذ بػض والصة الؿكل ختى ؤوناث ؾحر مػُىت .حشىَش ؤن
حػؿل همى الضماؽ وٍهضع ؤن ًدضر بػض الىالصة لؤلؾكاُ جتراوح
ؤغماعَم ما بحن  07 -05ؾىت ،ألن الضماؽ ال ًىمى في َظا الػطغ .و
مً ؤؾباب الػىامل هي:
 )1الحىاصر التي جمًٌ ؤن جخلل بلى صماؽ الؿكل ،مثل ؾهؿذ ؤو
غغبذ.
 )2ألامغاع الػضوي (التهاب) التي جهجم الضماؽ ،و هي اهخىقالخِـ
( )enchopalitisؤو التهاب ؤؾشُت الضماؽ ((meningitis

 -3جهؿُم الشلل الضماغي
ًان جهؿُماث مً الشلل الضماغي .ؤهىاع الشلل الضماؽ غىض ؤغػاء
الجؿم الشظوط جىهؿم بلى ؤعبػت ؤهىاع ،ؤما وقها لؤلغغاع خغيت ألاغػاء
ًىهؿم بلى ؤعبػت ؤحؼاء غمىما .و َظا بُاهه:
أ -جهؿُم الشلل الضماغي غىض ؤغػاء الجؿم الشظوط.
غضص ؤغػاء لؤلوؿاهإعبػت ؤحؼاءٌ ،ػجي عحلحن و ًضًً .لٍل
ألاغغاع في ؤغػاء ؤلاوؿان جكغٍها في حؿمُخه ،جبُحن قُما ًلي:
 )1الشلل في غػى الحغيتٌ ،ؿمى بمىهىبلُجُا ( ،)monoplegiaو
هي الشلل في اخضي ألاغػاءً ،دضر في الُض ؤو الغحل ،بما
ً
الُمحن ؤو الِؿاع .بطا ؤغػاء الحغيت آلازغ صحت مثل الُض و
الغحل ًالػاصة.

35

 )2الشلل في غػىًٍ اإلاخدغيحن حؿمى بضقلجُا ) ،(diplegiaو
َمُكلجُا ) ،(hemiplegiaو قغاقلجُا ).(paraplegia
 صًكلجُا ؤو قغاقلجُا َما الشلل في الغحلحن ،و الِؿغي وًمجى.
 َمُكلجُا ؤي الشلل مً هطل ألاغػاء الػمىصًت ،مثلالشلل في الُض و الغحل الُمجى ؤو الشلل في الُض والغحل
الِؿغي.
 الشلل في زالزت ألاغػاء حؿمى بترًكلجُا ( .)triplegiaجدضرفي الُضًً و الغحل واخض ،ؤو الغحلحن و الُض واخض.
 الشلل في ؤعبػت ؤغػاء ٌؿمى بختراقلجُا ( ،)tetraplegiaهيالشلل ًدضر في الُضًً و الغحلحن.50
ب -جهؿُم الشلل الضماغي ،غىض جدغٍَ الػػالث
ًكؿض الضماؽ مازغة غلى اغؿغاب في حؿم الشلل الضماغي .و
احؿاع اإلاكؿضة في الضماؽٌ .ؿدىض بلى الضماؽ اإلاكؿضة ،جىهؿم بلى
زمؿت جهؿُماث في الشلل الضماغي ،وهي:
 )1الشلل الضماغي ؾكاؾدَُ ( )cerebral palsy spastikهي
اههباع الػػالث في صعحت غالُت و ًغجكؼ في الحغيت .جىجغث
الػػلت و اإلاكاضل ،و الحغيت مدضوصة.
 )2الشلل الضماغي ؤجِخىؾِـ ( )cerebral palsy athetosisهي
حؿُحر جىجغ الػػالث زابخا ،ؤخُاها ًؼٍض الػالُت .ال ًٍىن جيؿُو
ّ
الحغيت و ؾحر مىظمت.
Salim, op.cit,. hlm. 21-21

61

36

 )3الشلل الضماغي ؤجاؾُا ( )cerebral palsy ataxiaهي مشٍلت
مسؿغة في الخىاػن و الخيؿُو الػػالث.
 )4الشلل الضماغي جغٍمىع (ً )cerebral palsy tremorاهذ الحغيت
ّ
جخمثل ؤلا حػاص .بضون ؤلاقانت ّ
ختى
الطؿحرة ؾحر غمض و الثابخت ًي
ع
ال ّ
مؼمت.
 )5الشلل الضماغي عَؿُض ( )cerebral palsy rigidوهي جدغى
الػػالث الطلبت ،و ٌشبه عوبىؽ.

51

 -4البرهامج الخاضت ألؾكاُ الشلل الضماغي
جخؿلب اإلاىاولت و الخضمت لؤلؾكاُ الشلل الضماغي اإلاشاعيت ،و جخٍىن
مً ّ
ّ
ؤلاحخماعي ،والخػلُم .و ؾحر طلًَ ،دخاج بلى الضوع و اإلاشاعيت
الؿب ّي و
الىالضًً وألاؾغة لخدهُو ؤَضاف الٍاملت.
بغهامج اإلاػالجت جىاؾب لضعحت الهضعاث الىظُكُت و ؤهىاع ؤلاغانت
الؿالب .جهضم الخضمت بهضف ّ
جغص مكهىص وظُكت ؤغػاء املحغيت و اعجكاع
وظُكت ؤغػاء املحغيت مىاؾبت نضعتهاً ،ي ٌػِش الؿالب الٍامل مً
ؤلاغهت لهم ،غلى ألانل ٌػملىن ألاوشؿت الُىمُت مؿخهل بضون اإلاؿاغضة
آلازغًٍ.52
ٌشمل الخضمت و الػالج لؤلؾكاُ الشلل الضماغي غلى نؿمحن و َما
في نضعة الجؿمُت و نضعث الىكؿُت .يالَما حشخمل الؿغٍهت الخاضت في
جهضًم الخضماث .ؤما بُاهه الخالي:
Ahmad Toha Muslim dan M. Sugiarmin, op.cit., hlm. 61-63
Ibid, hlm. 81-81
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أ -الػالج لهضعة الجؿمُت
ؤلاغؿغاب ألاؾاسخي لؿكل الشلل الضماغي ًهؼ في الجؿم،
زاضت وظُكت الػػالث ،واإلاكاضل ،و مشاعيت الػػلت في الػظام
واإلاكطل 53.و جٍىن ؤغػاء الحغيت اإلاٍان اإلاهم في ؤوشؿت الُىمُت.
ولظلَ ًدخاج جهضم الخضمت بهضف اعجكاع وظُكت ؤغػاء املحغيت و
ّ
جغص ؤغػاء املحغيت الػاثهت.
بػؼ ألاشُاء لبىاء نضعة الجؿمُت ألؾكاُ الشلل الضماغي ،وهي:
 )1الػالج الؿبُعي
ّ
الخاضت
َى الػالج للمطابحن الجؿمُت باؾخسضام
ّ
ألاشػت ( light
الؿبُػُت ،منها اإلاُاٍ ( ،)hidrotherapyو
 ،)therapyو الحغيت ( ،)mekano therapyو الخٌبِـ
( 54.)massageبػؼ ألاوشؿت جضعب حؿم الؿالب في اإلاضعؾت
هي اللػبت ّ
شض الحبل ،و بغهجان ،و اغخهل اإلاُاٍ ؤزىاء اللػب ،و
ِ
جضًغ الؿاخىهت الهىاثُت ؤو مجغشت باألضىاث.
 )2الػالج اإلانهي
الػالج اإلانهي َى الػالج و الشكاء باألوشؿت و الػمل 55.و ؤصاء
الػالج اإلانهي في اإلاضعؾت ًمًٌ في شٍل الحغف الُضوٍت ،و اللػبت.
ُّ
و الػالج في شٍل الحغف الُضوٍت و َى ُّ
ًهظ ،و ًلل ،و ًلطو،

64

Salim, op.cit, hlm. 143
Ibid, hlm. 145
66
Ibid, hlm. 148
65
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و ًغجب ،و ّ
ًسُـ ،و ؾحر طلَ .و الػالج اإلانهي في شٍل ؤلػاب َى
لػب الغمل و الحبل و الٌغة.
 )3الػالج باللػب
ًمًٌ جدؿحن الػالج باللػب وظُكت اإلاكاضل الؿكل وقها
إلاهام ًل مً اإلاكاضل .في مضعؾت الػالج اللػب لخػؼٍؼ ألاؾكاُ
اإلاشتريت ًمًٌ الهُام به مؼ الغمي والخهاؽ الٌغة.
ب -الػالج الىكؿُت و ؤلاحخماغُت
ٌػالج ألؾكاُ الشلل الضماغي ّبما الجؿمُت و الىكؿُت و
ؤلاحخماغُت ،و الػالج في الىكؿُت و الاحخماغُت للشلل الضماغي مهم،
ألن ؤلاغؿغاب لِـ ؤمغ ؾحر ؾهلت لئلوؿان ،في نبىُ و قهم
اغؿغاب لهم .و بػؼ ألاشُاء الػالج الىكؿُت و ؤلاحخماغُت للؿالب
الشلل الضماغي و هي:
ً )1غجضي اإلاالبـ الصحُدت و الىظُكت لُإصب ؤزالم الٌغٍمت
للؿالب.
 )2ج ّإصب الؿاغت الترجِب في ّ
ؤي مٍان لتربُت الؿلىى الؿالب.
 )3جؿُؼ قغضت الىجاح في نهاًت الىحُبت إلعجكؼ اغخماص غلى هكـ
الؿالب.

 )4جبجى الحغيت و ؤلاًهاع ،مثل الؿىاء ّ
ٌؿجى بالخطكُو لخضعب جغيحز
الؿالب.56
 -5الخػلُم للشلل الضماغي
Ibid, hlm. 158-163
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ًدو لٍل بوؿان ؤن ًدطل الخػلُمّ ،بما الػاصًت ؤو الػاثهت .و ٌؿدىض
الهىاهحن الكطل  20الؿىت  0834آلاًت  0و ً 1ىضح ّؤن (ّ )0
ًدو ًل
مىاؾً خطىُ الخػلُم )1( ،حؿعى و جىكظ الحٍىمت هظام الخػلُم الىؾجي
املحٌمت غلى الىؾً .وباإلغاقت نض يخبذ الهىاهحن عنم  1الؿىت 0878
غً هظام الخػلُم الىؾجي ،الكطل  7آلاًت ّ 0
ًدو اإلاىاؾً الػاثهت
الجؿمُت ؤو الػهلُت لحطىُ الخػلُم الخاضت.
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ًجب ؤلاؾالم اإلاامىحن لؿلب الػلم ،و ًغقؼ هللا الػاإلاحن صعحاث ،يما
ناُ هللا حػالى في الؿىعة املجاصلت00 :
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اث واَّلل ِبما حػملىن ز ِبحر﴾
ح
ص
ٍ
ِ
ججض الػاثهت اإلاشاًل مً هاخُت الىكؿُت ّ
غامت ،منها الكهم غً
هكؿه الخاؾئ ،و اإلادشاثم ،و الطكت الشَ ،وؤلاًاؽ ،و ؾحر طلًَ .ي
حؿاغض التربُت و الخػلُم الؿالب لبىاء مكهىم هكؿه اإلاػهىلت و ًهضع
جدكحز الىكـ حُضا.
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تهضف التربُت ألؾكاُ الػاثهت إلاؿاغضة ّ
خل اإلاشٌالث التي جيشإ مً
بغانخه مباشغة ؤو ؾحر مباشغة .باإلغاقت تهضف التربُت لخؿىع مهاعة
الؿلىًي ،و اإلاػغفي ،و الحغًي مثل ؤَضاف التربُت الىؾىُت .بل ًدخاج
ُّ
الخٌُل في جىكُظ التربُت ،جىاؾب ؤلازخالقاث لهم و ؤهىاع مسخلل الجؿم.
ّ
للمػىنحن ،و هي:
ؤما ألامىع ألاؾاؾُت في التربُت
 58الهغآن( 47 ،املجاصلت) 00

Ibid, hlm. 181
Salim, op.cit,, hlm. 182
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ّ
للمػىنحن (ٌ )SDLBشمل البرهامج
أ -مىهج الضعاؾت في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت
الػامت و ًخٍىن اإلااصة التربُت الىؾىُت ،و التربُت ؤلاؾالمُت ،و اللؿت
ؤلاهضوهِؿُت ،و الػلىم الغٍاغُاث ،و الػلىم الؿبُػُت ،و الػلىم
ؤلاحخماغُت ،الكىىن و الحغف ،التربُت الغٍاغت و الصحت .وباإلغاقت
حػؿي البرهامج الخاضت هي بىاء الجؿم و بىاء الحغيت ألؾكاُ الشلل
الضماغي.
ب ّ  -
زطت الخػلُم ألؾكاُ الشلل الضماغي في اإلاؿخىي مضعؾت ؤلابخضاثُت
للمػىنحن ( )SDLBغلى ألانل ّ 21
ختى ّ 31
ّ
زطت الخػلُم في ألاؾبىع.
لٍل ّ
زطت  21صنُهت في الكطل ألاوُ و الثاوي ،ؤما في الكطل الثالث
ّ
ختى الكطل الغابؼ لٍل ّ
زطت  31صنُهت.

ّ
ّ
للمػىنحن (ّ )SDLB
ًىلي الكطل.
ج-اإلاػلم في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت
ّ
دً -غجب مىاص الضعؾت مً الؿهلت بلى الطػبت ،و مً البؿُؿت بلى
اإلاػهضة ،و مً الىانعي بلى الخجغٍضي.
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 -6مؿاثل الخػلُم لؤلؾكاُ الشلل الضماغي
أ -مؿإلت ؤلاجطاالث
َظٍ اإلاؿإلت مً مؿاثل غمُهت لؤلؾكاُ الشلل الضماغي ،و
ظهغث َظٍ اإلاؿإلت ألن ال حػمل بػؼ الػػالث ختى غػُل في
الحغيت ّبما حؼثُا ً
ؤوًلُا و جبحن ؤن الىقاة في خُاجه.
ب-مؿإلت الصخطُت

Ibid, hlm. 219-214
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َظٍ الهػاًا حشمل اإلاؿإلت اإلاخػلهت بمشٍلت الظغوف
الصخطُت لؤلؾكاُ الشلل الضماغي ،و اإلاؿإلت التي جضوع خىُ
الشػىع باإليخئاب ،و الشػىع بالشَ ،و اإلاشبىَت والػضواهُت صاثما.
ج-مؿإلت الضعاؾُت
َظٍ اإلاؿإلت جخػلو بالطػىباث في غملُت الخػلُم و الخػلم ،اإلاثاُ
هي ضػىبت الخهاؽ ًلمت مجغصة عثِؿُت و مىاحهت الطػىبت في مجاُ
صعاؾت اللؿت.
د -اإلاؿإلت جض ٍب ّ
الكىُت و الىظُكت
ع
ألاؾكاُ الشلل الضماغي لضيهم نضعة الحغيت املحضصة ؤو بغانت في
جؿىٍغَاً ،جػل ضػىعة في الػثىع غلى الىظُكت و الؿبب ؤًػا ؤهه
نض شىو هكؿه في آلازغًٍ.
مىاقو والة الؿالب لها جإزحر يبحر غلى جىمُت شخطِخهً .مًٌ
ألاؾكاُ الشلل الضماغي بىجاح الهُام بػملها ًخىنل بلى خضيبحر غلى
الخىحُه و الخإزحر لؤلؾغة ألن ألاؾغة هي ؤَم غامل هدى جىمُت ألاؾكاُ
ملحىظا باألؾكاُ ؤلاغانت.
 -7بؾتراجُجُت الخػلُم لؤلؾكاُ الشلل الضماغي
حؿخسضم اؾتراجُجُت مدضصة لؤلؾكاُ الشلل الضماغي ،و غلى الغؾم
مً الحهُهت ؤن ؤلاؾتراجُجُاث الخػلُمُت لؤلؾكاُ الشلل الضماغي و
ألاؾكاُ الػاصًت ال ًسخلل يثحرا في الخػلُم .و مؼ طلَ ،في اإلاماعؾت
الػملُت حؿخؿُؼ اؾخسضام اؾتراجُجُت بطغٍت ؤو ؾمػُت.
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ال جىحض اؾتراجُجُت مثالُت و مىاؾبت للخىكُظ ماصة الطالة .اؾخسضام
ّ
ؤلاؾتراجُجُاث ،جدخاج هظغة ؤخىاُ الخػلم و َضف اإلاىاص اإلاػغوغت.
زاضت بااليؿبت لؤلؾكاُ الظًً ًدخاحىن بلى قهضان الحغيت الخاضت،
قدشخمل ؤلاؾتراجُجُت غلى الؿغٍهت و اإلاضزل و الىؾاثل الخػلُمُت
اإلاؿدىضة بىظغٍت ؤو ضىعة .و جمًٌ الىؾاثل الؿمػُت ؤو ألاضىاث.
بالحهُهت ألاؾكاُ بالشلل الضماغي ناصع غلى جىكُظ الانتراح الظي
نضمه الؿكل الػاصي ،مثل الغنظ اللػب ؤصاة مىحىصة خىلهم .و ًان
ّ
بًهاء الخىمُت الخطىع و ؤلاجطاالث الؿلُمت ًإهطاع ٌػلم ألاؾكاُ الشلل
الضماغي بلؿت ججهحز .ختى ؤن ًٍىن ألاؾكاُ الشلل الضماغي مخهً اللؿت و
ًمًٌ ؤن ًٍىن مدؿىا و ااإلاتزاًضا.
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اإلاىاغؼ التي جىقغ الخجغبت للمشاعيحن غلى ؤن جٍىن ؤيثر خؿاؾُت
لؤلضىاث ،قهاصع غلى الخدغى بةًهاع الىاججت مً ؤلاَتزاػ ًيبػي ؤن ًهضم
بشٍل مىخظم و مؿخمغ ختى جهؼ ػٍاصة اإلاكغصاث غىض الؿكل و في النهاًت،
ؤن ًٍىن ناصعا غلى الخىضل بشٍل حُض و صحُذّ .
قُخم بوشاء ؤلاَتزاػ مً
الٍاثىاث التي جخم خىلها.
وًان جضعٍب ؤلاجطاُ بةًهاع الطىث قإَضاقه لخؿىٍغ اللؿت .الخضعٍب
في اؾدُػاب الطىث غً نطض ؤو غً ؾحر نطض .ألن بػؼ ألاؾكاُ
الشلل الضماغي ًطػبىن في الىؿو .ختى بهاًا الىؿو و الشػىع ؤلاَتزاػ
الظي ًمًٌ ؤن ًٍىن ألاؾكاُ الشلل الضماغي اإلاؿخسضمت ،قػال غً
بمٍاهُت ؤلاهضماج مؼ الػالم املحُـ الٍامل بالطىث .و اؾتراجُجُت

