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اإلهداء 
: أىدي ىذا البحث اجلامعي إىل

عسى اهلل ان يغفر ذنوهبا ويعطيها حسن . امي اليت ولدتٍت وعلمتٍت الصرب واإلخالص يف كل احوال

مُت آ, اجلزاء باجلنة 

غفر اهلل ذنوبو وجعلو اماما صاحلا ألسراتو , ايب الذي قد أعطاين الفرصة لفهم معٌت احلياة

حفظ اهلل ذلم يف كل ساعة . خصوصا ىف الفصل الدوىل, صبيع األصدقاء يف قسم الًتبية اإلسالمية

يسهل اهلل أمورىم ,  على كل اإلرشاد والتوجيو واخلربة العظيمةعهد دار السالم كونتوراصدقاء يف امل

يف الواجبات 

 اليت قد شجعتٍت أن أعمل ىذا البحث النهائ وحيوينو صديقة 

 

 

 

 

 

اإلستهالل 
 سورة العصر

                                                             
1M. Quraish Sihab,. 2002. Tafsir Al-Misbah. Jakarta: Lentera Hati 
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ِبْسِم الّلِو الرَّضْبَِن الرَِّحيِم 

نَساَن َلِفي ُخْسٍر  {1}َواْلَعْصِر  ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت َوتَ َواَصْوا بِاحلَْقِّ  {2}ِإنَّ اإْلِ

{ 3}َوتَ َواَصْوا بِالصَّرْبِ 
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 باكتي ساترييو أنوروكو
 12110025: رقم القيد

كلمة الشكر والتقدير 
وان كان يتضاءل دون حق جاللة ضبدا , ضبدا وشكرا متواليا,  احلمد هلل رب العادلُت

فإنٍت فد , وبعد. صالة تستغرق مع سيد البشر سئر ادلرسلُت, وأصل وأسلم على رسلو, احلامدين
 في المدرسة العالية على 2013تنفيذ المنهج "اهنيت ىذا البحث اجلامعي ربت ادلوضوع 

" (دراسة الحالة في المدرسة العالية النجيحة بكيبونساري ماديون)أساس البيئة المعهدية 

 "

لنيل دررجة سرجانا يف قسم الًتبية اإلسالمية لكّلية علوم الًتبية والتعليم جبامعة موالنا 

أتوجو باحلمد والثناء اجلزيل اىل اهلل سبحانو وتعاىل الذى . مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنق

. وفقٍت إىل إسبامها فلو احلمد والشكر

وأقدم الشكر اجلزيل والتقدير جلميع األشخاص الذين يتدخلون يف إهناء ىذا البحث من 

: وىم. خالل مساعدهتم وتشجيعهم على اسبامها

 الوالدان وصبيع اعضاء األسرة احملبوبُت الذين يوفرون دائما الشعور باحلب وأللفة إىل البحث .1

عبد األستاذ الدكتور احلاج , مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنق .2

  ادلاجستَت واعضائواحلارس

 ادلاجستَت واعضائوأكوس ميمونالدكتور احلاج , كّلية علوم الًتبية والتعليمعميد  .3

 ادلاجستَت واعضائوالدكتور مارنو , قسم الًتبية اإلسالميةرئيس  .4
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 ادلاجستَت اليت توىّل اإلشراف ىذا البحث وتذل وقتها  وجهدىا لتخرج الدكتور ترييو سوفرياتنو .5

 ىذه الرسالة  بالشكل العلمي الصحيح

يف جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنق الذين بذلوا وقتهم يف صبيع األساتيذ  .6

 تعليم وتربية البحث من ادلستوى األول حىت ادلستوى النهائي

على اعطاء ادلعلومات وادلساعدة يف كتابة ىذا , عهد دار السالم كونتور فونوروكوصبيع اعضاء امل .7

 البحث اجلامعي

 صبيع الزمالء يف اجلامعة او خارجها  دبساعدهتم  يف ىذا البحث اجلامعي .8

 كل من ساىم يف ىذا البحث اجلامعي اليستطيع الباحث ذكره واحدا فواحدا .9

فاإلقًتاحات والتوجيهات من , والشك اليتخلي ىذا البحث اجلامعي على أخطاء الكتابة

القارئُت 

وأسألو اهلل لكم السهلة لنيل الفهم ادلقصود . نفعنا اهلل  هبذا البحث اجلامعي

 

 2018 ديسمبَت14,مالنق
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ABSTRAK 

Anurogo, Bhakti S. 2018.Penerapan Kurikulum 2013 di Madrasah Aliyah 

Berbasis Pesantren (Studi Kasus di Madrasah Aliyah An-Najihah 

Kebonsari Madiun(. Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas 

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim, Malang. Dosen Pembimbing skripsi : Dr. Triyo Supriyatno, M. 

Ag 

 Kurikulum 2013 diciptakan guna menyempurnakan kurikulum 

sebelumnya. Dalam penerapannya mengacu pada pendidikan karakter peserta 

didik. Beberapa sekolah umum telah berhasil melaksanakan kurikulum ini, 

terutama madrasah negeri. Sedangkan madrasah swasta belum banyak 

menerapkan kurikulum 2013, terlebih sekolah berbasis pesantren. Mayoritas 

pesantren pada umumnya belum menerapkan Kurikulum 2013. Madrasah Aliyah 

An-Najihah telah berhasil menerapkan Kurikulum 2013 dalam pembelajarannya 

sehingga dapat menjadi contoh bagi madrasah lain dalam penerapan Kurikulum 

2013. 

 Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui (1) bagaimana perencanaan 

Kurikulum 2013 di Madrasah Aliyah An-Najihah Kebonsari Madiun, (2) 

bagaimana pelaksanaan Kurikulum 2013 di Madrasah Aliyah An-Najihah 

Kebonsari Madiun dan (3) bagaimana evaluasi Kurikulum 2013 di Madrasah 

Aliyah An-Najihah Kebonsari Madiun. Dengan mengetahui perencanaan, 

penerapan dan evaluasi Kurikulum 2013 ini dapat ditemukan model yang tepat 

untuk diterapkan di madrasah berbasis pesantren lainnya. 

 Untuk mencapai hasil dari tujuan di atas, maka penelitian ini 

menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Dengan metode observasi, 

dokumentasi dan wawancara atau interview. Penelitian ini dilakukan dengan 

datang langsung ke objek penelitian, yakni Madrasah Aliyah An-Najihah 

Kebonsari Madiun. Keakuratan data yang diperoleh diuji menggunakan 

triangulasi peneliti. 

 Penelitian ini menghasilkan beberapa poin yakni : (1) Perencanaan 

Kurikulum 2013 di Madrasah Aliyah An-Najihah dilaksanakan sesuai dengan 

rancangan Kurikulum 2013. Dalam aplikasinya guru juga turut berpartisipasi 

dalam pengembangannya, (2) Pelaksanaan Kurikulum 2013 di Madrasah Aliyah 

An-Najihah pada dasar nilai dan tujuannya, yaitu Pendidikan Karakter, telah 

berlaku sebelum Kurikulum 2013 ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dibuktikan 

dengan telah dipadukannya antara pendidikan di madrasah dan pesantren yang 

bertujuan menciptakan daya nalar para peserta didik serta membentuk karakter 

yang berdasarkan IMTAQ dan IPTEK dan (3) Evaluasi Kurikulum 2013 di 

Madrasah Aliyah An-Najihah diterapkan dalam tiga ranah, yaitu ranah kognitif 

berupa ujian tulis maupun lisan, ranah sikap berupa pengamatan sikap peserta 
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didik setiap hari di madrasah maupun pesantren dan ranah psikomotorik berupa 

ujian praktek dalam ilmu sains maupun agama. 

Kata Kunci : kurikulum 2013, madrasah berbasis pesantren. 
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ص لخستالم

 يف ادلدرسة العالية على أساس البيئة ادلعهدية 2013فيذ ادلنهج تن. 2018. س, باكتي, نوروكوأ
قسم , البحث اجلامعي. (دراسة اجلالة يف ادلدرسة العالية النجيحة بكيبونساري ماديون)

اجلامعة اإلسالمية احلكومية موالنا مالك , كلية علوم الًتبية و التدريس, الًتبية اإلسالمية
  .الدكتور ترييو سوفريتنو ادلاجسًت: ادلشرف . ماالنق, إبراىيم

 الًتبية إىل يشَت تطبيقو يف. السابق الدراسي ادلنهج لتحسُت 2013 ادلنهج إنشاء مت 
 ادلدارس يف خاصة ، ادلنهج ىذا تطبيق يف العامة ادلدارس بعض صلحت. الطالب لدي الطبيعية
 على القائمة ادلدارس سيما وال ، 2013 ادلنهج تنفذ مل اخلاصة ادلدارس أن حُت يف. احلكومية
 يف النجيحة ادلدرسة صلحت وقد. 2013 ادلنهج تنفذ مل عام بشكل ادلعاىد من أغلب. ادلعهد
 .2013 ادلنهج تطبيق يف األخرى للمدارس مثاالً  تكون حىت تعلمها يف 2013 ادلنهج تنفيذ

 النجيحة العالية ادلدرسة يف 2013 ادلنهج زبطيط كيفية( 1 )دلعرفة البحث ىذا أجري 
 بكيبونساري النجيحة العالية ادلدرسة يف 2013 ادلنهج تنفيذ كيفية( 2 )ماديون بكيبونساري

 من. ماديون بكيبونساري النجيحة العالية ادلدرسة يف 2013 ادلنهج تقييم كيفية( 3 )و ماديون
 ليتم الصحيح النموذج على العثور ؽلكن 2013 ادلنهج والتقييم والتنفيذ التخطيط معرفة خالل
. ادلعهد على القائمة األخرى ادلدارس يف تطبيقها

 النوعي طريقة يعٍت تستخدم اليت البحث طريقة ، أعاله ادلذكورة األىداف نتائج لتحقيق 
 إىل مباشرة اجمليء خالل من البحث ىذا يتم. وادلقابالت والوثائق ادلراقبة أساليب مع. الوصفي
 اليت البيانات دقة اختبار مت. ماديون بكيبونساري النجيحة العالية ادلدرسة وىو أال ، البحث موضوع

. للباحث التثليث باستخدام عليها احلصول مت
 العالية ادلدرسة يف 2013 ادلنهج زبطيط( 1: )ىي نقاط عدة البحث ىذا عن وينتج 

( 2 )و تطويره يف تطبيقو يف ادلعلمون يشارك كما. 2013 ادلنهج لتصميم وفقاً  تنفيذه يتم النجيحة
 ، الطبيعية الًتبية يعٍت , وىدفها القيمة أساس على النجيحة العالية ادلدرسة يف 2013 ادلنهج تنفيذ
 يف التعليم بُت التكامل خالل من ذلك ويتضح. احلكومة قبل من 2013 ادلنهج وضع قبل نفذ لقد

 و اإلؽلان على القائمة الشخصية وتشكيل الطالب تفكَت قوة خلق إىل هتدف اليت وادلعهد ادلدرسة
 ثالثة يف ادلطبق النجيحة العالية ادلدرسة يف 2013 ادلنهج تقييم( 3 )و والتكنولوجيا والعلوم التقوي
 السلوك دبالحظة السلوكي رلال  ّ  والشفوية التحريرية االمتحانات يعٍت ادلعريف رلال وىي ، رلاالت
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 ادلعرفة العلم يف ادلمارسة اختبار شكل يف احلركي رلال و ادلعهد و ادلدرسة يف يوم كل الطالب
. والدين

 و ادلدرسة علي أساس البيئة ادلعهدية2013ادلنهج  : الكلمة الرئيسية
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ABSTRACT 

Anurogo, Bhakti S. 2018.The Implementation of 2013 Curriculum in Islamic 

Senior High School based on Islamic Boarding School (case study in 

Madrasah Aliyah An-Najihah Kebonsari Madiun). Thesis.Islamic 

Education Program, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, Maulana 

Malik Ibrahim State Islamic University, Malang. Advisor: Dr. Triyo 

Supriyatno, M. Ag 

 The 2013 curriculum was created to improve the previous curriculum. In 

its application, it refers to the character education of learners. Some public schools 

have successfully implemented this curriculum, especially Islamic state chool. 

While Islamic private school has not been widely implemented the 2013 

curriculum, especially schools based on islamic boarding school. Generally, the 

majority of Islamic boarding school have not implemented the 2013 Curriculum  

yet. Madrasah Aliyah An-Najihah has successfully implemented the 2013 

Curriculum in its learning so it can be an example for other madrasah in the 

implementation of 2013 Curriculum. 

 This research was conducted to find out (1) how to plan the 2013 

Curriculum in Madrasah Aliyah An-Najihah Kebonsari Madiun, (2) how the 

implementation of 2013 Curriculum at Madrasah Aliyah An-Najihah Kebonsari 

Madiun and (3) how evaluation of 2013 Curriculum at Madrasah Aliyah An-

Najihah Kebonari Madiun. By knowing the planning, implementation and 

evaluation of 2013 Curriculum can be found the right model to be applied in other 

Islamic senior high school based on Islamic boarding school. 

 To achieve the results of the goals, this research uses descriptive 

qualitative research. With observation methods, documentation and interviews. 

This research is done by coming directly to the object of research, namely 

Madrasah Aliyah An-Najihah Kebonsari Madiun. The accuracy of the data 

obtained was tested using triangulation of researchers. 

 This research produces several points, namely: (1) The planning of 2013 

Curriculum in Madrasah Aliyah An-Najihah is implemented in accordance with 

the 2013 curriculum design. In its application teachers also participate in its 

development, (2) Implementation of 2013 Curriculum at Madrasah Aliyah An-

Najihah is based on value and its goal, Educational Character, which has been 

implemented before the 2013 Curriculum was set by the government. It was 

proved by the integration between education in senior high school and Islamic 

boarding school which aims to create the reasoning ability of students and build a 

character based on IMTAQ and IPTEK and (3) The evaluation of 2013 Curriculum 

in Madrasah Aliyah An-Najihah applied in three domains, first, cognitive domain 

likes written and oral exams, second, the attitude domain which observes the 
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learners attitude every day in senior high school or Islamic boarding school and 

third, psychomotor domain, like practice test in science and religion. 

Keywords : the 2013 curriculum, Islamic senior high school based on Islamic 

boarding school 
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 الباب األول

 ادلقدمة

 خلفية البحث .أ 
وينبغي أن يكون ادلنهج الدراسي دبا يتماشى مع مطالب يف البناء، حبيث أن أي   

ادلنهج الدراسي غلب أن يعطي . مشاكل وكيف احلل حباجة إىل أن تكون أكثر وضوحا
دورىا يف تشكيل ادلتخّصص يف التنمية الذي كان إبدعيا ونقديّا ومبتكرا وماىرا و مثمرا و 

 لذلك، فإن 2.ادلتخّصص التنفيذي يف رلال السكان وتنظيم األسرة القيام دبهام يف اجملتمع
.العديد من الناس ندعي لتحسُت التعليم  

اليوم، غلب أن يكون من خرغلي ادلؤسسات التعليمية لو الكفاءة و ؽلكن أن   
احلكومات تفعل الكثَت من . يكون مفيدا للمؤسسة حيث كان يعمل واجملتمعات حولو

اإلصلازات يف رلال التعليم هتدف إىل ربسُت نوعية من الطالب، سواء شخصية وإحتمال 
.األكادؽلية  

. ظهر معهد كالعارض للمجتمعات العطش ادلطالبة يف ربسُت شخصية الطالب   
تعترب العديد من خرغلي ادلعهد قادرة على . ومع ذلك، فإهنا ال تزال تعترب أقل عند اجملتمع

لذلك، والناس ال تزال تطلب بأن . (متفوقة فقط يف تكوين شخصية)علوم الدينية فقط 
.أطفاذلم التفوق يف اإلطار األكادؽلية  

بعد ذلك، جاء مرة أخرى كسر من خالل التعليم الكتاتيب اليت توفر مزغلا من   
٪ من ادلواد التعليمية 70٪ و 30وتصنف على أهنا مع . الكفاءة الدينية وادلعرفة العامة

.ومع ذلك، من خرغلي ادلدارس ال يزال يعترب خرغلي خبز نصف. عموما الدينية  

                                                             
2
 Oemar Hamalik. Manajemen Pengembangan Kurikulum. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2006), hal. 127. 
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وكان . ووفقا لكياىي معروف، سوف خرغلي ادلدرسة يكون من بُت موغول  
إذا كنت ال تزال يف مواصلة التعليم العايل مع زبصص يف العلوم . مستعدا سباما وخسر

ومع ذلك، إذا ما استمر يف مواصلة . العامة، بعد ذلك سوف تفقد خرغلي ادلدارس العامة
. التعليم العايل مع زبصص يف الدراسات الدينية، سيتم ىزم من قبل خرغلي مدرسة دينية

 مارس 24كما نعلم أن تكوين منهج ادلدرسة على أساس القرار الوزاري ادلشًتك ادلؤرخ يف 
3".٪ من ادلواضيع الدينية30٪ و 70ادلوضوعات العامة " ىو 1975  

إذا الحظنا إىل ىذه االقتباسات، تعترب خرغلي ادلدرسة أقل قدرة على ربقيق   
ولذلك، فإن . األىداف ادلرجوة لعامل العمل ال يزال الكفاءة تشكيك اليت تسيطر عليها

احلاجة إىل التغيَتات اليت ؽلكن أن ذبعل ادلتعلمُت الكتاتيب خرغلي قادرة على ادلنافسة، 
ويرتبط ىذا التغيَت بشكل وثيق دلمارسة عملية . سواء من حيث ادلعرفة الدينية وادلعرفة العامة

.التعليم نفسها، يف حُت أن تطبيق التعليم ادلتعلقة ادلنهج الدراسي يف ادلؤسسات  

أغلب ما يكون ىناك خطأ الذي يبدو أنو أقل أعلية يف تنفيذ ادلنهج، ولكن   
. اخلطأ الذي ىو يف مرحلة التخطيط لتنفيذ ادلنهج الدراسي. اتضح أن يكون ذلا تأثَت كبَت

ربديد ادلواد ألنو . العديد من احلاالت ادلتعلقة بتحديد احملتوى أو ادلنهج اليت سيتم تدريسها
مل يكن وفقا للغرض من صياغة مواد . يقوم على توافر الكتب أو إمالءات من درس معُت

4.أو زلتوى ادلنهج، منهج التخطيط ينبغي أن تتبع ظلط تنظيم معُت  

ألنو . مع ظلط مباريات،   عملية تنفيذ ادلنهج يف التعلم سوف يكون من األسهل  
على سبيل . يقوم على تعليم احلرف جزءا ال يتجزأ يف كل من ادلؤسسات التعليمية ادلختلفة

ادلثال، فإن االختالفات يف شخصية بُت العلم يف ادلدارس الدينية وادلدارس العامة أن العلم 

                                                             
3
 Ali Anwar, Pembaruan Pendidikan Di Pesantren Lirboyo Kediri, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2011), hal. 88. 

4
 Ibid, hal.127. 
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العلوم ادلدرسية الدين ىنا يًتكز على مستوى ادلدارس الدينية . احلقيقي ىو ملفتة للنظر
.العالية  

االختالفات يف ادلدارس شخصية مع ادلدارس احلكومية يتأثر كال بفارق األىداف   
واذلدف ىو إنشاء ادلدارس ألول مرة نقل قيم اإلسالم، وتلبية احتياجات ربديث . تارؼليا

التعليم، كإجابة أو استجابة يف وجو االستعمار وادلسيحية، ومنع تبديد للسكان من 
 اخلالفات التارؼلية اليت تؤثر على كيفية 5.احلماس الديٍت مؤسسة ىولندية واسعة النطاق

.تطبيق ادلنهج نفسو  

ىذه الظاىرة بغَت قصد تنفتح الفكرة أن ليس كل ادلدارس الدينية يف الواقع ؽلكن   
يف . لقد ثبت من مدرسة البداية شكلت يف إندونيسيا. أن سبثل احتياجات ادلعرفة العامة

.ادلاضي، وإنشاء ادلدارس أنفسهم لديهم مصلحة يف احلفاظ على التفاىم وليس العادلي  

يتضح من رحلة اليت تضم . واستمرت اخلالفات من ىذا النوع حىت اآلن  
ىذه الكيانات ىي وزارة الًتبية والتعليم ووزارة الشؤون . ادلؤسسات التعليمية يف اندونيسيا

ويوفر بشكل . الدينية، واليت تلقي بظالذلا على كل مؤسسة ادلدارس العامة وادلدارس الدينية
.غَت مباشر حملة عامة عن االزدواجية التعليمية يف ىذا البلد  

جهود التعليم ادلدارس الدينية لتحقيق أقصى قدر من علوم الدين وادلعرفة العامة   
 (الدين)٪ 60يف عملية التعلم ليست ادلثلى، ألن ىناك اطلفاضا يف نسبة التعليم الديٍت من 

ونتيجة لتدفق ادلدارس الدينية يف . (العامة)٪ 70و  (الدين)٪ 30إىل  (ادلشًتكة)٪ 40و 
6.ىذه احلالة الًتبية الوطنية، وينظر إليها على أهنا ربد تقويض وجود الًتبية اإلسالمية  

                                                             
5
 Azyumardi Azra, Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru, (Jakarta : 

Logos, 1999) hal. 14. 

