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 شكر وتقدير
القرآف،بسمميحرلا نمحرلا هللا  نزؿ البياف عّلمو اإلنساف خلق الذم هلل اضتمد

خَتاألانـسيدكلدآدـكنيبعربّياكجعلوللناسىدلكحكمة.الصالةكالسالـعلى
أخَتالزمافدمحمصلىعلىهللاعليوكسلمكعلىآلوكأصحابوكأتباعوالطاىرينالطيبُت

الكراـ.أمابعد.

ىذاالبحثمقدـالستيفاءشرطمنشركطإدتاـالدراسةلربانمجاظتاجستَتيف
 العليا الدراسات كلية العربية اللغة تعليم موالانقسم اإلسالميةجبامعة إبراىيم مالك

ماالنج ىذااضتكومية يكوف كال كرزتتو. كتوفيقو تعاىل هللا بعوف البحث ىذا مت قد .
البحثإالابإلرشاداتكالتوجيهاتكاالقًتاحاتكاظتساعداتمنِقبلاصتهاتالكثَتة.

االحًت كفائَق االمتناف كعظيَم الشكر جزيَل قلبو أعماؽ من الباحث يقّدـ اـفلذلك،
 كخالَصالثناءعتمعلىمساعداهتمعلىإدتاـىذاالبحث،خاصةالشكرلِػػػػػػػػػ:

موالان .ٔ جامعة مدير بصفتو اظتاجستَت، الدين زين دمحم الدكتور األستاذ فضيلة
مالكإبراىيماإلسالميةاضتكوميةماالنجالذمقدأاتحللباحثفرصةنلطلب

 العلميفىذهاصتامعةاظتباركة.
الدراسات .ٕ كلية عميد بصفتها اظتاجستَت، مورين كاحد الدكتور األستاذ فضيلة

العربية كفضيلةالدكتورشهداءاظتاجستَتبصفتورئيسقسمتعليماللغة العليا
جبامعةموالانمالكإبراىيماإلسالميةاضتكوميةماالنج،الَذْيِنقدأاتحاللباحث

 ظيفةاألخَتةظترحلةاظتاجستَت.فرصةنلكتابةىذاالبحثإلدتاـالو
فتول .ٖ فيصل ػتّمد اضتاج الدكتور الباسط،فضيلة عبد كالدكتور ،اظتاجستَت

اظتاجستَت،بصفتهمامشرفُِتعلىىذاالبحثالََّذْيِنقدبّذالجهودقتاكعلومها
 يفاإلشراؼعلىالباحث.

 أعضاءأسرةالباحثعلىمساعدهتمكأدعيتهمإلدتاـىذاالبحث. .ٗ
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األساتذ .٘ احملًتمُت،رتيع ال،األساتذة من األصدقاء أفك الباحث يستطيع
يذكرىمرتيعاىنا.
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 مستخلص البحث
بوترم بوترم، إيكا اضتالة.ٕٕٔٓ.حسيتمولدة جوكونورسيويفتطويرطريقة لتجربة الدراسة

جامعةموالانتعليماللغةالعربية،كليةالدراساتالعلياقسمرسالةاظتاجسبَت،،منهجي
ماالنج. اضتكومية اإلسالمية إبراىيم فتول،مالك فيصل ػتّمد د. األكؿ: اظتشرؼ

اظتاجستَت.كاظتشرؼالثاين:د.عبدالباسط،اظتاجستَت.
 رؼصو،الحم،النيطريقةمنهجي،طريقةالتعل:الكلمات ادلفتاحية

منهجيؼ.متاستخداـطريقةصروكالحطريقةمنهجيىيقضيةحديثةيفسياؽمنهجيةتعلمعلمالن
يديفحفظصيغكقواعدشنهجيالنميفؼتتلفاظتؤسساتالتعليميةيفإندكنيسيا.تستخدـعمليةتعلمطريقة

،كتستخدـآايتالقرآفالكرميكأمثلةعلىالقواعدضمَتَتيفالكلماتاليتعتاضمؼ،كتذكرالصرالنحوكال
 اليتيتمدراستها.

(كصفاطتلفيةالتعليميةصتوكونورسيواليتأثرتيفتطويرطريقةٔكانتأىداؼىذهالدراسةىي:
 ٕمنهجي، خلفية تطوير( نورسيو، صتوكو كفقنا منهجي ٖطريقة تعلم تنفيذ ا( ابستخداـالصرؼكلنحوعلم

األخرلالنحوكالصرؼطرؽتعلمعلمكطريقةمنهجي(االختالفاتبُتٗطريقةمنهجيكفقناصتوكونورسيو،
ؼكفقنالػجوكونورسيو.صروكالح(مساقتةطريقةمنهجييفتعلمعلمالن٘كفقناصتوكونورسيو،

 الدراسة اضتالمدخلاستخدمتىذه الدراسة اظتقابلةنوعيمعتصميم البياانتابستخداـ مترتع الة.
كاظتالحظةكالتوثيق،ككافؼترباالبحثجوكونورسيوكأنغاسيلفياففاانين.تشملتقنياتحتليلالبياانتالتحليل

طريقةكتثليثاظتصدركتثليثاطترباء.الالزمٍتكالتحليلاظتواضيعي.التحققمنصحةالبياانتعنطريقتثليث
طالبنشطىو(درسجوكونورسيواللغةالعربيةكالدراساتالدينيةمنذالصغر.ٔكأظهرتالنتائجأف:

ؼكقراءةصروكالحاإلسالميةتدريسعلمالنعاىد(طورجوكوطريقةماىجيليسهلعلىاظتٕكذكيكعبقرم.
منهجيىوتعلمطريقة(التعلمبٖ.تعتمدطريقةمنهجيعلىخربةجوكوالتدريسيةالعشرسنوات.اثكتبالًت

ؼكأداةلقراءةكدراسةالكتبالكالسيكيةاليتتؤكدعلىمساعدةاظتعلميفعمليةالتعلم.اعتدؼكالصروحنال
أسابيع.طريقةغتلداتمنكتابٗمنتدريس (يعترباالختالؼاألساسيبُتٗمنهجيللمبتدئُتىوستة

نورس جوكو رتعها اليت منهجي ركزطريقة الدراسة. غتاؿ بؤرة يف عدانف أنس رتعها اليت منهجي كطريقة يو
رؼكأداةلقراءةالكتبالكالسيكية،بينماركزمنهجيأنسعدانفكالصوحنالمنهجيجوكونورسيوعلىتعلم

ؼىيمنخالؿصروكالحمنهجييفتعلمالنطريقة(مساقتة٘لفهمآايتالقرآف.كالصرؼعلىتعلمالنحو
هجيككتبأخرلصتوكونورسيونلتعاكفمعاظتؤسساتالتعليميةمنؼتتلفاظتناطقيفإندكنيسياكبيعكتبما

 .للجمهور
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ABSTRACT 
Putry, Hesty Maulida Eka. 2021. Case Study of Joko Nursiyo's Experience in Developing 

the "Manhaji" Method of Learning Nahwu and Shorof Sciences.Thesis, Master Arabic 
Education Program, Postgraduate Maulana Malik Ibrahim State Islamic University 

Malang. Advisors: (I) Dr. H. Muhammad Faisol Fatawi, M. Ag (II) Dr. Abdul Basid، SS., 

M. Pd. 

Keywords: Learning methods, manhaji method, , nahwu, shorof 

The Manhaji method is a recent issue in the context of the methodology for 
learning nahwu and shorof science. The Manhaji method has been used in various 

educational institutions in Indonesia. The learning process of the Manhaji method uses 

nasyid in memorizing the formulas and rules of nahwu and shorof, mentions dhomir in 
words that have dhomir, and uses verses of the Koran as examples of the rules being 

studied. 

 The aims of this study were to 1) describe the educational background of Joko 
Nursiyo which influenced the development of the Manhaji method, 2) the background of 

the preparation of the Manhaji method according to Joko Nursiyo, 3) the implementation 

of learning nahwu and shorof science with the Manhaji method according to Joko 

Nursiyo, 4) the differences between the methods According to Joko Nursiyo, Manhaji 
with other nahwu and shorof science learning methods, 5) the contribution of the Manhaji 

method to the learning of nahwu and shorof sciences according to Joko Nursiyo. 

This study used a qualitative approach with case study design. Data was 
collected by using interview, observation and documentation. Research informants were 

Joko Nursiyo and Angga Silfian Fanani. Data analysis techniques include chronological 

analysis and thematic analysis. Checking the validity of the data by method triangulation, 

source triangulation and expert triangulation. 
The results showed that: 1) Joko Nursiyo studied Arabic and religious studies 

since childhood. He is an active student, intelligent and genius; 2) Joko developed the 

Manhaji method to make it easier for Islamic boarding schools to teach nahwu and shorof 
sciences and read turats books. The manhaji method is based on Joko's ten years of 

teaching experience; 3) Learning with the manhaji method is learning nahwu shorof as a 

tool for reading and studying classical books that emphasize teacher assistance in the 
learning process. The target for teaching 4 volumes of the Manhaji method book for 

beginners is six weeks; 4) The fundamental difference between the Manhaji Method 

compiled by Joko Nursiyo and the Manhaji method compiled by Anas Adnan is in the 

focus of the field of study. Manhaji Joko Nursiyo focused on learning nahwu shorof as a 
tool for reading classical books, while manhaji Anas Adnan focused on learning nahwu 

shorof to understand verses of the Koran; 5) The contribution of the Manhaji method in 

learning nahwu and shorof is by collaborating with educational institutions from various 
regions in Indonesia and selling Manhaji books and other books by Joko Nursiyo to the 

public. 
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ABSTRAK 

Putry, Hesty Maulida Eka. 2021. Studi Kasus Pengalaman Joko Nursiyo dalam 

Mengembangkan Metode“Manhaji” Pembelajaran Ilmu Nahwu dan Shorof. 

Tesis, Program Magister Pendidikan Bahasa Arab Pascasarjana Universitas Islam 

Negeri Malana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (I) Dr. H. Muhammad Faisol 

Fatawi, M. Ag (II) Dr. Abdul Basid, SS., M. Pd. 
Kata Kunci: Metode manhaji, metode pembelajaran, nahwu, shorof 

 

Metode “Manhaji” merupakan isu terbaru dalam konteks metodologi pembelajaran 

ilmu nahwu dan shorof. Metode Manhaji telah digunakan di berbagai lembaga pendidikan 
di Indonesia. Proses pembelajaran metode Manhaji menggunakan nasyid dalam 

menghafalkan rumus dan kaidah nahwu dan shorof , menyebutkan dhomir pada kata yang 

memiliki dhomir, dan menggunakan ayat-ayat al-quran sebagai contoh dari kaidah yang 
sedang dipelajari. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) Mendeskripsikan latar belakang pendidikan 

Joko Nursiyo yang mempengaruhi pengembangan metode Manhaji, 2) latar belakang 

penyusunan metode Manhaji menurut Joko Nursiyo, 3) pelaksanaan pembelajaran ilmu 
nahwu dan shorof dengan metode Manhaji, 4) perbedaan antara metode Manhaji dengan 

metode pembelajaran ilmu nahwu dan shorof lainnya, 5) kontribusi metode Manhaji 

terhadap pembelajaran ilmu Nahwu dan Shorof. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif  dengan rancangan studi kasus.  