Ibid., hlm. 196

72

43

الخاضت لهم جضعٍب الحغيت ،ختى ًدغًىن ًاألؾكاُ الػاصًت .و ؤلاغؿغاب
ً
حؿضًا.
ألاؾاسخي لهم في مسخلل
في اؾخسضام اإلاغآة للىؾاثل الخػلُمُت هي ؤصاة مؿلهت في بًطاُ
اإلاػلىماثّ ،بما التربُت ؤلاؾالمُت و مىاغُؼ ؤزغي .باؾخسضام الىؾاثل
ّ
ّ
الخػلُمُت في هؿام الٍلمت اإلاػلم اإلاخػلمحن اعجٌبذ ؤزؿاء خغيت الػظت ؤو
الشكاٍ .باإلغاقت بلى اليسخت اإلاؿابهتَ ،ىاى اجطاُ بحمالي ًخإلل مً
لؿت الٌخابت.
ال ًسخلل يثحرا باألؾكاُ الػاصًحن ،و ًان ألاؾكاُ الشلل الضماغي
ؤًػا جدخاج ألاؾالُب اإلاؿخسضمت في حػلمهم .يما ؾبو طيغٍ ،واخض منها
ؤؾلىب بطغٍت .ألاؾلىب التي حؿخسضم الىؾاثل الخػلُمُت ّبما ضىعة
اإلاخدغيت و الؿٍىجُت ،اإلاثاُ ضىعة الهُام بالحج و الطالة.
غلى ؾبُل اإلاثاُ ،جؿبُو ؾغٍهت املحاغغة حىبا بلى حىب مؼ الىؾاثل
االخػلُمُت اإلاغثُت .لخػلُو غضص ؤيبر مً الؿالب الظًً ٌػاهىن الحغيتّ ،
زم
ًإزظ ضىعة بلى حػمُو اإلاػغقت باإلاىاص .بؿبب الحغيت مدضوصة حؿبب بلى
ّ
ههظ اإلاكغصاث بليها اإلاخػلمىن.
ال ههطان التربُت لؤلؾكاُ الشلل الضماغي في الىانؼ ،ألن َىاى
ماؾؿت زاضت التي جخػامل مػهم يمضاعؽ اإلاػىنحن ( )SLBؤًػا غاصة ما
ًٍىن غىبر بنامت ألاؾكاُ الشلل الضماغي في بػض غً اإلاضعؾت ،ولًٌ ًبضوا
ؤن َظا الجهض ال ًمًٌ ؤلاغخماص غلى ًالؿبُل الىخُض إلعؾالها.
ووقو ؾىماهتري ألاغماُ ألازغي التي نض ًاهذ ناصعة غلى حصجُؼ
ألاؾكاُ الشلل الضماغي جمًٌ ؤن جخػلم بؿغغت هي ؤنها جدبؼ الخػلُم و
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اإلاضاعؽ الػاصًت و ّ
ًخم جىقحر بغامج زاضت غىضما ال جٍىن ناصعة غلى حػلم
اإلاىاص الضعاؾت ًاألؾكاُ الػاصًت.
ألاؾكاُ الشلل الضماغي يػامت الىاؽ و ًإهه غاصي ومػظغ الخػغف
غلى الكىعً .
هظغا ،إلغانت الحغيت لم ًدبؼ مباشغة بالخىمُت الجؿضًت .ؤزغ
غلى خُاة ألاؾكاُ الشلل الضماغي ممٌنهم ضؿحر ،ؤو جإزحر ؾاخو .وَظا
ٌػخمض غلى الىىع مً قهم الىاؽ ،و بلهاء اإلاػلىماث بالهبىُ ؤلاحخماعي و
الخػلم مً نبل الىاؽ.

الفصل الثالث
مىهجية البحث
أ -مىهج البدث وهىغه
اؾخسضم البدث بػىىان "اؾتراجُجُت حػلم ماصة الطالة للمػىنحن (الشلل
الضماغي) في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى بمىحىيغجى" في َظا البدث
ٌؿخسضم البدث الىضكي .واجبػذ َظا البدث الىىعي.
اما البدثت الىىعي غىض بىت و جاثلىع (َ )boy dan Tailorى احغاء البدث
ؤن ًيخج بدث البُاهاث الىضكُت في شٍل الٍلمت اإلاٌخىبت ؤو اإلاىؿىنت مً
الىاؽ وٍخم مالخظت الؿلىى.

62

ألن في َظا البدث ًدطل الٍلُماث وألاقػاُ ،قىىع البدث َى الىضكي.
واَضاف بدث الىضكي هي ٌشغح وٍالخظ الٍاثىاث في ؤلاحخماع .والباخث ًغٍض
ان ٌشغر الظىاَغ الاحخماغُت الىانػُت باسخضام الٍلُماث الجساط الخالضت.
ب-خػىع الباخثت
يهخم خػىع الباخثت في البدث الىىعي ختى ؤضبذ مؿلها لٍي ال حؿبب
الشَ ،زم الحاحت مػغقت الهىٍت ومغيؼ الباخثت بلى املخبر .ألن البدث
باؾخسضام اإلاىهج الىىعي ًايض غلى ؤَمُت خػىع الباخثت ومشاعيت الباخثت.
ّ
وألاصواث اإلاؿخسضمت لخدطُل البُاهاث ؤال وَى الباخثت هكؿها .وبػباعة
ؤزغيّ ،ؤن الباخثت ؤلت عثِؿُت ؤوو ؤولى ألاالث .يما ناُ مىلُىهج ()Moleong
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ؤن صوع الباخثت في البدث الٌُكي ًا املخؿـ و اإلاؿخكُض ،وحامؼ البُاهاث ،و
مدلل ،ومترحم ،و ؤًػا يمسبر البدث.
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جخػلو الباخثت مؼ مىغىع البدث لىُل البُاهاث .ويظلَ ؤلاًجاص غلى غهض
اإلاهابلت مؼ مضًغ اإلاضعؾت ،و مشغف اإلاضعؾت ،ومػلم اإلاضعؾت ،وؾالب
اإلاضعؾت ،قػال غً اؾتراجُجُت حػلم ماصة الطالة للمػىنحن (الشلل الضماغي)
في اإلاضعؾت الابخضاثُت الخاضت ضكى مىحىيغجى يمىغىع البدث .وَم
ٌػغقىن ؤن خػىع الباخثت ؤزىاء غملُت البدث.
ج-مىنؼ البدث
ًان مىنؼ البدث َى اإلاضعؾت الابخضاثُت الخاضت ضكى بمىحىيغجى ٌػجي
في شاعع قالم مغاٍ  IIعنم  13مؿايً حاقان ؤؾغي ؾىًى بمىحىيغجى.
والؿبب اجساط َظٍ اإلاضعؾت يمىنؼ البدث ألن جىمى َظٍ اإلاضعؾت الجؼاُ
حضًضة .غضص اإلاػلم َى ؤعبػت مػالم ،وؤيثرَم ال جملٍىن الخبرة ألاًاصًمُت
للخػامل مؼ ألاؾكاُ خاحت زاضت .و جهىم اإلاضعؾت بهبىُ مجمىغت الؿالب
طوي الحاحت الخاضت.
د -البُاهاث و مطاصعَا
مطضع البُاهاث َى مىغىع خُث ًخم اؾترصاص البُاهاث .غىضما
اؾخسضمذ الباخثت اإلاهابالث في حمؼ البُاهاث ،زم مطضع البُاهاث ٌؿمى
اإلاضعي غلُه ؤي الىاؽ الظًً ًجُب ؤؾئلت الباخثتّ ،بما ؤؾئلت مٌخىبت و
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شكىٍت 64.ؤضبذ املخبر َى الظي ٌػغف وٍكهم قهما ّ
جاما في الضعاؾت ؤو
اإلاضعؾت .مً بحن ؤمىع وهي:
 -1عثِـ اإلاضؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى بمىحىيغجى.
ّ
 -2اإلاػلمىن في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى بمىحىيغجى.
 -3الؿالب في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى بمىحىيغجى.
 -4والة الؿالب في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى بمىحىيغجى.
 -5الىزاثو غً الخاعٍش ،و الىظغة و البػثت ،و اَضاف اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت
الخاضت ضكى بمىحىيغجى.
ه -ؾغٍهت حمؼ البُاهاث
حمؼ البُاهاث َى بحغاءاث مىخظمت ومىخضة الحطىُ غلى البُاهاث
الالػمتً .ازغ مىغىع البدث غلى ؾغٍهت حمؼ البُاهاث .وحمؼ البُاهاث ال
ؤزغي غملُت ؤؾاؾُت ألؾغاع البدث.
في حمؼ البُاهاث جدخاج ؾغٍهت حمؼ البُاهاث التي جمًٌ اؾخسضامها غلى
هدى مىاؾب وقها للمشٍلت نُض الخدهُو ،ؤؾغاع البدث ،زم حؿهل الباخثت
ّ
في اؾخسضامها .مً بحن ؤمىع ؤزغي الا وهي:
 -1ؾغٍهت اإلاالخظت

ناُ ؤعٍٍىهخى )ّ (Arikuntoؤن اإلاالخظت هي حشخمل غلى ألاوشؿت

ؤلاعجٍاػٍت باإلاىغىع اؾخكض غً الحىاؽ الخمـ 76.ووقها ؾائصًه ن
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جهىُ ؤن اإلاالخظت هي ؾغٍهت حمؼ البُاهاث بمالخظت ؤو اإلاغانبت ألاوشؿت
مباشغة.

في اإلاالخظتّ ،ؤن الباخثت جالخظ و جغانب مباشغة ،زم جٌخب ألاشُا ء

ؤلاجُاحاث غىض بحغاءاث ؤوشؿت الخػلُمُت وجكخِش البُاهاث اإلاٌخىبت.
مشاعيت الباخثت في اإلاُضان مخػلها باإلخخُاحاث .جمًٌ ؤن جٍىن مً
ً
مشاعيت ؾلبُت بضءا مً بلهاء هظغة خىُ اإلاىنؼ البدث ،وؤلاؾخماع بلى
آلاعاء املخبرًً ،و بًالء ؤلاَخمام الؿلىى املخبرًً ختى َظٍ اإلاشاعيت في
غملُت الخػلُم .باإلاالخظت ًمًٌ الباخثت ٌػغف اإلاػلىماث بما ًلي:
أ) خاُ اإلاضعؾت الابخضاثُت الخاضت ضكى بمىحىيغجى غامت.
ب)اؾتراجُجُت حػلُم ماصة الطالة للمػىنحن (الشلل الضماغي) في
اإلاضعؾت الابخضاثُت الخاضت ضكى بمىحىيغجى.
ج)مشٌالث الخػلم للمػلم في حػلُم ماصة الطالة للمػىنحن (الشلل
الضماغي) في اإلاضعؾت الابخضاثُت الخاضت ضكى بمىحىيغجى.
د) جدلُل اإلاشٌالث للمػلم في حػلُم ماصة الطالة للمػىنحن (الشلل
الضماغي) في اإلاضعؾت الابخضاثُت الخاضت ضكى بمىحىيغجى.
ه) خالت اإلاػىنحن في الكطل غىض الضعاؾت.
 -2ؾغٍهت اإلاهابلت
ؾغٍهت اإلاهابلت هي ؾغٍهت حمؼ البُاهاث التي جخم جىكُظَا غً ؾغٍهت
اللهاءاث اإلاباشغة مؼ اإلاضعي غلُه ؤو مطاصع البُاهاث .يُل ًخم طلَ غً
ؾغٍهت ؤلاجطاُ اللكظي ختى ًٍىن َظا الىىع مً املحاصزت التي لحطىُ
اإلاػلىماث 66.ؾغٍهت اإلاؿخسضمت غىضبحغاء اإلاهابالث مؼ الصخظ إلاهمت
Nasution, Metode Research, (Bandung: Jemmars, 1991), hlm. 153
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مدضصة في مداولت الحطىُ غلى وضل ؤو بوشاء شكىٍا مً اإلاضعي غلُه،
بالػٌـ وحها لىحه مؼ الصخظ .اؾخسضمذ الباخثت ؾغٍهت اإلاهابلت
إلاػغقت بػؼ اإلاػلىماثٌ ،ػجي:
أ) جىكُظ اؾتراجُجُت حػلُم ماصة الطالة للمػىنحن (الشلل الضماغي) في
اإلاضعؾت الابخضاثُت الخاضت ضكى بمىحىيغجى.
ب)خاُ الؿالب ؤزىاء الضعاؾت ماصة الطالة.
ج)مشٌالث الخػلم للمػلم في حػلُم ماصة الطالة للمػىنحن (الشلل
الضماغي) في اإلاضعؾت الابخضاثُت الخاضت ضكى بمىحىيغجى.
د) جدلُل اإلاشٌالث للمػلم في حػلُم ماصة الطالة للمػىنحن (الشلل
الضماغي) في اإلاضعؾت الابخضاثُت الخاضت ضكى بمىحىيغجى.
 -3الىزاثو
بؾخسضمذ الباخثت ؾغٍهت الىزاثو لجمؼ البُاهاث .الىزاثو ًإزظ مً
ألاشُاء اإلاٌخىبت .غىض ؤعٍٍىهخى ؤن الىزاثو هي يخابت البُاهاث اإلاسجلت غلى
ألاشُاء في شٍل السجالث ،واملحكىظاث ،والٌخب ،الصحل واملجالث،
والاحخماع ،واحخماغاث ،وحضاوُ ،وؾحر طلَ .وحؿخسضم الباخثت ؾغٍهت
الىزاثو للحطىُ بُاهاث خىُ:
 جاعٍش بىاء اإلاضعؾت الابخضاثُت الخاضت ضكى بمىحىيغجى. الغئٍت و البػثت و ؤَضاف اإلاضعؾت الابخضاثُت الخاضت ضكىبمىحىيغجى.
 ٍَُل اإلاىظمت اإلاضعؾت الابخضاثُت الخاضت ضكى بمىحىيغجى. البُاهاث اإلاػلم والؿلبت في اإلاضعؾت الابخضاثُت الخاضت ضكىبمىحىيغجى.
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 مغاقو وبضالح البيُت الخدخُت اإلاخىقغة في اإلاضعؾت.و -جدلُل البُاهاث
ووقها بىؾضان وبٍُلحن ) (Bogdan dan Biklenفي يخابت لٍُي ج مىلُُىع،

ّؤن جدلُل البُاهاث الىىعي بحغاءث بظُ حهىص غً ؾغٍو الػمل مؼ البُاهاث،
جىظُم البُاهاثً ،كغػ البُاهاث الجساط همـ الػالناثً ،دطل غلى ما مهم،
وجهغع ما ًمًٌ ؤن ًهاُ لآلزغًٍ.

67

اؾخسضمذ الباخثت ؾغٍهت الخدلُل الىىعي الىضكي ،ؤي بالٌالم و جكؿحر
البُاهاث اإلاىحىصة .مطاصع البُاهاث الغثِؿُت في البدث هي الٍلماث و
ألاقػاُ ،والباقي َى ًطل مثل الىزاثو و الٌخب و ما ؤشبه طالَ.
والخؿىاث في جدلُل البُاهاث الىىغُت غىض مُلـ و َابغمان ( Miles dan
 )Hubermanهي جىهُظ البُاهاث ،و جهضًم البُاهاث ،و جلخُظ البُاهاث ؤو
قدظ البُاهاث .لِؿهل في قهم زؿىاث جدلُل البُاهاثّ ،ؤما عؾم البُان يما
ًلي:

Lexy J. Moleong, Op.Cit., hlm 348

78
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حمؼ البُاهاث

جىهُظ الُُاهاث

جهضًم الُُاهاث

جلخُظ الُُاهاث
 -1جىهُظ البُاهاث
الخىهُظ َى الخسكُؼ ؤو الخلخُظ ،ازخُاع ما ّ
ؤَم ألامىع ،جغيحز
ألامىع اإلاهمت ،و بغاع ألاشُاء ؾحر مخػلهت بالبدثً 79.الخظ ؤو ًهابل
الباخثت في ؤوناة بؿُئتٌ ،ؿبب يثرة البُاهاث مً اإلاُضان .لظاً ،لؼم غً
جىهُظ البُاهاث.
اؾخسضمذ الباخثت جىهُظ البُاهاث لػضص اإلاػلىماث ٌػجي غً
اؾتراجُجُت الخػلُم للمػىنحن (الشلل الضماغي) ،و مشٌالث الخػلُم
للمػلم ،و خل اإلاشايالث ؾُهىم اإلاػلم .و جىكُظَا بػض خطىُ البُاهاث
مً املخبر بؿغٍهت اإلاهابلت .ؾُسخاع و ًكغم البُاهاث مً املخبر زم بػالت
البُاهاث ؾحر مخػلهت بالبدثً .مًٌ جىكُظ ههظ البُاهاث في ؤي ونذ
اؾخمغاعاً ،ي ًصح البُاهاث البؿُؿت.
79

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D),
Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 336
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 -2جهضًم البُاهاث
الخؿت بػضَا هي جهضًم البُاهاث .غىض مُلـ و َابغمان ( Miles dan
 )Hubermanؤن جهضًم البُاهاث ًمًٌ في شٍل الىظ الهطصخي ،و
الطىعة البُاهُت ،و اإلاطكىقت ،و الشبٌت (شبٌت الػمل) ،و الخسؿُـ.