6
 Ibid, hal. 24. 
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بالنسبة لبعض ادلدارس ربت رعاية ادلدارس، وىذه ليست مشكلة، ألن ادلناىج   
ومع ذلك، إذا مت . ادلتقدمة يف ادلدرسة تتكيف مع البيئة وروح الطالب الصعود إىل الطائرة

تطبيقو يف مستوى ادلدارس ادلتوسطة والثانوية، والعقبات تنفيذ ادلنهج الدراسي بسبب طائفة 
وأدت اجلهود ادلبذولة . واسعة من ادلواد يف كل ادلنهج وادلوارد البشرية اليت مل يتم الوفاء هبا

لتعظيم نسبة التعليم الديٍت والعام يف ادلعهد اجلهود دلزيج جوانب ادلنهج الدراسي يف منهج 
ىذا النمط كخطوة لتحسُت نوعية التعليم ادلدارس الدينية يف ادلدارس احلديثة جنبا . تكاملي

.إىل جنب، حبيث تثري الدين وادلعرفة العامة  

ادلدرسة الثناوية و ادلدرسة العالية دبعهد باب السالم بكيبونساري ماديون واحد   
من ادلدارس الرمسية اليت نفذت ادلنهج الدراسي اليت تأيت من وزارة الًتبية الوطنية أو ما يعرف 

يف الدراسة . ، ادلنهج معهد ادلدارس اإلسالمية الداخلية احلديثة2013باسم ادلنهج 
 وادلنهج معهد ادلدارس 2013ادليدانية، وجدت أن إداربة منهج متكامل غلمع بُت ادلنهج 

اإلسالمية الداخلية االبرار ربقيق ما تطمح من قبل احلكومة ألهنا غرس العلم فحسب، بل 
.أيضا مع زراعة األحرف على ادلتعلم  

يف التطبيق، ويتم ادلنهج الدراسي من خالل اجلمع بُت النموذج بُت ادلدارس   
ويتعزز ذلك من خالل استخدام . العامة وادلدارس، وكذلك بُت التعليم الديٍت والتعليم العام

النظم احلديثة فضال عن استخدام منهج مستقل، والذي ىو نتيجة دلزيج متوازن بُت ادلنهج 
.الوطٍت والكوخ ادلنهج  

وتشمل . جهودىا لدمج منهج متكامل يف ادلعهد جبزء مناسب مع ادلنهج الوطٍت  
ومن ادلتوقع أن تنتج . ىذه تكامل احملتوى والتكامل بُت النظرية وادلمارسة وتنفيذ التعلم

.ادلطلوب زلاذاة تعلم اإلخراج، وىي التكامل اإلؽلان والعلم، واإلحسان ادلنهج ادلطبقة  
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. يقيس ىذا االبتكار كشكل من أشكال التوازن بُت الدين وادلعرفة العامة للطالب  
ادلشكلة وتنفيذ ادلنهج يتطلب التخطيط ادلتكامل من أجل ذبنب احلمل الزائد على مدار 
.الساعة وتنفيذ ادلوضوعُت اليت تدعمها عنصر دعم من ادلنهج الدراسي  

ادلوضوعات ادلعهد اليت مل يتم إدماجها بصورة جيدة مع ادلعايَت ادلناسبة للمحتوى   
 وخرغلي معايَت الكفاءة  على إعداد ادلنهاج الوطٍت، وتتكيف مع معايَت ادلنهج اليت مت 

، يف نظام 2006 لعام 23 و 22وضعها من خالل تنظيم وزارة األرقام الوطنية للتعليم 
ومن ادلسلم بو أن ادلنهج . تصل إىل مستوى من الكفاءة، وخاصة يف الكفاءات األساسية

 يف عملية تشكيل والذي 2013الدراسي يف ادلدارس لديهم روح سلتلفة مع ادلنهج عام 
.يتضمن األساس وطرق وادلواد وتقييم النظم  

اليت تستخدم , يتطلب تنفيذ منهج متكامل دلعايَت التصميم الكفاءة ادلناسبة  
فقط . واحدة من اجلهود ىو تقييم نتائج التعلم. كدليل يف ربديد تصنيفات زبريج الطالب

يف ادلنهج الدراسي ويشمل تقييم الكفاءة جلميع ادلواد الدراسي أو رلموعات كاملة من 
.ادلوضوعات  

واستنادا إىل دراسات ميدانية، فمن الضروري إلجراء البحوث، بعنوان تنفيذ ادلنهج   
دراسة حالة يف معهد باب السالم ) يف ادلدرسة اإلسالمية يف البيئة ادلعهدية 2013

ونظرا ذلذا البحث، ومن ادلتوقع أن يكون مرجعا أو نظر يف تنفيذ . (بكيبونساري ماديون
.التعلم يف ادلدارس وذلك لتحقيق األىداف التعليمية ادلتوقعة  

 قضايا البحث .ب 
وبناء على اخللفية اليت مت طرحها، ال بد من إعطاء صياغة ادلشكلة من أجل   

صياغة ادلشكلة اليت ينبغي معاجلتها ىو تنفيذ ادلنهج . ذبنب االضلرافات يف مناقشة الدراسة
2013 دراسة حالة يف ادلدرسة العالية ) يف ادلدرسة العالية علي أساس البيئة ادلعهدية 

.، ىي على النحو التايل(النجيحة دبعهد باب السالم بكيبونساري ماديون  
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 يف ادلدرسة العالية النجيحة دبعهد باب السالم 2013كيف زبطيط ادلنهج  .1
 بكيبونساري ماديون ؟

 يف ادلدرسة العالية النجيحة دبعهد باب السالم 2013كيف تنفيذ ادلنهج  .2
 بكيبونساري ماديون ؟

 يف ادلدرسة العالية النجيحة دبعهد باب السالم 2013كيف تقييم ادلنهج  .3
 بكيبونساري ماديون ؟

 اىداف البحث .ج 
وفقا اللًتكيز على البحوث مكتوبة، من ادلتوقع أن الغرض من البحث على النحو   
.التايل  

 يف البيئة ادلعهدية دبدرسة العالية النجيحة دبعهد 2013دلعرفة التخطيط ادلنهج  .1
 .باب السالم بكيبونساري ماديون

 يف البيئة ادلعهدية دبدرسة العالية النجيحة دبعهد باب 2013دلعرفة التنفيذ ادلنهج  .2
 .السالم بكيبونساري ماديون

 يف البيئة ادلعهدية دبدرسة العالية النجيحة دبعهد باب 2013دلعرفة التقييم ادلنهج  .3
. السالم بكيبونساري ماديون

منافع البحث  .د 
.ومن ادلتوقع أن تستفيد ىذه الدراسة ىي على النحو التايل    

 منافع النظرية .1
 يف البيئة ادلدرسية 2013إضافة الكنز العلمي على تنفيذ ادلنهج عام  
.ادلعهدية  

 منافع العملية .2
 .بالنسبة للمؤلفُت، فإن ىذه الدراسة ىي عنصر يف كتابة ورقة علمية (1
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التربعات اخلطاب العلمية يف التعليم، وخاصة التعليم اإلسالمي من أجل  (2
 .إثراء ادلنهج الدراسي يف بيئة ادلعهد

ونتيجة لتنفيذ األساسية للتعلم اليت أجريت يف فئة ادلعلمُت، وخاصة  (3
 .للمعلمُت يف ادلدارس ربت رعاية ادلعهد

بالنسبة للمدارس أو مؤسسات درس، وىذا البحث ىو مفيد دلعرفة  (4
 .مدى النجاح الذي ربقق وربديد ما ينبغي ربسينها

الدافع وادلساعلة أفكار إلجراء مزيد من البحوث اليت من شأهنا أن تنظر  (5
 .يف دراسة شلاثلة، مع االحًتام للمناىج الدراسي يف بيئة ادلدرسة الداخلية

دلدراء ادلدارس واكا ادلنهاج الدراسي للدورة بوصفو منفذا، فإن ىذه  (6
الدراسة ؽلكن استخدامها كمرجع يف ضوء مدى أداء سلتلف أصحاب 

 .2013ادلصلحة يف ادلدرسة يف تنفيذ ادلنهج 
الدراسات السابقة  .ه 

عند النظر يف بعض الكتابات اليت كانت ىناك، يف الواقع كتابة السَتة عام   
، واليت تطبق على مدرسة داخلية مل يتم دراستها، ال سيما يف اندماجها يف ادلدرسة 2013

يف دراسة سابقة، دراسة حالة لتطبيق مت رفع فقط ادلنهج . ادلنهج الصعود إىل الطائرة
 وحده، يف حُت حاول الباحثون 2013الدراسي يف ادلدارس الثانوية أو اإلعدادية يف عام 

 يف البيئة ادلدرسية ادلعهد، 2013يف ىذه الدراسة لرفع مفهوم سالمة تنفيذ ادلنهج عام 
الباحثون يف زلاولة لتسوية العديد . وبالتحديد يف معهد باب السالم بكيبونساري ماديون

 لتتوافق مع ىذا موضوع 2013من الكتابات ونتائج البحوث على ادلنهج الدراسي يف عام 
.البحث  

.ووجد الباحثون ثالثة األدب ذات الصلة دبوضوع البحث، على النحو التايل    
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1. Yuni Nafisah ادلوضوعات الًتبية اإلسالمية 2013، بعنوان تنفيذ ادلنهج 
ىناك نوعان من صياغة .  بواتس2وبودي األحرف يف ادلدرسة العالية احلكومية 

 2013أوال، كيف ؽلكن للتنفيذ ادلنهج . ادلشكلة اليت أثَتت يف ىذه الدراسة
 2موضوعات الًتبية اإلسالمية وبودي األحرف يف ادلدرسة العالية احلكومية 

 2013ثانيا، ما غلري ادلعلمُت وادلدارس من أجل تنفيذ ادلنهج . بواتس
 2موضوعات الًتبية اإلسالمية وبودي األحرف يف ادلدرسة العالية احلكومية 

وردا على صياغة ادلشكلة استخدم الباحثون أسلوب النوعية اليت هتدف . بواتس
إىل خارج ىذه القضية من خالل النتائج اليت توصلت إليها بيانات عن وصفها 

 يف ادلدرسة العالية 2013من أجرى البحث، تبُت أن تنفيذ ادلنهج عام . الحقا
 بواتس ىو جيد دبا فيو الكفاية، واجلهود اليت تبذذلا ادلدرسة لتحسُت 2احلكومية 

نوعية ادلعلمُت والبنية التحتية، ودائما يبحثون عن معلومات تتعلق بتنفيذ ادلنهج 
التشابو بُت الدراسات السابقة والباحث األحباث ىي من فعل غَت . 2013

ويف الوقت نفسو، والفرق بُت الدراسات . 2013يناقش بالتساوي تنفيذ ادلنهج 
 حول مواضيع الًتبية 2013والبحوث السابقة ىو األول يناقش تنفيذ ادلنهج 

اإلسالمية على مستوى ادلدارس الثانوية، يف حُت أن األحباث اليت أجريت من قبل 
 يف ادلدرسة الثانوية الذي يتصل 2013الباحث ىو أكثر تركيزا على تنفيذ ادلنهج 

 .أيضا لتقدير ادلدرسة الداخلية
2. Nanang Kosim موضوع يف الًتبية 2013، بعنوان تنفيذ أصيل ادلنهج تقييم 

تتناول ىذه .  سورابايا6 اإلسالمية وبودي األحرف يف ادلدرسة الثناوية احلكومية
يف . الدراسة كيفية تنفيذ التقييم احلقيقي والعوامل اليت تعيق ودعم مسار التنفيذ

 التقييم 2013أوال، كيف ؽلكن للتنفيذ ادلنهج . الداخل اثنُت من صياغة ادلشكلة
احلقيقي يف موضوعات الًتبية اإلسالمية وبودي األحرف يف ادلدرسة الثناوية 

 2013ثانيا، أي العوامل اليت تعيق ودعم تنفيذ ادلنهج .  سورابايا6 احلكومية
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التقييم احلقيقي يف موضوعات الًتبية اإلسالمية وبودي األحرف يف ادلدرسة 
الطريقة ادلستخدمة وصفي هنج الدراسة النوعية اليت .  سورابايا6 الثناوية احلكومية

من ىذا البحث . هتدف إىل إغلاد البيانات عن طريق الدراسات وصفت فيما بعد
 تنفيذ التقييم احلقيقي وقد مت ذلك وفقا 2013تنفيذ ادلنهج  (1)ىو معروف أن 

دعم لتنفيذ الدور الفعال للطالب، فضال عن  (2)للمبادئ التوجيهية، وعامل 
أوجو ". الدىون"إدارة مدرسة جيدة، يف حُت أن عامل تثبيط ىو الفئة اليت 

التشابو بُت الدراسات والبحوث السابقة ىي على قدم ادلساواة يناقش تنفيذ 
. ومع ذلك، ىذا البحث لديها خالفات مع األحباث السابقة. 2013ادلنهج 

الفرق يكمن يف نطاقها، إذا تناقش دراسة سابقة تنفيذ ادلنهج تقييم أصيلة 
 .2013، والدراسة احلالية تشمل التنفيذ الشامل لتنفيذ ادلنهج عام 2013

3. Liya Mayasari بعنوان اإلدراك والًتبية اإلسالمية ادلعلمُت اجلهود يف تنفيذ 
.  جاكرتا الشمالية52  ادلدرسة العالية احلكومية2013ادلنهج العلمي يف ادلنهج 

تتناول ىذه الدراسة تصورات وجهود ادلعلمُت الًتبية اإلسالمية يف تنفيذ النهج 
 52  يف ادلدرسة العالية احلكومية2013العلمي يف ادلنهج الدراسي يف عام 

يف صياغة ادلشكلة، وضعت كيف ادلعلم التصورات وجهود . جاكرتا الشمالية
 يف ادلدرسة العالية 2013الًتبية اإلسالمية يف النهج العلمي لتنفيذ ادلنهج عام 

من .  جاكرتا الشمالية لطريقة ادلستخدمة ىو التحليل النوعي وصفي52 احلكومية
خالل البحث وجد أن التصورات اليت مت احلصول عليها باستخدام ادلنهج العلمي 

. ومع ذلك، فإنو يعاين من مشاكل عند مواجهة مشكلة الثقة. تنتج نتائج جيدة
. اجلهود ىي االطلراط يف اجملتمع وتسهيل وتدريب الطالب ادلتعلقة ادلنهج العلمي

أوجو التشابو بُت الدراسات السابقة اليت ىذا البحث ىو على قدم ادلساواة يناقش 
ومع ذلك، فإن األحباث احلالية ويناقش ليس فقط تنفيذ . 2013تنفيذ ادلنهج 
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، مع ادلنهج العلمي، ولكن تنفيذ السياسة العامة واندماجها يف 2013ادلنهج عام 
. مدرسة داخلية
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 الدراسات السابقة. 1.1اجلدول 
 الدراسات السابقة
 

 فرق
 

 معادلة
 

 النتائج
 

 طرق البحث
 

 صياغة ادلشكلة
 

اسم الباحث عنوان وسنوات 
 من البحث

 عدد
. 

من بعض البحوث 
موجود بالفعل، 
  ال شيء من 
 نفس الدراسة

 

يناقش تنفيذ ادلنهج 
الدراسي يف عام 

 على 2013
موضوعات الًتبية 

اإلسالمية يف ادلدرسة 
العالية احلكومية 

يناقش تنفيذ ادلنهج 
الدراسي يف عام 

2013 
 

تنفيذ ادلنهج الدراسي يف عام 
 يف ادلدرسة العالية 2013

 بواتس ىو جيد دبا 2احلكومية 
فيو الكفاية، واجلهود اليت تبذذلا 
ادلدرسة لتحسُت نوعية ادلعلمُت 
والبنية التحتية، ودائما يبحثون 
عن ادلعلومات ادلتعلقة بتنفيذ 

 2013ادلنهاج يف عام 

نوعي  كيف يتم تنفيذ  .1
2013 

موضوعات ادلنهج 
الدراسي والتعليم 

الديٍت بودي 
اإلسالمية يف 
ادلدرسة العالية 

 بواتس 2احلكومية 
 ؟

ما ىي اجلهود  .2

Yuni Nafisah بعنوان تنفيذ ،
 ادلوضوعات 2013ادلنهج 

الًتبية اإلسالمية وبودي 
األحرف يف ادلدرسة العالية 

.  بواتس2احلكومية 

1. 
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فعلت ادلعلمُت 
وادلدارس من أجل 

تنفيذ ادلنهج 
الدراسي يف عام 

2013 
موضوعات 

والتعليم الديٍت 
بودي اإلسالمية 
يف ادلدرسة العالية 

 بواتس 2احلكومية 
؟ 

يناقش التقييم احلقيقي  
لتنفيذ ادلنهج الدراسي 

 2013يف عام 

يناقش تنفيذ ادلنهج 
الدراسي يف عام 

2013 

وقد مت تنفيذ تنفيذ  .1
منهج التقييم احلقيقي 
وفقا دلبادئ توجيهية 

ادلنهج 
الوصفي 

 النوعي دلسح

كيف يتم تنفيذ  .1
التقييم احلقيقي يف 

 يف 2013عام 

Nanang Kosim بعنوان ، 
تنفيذ أصيل ادلنهج تقييم 

 موضوع يف الًتبية 2013

2. 
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 2013 
عوامل دعم تنفيذ ىو  .2

الدور الفعال للطالب، 
فضال عن إدارة ادلدرسة 

يف حُت أن . جيدة
عامل تثبيط ىو الفئة 

اليت الدىون 
 
 

ادلواد من مناىج 
الًتبية اإلسالمية 
وبودي األحرف 

يف ادلدرسة الثناوية 
 6 احلكومية
 سورابايا ؟

ما ىي العوامل  .2
اليت ربول دون 
تقييم حقيقي 

ودعم تنفيذ ادلنهج 
الدراسي يف عام 

 يف ماديت 2013
الًتبية اإلسالمية 
وبودي األحرف 

اإلسالمية وبودي األحرف يف 
 6 ادلدرسة الثناوية احلكومية

. سورابايا
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يف ادلدرسة الثناوية 
 6 احلكومية

سورابايا ؟ 
يناقش تنفيذ ادلنهج  

الدراسي يف عام 
  يف هنج علمي2013

يناقش تنفيذ ادلنهج 
الدراسي يف عام 

2013 
 

تصور حصلت ىو استخدام 
ادلنهج العلمي يؤدي إىل نتائج 
جيدة ولكن لديو عيب عندما 

يف حُت . تواجو مشكلة الثقة
بذلت جهود لالختالط، 
لتسهيل الطالب وتدريب 

 .الطالب ادلتعلقة ادلنهج العلمي
 

ربليل نوعي 
 وصفي

 

ما ىي التصورات  .1
واجلهود ادلبذولة 
يف تنفيذ ادلعلمُت 
باي النهج العلمي 
يف ادلنهج الدراسي 

 يف 2013يف عام 
ادلدرسة العالية 

 52 احلكومية
جاكرتا الشمالية 

Liya Mayasari بعنوان 
اإلدراك والًتبية اإلسالمية 
ادلعلمُت اجلهود يف تنفيذ 
ادلنهج العلمي يف ادلنهج 

 ادلدرسة العالية 2013
 جاكرتا 52 احلكومية
 .الشمالية

3. 



35 

 

: و مكانة البحث العلمي يتجو إيل 
 يف ادلدرسة العالية علي أساس البيئة ادلعهدية 2013معرفة التنفيذ ادلنهج .  أ

معرفة ادلراحل من ىذا التنفيذ  . ب
من الدراسات الثالث، فمن ادلعروف أنو ال توجد دراسة شلاثلة مع الباحث القيام  

.  ادلوضوعات البحثية
 توضيح بعض ادلصطلحات .و 

 2013منهج  .1
 ىو مفهوم ادلنهج الذي يركز على تطوير القدرة على القيام 2013 ادلنهج 

ادلهام مع معايَت األداء احملددة حبيث ؽلكن أن يرى النتائج وادلتعلمُت،  (الكفاءة)
ويهدف ىذا ادلنهج إىل تطوير . مثل التمكن من رلموعة معينة من الكفاءات

ادلعرفة والفهم وادلهارات والقيم وادلواقف وادلصاحل من ادلتعلمُت، من أجل أن تفعل 
 .شيئا يف شكل من اجلودة والدقة والنجاح مع ادلسؤولية كاملة

 ادلعهد .2
 معهد ىو اسم مكان من َعِهَد دبعٍت زلضر الناس و مشهدىم أي ادلؤسسة 

قاموس األندونيسية، فإن كلمة ادلعهد لديو . للتعليم أو البحث و صبعها ادلعاىد
 .(حيث القرآن الكرًن ودراسة الدين)ادلعٍت ادلدارس والصعود 

 زبطيط ادلنهج الدراسي .3
واألدوات  (الغايات) زبطيط ادلنهج ىو عملية شاملة، عندما أىداف 

 :حددت الدراسة من خالل التعريف التايل (وسائل)

                                                             
7
 E. Mulyasa. Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013. Bandung : PT Remaja Rosda 

Karya, hal. 68 

8
عربي- معجم المعاني قاموس عربي  

(http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/ diakses tanggal 3 Oktober 2017 pada jam 18.30 wib) 

9
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hal. 695 

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%AF/
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“Curriculum planning is a process in wich participants at many levels 
make decicions about what the purposes of  learning ought to be, 
how those purposes might be carried out throght teaching learning, 
and wheter the purposes and means are both apropriate and effective”  

وبعبارة أخرى، زبطيط ادلنهج ىو عملية عند ادلشاركُت بكثَت يف مستويات ازباذ 
القرارات حول مكان للتعلم، وكيفية ربقيق ىذه األىداف من خالل التعلم الوضع 

 .التدريس ، فضال عن استعراض فعالية وأعلية األسلوب
 تنفيذ ادلنهج .4

منهج ) تنفيذ ادلنهج ىو عملية تطبيق األفكار وادلفاىيم والسياسات ادلنهج 
يف نشاط التعلم حبيث ادلتعلمُت إتقان رلموعة من الكفاءات معينة  (احملتملُت

 .نتيجة للتفاعل مع البيئة
 تقييم ادلنهج  .5

 التقييم ىو عمل من أعمال الرقابة، وضمان اجلودة والتصميم ضد ىذا 
النظام، على أساس االعتبارات وادلعايَت اليت شكل من أشكال ادلساءلة من 

 .األنشطة من أجل ازباذ قرار
  

                                                             
10

 Oemar Hamalik, Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum , (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 

2008), hal. 171 

11
 E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi; Konsep, Karakteristik dan Implementasi, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hal. 69. 