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi  

Informan penelitian adalah Joko Nursiyo dan Angga Silfian Fanani. Teknik analisis data 
meliputi  analisis kronologis dan analisis tematis. Pengecekan keabsahan data dengan 

triangulasi metode, triangulasi sumber dan triangulasi pakar. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Joko Nursiyo belajar bahasa arab dan 

ilmu agama sejak kecil. Ia merupakan pelajar yang aktif, cerdas dan jenius; 2) Joko 
mengembangkan metode Manhaji agar memudahkan pondok-pondok pesantren dalam 

mengajarkan ilmu nahwu dan shorof serta membaca kitab turats. Metode manhaji disusun 

berdasarkan pengalaman mengajar Joko selama belasan tahun; 3) Belajar dengan metode 
manhaji merupakan belajar nahwu shorof sebagai alat untuk membaca dan mengi’rob 

kitab klasik yang menekankan pendampingan guru dalam proses belajarnya. Target 

pembe;ajaran 4 jilid buku metode Manhaji untuk pemula adalah selama  enam pekan; 4) 
Perbedaan mendasar Metode Manhaji yang disusun oleh Joko Nursiyo dengan metode 

Manhaji yang disusun oleh Anas Adnan adalah pada fokus bidang kajiannya. Manhaji 

Joko nursiyo memfokuskan pada pembelajaran nahwu shorof  sebagai alat untuk 

membaca kitab klasik, sedangkan manhaji anas adnan memfokuskan pembelajaran nahwu 
shorof untuk memahami ayat-ayat al-quran; 5) Bentuk kontribusi metode Manhaji dalam 

pembelajaran ilmu nahwu dan shorof adalah dengan adanya kerjasama dengan lembaga-

lembaga pendidikan dari berbagai daerah di Indonesia dan menjual buku-buku Manhaji 
dan buku-buku lain karya Joko Nursiyo untuk kalangan umum. 
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 الفصل األول
 اإلطار العام  

 خلفية البحث -أ
 يف حديثة قضية ىي منهجي تعلطريقة منهجية النيسياؽ علم كالحم رؼ.صو

مزيجمنالنظرايتاظتطبقةيفمعهدالسلفكاظتعهداضتديثكالتعلميفيىينهجطريقةم
تتطورطريقةمنهجيمنطرؽالتعليماضتاليةلتبسيطكتسهيلتعليماللغةك الشرؽاألكسط.

نتارسوفأيضناحتديدبل،الطالبقواعدالنحوكالصرؼفحسبوفالعربيةحيثاليتعلم
.موضعاصتملةكحتليلالنطقكالتفسَتكالًترتة

 لإف دراسة أك حتليل ىناؾ تعلمها يف ألف للغاية فريدة منهجي نحولطريقة
لذلكسيجدمتعلمياللغةالعربيةأنورؼكاليتأتخذأمثلةمباشرةمنآايتالقرآف.كالص

رآفكتابللمسلمُتكابلطبعغالبنامايقرأرؼألفالقصالكوالنحمناألسهلفهمدراسة
. يـو الطال كل طبق إذا معرفة النحب فهمصالكو من فسيزيد مباشرةن، القرآف يف رؼ

الًتبويةيفالعديدمناظتؤسساتمنهجيطريقةتاستخدمك.1اظتسلمُتحملتولالقرآفنفسو
طرسينامعهدورالموؾتافكناألطالعمكمعهدالموؾتافحاةنالدارمعهدمثليفإندكنيسيا

كم ماالنج اإلسالمية ؤسسةالدكلية أانؾ بينا اظتتكامل اإلسالمي يوجياكاراتصاحلالتعليم
كالعديدمناظتؤسساتاألخرل.

التعليم،اإلتصاؿيفالكتباظتدرسيةالعربيةتستخدـاللغةالعربيةكلغةغالباكاف
فالطالبوالتعليمحيثيكاإلتصاؿيفكتابمنهجييستخدـاللغةاإلندكنيسيةكلغةأما

كمنانحيةتعليمالقواعدكافكتابمنهجياليهتمبتحفيظالنظم،بل.يتناكلوفابلسهولة
األغاين استخداـ على أكثر تطبقك.2يتأسس األخرل العربية اللغة تعلم طرؽ كانت إذا

                                                             
1 Mahma Amila Sholikha, "Implementasi Metode Manhaji dalam Pembelajaran Nahwu Shorof 

di Manhaji Course", Academica: Journal of Multidisciplinary Studies 2,  22–171(: 8112) 1عذد .  
2 Sholikha. 
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طريقةكتابالعربيةأكالكتبالكالسيكيةكغَتىا،فإهناختتلفعنةنظريتهاعلىاحملادث
.نصالقرآينالرؼعلىصالكوالنحطبقؽتارسةتيتمنهجيال

ظتدةًتاثجوكونورسيوبرانمجطريقةالفالشإلتقافالكتابالاستخدـيفالبداية
 مصر. ، القاىرة يف يدرسوف الذين األجانب للطالب يومنا يستخدـكىثالثُت برانمجو

سجدخلفاظتطالباعددىمأربعةعشرلتعليمطالهبماألكائلحيثيكوفطريقةالفالش
إىلإندكنيسيا،توبعدعودكر.ااألنوطالعدرسةؿتوممبربانمجالكىويسمياألزىر.جبامعة
ملغةيمبركزمنهجي)مركزتعلمثيسميواجملتمعاإلندكنيسي،بيئةمعكيفوالربانمجكأكمل

 الموؾتاف.حاةنالدارمعهدكمتتطويرهمرةأخرلإىل،القرآف(

مع،استمتعابلدراسةمايلي:طريقةمنهجيلتعليماللغةالعربيةتشملخصائص
 النشيدكجود صيغ كالصرؼضتفظ يشعرالنحو ال حىت الكتاب مواجهة فقط كليس

ك التعلم عند ابلضغط ابالستمتاع.الطالب يشعركف ذلك من تررتةكبدالن على الًتكيز
أخرليفاحملادثة،كتطبقمباشرةعلىالكتاب،أكيفحاالتطرؽالقرآف.إذامتتطبيق

نهجيتركزعلىالقرآفكوسيلةتطبيقو.علىكجوالتحديدمعظمالناسمأخرل،فإفطريقة
كختتلفطريقةتررتتوعنمػتتولالقرآف.الذينيريدكفأفيتعلموامنهجيألفالدافعلفه

ألف ، التيمنهجطريقةغَته بذكر الكلمة الضفسر علىذكر الطالب مَتضمَتفيعتاد
 يا.تلقائاظتخفيكلتفظونو

 الشرح على السابقبناءن فإف لباحثا سبباختيار، ة طريقة لتعليمينهجمدراسة
صتمعالبياانتةافةإىلإاتحةالوصوؿللباحثابإلضطريقةمنهجيكتفردىيألفاللغةالعربية

ألهن نورسيو جوكو من بعمق طريقةالديهتكانا ابستخداـ معو مباشرة تعليمية خربة
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كاظتخرب،ةالموؾتاف.ىذايدعمالتواصلاضتركالعائليبُتالباحثحاةنالدارعهدمنهجييفم
 .3حىتاليتمإزعاجهم،كلكننتكنأفحتدثالعالقاتالوثيقةيفجومريح

 طريقة تناقش اليت الدراسات من العديد ىناؾ كانت سابقا بينهامنهجي كمن
كتاب ٗمنهجيلطريقةيسادرالحتليل تنفيذ كاستعراض علمطريقة، تعلم يف منهجي

منهجييفطريقة،كفعاليةاستخداـٙالقراءةمنهجييفزايدةمهارةطريقة،كأتثَت٘وحالن
.منبُترتيعالدراساتاليتتناقشطريقةمنهجي،مليكنىناؾٚوححتسُتقواعدعلمالن

جوكونورسيويفتطويرطريقةمنهجي.خربةأمنقاشيستكشف
الباحثهت ةتم القصة أثرابستكشاؼ اليت التعليمية اطتلفية طريقةحوؿ تطوير ت

.كفقنامنهجيلدلجوكونورسيو،اطتلفيةتطويرطريقةمنهجيلتعليمعلمالنحوكالصرؼ
تعلةللباحث طريقة ألف الدراسة لالىتماـ اظتثَت من معي، التطور يف تستمر العربية اللغة م

البحثتعلمن ااالبتكاراتكاإلبداعاتاضتديثةمنكقتآلخر.مناظتأموؿأفيصبحىذا
 ابتكار أك اظتعلمُتاآلخرينالذينيرغبوفيفتطوير للباحثُتأك كحافزنا تعلمطريقةكأمثلة

يف"الدراسةاضتالةلتجربةجوكونورسيوموضوعةالباحثتعتذاالسببأخذاللغةالعربية.
 علمالنحوكالصرؼ".ميتعلل"منهجي"طريقةتطوير

 أسئلة البحث  -ب
 اعتماداعلىخلفيةالبحثالسابقةفاقتصرتالباحثةمشكلةالبحثكمايلي:

مااطتلفيةالتعليميةاليتأثرتتطويرطريقةمنهجيلدلجوكونورسيو؟-ٔ
                                                             

3 H. Abdul Manab, Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif (Yogyakarta: Kalimedia, 

2015).  
4 Putri Islamiati, "تحهيم انكتاب انًذرسي" Belajar Nahwu Shorof Sambil Ngaji: Program Kilat 

Menguasai Bahasa Arab Metode Manhaji Untuk Tingkat Pemula" نجىكى َىرسييى" (PhD Thesis, IAIN 

Ponorogo, 2019). 
5 Sholikha, "Implementasi Metode Manhaji dalam Pembelajaran Nahwu Shorof di Manhaji 

Course". 
6 Anik Faiqotun Naja, " تأثير طريقت" يُهجي" نترقيت يهارة انقراءة نذي انطالب بًذرست يطانع األَىار انعانيت انذيُيت

 .(PhD Thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018) "كراَجغُُج اليىَجاٌ
7 Muhammad Fadlli Arwani, " فعانيت إستخذاو كتاب انذراسي" يُهجي" نترقيت قىاعذ انُحى في انفصم انسابع بًذرست

81/8111 81نعانًي ياالَج تزكيت اإلساليي ا " (PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 

2019). 
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 ؟ مااطتلفيةتطويرطريقةمنهجيلتعليمعلمالنحوكالصرؼلدلجوكونورسيو-ٕ

 ةمنهجيلدلجوكونورسيو؟علمالنحوكالصرؼبطريقميكيفتنفيذالتعل-ٖ

لدل-ٗ األخرل كالصرؼ النحو علم تعليم كطريقة منهجي طريقة بُت اإلختالفات ما
جوكونورسيو؟

؟مامساقتةطريقةمنهجيلتعليمعلمالنحوكالصرؼلدلجوكونورسيو-٘
 أهداف البحث -ج

حسبأسئلةالبحثالقدمي،فاألىداؼمنىذاالبحث:
التعليميةاليتأثرتتطويرطريقةمنهجيلدلجوكونورسيو.لوصفاطتلفية-ٔ
 .لوصفاطتلفيةتطويرطريقةمنهجيلتعليمعلمالنحوكالصرؼلدلجوكونورسيو-ٕ

 علمالنحوكالصرؼبطريقةمنهجيلدلجوكونورسيو.ميتنفيذالتعللوصف-ٖ

كالصرؼاألخرللدللوصفاإلختالفاتبُتطريقةمنهجيكطريقةتعليمعلمالنحو-ٗ
جوكونورسيو.