81

اؾخسضم جهضًم البُاهاث لُكهم ما خضزذ في اإلاُضان ،وبػضٍ ًسؿـ
الػمل الخالُتٌ .ؿحر الباخثت البُاهاث في شٍل الطىعة البُاهُت لِؿهل في
الكهم.
 -3جلخُظ البُاهاث
الخؿت الخالُت هي جلخُظ البُاهاث ؤو قدظ البُاهاث مً اإلاُضان
بػض جىانش الباخثت مؼ آلازغًًٍ .لخظ الباخثت غً اؾتراجُجُت الخػلُم
للؿالب اإلاػىنحن (الشلل الضماغي).
ز -قدظ صحت البُاهاث
في مداولت للخدهو مً صحت البُاهاث التي جم الحطىُ غليها غىضما في
الحهل ،زم ؤن الباخث َى اؾخسضام بػؼ الخهىُاث في ازخباع إلاطضانُت
البُاهاث وحشمل:
 -1ػٍاصة مثابغة اإلاالخظت
لىُل البُاهاث الصحُدتً ،ؼٍض الباخثت مثابغة اإلاالخظتً .الخظ
الباخثت خاػما و اؾخمغاعا غً اؾتراجُجت الخػلُم للمػىنحن في ماصة
الطالة .ؾىي طلَ جغيؼ الباخثت الػىاضغ اإلاخػلهت في غملُت الخػلُم
مباشغة .و ؤلاؾتراجُجُت اإلاؿخسضمت في الضعاؾت.
Ibid, hlm. 341
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 -2الخثلُث
الخثلُث َى الىظغ في صحت البُاهاث غً ؾغٍهت ؤلاؾخكاصة مً شحئ
آزغ زاعج جلَ البُاهاث ألؾغاع الخدهُو ؤو مهاعهت البُاهاث .الخثلُث َى
ؾغٍهت عاجػت إلاشاَضة َظٍ الظىاَغ مً مجمىغت مخىىغت مً مطاصع
اإلاػلىماث واإلاػغقاث .غلى ؾبُل اإلاثاُ اإلاالخظت نض ًاهذ في ؤلازخُاع مؼ
هخاثج اإلاهابلت.
اؾخسضمذ الباخثت ؾغٍهت حمؼ البُاهاثٌ ،ػجي جدهو البُاهاث بلى
اإلاطضع هكؿه مؼ ؤؾالُب مسخلكت .غلى ؾبُل اإلاثاُ جكصح خطىُ
البُاهاث مً اإلاالخظت مؼ هخاثج اإلاهابلت و الىزاثو.
 -3ؾغٍهت ؤلازخُاع ()Member check
الباخثت حؿخسضم ؾغٍهت ؤلازخُاع في قصح البُاهاث ،ؤي ؤيض غلى
املخبر ؾُػجي املخبر جمذ وقها إلاا َى مٌخىب او ال .الىهؿت في بغؿاء
ؤلازخُاع املخبرًً و الباخثت ؤحغي اؾخػغاغا للبُاهاث جم الحطىُ غليها
في البدث يال مً املحخىي واللؿت.
ًدهو الباخثت اؾتراجُجُت حػلُم مىاص الطالة للمػىنحن بلى املخبر
ٌػجي اإلاػلم .بطا ًىاقو املخبر غً خطل البُاهاثً ،كصح البُاهاث.
ح-مغاخل البدث
مغاخل البدث َى بُان جىكُظ البدثً ،خٍىن مً بغضاص نبل البدث ،ؤوشؿت
اإلاُضاهُت ،و جدلُل مٌثل .ؤما مغاخل ؾُهضم الباخثت يما ًلي:
 -1بغضاص نبل البدث
جخم في َظٍ اإلاغخلتمً البدث ؤال هي:

54

أ) جهضم انتراح البدث الى بصاعة التربُت ؤلاؾالمُت
ب)بغضاص مهترح البدث و ؤلاشغاف غلى ألاؾاجظة
ج)حػُحن مطضع البُاهاث ؤو املخبر.
د) ًغؾل عؾالت ؤلاؾدئظان الى اإلااؾؿت املحلُت
ه) بغضاص ألاصواث للبدث مثل الٌخب ،و الهلم ،و آالث الطىٍغ
 -2ؤوشؿت اإلاُضاهُت
أ) حمؼ البُاهاث ٌػجي بؿغٍهت اإلاالخظت ،و اإلاهابلت ،و الىزاثو.
ب)جدلُل البُاهاث مً اإلاُضان.
 -3اإلاغاخل النهاثُت للبدث
أ) جدلُل البُاهاث و الكدظ مً صحت البُاهاث
ب)جىظُم هخاثج البدث
ج)و ٌػغع هخاثج البدث في شٍل ؤؾغوخاث

الفصل الزابع
عزض البياهات و ثحليلها
أ -وضل مىغىع البدث
 -1جاعٍش اإلاضعؾت
اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى هي مضعؾت زاضت للمػىنحن ؤي
ألاؾكاُ طوا الحاحت الخاضت .زلكُت بوشاء اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت
ضكى هي ػاصث اإلااؾؿت غالحُت للمػىنحن ،التي ؾاغضث الىالضًً ّ
خل
مشٌالث اغؿغاب الىمى .و ٌؿاوي بؼٍاصة ألاؾكاُ الػاثهتّ ،بما حؿضًا و
هكؿُا .يما هخاثج الىزاثو في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى بمىحىيغجى:
"نض ػاصث ألاؾكاُ مػؿغب ،مؼ ػٍاصة اإلااؾؿت الػالحُت لهم و ٌؿاغض
الىالضًً خل مشٌالث ؤلاغؿغاب".

70

ولًٌ خضصث اإلاضعؾت ؤو اإلااؾؿت الخاضت للمػىنحن في مىحىيغجى،
َىاى بػؼ اإلاضعؾت الخاضت للمػىنحن ؤو اإلااؾؿت الخاضت لهم .يما
هخاثج الىزاثو في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى بمىحىيغجى:
"خضصث اإلاضعؾت ؤو اإلااؾؿت الخاضت للمػىنحن ،يما ونؼ في
مىحىيغجىً .اهذ اإلاضعؾت ؤو اإلااؾؿت الخاضت للمػىنحن نلُال و
جدضًضا".

71

جالخظ الٍاثىاث في مىحىيغجى ،لظا في الخاعٍش  0مً شهغ ؤؾىؾدـ
الؿىت ً ،1118يشخئ الظًً يهخمىن ألاؾكاُ اإلاػىنت اإلااؾؿت الخاضت
 70هخاثج الىزاثو في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى بمىحىيغجى ،الخاعٍش  2ماًى 1105
 71هخاثج الىزاثو ،اإلاغحؼ الؿابو
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للمػىنحن و ّ
ٌؿمى اإلااؾؿت التربىي و ؤلاحخماعي " Shafa Education
 ."Centreوشإث َظٍ اإلااؾؿت اإلاضعؾت إلاغخلت الؿكىلت مىظ ؤعبؼ ؾىىاث .و
بػضَا حاء الدصجُؼ و الثهت مً الىالة الؿالب ألصاء اإلاضعؾت في اإلاؿخىي
ألاغلى للمػىنحن في الخاعٍش ً 0ىلُى  ،1103و ٌؿمى "اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت
الخاضت ضكى" .يما هخاثش الىزاثو جاعٍش اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى
بمىحىيغجى:
"لظا هدً ًالظًً نهخم ألاؾكاُ اإلاػىنت ،وشاعى في جغبُت و جإصًب
ألاؾكاُ اإلاػىنت بيشئت ماؾؿت الخػلُم و ؤلاحخماغُت " Shafa Education
 ."Centreجغيؼ َظٍ اإلااؾؿت حػلم ألاؾكاُ اإلاػىنت .نض ونكذ َظٍ
اإلااؾؿت مىظ ًىم  0مً شهغ ؤؾىؾؿـ الؿىت  .1118نض ؤوشإث َظٍ
اإلااؾؿت مضعؾت جخٍىن مً ألاؾكاُ الػاثهت و ألاؾكاُ الػاصًت خىالي اعبؼ
ؾىىاث نبله .و غبر الىالضان بالدصجُؼ و الثهت جاؾؿىا وشئت اإلاضعؾت
72
ألاغلى ّ
وؾمُذ"اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى".
 -2الىظغة و البػثت و ؤَضاف اإلاضعؾت
جدخاج اإلاضعؾت الىظغة و البػثت نبل غملُت الخػلُمً ،ي جسؿـ غملُت
الخػلُم حُضا و شمىلُا .ؤما الىظغة و البػثت للمضعؾت الخاضت بمجىيغجى
ؤال وهي:

الىظغة" :يهخم و ّ
ًغبي ألاؾكاُ صون الخمُحز"

73
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و البػثت اإلاضعؾت الخاضت ضكى هي:
أ) جىمُت الثهت و الاغخماص غلى هكؿه ألحل ؤن ٌؿخؿُؼ جيشئت ؤلاحخماغُت
حُضة.
ب)جىمى الػلىم ،و ألاصب ،و ؤلاهخاحُت في حؿم ألاؾكاُ.
ج)جؿىٍغ بمٍاهُاث و نضعاث الؿكل.

74

وؤَضاف اإلاضعؾت هي:
)0
)1
)2
)3
)4

)5
)6
)7

ٌؿاغض ألاؾكاُ اإلاػىنت جىمُت ؤلاغخماص غلى الىكـ ًي ًىضلىن مؼ
بُئخه حُضا.
ٌؿاغض ألاؾكاُ اإلاػىنت ؤن جٍىن صحت و طًي بما حؿمُت و عوخُت.
ٌؿاغض الىالضًً في جىحُه ألاؾكاُ باغؿغاب الىمى ًاملت.
ًساصم و ٌؿاغض الىالضًً في جدضًض الخٍلل.
ًٌدشل ؤلاغؿغاب الىمى مبٌغاً ،ي جؿىعث نضعة و بمٍاهت الؿكل ،و
ٌؿهل ألاؾكاُ الخىاضل و الازخالؽ مؼ بُئخه ،و ًدبؼ الخػلم الخالُت ؤي
الخػلم مؿخىي ألاغلى صون مشٍلت.
ٌشاعى حمُؼ املجاالث حُضاً ،بخػض ألاؾكاُ ؤؾىؤ ّ
مما خضر لهم .و
ًجىب ألاؾكاُ مً ألامىع الؿِئت.
ًغقؼ خـ ألاؾكاُ الػاصًت ّبما الجؿمُت ؤو الىكؿُت لؤلؾكاُ اإلاػىنت
خىلها.
75
ًغقؼ زهت الىكـ في البِئت و غالنخه باألؾكاُ الػاصًت
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 -3اإلاىنؼ الجؿغافي
جهؼ اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى في مؿايً حاقان ؤؾغي،
ؾىًى ،مىحىيغجىً .ىاؾب مىنؼ اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى
ً
للخػلُم ،ألنها جهؼ في اإلاؿايً الجمُلت و الؿٌىُت .بالغؾم جهػها بػُضا غً
ؤلاػصخام ؤو وؾـ اإلاضًىت ،ولًٌ جىضل بلى اإلاضعؾت باؾخسضام وؾاثل
الىهل ؾهلت ،لظا ٌؿهل الؿالب مً مىاؾو مسخلكت زاعج اإلاضًىت
مىحىيغجى ؤو ال.
جهؼ اإلاضعؾت في مىؿهت َضًئت و بػُضة غً ؤلاػصخام و الخلىرً ،ىاؾب
و ٌصجؼ جىكُظ الخػلم للؿالب .ؾىي طلَ ًىاؾب اإلاضعؾت جىكُظ الػالج
ً
للؿالب .ألهه ًخم بػُضا غً الػىغاء و ججىب الخلىر و الهىاء الىاحم غً
الؿُاعاث.
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 -4شخطُت اإلاضعؾت
أ) َىٍت اإلاضعؾت
 )0الىىع

 :اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت

 )1ؤلاؾم

 :ضكى

 )2الػىىان

 :في الشاعع قالم مغاٍ  1عنم  13مؿايً قغوم حاقان
ؤؾغي ؾىًى مىحىيحرجى ،

 )3الىنذ

 :مً ًىم ؤلازىحن ختى ًىم الؿبذ ،مً الؿاغت
الثامىت ختى الؿاغت الثاهُت غشغ

 )4جاعٍش ؤلاوشاء ً 0 :ىلُى 1103
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ب)ٍَُل اإلاىظمت
الغثِـ اإلاضعؾت  :غىضى ًاؾبُِاهخى
نؿم اإلانهجي

 :ؾتي مِؿدُاهت

نؿم الؿالب

 :مغٍا ًىهُاعحي

نؿم بحخماعي  :غاثضة قترًت
نؿم الخىظمي

 :ؾىجي بًغماوحي

نؿم آلالت :ؤويخاقُا قىعحي مىيتي
ج)بغهامج اإلاضعؾت
 )0اؾم البرهامج
جىكظ اإلاضعؾت ٌػؼ البرامج ،وَم:
ؤ .حػغٍل البِئت (زاعج الكطل) يػملُت الخػلُم لٍل ؤؾبىع مغة
واخضة.
ب .بحخماع الىالة الؿالب لٍل زالزت ؤشهغ مغة (مىانشت همىة
الؿالب).
ج .الخىحُه و الػالحذ.
ص .الخػلُم حاعج الكطل (إلاػغقت خىُ البِئت).
77
ٌ .الخػلُم مىهج اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت.
تهضف ألاوشؿت في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت غلى التربُت و
اللػبت .و بالػالج ألاؾكاُ ٌشػغون باإلاغٍذ ،و اؾخؿاع الضعاؾت ؤن
ًلهي غً الضعاؾت بالؿهىلت و املحبت ،و ًغٍض ؤن ًدبؼ غىه.
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 )1الؼمً و اإلاىنؼ الخؿبُو
جهؼ البرهامج في الُىم الضعاسخي غامت ،و َى مً ًىم الازىحن ختى
ًىم الجمػت ،في الؿاغت الثامىت ختى الؿاغت الثاهُت غشغ ،وقيها
زالزت مىاص الضعاؾت في ًىم.
ًل ماصة الضعاؾت خىالي  34صنُهت ،للخػلُم  21صنُهت ،والباقي
لئلؾتراخت ٌػجي  04صنُهتّ .
لُػضبحن اإلاىاص الضعاسخي ،نبل الضزىُ في
اإلااصة الخالُت.

78

و اإلاىنؼ الخؿبُو هي اإلااؾؿت الخػلُمُت و ؤلاحخماغُت "اإلاضعؾت
ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى" و هي في الشاعع قالم مغاٍ  1عنم 13
مؿايً قغوم حاقان ؤؾغي ؾىًى مىحىيحرجى.
 )2البرهامج الػالحُت
حػؿي اإلاضعؾت البرهامج الػالحُت بسطاثظ الؿالب ،منها:
 .1الػالج الحغًي
 .2الػالج اللكظي
 .3الػالج الؿلىًي
 .4الػالج مالغب
81
 .5الػالج حسجُل الطىجُت
تهضف البرهامج الػالحُت جضعٍب خغيت الؿالبً ،ي جىظل يما
الػضي و حُضا.
 -5ؤخىاُ اإلاػلم في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى مىحىيغجى
 78هخاثج اإلاهابلت مؼ مػلم اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى مىحىيغجى ،بؾمها ؾُضة ؤها 11 ،ؤبغٍل 1105
 81هخاثج الىزاثو ،اإلاغحؼ الؿابو
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جىظل اإلاػلم بًطاُ اإلاػلىماث الى الؿالب .و ًازغ غلىم اإلاػلم غلى
الخػلم ألاؾكاُ اإلاػىنحنّ .
ًدل مشٌالث اغؿغاب الػاثهت جدخاج غلى
اإلاػالجحن في مجالهم ،مثل اإلاضعؾحن ،و الػالم الىكسخي ،و اإلاػالجحن ،و ؾحر
طلَ .ولًٌ ؤَم الشخيء للمػلم َى التزام و الغؾبت جىكُظ الىاحباث
الخػلُم،يما هخاثج الىزاثو:
"ال ٌؿهل اإلاػلم غبـ ألاؾكاُ اإلاػىنت .بطا ٌشخمل بعاصة اإلاشاعيت
باألؾكاُ اإلاػىنت ،قهظا مً ؤمىع الهل ،و ؾعي اإلاػلم ؤن ًكهم شخطُت
الؿالب".

80

ًإزظ اإلاػلم في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى مىحىيحرجى مً اإلاػلم
في اإلاضعؾت مغخلت الؿكىلت غاصة .بطا ًىهظ اإلاػلم في اإلاضعؾت مغخلت
الؿكىلت ،قُإزظ اإلاػلم زاعج اإلاضعؾت 81.و َظا بُان اإلاػلم والػامل في
اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى بمىحىيغجى:
الجضوُ 3.0
ألاؾماء اإلاػلم في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى مىحىيغجى
الغنم

ؤلاؾم

الخػلُم آلازحر

الىظُكت

0

ؤهضًَ ًاؾبِىخى

ؾغحاها

عثِـ اإلاضعؾت

1

الضيخىع َغو عؾدُاصي

ؾغحاها

غالم الىكسخي

2

ؾىجي بًغماواحي

ؾغحاها

ؤلاصاعي

3

بيذ غكُكت

ؾغحاها

عثِـ ؤلاعشاصاث
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4

ماعٍا ًىهُاعحي

ؾغحاها

اإلاػلم

5

ؾتي مؿدُاهت

ؾغحاها

اإلاػلم

6

ؤيخاقُا قتري مٌتي

مضعؾت الػالُت اإلاػلم

7

غئضة قترًت

مضعؾت الػالُت اإلاػلم

اإلاطضع :الىزاثو بمضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى مىحىيغجى1105/1104 ،

 -6اخىاُ الؿالب في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى مىحىيغجى
نض ازخلكذ الحاحت الؿالب الػاثهت في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى
مىحىيغجى .و آلان غضص الؿالب خىالي  01ؾكال 82.وَم:
الجضوُ 3.1
ألاؾماء الؿالب في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى مىحىيغجى
ؤلاؾم

الجيـ

الغنم عنم الدسجُل
0

110310

غحن الاشُضة

اليؿاء

1

110311

ؤلكحن ؤصًاؾخما

الغحل

2

110312

ؤلكحن وعاهخا يؿىما

الغحل

3

110313

ؤعػلحن ؤهضعا قترا

الغحل

4

110314

قُاػ ؤزتر قئزالحو

الغحل

5

110315

َىُكت َىان الىاؽ

اليؿاء

6

110316

َاوها مباعيت

اليؿاء

7

110318

دمحم عضخى ببغي

الغحل

8

110301

وحي دمحم ؤمغ الضًً َببي

الغحل
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01

110300

يغعن ؤهجلىا

اليؿاء

00

110301

ؤويخاقُا ماصٌؿٍا

اليؿاء

01

110302

دمحم ولضان

الغحل

اإلاطضع :الىزاثو بمضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى مىحىيغجى1105/1104 ،

 -7اخىاُ البيُت الخدخُت و مغاقو في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت ضكى بمىحىيغجى
جىظل اإلاغاقو و البيُت الخدخُت في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى
بمىحىيغجى يبحرا ،ألنهم حؿهل و جضغم غملُت الخػلُمٌ .ؿخسضم مجمىغت
واؾػت مً مغاقو ؤزىاء غملُت الخػلُم ،ولًٌ ًدضص جؿىٍغٍ بخسطُظ
ؤمىاُ للمغاقو و البيُت الخدخُت.