12
 Zainal Arifin, Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 

2011), hal.265. 
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 الباب الثاني

 الدراسة النظريّة

 2013ادلنهج  .أ 

وقد مت تنظيم نظام التعليم الوطٍت من أجل تنفيذ وظيفة التعليم كما ورد يف  
يف قانون وأوضح أن أحد  . بشأن نظام التعليم الوطٍت2003 لسنة 20القانون رقم 

 .العناصر اذلامة لتنفيذ نظام التعليم الوطٍت اليت يتم استهداف ىو وجود ادلنهج الدراسي

يف النظام التعليمي، فضال عن الطبيعة الديناميكية دلنهج غلب أن يكون التغيَت  
التغيَتات وتطوير ادلنهج الدراسي  .والتطوير، من أجل متابعة التقدم احملرز وربديات العصر
ينبغي أن يتم بطريقة منهجية ومركزة، وينبغي أن يكون ىذا التغيَت رؤية واضحة وسوف 

 .تتخذ االذباه إىل حيث نظام التعليم الوطٍت لتغيَت ادلنهج الدراسي

 ىو مفهوم ادلنهج الدراسي اليت تركز على تطوير القدرة على أداء 2013ادلنهج  
ويهدف ىذا ادلنهج إىل  .ادلهام مع معايَت معينة، وبالتايل ؽلكن تلمس النتائج وادلتعلمُت
تطوير ادلعرفة والفهم وادلهارات والقيم وادلواقف وادلصاحل ادلتعلمُت لتكون قادرة على القيام 
13.بشيء ما يف شكل من اجلودة والدقة والنجاح مع ادلسؤولية كاملة  

ىو متابعة ادلنهج 2013ادلنهج  . ىو متّمم ادلنهج السابقة2013تنفيذ ادلنهج  
ادلنهج القائم على الكفاءة . 2004الدراسي على أساس الكفاءة اليت مل زبترب يف عام 
يف صبيع  (ادلعارف وادلهارات وادلواقف)كمرجع ودليل لتنفيذ التعليم لتطوير رلال التعليم 

 النحو ادلنصوص عليو 14.ادلستويات واحلصول على التعليم، وخباصة على ادلسار الدراسي
، وأوضح 35 بشأن نظام التعليم الوطٍت يف تفسَت ادلادة 2003 لسنة 20يف القانون رقم 

                                                             
13

 E. Mulyasa. Op. cit, hal. 68. 

14
 Ibid, hal 66. 
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أن اختصاص اخلرغلُت قدرات اخلرغلُت ادلؤىلُت واليت تشمل ادلواقف وادلعارف وادلهارات 
.وفقا للمعايَت الوطنية اليت مت االتفاق عليها  

قبل مرحلة التنفيذ، وينبغي أن يتم يف مرحلة التخطيط حبيث ادلنهج تنفيذىا على  
يف اجلوانب العامة  .التخطيط يف مسألة زبطط يف سياق تنفيذ ادلنهج الدراسي .اذلدف
اليت ربتاج إىل زبطيط يف التخطيط لتنفيذ مناىج تعليمية متكاملة، كما عرضتها مورير اليت 

ربديد موضوع  (2)صياغة لألغراض العامة،  (1)ذكرىا سيف الدين كلمة تشمل 
ظلوذج التعلم  (5)شكل تسلسل ادلواد ظلط،  (4)ربديد اإلطار الزمٍت،  (3)مشًتك، 

إنشاء شكل من أشكال القياس (6)اسًتاتيجية التطبيقات، و  ربقيق ىذه اجلوانب  .
 .ؽلكن أن تتحقق يف شكل التخطيط مكتوبة وغَت مكتوبة

عملية زبطيط ادلنهج دائما النظر يف ادلوقف الذي سيحصل على ادلنهج الدراسي،  
وبعبارة أخرى، فإن ادلنهج ىو دلن؟ صلاح أو فشل منهج الكثَت يعتمد على مدى مالءمة 
االعًتاف مربية األطفال كأفراد النامية اليت لديها القدرة  .ادلنهج الدراسي والذين استيعابو
على تطوير، واليت زبتلف عن بعضها البعض بشكل فردي، قادرين على الرد والتفاعل، 
قادر على استقبال وخالقة، ورباول أن ذبد نفسها كل بعُت االعتبار يف إعداد ادلنهج 

ولذلك ال ؽلكن استبعاد حقيقة أن ذبميع ادلنهج الدراسي لطالب ادلدارس  .الدراسي
االبتدائية ؼلتلف عن منهج متعمد لطالب ادلدارس الثانوية وطالب يف ادلدارس العامة 

التعليم غَت النظامي) .(  

 . لديو خصائص سلتلفة عن تنفيذ ادلنهج السابق2013تنفيذ التعلم على منهج  
 . مع أربع عشرة مبادئ لتطبيق ادلتعلمُت وادلربُت، وعلى النحو التايل2013ادلنهج 

 .من أبلغ للطالب للطالب معرفة ذلك .1

من ادلعلم باعتباره ادلصدر الوحيد للتعلم يف رلموعة متنوعة من التعلم القائم على  .2
 .ادلوارد
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 .من هنج نصية إىل عملية استخدام ادلنهج العلمي .3

 .من احملتوى القائم على التعلم من أجل التعلم القائم على الكفاءة .4

 .من التعلم اجلزئي ضلو التعلم ادلتكامل .5

 .من التعلم اليت تركز على إجابة واحدة حلقيقة تعلم اإلجابة متعددة األبعاد  .6

 .من التعلم اللفظي ضلو مهارات تطبيقية  .7

 .و ادلهارات الناعمة ادلهارات الصعبة ربسُت وتوازن بُت  .8

 .التعلم اليت تشجع زراعة وسبكُت الطالب وادلتعلمُت مدى احلياة  .9

تعلم أن تنفيذ القيم ادلثالية، واالستعداد لبناء وتطوير اإلبداع الطالب يف عملية  .10
 .التعلم

 .الدروس تتم يف ادلنزل وادلدرسة واجملتمع .11

 .صبيعهم ادلعلمُت، صبيعهم الطالب، ويف كل مكان من الدرجة .12

 .االستفادة من تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت لكفاءة وفعالية التعلم .13

 .اعًتاف الفروق الفردية واخللفيات الثقافية للطالب .14

اسًتاتيجيات لتطوير التعليم ؽلكن القيام بو يف زلاولة لتحسُت ادلخرجات   
التعليمية من خالل تعلم الطالب النشط على أساس الكفاءة وفعالية التعلم من خالل 

ادلنهج الدراسي، وربسُت الكفاءة وادلهنية للمعلمُت، فضال عن طول البقاء يف ادلدرسة من 
 .حيث ساعات تدريس إضافية

                                                             
15

 Rahmat, Empat Belas Prinsip Pembelajaran Kurikulum 2013 (http:www.gurupembaharu.com, 

diakses 25 Agustus 2017 jam 14.37 wib) 
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 يقوم على الكفاءة  مع الًتكيز على اكتساب بعض 2013ادلنهج   
ولذلك، يتضمن ىذا ادلنهج عددا من الكفاءات وذكر  .الصالحيات من قبل ادلتعلمُت

أىداف التعلم تعيُت ىؤالء أن إصلازات ؽلكن مالحظتها يف شكل سلوك أو مهارات 
وينبغي توجيو أنشطة التعلم من أجل مساعدة الطالب على إتقان  .ادلتعلم كمعيار للنجاح
 .ما ال يقل عن احلد األدىن من الكفاءة، حىت يتمكنوا من ربقيق األىداف اليت مت وضعها

 2013إجراءات تنفيذ ادلنهج  .1

 ىو االدراك من ادلنهج الدراسي يف التعلم والكفاءة وتشكيل 2013تنفيذ ادلنهج  
ويتطلب ذلك النشاط من ادلعلمُت خللق وتنمو رلموعة متنوعة من  .شخصية الطالب
ولذلك، فإن متعة التعلم وفعالة وذات مغزى وؽلكن  .األنشطة وفقا للخطط اليت مت بررلتها
 .تصميم من قبل أي معلم مع اإلجراء التايل

تدفئة اإلدراك بالًتابط  .أ 

يتعُت القيام بو الستكشاف  ربتاج التدفئة اإلدراك بالًتابط 
ادلعرفة من ادلتعلمُت، وربفيز ادلتعلمُت من خالل تقدًن مادة مثَتة 

التدفئة واخلالصة. لالىتمام، وتشجيعهم على تعلم أشياء جديدة ؽلكن  
 .القيام بذلك عن طريق اإلجراء التايل

 .يبدأ التعلم مع األشياء اليت ىي معروفة ومفهومة ادلتعلمُت (1

ىي الدافع الطالب من مواد تعليمية مثَتة لالىتمام ومفيدة  (2
 .حلياهتم

ىي اليت ربرك طالب أن تكون مهتمة والدافع لتعلم أشياء  (3
 .جديدة

 االستكشاف .ب 
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االستكشاف ىو مرحلة من أنشطة التعلم إلدخال ادلواد وربطها  
وؽلكن الوصول إليها عن طريق  .مع العلم أنو كان ادلتعلمُت سبلكها

 .اإلجراء التايل

وضع ادلواد القياسية والكفاءات األساسية اليت غلب أن تكون شللوكة  (1
 .من قبل ادلتعلمُت

صلتو ادلواد القياسية والكفاءات األساسية جديد مع ادلعرفة  (2
 .والكفاءات ؽلتلك بالفعل من قبل ادلتعلم

اختيار الطريقة األنسب واستخدام وتتنوع لزيادة التحاق ادلتعلمُت  (3
 .ضد ادلواد القياسية وكفاءات جديدة

 توحيد الدراسة .ج 

التوحيد ىو نشاط لتمكُت ادلتعلمُت يف تشكيل الكفاءة  
وؽلكن أن يتم توحيد  .والشخصية وكذلك التواصل مع حياة ادلتعلمُت
 .ىذه الدراسة من قبل اإلجراء التايل

 .إشراك الطالب بنشاط يف تفسَت وفهم ادلواد وكفاءات جديدة (1

مشكلة،  (مشكلة وحل)إشراك الطالب بنشاط يف عملية حل   (2
 .خصوصا يف ادلشاكل الفعلية

وضع الًتكيز على الربط بُت الطبيعة اذليكلية، وىي الصلة بُت ادلواد  (3
القياسية والكفاءة مع سلتلف جوانب األنشطة واحلياة يف بيئة 

 .اجملتمع

اختيار الطريقة األنسب، حبيث ؽلكن معاجلة ادلواد إىل مستوى من  (4
 .الكفاءة وشخصية الطالب
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 تشكيل ادلوقف و السلوك .د 

ؽلكن أن يتم تشكيل ادلواقف واالختصاص وطبيعة ادلتعلمُت من  
 .خالل اإلجراء التايل

تشجيع ادلتعلمُت على تطبيق ادلفاىيم والتفاىم والسلوك تعلمت يف  (1
 .احلياة اليومية

شلارسة التعلم ادلباشر، حبيث ادلتعلمُت ؽلكن بناء ادلواقف والسلوك  (2
 .جديدة يف احلياة اليومية من خالل فهم درس

استخدام األسلوب األنسب من أجل تغيَت ادلواقف واالختصاص  (3
 .وطبيعة ادلتعلمُت احلقيقي

 التقييم التكويٍت .ه 

احتاج التقييم التكويٍت الذي يتعُت القيام بو لتحسُت، ؽلكن أن  
 .يتم تنفيذ اإلجراء التايل

 .وضع طرق لتقييم نتائج التعلم للطالب (1

استخدام نتائج ىذه التقييمات لتحليل نقاط الضعف أو القصور  (2
من ادلتعلمُت وادلشاكل اليت تواجو ادلعلمُت يف تشكيل شخصية و 

 .قدرات ادلتعلمُت

 .اختيار الطريقة األنسب وفقا لالختصاص ادلراد ربقيقها (3

 .اإلجراء التعلم الفعال كما ذكر، ؽلكن وصفها يف ادلواد التالية 

 

 

 توزيع الوقت

5 % - 10 % 

25 % - 30 % 

 خالصة -التدفئة 
 التعليمات حول ادلعرفة واخلربة

 االستكشاف
 البحث عن معلومات جديدة /احلصول على 

 
 خالصة -التدفئة 

 التعليمات حول ادلعرفة واخلربة
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من أجل طالب لتعلم بنشاط، ػلتاج ادلعلمون إىل وضع اسًتاتيجيات مناسبة  
سيتم إنشاء ىذا الدافع إذا ادلربُت أن أؤكد أن  .حىت يكون لديهم الدافعية العالية للتعلم
وبادلثل، غلب أن يكون ادلعلمُت  .ادلتعلمُت فائدة ادلواد التعليمية للمتعلمُت واقع احلياة
ذلذا  .قادرين على خلق وضع يفضي إىل مواد بدا دائما مثَتة لالىتمام وليس شلال التعلم
الغرض، ينبغي أن يكون ادلعلم قادرا على القيام بدور ادليسر، الذي ال يقتصر على تقدًن 
 .ادلعلومات للطالب الدور

وفقا لتقدم ومتطلبات العصر، وغلب أن يكون ادلعلمون أيضا القدرة على فهم  
تفرد ادلتعلمُت مع طائفة واسعة لتكون قادرة على مساعدهتم يف التعامل مع صعوبات 

يف ذلك، يطلب من ادلعلمُت لفهم الطرق ادلختلفة للتعلم من أجل توجيو  .التعلم
 16.ادلتعلمُت على النحو األمثل

                                                             
16

 E. Mulyasa, Op. cit, hal. 103. 
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 2013مراحل ادلنهج  .1

 غلب أن يلمس ثالثة رلاالت، وىي موقف 2013عملية التعلم يف ادلنهج  
يف عملية التعلم القائم على ادلنهج العلمي، وربول ادلوقف عامل ربل  .وادلعرفة وادلهارات

أعرف دلاذا"زلل مادة أو ادلواد اليت الطالب  عامل ادلعرفة للمادة أو التحول ربل زلل  ."
يعرفون ما"ادلواد التعليمية أن الطالب  يف حُت أن رلال ادلهارات الالزمة لتحل زلل  ."

تعرف كيف"مادة أو ربويل ادلواد التعليمية أن الطالب  والنتيجة النهائية ىي زيادة  ."
من ادلتعلمُت  والتوازن بُت القدرة على أن يكون الرجل الذي لديو ادلهارات وادلعرفة الصعبة
 .يتضمن جوانب ادلواقف الكفاءة وادلهارات وادلعرفة

 يؤكد على البعد الًتبوي احلديث يف التعلم، وذلك باستخدام 2013ادلنهج  
ويشمل ادلنهج العلمي يف التعلم يراقب، نسأل، يف زلاولة، عملية زبدم،  .ادلنهج العلمي
ومع ذلك، فإن ادلنهج العلمي ليس مناسبا دائما  .خلص، وخلق جلميع ادلواد الدراسي
يف ىذه احلالة، وبطبيعة احلال، فإن  .اإلجرائية ادلطبقة على ادلواد، وادلواد، أو حاالت معينة
ويرد اإلجراء  .عملية التعلم غلب أن ال تزال سارية القيم أو خصائص علمية وغَت علمية
 .النهج العلمي لتعلم النحو التايل

 (مراقبة)ادلالحظة  .1

ىذا األسلوب لو مزايا معينة، مثل يعرض  .طرق تقيدا مغزى لألولوية عملية التعلم 
بطبيعة  .وسائل اإلعالم كائن حقيقي، والطالب سعيدة والطعن فيها، وسهل التنفيذ
احلال، فإن النشاط ادللحوظ يف سياق ىذه الدراسة عادة ما يتطلب فًتة إعداد طويلة 

وناضجة، والتكلفة واجلهد عالية نسبيا، وإذا مل يكبح صباحو سوف ربجب ادلعٌت واذلدف 
 .من التعلم

 (استجواب)التساؤل  .2
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ؽلكن للمعلمُت فعالة تلهم الطالب على ربسُت وتطوير رلال ادلواقف وادلهارات  
ويف الوقت ادلربُت نسأل، يف الوقت نفسو أدار أو توجيو الطالب للتعلم  .وادلعرفة
عندما أجاب ادلربُت األسئلة من الطالب، عندما كانت أيضا أهنا تشجع  .جيدا
وعلى النقيض من مهمة الذين  .األطفال بالتبٍت أن يكون مستمعون جيدون وادلتعلمُت

 .يريدون العمل احلقيقي، فإن ادلقصود من السؤال للحصول على ردود اللفظية
، ولكن أيضا ؽلكن أن "حكم االستفهام"ليست دائما يف شكل " ادلسألة"مصطلح 

 .يكون يف شكل بيان، ما دام كالعلا رغبة االستجابة اللفظية

 (ربط)التفّكر  .3

"مصطلح   يف إطار عملية التعلم مع النهج العلمي ادلعتمدة يف ادلنهج " التفّكر
 . لتوضيح أن ادلتعلمُت غلب أن تكون أكثر نشاطا من ادلربُت2013الدراسي يف عام 

التفكَت ىو عملية التفكَت ادلنطقي ومنهجي على احلقائق التجريبية اليت ؽلكن 
ادلنطق ىو ادلنطق  .مالحظتها للحصول على النتيجة يف شكل من أشكال ادلعرفة

 .العلمي، على الرغم من أن ادلنطق غَت العلمي ليست عدؽلة الفائدة دائما

 (ذبربة)حاول  .4

للحصول على التعلم احلقيقي أو أصيلة، وادلتعلمُت لديها يف زلاولة أو ذبربة،  
وفيما يتعلق دبوضوع الًتبية اإلسالمية، على  .خاصة بالنسبة للمواد أو ادلواد اليت تتوافق

سبيل ادلثال، غلب أن ادلتعلمُت على فهم ادلفاىيم من أركان اإلسالم والعالقة مع 
غلب أن يكون ادلتعلمُت ادلهارات الالزمة لتطوير ركائز ادلعرفة لإلسالم،  .احلياة اليومية
فضال عن كونو قادرا على استخدام األسلوب العلمي وادلوقف العلمي من أجل حل 
 .ادلشاكل اليت يواجهوهنا كل يوم

 (الشبكات)تشكيل أو التعاونية شبكة التعلم  .5
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التعلم التعاوين ىو فلسفة شخصية، ىو أكثر من رلرد التقنيات يف فئة فئة ادلدرسة  
جوىر التعاون ىو فلسفة التفاعل البشري وأسلوب احلياة الذي يضع وتفسَت  .التعلم

التعاون عن التفاعل ىيكل، مصممة تصميما جيدا ومتعمدة هتدف إىل تسهيل 
يف التعلم التعاوين، صالحيات  .اجلهود اجلماعية من أجل ربقيق ىدف مشًتك
ووظائف ادلعلمُت أكثر التوجيهية أو عملية التعلم بدال من ذلك، تثقيف ادلشاركُت 

 .أكثر نشاطا

إذا مت وضع التعلم التعاوين كفلسفة الشخصية،   قال انو ؽلس ىوية الطالب،  
يف جو تعاوين تفاعل ادلتعلمُت مع . وخاصة إذا كانت تتعلق أو التفاعل مع اآلخرين

مع الطريقة اليت . التعاطف واالحًتام وتقبل أوجو القصور أو نقاط القوة يف كل منها
سوف تنمو الشعور باألمن، حبيث ادلتعلمُت ؽلكن أن تواجو رلموعة متنوعة من التغيَتات 
.ومطالب التعلم معا  

، والذي ػلتاج إىل أن يعرف من أجل أن 2013تلك ادلرحلة من تنفيذ ادلنهج  
 ستعمل بسالسة 2013ومناىج التعليم اليت تطبق يف عام . 2013يتم تنفيذ ادلنهج 

17.وفقا وان يف حال القيام بو وفقا لإلجراءات  

ألهنا وضعت . أىداف ادلنهج ىو اذلدف ادلراد ربقيقو من خالل ادلنهج الدراسي 
:ىذه األىداف مع األخذ بعُت االعتبار عوامل سلتلفة، مثل  

 .الغرض من الًتبية الوطنية، ذلذا الغرض األساس ألية مؤسسة تعليمية (1

 .ادلراسالت بُت أىداف وغايات ادلؤسسة ادلنهج الدراسي (2

                                                             
17

 Permendikbud. Kurikulum 2013. Jurnal lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia No 65 tahun 2013  hal 21 tentang standar proses pendidikan 

dasar dan menengah 
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االمتثال لالحتياجات أىداف ادلنهج الدراسي أو العمل، واليت سوف تكون  (3
 .على استعداد العمال

 .ادلطابقة يف ادلصاحل مع تطور العلم والتكنولوجيا اليوم (4

 .االمتثال ألىداف ادلنهج وتطلعات منظومة القيم السائدة يف اجملتمع (5

عملية زبطيط ادلنهج دائما النظر يف ادلوقف الذي سيحصل على ادلنهج الدراسي،  
وبعبارة أخرى، فإن ادلنهج ىو دلن؟ صلاح أو فشل منهج الكثَت يعتمد على مدى مالءمة 
االعًتاف مربية األطفال كأفراد النامية اليت لديها القدرة  .ادلنهج الدراسي والذين استيعابو
على تطوير، واليت زبتلف عن بعضها البعض بشكل فردي، قادرين على الرد والتفاعل، 
قادر على استقبال وخالقة، ورباول أن ذبد نفسها كل بعُت االعتبار يف إعداد ادلنهج 

ولذلك ال ؽلكن استبعاد حقيقة أن ذبميع ادلنهج الدراسي لطالب ادلدارس  .الدراسي
االبتدائية ؼلتلف عن منهج متعمد لطالب ادلدارس الثانوية وطالب يف ادلدارس العامة 

19.(التعليم غَت النظامي)  

وينبغي أن تكون ادلنهج الدراسي دبا يتماشى مع مطالب يف البناء،   ادلشكلة  
ادلنهج الدراسي غلب أن تعطي دوره يف تشكيل وتطوير الطاقة  .ستكون أكثر وضوحا
اإلبداعية والنقدية ومبتكرة، وادلهرة ومنتجة، أو التنفيذية يف رلال السكان وتنظيم األسرة 
20.القيام دبهام يف اجملتمع  

ومن  .أغلب ما يكون ىناك خطأ، والذي يبدو أقل أعلية، ولكن اتضح تأثَت كبَت 
ربديد ادلواد استنادا إىل توافر  .اخلطأ، زبطيط ادلنهج ربدد مباشرة أو زلتوى مناىج ادلواد

اإلمالء موضوعات معينة/ الكتب  ضلن ننسى أن مادة أو زلتوى ادلنهج الدراسي  .
                                                             
18

 Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 

2006), hal. 122-123. 

19
 Ibid, hal. 126. 

20
 Ibid, hal. 127. 
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ادلتقدمة ىو لتحقيق الغرض ادلقصود منو، أن ادلخطط للمناىج التعليمية غلب أن يتبعوا 
 21.ظلط تنظيم معُت

"معروف،  ووفقا لكياىي  وكان  .خرغلي ادلدارس الدينية سيكون من بُت موغول
إذا كنت ال تزال ىيئة التدريس يكون عادة أقل شأنا من ادلدرسة  .مستعدا سباما وخسر

ومن ". العليا،   انتقل إىل كلية الشريعة سوف تفقد ادلدارس الدينية خرغلي الدين 
 مارس 24 الوزراء بتاريخ 3ادلعروف أن تكوين مناىج ادلدارس بادلرسوم ادلشًتكة من 

.٪ ادلواضيع الدينية30٪ للمواضيع العامة و 70 ىو 1975 22 

البحث يف عملية ذبديد لغرض ادلؤسسات التعليمية التقليدية، مثل ادلعهد، فإنو  
 لربويو،  معظم ىذه ادلؤسسات، دبا يف ذلك ادلدارس اإلسالمية الداخلية .ليس من السهل
يف الواقع، أغلب ما صلد أن الغرض مل تضع يف  .ال ربدد يف كتابة اذلدف عندما تأسست
 ىذا، وفقا عند الكياىي احلاج فؤاد ىاشم ادلاجسًت، من خرغلي .الكتابة حىت اآلن
، تسبب ادلدارس ال ؽليلون دلناقشة النظام التعليمي، 1958عام  ادلدرسة ىداية ادلبتدعُت
واليت هتدف إىل أن تصبح عنصرا ىاما، لكنو أكثر عن صدق نوايا جللب الربكة، واخلربة، 
 23.والتقدير الكامل لتعاليم اإلسالم، والصالة وتقدًن الكلي لل اهلل

ادلنهج ىو السكك احلديدية من تعليمو جللب الطالب إىل العيش وفقا لقيم  
موجودة يف اجملتمع، فضال عن تزويد الطالب على حد سواء يف رلال ادلعارف وادلواقف 
لذلك، غلب أن تكون خربات التعلم اليت  .وادلهارات وفقا دلتطلبات وتطلعات اجملتمع

                                                             
21

 Ibid, hal. 127. 

22
 Ali Anwar, loc. cit, hal. 88 

23
 Ibid, hal. 97. 
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وىذا ما يسمى مبدأ  .صبعت يف ادلنهج الدراسي ذات الصلة الحتياجات اجملتمع
24.ادلالءمة  

ربتاج مالءمة الداخلية  .ىناك نوعان من أعلية، أي أعلية صلة الداخلية واخلارجية 
ىي أن كل ادلنهج غلب أن يكون االنسجام بُت ادلكونات، أي االنسجام بُت األىداف 
ادلراد ربقيقها، واحملتوى، وادلواد أو تعلم الطالب اخلربة لديهم اسًتاتيجيات أو األساليب 
يوضح مدى ادلالءمة الداخلي  .ادلستخدمة فضال عن أداة تقييم لرؤية ربقيق األىداف
.سالمة ادلنهج 25 

 مبدأ ادلرونة (1
أوال ومرنة للمعلمُت، وىو ما يعٍت ان ادلنهج : مبدأ ادلرونة ذلا جانبان 
ثانيا،  .غلب توفَت مساحة للمعلمُت لتطوير الربامج التعليمية ادلناسبة للظروف

مرونة للطالب، وىو ما يعٍت أن ادلنهج ينبغي أن توفر رلموعة واسعة من خيارات 
26.الربنامج ادلمكنة لتتناسب مع مواىب ومصاحل الطالب  

 مبدأ االستمرارية (2
ويعٍت ىذا ادلبدأ أن احلاجة إىل اإلبقاء الًتابط واالستمرارية بُت ىذا  

يف إعداد ىذا  .ادلوضوع على سلتلف مستويات وأنواع من الربامج التعليمية
ادلوضوع ػلتاج إىل احلفاظ عليها حبيث أن ما ىو ضروري لدراسة ادلوضوع على 

مستوى أعلى قدمت واليت يسيطر عليها الطالب عندما كانوا يف ادلستوى 
ىذا ادلبدأ مهم جدا ليس فقط للوقاية من تكرار للموضوع الذي يسمح  .السابق

                                                             
24

 Wina Sanjaya, Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan Praktik Pengembangan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), (Jakarta : Kencana,2009) , hal . 39. 