لوصفمساقتةطريقةمنهجيلتعليمعلمالنحوكالصرؼلدلجوكونورسيو.-٘
 أه ي ة البحث -د
أقتيةىذاالبحثعلىجانبُتكمايلي:الباحثةرجىأفيكوفىذاالبحثمفيدافتشتملي

نظرية-ٔ
للمواد الدراسة نتائجىذه تستخدـ أف اظتتوقع اظتستقبليالذميهتمالبحث من

اظتوضوع. ىذهالدراسةمساقتاتكمراجععلميةتتعلقتستطيعأفتكوفكابلبحثيفىذا
 .علمالنحوكالصرؼميتعلطريقةإبعدادكتطوير

تطبيقية-ٕ
طريقةمناظتتوقعأفيكوفىذاالبحثمصدرإعتاـألمشخصيرغبيفتطوير

مرجعانمكمالنلقسمتعليماللغةالعربية.تعتربنتائجىذهالدراسة .ميلتعلا
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 حدود البحث -ه
حددتالباحثةمشكلةيفىذاالبحثحوؿجتربةجوكونورسيويفتطويرطريقة
منهجيلتعليمعلمالنحوكالصرؼ.كحددتجتربةحوؿاطتلفيةالتعليميةمنجوكونورسيو،

منهجيلدلجوك طريقة تنفيذ منهجي، طريقة تطوير بُتاطتلفية اإلختالفات نورسيو، و
لدل منهجي طريقة كمساقتة األخرل، كالصرؼ النحو علم تعليم كطرؽ منهجي طريقة

 جوكونورسيو.
 الدراسة السابقة -و

.أتثَتطريقة"منهجي"لًتقيةمهارةالقراءةلدلالطالبٕٛٔٓ.أنيكفائقةالنجاح.ٔ
ىدؼىذا  البحثاصتامعي. الدينيةكراؾتغننجالمنجاف. العلية مطالعاألنوار مبدرسة
مطالع مبدرسة الطالب لدل القراءة مهارة لًتقية "منهجي" طريقة أتثَت ظتعرفة البحث

الدي العلية األنوار مبالحظة البياانت رتع أسلوب المنجاف. كراؾتغننج كظتقابلةنية
كالواثئق كاالستبياانت كاإلختبار مهارة. يف تؤثر "منهجي" طريقة استخداـ أف النتائج

.القراءةلدلالطالبيفالفصلالعاشرمبدرسةمطالعاألنوارالعاليةالدينيةكراؾتغننج

ٕ. عاملةصاضتة. تنفيذطٕٛٔٓمهما النحوكالصرؼيفدكرة. منهجييفتعليم ريقة
( Manhaji Courseمنهجي اجمللة. مقالة .)Academica Journal of Multidisiplinary 

Studies vol.2 No. 1, Januari-Juni 2018 .عنتنفيذطريقةمنهجييفانقشىذاالبحث
فتنفيذالتعليمعلم(.النتائجأManhaji Courseتعليمالنحوكالصرؼيفدكرةمنهجي)

كأبرزالفرؽأفىذهالطريقةىيأكثرالنحويفدكرةمنهجيمتتلفعنالطرؽاألخرل.
متعةيفالتعلم،كشاملة،كأمثلةمأخوذةمباشرةمنالقرآف،كاملةكعاّمةصتميعالناس

النحوية اللغة كتررتة القرآف، تررتة على الًتكيز مع اظتستوايت، ؼتتلف بذكركعلى
 َت.الضم
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ٖ. أركاين، فضلي فعٜٕٔٓدمحم الا، كتاب استخداـ دراسيلية قواعدلًتقية"منهجي"
جامعةحبثاصتامعي.،النحويفالفصلالسابعمبدرسةتزكيةاإلسالميالعاظتيماالنج

ليةاماالنج.هتدؼىذهالدراسةإىلفحصفعاضتكوميةموالانمالكإبراىيماإلسالمية
دراسيالاستخداـكتاب تزكيةلًتقية"منهجي" قواعدالنحويفالفصلالسابعمبدرسة

تستخدـىذهالدراسةاظتنهجالكميالتجرييبكجتمعالبياانتاإلسالميالعاظتيماالنج.
كاظتقابل أظهرتالنتائجأفاستخداـكتابةمنخالؿاظتالحظة كاالختباراتكالتوثيق.

السابعيفمدرسةفصلاليفولطالبحسُتقدرةالنمنهجيكافلوأتثَتيفحتالدراسي
ماالنج.العلمياإلسالميةتزكي

 Belajar Nahwu Shorof Sambil .حتليلالكتاباظتدرسي"ٜٕٔٓ.فوترمإسالمية.ٗ

Ngaji: Program Kilat Menguasai Bahasa Arab Metode Manhaji untuk Tingkat 

Pemula ."جود البحثمعرفة العربيةيهدؼىذا اللغة تعليم الكتاباظتدرسيكمادة ة
لطالباإلعدادية.تنظرمنانحيةإختياراظتوادكتدرجاظتوادكتقدمياظتوادكتكراراظتواد.

 الثانية. أك إىلالكتباألساسية الدراسةكأسلوبرتعالبياانتابظتالحظة كنتائجىذه
افقةمعالغرضمنالكتاب،كالقدرة(اختيارمادةعتذاالكتابجيد.اظتادةمتؤىي:

 الدراسة. ككقت للطالب، طتطوتُتٕاألكلية كفقنا الكتاب ىذا مادة ترتيب يتم )
(عرضاظتادةيفىذاالكتابيتمكفقمستولقدرةٖ.تيبرئيسيتُت،كقتاالتجميعكالًت

 ٗالطالب. مبا كقراءة علىشكلدتارينكتابة الكتاب ىذا مادة تكرار يتناسبمع(
 قدراتالطالب.

ٕٕٓٓإندانغسويًتم،زميالدين،كأبراينيت،.٘ ،طريقةمنهجيلتعلماللغةالعربيةيفعلـو
 كلية سريوكتااي.االتمريض جامعة علىاأللطب، التعرؼ ىو الدراسة ىذه من ىدؼ
 تطبيق يمنهجطريقةخلفية تطبيق أك تطبيق ككيفية ، اآلاثريمنهجطريقة ىي كما ،

نهجماإلجراءاظتستخدـيفىذهالدراسةىو.يمنهجطريقةكاظتشكالتاإلكتابيةلتطبيق
الدراسةإىلأفطريقةمنهج ىيطريقةعمليةكقابلةيكصفينوعي.تشَتنتائجىذه
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كؽتتعة كسهلة للتطبيق منهج. طريقة تطبيق الذينيخلفية األطفاؿ غالبية ألف ىي:
اظتدا من التعلم يف صعوابتيشاركوف سيجدكف التعلم رحلة خالؿ ابلطبع العامة رس

الن مثرؼ.صوكالحخاصةعندماأيخذكفاظتوادالنحوية)القوايد(أكاظتعركفُتابسمعلـو
العربيةيفالتمريضكىي:ىيطريقةُتستخدـ/طريقةتطبيق منهجيعلىتعلماللغة

طريقةابستخداـسابقناالقواعدتُػنَػفَّذُتطبَّقعندتعلممادةالقواعد،كقدكانتمادةتعلم
احملدثةكطريقةاظتباشرة اضتوار/ لتطبيقطريقة. فإفاآلاثراإلكتابية علىذلك، عالكة
ىذهىي؛سيكوفاألطفاؿ/الطالبأكثرزتاسنايفالتعلم،كببطءيتمحتقيقيمنهج

األىداؼاليتيتعُتعلىاحملاضرينالداعمُتحتقيقها،مثاألطفاؿ/الطالبالذينال
ةكاضتواركالكتاباءةيستطيعوفأفيصبحواراغبُتكلتاكلوفأفيكونواجيدينمنموادالقر

مشكلةتطبيقطريقةمنهجيأنوليسكلاألطفاؿ/الطالبكأخ كالقواعدكتررتة. َتا
قادرينعلىنطقاضتركؼالعربية/األحركؼبطالقة،كالقراءةبطالقة،كالكتابةبشكل
أصليُت،كتبأفتكوفىناؾصعوابتيفنطق جيد،ألنوكمواطنُتمناليسواعرابن

.الكلمات/اصتمل/اصتملالعربية
منهجيكفقناصتوكونورسيوطريقةؼبصروكالح،تعلمالنٕٕٓٓرمسافيًتم،ماايسا.ٙ

منىداؼكافاألرؼابلقرآف(.ص)دراسةحتليليةيفكتاب:منهجي،إرشادللنحوكال
 تعلم حتديد ىو الدراسة كالصرؼىذه النحو طريقة صتوكومنهجيابستخداـ كفقنا

 نورسيو. دراسة ىو البحث مكتبية.ىذا النأظهرت تعلم أف كالحالنتائج رؼصو
الفرؽاألبرز األخرل.طرؽابستخداـطريقةمنهجيكفقناصتوكونورسيوكافؼتتلفناعنال

القرآف، من مباشرة مأخوذة كأمثلة كشاملة، يفالتعلم، متعة أكثر الطريقة أفىذه ىو
تررت على الًتكيز مع اظتستوايت، ؼتتلف كعلى الناس صتميع كعاّمة اظتصحف،كاملة ة

.مَتضالعتاللكلماتَتويةبذكرالضمحكالًترتةالن


ٔاصتدكؿ
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الدراسةالسابقة
اسم رقم

الباحث/ة
كسنة

 البحث

موضوع
 البحث

 التشبهات اإلختالفات

أنيكفائقةٔ
النجاح.
ٕٓٔٛ.

أتثَتطريقة
"منهجي"

لًتقيةمهارة
القراءةلدل

الطالب
مبدرسةمطالع
األنوارالعلية

الدينية
كراؾتغننج
المنجاف.

البحث
 اصتامعي.

نوعالبحث:حبث -
 الكمي،حبثالتجرييب

 أىداؼالبحث -

 موضعالبحث -

 t-testحتليلالبياانت: -

يناقشعنطريقة -
 منهجي

طريقةرتع -
البياانت:إال

اإلختبار
 كاإلستبانة

مهماعاملةٕ
صاضتة.
ٕٓٔٛ.

تنفيذطريقة
منهجييف
تعليمالنحو
كالصرؼيف

دكرةمنهجي
(Manhaji 

نوعالبحث:حبث -
 الكيفي،حبثالوصفي

 أىداؼالبحث -

 موضعالبحث -

حتليلالبياانت:حتليل -
 التفاعلي

يناقشعنطريقة -
 منهجي

طريقةرتع -
 البياانت
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Course.)
فضليدمحمٖ

.أركاين
ٕٜٓٔ.

ليةافع
استخداـ

كتاب
دراسيال

"منهجي"
قواعدلًتقية

النحويف
الفصلالسابع

مبدرسةتزكية
اإلسالمي

 العاظتيماالنج

نوعالبحث:حبث -
 الكمي،حبثجتريبية

 أىداؼالبحث -

 موضعالبحث -

 t-testحتليلالبياانت: -

يناقشعنطريقة -
 منهجي

طريقةرتع -
البياانت:إال

اإلختبار

فوترمٗ
إسالمية.

ٕٜٓٔ.

حتليلالكتاب
 اظتدرسي"

Belajar 

Nahwu 

Shorof 

Sambil 

Ngaji: 

Program 

Kilat 

Menguasai 

Bahasa Arab 

Metode 

Manhaji 

untuk 

Tingkat 

Pemula."