83

ّ
قُدل اإلاػلم في َظٍ اإلاضعؾت باؾخسضام الهٍُل
بىحىص َظٍ اإلاشٌالث،
اإلاىحىصة .ؤما بُان البيُت الخدخُت و اإلاغاقو الهاثمت في َظٍ اإلاضعؾت هي:
الجضوُ 3.2
اإلاغاقو والبيُت الخدخُت في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى مىحىيغجى
الجملت

البُان

بؾم اإلاغاقو

الغنم
0

الكطل

زالزت

حُض

1

الهاغت

واخض

حُض

2

الحمام

واخض

حُض

3

اإلاٌخب

زمـ غشغة

حُض

4

اإلاهػض

غشغون

حُض

5

الٌغسخي الػغضخي

زمـ

حُض
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6

ألاآلث اللػبت و الػالحُت

غشغة

حُض

7

الؿلم اإلاخدغى

واخض

حُض

8

جلكؼٍىن

واخض

حُض

01

الحاؾب آلالي

ازىان

حُض

00

الطىضوم للػالحُت

واخض

حُض

01

الغف للحهُبت الؿالب

واخض

حُض

02

الحؼاهت للٌخب

ازىان

حُض

03

الضعج الطؿحر

واخض

حُض

04

مٌىت

ازىان

حُض

اإلاطضع :الىزاثو بمضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى مىحىيغجى1105/1104 ،

 -8اغاهت والة الؿالب في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى مىحىيغجى
الخهضم و الخىمُت في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى بمىحىيغجى
مػضوما مً بغاهت الىالة الؿالب الظي ًهىم بةعؾاُ ؾكلها في جلَ اإلاضعؾت
بةغؿاء ؤلاغاهت اإلااصًت ،و هي صقؼ اإلاضعؾت.
بغاهت ألازغي جإحي مً الىالث الؿالب في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت
ضكى مىحىيغجى لِؿىض في جىجُذ الػالج بمغاحػت مىاص الضعاؾت التي نضمه
اإلاضعؾت في اإلاجزًُ ،دغر اإلاىضالث ،و ًغشض ؤوالصٍ لحػىع اإلاضعؾت في
الىنذ اإلاىاؾب.
و مً بػؼ الىالث الؿالب ٌػحن بشغص الؿالب و حلب مً الغحىع
اإلاضعؾتً .ان في البِذ الؿالب ال ًٌغع اإلاىاص ؤو اإلاىضالث بحن الؿالب و
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الىالضًً .وَظا الؿبب وسخي الؿالب اإلاىاص التي نضمه في اإلاضعؾت الػؿلت
ؾىٍلت.
ب-هخاثج البدث
 -1حػلُم ماصة الطالة للمػىنحن (الشلل الضماغي) في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت
الخاضت ضكى مىحىيغجى

حؿغؽ التربُت ؤلاؾالمُت لؤلؾكاُ في ونذ مبٌغ مهم ً
حضا ،لؤلؾخمغاع

خُاة ؤلاوؿان اإلاؿخهبلت .زاضت حػلُم ماصة الطالة ،ألنها بخضي وظُكت
ؤلاوؿان ًالػبض.
جىحب حػلُم الطالة غلى ًل مؿلمحن و اإلاؿلماث .ؤن الطالة وؾُلت
الػبض لغبه .و َظا جلؼم لؤلؾكاُ الػاصًحن ،و ألاؾكاُ ؤلاغانت.
ًغي اإلاػلم في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى ؤن حػلُم ماصة الطالة
مهم زاضت ألؾكاُ الشلل الضماغي بالغؾم ؤنهم ًىهطىن ؤغػات حؿمهم،
ألن اغؿغاب لهم في خغيت الجؿم قهـ .ولًٌ في الػهلُت ًاألؾكاُ
الػاصًت 84.و ًكغنىن بحن الجُضة و الؿِئت .و ّ
جضُ ؤنهم اإلاؿلمىن البالؿت ،و
ال ًجىػ جغى الشغَػت ؤلاؾالمُت .يما ناُ اإلاػلم في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت
الخاضت ضكى الؿُضة ؤها:
Kebanyakan disini siswa cerebral palsy nya itu kayak
penalarannya tidak ada masalah, intinya mereka bisa membedakan
hal-hal yang baik dan jelek. Jadi ya penting untuk ditanamkan nilainilai itu sejak dini, karena kan istilahnya mereka itu tidak ada
gangguan apa-apa di pemikirannya cuman kan gangguan secara fisik
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mungkin ya tidak bisa jalan. Jadi, penting untuk ditanamkan untuk
85
kedepannya. Karena kan mereka tidak terbebas dari hukum.

ً
 اإلاضعؾت.مىكغصا ؤو في اإلاضعؾت
حػلُم الطالة في البِذ بىاؾؿت والضًه

 و.ماؾؿت التربُت و ٌػلم الػلىم الى الؿالب و ًؿىع بهكػالُاث الؿالب
 منها،بػؼ اإلاضاعؽ الخاضت ًاؾـ بالهضف لِؿاغض ألاؾكاُ ؤلاغانت
 تهضف اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى لِؿاغض.ألاؾكاُ الشلل الضماغي
 يما في بُان عثِـ.ًًالؿالب ؤلاغانت التي ال تهخم مً اإلاضعؽ ؤو الىالض
:اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى مىحىيغجى
Kenapa kok lembaga membuka sekolah ini itu karena melihat
anak-anak berkebutuhan khusus kok kurang mendapatkan perhatian
dari orang tuanya. Sama orang tuanya kok nggak disekolahkan. Bagi
mereka “wes anakku gini ae kok buat apa disekolahkan”. Trus pak
Sabri itu salah seorang psikolog mengadakan tes di TK umum,
ternyata banyak orang tua yang tidak mengerti bahwa anaknya
bermasalah. Misalnya pas diberi soal tes untuk anak umum biasanya
bisa mengerjakan soal ini, tapi ini kok nggak bisa. Nah dari hasil
86
psikologi ternyata IQ nya di bawah rata-rata .

 جؿبو اإلاضعؾت.جىحض ؤؾاؽ الخضعَـ في غملُت الخػلم ٌؿمى باإلاىهج
، يما في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى مىحىيغجى.باإلاىهج مً الحٍىمت
 َظا اإلاىهج ًؿبو،ًؿبو اإلاىهج في َظٍ اإلاضعؾت ٌؿاوي مؼ اإلاضعؾت ألازغي
 يما ناُ عثِـ اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت.للؿكل الػاصًت باإلاىهج الىؾجي
:ضكى مىحىيغجى
“Untuk kurikulum yang diberlakukan di sekolah ini ya sama
mbak kayak kurikulum yang diberlakukan untuk anak-anak normal.
Kita juga mengikuti kurikulum nasional. Hanya saja dalam
penyampaian materi kepada siswa tidak ada target dan harus cepat.

. 1105  ؤبغٍل11 ، الؿُضة اها، في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى مىحىيغجى، هخاثج اإلاهابلت مؼ اإلاػلم85
1105  ماًى06 ، الؿُض غىضى، هخاثج اإلاهابلت مؼ عثِـ في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى مىحىيغجى86
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Hal ini disesuaikan dengan kemampuan siswa dalam menerima dan
memahami pelajaran.”98

مً هدُجت اإلاهابلت ؤن جؿىٍغ اإلاىهج في َظٍ اإلاض ؾت ٌ ّ
ػض اإلاىهج بىاغا
ع

غلى نضعة الؿالبَ ،ظا اإلاىهج ًإؾـ بمٌخب الخػلُم و وػاعة الخػلُم،
مثل جؿىٍغ اإلاىهج .يما ّبحن عثِـ اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى
مىحىيغجى:
“Silabusnya kita bikin umum ya, Cuma nanti praktiknya materinya
kita sesuaikan dengan kemampuan anaknya, jadi silabusnya kita
mengikuti silabus umum tapi praktiknya materinya kita sederhanakan
nggak patokan sama silabus.”99

ّ
جغيؼ الباخثت في حػلُم ماصة الطالة للؿكل الشلل الضماغيٌ .ؿاوي

حػلُم ماصة الطالة للمػىنحن (الشلل الضماغي) و ألاؾكاُ الػاصًت غامت.
اؾخسضام الىظغٍت غً ماصة الطالة ًاألؾكاُ الػاصًت ألازغي ،ولًٌ في
ً
ً
غملُت الطالةّ ،
ًهُضون بمخسلل حؿضًا 011.بطاً ،طلىن بالهضعة حؿمهم.
يما في البُان اإلاػلم في َظٍ اإلاضعؾت الؿُضة ؤها:
“Untuk pembelajaran materi shalat secara teori sama dengan anak
normal lainnya, hanya saja anak cerebral palsy terkendala secara fisik
dalam pelaksaan shalatnya. Jadi, mereka melakukan gerakan
semampunya.”111

يما بُان عثِـ اإلاضعؾت ،ؤن حػلُم ماصة الطالة ال ًبخػض غً ألاؾكاُ
الػاصًت:
“Untuk anak cerebral palsy biasanya yang ndak bisa berdiri
biasanya dengan duduk. Untuk menggerakkan tangan juga
semampunya dia. Ya semampunya lah, cuma ya kita kasih tau yang
benar bagaimana. Di depan juga ada yang menjadi imam.”112

 87هخاثج اإلاهابلت مؼ عثِـ في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى مىحىيغجى ،الؿُض غىضى 07 ،ؤبغٍل 1105
 88هخاثج اإلاهابلت مؼ عثِـ ،اإلاغحؼ الؿابو 06 ،ماًى 1105
111هخاثج اإلاالخظت بمضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى مىحىيغجى ،الخاعٍش  08ماًى  1105
 010هخاثج اإلاهابلت مؼ اإلاػلم في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى مىحىيغجى ،الؿُضة اها 05 ،ماًى 1105
 011هخاثج اإلاهابلت مؼ عثِـ في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى مىحىيغجى ،الؿُض غىضى 06 ،ماًى 1105
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يما في نىُ عثِـ اإلاضعؾت ،ؤن اؾخسضام ماصة الطالة الىظغٍت في
نغاءتها و جدغٍَ الطالة ٌؿاوي ألؾكاُ الػاصًت .ولًٌ في جهضًم اإلاىاص
ً
مسخطغا لؿهىلت في الكهم .خحن في غملُت الطالة بالهضعة الؿالب.
ال ًهضم ًل ًىم لؤلؾكاُ الشلل الضماغي غً ماصة الطالة الىظغٍت .بل
وقها لجضوُ الضعاؾُت ؤلاؾالمُت لثبىث اإلاضعؾت ،لٍل ألاؾبىع مغة في ًىم
ألاعبػاء 012.قلظلَ ،في َظٍ الخطت غً ماصة التربُت ؤلاؾالمُت لِـ إلااصة
الطالة قهـ ،لؿخسضام اإلاىهج و اإلااصة ًثبذ مً الحٍىمت.
بسالف اإلااصة الطالة الىظغٍتَ ،ظٍ اإلاضعؾت جماعؽ في جهضًم ماصة
الطالة ،بالطالة الظهغ حماغت في اإلاضعؾت 013.نض ّبحن اإلاػلم في اإلاضعؾت
ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى الؿُضة ؤها:
“Kalo pemberian materi shalat ya tidak di berikan setiap hari mbak.
Kebetulan jadwal pelajaran Pendidikan Agama Islam kan setiap hari
rabu. Tapi itupun tidak materi shalat saja yang diberikan. Ya sesuai
dengan buku yang digunakan mbak.”115

يما في نىُ عثِـ اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى مىحىيغجى ،وهي:
Kalau untuk bacaan shalat dan materi shalat secara teori, agama
kan setiap hari rabu dikasih. Itupun materinya tidak masalah shalat
saja. Disesuaikan dengan buku panduan belajarnya. Cuma kalo shalat,
setiap hari kita biasakan shalat dhuhur. Jadi kalo dikasih materi
langsung bisa, misalnya bacaan saat i’tidal bagaimana? Itu siswa
langsung menjawab. Karena pada saat shalat dhuhur siswa membaca
dengan keras bacaan dalam shalat.”116

 012هخاثج اإلاالخظت بمضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى مىحىيغجى ،الخاعٍش  11ماًى 1105
 114هخاثج الىزاثو مً الجضواُ الضعوؽ بمضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى مىحىيغجى ،الخاعٍش  3ماًى
 1105
 014هخاثج اإلاهابلت مؼ اإلاػلم في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى مىحىيغجى ،الؿُضة اها 05 ،ماًى 1105
 015هخاثج اإلاهابلت مؼ عثِـ في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى مىحىيغجى ،الؿُض غىضى  06 ،ماًى
1105
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اؾخسضام ماصة الطالة ،لِـ مخسغححن مً التربُت ؤلاؾالمُت التي ٌػلم
ّ
َظٍ اإلااصة 016.ولًٌ ًجب ًل اإلاػلم ؤن ٌػلم ماصة الطالة ،ألن ًل اإلاػلم في
َظٍ اإلاضعؾت ًطبذ ولي الكطىُ ،لظا ٌػلمىن ًل مىاص الضعاؾت .يما ناُ
عثِـ اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى مىحىيغجى:
“Kita disini sistemnya guru kelas, Cuma yang lulusan agama
Islam hanya bu Ana. Jadi semuanya mengajarkan mata pelajaran
agama Islam.”118

ّ
ٌؿخػض ألاخىاُ التي جخػلو بػملُت الخػلُم نبل صزىُ
ّؤن اإلاػلم

الكطل ،مثاُ بحغاء اإلاىهج الضعاؾت ،و بحغاء ؾغٍهت الخضعَـ .اإلاىهج
ّ
الضعاؾت و ؾغٍهت الخضعَـ ؤن ًغيؼ غملُت الخػلُم في اإلاؿخهبل .قلظلَ،
البض غً ؤلاؾخػضاص و الخؿت مىاؾبت.
وشئت اإلاىهج الضعاؾت و الؿغٍهت الخضعَـ في َظٍ اإلاضعؾت مىظ ّؤوُ
اإلاؿخىي ،و ٌَظا الخػلُم جسؿـ ً
حُضا .بل ؾغٍهت الخضعَـ اإلاغجبت غلى
اإلاػلم اإلاغوهت ،و جخؿحر غلى ؤخىاُ الؿالب .يما ناُ اإلاػلم في اإلاضعؾت
ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى الؿُضة ؤها:
“Penyusunan RPP dan silabus sudah dilakukan sejak awal mbak,
tiga bulan sekali. Tapi ya saat proses pembelajaran tidak harus
mengikuti RPP yang dibuat. Disesuaikan dengan perkembangan
masing-masing anak.”119

يما في بُان عثِـ اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى مىحىيغجى الخالي:
“Setiap 3 bulan sekali kita kumpul bersama antar guru untuk
membahas apa yang akan diajar kedepannya. Istilahnya kisi-kisi lah
mbak.”111

 016هخاثج اإلاالخظت بمضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى مىحىيغجى ،الخاعٍش  11ماًى 1105
 017هخاثج اإلاهابلت ،اإلاغحؼ الؿابو ،الؿُض غىضى.
 018هخاثج اإلاهابلت مؼ اإلاػلم في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى مىحىيغجى ،الؿُضة اها  05ماًى 1105
 001هخاثج اإلاهابلت مؼ عثِـ في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى مىحىيغجى ،الؿُض غىضى 06 ،ماًى 1105
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ًيبػي غلى اإلاػلم ؤن ٌؿخسضم اؾتراجُجُاث الخاضت في غملُت الخػلُم.
ألن اؾخسضام اؾتراجُجُت الخػلُم ؤن ٌؿهل الؿالب في قهم مىاص الضعاؾت.
و ٌؿاغض اإلاػلم بًطاُ مىاص الضعاؾت.
ً
خهُهت ًل اؾتراجُجُت جىاؾب لٍل غملُت الخػلُم بطا ًان تهضف الى
الؿاًت ،لظلَ ال بض ؤن ّ
يهخم بػؼ ألاخىاُ في ازخُاع اؾتراجُجُت الخػلُم
للؿالب الشلل الضماغي ،منها ؤن ي ّ
هخم لخؿىٍغ نضعة الؿالب .ألن الؿالب
ٌؿخؿُؼ لخؿبُو اؾتراجُجُت الخػلُم ّ
مػُىت .وَظا ًٍىن مطضع اإلاػلم في
َظٍ اإلاضعؾت بازخُاع اؾتراجُجُت الخػلُم .يما بحن اإلاػلم في اإلاضعؾت
ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى الؿُضة ؤها:
“Otomatis kan kita harus mengenali masing-masing kemampuan
siswa. Dalam pemberian materi sama, namun dalam pemberian tugas
berbeda disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anak,
misalnya ada yang menyebutkan rukun iman terus ada juga yang
menulis rukun iman.”111

ًغي اإلاػلم في َظٍ اإلاضعؾت ؤن اؾخسضام يُكُت الخػلُم ؤن ٌؿهل
اإلاػلم في ّ
جهضم مىاص الضعاؾت للؿالب .بػؼ ؾغم الخػلُم اإلاؿخسضمت
للمػلم في جهضم ماصة الطالة ،منها ؾغٍهت املحاغغة ،و ؾغٍهت اإلاظاَغة ،و
ؾغٍهت الؿإُ و الجىاب ،و مماعؾت الطالة للؿالب .يما ّبحن اإلاػلم في َظٍ
اإلاضعؾت الؿُضة ؤها:
“Untuk pemberian materi shalat secara teori biasanya saya
menunjukkan gambar-gambar kepada anak-anak yang berisi
keterangan juga. Jadi setiap gerakan ada penjelasannya do’a dan
pengertiannya. Selain itu setiap hari siswa sudah dibiasakan shalat
dhuhur bersama dengan mengalokasikan waktu shalat dhuhur dalam
jam sekolah, sebagai bentuk latihan dan pembiasaan bagi siswa...
Biasanya dalam pembelajaran materi shalat, kan dalam satu kelas
tidak hanya anak cerebral palsy mbak. Jadi untuk anak cerebral palsy

 000هخاثج اإلاهابلت مؼ اإلاػلم في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى مىحىيغجى 11 ،ؤبغٍل 1105
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membaca gerakan dan pengertiannya, sedangkan teman-teman yang
lain mempraktikkan di depan kelas.”112

مً البُان اإلااضخي ّ
ًؿبو اإلاػلم في َظٍ اإلاضعؾت بػؼ ؾغم الخػلُم في

حػلُم ماصة الطالة ،هي ؾغٍهت املحاغغة و ؾغٍهت اإلاظاَغة ،بخطىٍغ خغيت
الطالة مً ػمالثه ؤمام الكطل .و ٌشغح ماصة الطالة الىظغٍت بؿغٍهت
املحاغغة.