25
 Ibid, hal. 39. 

26
 Ibid, hal. 41. 
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للربنامج التدريس ليست بفعالية وكفاءة، ولكن أيضا لنجاح الطالب يف إتقان 
27.ىذا ادلوضوع على مستوى التعليم  

 الفعالية (3
مبدأ الفعالية فيما يتعلق بالتخطيط يف منهج ؽلكن تنفيذىا وؽلكن  
 .ىناك وجهان للفعالية تطوير ادلنهج الدراسي .الوصول إليها يف التعليم والتعلم

أوال، وفعالية األنشطة ذات الصلة على ادلعلمُت يف تنفيذ ادلنهج الدراسي يف 
ثانيا، فعالية أنشطة الطالب يف تنفيذ أنشطة  .الفصول الدراسي لتنفيذ ادلهمة
فعالية أنشطة ادلعلمُت ادلتعلقة صلاح تنفيذ الربنامج وفقا للخطط اليت مت  .التعلم

28.إعدادىا  

 الكفاءة (4
مبدأ الكفاءة يتعلق النسبة بُت الطاقة والوقت، والصوت، والتكاليف اليت  
ويقال إن ادلنهج الدراسي أن يكون على  .تتكبدىا النتائج ادلتحصل عليها

مستوى عال من الكفاءة إذا كانت الوسائل، والتكاليف ىي احلد األدىن 
29.وزلدودية الوقت للحصول على أقصى قدر من النتائج  

النموذج اجلديد من الًتبية اإلسالمية وادلقصود ىنا ىو الفكر من وجود  
مستمر لتطوير التعليم من خالل الستعادة القيادة للعلوم والتكنولوجيا، كأول 

حبث ظلوذج جديد يف الًتبية اإلسالمية يبدأ من مفهوم اإلنسان  .العصر الذىيب
وفقا لإلسالم، وادلوقف اإلسالمي ذباه العلوم والتكنولوجيا، وبعد أن وضعت 
30.مفهوم أو نظام التعليم اإلسالمي ككل  

                                                             
27

 Ibid, hal. 41. 

28
 Ibid, hal. 41. 

29
 Ibid, hal. 42. 

30
 Mastuhu, Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam (Ciputat : PT Logos, 1999), hal. 15. 



51 

 

ويستند ىذا النموذج اجلديد من التعليم اإلسالمي على وجود إلو ومرة  
ادلبادئ األخرى يف ظلوذج جديد للتعليم اإلسالمي  .واحدة تتمحور حول اإلنسان

ال يوجد انفصام بُت العلم والدين: ىو أن تكون ادلتقدمة ىي العلم ليس خالية  .
تدريس الدين مع لغة العلم، وليس فقط يعلم اجلانب  .من قيمة ولكن تقييم رلانا

31.التقليدي، ولكن أيضا اجلانب العقالين  

 ظلط التعليم يف ادلعهد .ب 

ادلعهد ىو السمة ادلميزة للتقاليد اإلسالمية اليت سبيزىا عن غَتىا من النظم  
يف الواقع، كما ؽليز ىذا النظام كوخ  .التعليمية، وتنمو يف أجزاء من البالد اإلسالمية

وأوضح أن. (غرب سومطرة)مدرسة داخلية مع ادلسجد نظام التعليم يف مينانغكابو   ظافر 
يف فئة الكوخ متطابقة تقريبا، يف أفغانستان، وادلتعلمُت وادلعلمُت غَت ادلتزوجات البقاء يف 
32.ادلسجد  

للبقاء يف  (نزل)على األقل ىناك بعض األسباب ادلدارس ينبغي أن توفر سرير  
أوال، كياىي الشهرة وعمق ادلعرفة يف اإلسالم، ىو جذب الطالب من أماكن  .طالبو

بعيدة لتكون قادرة على استكشاف علم كياىي مستمر منذ فًتة طويلة جدا، وذلك 
ثانيا، ما يقرب من صبيع ادلدارس يف القرى  .ألغراض أن الطالب غلب أن تتم تسوية
النائية بعيدا عن الزحام وعدم توفر السكن دبا فيو الكفاية الستيعاب الطالب، لذلك 

ثالثا، التفاعل بُت الطالب وكياىي، وربمل الطالب كياىي  .كنت حباجة لكوخ خاص
وىذا يثَت جو موقف  .يبدو مثل اآلباء، يف حُت كياىي عالج الطالب مثل أطفاذلا أيضا

33.متبادل من احلميمية وضرورة معا عن كثب بشكل مستمر  

                                                             
31

 Ibid, hal. 15. 

32
 Haedari, Amin dkk, Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan 

Komplesitas Global (Jakarta : IRD Press, 2004), hal. 31. 

33
 Ibid, hal 86 
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ادلنهج  .مت تشكيل التعليمية مدرسة داخلية نفسها وفقا لتميز كل منطقة 
ادلستخدمة يف تنفيذ التعليم يف ادلعهد ليست ىي نفس ادلنهج ادلستخدمة يف ادلؤسسات 
بشكل عام، وادلنهج  .التعليمية الرمسية، وال حىت نفسو بُت ادلعهد واحدة وادلعهد األخرى

، والذي ذبلى يف شكل إنشاء (ادلنهج)الدراسي مدرسة داخلية يف االذباه التعلم زلدد 
 .بعض الكتب وفقا دلستوى ادلعرفة لدى الطالب

يف الواقع، وظلوذج التعلم اليت توفرىا ادلدرسة الداخلية لطالهبا وذلك سبشيا مع  
، من (التعلم لإلتقان)واحد من مبادئ التعلم احلديث، والذي يعرف لنهج التعلم الكامل 

خالل دراسة حىت كتاب كامل من ادلقبض الذي يستخدم ادلرجع الرئيسي لكل من 
 .ويستند هناية التعلم على االنتهاء من كتاب قيد الدراسة .اجملاالت ادلختلفة

أي  .ويرد تنوع ظلاذج هنج ادلنهج أيضا يف التسلسل اذلرمي النظام واحلد تسمية 
 شخص باستخدام فئة مصطلح أو اختصاص معُت، والبعض اآلخر يستخدم مصطلح

و  (تابع)،ثنوي (مبتدئ)إبتدائ  أو سنوات، حىت يتم طبقات مثل بعض سنة ' العاىل 
.(عالية)  

  

                                                                                                                                                                       
 



53 

 

 هيكال التفكير عن البحث الجامعي

 

  

(دراسة اجلالة يف ادلدرسة العالية النجيحة بكيبونساري ماديون) يف ادلدرسة العالية على أساس البيئة ادلعهدية 2013تنفيذ ادلنهج   

. كبَت الرجاء من اجملتمع من ادلدرسة العالية علي أساس البيئة ادلعهدية يف الًتبية -
.  قليلة و نديرة2013كانت ادلدرسة اليت استخدم ادلنهج  -

 طريقة فحص الصالحية البيانات

 هنج نوعي مع صفية

 خلفية البحث

  يف ادلدرسة العالية النجيحة دبعهد باب السالم بكيبونساري ماديون ؟2013كيف زبطيط ادلنهج 

  يف ادلدرسة العالية النجيحة دبعهد باب السالم بكيبونساري ماديون ؟2013كيف تنفيذ ادلنهج 

  يف ادلدرسة العالية النجيحة دبعهد باب السالم بكيبونساري ماديون ؟2013كيف تقييم ادلنهج 

 

 قضايا البحث

 طريقة البحث

 نتائج البحث

 الدراسات النظريات
2013ادلنهج   

 ظلط التعليم يف ادلعهد

 إجراءات صبع البيانات

 الوثائق

 ادلقابلة

 مراقبة

الصورأداوات التعليم و   

 مدير ادلدرسة و ادلعلم الًتبية اإلسالمية

 ادلالحظة ادلباشرة و غَت ادلباشرة و ادلشاركة

تصنيف  البيانات اسًتاتيجية للبحوث
 البيانات

خصائص اخلالصة 
 واالستنتاج القاطع عامة

 التثليث الطريقي
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 الباب الثالث

 طريقة البحث

 هنج وأنواع البحوث .أ
البحث عن تطبيق ادلنهج ادلدرسة يف ادلعهد يستخدم هنج نوعي مع صفية، مع   

استخدام والباحث هنج نوعي . دراسة حالة يف معهد باب السالم بكيبونساري ماديون
للكائن قيد الدراسة تتم يف بيئة طبيعية، ويهدف إىل معرفة وفهم، والعيش بعناية ودبزيد من 

 يف بيئة ادلعهد لتلبية احتياجات 2013التعمق حول كيفية تنفيذ ادلنهج الدراسي يف عام 
وباإلضافة إىل ذلك، وربليل البيانات ادلقدمة يف شكل وصفا للوقائع اليت مت  .اجملتمع
 .احلصول عليها يف ىذا اجملال، يف شكل صبل بدال من األرقام

وهتدف ىذه مسة من  .وعادة ما تستخدم دراسة احلالة يف دراسة علم اإلنسان 
من موضوع الدراسة، دبعٌت أن  (كمال)مسات منهج دراسة احلالة يف احلفاظ على الشرط 

 لذلك، استخدم الباحثون ىذا النوع من البحوث، وبذلك 34.الكائن درس ككل متكامل
يف وقت الحق وؽلكن احلصول على البيانات ككل، وسيتم ربط كل من ادلتغَتات اليت مت 

 .احلصول عليها لبعضها البعض

 حضور الباحث .ب
لإلجابة ودراسة متعمقة للمشاكل اليت يطرحها الباحث، حضور الباحث نفسو   
 .ىو كأداة الرصاص، واليت تتم يف بيئة طبيعية باستخدام هنج ادلقابالت، وادلراقبة، والتوثيق
مع ىذا النهج، فإن وجود الباحث ىو كمراقب مشارك الذي يعرف الوضع كباحث عن 

 .طريق ادلوضوعات أو ادلخربين وجود

 موقع البحوث .ج

                                                             
34

 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial Format-format Kuantitatif dan Kualitatif  

(Surabaya: Airlangga University Press, 2001), hal. 30. 
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اختيار مواقع . وقد أجري البحث يف معهد باب السالم بكيبونساري ماديون  
 .الدراسة مع بعض االعتبار

ادلدرسة اإلعدادية أو الثانوية يف معهد باب السالم بكيبونساري ماديون ىي  
  يف التعلم الًتبية اإلسالمية2013واحدة من ادلدارس لتطوير ادلنهج الدراسي يف عام 

)الًتبية اإلسالمية( سبت ادلدرسة . ، خاصة فيما يتعلق رؤية ورسالة تدريس التوحيد يف ادلعهد
العالية النجيحة يف معهد باب السالم بكيبونساري ماديون تتقدم من حيث الدراسات 

العليا اخلرغلُت، الذين يف ادلتوسط ػلفظون القرآن يف النهاية،  . يف رلتمع ال يزال وضع 
الحظ الباحث أيضا أن ادلؤسسات التعليمية يف معهد باب السالم بكيبونساري ماديون 

 .باستخدام األساس اإلسالمي

 من البيانات مصادر .د
وقد حفرت البيانات األولية يف ىذه الدراسة من مدير ادلدرسة ونائب ادلدير جزءا   
للحصول على ىذه البيانات استخدم الباحثون أداة يف شكل نوتة  .من ادلنهج الدراسي
 .وصوت مسجالت

  إجراءات صبع البيانات .ه
للحصول على البيانات الصحيحة والدقيقة، وؽلكن أن سبثل، حىت يف ىذه الدراسة   
 .يستخدم ادلؤلف تقنيات صبع البيانات التالية

 مراقبة .1
ادلالحظة ىي طريقة ادلراقبة، سواء بشكل مباشر أو غَت مباشر دلوضوع  
ىناك تعاريف أخرى للمراقبة، وطريقة صبع البيانات من خالل مراقبة  .البحث

 تنفيذ ادلالحظات 35.منتظمة ضد األعراض اليت تظهر على وجوه من البحوث
 .يتم بثالث طرق، على النحو التايل

                                                             
Hadar Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1993), hal. 

100.
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ادلالحظات ادلباشرة، قدمت ادلالحظات دون وسيط من وجوه قيد  (1
 .الدراسة

ادلالحظة غَت ادلباشرة، وىي مراقبة كائن من خالل أدوات شيء وسيطة  (2
 .أو األساليب، سواء فعل ذلك يف الوضع احلقيقي أو التقليد

ادلشاركة ىي ادلالحظة اليت أبداىا طريق ادلشاركة يف األنشطة اليت يقوم  (3
 .هبا الكائن قيد الدراسة

واستنادا إىل ثالث طرق، لذلك يف ىذه الدراسة استخدم الباحثون  
وذبرى ىذه ادلالحظات جلمع البيانات  .ادلالحظة ادلباشرة وادلشاركة ادلالحظة

 . يف بيئة مدرسة داخلية2013ادلتعلقة بتنفيذ ادلنهج 

وتستخدم ىذه الطريقة جلمع البيانات بطريقة تصبح ادلشاركُت مباشرة  
الطريقة اليت تدار مع الكائن ادلباشر لألحباث،  .ومنتظمة إىل كائن قيد الدراسة
.وبالتحديد يف معهد باب السالم بكيبونساري ماديون  

 ادلقابلة .2
وأجري زلادثة بُت الطرفُت، وىي ادلقابلة . ادلقابلة ىي زلادثة مع الغرض 

اليت توفر اإلجابات على  (الضيف)الذي طرح األسئلة وادلقابالت  (ادلقابلة)
36.السؤال  

أما بالنسبة للمقابالت مع مصادر ادلعلومات نائب الرئيس ادلدرسة لقسم  
وىنا . اختيار الضيف من قبل الباحث بناء على عدة أسباب. ادلنهج الدراسي

.يكمن تفسَت  

ادلنهج الدراسي ادلختار من قبل الباحث ذلذا ادلورد يتم تنفيذ كل من  (1
عمل يف وقت واحد كمشرف للمعلمُت تنفيذ السياسات يف مناىج 
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ويأمل الباحثون من خالل ىذه ادلقابلة اليت أجريت . ادلدارس الدينية
سوف احلصول على بيانات حول كيفية زبطيط وتنفيذ وتقييم ادلنهج 

 .تنفذ يف ادلدرسة
قدم بودي شخصية ادلعلم الًتبية اإلسالمية واذلدف من البحوث من  (2

أجل احلصول على بيانات عن كيفية تقدًن ادلنهج الدراسي يف عام 
 . يف ىذه ادلدرسة2013

 الوثائق .3
وثائق تسعى البيانات على األشياء أو ادلتغَتات يف شكل مذكرات و  
زلاضر و الكتب والصحف واجملالت والنقوش وزلاضر االجتماعات وتستخدم 

 الطريقة ادلستخدمة يف احلصول على وثائق 37.اجليش وجدول أعماذلا وادلنهج أدلة
بيانات مكتوبة عن تاريخ إنشاء ادلدارس الدينية يف معهد باب السالم 

وباإلضافة إىل ذلك، يتم استخدام تقنية الوثائق أيضا إىل . بكيبونساري ماديون
ربديد الرؤية والرسالة واألىداف، وىيكل ادلؤسسات، وحالة البنية التحتية، وادلعلم 
وادلوظف البيانات، التلميذ البيانات والربامج الالصفية، واإلصلازات تتحقق من أي 

حصلت على بيانات من وثائق ادلدرسة يف معهد باب السالم . وقت مضى
.بكيبونساري ماديون  

ويتم تقنية وثائق للحصول على الوثائق الرئيسية يف شكل األحداث  
وثائق التحقيق . اذلامة وكذلك األشياء اليت ذلا عالقة بادلوضوع يف ىذه الدراسة

يف دراسة وىو تاريخ ادلدرسة، واذليكل التنظيمي للمدرسة، وبيانات ادلعلمُت 
.وادلوظفُت والطالب  
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 Suharsimi Arikunto, Proses Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 

hal. 236. 
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 تقنيات ربليل البيانات .و
Burhan Bunginيف كتابو يذكر    أن استخدام التحليل الكيفي يف دراسة حبثية أن 

ؽلكن أن ينظر إليو . يستخدم عند إزالة البيانات من احلقل لديها أيضا خصائص النوعية
38.من كيفية التشكل وىيكل ادلتغَتات وكذلك أىداف البحث اليت ينبغي ربقيقها  

. بعد صبع البيانات ادلختلفة، والتحليالت ادلستخدمة لتقنيات التحليل الوصفي  
وىذا يعٍت أن الباحث يسعون إىل إعادة تعريف البيانات اليت مت صبعها عن تنفيذ ادلنهج 

. يف معهد باب السالم بكيبونساري ماديون2013  

تبدأ اسًتاتيجية الوصفية النوعية من ربليل البيانات اليت مت صبعها من الدراسة،     
لذلك، تبدأ ىذه . التحرك ضلو إقامة االستنتاج القاطع أو بعض الصفات ادلشًتكة

باحث الذين يواجهون رلموعة متنوعة من . االسًتاتيجية من تصنيف الوظائف من البيانات
 البيانات حبوثو وتتنوع أيضا، غلب أن تكون قادرة على السيطرة على قدرة االعًتاف بالتنوع

وؽلكن توضيح ىذه االسًتاتيجية يف الرسم البياين التايل . البيانات يف متناول اليد  
:39  

 

 

 

 

 

                                                             
Burhan Bungin, Op. cit, hal. 285.38

  

39
 Ibid, hal. 290. 

 البيانات

 البيانات

 البيانات

 تصنيف البيانات
خصائص اخلالصة 
واالستنتاج القاطع 

 عامة

 اسًتاتيجية للبحوث .3.1.رسم 
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اجلزء األول ىو  .من الرسم البياين ؽلكن تفسَتىا على النحو التايل ادلخطط  
البيانات اليت ربتوي على ادلعلومات اليت ال تزال اخلام، سواء كانت البيانات مثل الصور 

 ، يتم تصنيف ىذه  .وثيقة، وبيانات من ادلقابالت والوثائق الداعمة مثل ىذه البحوث
البيانات وفقا لنوع البيانات، ومصادر البيانات، وتقنيات صبع البيانات، وتوقيت صبع 

بعد تصنيف، الباحثون إخراج فئات الواردة يف صياغة ادلشكلة وكذلك  .البيانات
استنتاجات تستند الصفات ادلشًتكة اليت تصف الًتكيز على البحوث وبدعم مع النظرية 

 .الصحيحة

 طريقة فحص الصالحية البيانات .ز
صحة بيانات االختبار يف البحث النوعي ؽلكن القيام بو مع سبديد ادلراقبة، وزيادة  

 40.االجتهاد يف البحث والتثليث، وادلناقشات مع الزمالء، ربليل حالة السلبية والتحقق
الختبار صحة البيانات، يستخدم الباحثون تقنيات التثليث، بدعم من سبديد ادلراقبة 

ووفقا موليونك، التثليث ىو االسلوب الذي يستخدم صحة البيانات  .وادلثابرة يف الدراسة
41.فحص شيء آخر خارج من البيانات لغرض فحص أو على سبيل ادلقارنة ضد البيانات  

William Wiersmaووفقا عند   ، وينقسم التثليث إىل ثالثة أجزاء، وىي على 
 .النحو التايل

التثليث ىو مصدر اختبار صحة البيانات يتم عن طريق فحص عدة مصادر  .1
سلتلفة، مثل فحص صحة البيانات على سلوك الطالب ؽلكن احلصول عليها من 

 .ادلعلم، أصدقاء الطالب، وأولياء األمور
التثليث الطريقي ىو أسلوب الختبار صحة البيانات يتم عن طريق التحقق من  .2

لنفًتض أن البيانات اليت مت احلصول  .البيانات لنفس ادلصدر مع تقنيات سلتلفة
 .عليها من خالل ادلقابالت، والتحقق عن طريق ادلالحظة وثائق أو االستبيانات

                                                             
Sugiyono, Metode Peneltian Pendididkan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung: 

Alfabeta, 2009), hal. 371.40
  

Suharsimi Arikunto, Op. cit, hal. 330.
41

  



60 

 

تعترب التثليث من الوقت أيضا يف اختبار صحة البيانات، ؽلكن لاللباحث  .3
استخدام اختبار التحقق مع ادلقابالت وادلالحظة وثائق أو غَتىا من التقنيات يف 

 .وقت سلتلف
يف التحقق من ىذه البيانات، استخدم الباحثون نوعا من التثليث، والثانية،  
 .وتقنيات التثليث مع ادلالحظات ادليدانية، بدعم من التحقق من خالل ادلقابالت والوثائق

وباإلضافة إىل ذلك، يف دراسة صحة البيانات ؽلكن القيام بو مع سبديد ادلراقبة وزيادة 
Susan Stainbackوفقا عند  .القدرة على التحمل ، مع سبديد صالحية ادلالحظات من 
شأهنا ربسُت مصداقية البيانات، ألن سبديد مالحظات العالقة احملققُت مع رئيس سيتم 

يف ىذه احلالة،  .تشكيلها، وأكثر انفتاحا، والثقة، وبالتايل يتم إخفاء أي معلومات أخرى
 .وسبديد الباحثون ادلالحظات تنشأ حىت البيانات التشبع

  

                                                             
Sugiyono, Op. cit, hal. 373-374.

42
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 الباب الرابع

 نتائج البحث

فيها وثائق البيانات ادلدراسية و . عرض يف ىذا الباب البيانات اليت تدل على نتائج البحث للباحث
.أدالهتا وال البيانات ادلقابلة و الصور اليت تأخذ أثناء البحث  

  في المدرسة العالية الناجحة بمعهد باب السالم2013مراحل التخطيط المنهج  .أ

بُت اخلصة للعلوم اإلسالمية و , تبحث يف ىذه الوثائق عن تقسيم اخلصة التعليم  
العلوم ادلعرفة   تقسيم اخلصة للمعهد و اخلصة للمدرسة العالية   تقسيم وزن ادلعايَت 
التمكن   توزيع اخلصة التعليم للمدرسُت و عدد الفراق التعلم أي الفصول يف ىذه 

شكل تطبيق ادلنهج ادلتكامل يف ادلدرسة العالية الناجحة دبعهد باب السالم لقد . ادلدرسة
ولقد نفذت ناحية ادلؤسسة باب السالم شكل . نفذت قبل تنفيذىا عند احلكومية بقانوهنا
تشكل الًتبية النفسية كجهد للوصول إىل . الًتبية النفسية منذ تأسست ىذه ادلدرسة

و ىذه البد أن تكون . أىداف ادلدرسة و ىي تربية الطالب حىت لديو األخالق احملمودة
.تنفيذىا يف تطبيق ادلنهج  

زبطيط ادلنهج ىو عملية الشاملة حينما اذلدف و األداوات التعلم تعرف دبعٌت   
:التاىل   

“ Curriculum planning is a process in which participants at many levels make 

decisions about what the purposes of learning ought to be, how those purposes 

might be carried out throughteaching learning, and whether the purposes and 

means are both appropriate and effective.” 