نوعالبحث:حبث -
 الكيفي،حبثاظتكتيب

 أىداؼالبحث -

 موضعالبحث -

حتليلالبياانت:حتليل -
احملتول

يناقشعنطريقة -
 منهجي

طريقةرتع -
البياانتابلواثئق

يناقشعنطريقة -نوعالبحث:حبث -طريقةمنهجيإندانغ٘
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سويًتم،
يمالدين،عز

،كأبراينيت
ٕٕٓٓ

يفتعلماللغة
 العربيةيفعلـو
التمريضكلية

لطب،جامعةا
سريوكتااي

 الكيفي،حبثالوصفي

 أىداؼالبحث -

 موضعالبحث -

 منهجي

رتعطريقة -
البياانت

ابظتالحظة
 كاظتقابلة

ماايسارمٙ
سافيًتم،

ٕٕٓٓ

لنهواتعلم
رؼصكال
طريقةب

منهجي
حسبجوكو

نورسيو)دراسة
حتليليةيف
كتاب:

منهجي،
وحالنإرشاد

رؼصكال
ابلقرآف(.

نوعالبحث:حبث -
 الكيفي،حبثالوصفي

 أىداؼالبحث -

 موضعالبحث -

طريقةرتعالبياانت: -
 األدبيةمراجعة

حتليلالبياانت:حتليل -
 النظرم

يناقشعنطريقة -
منهجي

 

االختالف أف استنتاج نتكن ، أعاله اصتدكؿ على البحثاتبناءن ىذا بُت
كحتليلالبياانت.بينمابحثكالدراساتالسابقةيفنوعالبحثكأىداؼالبحثكموضعال

ىو منهجمنحيثالتشابو طريقة كاظتالحظةالبياانترتعطرؽكيمناقشة اظتقابلة منهم
كالواثئق.
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 حتديد ادلصطلحات -ز
ٔ كشعر،جتربة. )عاش، جتربتو مت شيئنا التجربة تعٍت الكبَت، اإلندكنيسي القاموس يف :

.رأللوؾأفالتجربةىيأصلكلاألفكار.بينمايعتربالعقلٛكحتمل،كماإىلذلك(
 .ٜنظيفةيسجلعليهاالتجارب(مبثابةصفحةبيضاء)كرقةبيضاء

ٕ نورسيو. أـ:جوكو كالسيدة كردم السيد قتا زكجُت من أكالد لثمانية اطتامس الولد
األربعاءيفقريةفيتييُت،اتكرىرجو،سولوكورا،الموؾتاف ٕٓيفشفاعة.كلدجوكويـو

الموؾتافابإلضافةإىلاإلشراؼةاحنالدارعهدمديرمكحالينا،جوكو.ٜٙٛٔأكتوبر
علىاظتؤسساتاظتختلفةاليتتستخدـطريقةمنهجي.

طريقةالتعليم:طريقةالتعليممبفهومهاالواسعتعٌتغتموعةاألساليباليتيتمبواسطتها.ٖ
كل كراء كيكمن معينة. تربوية أىداؼ حتقيق أجل من للمتعلم اطتارجي اجملاؿ تنظيم

معُت نصور للطبيعةطريقة ػتددة كنظرة اللغة، يفتعلم خاصة كفلسفة التعليم، لعملية
أما مربراهتا. كتصوغ خطواهتا حتكم معينة مداخل من تنطلق ابختصار إهنا اإلنسانية.
الفصلأك داخل سواء الطريقة. توجيهات تنفيذا اظتعلم يقـو ما هبا نقصد اإلجراءات

التعليممنأسلوباظتعلميفخارجو.كاظتالحظاصتيدىوالذميستطيع استنتاجطريقة
إلقاءالدرس.كمنأسلوبويفكضعخطةىذاالدرسكمنطريقتويفاستخداـالوسائل

.10التعليميةككذلكأسلوبويفتقوميالطالب
رؼاليتمتجتميعهاكتطويرىابواسطةجوكوصوكالح.طريقةمنهجي:طريقةلتعلمعلمالنٗ

الطريقةمننورسيو.تتكوفىذ غتلداتمنالكتب.اظتادةعلىشكلقواعدعلمٗه
رؼمصحوبةأبغاينمثلكسيلةضتفظالقواعداظتستفادة.صوكالحالن

                                                             
8 "Arti kata pengalaman - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online",  يُاير،  11تاريخ انىصىل

8188, https://kbbi.web.id/pengalaman. 
9 "PENGALAMAN", ARTI DEFINISI PENGERTIAN (blog), 7  ،8112أغسطس , http://arti-

definisi-pengertian.info/arti-pengalaman/. 
( 1121)يصر: انرباط,  تعهيى انعربيت نغير انُاطقيٍ بها يُاهجه وأسانيبهرشذي أحًذ طعيًت,  10 91  
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كال٘ النحو علم يفكتابجامعص. يدرسالرؼ: علم ىو النحو دركسأكضحأفعلم
علم منجانباإلعربكالبناء.ابستخداـ اصتملالعربية ىمالنحومبادئدتييز نتكننا

ىوعلميدرساظتبادئللتعرؼصرؼكيفيةقراءةاضترؼاألخَتمنالكلمة.بينماعلمال
قراءة كيفية معرفة نتكننا كاحد، فتط فهم خالؿ من كشركطها. اصتملة أفتاط على

 الكلماتاألخرلاليتعتانفسالنمط.



 

ٕٔ 

 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 ادلبحث األول : طريقة تعليم اللغة العربية 
 شاملة خطة أهنا على الطريقة تفسَت بشكلتنتكن اللغوية اظتواد بعرض تعلق

عندأيببكردمحمىيقاعدةيتبعهااظتعلممعُت.كطريقةالتعليممدخلمنهجيعلىأساس
أكضحدمحمعلي.ك11إلقاءالدرس،حىتيصلالعلمإىلأذىافالطالببشكلصحيحيف

ميعمليستخدمهااظتعلموفلتحقيقأىداؼالتعلالكسيلةأكأسلوبالسمافأفالطريقةىي
أرانعيإضافةإىلذلك،قاؿك .12منخالؿتوفَتالوقتكالطاقةلكلمناظتعلمُتكالطالب

ننايفنقلاظتعرفةأكاظتادةإىلالطالبكتعتربأىممناصتانباظتادمفالطريقةتعتربفإعريف
.13كماكشفدمحميونسأفالطريقةأىممناظتادة ،نفسو

 .يتمكعيوهباالسابقةالطرؽابدلةكمتمةعلىنقصافديدةاصتطرؽالتكوفغالبنا
 التعلم. علىأىداؼكشركطموضوعية بناءن الطريقة كافحتديداستخداـ طريقةاستخداـ

اللغة التعلتتعليم أىداؼ إىل التعليستند أىداؼ تشمل اظتوضوعية. كالظركؼ يم مهارةم
لصحةكماإىلذلك.بينمالكللدراسةلعملكالتعليملالًترتةكإتقافككالـالةالقراءةكمهار

الشركط.تؤثرىذهكماإىلذلكككسائلالتعليمتشملالظركؼاظتوضوعيةحالةالطالب،
.14علىاظتظهركاختيارالطريقة

م.ؾتاحالطريقةىوييفتسهيلعمليةالتدريسكالتعلدكرامهماعليمطرؽالتتلعب
أنشطةيفستخدـيأفللمعلملذلك،كتب.15ماليتحتددجودةالتعليميؾتاحعمليةالتعل

                                                             
11 Endang Switri, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab Di PTU (Pasuruan: Penerbit Qiara 

Media, 2020). 2 
12 Sembodo Ardi Widodo, "Model-Model Pembelajaran Bahasa Arab", Al-Arabiyyah jurnal 

PBA 2 (2006). 
13 Sahkholid Nasution, “Metode Konvensional Dan Inkonvensional Dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab,” Jurnal Ilmiah Didaktika: Media Ilmiah Pendidikan dan Pengajaran 12, no. 2 (2012). 
14  Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 

Bahasa Arab (Malang: UIN-Maliki Press, 2011). 48 
15 Sahkholid Nasution, “Metode Konvensional Dan Inkonvensional Dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab,” Jurnal Ilmiah Didaktika: Media Ilmiah Pendidikan dan Pengajaran 12, no. 2 (2012). 
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ماللغةالعربيةعتاأشكاؿيتعلطريقة.16ميألىداؼالتعلموافقةمأنواعناؼتتلفةمنالطرؽيالتعل
تقليديةكمبتكرة سيدعليالصياتة،حتتاجالطريقةإىلالتطويرإىلقوؿابلنسبة .17عديدة،

بطريقةكاحدةفقط كفقالولياـفرنسيسلغةماليتعلطرؽعدةأنواع .18اظتستمرحىتالتلتـز
:كمايليماكي

 طريقةمباشرة .ٔ

للم طريقة ىي اظتباشرة الطريقة اللغة ابستخداـ مباشرة اظتادة لتقدمي الثانيةعلم
متتطويرىذهالطريقة .19كلغةالتدريسدكفاستخداـاللغةاألـللطالبيفالتدريس

تعل عملية أف افًتاض أساس يعلى الم تعلاللغة نفس ىي أميثانية األـ، اللغة م
بشكلمباشركمكثفيفالتواصلكاالستماع اللغة يتمابستخداـ بينما كالتحدث،

الحقنا كالكتابة القراءة كالعينات .20تطوير ابألشياء مباشرة اللغة تدريس ربط كتب
كالصوركالعركضالتوضيحيةكلعباألدكاركماإىلذلك.يتمتدريسعرضالقواعد

.21بشكلاستقرائي
اظتفردات استخداـ أ( تشمل: اظتباشرة الطريقة خصائص فإف ظتاكي، كفقنا

منكالًت العديد استخداـ ج( للحالة، كفقنا القواعد تدريس يتم ب( اليومية، اكيب
لمحادثةالعادية،د(لاالعناصراصتديدةيفنفسالدرسصتعلاللغةطبيعيةكتشجيع

الدرس موضوع خالؿ من ملموس معٌت ىػ( شفهينا، كالقواعد اظتفردات تدريس يتم
ك(معٌتك ارتباطاألفكار، خالؿ من العرضغتردة منخالؿ توضيحالقواعد يتم

                                                             
16 Nandang Sarip Hidayat, "Problematika Pembelajaran Bahasa Arab", An-Nida‟ 37,  1عذد 

(8118 :)28–22 . 
17 Sahkholid Nasution, “Metode Konvensional Dan Inkonvensional Dalam Pembelajaran 

Bahasa Arab,” Jurnal Ilmiah Didaktika: Media Ilmiah Pendidikan dan Pengajaran 12, no. 2 (2012). 
18  Sembodo Ardi Widodo, “Model-Model Pembelajaran Bahasa Arab,” Al-Arabiyyah jurnal 

PBA 2 (2006) 
19 A. Wahab Rosyadi, “Metode Pembelajaran Bahasa Arab pada Program Khusus Perkuliahan 

Bahasa Arab STAIN Malang,” Ulul Albab Jurnal Studi Islam 3, no. 2 (2001): 81–104. 
20  Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 

Bahasa Arab (Malang: UIN-Maliki Press, 2011).  51 
21 Diah Rahmawati As’ari, "Strategi dan Metode Pembelajaran Bahasa Arab", Prosiding 

Konferensi Nasional Bahasa Arab 1,  1عذد  (2015). 
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اظترئي،ز(االستماعكالتقليدعلىنطاؽكاسعحىتتصبحاألشكاؿتلقائية،ح(يتم
(طتنفيذمعظمالعمليفالفصل؛مطلوباظتزيدمنساعاتالفصلعتذهالطريقة،

شفهينا القراءة مواد رتيع تقدمي يتم م( للنطق، ؼتصصة األكىل القليلة األسابيع
 .22مسبقنا

 الطريقةالطبيعية .ٕ

 اظتباشرة الطريقة تشبو الطبيعية الطريقة األشياءيف حوؿ أبسئلة التعلم بدء
يتمتدريساظتعٌتمنخالؿكيتمشرحالكلماتاصتديدةبكلماتمألوفة.ككالصور.