002

َ
ٌؿخسضم اإلاػلم في َظٍ اإلاضعؾت الىؾاثل في غملُت الخػلُمْ ٌَ .ػل ُم

وؾاثل الخػلُم يمطضع الخػلُم و وؾُـ إلًطاُ اإلاػلىماثً .طبذ وؾاثل
سُل ما ًغي الؿالب .و ّ
الخػلُم ج ّ
ًؿىع قٌغٍ.
ٌؿخسضم اإلاػلم في َظٍ اإلاضعؾت وؾاثل الخػلُم الخهلُضًت منها ضىعة
غً خغيت الطالة ،و الؿاغت الحؼمت لُىضح ؤوناث الطالة .يما ّبحن عثِـ
اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى مىحىيغجى الؿُض غىضى:
“Media nya saat pembelajaran materi shalat menggunakan gambargambar seperti itu. Dan ada juga jam dari balok yang bisa diputerputer jarum jamnya. Untuk latihan menunjukkan waktu shalat.”114

و ّ
جبحن الؿُضة ؤهاٌ ،ؿخسضم اإلاػلم الؿبىعة ،و ؤوعام الػمل للؿالب،
ّ
و بػؼ الطىع اإلاغجبت مؿخهال غلى اإلاػلمّ .بحن اإلاػلم في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت
الخاضت ضكى الؿُضة ؤها:
“Kalo media yang digunakan disini itu masih tradisional mbak. Jadi
pinter-pinternya guru membuat media pembelajaran untuk siswa. Tapi
yang mesti digunakan itu ya papan tulis, buku LKS, dan gambargambar yang disusun sendiri oleh guru.”115

 001هخاثج اإلاهابلت ،اإلاغحؼ الؿابو ،الؿُضة اها 11 ،ؤبغٍل 1105
 002هخاثج الىزاثو مً الؿغٍهت الخضعَـ بمضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى مىحىيغجى ،الخاعٍش  3ماًى
1105
 003هخاثج اإلاهابلت مؼ عثِـ في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى مىحىيغجى ،الؿُض غىضى 06 ،ماًى 1105
 004هخاثج اإلاهابلت مؼ اإلاػلم في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى مىحىيغجى ،الؿُضة اها  05ماًى 1105
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ّ
بالغؾم ؤن ٌؿخسضم وؾاثل الخػلُم جهلُضًا و مؿخهال ،بل ٌػلم
ّ
الؿالب بدماؾت في الكطل 005.و ّ
ؤَم ألامىع ؤال و هي جىهل الىؾاثل
اإلاػلىماث الى الؿالب ،و ًكهمها ّ
حُضا.
نغؤ الؿالب بػؼ صغاء الطالة ّ
حُ ًضا ،و ّ
جضُ ؤن اؾتراجُجُاث الخػلُم

اإلاؿخسضمت في َظٍ اإلاضعؾت ،جطل الؿالب ؤَضاف الخػلُم بىجاح ،و هي:
ّ ً 006
قهم ماصة الطالةحُضا.
ًدخاج الخهىٍم في غملُت الخػلُم ألن بػؼ ؤوشؿت الخػلُم ال جىاؾبىن
الخؿت مً نبل ،يسؿت الػمل ؤلاوؿان غامت .و ؤصاء الخهىٍم في غملُت
الخػلُم ،إلاػغقت هجاح اؾخسضام اؾتراجُجُت الخػلُم و مػغقت جؿىٍغ
الؿالب.
ًهُم اإلاػلم في َظٍ اإلاضعؾت مغة في زالزت ؤشهغ ،إلاػغقت جؿىٍغ الؿالب.
ّ
ّ
و ًغيب ؾغٍهت الخضعَـ ،ختى ًغيب ًل اإلاػلم ؾغٍهت الخضعَـ مىاؾبت
لخىمُت الؿالب .يما ّبحن اإلاػلم في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى الؿُضة
ؤها:
“Evaluasi untuk keberlangsungan pembelajaran biasanya dilakukan
secara saat sebelum atau setelah jam pelajaran sekolah. Jadi saat itu
kita sharing bersama mengenai perkembangan siswa dan proses
pembelajaran. Kalo nunggu lama sampai 3 bulan nanti lupa mbak.”118

 -2مشٌالث حػلُم ماصة الطالة للمػىنحن (الشلل الضماغي) في اإلاضعؾت
ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى مىحىيغجى
 005هخاثج اإلاالخظت بمضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى مىحىيغجى ،الخاعٍش  07ماًى 1105
 006هخاثج اإلاالخظت اإلاغحؼ الؿابو
 007هخاثج اإلاهابلت مؼ اإلاػلم في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى مىحىيغجى ،الؿُضة غىضى 06 ،ماًى
1105
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ال ّ
جىكظ غملُت الخػلم مىاؾبت للخؿت ،قيها اإلاشٌالث غً حػلُم ماصة
الطالة للمػلم ،و هي مشٍلت ؤؾكاُ الشلل الضماغي .ألنهم ّ
ًدضصون

ً
بمخسلل حؿضًا .مػظم الؿالب الشلل الضماغي ال ٌؿخؿُػىن مشُا غلى
ألانضام و خغيت حؿمهاّ ،
ختى ٌؿاغض الؿالب اإلاػلم 008.يما ناُ اإلاػلم في
اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى الؿُضة ؤها:
“Kalau secara teori anak-anak cerebral palsy tidak mengalami
kesulitan, artinya mereka sudah bisa memahami dengan baik materi
shalat. Akan tetapi dalam pelaksanaan shalat, siswa belum bisa secara
mandiri. Jadi membutuhkan bantuan dari guru. Secara teori faham tapi
terkendala kekurangan fisik.”121

يما في بُان عثِـ اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى مىحىيغجى الؿُض
غىضى:
“Kalo kami anak cerebral palsy nya kan mampu secara
pemahaman materi, mungkin ya untuk gerakan-gerakan itu tadi.
Misalnya saat wudhu mereka paham dengan urutan-urutannya tapi
kesusahan dalam gerakan.”121

يما بُان الؿُض غىضى ّؤن مشٍلت اإلاػلم في جهضًم ماصة الطالة

للمػىنحن هي ؤلاغؿغاب في الجؿم ،ؤي مسخلل حؿضًا للؿالب الشلل
الضماغي .و َم ٌؿخؿُػىن قهم ماصة الطالة ّ
حُ ًضا.
ّ
زم مشٍلت الخػلُم اإلاخػلهت بصاعة اإلاضعؾت هي اإلاػلم املحضصة .نض وشإث
َظٍ اإلاضعؾت مىظ ؤعبؼ ؾىىاث ،بالػٌـ اإلاػلم في َظٍ اإلاضعؾت نض خضصث،
و َم زمؿت ؤشخاص .قلظلَ خُىما وحض البرهامج زاعج اإلاضعؾت ،قػملُت
الخػلُم في َظٍ اإلاضعؾت ّ
مشىشت .و جإزغ غملُت الخػلُم و الخػلم غؿلت.
 119هخاثج اإلاالخظت ؤزىاء الخػلُم في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى مىحىيغجى ،الؿُضة اها  11ؤبغٍل
 1105
 011هخاثج اإلاهابلت مؼ اإلاػلم في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى مىحىيغجى ،الؿُضة اها  11ؤبغٍل 1105
 010هخاثج اإلاهابلت مؼ عثِـ في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى مىحىيغجى ،الؿُض غىضى 06 ،ماًى 1105
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و اإلاشٍلت بػضَا هي اإلاغاقو و البيُت الخدخُت املحضصة .ؤخىاُ بػؼ
حُضا ،بل ؤيثرَم ال جىظل ً
اإلاغاقو و البيُت الخدخُت في َظٍ اإلاضعؾت ً
حُضا
و نلُل اإلاىكػت ،غلى ؾبُل اإلاثاُ ّ
الحمام للىغىء واخض قهـ ،و آلازغ
ّ
ّ
جدضص ؤصواث الخػلُم اإلاإزغة خُث جٍىن
الحىكُت للىغىء .و
اؾخػماُ
وؾاثل حػلُم ماصة الطالة ،مثل قغوٌٍخىع و الشاشت.

011

 -3اؾتراجُجُت للمػلم لحل مشٍلت حػلُم ماصة الطالة في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت
الخاضت ضكى مىحىيغجى

ّ
ًكػل اإلاػلم ألامىع في َظٍ اإلاضعؾت ّ
لحل اإلاشٍلت ،و هي ًضوى اإلاػلم
ّ
شخطُت الؿالب ،و جىكُظ الػالج اإلانهي ،و جىكُظ بىاء حؿم مغة في ألاؾبىع
إلغخماص الىكـ الؿالب ،و جهضًم مىاص الضعاؾُت لؼٍاصة اإلاػلىماث نبل
صزىُ الكطل.
ًىكظ الػالج اإلانهي و بىاء الجؿم لخضعٍب حؿم الؿالب لحل اإلاشٍلت
ّ
اإلاخػلهت باغؿغاب الجؿم ّي .يما ناُ عثِـ اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت
ضكى مىحىيغجى الؿُض غىضى:
“Salah satu solusi nya menggunakan therapy okupasi yang
berhubungan dengan gerakan. Kita juga melakukan bina diri. Bina diri
itu coba anak belajar wudhu sendiri semampunya. Biasanya bina diri
dilakukan pada hari kamis, kan waktunya panjang.”123

وباإلغاقت ًؼٍض اإلاػلم في َظٍ اإلاضعؾت مىاص الضعاؾُت ة للؿالب ًل
ًىم ،و َى في الطباح نبل صزىُ الكطل .لخدؿحن قهم الؿالب غً ماصة
الطالة الىظغٍت ،مثل الهغاءاث في الطالة ،و خغيت الطالة ،و ؾحر طلَ.
122هخاثج اإلاالخظت بمضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى مىحىيغجى ،الخاعٍش  07ماًى  1105
 012هخاثج اإلاهابلت مؼ عثِـ في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى مىحىيغجى ،الؿُض غىضى 06 ،ماًى 1105
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ّ
ّ
ٌػلم اإلاػلم في َظٍ اإلاضعؾت غً يُكُت نغاءة الهغآن و الهغاءاث في الطالة
ناُ اإلاػلم في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى

013

.نبل صزىُ الكطل
:الؿُضة ؤها

“Kan setiap pagi kan kami sebelum pembelajaran inti,
pembelajaran inti kan dimulai pukul 6 nah, anak-anak itu kan jam 3
sudah bisa datang, tapi nggak semuanya anak-anak datang jam 3ada
yang jam 3 ada yang jam 3.30. tapi kami tunggu sampai jam 6
diantara jam 3 sampai jam 6 tadi kita pakek ngaji per anak. Nah
setelah ngaji itu nanti kita ajak kegiatan lain, entah hafalan surat-surat
pendek, atau yang belum hafal bacaan-bacaan shalat itu kami ajari
satu-satu. Kalo nunggu di jam PAI saja ya ndak mumpuni. Apalagi
anak-anak ini kan butuh beberapa kali, mungkin untuk satu bacaan
saja luama sekali. Jadi kalo tidak setiap hari ya mungkin lupa.”125

ّ و اؾتراجُجُت للمػلم في
ًخل مشٍلت الخػلُم هي ػٍاصة اإلاػلم م

اإلاضعؾت الؿكىلت و جىكُظ بغامج الخػلُم مغوهت غلى ؤخىاُ الؿالب و
ّ  باإلغاقت ًدبؼ اإلاػلم الحلهت صع.اإلاػلم
اؾُت زاعج اإلاضعؾت لؼٍاصة
.الػلىم غً ألاؾكاُ الػاثهت

1105  ماًى11  الخاعٍش، هخاثج اإلاالخظت بمضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى مىحىيغجى013
1105  ؤبغٍل11  الؿُضة اها، هخاثج اإلاهابلت مؼ اإلاػلم في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى مىحىيغجى014

الفصل الخامس
املىاقشة
أ -حػلُم ماصة الطالة للمػىنحن (الشلل الضماغي) في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت
ضكى بمىحىيغجى
اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى بمىحىيغجى هي مضعؾت التي حؿاغض
ألاؾكاُ الػاثهت منهم ألاؾكاُ بالشلل الضماغي ًي ٌؿخؿُؼ الخػلُم ًاألؾكاُ
آلازغ .لضوع الخػلُم اإلاهم لئلوؿان غامت لِـ لؤلؾكاُ الػاصًحن قهـ ،في
حؿُحر الؿلىى و جىمُت الكغص.
وباإلغاقت بلى طلَ حؿاغض الىالضًً في اغضاص ألاؾكاُ مٌخكُحن و ناصعًٍ
غلى ؤلاغؿالع بمهم الخىمُخه التي ًيبػي ؤهه ٌشؿل ،منها حػلُم الػلىم
ؤلاؾالمُت للؿالب لخٍىن اإلاىهج الخىحُهي في اإلاؿخهبل.
حػلُم الضًً ؤلاؾالمي ٌشمل زالزت ؤشُاء هي الشغَػت ،و الػهُضة ،و
ألازالم .الػهُضة هي ؤلاًمان ًٍىن ؤؾاؾا في حمُؼ الػباصة ،زم جبػتها الشغَػت
ؤلاؾالمُت وهي زماعة ؤلاًمان و ؤلاؾالم في املجمىع مً زالُ غملُت للػباصة ،ؤما
مباشغة ؤو ؾحر مباشغة .بِىما قُما ًخػلو بهىاغض ألازالم الخطغف والخىاضل،
ً
ً
ؤما غمىصًا ؤو ؤقهُا.
الػباصة َى وؾُلت اجطاُ مؼ هللا .الػباصة هي الىظُكت ؤلاوؿان يػبض
ْ
َ ََ
﴿و َما زل ْه ُذ ال ِج ًَّ
ألاؾاؾُت .يما ناُ هللا حػالى في الؿىعة الظاعٍاث45 :
َ ْ َ َّ
015
وـ ِبال ِل َُ ْػ ُب ُضو ِن﴾
و ِؤلا
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القرآن(51،الذاريات)56،
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ّ
ًىظم ؤلاؾالم غً يُكُت الػباصة بلى هللاّ .ؤما ؤنغب الػباصة هي الطلىاث
ّ
الخمؿت ،و وحب غلى ّ
ًل مؿلمحن و اإلاؿلماث البالؿت ؤن ًطلي الطلىاث
الخمؿت في ًىم و لُل ،و هي الطالة الكجغ ،و الطالة الظهغ ،و الطالة
الػطغ ،و الطالة اإلاؿغب ،و الطالة الػشاء.
الطالة لؿت الضغاء ،ألن الطالة جدخىي ألانىاُ و هي الضغاء الى هللاّ .ؤما
اضؿالخا الطالة هي غباصة جخػمً ألانىاُ و ألاقػاُ مكخخدت بالخٌبحر
ؤلاخغام و مسخخم بالؿالم.

016

ّ
اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى يماؾؿت التربىي ،حػلم يُكُت الطالة
ّ
ّ
بلى الؿالب .ألن حػلمها مىظ الطؿاع مهم .و جإزغ في خُاة ؤلاوؿان في اإلاؿخهبل.
يما ّبحن ػيُت صعحت ؤن صًً ؤلاوؿان جإزغ الخػلُم ،و الخبرة ،و الخضعٍب
املحغوػة في الطؿاع غامت 017.لظلَ ًجب التربُت ؤلاؾالمُت لئلوؿان ألنها جخإزغ
في اإلاؿخهبل.
ال ًدضص حػلُم ماصة الطالة لؤلؾكاُ الػاصًت قهـ ولًٌ ألاؾكاُ الػاثهت
ًدخجىهه ،منها الؿالب الشلل الضماغي ًدخجىن حػلُم الطالة .غلى ألانل
مػغقت هللا و ًكهمىن يُكُت الػباصة لغبهم.
ماصة الخػلُم لؤلؾكاُ في اإلاؿخىي اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت ٌشخمل غً يُكُت
ً ّ
الطالة الصحُدت ،و نغاءاث في الطالث .بطا ٌػلم الؿالب في اإلاضعؾت
ؤلابخضاثُت غً مىانُذ الطالة ،و شغوؽ الطالة ،و ؤعًان الطالة ،و مبؿالث
الطالة ،و نغاءاث في الطالة ،و خغًاث في الطالة ،و مً ؤوحب ؤصاء
الطالة.
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Ahmad Nawawi Sadili, op.cit, hlm 36
Abdul Madjid dan dian Andayani, op.cit, hlm 68
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ّ
يما ّبحن وػاعة اإلاػاعف و الثهاقت ّؤن ٌػلم ألاؾكاُ ماصة الطالة الىظغٍت في
ّ
الكطل الثاوي ،في قطل الثاوي ٌػلم الؿالب غً يُكُت الطالة و نغاءاث في
ّ
الطالةّ .
اإلاػلم الطالة للؿالب ّ
ًل ًىم في اإلاضعؾت بإصاء الثهاقت
زم ٌػخاص
الطالة حماغت في الكطل الثالث ختى الكطل الؿاصؽ.
ٌؿاوي حػلُم الطالة الىظغٍت للمػىنحن (الشلل الضماغي) و ألاؾكاُ
ّ
الػاصًت غامت ،و هي ًخػلم غً الهغاءة الطالة و خغيت الطالة .ولًٌ في
ً
الػملُت الطالةً ،ه ُّضون بمخسلل حؿضًا .مػظم الؿالب الشلل الضماغي في
اإلاض ؾت ؤلابخضاثُت الخاضت ضكى بمىحىيغجى ال ّ
ًهضعون اإلاشخي غلى ألانضام
ع
ّ
اإلاػلمً .بطاّ ،
ًدغًىن
هكؿه ،ختى الهُام ًدخاحىن مؿاغضة الىالضًً ؤو
ّ
الػملُت الطالة.
بالهضعة حؿمهم في

يما ّبحن صقُض ؾمُذ ( )David Smithؤن الشلل الضماغي َى اغؿغاب

الحغيت في الجؿم الظي ٌؿبب الكؿاص في الضماؽ اإلالجمت وظُكت الحغيت.

021

غمىما بػؼ اإلاطابحن الشلل الضماغي ًظهغون الطالبت ،و غػل الػػالث،
و الحغيت ؾحر ْ
الػمض بؿُئت ؤو ؾغَػت ،وؤلاغؿغاب في الخىاػن ،وؾحر طلَ.
في الطالة الشغوؽ و ألاعًان .جٍىن الشغوؽ الطالة لػالمتها و صحتها .بن
ّ
ّ
جصح
قصحذ ضالجه ،بن غاغذ الشغوؽ قال
ّجمذ الشغوؽ في الطالة،
ضالجه .ؤما الشغوؽ الطالة هي ( )0ؾهاعة الحضزحن )1( ،الؿهاعة غً
الىجاؾت )2( ،ؾتر الػىعة )3( ،اؾخهباُ الهبلت )4( ،صزىُ ونتها )5( ،الػلم
بكغٍػتها و ؤن ال ٌػخهض قغغا )6( ،احخىاب اإلابؿالث.

131

David Smith, loc. cit.