أن التطبيق ادلنهج ىو العملية اليت كان الطالب مرمسة عن أىداف التعلم و , دبعٌت األخرى
طريقة الوصول إليها من خالل عملية التعليم و التعلم   مطالعة ادلفاعلة و الطريقة 

43.عنها  

                                                             
43 Oemar Hamalik, Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum, (Bandung; PT Remaja Rosdakarya, 

2008), hal 171 
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وفيما يتعلق دبرحلة التخطيط و أجرت الباحث مقابلة مباشرة مع الشخص   
وفقا لو، أن ادلنهج ادلتكامل لقد نفذت قدر . ادلسؤول، نائب من الرئيس لقسم ادلنهج

وقد مت تنفيذ . ثالث سنوات يف ادلدرسة العالية الناجحة دبعهد باب السالم ماديون
 .الكفاءات األساسية فيها تًتاوح بُت الروحية واالجتماعية وادلعرفة

تبدو أن ادلدرسة العالية الناجحة دبعهد باب السالم لقد نفذت , من تلك العبارة  
كما يتم دعمها من بيانات تنفيذ ادلناىج اليت . ادلنهج ادلتكامل أوال قبل برامج احلكومة

يزيد نائب من الرئيس لقسم ادلنهج ,  . حصل عليها الباحث يف وقت الدراسة ادليدانية
:تلك العبارة ببيانو   

“Sebelum pelaksanaan kurikulum 2013 pemerintah mengadakan pelatihan, kita 

awalnya juga begitu tarik ulur apakah diterapkan apa tidak karena kami pra itu 

sudah menerapkan terlebih dahulu akhirnya kita coba terapkan saja, ikut 

pemerintah”44 

ليس ذلك فحسب، فيتم اشًتاك ادلدرسُت يف التدريب ادلتعلق بتنفيذ ادلناىج  
بعد  . حىت أن ادلدرسُت سوف تكون قادرة على تنفيذ ما تريد احلكومة2013الدراسية 

ذلك، استنادا إىل بيانات الوثيقة اليت حصل عليها الباحث من نائب من الرئيس لقسم 
 ساعة من 15+  ساعة مدرسية 40ادلنهج ، ومن ادلعروف أن توزيع الوقت مع تكوين 

:الرعاية على النحو التايل  

 4 ساعة من العلوم القرآن و 33 = ( ساعة من الدروس55)الصف العاشر  .1
 ساعات من العلوم 8 ساعات من علوم اللغةو 10ساعات من العلوم الدينية و 

 .العامة

 ساعة من العلوم القرآن و 11 = ( ساعة من الدروس55)الصف احلادي عشر  .2
 ساعات 10 ساعات من علم اللغة و 10 ساعة من الدراسات الدينية و 24

 .من العلوم العامة

                                                             
44

13.00 الساعة 2013ادلقابلة مع نائب الرئيس لقسم ادلنهج    
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 11 ساعة من العلوم القرآن و 11 = ( ساعة الدروس55)الصف الثاين عشر  .3
 ساعة من العلوم 27 ساعات من علوم اللغة و 6ساعة من الدراسات الدينية و 

 .العامة

البيانات اليت حصل عليها الباحث مأخوذة من بيانات القسم األكادؽلي يف   
ويستند  .فيها ربتوي على وقت التعلم من الطالب يف ادلعهد كل يوم .السالم ادلعهد باب

إذا تفّصل . ىذا التقسيم على مستوى الصف واحتياجات ادلعهد اليت تشَت إىل رؤية ادلعهد
 ساعة من التعلم يف ادلعهد وادلدارس تتكون من ساعات 24من ادلعلومات، ففي غضون 

فمن . لعلوم القرآن، وساعات لعلوم الدين، ساعات لعلوم اللغة وساعات لعلوم العامة
:ؽلكن إجراء اجلدول على النحو التايل, الوصف  

توزيع اخلصة التعلم. 4.1.اجلدول  

(القرآن)الفصل العاشر   الفصل احلادي عشر  

(علوم الدين)  

 الفصل الثاين عشر 

(علوم العامة)  

 القرآن

 العلوم الدينية

 العلوم اإلنسانية

 العلوم العامة

60%  

5%  

20%  

15%  

 القرآن

 العلوم الدينية

 العلوم اإلنسانية

 العلوم العامة

20%  

40%  

20%  

20%  

 القرآن

 العلوم الدينية

 العلوم اإلنسانية

 العلوم العامة

20%  

20%  

10%  

50%  

ليس إاّل تقدم الوقت للحصول على الدروس ادلعرفية فحسب فتقدم أيضا الوقت   
وادلقصود منو ألن يكون الطالب قادرون على تطبيق النظريات اليت مت . لألنشطة ادلمارسة

فيتم تقسيم أوقات التوزيع لساعات  .احلصول عليها من الدروس يف الفصول الدراسية
ومن ادلتوقع أن تنمي القدرات ادلكتسبة  .العمل وفقا لتقاسم الوقت أثناء تعلم العلوم ادلعرفية
من الوصف، وؽلكن إجراء اجلدول على  .من ىذه األنشطة العملية قدرات الطالب احلركية
:النحو التايل  
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توزيع اخلصة التعلم يف الفصل علم اإلجتماع. 4.2.اجلدول  

 الدروس الرقم

توزيع األوقات– الفصل   

 الوزارة الدينية
ادلدرسة العالية النجيحة باب 

 السالم

10-11-
12 

10 11 12 

(واجب)الفرقة األوىل  أ      

1 

 الًتبية اإلسالمية

 القرآن و احلديث -

 الفقو -

 العقيدة و األخالق -

التاريخ اإلسالمي  -

 

2 

2 

2 

2 

 

- 

2 

- 

2 

 

- 

2 

- 

2 

 

- 

2 

- 

2 

 - - - 2 الًتبية ادلواطنة 2

 4 2 2 4 اللغة اإلندونيسيا 3

 4 2 2 2 اللغة االصلليزية 4

 - - - 4 الرياضية 5

 - - - 2 تاريخ إندونيسيا 6

  22 8 8 12 
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(احملتوى احمللي)الفرقة الثانية  ب      

 - - - 2 الثقافة الفنّية 7

 - - - 3 الًتبية البدانية و الصحة و الرياضة 8

 - - - 2 التدريبات و التنظيم ادلشاريع 9

(جَووية)اللغة العامية  10  2 - - - 

 2 2 2 2 التوجيحات اإلرشادات 11

  11 2 2 2 

     الدروس ادلعهدية ج

12 

 ربفيظ القرآن

 التجويد -

 الًتتيل -

 التحفيظ -

 الًتصبة -

التفسَت  -

- 

 

2 

4 

6 

- 

- 

 

- 

4 

2 

2 

- 

 

- 

- 

- 

- 

2 

   12 8 2 

 

 علوم الدين

 التوحيد -

 احلديث -

أصول الفقو  -

- 

 

2 

2 

- 

 

2 

2 

2 

 

- 

- 

2 
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   4 6 2 

 4 4 4  اللغة العربية 

   4 4 4 

     التخصص يف العلوم االجتماعية 

 4 2 2 3 اجلغرافية 

 4 2 2 3 االقتصادية 

 4 2 2 3 علم اإلجتماع 

 4 2 2 3 التاريخ العامة 

  12 8 8 16 

     ادلشًتكة بُت ادلصاحل 

 2 2 2 3 الفيزيا 

 2 2 2 3 البيوليجيا 

 
العدد من اخلصة الذي إزبذت يف 

 األسبوع
6 4 4 4 

 15: الفصل العاشر )اخلصات الدرس يف العملية التعليم و التعلم يف رعاية الطلبة * 15
أربعة خصات لتعليم القرآن و احلادي عشر : الفصل احلادي عشر, اخلصات لتعليم القرآن

سبعة خصات لتعليم القرآن و شبانية خصات : الفصل الثاين عشر , لتعليم علوم الدين
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وباإلضافة إىل ذلك، إدارة التعلم يف ادلدرسة العالية النجيحة باب السالم تدار   
من  .يتم وضع ادلعلمُت وفقا للمهارات حبيث ؽلكن تطبيق التعلم على النحو األمثل .مهنيا
:الوصف، وؽلكن إجراء اجلدول على النحو التايل   

2018 - 2017االحتياجات عن ادلدرس يف السنة التعليم . 4.3.اجلدول   

 الدروس اإلسم الرقم
مجموع  الفصل

 X الرسم

A 

X 

B 

X 

C 

XI 

A 

XI 

B 

XI 

C 

XII 

A 

XII 

B 

1 Suwarno, S.Ag., 

M.Pd.I. 
 التوحيد
 

V V V V V V - - 12-12  

2 
Burhanuddin, 

S.Pd. 

V V V V V V V V 24-20 اللغة االصلليزية  

V - - V - V 20-8 - - علم اإلجتماع  

V V V V V V - - 16-12 أصول الفقو  

3 Sulistiyawati, 

S.E. 
V V V V V V V V 20-20 االقتصادية  

4 Lia Winarsih, 

S.Pd.I 
V V V V V V - - 24-24 اللغة العربية  

5 
M. Zulkarnain, 

S.Pd.I 

V V V V V 9-10 - - - احلديث  

 التجويد

 الًتتيل

 التحفيظ

 الًتصبة

 التفسَت

V 

V 

V 

- 

- 

V 

V 

V 

- 

- 

V 

V 

V 

- 

- 

- 

V 

V 

V 

- 

- 

V 

V 

V 

- 

- 

V 

V 

V 

- 

- 

- 

- 

- 

V 

- 

- 

- 

- 

V 

0-6 

0-18 

0-18 

0-6 

0-4  

(لتعليم علوم الدين   
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6 
Nurul Hidayati, 

S.Pd. 

V V V V V V V V 26-20 البيوليجيا  

V V V V V V V V 26-20 الفيزيا  

7 
Umi Rosidah, 

S.H.I. 

 الفقو
 

V V V V V V - - 16-12  

V V V V V V V V 24-20 التاريخ العامة  

8 
Aan Tri Mulyani, 

S.Pd.I. 

التاريخ 
 اإلسالمي

V V V V V V V V 24-20  

V V V V V V - - 0-30 تاريخ إندونيسيا  

التوجيحات 
 اإلرشادات

V V V V V V V V 9-16  

9 

Diah 

Purwaningsih, 

S.Pd. 

V V V V V V V V 24-20 الرياضية  

 - - - - - - - - - قسم اإلدارية
10  Bahrul Ulum, 

S.Pd. 
V V V V V V V V 24-20 اللغة اإلندونيسيا  

11  Arif Prihanto 

V V V V V V V V 16-12 الًتبية ادلواطنة  

الًتبية البدانية و 
الصحة و 

 الرياضة

V V V V V V V V 24-20  

V V V V V 9-10 - - - أصول الفقو  
12  Puji Lestari, S.E.  التدريبات و

 التنظيم ادلشاريع

V V V V V V V V 16-12  

13  Erlina 

Perdanawati, 
اللغة العامية  V V V V V V - - 14-12  
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S.Pd. (جَووية)  

 

معايَت احلد األدىن , مثل معظم ادلعهد اإلسالمية احلديثة وادلدارس ادلتقدمة األخرى  
احلد األدىن للقيمة اليت غلب  .من التمكن يف مدرسة عالية الناجحة بابوسالم مرتفعة
ربقيقها لبعض ادلواضيع وخاصة ادلواد اإللزامية والتخصص وعرب ادلصلحة والنتيجة الدنيا 
معايَت االكتمال احلد األدىن من الصف العاشر  .لكل طالب يزيد وفقا دلستوى الصف

و معايَت االكتمال احلد األدىن من الصف احلادي . 75الذي غلب أن يتحقق الطالب ىو 
معايَت االكتمال احلد األدىن من الصف . 80عشر الذي غلب أن يتحقق الطالب ىو 
وىذا دليل على جهود ادلدارس لتحسُت . 85العاشر الذي غلب أن يتحقق الطالب ىو 

.نوعية الطالب  
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ادلعيار عن األقل الشمولية. 4.4.اجلدول  

 الدروس الرقم

توزيع األوقات– الفصل   

 الوزارة الدينية
ادلدرسة العالية النجيحة باب 

 السالم

10-11-
12 

10 11 12 

(واجب)الفرقة األوىل  أ      

1 

 الًتبية اإلسالمية

 القرآن و احلديث -

 الفقو -

 العقيدة و األخالق -

التاريخ اإلسالمي  -

 

75 

75 

75 

75 

 

80 

80 

80 

80 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

 85 85 80 75 الًتبية ادلواطنة 2

 85 85 80 75 اللغة اإلندونيسيا 3

 85 85 80 75 اللغة االصلليزية 4

 85 85 80 75 الرياضية 5

 85 85 80 75 تاريخ إندونيسيا 6
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(احملتوى احمللي)الفرقة الثانية  ب      

 85 85 80 75 الثقافة الفنّية 7

 85 85 80 75 الًتبية البدانية و الصحة و الرياضة 8

 85 85 80 75 التدريبات و التنظيم ادلشاريع 9

(جَووية)اللغة العامية  10  75 80 85 85 

 85 85 80 75 التوجيحات اإلرشادات 11

      

     الدروس ادلعهدية ج

12 

 ربفيظ القرآن

 التجويد -

 الًتتيل -

 التحفيظ -

 الًتصبة -

التفسَت  -

 

- 

80 

80 

80 

80 

80 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

      

 

 علوم الدين

 التوحيد -

 احلديث -

 

- 

80 

80 

80 

85 

85 

85 

85 

85 

85 
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توزيع اخلصة التعلم علي حسب اليوم. 4.5.اجلدول  

 اليوم
 الخصة الساعة

الحميس- اإلثنين  الجمعة السبت  

 0 07.15 - 06.45 صالة الضحي و قراءة القرآن و إلقاء ادلفردات

 1 08.00 - 07.15 التعلم التعلم التعلم

 2 08.45 - 08.00 التعلم التعلم التعلم

أصول الفقو  -

      

 85 85 80 75 اللغة العربية 

      

     التخصص يف العلوم االجتماعية 

 85 80 75 75 اجلغرافية 

 85 80 75 75 االقتصادية 

 85 80 75 75 علم اإلجتماع 

 85 80 75 75 التاريخ العامة 

      

     ادلشًتكة بُت ادلصاحل 

 85 80 75 75 الفيزيا 

 85 80 75 75 البيوليجيا 
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 3 09.30 - 08.45 التعلم التعلم التعلم

   09.50 - 09.30 الراحة

 4 10.35 - 09.50 التعلم التعلم التعلم

 5 11.20 - 10.35 التعلم التعلم التعلم

 التعلم
 صالة اجلمعة

 6 12.05 - 11.20 التعلم

 7 12.50 - 12.05 التعلم التعلم

   13.20 - 12.50 الراحة

 التعلم
 الكشافة

 8 14.05 - 13.20 التعلم

 9 14.50 - 14.05 التعلم التعلم
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و تتم األنشطة  يف الساعة . لكل اخلصة تنقص إىل عشر دقيقة,  خاصة يف يوم اجلمعة
.تستمر األنشطة بعد الراحة. احلادية عشرة استعدادا لصالة اجلمعة  

 2018-2017 رلموعة الدراسة و خطة العدد الطالب يف السنة الدراسية 4.6اجلدول 

 الرقم
 الفصول و عدد الطالب

 اجملموع
X – A X - B X - C XI-A XI-B XI-C XII-A XII-B 

1 30 30 32      92 

2    26 24 29   79 

3       26 24 50 

 221 عدد االحتياج الطالب

 

  في المدرسة العالية الناجحة بمعهد باب السالم2013 مراحل التطبيق المنهج  .ب

وفيما يتعلق  .بعد عن سّبت مرحلة التخطيط، فادلرحلة التالية ىي مرحلة التنفيذ  
هبذه ادلرحلة من التنفيذ، أجرى الباحث مقابالت مباشرة مع أشخاص مرجعيُت، وىو 

ىذا ىو اجلواب الذي قدمو نائب رئيس لقسم ادلنهج ادلتعلقة  .نائب رئيس لقسم ادلنهج
: يف ادلدرسة 2013بتنفيذ ادلنهج   

“Antara sekolah dan pondok harus match. Kita memadukan antara 

pondok dan sekolah karena itu disebut lembaga integral. Kita padukan 

antara pendidikan pesantren dan pendidikan formal. Dikatakan integral 

karena anak-anak mendapatkan materi kepesantrenan dan materi 

formal. Jadi tidak bisa berdiri sendiri dan pondok harus tahu tentang 

keadaan di sekolah dan sekolah juga harus tahu keadaan di pondok.”45 

ثبت يف . ويوضح ىذا البيان أن التعلم بُت ادلعهد وادلدرسة يدعم بعضهما بعضا  
البيان السابق ادلتعلق بتقسيم الدروس العادية والدروس ادلدرسية وكالعلا تكييفها دبستوى 

                                                             
45
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ووجد الباحث أيضا أن ادلدرسة . اجلمع بينهما دليل أن التعليم الطابع ىو ادلفضل. الصف
.العالية النجيحة باب السالم قد صبعت بُت علوم الدين والعلوم العامة  

ادلناىج )تنفيذ ادلنهج ىو عملية تطبق أفكار ادلناىج وادلفاىيم والسياسات  
يف نشاط التعلم حبيث ادلتعلمُت إتقان رلموعة معينة من الكفاءات نتيجة للتفاعل  (احملتملة

46.مع البيئة  

 ، ادلرحلة التالية بعد تقسيم الدرس وتقسيم ادلهام ادلعلم ىو إعداد تنفيذ التعلم   
ويًتكز التخطيط للتعلم يف ىذه الفئة على جعل خطة تنفيذ التعلم . يف الفصول الدراسية

:وفيما يلي إجابة نائب رئيس للمنهج . اليت ىي عنصر مهم يف تنفيذ التعلم  

"Kalau di tempat kami, pembuatan RPP itu karena mata pelajarannya 

mulok ada akidah, fiqih, sirah, dan manhaj. Karena itu, tidak sentral 

pada pemerintah dan silabus RPP dibuat sesuai kebutuhan sekolah. Jadi, 

kita buat RPP tidak sesuai dengan sekolah formal. Fiqih yang kita 

ajarkan adalah sesuai kebutuhan kepesantrenan, tapi memang arahan 

silabus dan RPP sesuai arahan pemerintah. Kita hanya mengembangkan 

sendiri walaupun materi Fiqih yang diajarkan di sekolah formal dan di 

sini sama.”47 

يقدم البيان نظرة عامة للباحث أن ىذه ادلدرسة تقسم دروس الًتبية الدينية  
وعند  .اإلسالمية إىل زلتوى زللي للسماح للمدارس بأن تشمل حبرية ادلزيد من ادلواد الدينية

وضع خطط الدرس وادلناىج الدراسية، تظل ادلدارس قائمة على أطر تنظمها احلكومة، 
تتماشى نائبة رئيس ادلنهج مع بيان السيد  .ويتم تطويرىا وفقا الحتياجات ادلستفيدين فقط
Suwarno   :مدرسا للًتبية الدينية اإلسالمية يف ادلدرسة، على النحو التايل

“ Di sini mata pelajaran PAI dipecah-pecah ada Qur’an Hadits, Fiqih, 

sirah dan ada hadits sendiri serta pelajaran agama lainnya. Kita 

                                                             
46

 E. Mulyasa, “Kurikulum Berbasis Kompetensi; Konsep, Karakteristik dan Implementasi 

(Bandung PT Rosdakarya, 2003), hal 69 

47
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memakai buku pegangan dari pemerintah dan juga pakai dari 

pondok.”48 

ويدعم ذلك أيضا وثيقة يف شكل الصور اليت ازبذىا الباحث حول التعلم يف  
. يف عملية التعلم شهدت مزيج من نظام ادلعهد مع نظام ادلدرسة الرمسي. الفصول الدراسية

ادلعلمُت تناسب يف زبطيط اسًتاتيجية التطبيق ادلستخدمة من قبل ادلعلم لتحسُت قدرة 
الدليل ىو نظام تطبيقها من قبل ادلعلم الًتبية اإلسالمية،   . الطالب على تلقي الدروس

ربتوي كلمة سيف الدين على ستة عناصر غلب أن . مذكرة عشوائية من قبل كل طالب
مواضيع مشًتكة،  (2)أىداف عامة،  (1): تكون موجودة يف تصميم منهج متكامل، وىي

( 6)اسًتاتيجيات التعلم التطبيقية، و  (5)أظلاط ادلادة  (4)إطارات إًن مشًتكة،  (3)
وعالوة .  ويستخدم ادلعلم العنصر اخلامس يف التدريس49.(تقييم متنوع)شكل القياس 

إذا كان يف زبطيط . (تقييم متنوع)على ذلك، فإن العنصر السادس ىو شكل القياس 
 ينظر بشكل صريح التكامل األفقي متعدد 2013ادلناىج يقال أن صلاح تنفيذ ادلنهج 

لذا فإن النموذج الذي قامت بو ىذه ادلدرسة قد حقق التكامل بُت . التخصصات
ألنو يف التعلم باي اخلاصة غلب أن تكون ادلدرسة قادرة على إظهار اجلهد . األمرين

ويتألف ادلعهد من موضوع األخالق األخالقية والفقو والقرآن . لتحقيق ىذا اذلدف
.احلديث  

من ىذه البيانات، وجد الباحث شيئا سلتلفا عن تنفيذ تعلم الًتبية اإلسالمية يف   
تعليم الًتبية اإلسالمية يف ادلدرسة العالية، تنفذ عموما يف دمج أو اجلمع بُت . ىذه ادلدرسة

دروس الفقو، العقيدة الشخصية، والقرآن احلديث يف واحد، ولكن يف ىذه ادلدرسة ينقسم 
ويهدف تبادل ىذه ادلواضيع إىل جعل التعلم أكثر فعالية يف فروع العلوم . إىل احملتوى احمللي

باإلضافة إىل ادلوضوعات، والكتب ادلدرسية . اليت تدرس يف الًتبية الدينية اإلسالمية
يتم تطوير مواد التدريس من قبل كل معلم . للطالب ىي أيضا مصممة لرؤية ادلدرسة

                                                             
48

13.00ادلقابلة مع مدرس الًتبية اإلسالمية الساعة    
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 Syaibuddin Sabda, Model Kurikulum, Op. Cit, hal 61 - 62 
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مزيد من ادلزايا، وادلزيد من ساعات التدريس الدينية حبيث ؽلكن للطالب احلصول . ادلوضوع
.على ادلعرفة من الدين على نطاق أوسع  

وفيما يتعلق بتنفيذ التعلم، يستخدم معلمو الًتبية اإلسالمية وسائل اإلعالم  
إىل جانب استخدام وسائل اإلعالم . التعليمية يف شكل شاشات الكريستال السائل