ىذهالطريقةاالستدالؿ.اليوجداستخداـلغةأكىلكالتررتةكالحديثبلغةاثنية.
القاموسللمساعدةيفتذكرالكلماتاظتنسيةتستخد ـالقواعدلتصحيحاألخطاء.

  .23كالقراءةكالكتابةكالقواعدكالـجزئينا.ترتيبالعرضىواالستماعكال

كيركز الطالب، احتياجات على التواصل طريق عن التعلم موضوعات تعتمد
،مااشتك؟دمحم.لكنفتوذجالنشاطعلىاظتعٌتكليسعلىالشكل،علىسبيلاظتثاؿ

 .24إذاركزعلىالشكلفإفاصتوابىواشتيدمحم

 الطريقةالنفسية .ٖ

النفسيةأيضناابلطرؽاظتباشرةالقائمةعلىالتصورالعقليكترابطالطريقةترتبط
 كالرسـو الكائنات استخداـ يتم يلي: كما ىي الرئيسية خصائصو بعض األفكار.

يتمكمساعدةيفإنشاءصورذىنيةكربطهاابلكلمات.البيانيةكالصوركاظتخططاتلل
ابظتوضوع. اظترتبطة القصَتة االصطالحية اصتمل من غتموعات يف اظتفردات ترتيب

يتمجتميعالدركسيففصوؿ؛عدةفصوؿكتشكلإحدلىذهاجملموعاتالدرس.
ع جزئينا يعتمد مث ؛ حصرا الفم طريق عن الغالب يف التدريس سلسلة. لىتشكل

                                                             
22 Wiliam Francis Mackey, Language Teaching Analysis (London: Longman, 1965).  152 
23 Wiliam Francis Mackey, Language Teaching Analysis (London: Longman, 1965). 152 
24  Abdul Wahab Rosyidi dan Mamlu’atul Ni’mah, Memahami Konsep Dasar Pembelajaran 

Bahasa Arab (Malang: UIN-Maliki Press, 2011)b. 65 
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 الكتاب. ما العامية، اللغة بعدبلُتستخدـ التكوين تقدمي يتم . أحياانن هبا ُيسمح
تدريسالقراءة يتم بينما تدريسالقواعديفكقتمبكر يتم األكىل. الدركسالقليلة

 .25الحقنا

 الطريقةالصوتية .ٗ

يقناتُعرؼىذهالطريقةأيضناابلطريقةالشفويةأكاإلصالحية؛يرتبطارتباطناكث
حبركةالطريقةاظتباشرة.يبدأبتدريباألذف،مثيتقدـإىلالنطقبًتتيبتنازيل:صوت

يفحواركقصة. مثيتمدغتها إىلرتلة. إىلعبارة التدكينكإىلكلمة استخداـ يتم
.القواعداستقرائيةبطبيعتها،كيتكوفالتكوينمنيالصويتيفالنص،كليسالتهج

 .26كيقرأاستنساخمايسمع

 طريقةالقراءة .٘

متتصميمىذهالطريقةللمدارساليتهتدؼفقطإىلإتقافمهاراتقراءةاللغة.
خالؿ من تدريسها يتم بكلمات منها كل يبدأ ، قصَتة أقساـ إىل النص ينقسم

 الصور. أك الًترتة أك يتمكالسياؽ اظتفردات، من معُت مستول إىل الوصوؿ بعد
 إضافيُت قراء تعزيزإدخاؿ من اظتتعلم لتمكُت ، مبسطة ركاية أك قصة شكل يف

  .27مفرداتو

كأكضحطعيمةأفطريقةالقراءةتبدأعادةبتدريبالطالبعلىعدةمهارات
مرتبةيفنظاـصويت.استنادناإىلمبدأاألداء،فإفالصورةاليتينشئهاالشخصمن

تطبيقوعلىالرموز،علىالصفحةالنظاـالصويتللغةستساىميفتطويرمهاراتويف
.28بعدتدريبالطالبعلىنطقرتلمعينة

                                                             
25  Wiliam Francis Mackey, Language Teaching Analysis (London: Longman, 1965).  152 
26  Wiliam Francis Mackey, Language Teaching Analysis (London: Longman, 1965).  152 
27  Wiliam Francis Mackey, Language Teaching Analysis (London: Longman, 1965).  152 

 129 .(1121)يصر: انرباط,  تعهيى انعربيت نغير انُاطقيٍ بها يُاهجه وأسانيبهعيًت, رشذي أحًذ ط   82
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ػتتول فهم على القائمة التعلم أنشطة أ( يف الطريقة ىذه خصائص كتتمثل
القراءةمسبوقناإبدخاؿمعايناظتفردات،مثمناقشةاحملتوايتيفكقتكاحدمبساعدة

يتماختيارىاكفقناعتاكظيفةاظتعٌت،اظتعلم،ب(التتممناقشةالقواعدإبسهاببل
ج(تستمرأنشطةالتعلممعكجوداظتهاـاليتكتيبعليهاالطالبلتعزيزفهممادة

.29القراءةاظتعنية،د(يتمإعطاءاألكلويةللقراءةالصامتةعلىالقراءةبصوتعاؿ 
 الطريقةالنحوية .ٙ

الطريقة ،يفىذه مع النحوية القواعد دراسة يتميتم مث غتموعاتالكلمات.
يوفراظتمارسةيفتطبيقالقواعد.كمعذلك،فإف للقواعد،ؽتا جتميعالكلماتكفقنا
معرفةالقواعدأكثرأقتيةمنتطبيقها.العملشفهيأكتدريسالنطق.إحدلاظتزااي

ذكالاظتزعومةعتذهالطريقةىيأنونتكنتصنيفهاعلىأهنانظاـعقلي.إنوسهلالتنفي
فيها كالتحكم اختبارىا أيضنا السهل من بطالقة. اللغة يتحدث مدرسنا يتطلب

.30بسهولة
 طريقةالًترتة .ٚ

أكالنمناللغة.تتكوفىذهالطريقةمنؽتارسةتررتةالنصوصاظتتزايدةالصعوبة
طريقةالثانيةإىلاللغةاألكىل،مثمناللغةاألكىلإىلاللغةالثانية.البديلمنذلكىو

 ىنا البينية. كردتالًترتة السطور بُت تررتة تكوف كتررتةأبف بكلمة كلمة
من سلسلة منها كلكل ، الدرس من طويلة أقساـ إىل مقسمة القصة اصطالحية.

ليهابعضالتجاربيفالًترتةثنائيةاالجتاه.مثلطريقةياألسئلةكاألجوبةاظتصاحبة،
ًترتةللفصوؿمنأمحجم،منقبلمدرسُتلديهمالقواعد،نتكنتدريسطريقةال
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معرفةلغويةغَتكاملةكليسلديهمتقنياتتدريسخاصة.منالسهلكغَتاظتكلف
.31التدريسكاإلدارة،كعددالفصوؿالدراسيةأقلأكأكربعددؽتكنإداراين

 طريقةالنحوكالًترتة .ٛ

العر اللغة تعليم برامج السائدة الطريقة ىي أخرلككانت بلغات للناطقُت بية
حىتكقتقريب،كالتزاؿمتبعةيفكثَتمنبرامجتعليماللغةالعربيةلغةأجنبية،أم

.خارجالوطنالعريب،كحباصةلدلمعلميالعربيةالناطقُتبلغاتالطالباظتتعلمُت
سلوبكقدشتيتىذهالطريقةبطريقةالقواعدكالًترتة،ألهناهتتمبتدريسالقواعد،أب

نظرممباشر،كتعتمدعلىالًترتةمناللغةاألـ،كتًتجمإليهاالقواعدغايةيفذاتو،
حيثينظرإليوعلىأنوىواللغة،أكأنوكسيلةلتنميةملكاتالعقلكطرائقالتفكَت،

 .ٕٖكماأفالًترتةمناللغةاعتدؼإىلاللغةاألـىياعتدؼالرئيسمندراسةاللغة

الطريقة عتذهموعةىيغتىذه السماتالرئيسية القواعدكالًترتة. منأنشطة
الطريقةىيكمايلي:القواعدىياطتطوطالعريضةللقواعدالرشتية.تعتمداظتفردات
علىالنصاحملدد.يبدأالتدريسابلقواعد،كاظتفرداتاظتعزكلة،كالنماذجكالًترتات.

ماظتفرداتإىلقائمةابلكلماتاليتكتبمثتتمتررتةالكالسيكياتالسهلة.تنقس
حفظها؛لكنىناؾعالقةقليلةبُتمفرداتالدركسالناجحة.اليتمتدريسالنطق
،أكيقتصرعلىبعضاظتالحظاتالتمهيدية.يتمحفظالقواعدالنحويةكوحدات،

.33كاليتغالبناماتتضمنرتلتوضيحية
دمكنعمةمايلي:أ(االىتماـالعميقاشتشملخصائصىذهالطريقةكفقنالر

مبهاراتالقراءةكالكتابةكالًترتة،كاالىتماـاألقلجبوانباالستماعكالتحدث،ب(
استخداـاللغةاألـكلغةللتعليميفأنشطةالتدريسكالتعلم.،ج(االىتماـابلقواعد
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ات،مثالًترتةحرفيانكيدهؿتو،د(أساسالتعلمىوحفظقواعدالقواعدكاظتفرد-
اظت اظتعلمُتيفتكوفةهدفستمناللغة دكر ىػ( الطالبكالعكسصحيح، إىللغة

بشكل اظتواد دائمنا يتلقوف الذين الطالب من نشاطنا أكثر كالتعلم التدريس عملية
.34سليب

 الطريقةاالنتقائية .ٜ

35.اليباضتاليةةمناألسالطريقةاالنتقائيةىيطريقةتستخدـاألجزاءاظتهمّ
تشملككالكتابةكالفهمكالقراءة.ادثةيتمتقدمياظتهاراتاللغويةابلًتتيبالتايل:احملك

،كالشفهية،كعلىاظتمارسةاألنشطة واب.ىناؾعدداصتسؤاؿكالقراءةبصوتعاؿ 
.36منالًترتاتمعبعضالقواعداالستنتاجيةكبعضالوسائلالسمعيةكالبصرية

الطريقةاالنتقائيةىيكمايلي:أ(كتبأفيكوفتعليماللغةخصائصىذه
كحقيقي  ا للمتعلمُتمفيدن مناسبة كليست خاصة لغوية قدرة ىي الًترتة ب( ا،

اظت اللغة ابستخداـ اللغة تدريس تطبيق كتب ج( ىذهستهدفةاظتبتدئُت، يف د( ،
الًت التأكيدعلىاضتفظكالتقليدكؽتارسة اليتم أفالطريقة، ىػ( كيبالنحومللغة،

ليستيفالواقعفتوذجناأكجوىرنالتعلمالقراءة،كلكنفقط علىالقراءةبصوتعاؿ 
.37تعرؼعلىاضتركؼكربطاضتركؼكالكلماتأكاصتملسيبلال

نتكنأفتكوفىذهالطريقةاالنتقائيةطريقةمثاليةاعتمادناعلىإتقافاظتعلم
سُتاختيارأجزاءمنىذهاألساليباليتتناسبكنللمدرّللطرؽاظتختلفة،حبيثنت