131ؤبي غبض اإلاػؿي دمحم هىوي ،اإلاغحؼ الؿابو ،ص38-35 .
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ّ
زم ؤعًان الطالة هي بطا جغى منها شحئ بؿلذ الطالة ،ؾىاء ًان جغيه
غمضا ؤو ؾهىا ،ؤو بؿلذ الغيػت التي جغيه منها .ؤما ؤعًان الطالة ؾبػت غشغ،
و هي يما ًلي )0( :الىُت )1( .جٌبحرة ؤلاخغام في ؤولها )2( .الهُام غلى الهاصع في
َّ
الطالة الكغٍػت .قةن لم ًهضع غلى الهُام إلاغع ،ضلى غلى خؿب خاله
ً
ناغضا ؤو غلى حىب )3( .نغاءة الكاجدت )4( .الغًىع في ًل عيػت )5( .الؿمإهِىت
قُه )6( .ؤلاغخضاُ وانكا يداله نبله )7( .الؿمإهِىت قُه )8( .السجىص مغجحن.
( )01الؿمإهِىت قُه )00( .الجلىؽ بحن السجضجحن )01( .الؿمإهِىت قُه)02( .
الدشهض ألازحر )03( .الهػىص قُه )04( .الطالة غلى الىبي ﷺ في الدشهض ألازحر.
132

( )05الؿالم )06( .الترجِب بحن ألاعًان.
ّ
ّ
اإلاطلىن الشغوؽ و ؤعًان الطالة لصحتهاّ .
ًل وحب اإلاٍلل
قلظلَ ٌػمل
ؤن ًكػلهاّ .بما ألاؾكاُ الػاصًت و ألاؾكاُ الػاثهت .و لؤلؾكاُ الشلل الضماغي
ّ
ًطلىن بالهضعة حؿمهم ،مثل الخٌبحرة الئلخغام ،و الغًىع ،و السجىص ،و
ًجلـ بحن السجضجحن .ال ًٌغٍ في جىكُظ خغيت الطالة .بل ًغشض اإلاػلم يُكُت
الطالة الصحُدت.
جبُذ الشغَػت ؤلاؾالمُت الطالة غلى نضعجه ،في ؤلاؾالم الغزطت خُىما
جىكُظ الطالة للمغضخى .يما ناُ الىبي ﷺ ؤزغحه البساع ّي و ؤَل الؿجن مً
خضًث غمغان بً خطحن ،ناًُ :اهذ بي بىاؾحر ،قؿإلذ الىبي ﷺ ؟ قهاُ:
022
قطل ً
ّ
(( ّ َ ً
ناغضا ،قةن لم حؿخؿؼ ،قػلى حىبَ))
ضل نا ِثما ،قةن لم حؿخؿؼِ ،
ِ

 021ؤبي غبض اإلاػؿي دمحم هىوي ،اإلاغحؼ الؿابو ،ص43-41 .
Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Sifat Shalat Nabi, (Jakarta: Griya Ilmu, 2003). hlm. 112
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يما ّبحن الحضًث ّؤن جىكُظ الطالة ألؾكاُ الشلل الضماغي لهضعتهم .بطا ال
ًهضعون الهُام قُجىػ الجلىؽ ،بطا ال ّ
ّ
ًهضعون الجلىؽ قػلى حىبَ وؾحر
ّ
وٍهظ خاُ الؿالب الشلل الضماغي مؼ اإلاغضخى في الطالة.
طلَ.
ًدخاج الخسؿُـ اإلاالثم و ّ
الكػ ّ
الي لخيشخئ الخػلم الجُض و خطىُ الىدُجت
الٍاملت .ال ؾُما جخػلو وشئت مىهج الضعاؾت ،و ؾغٍهت الخضعَـ ،و ؾغٍهت
الخػلُم ،و وؾاثل الخػلُم ،و جهىٍم في الخػلُم.
 -1اإلاىهج الضعاؾت
اإلاىهج الضعاؾت َى زؿت الخػلُم التي حشمل زؿت ماصة الخػلُم في
مؿخىي و الكطل مػحن .و جدطل اإلاىهج الضعاؾت مً اإلاىخسب ،و الخجمُؼ،
و الترجِب ،و الػغع جهضًم اإلاىاص في مىهج الخػلُم ،حؿدىض بلى زطاثظ و
023

خاحاث اإلاىؿهت املحلُت.

ٌؿاوي بحن اإلاىهج الضعاؾت اإلاؿخسضمت في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت
ضكى بمىحىيغجى و ألاؾكاُ الػاصًت في اإلاضعؾت الػامت .بل مسخطغ في
جهضًم ماصة الخػلُم مىاؾبت بهضعتهم في قهم مىاص الضعاؾت.
ّ ّ
يهخم اإلاػلم نضعة الؿالب في بغضاص اإلاىهج الضعاؾت للشلل الضماغي .يما

ّ
للمػىنحن
ّبحن في هظام الحٍىمت الغنم  61الؿىت  0880غً مىهج التربُت
ّ
للمػىنحن َى
الكطل ّ 05ؤن "مدخىي مىهج الضعاؾت في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت

مىاؾبت بةَخمام نضعة حػلُم الؿالب املحضصة".

024
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Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran Mengembangkan Standar Kompetensi Guru,
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 36-39
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ّ
ّ
ّ
ٌػض اإلاػلم اإلاىهج اإلاضعؾت نبل زالزت ؤشهغً .ىانش اإلاػلم غً ماصة
ّ
ؾخهضم في زالزت ؤشهغ اإلاهبلت .و اإلااصة جىاؾب بخؿىع
الخػلُم ألاؾاؾُت التي
مغخلت الؿالب.


 -2الؿغٍهت الخضعَـ ()RPP
ّ
حػض الؿغٍهت الخضعَـ بػض ؤوضح مىهج الضعاؾت .حشغح في ؾغٍهت
ّ
الخضعَـ غً زؿت الخػلُم في الكطل ،قيها ٌشغح اإلاػلم غً اإلااصة ،و
الىؾاثل ،و ؤؾالُب الخػلُم.

خهُهت ؾغٍهت الخضعَـ هي زؿت الخػلُم في قترة الهطحرة ّ
لخبحن ألامىع

في غملُت الخػلُم .الؿغٍهت الخضعَـ هي بغهامج الخػلُم اإلاغجبت للٌكاءة
ألاؾاؾُت ؤو ؤيثر ،و لهاء واخض ؤو لهاءث.

025

في َظٍ اإلاضعؾت جيشإ الؿغٍهت الخضعَـ نبل الخػلم في الكطل ،و هي
ّ
زالزت ؤشهغ الؿابهتً .يشخئ اإلاػلم في َظٍ اإلاضعؾت الؿغٍهت الخضعَـ و
ؤؾالُب الخػلُم للؿالب.
 -3ألاؾلىب الخػلُم  /الؿغٍهت الخػلُم
ّ
وحب غلى اإلاػلم ازخُاع ؾغٍهت الخػلُم اإلاؿخسضمت في الكطل نبل
جىكُظ الخػلُم .جدضص ؾغٍهت الخػلُم مخػلهت بازخُاع اؾتراجُجُت الخػلُم
ّ
قػالُت و مازغة ألوشؿت الخػلُم الالػمت لخدهُو الٌكاءة ألاؾاؾُت .خضصث
ؾغٍهت الخػلُم مىظ بغضاص ؾغٍهت الضعاؾت.

Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm.203
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ّ
الؿغٍهت هي يُكُت اإلاؿخسضمت لخدهُو ألاَضاف ّ
اإلاػُىتً .دخاج اإلاػلم
الؿغٍهت في غملُت الخػلُم ،و جسخلل في جىكُظَا مىاؾبت ألاَضاف التي
026

جدهو قُنهاًت الخضعَـ.

ؾغٍهت الخػلُم اإلاؿخسضمت لشغح ماصة الطالة في َظٍ اإلاضعؾت هي
ّ
الؿغٍهت الخهلُضًت .لشغح ماصة الطالة الىظغٍتٌ ،ؿخسضم اإلاػلم الؿغٍهت
املحاغغة و الؿغٍهت اإلاظاَغة و الؿغٍهت الىظُكُت.
الؿغٍهت املحاغغة هي الؿغٍهت بًطاُ اإلاػلىماث و اإلاػاعف شكىٍا
027

لبػؼ الؿالب ،والؿالب ًدبػىن ؾلبُت.
حؿخسضم ؾغٍهت املحاغغة لشغح ّ
ًل اإلاىاص الضعاؾت ،منها ماصة الطالة.
ختى حؿخسضم ؾغٍهت املحاغغة ًل غملُت الخػلم ،و لم جكطل ؾغٍهت
املحاغغة غً الخػلُم .بل جدخاج اإلاشاعيت بػؼ ؾغٍهت الخػلُم خحن
جؿبُو ؾغٍهت املحاغغة في غملُت الخػلُم ،مثل الؿغٍهت الىظُكُت ،و
028

الؿغٍهت اإلاظاَغة ،و الؿغٍهت الخػىٍض ،وؾحر طلَ.

ٌشاعى اإلاػلم في َظٍ اإلاضعؾت بػؼ الؿغٍهت ؤزىاء الخػلُم ،مثل ًجمؼ
بحن ؾغٍهت املحاغغة و ؾغٍهت اإلاظاَغة .يما ّبحن صعحاث ،ؤن ؾغٍهت
اإلاظاَغة هي الؿغٍهت التي حؿخسضم اإلاػغع لشغح الكهم ؤو إلظهاع يُكُت
الػمل للؿالب.

031

جىاؾب ؾغٍهت اإلاظاَغة إلظهاع يُكُت الطالةّ .بُيذ الؿُضة ؤها ًاإلاػلم
في َظٍ اإلاضعؾت ّؤنها حؿخسضم ؾغٍهت اإلاظاَغة ؤًػا لشغح ماصة الطالة،
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لظلَ ًجمؼ ؾغٍهت املحاغغة و ؾغٍهت اإلاظاَغة في شغح ماصة الطالة.
حؿخسضم ؾغٍهت املحاغغة لشغح ماصة الطالة الىظغٍت ،و ّؤما ؾغٍهت
اإلاظاَغة إلظهاع يُكُت الطالة.
باإلغاقت ٌؿخسضم اإلاػلم ؾغٍهت ألاؾئلت و ألاحىبت لخٌغٍغ ماصة الطالة
الؿابهت ،ؾغٍهت ألاؾئلت و ألاحىبت هي الؿغٍهت الخضعَـ لخهضًم ماصة
030

حؿخسضم

الضعاؾت بةغؿاء ألاؾئلت و جؿلب ؤلاحاباث مً الؿالب.
الؿغٍهت ألاؾئلت و ألاحىبت لخٌغٍغ ماصة و مػغقت ّ
همى الؿالب في قهم
الطالة.

ّ
الىظُكُت هي ّ
ّ
ًهضم اإلاػلم ماصة الخػلُم بةغؿاء الىظُكت اإلاػُىت
ؾغٍهت
ّ
الىظُكُت شغح ماصة الطالة
ًي ججض ؤوشؿت الخػلُم 031.حؿخؿُؼ ؾغٍهت
ّ
ّ
الىظغٍت و هي غً الهغاءة في الطالة و الحغيت الطالة ،مثل ًىظل اإلاػلم
لحزوج بحن الهغاءة و الحغيت في الطالة.
لُػػض بغؿاء ماصة الطالة الىظغٍت للؿالب الشلل الضماغيّ ،
ًؿبو

اإلاػلم في َظٍ اإلاضعؾت الطالة الظهغ حماغت .و َظا لُػخاص الؿالب الطالة.
ّ
ًّ
حهغٍا ،ختى ًدكظىن الهغاءاث في
ًطلي الؿالب ضالة الظهغ بهغاءة
الطالة.
ؾغٍهت الخػىٍض هي الؿغٍهت بهُام ألاوشؿت مؿخمغة ًي ٌػخاص الؿالب
جلَ ألاوشؿتٌ .ػخاص اإلاػلم في َظٍ اإلاضعؾت الطالة الظهغ حماغت ،حؿخؿُؼ
اعجكاع نضعة الؿالب و خكظ الهغاءاث في الطالة.
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ّ
اإلاػلم ؾغٍهت الخػلُم الخهلُضًت ،بل ّ
ًظً اإلاػلم في
غلى الغؾم ٌؿخسضم
َظٍ اإلاضعؾت ّؤن َظٍ الؿغٍهت ؤحُض للؿالب ،و َظٍ الؿغٍهت مىاؾبت و
ّ
ق ّػالُت لشغح ماصة الطالة الىظغٍت للشلل الضماغي .ألن ّ
يهخم اإلاػلم
زطاثظ الؿالب في ازخُاع ؾغٍهت الخػلُم.


 -4وؾاثل الخػلُم

ّ
حؿاغض وؾاثل الخػلُم اإلاػلم في غملُت الخػلُم إلًطاُ مىاص الضعاؾت

للؿالب .الىؾاثل مً اللؿت الالجُيُت ،وهي الجمؼ مً " ،"mediumلؿت
الىؾُلت ؤو اإلاغؾل ،032و هي ألاصواث اإلاىؾؿت التي جطل الغؾالت ؤو
اإلاػلىمت مً اإلاػلم بلى الؿالب.
ًغي ؾاهجاًا ّؤن وؾاثل الخػلُم هي ألاحهؼة التي جطل الغؾالت و البرامج
حاَؼة جدخىي الغؾالت .مً وؾاثل الخػلُم لِـ ألاصواث ؤو اإلاىاص قهـ ،بل
033
ّ
ًل ؤشُاء جىاُ الؿالب اإلاػغقت و الػلىم.
الىؾاثل اإلاؿخسضمت لخهضًم ماصة الطالة في َظٍ اإلاضعؾت هي الطىعة
البطغٍت ،و الؿبىعة ،و ؤوعام الػمل للؿالب ،و الؿاغت مً الػىاعع.
ّ
البطغٍت في شٍل الطىع لشغح ماصة الطالة و
حؿخسضم وؾاثل الخػلُم
ّ ّ
زم ًغجب و ًجمؼ
َى بظهاع خغيت الطالة ،مثل جضُ نؿػت الطىع وبُانها،
الؿالب بحن الطىع و بُانها .وؾاثل الخػلُم البطغٍت هي الىؾاثل حؿخسضم
الػحن لىظغَا.

034

 -5جهىٍم الخػلُم
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ًدخاج الخهىٍم إلاػغقت الىهاثظ في غملُت الخػلُم .ؤصاء الخهىٍم ًخػلو
حمُؼ الجىاهبّ ،بما ًخػلو بازخُاع ؾغٍهت الخػلُم ،و وؾاثل الخػلُم ،و
مىاص الخػلُم.

ّ
جهىٍم غملُت الخػلُم َى الخهىٍم ٌشمل قُه ؤلاجكام بحن غملُت

الخػلُم و الخؿت الضعاؾت اإلاٌخىبت ،و مػغقت نضعة اإلاػلم في غملُت
ّ
الخػلُم ،و نضعة الؿالب ؤن ًدبػىن غملُت الخػلُمً 035.هُم اإلاػلم في َظٍ
اإلاضعؾت في قترة الهطحرة ًل ًىم و هي في نهاًت الخػلم بػض الضعاؾت في
الكطل.

ّ
اإلاػلم في قترة الؿىٍلت َى ّ
مغة ًل زالزت ؤشهغ إلاػغقت
وباإلغاقت ًهُم
ّ
ّ ّ
ٌػض اإلاػلم ؾغٍهت الخضعَـ ،و ًيشخئ اإلاػلم
جؿىٍغ الؿالب .في هكـ الىنذ،
ّ
مىاؾبت همى الؿالب .
ب-مشٌالث حػلُم ماصة الطالة للمػىنحن (الشلل الضماغي) في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت
الخاضت ضكى مىحىيغجى
ال ج ّىكظ غملُت الخػلم مىاؾبت للخؿت ،ألن قيها مشٌالث في حػلُم ماصة
ّ
الطالة للمػلم .اإلاشٍلت للمػلم في حػلُم ماصة الطالة هي الاغؿغاب في حؿم

الؿالب الشلل الضماغي ،بل في قهم الضعؽ ؤي مً هاخُت غهلُت ًطكىن
ألاؾكاُ الػاصًت غامت.
و ناُ الضيخىع وٍىتروب قُلب ( )Dr. Winthrop Phelpؤن الشلل الضماغي
َى ؤلاغؿغاب في خغيت الجؿم الظي ٌػلو بخلل الضماؽ الثابذ 036.بطا ًترى
اغؿغاب همى الضماؽ في ؤوناث ؾىٍلت ،ؾخازغ جؿىٍغ املخ ألازغي ،مثاُ ًإزغ
Ibid, hlm. 305
Ahmad Toha Muslim dan M. Sugiarmin, op.cit, hlm. 66
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همى مهاعة الحغًي ،و همى الػهلي ،وهمى الىؿهي ،و الحؿُت .قلظا ًإزغ الشلل
الضماغي في الحغيت ،ويظلَ اغؿغاب في البطغ ،و الؿمؼ ،و الٌالم ،و
037

الخيؿُو خغيت الحسخي.

حؿدىض مالخظت الباخثت ّؤن مػظم الؿالب بالشلل الضماغي في َظٍ
مشُا غلى ألانضام ؤو خغيت حؿمهمّ ،
اإلاضعؾت ال ٌؿخؿُػىن ً
ختى ًدخاحىا
مؿاغضة اإلاػلم .و الطالة جخٍىن مً ألاقػاُّ ،
ختى ًطػبىا الؿالب الشلل
038

الضماغي في خغيت الطالة.
ّ
زم مشٍلت الخػلُم اإلاخػلهت بةصاعة اإلاضعؾت هي اإلاػلم املحضصة .نض وشإث
َظٍ اإلاضعؾت مىظ ؤعبؼ ؾىىاث ،و اإلاػلم في َظٍ اإلاضعؾت نض خضصث ،و َم
زمؿت ؤشحاص .قلظلَ خُىما وحض البرهامج زاعج اإلاضعؾت ،قػملُت الخػلُم
في َظٍ اإلاضعؾت ّ
مشىشت .و جإزغ غملُت الخػلُم و الخػلم غؿلت.
و اإلاشٍلت بػضَا هي اإلاغاقو و البيُت الخدخُت املحضصة .ؤخىاُ بػؼ
حُضا ،بل ؤيثرَم ال جىظل ً
اإلاغاقو و البيُت الخدخُت في َظٍ اإلاضعؾت ً
حُضا و
ّ
الحمام للىغىء واخض قهـ ،و آلازغ
نلُل اإلاىكػت ،غلى ؾبُل اإلاثاُ
ّ
ّ
جدضص ؤصواث الخػلُم اإلاإزغة خُث جٍىن وؾاثل
الحىكُت للىغىء .و
اؾخػماُ
حػلُم ماصة الطالة ،مثل قغوٌٍخىع و الشاشت.
ج-اؾتراجُجُت للمػلم لحل مشٍلت حػلُم ماصة الطالة في اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت
الخاضت ضكى مىحىيغجى
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ّ
ّ
لحل مشٍلت الخػلُم للمػلمً ،خم اإلاػلم بػؼ ألاشُاء في َظٍ اإلاضعؾت و
هي ًدىكظ الػالج اإلانهي ،و ّ
ًإصي بىاء الىكـ إلغخماص غلى الىكـ الؿالب مغة في
ألاؾبىع ،و ًؼٍض مىاص الخػلُم نبل صزىُ الكطل.
الػالج اإلانهي َى الػالج ؤو الشكاء باؾخػماُ ألاوشؿت و ألاغماُ .خهُهت
ًىظل الػالج اإلانهي لِـ لخهىي الػػالث قهـ ،بل تهضف للمىؼ ،و الػالج ،و
نبىُ جىظُل الحغًي ،و مشاعيت الحغيت ،و جىمُت اإلاىاَب ،و ع ّص اإلاهاعة
ّ
الكى ُّت ،و همى الصخطُت و الؿماث الؿالب.

041

و بػؼ الػمل لػالج اإلانهي في اإلاضعؾت هي جضعٍب الحغيت بالػبت ،و
ألاوشؿت الكىُت ،و الخضعٍب الػملّ 040.
ًإصي الػالج اإلانهي في َظٍ اإلاضعؾت
ً
مخباصال ألؾكاُ الشلل الضماغي مغة في ألاؾبىع.
ؾىي طلَ ًىكظ اإلاػلم في َظٍ اإلاضعؾت بىاء حؿم الؿالب مغة في ألاؾبىع
إلغخماص الىكـ الؿالب .في جلَ ألاوشؿتً ،خؿلب الؿالب بػؼ ألاوشؿت
ًّ
ًّ
ّ
ّ
ًخىغئىن غلى نضع
ًخىغإ الؿالب مؿخهال ،لظلَ
مؿخهال ،غلى ؾبُل اإلاثاُ
حؿمه.