التعليمية، يستخدم نظام التعلم يف مدرسة عالية النعيجة باب السالم أيضا نظام 
زلاضرة ىي نظام تنفيذىا عن طريق قراءة الكتاب من قبل ادلعلم ومسعت من . احملاضرات

فضال عن ادلعلومات اليت أعرب عنها السيد . قبل الطالب Suwarno :، وىي كما يلي   
“ Kalau saya sering memakai LCD. Kalau penugasan, anak-anak 

membuat materi tapi kalau anak-anak yang kelas 1 dan 2 masih awam 

saya suruh membaca kitab dan ulangan hariannya membaca kitab satu-

satu.”50 

تنفيذ أساليب التعلم يف الًتبية اإلسالمية يف ىذه ادلدرسة لضبط مستوى الطبقة   
ويأخذ الباحثون مثاال على . وكلما ارتفعت درجة السلم كلما طبقت طريقة التعلم. الطالبية

 يف 2013تعلم الًتبية اإلسالمية يف الصف العاشر كمثال على تنفيذ ادلنهج الدراسي 
: ادلدرسة العالية الناجحة باب السالم، وىو على النحو التايل   

 الكفاءات األساسية .1

اإلؽلان حبقيقة مفهوم الزكاة يف إزالة الفجوة بُت األغنياء والفقراء  .أ

 ربسُت سلوك الرعاية ذباه معاناة اآلخرين من خالل الزكاة  .ب

 امتالك اإلطاعة لقانون الزكاة  .ج

 مراجعة األحكام اإلسالمية على الزكاة واحلكمة منها .د

 التعرف على قانون إدارة الزكاة .ه

 بيان األمثلة لتطبيق أحكام الزكاة .و

                                                             
50

09.00ادلقابلة مع مدرس الًتبية اإلسالمية الساعة    



78 

 

 بيان طريقة تنفيذ الزكاة وفقا ألحكام التشريع .ز

 ادلاّدة .2

 الزكاة .أ

 تعريف الزكاة (1

الزكاة ىي رلموعة من األموال ادلعينة اليت ذبب  
إخراجها مطابقا على الصفات و ادلقياس ادلعينة إىل رلموعة 

.و حكم إخراجها واجب. الفرق ادلستحقة علي الزكاة  

 أنواع الزكاة (2

زكاة الفطرة (أ  

الزكاة اليت ؼلرجها كل مسلم يف كل السنة مرة علي  
شكل األطعمة األسسية حسب ادلستوى الذي حددتو 

و يعطيها إىل الفقراء و ادلساكُت لوجود الشكر إىل اهلل . الشريعة
تعاىل عل أداء الصوم رمضان شهر واحد سباما و الستمكال 

و أما الشروط الواجبة ألخراج الزكاة . احتياجهم يف يوم العيد
:الفطرة و ىي   

I. اإلسالم 

II.  ولد قبل غروب الشمس يف يوم اآلخر من شهر
 رمضان

III.  لديو زيادة ادلال و األطعمة عند نفسو و أسرتو يف ليلة
 العيد و هناره
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حكم إيتاء زكاة الفطر واجب على كل مسلم لديو ما  
من بقايا الطعام  ( كيلوجرام2.5حوايل )يصل إىل مبلغ واحد 

.لنفسو وألسرتو دلدة يوم وليلة خالل عيد الفطر  

زكاة ادلال. (ب  

ؽلكن السيطرة )ىي الزكاة اليت ؽلتلكها كل شيء  
الزكاة ادلال ىو التزام على ادلسلمُت . وؽلكن استخدامها (عليها

الذين لديهم أصول معينة دلنحهم وفقا ألحكام نصاب وضمن 
الغرض من مركز الزكاة ىو تطهَت أو تنقية . فًتة زمنية معينة

.شلتلكاهتم من حقوق الفقراء بُت ادلسلمُت  

 شروط األموال اليت ذبب على زكاهتا (3

.غلب احلصول على ىذه األصول بطريقة جيدة وقانونية. أ  

تتطور ىذه األصول ولديها إمكانية تطويرىا ، على سبيل . ب
.ادلثال من خالل أنشطة األعمال التجارية وغَتىا  

ادللكية الكاملة ، وادللكية ىي ربت سيطرة سلطة ادلالك ، . ج
.وليس تشارك مع حقوق اآلخرين  

الوصول إىل نصاب ، وصواًل إىل احلد األدىن للمبلغ الذي . د
.يتسبب يف خضوع األصول لقروض الزكاة  

لقد وصلت إىل سنة واحدة من ادللكية. ه  

لو شبانية أصناف ىم الفقراء و ادلساكُت و , مستحق الزكاة (4
عامل الزكاة و ادلؤلف و العبيد و الغارم و رلاىد يف سبيل اهلل و 

 .إبن السبيل

 التحديد على قانون الزكاة (5
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من أجل ربسُت نوعية ادلسلمُت ، وضعت احلكومة  
تشريعات تتعلق بإدارة الزكاة ، وىي قانون صبهورية إندونيسيا 

ىذا القانون ىو بديل .  بشأن إدارة الزكاة2011 لعام 23رقم 
. 1999 لعام 38للقانون رقم   

 النموذج و النهج و الطرق التعلم .3

العلمية:  النهج  

احملاضرة:  النموذج  

ادلناقشة و التساؤل و الواجبة:  الطرق  

 مصادر التعلم ومواد التدريس وأدوات التعلم .4

 مصادر التعلم  .أ

 كتاب منهاج ادلسلم ادلألف أبو بكر جابر اجلزائري  (1

 اإلنًتنت  (2

 مواد التدريس  .ب

 كتاب منهاج ادلسلم ادلألف أبو بكر جابر اجلزائري  (1

 اإلنًتنت  (2

 أداة .ج

 احلاسبة احملمولة  (1

 الشاشة (2
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 التقييم .5

 أشكال اآللة الطريقة

 ورقة ادلالحظة والتصنيف مالحظة السلوك

ورقة تقييم ادلناقشة أو العرض و  اإلختبار العملي
 التصنيف

 ورقة اختبار االختيار و الوصف اإلختبار التحريري

 ورقة تقييم ادلنتاجات تقييم ادلنتاجات

 

 ورقة ادلالحظة والتصنيف

 الوضوح 3 2 1 اجلوانب ادلقررة  الرقم

     .إظهار االمتنان من أجل تلبية االحتياجات 1

إظهار القدرة الواضحة ومهارات التعلم وعملية التعلم  2
 .الفعال

    

     .إظهار سلوك االجتهاد يف مراقبة ادلناقشة 3

إظهار االجتهاد وادلسؤولية يف التعلم على الفردي  4
 .واجلماعي
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 العنوان لتقييم السلوك

 العنوان اجلوانب ادلقررة  الرقم

إظهار االمتنان مع التعبَت عن ادلوافقة على . 3 .إظهار االمتنان من أجل تلبية االحتياجات 1
العمل اجلاد وادلسؤول مع ادلوارد ادلوجودة ، على 

االقتصاد و النشاط: سبيل ادلثال  
مل تظهر صراحة امتناهنا للتعبَت عن ادلوافقة على . 2

: العمل اجلاد وادلسؤول مع ادلوارد ادلوجودة ، مثل
 االقتصاد و النشاط

ال ُتظهر االمتنان بالتعبَت عن ادلوافقة على . 1
العمل اجلاد وادلسؤول مع ادلوارد ادلوجودة ، على 

االقتصاد و النشاط: سبيل ادلثال  

إظهار القدرة الواضحة ومهارات التعلم وعملية  2
 .التعلم الفعال

إظهار القدرات ومهارات التعلم العظيمة . 3
واحلماسة وادلشاركة بنشاط وإظهار اإلبداع يف 
 .األنشطة اجلماعية

مل تظهار القدرة ومهارات التعلم الرائعة . 2
واحلماسة وادلشاركة بنشاط وإظهار اإلبداع يف 
 أنشطة اجملموعة

ال تظهر القدرة ومهارات التعلم الكبَتة . 1
واحلماسية ومشاركتها بنشاط وإظهار اإلبداع يف 
 األنشطة اجلماعية

االجتهاد يف إجراء ادلالحظات وادلناقشات. 3 .إظهار سلوك االجتهاد يف مراقبة ادلناقشة 3  
أقل اجتهاد يف إجراء ادلالحظات وادلناقشات. 2  
غَت رلتهد وغلب تذكَته يف القيام بادلالحظات . 1
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(اللقاء الثاين)ورقة التقييم ادلناقشة   

اسم  الرقم
 الطالب

رلموع  اجلوانب ادلقررة
 النتيجة

 الوضوح الدرجة

التواصل  التعامل
 باآلراء

احًتام  احليوية التسامح
اآلراء 
 لألصدقاء

 العرض

           

           

           

           

           

:وصف النتيجة   
(ضعيف) 1،  (مقبول) 2, (جيد) 3، (جيد جدً ) 4  

Σ  100×  النتيجة احملصولة  
_ _ _ _ _ _ _ _ _=الدرجة   

 أقصى الدرجة 

:معايير التقييم   

 وادلناقشات

إظهار االجتهاد وادلسؤولية يف التعلم على  4
 .الفردي واجلماعي

االجتهاد يف إصلاز الوظيفة مع أفضل النتائج . 3
 اليت ؽلكن القيام هبا ، والعمل يف الوقت ادلناسب

العمل يف الوقت احملدد إلكمال الوظيفة ، . 2
 ولكن عدم إظهار أفضل اجلهود

مل تبذل جهدا جادا يف إصلاز الوظيفة ومل . 1
 .تكتمل الوظيفة
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جيد جدا = 100-80=  ج ج  

جيد=  79-70=  ج  

مقبول=  69-60=  ق  

ضعيف=  60= < ض  

 

(اللقاء األّول)ورقة التقييم ادلنتاجات   

 االحتبار التحريري

ما تعريف الزكاة لغة و اصطالحا؟. 1  

!أذكر تقسيم الطهارة . 2  

!أذكر شروط ادلال اليت غلب إخراج زكاهتا. 3  

ما الفرق بُت زكاة الفطرة و زكاة ادلال؟. 4  

من ىم ادلستحقون الزكاة؟. 5  

 المبادئ التوجيهية للتقييم

 االحتبار التحريري

 20= أقصي النتيجة للرقم األول 

 20= أقصي النتيجة للرقم الثاين 

 20= أقصي النتيجة للرقم الثالث 

 20= أقصي النتيجة للرقم الرابع 

 20= أقصي النتيجة للرقم اخلامس 

 100= رلموع أقصي النتيجة  
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رلموع النتيجة لالحتبار التحريري= رلموع الدرجة    

(اللقاء الثاني)ورقة تقييم المنتاجات   

 تقييم ادلذكرات عن ادلفاىيم العلم االقتصاد يف الدفًت
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بيان  الدرجة الدقة الكمال اسم الطالب الرقم
 الدرجة

      

      

      

 بيان النتيجة

:لكل الصف ؽللئ بادلعايَت التايل   

جيد جدا = 4  

جيد = 3  

مقبول = 2  

ضعيف = 1  

 100× رلموع النتيجة احملصول = الدرجة 

 أقصي النتيجة  

 معايَت الدرجة

(100-80)ج ج  جيد جدا:    

(79-70)ج  جيد:    

(69-60)ق  مقبول:    

 

  في المدرسة العالية النجيحة بمعهد باب السالم2013مراحل التقييم المنهج  .ج

 شكل التقييم .1
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حينما تقدًن األسئلة ادلتابعة من الباحث إيل ادلعلم الًتبية اإلسالمية  
:فهذا ىو اجلواب , ادلتعلقة بتقييم التعلم  

“Kalau ujian tetap multiple choice. Kalau ujian terbuka itu dilaksanakan 

oleh pengasuh. Rencananya tahun depan An- Najihah sendiri akan 

mengadakan ujian terbuka, yaitu Quran dan bahasa Inggris. Sistem 

belajar saya sistem bandongan.”51 

من البيان التايل ، ؽلكن االستنتاج أنو يف تنفيذ تقييم اجملال ادلعريف يف  
التقييم الذي أجرتو . ادلدرسة العالية النجيحة باب السالم من قبل ادلدارس والغرباء

من البيان ، ؽلكن االستنتاج أنو يف تنفيذ تقييم اجملال ادلعريف يف ادلدرسة العالية 
يف . النجيحة باب السالم ىو نفس ادلدارس األخرى ، أي االختبار ادلوضوعي

    .حُت أن التقييمات اليت أجراىا الغرباء تنفذ عالنية

التقييم ىو إجراء للتحكم يف جودة النظام وضمانو وربديده ، بناًء على  
اعتبارات ومعايَت معينة كشكل من أشكال ادلساءلة لتنفيذ األنشطة من أجل 

 52.ازباذ قرار

ووفقاً لراكا جوين ، فإن شكل التقييم يف ادلنهج ادلتكامل ال ؼلتلف  
أساًسا عن ظلوذج تقييم ادلناىج التقليدي ، بل ىو رلرد تقييم يف ادلنهج ادلتكامل 

باإلضافة إىل تقييم العملية ، وغلب أن تكون النتائج موجهة إىل تقييم تأثَت 
رافق

ُ
كما مت البحث عن تأثَت ىذا الرفيق من قبل ادلدرسة ىو كيفية التمييز . 53ادل

إن تأثَت الرفيق يعٍت ىنا صلاح الطالب كمؤلفُت للقرآن . من قبل ادلدارس األخرى
وال يستطيع التالميذ فقط قراءة الًتصبة أكثر شلا ؽلكن أن يفسر  (حافظ القرآن)

.الكتاب الذي سبت دراستو ألنو رلهز أيضاً باللغة العربية ادلؤىلة  

                                                             
09.00ادلقابلة مع مدرس الًتبية اإلسالمية الساعة  51  

52 Zainal Arifin, Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum, (Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 

2011), hal 265 

53
 Syaibuddin Sabda, Model Kurikulum. Ibid, hal 107 - 108 
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 ىناك تقييم للمواقف وىو أحد أشكال 2013فيما يلي ، يف منهج  
مت تنفيذ ىذا التقييم من قبل ادلدرسة العالية . التقييم يف تعليم الشخصيات

إذا كانت ادلدارس . النجيحة باب السالم ، ولكنها سلتلفة عن ادلدارس العامة
العامة تستخدم أدوات التقييم السلوك مثل التقييم الذايت واألقران ونتائج ادلالحظة 
فعندئذ يتم تنفيذ تقييم ادلواقف بشكل أكثر اكتمااًل يف ادلدرسة العالية  ,للمعلمُت

يتم تقييم ادلوقف من خالل النظر يف موقف األطفال يف . النجيحة باب السالم
: كما أوضح نائب الرئيس لقسم ادلنهج يعٍت . ادلدرسة ويف ادلعهد  

“Dua-duanya, dari sekolah dan pesantren. Jadi, anak di sini ada dua 

rapor, yaitu rapor pondokan dan rapor sekolah.”54 

انطالقا من عملية التقييم اليت أجريت ، ؽلكن أن نستنتج أن تنفيذ  
عالوة على .  يف ادلدرسة العالية النجيحة باب السالم سلططة جيدا2013ادلناىج 

 قبل أن تصدر 2013ذلك ، فقد ثبت بالفعل أن ىذه ادلدرسة تطبق منهاج 
.2013احلكومة لوائح بشأن تنفيذ منهاج   

 نوع التقييم .2

انطالقا من ادلعلومات ، ؽلكن االستنتاج أن التقييم الذي مت إجراؤه ىو  
الوحدة التعليمية . تقييم منهج وحدة مستوى التعليم الذي تقوم بو وحدة التعليم

يتم تقييم منهج مستوى وحدة . ادلعنية ىي ادلدرسة العالية النجيحة باب السالم
التعليم ألن تركيز التقييم ىو تعليم بعض الدروس الًتبية اإلسالمية الذي يتم 

 .تقسيمو إىل احملتوى احمللي

 وقت التقييم .3

 يف ادلدرسة العالية النجيحة 2013يقام وقت تقييم ادلنهج الدراسية   
مت إجراء ىذا التقييم للحفاظ على جودة التعلم . باب السالم  كل يوم ثالثاء
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. واحلفاظ على التكامل بُت التعليم الرمسي والتعليم غَت الرمسي أجريت يف ادلعهد
:كما يشرح نائب الرئيس لقسم ادلنهج كما يلي  

“Setiap hari selasa kami mengadakan pertemuan dengan dewan pondok 

untuk  membicarakan hasil pembelajaran selama seminggu dan 

membicarakan bagaimana pembelajaran selanjutnya.”55 

الغرض من تنفيذ التقييم للمعلمُت يهدف أيًضا إىل التحكم يف نتائج  
كمدرسة أخرى . ؽلكن رؤية ىذه النتائج من نتائج تقييم ادلتعلمُت .تعلم الطالب
، تقوم ادلدرسة العالية النجيحة باب السالم بتقييم يف اجللسة العامة اليت تعقد يف 
 .هناية السنة التعليمية

 عملية التقييم .4

تتم أنشطة التقييم من خالل النظر يف نتائج االختبارات اليت أجراىا  
من خالل ىذه النتائج ، سوف ينظر ادلعلمون يف تنفيذ . ادلعلمون على الطالب

.  يف ادلدرسة2013التعلم الذي يستخدم كمقياس للتنفيذ الناجح للمنهج 
باإلضافة إىل ذلك ، ؽلكن استخدام التقييم أيًضا كمرحلة مرجعية من زبطيط 

 . يف العام الدراسي التايل2013وتنفيذ ادلنهج 

 زلصلة التقييم .5

 على 2013تعترب النتائج اليت مت احلصول عليها من تطبيق ادلنهج  
موضوعات الًتبية اإلسالمية يف ادلدرسة العالية النجيحة باب السالم تعترب جيدة 

عند الباحث ألن تنفيذ ادلناىج الدراسية اليت ذبمع بُت التعلم يف ادلدارس 
فضال عن بيان نائب . كالعلا يدعم كل منهما اآلخر. احلكومية وادلدارس العامة

:الرئيس لقسم ادلنهج التايل   
“Antara sekolah dan pondok harus match. Kita memadukan antara 

pondok dan sekolah karena itu disebut lembaga integral. Kita padukan 

antara pendidikan pesantren dan pendidikan formal. Dikatakan integral 

karena anak-anak mendapatkan materi kepesantrenan dan materi 
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formal. Jadi tidak bisa berdiri sendiri dan pondok harus tahu tentang 

keadaan di sekolah dan sekolah juga harus tahu keadaan di pondok.”56 

من ادلتوقع أن تدعم ربقيق األىداف , بوجود التدريس يف ادلعهد 
.الغرض من التدريس ىو تعليم الشخصيات لألطفال وادلعرفة .للمدرسة الرمسية  

 حول 2013 استناداً إىل التعرض ، ؽلكن االستنتاج أن تطبيق ادلنهج  
مواضيع الًتبية اإلسالمية يف ادلدرسة العالية النجيحة باب السالم جيد جداً ألنو 

ادلراحل اليت أجريت . ينفذ منهًجا الذي غلمع بُت التعلم يف ادلعهد وادلدارس العامة
يعٍت من مرحلة التخطيط و مرحلة التنفيذ حىت يتم تنفيذ مرحلة التقييم بشكل 

 .جيد

 في المدرسة العالية النجيحة 2013ملخص االكتشاف البحث عن تنفيذ المنهج  .د
 باب السالم 

 يف ادلدرسة العالية 2013استناًدا إىل تعرض البيانات ادلتعلقة بتنفيذ ادلنهج   
:النجيحة باب السالم ، ؽلكن للباحث صياغة بعض نتائج البحث على النحو التايل   

  يف ادلدرسة العالية النجيحة باب السالم2013مرحلة التخطيط للمنهج  .1

وينظر إىل التنفيذ . تطوير التخطيط عند ادلدرسة وفقا لرؤية ورسالة ادلعهد. أ
وكما . باإلضافة إىل النظر إليو على أنو عملية ، كتطبيق لالبتكار أو التحسُت

. ، فإن التنفيذ ؽلكن أن يستمر طوال الوقت Syaifudin Sabdaيقول 
غلب أن يكون التنفيذ قادراً على حل االختالفات بُت ادلمارسة ادلتوقعة 

.ىذه ادلمارسة ىي مظهر من مظاىر رؤية البعثة من ادلعهد. والواقع  

تطور مفهوم ادلنهج . 2013شلارسة ادلدرسُت يف التدريب عن ادلنهج . ب
سباشياً مع تطور النظريات وادلمارسات الًتبوية ، كما يتفاوت حسب التدفق 

وفًقا للمنظور القدًن ، فإن ادلنهج الدراسي عبارة . أو النظرية اليت ربتضنها
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. عن رلموعة من ادلوضوعات اليت غلب على ادلعلمُت نقلها إىل ادلتعلمُت
يهدف ىذا التدريب إىل أن ؽلتلك ادلعلمون مهارات يف تطوير برامج التعلم 

 .يف الفصل الدراسي

  يف ادلدرسة العالية النجيحة باب السالم2013مرحلة التنفيذ للمنهج  .2

 ، تقوم ادلدرسة العالية النجيحة باب السالم 2013لدعم تطبيق ادلنهج . أ
بتحليل مواضيع الًتبية اإلسالمية إىل احملتوى احمللي حىت يصبح الطالب أكثر 

من وجهة نظر . اطالعاً على الفروع ادلوجودة يف دروس الًتبية اإلسالمية
CC Freemanمعاجلة ادلواد ، اقًتح كل من  HJ Sokoloff و   Syaifuddin يف 

Sabda أنو يف تطبيق ادلنهج غلب أن يعتمد على مقاربة بناءة ، أي أن الدورة 
األوىل للتعلم تبدأ من ادلتعلمُت بالفعل ، تعود الدورة التالية إىل مشكلة أصيلة 

تثقيف للحصول على وتنظيم ادلعلومات . مع الكثَت من الفرص للمشاركُت
يهدف ىذا اجلهد ادلدرسي إىل جعل الطالب يتلقون ادلزيد من . 57الوقائعية

األمور الواقعية ألن ىذا الشيء ال ؽلكن احلصول عليو إال إذا كان التعلم 
.ادلادي أكثر تركيزًا  

نظام . أثناء التعلم ، غلمع ادلعلمون بُت أنظمة التعلم التقليدية واحلديثة. ب
bandonganالتعلم التقليدي من خالل اسًتاتيجية    ، يف حُت أن النظام 

نقاًل عن رأي . احلديث يستخدم وسائط الشاشة يف وقت التعلم Maureer ، 
Syaifuddin Sabdaقال   إن ىناك ستة عناصر غلب أن تكون موجودة يف 

موضوعات  (2)أىداف عامة ،  (1)تصميم ادلناىج ادلتكاملة ، وىي 
( 5)أظلاط التسلسل ادلتنوعة ،  (4)أطر عمل مشًتكة ، ،  (3)مشًتكة ، 

تقييم )شكل من أشكال القياس  (6)اسًتاتيجيات التعلم التطبيق ، و 
كما تؤثر اسًتاتيجية تعلم التطبيق اليت ينفذىا معلم العُت على . (متباين
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من خالل إسًتاتيجية تطبيق تعليمية جيدة ؽلكن . نتائج تعلم الطالب
.للمدرس اجلديد تنفيذ ادلنهج ادلتكامل  