منانحيةأخرل،نتكنأفتكوفىذهالطريقةاالنتقائيةطريقةكاحتياجاهتمالتعليمية.
م"أكاختيارالطريقةاألكثرلذة"إذاكافاختيارالطريقةيعتمدعلى"ذكؽاظتعلّتةن"مؤقّ
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منالضركرمالتأكيدعلىأفاصتمعفظتنتظم،بالتدريسغَتاجتنّكيفسبيل.هاكأسهل
مناظتؤكدأفطريقتُتمتناقضتُتفانب.وبُتىذهاألساليبيتمبُتطرؽأحاديةاصت

.38النتكناصتمعبينهما
 الطريقةالوحدة .ٓٔ

Herbartianعبارةعنتطبيقتدريساللغةلنظاـالتدريسىيىذهالطريقةإف
منخالؿاتإعدادالطالبكتقدمياظتوادكالتوجيهكىيفمنستسخطواتكوّتاظت

اظتقدم ة كالتطبيق. ككالتعميم اظتستوايت. رتيع على تطبيقها اظتستولفنتكن في
الوحدةعلىالنحوالتايل:أ(يتماختيارطريقةاالبتدائي،علىسبيلاظتثاؿ،يتمتطوير

صتنةا لطالبإبعداداضتواركحدةاالىتماـعنطريقالتصويتاصتماعي.ب(تقـو
اظتعلّ يقـو ج( األصلية. ػتاكالنابللغة بًترتتها م سبيل ؿتويةيف نقطة على التأكيد

مكرّ كرقة من د( اظتوقفكاحدة. ػتتوايت مفردات الطالب يتعلم سبيلف.رة، على
الًتاكيب،اظتثاؿ من مصنوعة القوائم ق( إىلذلك. كالقطاراتكما كالتذاكر السفر

يتمتعلّالنحوية. العباراتكاصتمل،ك( ز( كالسيماماظتفرداتمنخالؿاالرتباط.
تلكاليتحتتومعلىنقاطؿتويةجديدة،يتمتكرارىاكحفظها.ح(يرلاظتعلمماإذا
كافالطالبقدكجدكاىذهالقواعدبشكلاستقرائي.ط(متدتثيلاظتشهدأبكملو.

يتمدراسةمسرداظتصطلحات إمالءمنأجلالتأليفاجملاينأكالًترتةأكم(أخَتنا
 39.قراءةالتمارينأكال

 الطريقةالسمعيةالشفوية .ٔٔ

بناءنعلىعدةافًتاضاتمبايفذلكأفاللغةالشفويةتنشأالطريقةالسمعية
كقبلكلشيء.حبيثيبدأالتدريسابالستماعإىلأصواتاللغةعلىىيالكالـأكالن

شكلكلماتكرتلمثنطقهاقبلقراءةالدركسككتابتها.االفًتاضالتايلىوأفاللغة
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اللغة تدريس يتم أف كتب لذلك تكرارىا. مت إذا عادة السلوؾ سيصبح معتادة.
الع بعض.لذلك،عنتلفبعضهامتاملابلتكرار.االفًتاضالتايلىوأفلغاتىذا

كتبأفيعتمداختياراظتوادالتعليميةعلىنتائجالتحليلاظتقارفبُتاللغةاألـكاللغة
.40اعتدؼاليتيتمدراستها

التحكّ ىو الطريقة هبذه التدريس من بطريقةالغرض لغات أربع إتقاف يف م
مثمهاراتالقراءةكالكتابة.يفأكالنكالـاالستماعكالمهارةمتوازنةمعترتيبتقدمي

التحفيز تسلسل ابتباع النمط دتارين خالؿ من اصتملة إتقاف يتم الطريقة، ىذه
.41كاالستجابةكالتعزيز

 :42عتذهالطريقةعدةمزاايمنها

كتشملأ(تنظرىذهالطريقةإىلاللغةمنمنظورعاظتيكبطريقةمتكاملة،
 ىذهالطريقةعلىرتيعالقدرات)االستماعكالتحدثكالقراءةكالكتابة(.

الطريقة ىذه التعلم، فضاء يف كنشاطنا مشاركة أكثر الطالب جعل ب(
 تقضيعلىظاىرتُتمناطتجلكاطتوؼ.

االختالفاتيفاألساليبكالتمارينتقضيعلىالشعور أكاظتللأكج(
 التشبعاظتوجودلدلالطالب.

ابللغةاضتيةكالواضحةيفاضتياةاليومية،(يفالواقع،هتتمىذهالطريقةأكالند
 مثتنتقلإىلاللغاتالثقافية.

 :43منهاسلبية،عتذهالطريقةعدةنقاط

 .رةأ(منكجهةنظركاحدة،غالبناماتكوفىذهالطريقةمتكرّ
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)مثل مقلد ىو ما ابلضبط يقلد أخرل كبطريقة التشبع يسبب ب(
 الببغاء(.

 ج(الًتكيزعلىاصتانبالشفهيأكثرمناآلخرين.

الطريقةمناسبةلالستخداـمنقبلكبارالسن، التكوفىذه د(أحياانن
 الطريقةمناسبةلألطفاؿفقط.ألف

 طريقةتقييداللغة .ٕٔ

الطريقةىوحتديدكتدرّكاف جاظتفرداتكاعتيكل.قدالشيءالرئيسييفىذه
تستندىذهاضتدكدعلىدراساتتكرارالكلماتأكفائدةالعناصراليتيتمتدريسها.
نتكنتدريسمعناهمنخالؿاإلجراءاتكالصوراطتاضعةللرقابة،منخالؿاألشياء

نتكنأفتكوفمشاهبةللطريقةاظتباشرة،لكنكتبأفتكوفمنقوشةككاظتواداظترئية.
.44تحريريةعليها.متتضمُتالتدريباتالشفويةكالةسيطركم

 (Mimicry-Memorization Method) التحفيظ–طريقةالتقليد .ٖٔ

تذكّ عملية كىي كاضتفظ التقليد االختصار من اظتصطلح ىذا شيءأييت ر
.45ابستخداـقوةالذاكرة

طريقةتدريباظتخربين.ينقسمالتدريسك فيوإىلتسمىىذهالطريقةأحياانن
خالؿ من كاظتفردات كالنطق اللغة قواعد تعلم العرض دركس كدتارين. مظاىرات

مُتكاظتخربيناحملليُت.يفالدرسيقوؿاظتخربكفأكاطترباءاألصليوفعدةرتل،اظتعلّ
الطالببتقليدىابشكلمتكرّ يتمتدريسالقواعدكرحىتيتمحفظاصتملةمثيقـو

.46خالؿفتاذجاصتملةبطريقةاستقرائيةأكمن
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ملقراءةالنصالعريببوضوحلذلكيتماستخداـىذهالطريقةمنقبلاظتعلّ
الطالببتقليدىاعدةمراتللحفظأككفقناعتذهالطريقة تكوفك.)مادة(مثيقـو

تقليدةطريقبطريقةاضتفظيفشكلعركضتوضيحيةكتدريباتابستخداـاظتفردات
.47ضتفرمبصفتوسيدااظتعلّ

 طريقةنظريةاظتمارسة .ٗٔ

تتبعالنظريةىنااظتمارسةبشكلعاـيفنسبةسبعكحداتؽتارسةمعثالث
 اظتستمرعنطريقػتاكاةكنظرايت. يتمحفظاصتملالنموذجيةمنخالؿالتكرار

للسماحبتوسيعها اظتخربينكالتسجيالت.مثيتمحتليلاصتملةالنموذجيةصوتيناكبنيواين
 .48رتلجديدةمننفسالنوعإىل

 طريقةؽتاثلة .٘ٔ

بتعلّ الطالب يبدأ الطريقة، ىذه منيف تتكوف اليت األساسية اظتفردات م
كلماتتتشابوأشكاعتاكمعانيهامعلغتهم.ىذهىياليتتستخدـعلىالفورلكل

.49منالتعبَتاتاظتنطوقةكاظتكتوبة
 طريقةثنائيةاللغة .ٙٔ

 الطريقة ىذه تشبو أكجوعلى على تعتمد فهي عليها، اظتتعارؼ الطريقة
اليقتصرىذاعلىاظتفرداتكلكنوكالتشابوكاالختالؼبُتاللغتُتاألكىلكالثانية.

كتر كاألشكاؿ األصوات ايشمل اللغتُت. لطوؿيتمّفكيب كفقنا اظتكوانت ترتيب
االختالفات لشرح األكىل اللغة ُتستخدـ كتعقيدىا. الرشتية الصوتيّالعناصر اتيف

يتمّ كاظتفردات. لتمرينكالقواعد كأساس االختالؼ نقاط من نقطة كل استخداـ
 .50منهجي
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:مثل،بصرؼالنظرعنىذهاألساليب،التزاؿىناؾمتغَتاتأقلمشوالن
التبسيط الفيلم،كطريقةاحملادثة،طريقةاظتوقف،كطريقة ،كالطريقةاظتخربية،كطريقة

51.مئاتالطرؽاليتشتيتابسماظتؤلفكغَتذلكمنية،كالطريقةاألساس
 ادلبحث الثاين : طرق تعليم علم النحو والصرف يف إندونيسيا

ىناؾالعديدمنطرؽتعليمعلمالنحوكالصرؼيفإندكنيسيا.طورتىذهالطرؽمنعدة
طرؽالتعليماللغةالعربيةالسابقة،كمنىذهالطرؽكمايلي:

 Soroganطريقة-ٔ
 الدفع.تُعرؼطريقةsorogىوsoroganأصلكلمة أيضناsoroganالذميعٍتيفاصتاكية

ابسمنظاـالتالقيأكالنظاـالفردمألفالتعلميتمابلتناكبعنطريقدفعالكتابأماـ
 طريقة تتمثل مساعده. أك دراستوsoroganالكيام اظتراد الكتاب الطالب يعرض أف يف

األمر.كيستمعإ ليواظتعلم،مثتقدميالتعليقاتأكالتصحيحاتكالتوجيوإذالـز
 Bandonganطريقة-ٕ

 ظBandonganطريقة لزاماخزايرم أكرفاكفقا معلم كيام، قبل من الكتاب تسليم ىو
.قراءةكشرحػتتوايتالكتاب،بينمايستمعالطالبكيكتبوفالًترتاتكيتلقوفاألستاذ

يتطريقةأمثل-ٖ
 أمثليتطريقة ذترة الىي كافكيامفكر طالبنا، أصبح عندما اضتكيم. توفيق اضتاج

منوحفظآالؼآايت ألنوكافمطلوابن ألفية.مثقاـبتلخيصآالؼاآلايتكتابمضطرابن
 يت.ثليفمائةكستسُتمقطعنا،حىتيسهلفهمها،تُعرؼىذهالطريقةابسمطريقةأم

غتلداتثلأم ستسة لو القيت صيغة كقتا إضافيُت، ككتابُت الكتب كخلاعمن ةصدة
اسم،كاإلشارةماس،ككاسمالضمَتلفيةبنمالك.يناقشاجمللداألكؿاضتركؼجر،كتابأ

 كأكزافاسمالفاعلكأكزافاسمأنواعاالسمكاالسموصوؿ.يناقشاجمللدالثاينعالماتاظت
كأبتداظت،الذميؤثرعلىأبتدعناظتيناقشاجمللدالثالثاظتفعوؿ. ،ؼرصغَتمناسم،
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منقبل.مثيفاجمللدالرابعلتتومعلىاإلعرابالذينتبعواأشتاءممعتل،كاس،كاسممشتقك
لتتومعلىي.مثيفاجمللداألخَت،اجمللداطتامساضاظتلعكزاففأل،كع،كفااظتاضيلعف

لفعل،املالنواصبلفعلاظتضارععومزيد،فعلاظتضارعكزافأ،كفعلاظتضارع عواملاصتـز
 اظتهمة.قواعد،كفعلاألمرك،اظتضارع

 زييطريقةدت-ٗ
يزىينتيجةحبثجترييبمنقبلاظتؤلفالذمبشربطريقةأابزاعلىكياميطريقةدت

دت يأنس تدرس اليت الطريقة من مزيج ىي الطريقة ىذه يز. دتييز أانس ؼتتلفكيام مع
 دتأساليب طريقة تعلم من اعتدؼ كالعصبية. الفعالة طالبيالتعلم أم جدا، بسيط يز

القرآفابلفعل،كنتكنهمالقراءةكالًترتة اظتدارساالبتدائيةكاظتبتدئُتالذينيستطيعوفقراءة
كالكتابةابللغةالعربية.