غىض ًاؾمُجي ( )Casminiاإلاإنىلت قترة الػؼٍؼة ّؤن بىاء الجؿم َى

املحاولتؤو الؿعي لبىاء الثهت الىكـ ،و مؿاغضة الىكـ ،و عغاًت الىكـ ،و
041

صوع مؼ البِئت لخدهُو ؤلاغخماص في الحُاة الُىمُت.
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قلظلَ ًىكظ بىاء الجؿم الؿالب الشلل الضماغي الؿالب ؤن ٌػمل بػؼ
ًّ
ألاوشؿت مؿخهال بضون مؿاغضة الصخظ آلازغ .ألن يما ههلذ قترة الػؼٍؼة
ّ
الىؾجي في الؿىت  1116ؤن ٌشخمل بىاء الىكـ يما ًلي:
مً وػاعة اإلاػاعف
 -1الىظاقت الىكـ (ؾؿل الُضًً ،و ؾؿل الىحه ،و ؾؿل الهضمي)
 -2جىاوُ الؿػام (ألاًل بالُض ؤو باإلالػهت ،ؤو بالشىيت)
 -3الشغب (الشغب بالٍىب و ّ
اإلاظ)
ّ -4
االتزًً الىكـ (ًمشـ الشػغ ،و ٌؿخسضم ػٍىت الشػغ)
 -5اعجضي اإلاالبـ (اعجضاء اإلاالبـ الضازلُت ،و اعجضاء اإلاالبـ الخاعحُت ،و
اعجضاء الجىعاب)
 -6اخترؽ مً ؤلاغاع (حػغٍل و ججىب ألاصواث الطاعمت ،الٌهغباثُت ،و زؿغ
الىاع)
ّ
(ًضُ الؿحرة الظاجُت و ألاؾغة ،و ٌؿلم الغؾالت ،و بحابت
 -7الاجطاالث
ألاؾئلت)
ّ
ؤلاحخماغُت ،و الؿكغ بىكؿه).
ٌ -8شترى املجخمؼ (الخٌُُل
و اؾتراجُجُت للمػلم في ّ
خل مشٍلت الخػلُم آلازغ هي ػٍاصة اإلاػلم مً
042

اإلاضعؾت الؿكىلت و جىكُظ بغهامج الخػلُم اإلاغوهت غلى ؤخىاُ الؿالب و اإلاػلم.
باإلغاقت ًدبؼ اإلاػلم الحلهت صع ّ
اؾُت زاعج اإلاضعؾت لؼٍاصة الػلىم غً ألاؾكاُ
الػاثهت.
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الفصل السادس
إلاخححام
أ -الخالضت
و بػددض اهتهدداء بحدغاء البدددث الجددامعي غددً "اؾددخحراجُجُت حػلددُم مدداصة الطددالة
للمػىنحن (الشلل الضماغي) فى اإلاضعؾت ؤلابخضاثُدت الخاضدت ضدكى بمىحىيغجدى "
قدطل الباخثت غلى الىخاثج ألازحرة ،يما ًلي:
 -1حػلم ماصة الطالة للمػىنحن (الشلل الضماغي)
أ) م د ددىهج الضعاؾ د ددُت الت د ددي حؿ د ددخدضم ف د ددي اإلاضعؾ د ددت الابخضاثُ د ددت الخاض د ددت ض د ددكى
بمىحىيغج د ددى ه د ددي م د ددىهج الضعاؾ د ددُت الىؾىُ د ددت ،ولٌ د ددً بًط د دداُ اإلا د ددىاص ّ
مِؿ د ددغا
باليؿد ددبت بلد ددى ند ددضعة ألاؾكد دداُ و زطاثطد ددهم .قٍاهد ددذ اإلاد ددىهج و اإلاد ددضعي الػد ددام
ً
ؤلانلُمي مغوهت وؾحر زابذ ،هظغا ألنهم مهُضون باإلغؿغاب.
ب) ألاؾالُب اإلاؿخسضمت لخػلُم الطالة فدي اإلاضعؾدت ؤلابخضاثُدت الخاضدت ضدكى
بمىحىيغجد د ددى ال ج د د د ؼاُ جهلُضًد د ددت ٌػجد د ددي اؾد د ددخسضام املحاغد د ددغة ،واإلاظد د دداَغة،
وؤلاخدداالث ،والخٌُُددل .و َددظا ألاؾددلىب ًٍددىن ؤيثددر قػالُددت للؿددالب بالشددلل
الضماغي ألنهم مهُضون بخلَ الاغؿغاباث الجؿمُت ،التي حؿدببهم ال ًمٌدً
ؤن ًلػبىا مثل ؾحرَم.
ج)وؾدداثل الخػلددُم اإلاؿددخسضمت فددي حػلددُم مددىاص الطددالة فددي اإلاضعؾددت ؤلابخضاثُددت
الخاض د ددت ض د ددكى بمىحىيغج د ددى ؾح د ددر مغج د دديٌ ،ػج د ددي الػ د دداعع الط د ددىع اإلاغثُ د ددت
وؾاغاث مً الحؼم.
د)جه ددىٍم ال د ّ
دخػلم ف ددي اإلاضعؾ ددت الابخضاثُ ددت الخاض ددت ض ددكى بمىحىيغج ددى ف ددي اإلا ددضي
الؿىٍددل ًددخم م ددغة واخ ددضة ًددل زالزددت ؤشددهغ ،خددحن جىظددُم اإلادداصة الشددػغٍت فددي
90

91

زالزت ألاشهغ اإلاهبلت .وباإلغاقت بلى طلَ اإلاػلمىن في َظٍ اإلاضعؾت ًجدغئون
جه ددىٍم الد ّ
دخػلمٌ ،ػجددي بػددض اهتهدداء الضعاؾددت لُػغقددىا جهددضم املحددغػ فددي جؿ ددىٍغ
الؿالب.
 -2اإلاشٌالث للمػلم في حػلُم ماصة الطالة
غامت اإلاىغهاث التي ًىاحهها اإلاػلمىن في اإلاضعؾت الابخضاثُت الخاضت
ضكى بمىحىيغجى غىض حػلُم الطالة هي الاغؿغاباث البضهُت للؿالب
بالشلل الضماغي.
ؤؾالبُت الؿالب بالشلل الضماغي في اإلاضعؾت الابخضاثُت الخاضت ضكى
بمىحىيغجى ال ٌؿخؿُػىن اإلاشخي غلى ألانضام ؤو ههل حثتهم جماما ،خُث
ؤنهم ًدخاحىن مؿاغضة اإلاػلم .وغالوة غلى طلَ ،والطالة جخٍىن مً
الحغًاث .و في الطالةً ،طػب الؿالب بالشلل الضماغي في خغًاث الطالة.
ومؼ طلَ َم يمثل ألاؾكاُ الػاصًحن غىض نبىُ الشهاصة.
ّ
زم اإلاشٍلت الخػلُم اإلاخػلهت بصاعة اإلاضعؾت هي اإلاػلم املحضصة .نض وشإث
َظٍ اإلاضعؾت مىظ ؤعبؼ ؾىىاث ،و اإلاػلم في َظٍ اإلاضعؾت نض خضصث ،و َم
زمؿت ؤشحاص .قلظلَ خُىما وحض البرهامج زاعج اإلاضعؾت ،قػملُت
الخػلُم في َظٍ اإلاضعؾت ّ
مشىشت.
و اإلاشٍلت بػضَا هي اإلاغاقو و البيُت الخدخُت مدضصة .ؤخىاُ بػؼ
حُضا ،بل ؤيثرَم ال جىظل ً
اإلاغاقو و البيُت الخدخُت في َظٍ اإلاضعؾت ً
حُضا
و نلُل اإلاىكػت ،غلى ؾبُل اإلاثاُ ّ
الحمام للىغىء واخض قهـ ،و آلازغ
ّ
ّ
جدضص ؤصواث الخػلُم اإلاإزغة خُث جٍىن
الحىكُت للىغىء .و
اؾخػماُ
وؾاثل حػلُم ماصة الطالة ،مثل قغوٌٍخىع و الشاشت.
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 -3اؾتراجُجُت للمػلم لحل مشٌالث الخػلُم.
الاؾتراجُجُت التي حؿخدضمها مػلم اإلاضعؾت ؤلابخضاثُت الخاضت
بمىحىيغجى لحل اإلاشٌالث في حػلُم ّ
مىاص الطالة هي :جىقحر الػالج اإلانهي،
ًىن جىمُت املجخمؼ لالغخماص غلى الؿالب ،ومىذ مىاص بغاقُت نبل صزىُ
الضعاؾت .مىذ الػالج اإلانهي في اإلاضعؾت الابخضاثُت الخاضت ضكى بمىحىيغجى
ًهام مغة واخضة ًل ؤؾبىع بالخىاوب للؿالب بالشلل الضماغي ،و جخم
اإلاشترًاث بِىا مغة واخضة ًل ألاؾبىع (الُىم الخمِـ).
و اؾتراجُجُت للمػلم في ّ
خل اإلاشٍلت الخػلُم هي ػٍاصة اإلاػلم مً
اإلاضعؾت الؿكىلت و جىكُظ بغهامج الخػلُم اإلاغوهت غلى ؤخىاُ الؿالب و
اإلاػلم .باإلغاقت ًدبؼ اإلاػلم الحلهت صع ّ
اؾُت زاعج اإلاضعؾت لؼٍاصة الػلىم
غً ألاؾكاُ الػاثهت.
ب -ؤلانتراخاث
ًان حػلُم ماصة الطالة لؤلؾكاُ بالشلل الضماغي في اإلاضعؾت الابخضاثُت
الخاضت ضكى بمىحىيغجى حُضة ،قُمًٌ اؾخسضام الانتراخاث الخالُت
لخؿىٍغ الضعاؾت والخػلُم:
 -1للمضعؾت
أ) اإلاضعؾىن لُؿىعوا الخػلُم وٍىظمىا ؤلاصاعة ،لٍُىن الخػلم ؤوشـ و
ؤقػل.
ً
ب)قُلؼم للمضعؾحن لُخؿىعوا وؾاثل ؤلاغالم ؤيثر ببضاغا ألحل حظب
اهدباٍ الؿالب.
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 -2لؤلؾغاف الخاعحُت
أ) ًيبػي لىالة الؿالب ال ًهضم الضغم ماصًا قهـ و لًٌ ٌشاعًىن
باإلاضعؾت ًي جىكظ ؤوشؿت اإلاضعؾُت صحُذ.
ب)ًيبػي لىالة الؿالب و مهضم الغغاًت مً ؤصحاب اإلاطلحت جضغم ؤو
ًهترح لبرامج اإلاضعؾُتً ،ي ًطل الؿالب في َظٍ اإلاضعؾت الخػلُم
الصحُذ ،و ًٍىن الؿالب مؿخهال ،و ّ
ًهضعون ؤلاضاالث ببِئتهم.
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SILABUS
Mata pelajaran

: Pendidikan Agama Islam

Kelas / Semester

: I/I

Standar
Kompetensi

Kompetensi

Materi

Kegiatan

Dasar

Pokok

Pembelajaran

1. Menghafal Al 1.1 Melafalkan Al
Qur’an surat
Fatihah dengan
pendek pilihan
lancar

1.2 Menghafal QS
Al-Fatihah
dengan lancar

Bacaan Surat Al
Fatihah

Indikator

Melafalkan surat 
Melafalkan Al
Fatihah dengan
Al Fatihah
lancar dan benar

Penilaian

Lisan

Hafalan Surat Al
Fatihah

Siswa mampu:
 Menunjukkan
contoh
ciptaan Allah
SWT
 Menyebutkan
manfaat ciptaan
Allah
2.1 Menunjukkan
ciptaan Allah 1. Ciptaan-ciptaan
SWT melalui

Mengidentifikasi
benda-benda di

4 x 45

Sumber
Belajar
Buku Agama
Islam Kelas 1
Hikmah
pendidikan
Hal :1 - 6



Menghafalkan
lafal surat Al
Melafalkan surat
Fatihah dengan
Al Fatihah beserta lancar dan benar
artinya

Memahami arti
surat Al Fatihah
secara sederhana

Alokasi
Waktu

Penerbit:
Lisan

Yudhistira

2. Mengenal Rukun
Iman

ciptaan-Nya
2.

Allah
Sifat Allah Ada
dan Maha
Pencipta

lingkungan sekitar Siswa mampu:
dan manfaatnya 
Menyebutkan
enam Rukun
Iman

Menyakini 6
rukun iman

Lisan

Buku Agama
Islam Kelas 1
Hikmah
pendidikan
Hal :9 - 19

Siswa mampu:

Hafal 6 Rukun
Iman

Mengurutkan 6
rukun iman

2.2 Menyebutkan
enam Rukun
Iman

Enam Rukun
Iman

Mendengarkan
penjelasan
tentang peristiwa Siswa mampu:
alam yang pernah 
Membiasakan
terjadi
berperilaku jujur

Menyebutkan
contoh perilaku
jujur

Siswa mampu:
Membiasakan
perilaku tanggung
jawab

Menyebutkan
contoh perilaku
tanggung jawab

Penerbit:
Yudhistira

Tertulis
Lisan



2.3 Menghafal enam
Rukun Iman

Rukun Iman

Melafalkan 6
rukun iman di
depan kelas

Siswa mampu:

3 x 45

Tertulis
Lisan


3.1 Membiasakan
perilaku jujur

Perilaku terpuji

Menyebutkan
contoh perilaku
jujur

Membiasakan
perilaku disiplin

Menyebutkan
contoh perilaku
disiplin

(jujur)

Sikap
Lisan
4 x 45

3. Membiasakan 3.2 Membiasakan
perilaku terpuji
perilaku
tanggung jawab
Perilaku terpuji
(tanggung
jawab)

3.3 Membiasakan
perilaku disiplin

Perilaku terpuji

Mempraktikkan
perilaku tanggung
jawab

Siswa mampu:

Membiasakan
perilaku hidup
bersih

Menyebutkan
contoh perilaku
hidup bersih

Hikmah
pendidikan
Hal :21 - 34
Penerbit:
Perbuatan
Lisan

Siswa mampu:


Menyebutkan
contoh bersuci



Menyebutkan
macam-macam
bersuci



Menyebutkan
anggota badan
yang harus
disucikan

Menyebutkan
Siswa mampu:
manfaat perilaku

Mempraktikkan
disiplin
tata cara bersuci
yang benar

Buku Agama
Islam Kelas 1

Tertulis
Lisan

Yudhistira

(disiplin)

3.4 Membiasakan
perilaku hidup
bersih

Perilaku terpuji



Membiasakan
adab bersuci
dalam kehidupan
sehari-hari
dengan benar



Menirukan
ucapan Rukun
Islam

Menyebutkan
kegiatan di rumah
Menyebutkan
dalam menjaga 
arti dari 5 Rukun
kebersihan
Islam

Lisan

(hidup bersih)

4.1 Menyebutkan
pengertian
bersuci

Menceritakan
pengalaman
buang air
besar/kecil
Tata cara
bersuci



Hafal 5 Rukun
Islam



Mengamalkan
5 Rukun Islam
Sikap
Lisan

3 x 45

Buku Agama
Islam Kelas 1
Hikmah
pendidikan
Hal :33 - 45
Penerbit:

Yudhistira

4.2 Mencontoh tata
4. Mengenal
cara bersuci
tatacara
bersuci(thaharah)

Mempraktikkan
tata cara masukkeluar WC
dengan benar

Lisan

Tanya jawab
tentang Rukun
Islam

Lisan

Perbuatan

Tatacara
bersuci
Praktik wudhu

5.1 Menirukan
ucapan Rukun
Islam

Sikap

3 x 45

Rukun Islam

Buku Agama
Islam Kelas 1
Hikmah
pendidikan

5.2 Menghafal
Rukun Islam

Hal :43 - 56
Lisan
Menyanyikan lagu
Rukun Islam yg
lima

5. Mengenal Rukun
Islam

Rukun Islam

Penerbit:

Perbuatan
Yudhistira

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Mata Pelajaran

: PAI (Pendidikan Agama Islam)

Kelas/Semester

: I/1

Pertemuan ke

:1

Minggu ke

:1

Alokasi Waktu

: 4 jam pelajaran

Standar Kompetensi

: 1. Menghafal Al qur’an surat pendek pilihan

Kompetensi Dasar

: 1.1. Melafalkan surat Al Fatihah dengan lancar

Indikator

: Siswa mampu melafalkan surat Al Fatihah dengan lancar dan benar

I.

Tujuan Pembelajaran :
Siswa memahami dan menguasai lafal surat Al Fatihah

II. Materi ajar/pokok

: Surat Al Fatihah

III. Metode Pembelajaran : Meniru dan mengingat
IV. Langkah-langkah Pembelajaran :
a. Kegiatan Awal :
Guru menyuruh siswa belajar melafalkan surat Al Fatihah
(catatan : Kegiatan ini bertujuan agar guru mempunyai gambaran singkat tentang
kemampuan siswa, selain itu juga untuk mengetahui letak kesalahan bacaan)

b. Kegiatan inti :
-

Guru memberi contoh melafalkan surat Al fatihah ayat 1-3, siswa disuruh memperhatikan
bacaan yang benar dengan menyimak pada halaman 2-3.
Guru melafalkan ayat demi ayat ditirukan siswa secara kelompok
Siswa berulang-ulang melafalkan surat Al Fatihah ayat 1-3
Guru mengulang ayat 5-3 dan siswa menirukannya sehingga bacaan siswa menjadi
benar/lebih baik

c. Kegiatan Akhir :
-

Guru menjelaskan kepada siswa bahwa membaca Al Qur’an harus benar bacaanya.
Guru bersama-sama siswa membaca Al Fatihah beserta artinya.

V. Alat dan Sumber :
Buku Agama Islam Kelas 1 Hikmah pendidikan Hal :1 – 6 Penerbit:Yudhistira
VI. VI. Evaluasi :

Tes lisan

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Mata Pelajaran

: PAI (Pendidikan Agama Islam)

Kelas/Semester

: I/1

Pertemuan ke

:1

Minggu ke

:5

Alokasi Waktu

: 3 jam pelajaran

Standar Kompetensi

: 2. Mengenal rukun iman

Kompetensi Dasar

: 2.1 Menunjukkan ciptaan Allah SWT melalui ciptaan-Nya

Indikator

: Siswa mampu
-

:

Menunjukkan contoh ciptaan Allah SWT
Menyebutkan manfaat ciptaan Allah

I.

Tujuan Pembelajaran : Siswa mengagumi ciptaan Allah SWT

II.

Materi ajar/pokok

III.

Metode Pembelajaran : ceramah, diskusi, tanya jawab

: enam rukun iman

IV.