 على 2013يف جلسات التقييم ، وكذلك طالب يف نظام تقييم ادلنهج . ج
يف ادلدرسة . التعلم الًتبية اإلسالمية ىو تقييم ادلواقف وادلعرفة وادلهارات
إن تقييم . العالية النجيحة باب السالم اختارت طفرة فريدة يف التقييم

السلوك، على سبيل ادلثال، ال غلمع فقط بُت قيمة سلوك الطالب يف 
ادلدرسة بل ينظر أيًضا إىل السلوك اليومية يف ادلعهد ، ال سيما الطالب الذين 

يدرسون يف ادلدرسة العالية النجيحة باب السالم ال يقدرون فقط ولكنهم 
. عالوة على ذلك ، فيما يتعلق بتقييم ادلعرفة .يتدربون على حسن سلوكهم
ليست اسًتاتيجية التقييم رلرد االختبار التحريري ، ولكن ىناك أيًضا تقييم 

 .الشفهي مفتوحا

  يف ادلدرسة العالية النجيحة باب السالم2013مرحلة التقييم للمنهج  .3

نوع تقييم ادلنهجي ادلستخدمة يف ادلدرسة العالية النجيحة باب السالم . أ
يطلق عليو تقييم . ىو تقييم مستوى وحدة التعليم ادلنهج الدراسية

ادلستوى الدراسي لوحدة ادلنهج الدراسية حيث يتم تقسيم مواضيع الًتبية 
القرآن الكرًن و الفقو و التوحيد و : اإلسالمية إىل عدة مواضيع زللية ىي

أدى ىذا إىل تقييم الًتبية اإلسالمية . التفسَت و تاريخ اإلسالم واآلخر
نقاًل عن . عدم القدرة على استخدام ادلعيار مثل ادلدرسة العامة األخري

رأي Maurer قال ، Syaifuddin Sabda  إن ىناك ستة عناصر غلب أن 
أىداف عامة ،  (1)تكون موجودة يف تصميم ادلناىج ادلتكاملة ، وىي 

أظلاط  (4)أطر عمل مشًتكة ، ،  (3)موضوعات مشًتكة ،  (2)
شكل من  (6)اسًتاتيجيات التعلم التطبيق ، و  (5)التسلسل ادلتنوعة ، 

من خالل التقييم الذي أجرتو ادلدرسة . 58(تقييم متباين)أشكال القياس 
العالية النجيحة باب السالم لألغراض العامة وادلوضوع العام اجلديد 
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التقييم )كل من ىذه تتطلب أشكال القياس ادلناسبة . ؽلكن ربقيقو
.لتحقيق الغرض ادلقصود (ادلتنوع  

يتم تنفيذ ىذا التقييم من خالل النظر يف نتائج االختبارات اليت . ب
من خالل ىذه النتائج ، سوف ينظر . أجراىا ادلعلمون على الطالب

ادلعلمون يف تنفيذ التعلم الذي يستخدم كمقياس للتنفيذ الناجح للمنهج 
باإلضافة إىل ذلك ، ؽلكن أيًضا استخدام التقييم .  يف ادلدرسة2013

 يف العام الدراسي 2013كمرحلة مرجعية من زبطيط وتنفيذ ادلنهج 
حيث أن ادلراحل األخَتة من أنشطة تنفيذ ادلنهج الدراسية . ادلقبل

لذلك ، يف ىذه ادلرحلة . تتطلب اكتمال النشاط وقياس النتائج احملققة
وفقا عند . يتطلب وجود أنشطة التقييم Raka Joni أن شكل التقييم يف 

ادلنهج ادلتكامل ال ؼلتلف أساًسا عن ظلوذج تقييم ادلناىج التقليدي ، إال 
أن التقييم يف ادلنهج ادلتكامل باإلضافة إىل تقييم العملية والنتائج غلب 

تأثَت . 59أن يكون موجهاً بشكل كبَت إىل التقييم بالتأثَتات ادلرافقة
 .ادلرافق ىو ما ىو ادلقصود للتقييم ؽلكن معاجلتها بشكل جيد
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 الباب الخامس

 البيان عن نتائج البحث

  في المدرسة العالية النجيحة باب السالم2013مرحلة التخطيط للمنهج  .أ

استناداً إىل نتائج الباحث ، فإن مرحلة تنفيذ ادلنهج يف ىذه ادلدرسة تعتمد على  
ذبادل .رؤية مهمة للمعهد Taba  . بأن ادلنهج منظم حبيث ؽلكن للمتعلمُت أن يتعلموا

بسبب اخللفيات ادلتنوعة للمتعلمُت، من الضروري تشخيص الفجوات والقصور وخلفيات 
اخلطوة األوىل يف ىذا التشخيص ىي ربديد . (االختالفات يف ىذه اخللفيات)الطالب 

لدى الطالب يف ادلدرسة العالية النجيحة باب . 60ماىية ادلنهج الواجب إعطاؤه للمتعلم
السالم خلفية سلتلفة، لذلك ربتاج ادلدرسة إىل زبطيط دقيق حول زبطيط ادلنهج نفسها، 

ىذه اخلطة مرتبطة بشكل . خاصة إذا كانت ترغب يف التكيف مع رؤية مهمة ادلعهد
فيما يلي بعض نتائج البحوث ادلتعلقة بالتخطيط للمنهج الدراسي . أساسي بالغرض

 :  يف ادلدرسة العالية باب السالم2013

وينظر إىل التنفيذ باإلضافة . تطوير التخطيط عند ادلدرسة وفقا لرؤية ورسالة ادلعهد .1
وكما يقول . إىل النظر إليو على أنو عملية ، كتطبيق لالبتكار أو التحسُت

Syaifuddin Sabda غلب أن يكون . ، فإن التنفيذ ؽلكن أن يستمر طوال الوقت
ىذه ادلمارسة . التنفيذ قادراً على حل االختالفات بُت ادلمارسة ادلتوقعة والواقع

. ىي مظهر من مظاىر رؤية البعثة من ادلعهد

تطور مفهوم ادلنهج سباشياً مع . 2013شلارسة ادلدرسُت يف التدريب عن ادلنهج  .2
تطور النظريات وادلمارسات الًتبوية ، كما يتفاوت حسب التدفق أو النظرية اليت 

وفًقا للمنظور القدًن ، فإن ادلنهج الدراسي عبارة عن رلموعة من . ربتضنها

                                                             
60 Ella Yulaelawati, Kurikulum dan Pembelajaran, Ibid, hal 31. 

61
 Syaibuddin Sabda, Model Kurikulum. Ibid, hal 100 



95 

 

يهدف ىذا التدريب . ادلوضوعات اليت غلب على ادلعلمُت نقلها إىل ادلتعلمُت
 .إىل أن ؽلتلك ادلعلمون مهارات يف تطوير برامج التعلم يف الفصل الدراسي

  في المدرسة العالية النجيحة باب السالم2013مرحلة التنفيذ للمنهج  .ب

 حول ثالثة رلاالت وىي السلوك 2013غلب أن تشمل عملية التعلم يف ادلنهج  
يف عملية التعلم ادلستندة إىل النهج العلمي ، فإن رلال السلوك ػلل زلل . وادلعرفة وادلهارات

رلال ادلعرفة ػلل زلل التحول ادلادة . التحول ادلادة حبيث يعرف ادلتعلمون دلاذا يتعلموه
يف حُت أن رلال ادلهارة ربل زلل التحول ادلادة حبيث . حبيث يعرف ادلتعلمون ماذا يتعلموه

والنتيجة النهائية ىي التحسُت والتوازن بُت القدرة على أن . يعرف ادلتعلمون كيف يتعلموه
للمتعلم الذي  (ادلهارة الصعبة)يصبح اإلنسان مع ادلهارات وادلعرفة للعيش بشكل كاٍف 
مثل نظام ادلعهد بشكل عام ، . 63يشمل جوانب من السلوك وادلهارات والكفاءات ادلعرفية

ومع ذلك ، ذبمع ادلدرسة العالية النجيحة باب . التعليم عن ادلهارة الناعمة كانت مفّضلة
السالم يف إطار من ادلنهج الدراسي ادلتكامل غلمع بُت ادلدارس احلكومية وادلهعد ، هبدف 

يف . سبكُت ادلتعلمُت من احلصول على التعليم والتدريب الصعبة و الناعمة يف وقت واحد
انسجام مع ىذا اذلدف ، حققت ادلدرسة العالية النجيحة باب السالم عدة اخًتاقات يف 

:ىذا ىو البيان . تنفيذ التعلم  

 ، تقوم ادلدرسة العالية النجيحة باب السالم بتحليل 2013لدعم تطبيق ادلنهج  .1
مواضيع الًتبية اإلسالمية إىل احملتوى احمللي حىت يصبح الطالب أكثر اطالعاً على 

من وجهة نظر معاجلة ادلواد ، اقًتح . الفروع ادلوجودة يف دروس الًتبية اإلسالمية
 أنو يف تطبيق ادلنهج Syaifuddin Sabda يف HJ Sokoloff و CC Freemanكل من 

غلب أن يعتمد على مقاربة بناءة ، أي أن الدورة األوىل للتعلم تبدأ من ادلتعلمُت 
. بالفعل ، تعود الدورة التالية إىل مشكلة أصيلة مع الكثَت من الفرص للمشاركُت
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يهدف ىذا اجلهد ادلدرسي . تثقيف للحصول على وتنظيم ادلعلومات الوقائعية
إىل جعل الطالب يتلقون ادلزيد من األمور الواقعية ألن ىذا الشيء ال ؽلكن 

 .احلصول عليو إال إذا كان التعلم ادلادي أكثر تركيزًا

نظام التعلم . أثناء التعلم ، غلمع ادلعلمون بُت أنظمة التعلم التقليدية واحلديثة .2
 ، يف حُت أن النظام احلديث bandonganالتقليدي من خالل اسًتاتيجية  

 ، قال Maureerنقاًل عن رأي . يستخدم وسائط الشاشة يف وقت التعلم
Saifuddin Sabda إن ىناك ستة عناصر غلب أن تكون موجودة يف تصميم 

أطر  (3)موضوعات مشًتكة ،  (2)أىداف عامة ،  (1)ادلناىج ادلتكاملة ، وىي 
اسًتاتيجيات التعلم التطبيق  (5)أظلاط التسلسل ادلتنوعة ،  (4)عمل مشًتكة ، ، 

كما تؤثر اسًتاتيجية تعلم . (تقييم متباين)شكل من أشكال القياس  (6)، و 
من خالل إسًتاتيجية . التطبيق اليت ينفذىا معلم العُت على نتائج تعلم الطالب

 .تطبيق تعليمية جيدة ؽلكن للمدرس اجلديد تنفيذ ادلنهج ادلتكامل

على التعلم  2013يف جلسات التقييم ، وكذلك طالب يف نظام تقييم ادلنهج  .3
يف ادلدرسة العالية النجيحة . الًتبية اإلسالمية ىو تقييم ادلواقف وادلعرفة وادلهارات

إن تقييم السلوك، على سبيل ادلثال، . باب السالم اختارت طفرة فريدة يف التقييم
ال غلمع فقط بُت قيمة سلوك الطالب يف ادلدرسة بل ينظر أيًضا إىل السلوك 

اليومية يف ادلعهد ، ال سيما الطالب الذين يدرسون يف ادلدرسة العالية النجيحة 
عالوة على  .باب السالم ال يقدرون فقط ولكنهم يتدربون على حسن سلوكهم

ليست اسًتاتيجية التقييم رلرد االختبار . ذلك ، فيما يتعلق بتقييم ادلعرفة
 .التحريري ، ولكن ىناك أيًضا تقييم الشفهي مفتوحا

  في المدرسة العالية النجيحة باب السالم2013مرحلة التقييم للمنهج  .ج
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 بشأن ترتيب معايَت الًتبية الوطنية ، 2013 لعام 32يف التشريعات احلكومية رقم  
واحد منهم ىو تقييم ادلنهج . قدمت عدة أحكام بشأن تقييم أو تقييم ادلنهج الدراسية

يتم إجراء ىذا التقييم من خالل الوحدة التعليمية تنسق . الدراسية مستوى وحدة التعليم
تقييم ادلنهج مستوى وحدة التعليم ىو الوسيلة ادلناسبة . مع مكتب التعليم احمللي

ىذا ما . الستخدامها يف الوحدات التعليمية اليت تشَت إىل التعليم وفًقا لرؤية رسالة ادلؤسسة
:ىذا ىو البيان . جربتو ادلدرسة العالية النجيحة  

نوع تقييم ادلنهجي ادلستخدمة يف ادلدرسة العالية النجيحة باب السالم ىو تقييم  .1
يطلق عليو تقييم ادلستوى الدراسي لوحدة . مستوى وحدة التعليم ادلنهج الدراسية

ادلنهج الدراسية حيث يتم تقسيم مواضيع الًتبية اإلسالمية إىل عدة مواضيع زللية 
أدى . القرآن الكرًن و الفقو و التوحيد و التفسَت و تاريخ اإلسالم واآلخر: ىي

ىذا إىل تقييم الًتبية اإلسالمية عدم القدرة على استخدام ادلعيار مثل ادلدرسة 
 إن ىناك ستة Syaifuddin Sabda ، قال Maurerنقاًل عن رأي . العامة األخري

أىداف  (1)عناصر غلب أن تكون موجودة يف تصميم ادلناىج ادلتكاملة ، وىي 
أظلاط  (4)أطر عمل مشًتكة ، ،  (3)موضوعات مشًتكة ،  (2)عامة ، 

شكل من أشكال  (6)اسًتاتيجيات التعلم التطبيق ، و  (5)التسلسل ادلتنوعة ، 
من خالل التقييم الذي أجرتو ادلدرسة العالية النجيحة . (تقييم متباين)القياس 

كل من ىذه . باب السالم لألغراض العامة وادلوضوع العام اجلديد ؽلكن ربقيقو
 .لتحقيق الغرض ادلقصود (التقييم ادلتنوع)تتطلب أشكال القياس ادلناسبة 

يتم تنفيذ ىذا التقييم من خالل النظر يف نتائج االختبارات اليت أجراىا ادلعلمون  .2
من خالل ىذه النتائج ، سوف ينظر ادلعلمون يف تنفيذ التعلم . على الطالب

باإلضافة إىل .  يف ادلدرسة2013الذي يستخدم كمقياس للتنفيذ الناجح للمنهج 
ذلك ، ؽلكن أيًضا استخدام التقييم كمرحلة مرجعية من زبطيط وتنفيذ ادلنهج 

حيث أن ادلراحل األخَتة من أنشطة تنفيذ .  يف العام الدراسي ادلقبل2013
لذلك ، يف ىذه . ادلنهج الدراسية تتطلب اكتمال النشاط وقياس النتائج احملققة

 أن شكل التقييم يف Raka Joniوفقا عند . ادلرحلة يتطلب وجود أنشطة التقييم
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ادلنهج ادلتكامل ال ؼلتلف أساًسا عن ظلوذج تقييم ادلناىج التقليدي ، إال أن 
التقييم يف ادلنهج ادلتكامل باإلضافة إىل تقييم العملية والنتائج غلب أن يكون 

تأثَت ادلرافق ىو ما ىو . موجهاً بشكل كبَت إىل التقييم بالتأثَتات ادلرافقة
 .ادلقصود للتقييم ؽلكن معاجلتها بشكل جيد

 صعب للغاية ، فإن وقت الدراسة الذي كان 2013أعتقد أن منهج عام  
مت احلصول على التقييم من صبيع .  ساعات4-3ساعتُت فقط ؽلكن أن يصل اآلن إىل 

 ، 2013يف ىذه ادلناىج الدراسية لعام . اجلوانب ، وليس فقط من درجات االختبار
يُطلب من الطالب أن يكونوا نشطُت يف الفصل الدراسي ، ويطلب من الطالب أيًضا 

" عاطلُت عن العمل"يف ادلناىج احلالية ، يصبح ادلدرسون . البحث عن ادلواد اخلاصة هبم
كما أن . ، ويأيت ادلعلم إىل الفصل ، ويعطي مادة جديدة دون أن يشرحها أواًل لطالبو

ادلواد . الواجبات ادلقدمة للطالب ليست سهلة أيًضا ، وغالًبا ما يتم البحث يف اإلنًتنت
يف رأيي ، ىناك . التعليمية ثقيلة للغاية ، لذا فإن وقت الدراسة يف ادلدرسة طويل للغاية

غلب أن تتبع مزاياىا مع عودلة التعليم . 2013مزايا وعيوب يف تنفيذ منهج عام 
العيب ىو أن تغيَت ادلناىج الدراسية ىو مفاجئ للغاية ، قبل . اإلندونيسية ىذه األوقات

باإلضافة إىل ذلك ، مت تغيَت . بضع سنوات ، تغيَت ادلناىج الدراسية اآلن يتغَت مرة أخرى
.العديد من أساليب التعلم وادلواد  

 لو ىدف جيد ، ولكن إذا مت تطبيقو فجأة دون أن 2013يف رأيي ، فإن منهج  
. تكون مصحوبة بادلرافق والبنية التحتية وكفاءات ادلعلم غَت جاىزة ، فسيكون ذلك ثقيالً 

 جيد بالفعل ألنو غلعل الطالب أكثر نشاطًا من ادلعلمُت وال غلعل 2013إن منهج عام 
.الطالب متوترين إذا قاموا بتقدًن عروض أمام العديد من األشخاص  
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 الباب السادس

 االختتام

 االستنباط .1

ادلدرسة العالية النجيحة باب السالم مثال على ادلدرسة الذي تطبق ادلنهج  
 ، نفذت ادلدرسة 2013مثل ادلدارس الناجحة يف تنفيذ ادلنهج .  بشكل جيد2013

مت العثور على االستنتاجات التالية يف . العالية النجيحة باب السالم عدة مراحل من التنفيذ
ال سيما يف موضوع الًتبية اإلسالمية يف , 2013البحث ادليداين حول تنفيذ ادلنهج 

:ادلدرسة العالية النجيحة باب السالم   

  يف ادلدرسة العالية النجيحة باب السالم2013مرحلة التخطيط للمنهج  .أ

 .تقوم ادلدرسة بتطوير التخطيط وفًقا للبعوث و الرؤية اخلاصة بادلدرسة (1

يتعاون التخطيط للتعلم يف ادلدرسة العامة مع زبطيط التعلم يف ادلعهد،  (2
 .وىذا ما يسمونو منهًجا متكاماًل 

كانت ادلدرسة تضم ادلعلمون للمدرسة العالية النجيحة , وقبل التنفيذ (3
 2013باب السالم يف التدريب عن تنفيذ ادلنهج 

  يف ادلدرسة العالية النجيحة باب السالم2013مرحلة التنفيذ للمنهج  .ب

 ، ربّرك ادلدرسة العالية 2013من أجل الدعم عن التنفيذ ادلنهج  (1
النجيحة باب السالم موضوعات الًتبية اإلسالمية يف احملتوي احمللي 
حبيث يصبح الطالب أكثر فهماً للفروع ادلوجودة يف دروس الًتبية 

 .اإلسالمية

يف . أثناء التعلم ، غلمع ادلعلمون بُت أنظمة التعلم التقليدية واحلديثة (2
 على تعّلم الًتبية 2013جلسة التقييم، ادلطلوب يف نظام تقييم ادلنهج 
 .اإلسالمية ىو تقييم السلوك وادلعرفة وادلهارات
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اختارت ادلدرسة العالية النجيحة باب السالم اخًتاقة فريدة يف تنفيذ  (3
 .التقييم من خالل القيمة يف ادلعهد و ادلدرسة

  يف ادلدرسة العالية النجيحة باب السالم2013مرحلة التقييم للمنهج  .ج

نوع تقييم ادلناىج ادلستخدمة يف ادلدرسة العالية النجيحة باب السالم ىو  (1
  نتائج القيمة كل . التقييم ادلستوى وحدة التعليم ادلنهج الدراسية

احملتوي احمللي مت صبعها لواحد ومتوسط حبيث تكون قيمة الًتبية 
باإلضافة إىل ذلك ، ؽلكن أيًضا استخدام التقييم . اإلسالمية تاّما

 يف العام الدراسي 2013كمرحلة مرجعية من التخطيط والتنفيذ ادلنهج 
. ادلقبل

 االقًتاحات .2

احلضور في إشراك ادلعلمُت لی إباإلضافة  ، 2013مرحلة التخطيط ادلنهج في  .أ
ينبغي علي ادلدرسة أيضا عقد ادلعمل , 2013إيل التدريب عن التنفيذ ادلنهج 

ىذا ىو . الداخلي حول تقسيم ادلواد الًتبية اإلسالمية إىل العديد من ادلواد احمللية
 ابتكار جيد لتطوير موضوعات الًتبية اإلسالمية

 ، غلب ربسُت التطبيق التعليم الًتبية اإلسالمية 2013يف مرحلة التنفيذ ادلنهج  .ب
 .يف الفصل مرة أخرى ، ال سيما على جوانب ادلهارات عن ادلواد ادلتعلقة بادلعاملة

 ، غلب أن يتم إبالغو بشكل أكثر الكثافة مع 2013يف مرحلة التقييم للمنهج  .ج
وزارة الشؤون الدينية بشأن نتيجة التقييم كل أسبوع حبيث ؽلكن استخدام ىذا 

 .الربنامج يف وقت الحق كربنامج يف ادلدارس األخرى قائمة على ادلعهد
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NO PERTANYAAN NARASUMBER 

Burhanuddin 

(Waka Kurikulum) 

Ali Maksum 

(GPAI) 

1 Sejak kapan 

sekolah bapak 

menerapkan 

kurikulum 2013? 

Sudah tahun ketiga kami 

melaksanakan kurikulum 

2013, sudah sejak awal kami 

melaksanakannya walaupun 

sebelumnya kami sudah 

melaksanakan kurikulum 2013 

karena model kami itu sama 

dengan model yang 

diterapkan di K 13. Terkait 

dengan KI 1, KI 2, KI 3 sudah 

kami laksanakan dipondok  

mulai dari sikap spiritual,sosial 

dan pengetahuan sudah kami 

laksanakan di pondok. 

 

2 Bagaimana 

perencanaan 

pelaksanaan 

kurikulum 2013 di 

sekolah bapak 

khususnya pada 

mata pelajaran 

PAI? 

Sebelum pelaksanaan 

kurikulum K13 kan 

pemerintah mangadakan 

pelatihan, kita awalnya juga 

gitu tarik ulur apakah 

diterapkan apa nggak karena 

kami pra itu sudah 

menerapkan terlebih 

dahulu,akhirnya kita coba 

terapkan saja, ikut 

pemerintah. 

 

 

3 Kalau dikatakan 

sebelumnya bahwa 

kurikulum ini K13 

sudah diterapkan di 

pondok apakah ada 

kaitannya pada 

saat pelaksanaan di 

pondok dan 

pelaksanaan di 

sekolah sendiri?  