،كدتييزٕ،دتييزٔطريقةدتييزلديهاثالثةمستوايتمنالنتاىجالدراسية،كىيدتييز
ىوالطالبقادرةعلىقراءةالقرآفبشكلمتقطع،كيفهموفٔ.اعتدؼمنتعلمدتييزٖ

ىوالطالبقادرةعلىقراءةكتابالًتاثاظتنتقط،ٕالتصريفكالضمائر.اعتدؼمندتييز
إىلٖيزييهدؼدت فهماإلعراب،كالعوامل،كالشبواصتملة،كرتلةالفعلية،كرتلةاإلبتدائية.

الرقمية،تشغيلأجهزةالكمبيوترًتاثالكتبالك،علمالنحوكالصرؼجعلالطالبيتقنوف
.الشاملةكتبةاظتك اليتحتتومعلىمااليقلعنآالؼالكتباليتنتكنالوصوؿإليهاغتاانن

 لـولع.طريقةاظتفتاحلٙ
ق اظتصابتكر طريقة للَتم أبعفتاح القائم من أكامر على بناء ملـو عهدعماؿ

ىذهالطريقةيفالتعلمموجزةكؽتتعة.حتتومطريقةاظتفتةلل علىعسيدكجَتم.يتمحـز لـو
رؼللمستولاألساسي.تقريباكلاحملتوايتمأخوذةمنكتاباظتخلص،صوكالحقواعدالن

 ي.طابإلضافةإىلبعضاظتعلوماتمنألفيةبنمالككنظماإلمري
يصناللمبتدئُتيفتعلمقواعداللغةالعربية.يتمتقدميىذهمتتصميمىذهالطريقةخص

، جبداكؿ كغتهزة ، كعملية بسيطة كالصيغ كاالستنتاجات ، اإلندكنيسية ابللغة الطريقة
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كفتاذجدتارين،كتصميماتجذابة،كاظتوادمدغتةمعاألغاين.متتصميمىذه كخطط،
.الطريقةلتكوفؽتتعةكسهلةللمبتدئُت

منتت ىوفهمٔغتلداتمنالكتب.اعتدؼمناجمللدٗكوفطريقةاظتفتاحللعلـو
ب.يفاجمللدعر،كالقدرةعلىالتمييزبُتمبٍتكماضتركؼكالفعلككلماتاالسمالطالب

 فهم الطالب يستهدؼ الالثاين، كاسم اظتناكرة اظتكةعرفاسم كاسم اظتذكر كرتيدثنأاسم
عنشتكم الثالثأىداؼالتحصيلالطالبالذينيفهموف يفاجمللد عفالق. بٍتملكىم
ككمزيدغتردكربعمك ؿ.اجمللدالرابع،كتبأفيفهمالطالبتامعكححيصغتهلككمعلـو

 عواملالنواصب.،فعاظتستهدفوفاظتقاطعاليتكتبقراءهتا،الر
 .طريقةمنهجيٚ

ونورسيوبينماكافيدرسيفجامعةاألزىريفمنقبلجوكيمتتطويرطريقةمنهج
إلتقاف يومنا ثالثوف مدتو فالش برانمج عن عبارة الربانمج ىذا كاف البداية يف القاىرة.

ال مثلًتاثالكتاب مصر، القاىرة، يف دراستهم يتابعوف كانوا الذين األجانب للطالب
ورسيوإىلإندكنيسيا.إندكنيسياكماليزايكاتيالند.مثأتقنبعدعودةجوكون

جينظاـالتالقيبُتاظتعلمُتكالطالب.يتمتعليمكلطالبأفيتبعهتستخدـطريقةمن
النصالعريببشكلصحيحكفقاللقواعدالعربية،سواءيفنصالقرآفأكاضتديثأك

النصوصالعربيةبشكلإعرابالكلماتيفالكتاباألصفر.كمايتمتعليمالطالبحتليل
كؽ.منأجلجعلالتعلمأكثرإاثرةلالىتماـالذيرافقوالنحوكالصرؼحيحكفقالقواعدص

كليسؽتال،يتمصياغةالقواعدمعالتعليماتالربغتيةكاألغاين.كمايتمتعليمالطالب
كتدريبهمعلىتررتةالنصوصالعربيةإىلاللغةاإلندكنيسية،إمامًترتةابلكلمة،أكمًترتة

أكمًترتةفورية.حبرية،
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 منهجية البحث
 أ. مدخل البحث ومنهجه

يفتعليمجتربةجوكونورسيويفتطويرطريقة"منهجي"عرضيهدؼىذاالبحثإىل
نوعيألفالاظتدخلاظتستخدـيفىذهالدراسةىوظتدخلفإفا،لذلك.علمالنحوكالصرؼ

ىذا .52التعبَتعنهايفشكلشفومكحتليلالبياانتاليستخدـاإلحصاءاتالبياانتيتم
الباحث ألف نوعي حبث ىو غَتىانفسهةالبحث مبساعدة البياانتيىاأك رتع أداة

كاليت.53الرئيسية ، الناسكأفكارىم ظتشاعر اثقبة البحثالنوعيالكتسابنظرة يستخدـ
 .ٗ٘ةنتكنأفتوفراألساسللدراساتالنوعي

نوعالبحثاظتستخدـيفىذاالبحثىوالدراسةاضتالة.تقتصرالدراسةاضتالةكاف
علىمنطقةضيقة)صغَتة(،ألهناتدرسالسلوؾعلىاظتستولالفردمكاصتماعيكاظتؤسسي

كماتقتصراضتاالتعلىأنواعمعينةمناضتاالت،يفمكافمعُت،كيفكقت كالتنظيمي.
منعلىالرغممن معُت. اضتالة إالأفحبثالدراسة أفنطاؽأكغتاؿالدراسةضيق،

لذلك،فإفكحدةحتليلالدراسةاضتالةىيفردأكغتموعة.الناحيةاظتوضوعيةمتعمقللغاية
.٘٘أكمؤسسةأكمنظمة،كليساجملتمعككل

 ب. البياانت ومصادرها
ىييفشكلكصفي،، Taylor dan Bogdan البياانتيفالبحثالنوعيكفقناؿ

البياانتالنوعيةىي يفشكلكلماتمنطوقةأكمكتوبةحوؿالسلوؾالبشرماظتلحوظ.
بياانتأكليةمنالعاملالتجرييبيفشكلأكصاؼمفصلة،كاالقتباساتاظتباشرة،كتوثيق
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أيضاالصيدالبياانتالنوعيةىي . (open-ended narrative) اضتالةاليتمترتعهاكسردمفتوح
يتمشرحجتاربالناسبعمق،كفقاظتعٌتاضتياة علىكلماتمواضيعالبحثبلغتهماطتاصة.

كمفصلة متعمقة النوعية البياانت نفسها. للمواضيع االجتماعية كالتفاعالت كاطتربات
مصادرالبياانتيفالبحوثالنوعيةيفشكلأقواؿكأفعاؿ،كالباقيىوبياانت .56كمطولة

 .57افيةمثلالواثئقأكمصادرالبياانتاظتكتوبةكالصوركمقاطعالفيديوإض
جوكونورسيوجتربةيكتتفقالبياانتالواردةيفىذهالدراسةمعػتورالبحث،كى

 تطوير طريقةيف يتعلل"منهجي" كالصرؼم النحو مصادرعلم على اضتصوؿ يتم حبيث
ب البياانت كة،طريقثالثة كالتوثيقاظتقابلاظتالحظة ىية الدراسة ىذه يف البياانت مصادر .

طوّ الذم نورسيو جوكو من اظتباشرة التجربة "منهجي".قصص طريقة علىر اضتصوؿ مت
طريقة تطوير يف نورسيو جوكو رحلة على العياف شهود أحد من الثاين البياانت مصدر

 .كىوأؾتجاسلفياففناينمنهجي

 ج. أسلوب مجع البياانت
 رتعالبياانتيفىذاالبحثىو:أسلوب

اظتالحظة.ٔ
رتع يف مفيدة اظتالحظة اظتالحظة. طريقة خالؿ من البياانت الدراسة ىذه جتمع

نوعاظتالحظةاظتستخدمةىياظتالحظة.ٛ٘بياانتالتفاعلالسلوكيأكاالجتماعياظتختلفة
هتدؼىذهاظتالحظةأكثرمشوالن.اظتيزةالرئيسيةللمالحظةاظتباشرةىيتوفَتجتربةاظتباشرة.

استمرتي.إىلمراقبةالتفاعلبُتالطالبكاظتعلمُتيفعمليةالتعلمابستخداـطريقةمنهج

                                                             
56

 Ivanovich Agusta, "Teknik Pengumpulan dan Analisis Data Kualitatif", Pusat Penelitian 

Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor 27 (2003). 
57

 Ahmad Rijali, "Analisis data kualitatif", Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah 17,  22عذد 

(8111 :)21–12 . 
58 Tutik Rachmawati, "Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif", UNPAR Press. 

Bandung, 2017. 



ٕٛ 
 

 

 يف أم أايـ، أربعة ظتدة ٕٚاظتالحظة ٜٕك ٖٓك ٖٔك معلمُتٕٕٔٓأكتوبر مع
 ؼتتلفُتيفنفسالفصل.

 قابلةاظت.ٕ

البياانتاظتتعمقةالستكماؿالفجواتيفكجترماظتقابالتللحصوؿعلىمزيدمن
القصة.نوعاظتقابلةاظتستخدمةىومقابلةىيكلرتعهامنخالؿتقنياتالبياانتاليتمتّ

عدّتةرحريةيفطرحاألسئلةعلىالرغممنأفالباحثثأكةلباحثاكوفتشبومنظمة،حبيث
جتعلأدلةاظتقابلةمن.59قنيةالسابقةإرشاداتللمقابلةبناءنعلىبياانتغَتكاملةمنالت

اثنافمنالذيندتتمقابلتهميفىذه ٓٙاظتمكنرتعاظتعلوماتاظتوجهةللظاىرةقيدالدراسة
صاحباضتجرةاسيلفياففاانين،جالدراسةقتاجوكونورسيوكمؤلفلطريقةمنهجيكأؾت

 جوكونورسيوكشاىديفعمليةتطويرطريقةمنهجي.