Langkah-langkah Pembelajaran :
a. Kegiatan Awal :
- Guru menjelaskan arti iman
- Guru mengajak siswa memperhatikan keadaan alam sekitar
b. Kegiatan inti :
- Guru menanyakan kepada siswa tentang benda-benda yang dilihat di luar kelas
- Guru menanyakan manfaat benda-benda ciptaan Allah SWT
- Guru mengajak siswa untuk membahas perbedaan ciptaan Allah dengan buatan
manusia hal. 19
- Guru menyuruh siswa mengamati gambar pada hal. 16 dan 22
c. Kegiatan Akhir :
- Setiap siswa diminta menyebutkan : 10 benda ciptaan Allah dan 10 benda buatan
manusia

V.

Alat dan Sumber :

Buku Agama Islam Kelas 1 Hikmah pendidikan
Hal :9 – 19 Penerbit : Yudhistira

VI.

Evaluasi

: Tes lisan

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Mata Pelajaran

: PAI (Pendidikan Agama Islam)

Kelas/Semester

: I/1

Pertemuan ke

:1

Minggu ke

:9

Alokasi Waktu

: 4 jam pelajaran

Standar Kompetensi

: 3. Membiasakan perilaku terpuji

Kompetensi Dasar

: 3.1 Membiasakan perilaku jujur

Indikator

: Siswa mampu :
- Membiasakan berperilaku jujur
- Menyebutkan contoh perilaku jujur

I.

Tujuan Pembelajaran

: Siswa mempunyai kepribadian jujur

II. Materi ajar/pokok

: perilaku terpuji

III. Metode Pembelajaran

: ceramah, diskusi, pembiasaan

IV. Langkah-langkah Pembelajaran :
a. Kegiatan Awal :
- Guru menjelaskan tentang definisi perilaku jujur
- Guru menjelaskan arti perilaku terpuji
- Siswa memberikan contoh perilaku terpuji
b. Kegiatan inti :
Guru menyuruh siswa membuka buku hal. 32-33
Siswa menyebutkan contoh perilaku jujur dengan melihat gambar yang terdapat pada
hal. 32-33
- Tanya jawab tentang siswa yang pernah mengalami peristiwa yang sama dengan yang
dialami oleh Anis, Nina, dan Dudi (tokoh dalam gambar) maupun peristiwa lain yang
pernah.
c. Kegiatan Akhir :
-

-

Siswa diajak menyanyikan lagu tentang perilaku terpuji (contoh syair : Bukan yang
congkak, bukan yang sombong yang disayangi handai dan tolan, hanya anak yang tak
pernah bohong, rajin bekerja, peramah, dan sopan)

V.

Alat dan Sumber

: Buku Agama Islam kelas 1 ,Hikmah Pendidikan hal : 21-34, Penerbit :
Yudhistira

VI.

Evaluasi

: Tes lisan, sikap

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Mata Pelajaran

: PAI (Pendidikan Agama Islam)

Kelas/Semester

: I/1

Pertemuan ke

:1

Minggu ke

: 14

Alokasi Waktu

: 3 jam pelajaran

Standar Kompetensi

: 4. Mengenal tata cara bersuci (thaharah)

Kompetensi Dasar

: 4.1. Menyebutkan pengertian bersuci

Indikator

: Siswa mampu :
-

Menyebutkan contoh bersuci
Menyebutkan macam-macam bersuci
Menyebutkan anggota badan yang harus disucikan

I.

Tujuan Pembelajaran : Membentuk kepribadian siswa cinta kebersihan

II.

Materi ajar/pokok

III.

Metode Pembelajaran

IV.

: cara bersuci
: demonstrasi, pembiasaan

Langkah-langkah Pembelajaran :
a. Kegiatan Awal :
Guru tanya jawab dengan siswa tentang :
- Macam-macam alat untuk bersuci
- Anggota badan yang harus disucikan
- Cara buang air kecil/besar yang benar
b. Kegiatan inti
:
- Guru menjelaskan tentang bersuci (thaharah)
- Guru memberi contoh tentang hadas
- Guru memberi contoh tentang najis
- Siswa bercerita tentang pengalamannya sewaktu buang air kecil di WC/toilet
- Siswa aktif bercerita tentang pengalamannya sewaktu buang air besar di WC/toilet
c. Kegiatan Akhir :

V.

- Bersama-sama membaca buku PAI hal. 33
Alat dan Sumber
: Buku Agama Islam kelas 1 ,Hikmah Pendidikan hal : 33-45, Penerbit :
Yudhistira

VI. Evaluasi

: Tes lisan, tes perbuata

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Mata Pelajaran

: PAI (Pendidikan Agama Islam)

Kelas/Semester

: I/1

Pertemuan ke

:1

Minggu ke

: 13

Alokasi Waktu

: 3 jam pelajaran

Standar Kompetensi

: 5. Mengenal Rukun Islam

Kompetensi Dasar

: 5.1 Menirukan ucapan Rukun Islam

Indikator

: Siswa mampu :

I.

Tujuan Pembelajaran

- Menirukan ucapan Rukun Islam
- Menyebutkan arti dari 5 Rukun Islam
: Menumbuhkan kesadaran siswa untuk mengamalkan Rukun Islam

II.

Materi ajar/pokok

: Rukun Islam

III.

Metode Pembelajaran

: Meniru dan mengingat, ceramah

IV. Langkah-langkah Pembelajaran :
a. Kegiatan Awal:
Guru mengadakan tanya jawab tentang syahadat, sholat, puasa
b. Kegiatan inti :
- Siswa membaca Rukun Islam pada hal. 66 dengan dibimbing guru
- Guru menjelaskan 5 Rukun Islam
- Siswa bersama-sama membaca syahadat pada hal. 63
- Siswa secara bersama-sama membaca bacaan sholat wajib pada hal. 66
- Siswa menghafal sholat wajib beserta jumlah rokaatnya
c. Kegiatan Akhir :
Siswa bersama-sama membaca Rukun Islam ke 3-5 dibimbing oleh guru

V.

Alat dan Sumber

VI. Evaluasi

: Buku Agama Islam kelas 1 ,Hikmah Pendidikan hal : 43-56, Penerbit :
Yudhistira
: Tes lisan, tes sikap

Pedoman Observasi

1. Keadaan siswa
2. Keadaan guru
3. Keadaan sarana dan prasarana
4. Proses belajar dan mengajar
5. Interaksi antara siswa, guru, dan teman

Pedoman Dokumentasi

1. Data tentang sejarah, visi, misi Sekolah Dasar Khusus Shafa Mojokerto
2. Data tentang struktur organisasi di Sekolah Dasar Khusus Shafa Mojokerto
3. Data siswa Sekolah Dasar Khusus Shafa Mojokerto
4. Data guru Sekolah Dasar Khusus Shafa Mojokerto
5. Data sarana dan prasarana Sekolah Dasar Khusus Shafa Mojokerto
6. Data yang berkaitan dengan perangkat pembelajaran di Sekolah Dasar Khusus Shafa
Mojokerto

Pedoman Wawancara

A. Wawancara kepada Kepala Sekolah Dasar Khusus Shafa Mojokerto
1. Apa yang menjadi dasar berdirinya Sekolah Dasar Khusus Shafa?
2. Apa kurikulum yang diterapkan di Sekolah Dasar Khusus Shafa ini?
3. Ada berapa guru Pendidikan Agama Islam yang mengajar di sekolah ini?
4. Bagaimana pembelajaran materi shalat untuk anak cerebral palsy di Sekolah Dasar
Khusus Shafa ini?
5. Bagaimana sistem pemberian materi shalat kepada anak cerebral palsy?
6. Untuk materi shalat, apakah hanya guru Pendidikan Agama Islam saja yang
mengajarkan materi shalat?
7. Apakah sering diadakan workshop dan pelatihan tentang strategi atau metode
pembelajaran bagi guru yang mengajar di sekolah ini?
8. Menurut bapak, bagaimana penerapan strategi pembelajaran untuk materi shalat di
Sekolah Dasar Khusus Shafa ini?
9. Bagaimana efektivitas penggunaan strategi pembelajaran dalam memahamkan siswa
cerebral palsy?
11. Apakah sekolah menyelenggarakan kegiatan penunjang pembelajaran di luar jam
untuk siswa cerebral palsy seperti pengadaan terapi fisik?
11. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pembelajaran materi shalat untuk siswa
cerebral palsy?
12. Apa solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut?
13. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana di sekolah ini?

B. Wawancara kepada Guru di Sekolah Dasar Khusus Shafa Mojokerto

1. Apa pentingnya pemberian materi agama bagi anak cerebral palsy?
2. Bagaimana kondisi belajar siswa di dalam kelas?
3. Apa saja yang perlu di persiapkan sebelum proses pembelajaran di kelas?
4. Hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam pemilihan strategi pembelajaran untuk
anak cerebral palsy?
5. Bagaimana pembelajaran materi shalat untuk anak cerebral palsy?
6. Apa saja strategi yang digunakan dalam pemberian materi shalat untuk anak cerebral
palsy?
7. Bagaimana sistem pemberian materi shalat kepada siswa cerebral palsy?
8. Apa saja media yang digunakan dalam proses pembelajaran materi shalat untuk anak
cerebral palsy?
9. Apakah media tersebut dipakai dalam setiap proses pembelajaran di kelas?
11. Adakah evaluasi setelah penerapan strategi pembelajaran di kelas?
11. Apa saja kendala yang dihadapi oleh guru saat pembelajaran materi shalat di kelas?
12. Apa solusi yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi masalah saat pembelajaran
materi shalat?

Transkip Wawancara Kepala Sekolah Dasar Khusus Shafa Mojokerto

Kami

: Apa yang menjadi dasar berdirinya sekolah dasar khusus shafa?

Informan

: Kemarin itu lembaga membuka sekolah ini melihat anak-anak berkebutuhan
khusus kok kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Sama orang
tuanya kok nggak disekolahkan. Bagi mereka “wes anakku gini ae kok buat apa
disekolahkan”. Trus pak Sabri itu salah seorang psikolog mengadakan tes di TK
umum, ternyata banyak orang tua yang tidak mengerti bahwa anaknya
bermasalah. Misalnya pas diberi soal tes untuk anak umum biasanya bisa
mengerjakan soal ini, tapi ini kok nggak bisa. Nah dari hasil psikologi ternyata
IQ nya di bawah rata-rata.

Kami

: Apa kurikulum yang diterapkan di Sekolah Dasar Khusus Shafa ini?

Informan

: Kurikulum kita mengikuti kurikulum Nasional, tapi dalam pengembangan kayak
silabus dan RPP menyesuaikan dengan kemampuan siswa.

Kami

: Ada berapa guru Pendidikan Agama Islam yang mengajar di sekolah ini?

Informan

: Kita disini sistemnya guru kelas, Cuma yang lulusan agama Islam hanya bu
Ana. Jadi semuanya mengajarkan mata pelajaran agama Islam.

Kami

: Bagaimana pembelajaran materi shalat untuk anak cerebral palsy di Sekolah
Dasar Khusus Shafa ini?

Informan

: untuk anak cerebral palsy biasanya yang ndak bisa berdiri biasanya dengan
duduk. Untuk menggerakkan tangan juga semampunya dia. Ya semampunya
lah, Cuma ya kita kasih tau yang benar bagaimana. Di depan juga ada yang
menjadi imam.

Kami

: Bagaimana sistem pemberian materi shalat kepada anak cerebral palsy?

Informan

: Kalau untuk bacaan shalat dan materi shalat secara teori, agama kan setiap hari
rabu dikasih. Itupun materinya tidak masalah shalat saja. Disesuaikan dengan
buku panduan belajarnya. Cuma kalo shalat, setiap hari kita biasakan shalat
dhuhur. Jadi kalo dikasih materi langsung bisa, misalnya bacaan saat i’tidal
bagaimana? Itu siswa langsung menjawab. Karena pada saat shalat dhuhur
siswa membaca dengan keras bacaan dalam shalat.

Kami

: Untuk materi shalat, apakah hanya guru Pendidikan Agama Islam saja yang
mengajarkan materi shalat?

Informan

: karena sistemnya kita guru kelas, jadi semua guru mengajarkan semua mata
pelajaran, termasuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

Kami

: Apakah sering diadakan workshop dan pelatihan tentang strategi atau metode
pembelajaran bagi guru yang mengajar di sekolah ini?

Informan

: Untuk workshop strategi pembelajaran khusus anak ABK sih pernah, mengikuti
acara workshop yang diadakan di luar yayasan.

Kami

: Menurut bapak, bagaimana penerapan strategi pembelajaran untuk materi shalat
di Sekolah Dasar Khusus Shafa ini?

Informan

: Dalam pemilihan strategi disesuaikan dengan kemampuan anaknya. Kebetulan
di kelas saya siswa cerebral palsy nya secara akademik mampu, jadi bisa
menggunakan metode ceramah ataupun metode demonstrasi.

Kami

: Bagaimana efektivitas penggunaan strategi pembelajaran dalam memahamkan
siswa cerebral palsy?

Informan

: Untuk agama Alhamdulillah bisa tapi harus dilakukan secara rutin. Tapi kalo
sudah kena libur bisa lupa dan harus kita ulangi dari awal lagi. Kalo sudah kena
libur panjang atau nggak pernah masuk anaknya bisa ngulang dari awal lagi.
Jadi harus di ulang-ulang setiap hari dan orang tua juga harus ikut serta
memantau.

Kami

: Apakah sekolah menyelenggarakan kegiatan penunjang pembelajaran di luar
jam untuk siswa cerebral palsy seperti pengadaan terapi fisik?

Informan

: iya kita juga mengadakan terapi untuk siswa sesuai dengan kebutuhan siswa,
kalo untuk anak cerebral palsy yang diberikan adalah terapi okupasi setiap satu
minggu sekali secara bergantian.

Kami

: Apa saja kendala yang dihadapi dalam pembelajaran materi shalat untuk siswa
cerebral palsy?

Informan

: kalo kami anak cerebral palsy nya kan mampu secara pemahaman materi,
mungkin ya untuk gerakan-gerakan itu tadi. Misalnya saat wudhu mereka
paham dengan urutan-urutannya tapi kesusahan dalam gerakan.

Kami

: Apa solusi yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut?

Informan

: salah satu solusi nya menggunakan therapy okupasi yang berhubungan dengan
gerakan. Kita juga melakukan bina diri. Bina diri itu coba anak belajar wudhu
sendiri semampunya. Biasanya bina diri dilakukan pada hari kamis, kan
waktunya panjang.

Kami

: Bagaimana keadaan sarana dan prasarana di sekolah ini?

Informan

: Untuk sarana dan prasarana kita gunakan seadanya. Kalo wudhu bisa
menggunakan westafel atau kran yang dibelakang itu.

Transkip Wawancara Guru Sekolah Dasar Khusus Shafa Mojokerto

Kami

: apa pentingnya pemberian materi agama bagi anak cerebral palsy?

Informan

: kebanyakan disini siswa cerebral palsy nya itu kayak penalarannya tidak ada
masalah, intinya mereka bisa membedakan hal-hal yang baik dan jelek. Jadi ya
penting untuk ditanamkan nilai-nilai itu sejak dini, karena kan istilahnya mereka
itu tidak ada gangguan apa-apa di pemikirannya cuman kan gangguan secara
fisik mungkin ya tidak bisa jalan. Jadi, penting untuk ditanamkan untuk
kedepannya. Karena kan mereka tidak terbebas dari hukum.

Kami

: Bagaimana kondisi belajar siswa di dalam kelas?

Informan

: mereka juga antusias, semisal saat pemberian materi kayak niat dan bacaan
shalat biasanya dengan hafalan. Jadi hafalan bersama-sama.

Kami

: Apa saja yang perlu di persiapkan sebelum proses pembelajaran di kelas?

Informan

: ya itu materi-materi yang akan disampaikan dan medianya juga.

Kami

: Hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam pemilihan strategi pembelajaran
untuk anak cerebral palsy?

Informan

: otomatis kan kita harus mengenali masing-masing kemampuan siswa. Dalam
pemberian materi sama, namun dalam pemberian tugas berbeda disesuaikan
dengan kemampuan masing-masing anak, misalnya ada yang menyebutkan
rukun iman terus ada juga yang menulis rukun iman.

Kami

: Bagaimana pembelajaran materi shalat untuk anak cerebral palsy?

Informan

:

Kami

: Apa saja strategi yang digunakan dalam pemberian materi shalat untuk anak
cerebral palsy?

Informan

: kebanyakan ya demonstrasi, tanya-jawab, ceramah. Kalau metode diskusi ndak
bisa.

Kami

: agaimana sistem pemberian materi shalat kepada siswa cerebral palsy?

Informan

: jadi jam PAI itu kan satu minggu hanya ada satu jam sedangkan materi PAI kan
ndak hanya shalat saja. Tapi pembiasaan nya saja yang dilakukan setiap hari

Kami

: Apa saja media yang digunakan dalam proses pembelajaran materi shalat untuk
anak cerebral palsy?

Informan

: Kalo media yang digunakan disini itu masih tradisional mbak. Jadi pinterpinternya guru membuat media pembelajaran untuk siswa. Tapi yang mesti
digunakan itu ya papan tulis, buku LKS, dan gambar-gambar yang disusun
sendiri oleh guru

Kami

: Apakah media tersebut dipakai dalam setiap proses pembelajaran di kelas?

Informan

: ndak selalu, mungkin kalo pengenalan menggunakan media tapi kalo sudah bisa
secara langsung.

Kami

: Adakah evaluasi setelah penerapan strategi pembelajaran di kelas?

Informan

: kalo evaluasi setiap pembelajaran ndak mbak. Kita langsung gabungkan tiga
bulan itu, jadi ya anak-anak dikumpulkan lalu disuruh praktik shalat satu-satu.
Untuk mengukur perkembangan siswa.

Kami

: Apa saja kendala yang dihadapi oleh guru saat pembelajaran materi shalat di
kelas?

Informan

: nah untuk pembelajaran materi shalat itu kan kalo dikelas nggak ada masalah ya
maksudnya kita kan bisa pakek gambar untuk teori dulu untuk gerakan-gerakan
kita pakek gambar. Kalo untuk anak-anak cerebral palsy ya tentu saja mereka
belum mampu. Mungkin mereka mengerti secara teori, paham urutanurutannya, dan bacaan-bacaannya juga bisa, tapi ndak bisa mandiri dibantu
dengan gurunya. Paham secara teori tapi terkendala secara fisik.

Kami

: Apa solusi yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi masalah saat
pembelajaran materi shalat?

Informan

: Kan setiap pagi kan kami sebelum pembelajaran inti, pembelajaran inti kan
dimulai pukul 6 nah, anak-anak itu kan jam 3 sudah bisa datang, tapi nggak
semuanya anak-anak datang jam 3ada yang jam 3ada yang jam 3.30. tapi kami
tunggu sampai jam 6 diantara jam 3 sampai jam 6 tadi kita pakek ngaji per
anak. Nah setelah ngaji itu nanti kita ajak kegiatan lain, entah hafalan surat-surat
pendek, atau yang belum hafal bacaan-bacaan shalat itu kami ajari satu-satu.
Kalo nunggu di jam PAI saja ya ndak mumpuni. Apalagi anak-anak ini kan
butuh beberapa kali, mungkin untuk satu bacaan saja luama sekali. Jadi kalo
tidak setiap hari ya mungkin lupa.
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