Antara sekolah dan pondok itu 

harus match mangkannya kita 

memadukan antara pondok 

dan sekolah makannya 

disebut lembaga integral, 

maka dari itu kita padukan 

antara pendidikan pesantren 

dan pendidikan formal itu 

yang kita terapkan. Oleh 

karenanya dikatakan integral 

itu anak-anak itu dapat materi 
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ke-pesantrenan dan materi 

formal jadi tidak bisa berdiri 

sendiri danpondok harus tahu 

tentang keadaan di sekolah 

dan sekolah juga harus tahu 

keadaan di pondok, 

 Untuk pembuatan 

RPP antara di 

pondok dan 

sekolah apakah 

sendiri-sendiri? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalau di tempat kami 

pembuatan RPP itu karena 

mata pelajarannya mulok ada 

akidah, fikih, sirah dan manhaj 

makannya tidak sentral pada 

pemerintah, silabus RPP nya 

dibuat sesuai kebutuhan 

sekolah, jadi kita buat RPP itu 

tidak sesuai dengan yang di 

MAN itu karena disitu kan 

formal. 

Fikih yang kita ajarkan adalah 

sesuai kebutuhan 

kepesantrenan tapi memang 

arahannya silabus dan RPP 

nya larinya kesana [sesuai 

arahan pemerintah] tapi kita 

kembangkan sendiri walaupun 

materi yang diajarkan fiqh 

disana dengan fiqh disini sama 

cuman kita nganggap itu 

sebagai muatan lokal. 

Sedangkan yang formal kita 

mengikuti pemerintah seperti 

fisika, biologi. 

Di kami PAI itu kami pecah ke 

dalam materi mulok itu, jadi 

fiqhnya masuk PAI, Qur’an 

Hadisnya masuk PAI, jadi 

kalau misalnya PAI kami itu 

lebih lengkap dari PAI PAI di 

sekolah umum,  jadi PAI di 

tempat kami itu kami ajarkan 

Fiqh sendiri, akidah sendiri , 

sirah sendiri, kalau di sekolah 

dua jam kalau kita bisa lebih 

dari 10 jam,.... karena itu anak 

dapat semua fiqhnya dapat 

Disini benar sma tapi mata 

pelajaran PAI dipecah-

pecah ada QH,fiqh ada 

sirah ada hadis sendiri di 

kelas 1 sama 2 tapi untuk 

kelas 1 kelas 2 rapotnya 

personal fiqh sendiri QH 

sendiri, tapi kalau kelas 3 

jadi PAI buku paket, kalau 

pai saya yang pegang kalau 

pai 

Tapi menurut saya materi 

mulok lebih berbobot 

Untuk tahun depan saya 

menawari anak2  

Kalau hadis pakai bulughul 

marom, fiqh memakai 

minhajul muslim, ainul 

yakin untuk sirahnya 

Jadi mulok sendiri itu 

diracik dari kami sendiri 

tapi tetap mengikuti 

panduan kemenag apa 

yang harus diajarkan nanti 

kami meracik sendiri 
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Kalau begitu jika 

waktu PAI sampai 

10 jam waktu 

sekolah siswa sini 

sampai berapa 

jam? 

 

qur’an hadisnya, akidahnya 

dapat.. 

 

Kita 24 jam, sore anak juga 

dikasih pembelajaran. 

Pembelajaran diniyyahnya itu 

yang kita fullkan nanti. Jika 

akidahnya kurang disekolah ya 

tambah di pesantren, sama 

dengan sekolah yang lain tapi 

anak-anak kita kondisikan 

sesuai dengan asrama. Jadi 

sewaktu-waktu kita buat 

jadwal sore datanglah anak-

anak...  

 Bagaimana 

pelaksanaan 

Kurikulum 2013 di 

sekolah bapak 

khususnya pada 

mata pelajaran 

PAI? 

Kalau di luar ada buku 

pegangan kalau disini 

memakai apa? 

Kita memakai buku pegangan 

dari pemerintah yang di MA 

itu kita juga pakai dari 

pondokan. Pondokan itu 

darimana kadang-kadang 

dibuat gurunya sendiri. 

Pengembangannya oleh guru 

PAI nya sendiri. Kalau untuk 

buku 

Kalau saya sering memakai 

lcd 

Kalau penugasan anak-

anak membuat materi tapi 

kalau anak-anak yang kelas 

1 dan 2 masih awam saya 

suruh membaca kitab dan 

ulangan hariannya 

membaca kitab satu satu. 

Kalau ujiannya tetap 

multiple choice. 

Kalau ujian terbuka itu 

dilaksanakan oleh 

pengasuh rencananya 

tahun depan An- Najihah 

mengadakan ujian terbuka 

yaitu Quran dan bahasa 

inggris 

Sistem belajar saya sistem 
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bandongan. 

 Bagaimana Evaluasi 

dari pelaksanaan 

kurikulum 2013 di 

sekolah bapak 

khususnya  pada 

mata pelajaran 

PAI? 

Untuk penilaian sikap sendiri 

apakah diambil dari sekolah 

saja apa dari pondok juga? 

Dua-duanya dari sekolah dan 

pesantren dari anak disini ada 

dua rapot sendiri, rapot 

pondokan dan rapot sekolah, 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
(RPP) 

 
Sekolah  :  Madrasah Aliyah An - Najihah 
Mata Pelajaran   :  Fiqih 
Kelas/ Semester  :  X .A/ganjil 
Materi Pokok  : Ketentuan Zakat dalam Islam 
Alokasi Waktu  :  2x 45 menit (1x Pertemuan) 
Pertemuan  : Kedua 

I. Kompetensi Inti 
 KI-1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI-2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai) santun, responsif dan pro-aktif dan  

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam  berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 

dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi,seni, budaya,dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI-4 Mengolah, menalar dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan diri yang di pelajarinya di sekolah secara mandiri, dan 

mampu menggunakan metode sesuai kidah keilmuan. 

II. Kompetensi Dasar (KD) 

1.3  Meyakini kebenaran konsep zakat dalam menghilangkan kesenjangan 

antara yang kaya dan yang miskin. 

2.2  Meningkatkan sikap peduli terhadap penderitaan orang lain melalui 

zakat. 

2.3  Memiliki sikappatuh terhadapundang-undang zakat.  

3.2  Menelaah ketentuan Islam tentang zakat dan hikmahnya. 

3.3  Mengidentifikasi undang-undang pengelolaan zakat. 

4.2  Menunjukkan contoh penerapan ketentuan zakat. 

4.3  Menunjukkan cara pelaksanaan zakat sesuai dengan ketentuan 

perundang- undangan. 
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III. Indikator Pembelajaran 

1. Menjelaskan ketentuan zakat dalam islam. 

2. Menjelaskan macam-macam zakat. 

3. Memberikan contoh penerapan zakat sesuai dengan undang-undang. 

4. Mempraktikan penghitungan zakat. 

5. Menjelaskan hikmah zakat. 

IV. Tujuan Pembelajaran 

 Setelah mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan 

mengkomunikasikan peserta didik mampu: 

1. Menjelaskan ketentuan zakat dalam islam dengan benar. 

2.  Menjelaskan macam-macam zakat dengan benar. 

3. Memberikan contoh penerapan zakat sesuai dengan undang-undang 

dengan benar. 

4. Mempraktikan penghitungan zakat dengan benar. 

5. Menjelaskan hikmah zakat dengan baik dan benar. 

V. Materi Pembelajaran 

A. Zakat 

1. Pengertian Zakat 

 Zakat adalah sesuatu yang hukumnya wajib diberikan 

dari sekumpulan harta benda tertentu, menurut sifat dan 

ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak 

menerimanya. Hukum mengeluarkan zakat adalah fardhum’ain. 

2. Macam-macam Zakat 

a. Zakat Fitrah, zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim 

setahun sekali berupa makanan pokok sesuai kadar 

yang telah ditentukan oleh syara’ untuk memberi 

makan kepada orang-orang miskin serta sebagai rasa 

syukur kepada Allah atas selesainya menunaikan 

kewajiban puasa agar kebutuhan mereka tercukupi 

pada hari raya. Adapun syarat-syarat wajib zakat fitrah 

terdiri atas: 

1) Islam 



110 

 

2) Lahir sebelum terbenam matahari pada hari 

penghabisan bulan Ramadhan 

3) Memiliki kelebihan harta dan keperluan makanan 

untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib 

dinafkahinya baik manusia ataupun binatang pada 

malam hari raya dan siang harinya. 

 Hukum membayar Zakat Fitrah adalah wajib 

bagi setiap muslim yang memiliki sisa bahan makanan 

sebanyak satu sha’ (sekitar 2,5 kg) untuk dirinya dan 

keluarganya selama sehari semalam ketika hari raya. 

b. Zakat Mal, ialah zakat segala sesuatu yang dimilki 

(dikuasai) dan dapat dipergunakan. Jadi Zakat Mal juga 

disebut zakat harta yaitu kewajiban umat Islam yang 

memiliki harta benda tertentu untuk diberikan kepada 

yang berhak sesuai dengan ketentuan nisab (ukuran 

banyaknya) dan dalam jangka waktu tertentu. Adapun 

tujuan dari zakat mal adalah untuk membersihkan atau 

menyucikan harta benda mereka dari hak-hak kaum 

miskin diantara umat Islam. 

3. Syarat-syarat Harta yang wajib Dikeluarkan Zakatnya 

a. Harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan 

halal. 

b. Harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk 

dikembangkan, misal melalui kegiatan usaha 

perdagangan dan lain-lain. 

c. Milik penuh, harta tersebut dibawah kontrol kekuasaan 

pemiliknya, dan tidak tersangkut dengan hak orang lain. 

d. Mencapai nisab, mencapai jumlah minimal yang 

menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. 

e. Sudah mencapai satu tahun kepemilikan 

4. Yang berhak menerima zakat ada 8 golongan atau kelompok, 

yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, budak, gharim, fisabilillah, ibnu 

sabil. 
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5. Identifikasi Undang-undang Zakat 

 Dalam rangka meningkatkan kualitas umat islam, 

pemerintah telah membuat peraturan perundang-undangan 

tentang pengelolaan zakat, yaitu Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengeloalaan zakat. 

Undang-undang ini merupakan pengganti Undang-undang 

nomor 38 tahun 1999. 

VI. Pendekatan/Model Pembelajaran 

Pendekatan : Saintifik 

Model  : Ceramah 

Metode : 

1. Diskusi Kelompok 

2. Tanya Jawab 

3. Penugasan 

VII. Media, Alat, dan Sumber Belajar 

Media    : Slide Power Point 

Alat dan Bahan Pembelajaran : LCD, Spidol, Papan Tulis, Kertas 

Sumber Pembelajaran  : 

a. Buku Paket Pedoman Guru Mapel Fiqih X MA Kemenag RI tahun 2014 

b. Buku Pegangan Siswa Mapel Fiqih X MA Kemenag RI 2014 

VIII. Kegiatan Pembelajaran 

No. Kegiatan  Waktu 

1. Kegiatan awal/pendahuluan menit 

 a. Guru memasuki kelas, kemudian mengucapkan salam dan 

berdo’a untuk mengawali pelajaran 

15 Menit 

 b. Guru menyapa siswa  

 c. Guru mengabsen siswa untuk mengetahui daftar hadir siswa  

 d. Guru memberikan motivasi dan menjelaskan tujuan 

pembelajaran 

 

 e. Guru menyampaikan garis besar cakupan materi dan 

menjelaskan tentang kegiatan yang akan dilakukan peserta didik 

 

2. Kegiatan Inti 60 menit 

 a. Observing ( mengamati).  
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No. Kegiatan  Waktu 

  - Peserta didik mengamati dan membaca tayangan slide 

power point materi yang diajarkan 

 

  - Guru membagi kelas menjadi delapan kelompok diskusi 

untuk membahas studi fikih tentang ketentuan zakat dalam 

islam. 

 

 b. Questioning (Menanya)  

  -         Siswa menanyakan hal-hal yang terkait dengan slide power 

point 

 

  - Guru menjelaskan materi dan kegiatan pembelajaran yang 

berkaitan dengan studi fikih tentang ketentuan zakat dalam 

islam. 

 

 c. Eksplorasi  

  - Guru memfasilitasi peseta didik dan memberi kesempatan 

untuk mengungkapkan ide, pendapat, dan tanggapan dalam 

diskusi serta mendokumentasikan secara tertulis pada 

masing-masing kertas kerja. 

 

  - Guru mempersilahkan peserta didik belajar dalam 

kelompoknya. 

 

 d. Eksperimen (Mencoba)  

  - Masing-masing kelompok menjelaskan tentang topik yang 

diperoleh 

 

 e. Comunication (Mengkomunikasikan)  

  - 

 

Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi 

mengenai topik yang di peroleh 

Peserta didik dari kelompok lain menanggapi. 

 

  - Guru memberikan konfirmasi dari setiap jawaban yang 

disampaikan. 

 

 

3. Kegiatan akhir 15 menit 

 a.  Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan refleksi dengan 

menanyakan apa yang telah dipelajari dan kesulitan yang 
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No. Kegiatan  Waktu 

dihadapipeserta didik 

b. Guru memberikan evaluasi kepada peserta didik 

c.  Guru memberikan tugas untuk mencari bahan bacaan sesuai materi 

ajar kurban dan akikah 

d. Guru mengakhiri pertemuan dengan membaca hamdalah bersama 
sama kemudian mengucapkan hamdalah bersama-sama dan keluar 
dari ruang kelas 

IX. Penilaian pembelajaran 

1. Jenis/teknikpenilaian 

(Unjuk kerja / Kinerja melakukan Praktikum /Sikap) 

2. Bentuk instrumen dan instrumen 

(Daftar chek/skala penilaian/Lembar penilaian kinerja/Lembar penilaian 

sikap/Lembar observasi/ Pertanyaan langsung/ Laporan pribadi/ 

Kuisioner/ Memilih jawaban/ Mensuplai jawaban/ Lembar penilaian 

portofolio) 

3. Pedoman penskoran (terlampir) 

a. Skala sikap: 

Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam 

pengamatan pada saat pelaksanaan diskusi. 

N
O 

Nama Peserta 
didik 

Aspek yang 
dinilai Skor 

Maks 
Nil
ai 

Ketuntas
an 

Skor 
Maks 

Tindak 
Lanjut 

aktif 
kerjasa

ma T TT 
 

R P 

           

           

           

           

           Keterangan : 

T : Tuntas mencapai nilai... (disesuaikan dengan nilai KKM) 

TT : Tidak tuntas jika nilai yang diperoleh kurang dari nilai KKM  

R : Remidial 

P : Pengayaan 

b. Aspek dan rubrik penilaian : 



114 

 

1) Kejelasan dan kedalaman informasi 

a) Jika kelompok tersebut dapat memberikan 

kejelasan dan kedalaman informasi  lengkap 

dan sempurna, skor 30. 

b) Jika kelompok tersebut dapat memberikan 

kejelasan dan kedalaman informasi  lengkap 

dan kurang sempurna, skor 20. 

c) Jika kelompok tersebut dapat memberikan 

kejelasan dan kedalaman informasi  kurang 

lengkap, 10. 

2) Keaktifan dalam diskusi 

a) Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif 

dalam diskusi, skor 30. 

b) Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam 

diskusi, skor 20. 

c) Jika kelompok tersebut berperan kurang aktif 

dalam diskusi, skor 10. 

3) Kejelasan dan kerapian presentasi 

a) Jika kelompok tersebut dapat 

mempersentasikan dengan sangat jelas dan 

rapi, skor 40. 

b) Jika kelompok tersebut dapat 

mempersentasikan dengan jelas dan rapi, skor 

30. 

c) Jika kelompok tersebut dapat 

mempersentasikan dengan jelas dan kurang 

rapi, skor 20. 

d) Jika kelompok tersebut dapat 

mempersentasikan dengan kurang jelas dan 

kurang rapi, skor 10. 

c. Penilaian Sikap 

1) Penilaian Observasi Sikap Sosial 
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NO NAMA 

K
e

te
rb

u
ka

an
 

K
et

ek
u

n
an

 B
el

aj
ar

 

K
e

ra
jin

an
 

Te
n

gg
an

g 
R

as
a 

K
e

d
is

ip
lin

an
 

K
e

rj
a 

sa
m

a 

R
am

ah
 d

g 
te

m
an

 

H
o

rm
at

 k
p

d 
G

u
ru

 

K
e

ju
ju

ra
n

 

M
en

em
p

at
i J

an
ji 

K
e

p
ed

u
lia

n
 

Ta
n

gg
u

n
g 

Ja
w

ab
 

Ju
m

la
h

 N
ila

i 

N
ila

i R
at

a-
ra

ta
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 

13 14 15 

                

                Keterangan: 

5 : A (Amat baik) 

4 : B (Baik) 

3 : C (Cukup) 

2 : D (Kurang) 

1 : E (Sangat Kurang) 

2) Penilaian Observasi Sikap Sosial (Tanggung 

Jawab) 

Petunjuk: 

Lembar ini diisi oleh guru untuk menilai sikap sosial 

peserta didik dalam tanggung jawab. Berilah tanda cek 

(v) pada kolm skor sesuaisikap tanggung jawab yang 

ditampilkan oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai 

berikut: 

4 = selalu, apabila selalu melakukan sesuai pernyataan 

3 = sering, apabila sering melakukan sesuai pernyataan 

dan kadang-kadang tidak melakukan 

2 = kadang-kadang, apabila kadang-kadang melakukan 

dan sering tidak melakukan 

1 =  tidak pernah, apabila tidak melakukan. 

Materi Pokok : 

Kelas  : 

NO NAMA  

Aspek Pengamatan Skor 

Melaksanakan 
tugas individu 
dengan baik 

Melaksanakan 
kerjasama 
kelompok 

Menemukan 
ide 
menyelesaikan 
masalah 

Berdiskusi 
dalam 
kelompok 1 2 3 4 
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          Petunjuk Penskoran 

Lihat petunjuk penskoran pada pedoman observasi sikap spiritual 

3) Penilaian Observasi Sikap Disiplin 

Petunjuk: 

Lembaran ini di isi oleh guru untuk menilai sikap sosial 

peserta didik dalam kedisiplinan. Berilah tanda cek (v) 

pada kolom skor sesuai sikap disiplin yang ditampilkan 

oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut: 

Ya = apabila peserta didik menunjukkan perbuatan 

sesuai aspek    pengamatan 

Tidak = apabila peserta didik tidak menunjukkan 

perbuatan sesuai aspek pengamatan 

No  Nama  

Sikap yang diamati Melakukan 

Masuk 
kelas 
tepat 
waktu 

Mengumpulkan 
tugas tepat 
waktu 

Tidak 
ramai 
saat 
proses 
belajar Ya Tidak 

1 
      2 
      Petunjuk penskoran 

Jawaban Ya diberi skor 1, dan jawaban Tidak diberi skor 0  

Perhitungan skor akhir menggunakan rumus: 

Skor x 4 = skor akhir 

Skor Tertinggi = 1 x 4 = 4 

Contoh: 

Jika jawaban Ya sebanyak 3, maka diperoleh skor 3, dan skor tertinggi 3 maka skor akhir 

adalah: 3  

Peserta didik nilai dapat menggunakan seperti dalam pedoman observasi sikap spiritual 

 

4) Penilaian Unjuk Kerja 

Petunjuk: 
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Lembaran ini diisi oleh guru untuk menilai sikap sosial 

peserta didik dalam kejujuran. Berilah tanda cek (v) 

pada kolom skor sesuai sikap jujur yang ditampilkan 

oleh peserta didik, dengan kriteria sebagai berikut: 

4 = Apabila kemampuan siswa menguasai materi sangat 

baik 

3 = Apabila kemampuan siswa menguasai materi baik 

2 = Apabila kemampuan siswa menguasai materi kurang 

1 = Apabila kemampuan siswa menguasai materi sangat 

kurang 

NO NAMA 

Aspek Penilaian Skor 

Penguasaan 
Materi 

Menjelaskan 
ibadah 
kurban 

Menjelaskan 
kurban dan 
akikah 

1 2 3 4 

1 
 

       2 
 

       3 
 

       Petunjuk penskoran: 

Lihat petunjuk penskoran pada pedoman observasi sikapspiritual 

d. Penilaian pengetahuan 

Guru melakukan penilaian kepada peserta didik dalam bentuk 

pilihan ganda dan uraian 

Uraian : Rubrik Penilaian 

No Rubrik Penilaian Skor 

1 Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian zakat 
menurut bahasa dan istilah dengan sempurna, skor 20. 

Jika peserta didik dapat menjelaskan pengertian zakat 
menurut bahasa dan istilah kurang sempurna, skor 10.  

 

20 

2 Jika peserta didik dapat menyebutkan syarat-syarat harta 
yang wajib dikeluarkan zakatnya dengan benar dan 
sempurna, skor 20. 

Jika peserta didik dapat menyebutkan syarat-syarat harta 
yang wajib dikeluarkan zakatnya dengan benar tetapi tidak 
sempurna, skor 10.  

 

20 

3 Jika peserta didik dapat menjelaskan perbedaan antara zakat 
fitrah dengan zakat mal dengan benar dan sempurna, skor 20. 
Jika peserta didik dapat menjelaskan perbedaan antara zakat 
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fitrah dengan zakat mal dengan benar tetapi tidak sempurna, 
skor 10. 

20 

4 Jika peserta didik dapat menyebutkan mustahik atau orang-
orang yang berhak menerima zakat dengan sempurna,skor 
20. 
Jika peserta didik dapat menyebutkan mustahik atau orang-
orang yang berhak menerima zakat dan tidak sempurna,  skor 
0. 

 

 

20 

5 Jika peserta didik dapat menyebutkan hikmah yang 
terkandung dalam zakat dengan sempurna,skor 20. 
Jika peserta didik dapat menyebutkan hikmah yang 
terkandung dalam zakat tidak dengan sempurna, skor 10. 

 

20 

   Jumlah 100 

 

1) Instrumen Penilaian Kognitif 

a) Tes Tertulis: 

i. Jelaskan pengertian zakat menurut 

bahasa dan istilah! 

ii. Sebutkan syarat-syarat harta yang wajib 

dikeluarkan zakatnya! 

iii. Jelaskan perbedaan antara zakat fitrah 

dengan zakat mal! 

iv. Sebutkan mustahik atau orang-orang 

yang berhak menerima zakat! 

v. Sebutkan hikmah yang terkandung 

dalam zakat! 

b) Penskoran dan Penilaian 

Nilai= Jumlah skor yang diperoleh (pilhan ganda dan uraian) x 5  

Skor maksimal = 20 x 5 = 100 

Nomor Soal Skor 

1 20 

2 20 

3 20 

4 20 

5 20 

JUMLAH                100 
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e. Penilaian Keterampilan 

Petunjuk: 

Lembaran ini di isi oleh guru untuk menilai keterampilan peserta 

didik dalam mengerjakan tugas. 

NO NAMA 

Aspek Penilaian 

Ketepatan Waktu dalam 
mengumpulkan tugas 

Mencari di internet tentang 
kurban dan akikah 

1 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 

2 
 

        3 
 

        Keterangan: 

Ketepatan waktu dalam mengumpulkan tugas 

1     : Apabila siswa tidak tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. 

2     : Apabila siswa kurang tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. 

3     : Apabila siswa cukup tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. 

4     : Apabila siswa tepat waktu dalam mengumpulkan tugas. 

 Mencari tugas di internet. 

1     : Apabila siswa tidak mencari tugas di internet. 

2     : Apabila siswa kurang mencari tugas di internet. 

3     : Apabila siswa cukup mencari tugas di internet. 

4     : Apabila siswa mencari tugas di internet tepat. 

 

 