 توثيق.الٖ

اثبتنا البياانتمنخالؿتقنياتالتوثيق.تعداظتستنداتمصدرنا الدراسة جتمعىذه
نتكنأفتكوف .61للمعلوماتألهناالتتغَتبسببعواملمثلالتغيَتاتيفاظتكافكالزماف

ككالقتاأييتمن .63كأعماؿشكلية62الواثئقاليتمترتعهايفشكلمصادرشفويةكمكتوبة
الكتبككسائلالتواصلاالجتماعيكاظتقاالتعلىشبكةاإلنًتنتكاظتوادالسمعيةالبصرية.
الواثئقتكملةالستخداـالطرؽالسابقة.كستكوفنتائجالطريقةالسابقةأكثرمصداقيةإذا
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ع،أكالسَتةدعمهااتريخشخصيضتياةالطفولة،أكيفاظتدرسة،أكيفالعمل،أكيفاجملتم
 .64الذاتية

 د. حتليل البياانت
اظتواضيعية.دخلالزمنيةكاظتدخلالتقنياتالتحليليةاظتستخدمةيفىذاالبحثىياظت

ةكاظتقابلةالزمٍتبُتالتجربةكالوقائعاظتصفاةمنالبياانتاألكليةعناظتالحظدخلككتمعاظت
يتمترتيبقصصجتارباظتخربينبناءنعلى.٘ٙكالواثئقاليتتوضعبعدذلكيفترتيبزمٍت

األحداث. كقت كالًتميز تشابو مرات، عدة النص قراءة اظتوضوعي النهج يتضمن بينما
االستقرائي،كتطويراظتوضوعاتكاظتواضيعالفرعيةكػتاكلةحتديدالعناصرالسرديةاألساسية

ككلكتفسَتىامنخالؿيتماضتفاظعلىالقصصاليتمترتعها .ٙٙاظترتبطةبكلموضوع
 .ٚٙةاظتوضوعاتاليتحددىاالباحث

 ه. صحة البياانت
البياانتاليتمتاضتصوؿعليها، ثالثطرؽلتعزيزصحة الدراسة تستخدـىذه

كىيالتثليث قاؿدينزينيفاقتباسالطريقة  Fusch andكتثليثاظتصادركتثليثاطترباء.

Nessلنفس ؼتتلفة نظر ككجهات مستوايت اظترء هبا يستكشف طريقة ىو التثليث أف
.التثليثيسمحللباحثُتظتعرفةماإذاكانتاالستنتاجاتاليتمتاضتصوؿعليهاٛٙالظاىرة
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ككلماأتكدتمنالفئاتكاالستنتاجاتاليتأكدهتامصادر.منحتليلالبياانتاظتوجودة
كا كلما ؼتتلفة، صحةبياانت أكثر النتائج اظتصدر.ٜٙنت من البياانت الستخراج نظرنا

اظتقارنة مع كالسياؽ الشكل حيث من دقتها من التحقق الباحث على كتب ، األصلي
 .ٓٚاظتستمرة،لذلكتستخدـىذهالدراسةأيضناتثليثاطترباء

ةقابلكاظتكاظتالحظةىيكلالقصة،أممنخالؿالطريقةيستخدـىذاالبحثالتثليث
.تثليثمصادرالبياانتاليتمتاضتصوؿعليهامنمصدرين،قتاجوكونورسييو71التوثيقك

تثليثاطترباءمنخالؿفحصالبياانتمنقبلالكأحدشهودالعيافمنجتربتو.يتمإجراء
.72خبَتيفىذهاضتالةىواظتشرؼفيمايتعلقبصحةكمالءمةالبياانتمعأىداؼالبحث
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 الفصل الرابع

 عرض البياانت وحتليلها
التحليل الباحثة استخدمت إجراؤه. مت الذم البحث كنتائج بياانت الفصل ىذا يصف
اظتوضوعيكالتحليلالزمٍتلتحليلالبياانتاليتمترتعها.اظتوضوعاتيفىذاالفصلمرتبة
حسبالتسلسلالزمٍتلألحداث.تشملاظتوضوعاتاليتسيتمتقدنتهايفىذاالفصلما

اطتلفية،ب(ليميةاليتأثرتتطويرطريقةمنهجيلدلجوكونورسيواطتلفيةالتعيلي:أ(
علمتنفيذالتعليم،ج( طريقةمنهجيلتعليمعلمالنحوكالصرؼلدلجوكونورسيوتطوير

نورسيو جوكو لدل منهجي بطريقة كالصرؼ النحو د( منهجي، طريقة بُت اإلختالفات
طريقةمنهجيمساقتة،ىػ(جوكونورسيوكطريقةتعليمعلمالنحوكالصرؼاألخرللدل

 .لتعليمعلمالنحوكالصرؼلدلجوكونورسيو

 أ. اخللفية التعليمية اليت أثرت تطوير طريقة منهجي لدى جوكو نورسيو
أـ السيدكردمكالسيدة زكجُتقتا من أكالد اطتامسلثمانية الولد نورسيو، جوكو

 قرية يف األربعاء يـو جوكو كلد الموؾتافشفاعة. سولوكورا، اتكرىرجو، فيتييُت، ٕٓيف
.درسجوكوالقرآفكاللغةالعربيةمنذالصغربتوجيومناألستاذساميادم.ٜٙٛٔأكتوبر

الدين،منهمعلمالنحو،كالصرؼ،كالتفسر،كاألخالؽ،كالفقويفمسجد تعلمجوكوعلـو
عل كاستكشاؼ دراسة ظتواصلة متحمس جوكو قريتو. يف يفصغَت جوكو درس الدين. م

 العلـو دار مدرسة أم اظتؤسسة نفس يف دراستو اتبع مث اإلبتدائية العلـو دار مدرسة
اظتتوسطة.ابإلضافةإىلالدراسةيفقريتوكيفاظتدارسالرشتية،كلصباحعندالفجر،يركب

كيامأزت الدينكالقرآفحتتإشراؼاظترحـو دسيبويوىوكرفاقودراجاهتمالكتسابعلـو
كنوكَتتو،دككوف،جريسيك.  يفالقريةاجملاكرة،يفمعهدمفتاحالعلـو
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الدينية الثناكية مدرسة يف دراستو جوكو كاصل اظتتوسطة، مدرسة من خترجو بعد
(MAK أفندم( مسهويل كيام اإلشراؼ حتت الموؾتاف األنور،سيمو، مطالع معهد يف

مدرسةالثانوية،خدـجوكواألستاذخاطب.بصفتوكالدكتورختيبصاحل.أثناءدراستويف
إليواألستاذخاطب.ليسمن األكامراليتكجهها ؼتلصنا،كافجوكويطيعدائمنا سانًتاين
ابلتدريسخارجاظتدينة،كيساعديفزتل النادرأفيرافقجوكواألستاذخاطبالذميقـو

مرا جوكوعلىالطريقأثناء درس ما غالبنا قدـحقيبتو. لألستاذخاطبيفالسيارة. فقتو
أثناء بعد. فيما جوكو اليتسجلها العلمية اظتواد من كغَتىا النحو خاطبعلـو األستاذ
انتظاراألستاذخاطبللتدريسيفالفصل،حفظجوكواظتواداصتديدةاليتقدمهااألستاذ

خاطب.
“ilmu itu dibawa oleh guru, jadi kita harus tunduk pada guru, agar kita dapat ruh ilmu. 
Ta‟dzim dan khidmah, jangan sampai berani melawan guru. Kita harus tahu latar 

belakang guru kita. Dan doakan guru kita, kunjungi rumahnya. Agar ilmu itu masuk 

pada kita” (nasihat Joko Nursiyo pada murid-muridnya, hasil observasi 28 oktober 

2021) 

"اظتعرفةأتيتمناظتعلم،لذلككتبأفـتضعللمعلم،حىتنتمكنمنتلقيركحاظتعرفة.التعظيمك
قم معلمنا.كنصليمنأجلمعلمنا أفنعرؼخلفية علينا اظتعلم. علىمعارضة اطتدمة،الجترؤكا

" إلينا منزلو.حىتأتيتاظتعرفة )نصيحةجوكو ٖٚبزايرة نتائجاظتالحظة أكتوبرٕٛنورسيولطالبو،
ٕٕٓٔ) 

دفعو اإلسالمية. الشريعة بدراسة أيضنا مهتم فهو ، العربية للغة حبو إىل ابإلضافة
اىتماموظتواصلةتعليمويفقسمالشريعةاإلسالميةيفجامعةاألزىر،القاىرة،مصر.ليس

اظتنظمات.أثناءدراستواصتامعيةكاففقطالًتكيزعلىاحملاضرات،جوكوتشارؾبنشاطيف
 انشطاكطاقميفالشعبةالعلميةكالكوادريفمنظمةغتلسالطلبةاإلسالميجبامعةاألزىر.

منظمة يف كالعلمية البشرية اظتوارد قسم منسق أيضنا ىو جوكو ، ذلك إىل ابإلضافة
                                                             

73
  ٕٕٔٓأكتوبرٕٛنصيحةجوكونورسيولطالبو،نتائجاظتالحظة 
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GAMAJATIM(الشرقية غتتمعجاكة يفخ) عائلة مصر. ، اظتزدزتةيفالقاىرة حياتو ضم
يف اظتشايخ يعقدىا اليت الدراسات يف اظتشاركة يف أيضنا ينشط كاظتنظمات، ابحملاضرات
إىلذلك، كاظتشاركةيفمنتدايتالنقاشكالدراساتالعلمية.كابإلضافة ، اظتسجداألزىر

ربأصبحجوكوأيضامنسقاعلمياليصبحمدرابكمعلماللغةالعربيةلكلمنالطالبالع
كغَتالعرب،مثلإندكنيسياكماليزايكاتيالند.

بعدخترجومنالتعليماصتامعي،اتبعدراساتاظتاجستَتكختصصيفأصوؿالفقويف
اإلفتاء يفدار للدراسة يفمصر كقتو استغل كما القاىرة. األزىر، جامعة نفساصتامعة،

فتولمصريةحتتإشراؼاظتفيتاظتص كىيمدرسة عليرتعةاظتصرية، دكتور. أ.د. رم،
يف دمحم. التدريس على ظتساعدتو إندكنيسيا إىل العودة جوكو من خاطب األستاذ طلب

مدرستوكأطاعجوكوأكامره.بعدعودتومنمصر،عادظتواصلةدرجةاظتاجستَتيفالشريعة
اإلسالميةيفجامعةسنافأمبلاإلسالميةاضتكوميةسورااباي.

 شخصغتتهدكنشطيفالتعلم،ىوأيضناشخصذكيكعبقرم.جوكونورسيوىو

ساعات ثالث ىو الراحة كقت أف حُت يف للتعلم، استخداما أكثر ىو اليـو يف الوقت
كاحد. كنتكنقراءةالكتابالذميقع فقط.كقددرستكتبواصتامعيةمراراكتكرارايفيـو

.يفكلمرةكافينتهيمنصفحةمراراكتكراراحىتخادتوستسمراتيفٓ٘ٔيف اليـو
ابإلضافةإىلاالجتهاديفاظتطالعة،فإف قراءةكتاب،كافيعيدكتابتويفشكلملخص.

رتعةبعداالنتهاءمن جوكوسريعأيضنايفاضتفظبنظرةكاحدةكشتعكاحد. كيفكليـو
اظت اطتطباليتألقاىا كيلخصجوىر اظتقدمة يدكف كاف ، اصتمعة شايخيفاصتامعصالة

كل األزىر. رتع لقد تسجيل. جهاز استخداـ دكف مباشرة اظتقدمة خطبة كلتفظ
بومنذأفعاشيفمعهد.  اظتلخصاتمنسنةإىلأخرل.جوكولديوشعارحياةالتـز
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“motto hidupnya beliau itu satu, kalau orang lain belajar di pondok bisa mencapai 6 

tahun bahkan sepuluh tahun, maka saya harus belajar satu hari, hasilnya sama dengan 

mereka belajar satu bulan, satu bulan saya belajar hasilnya harus sama dengan mereka 

belajar satu tahun, satu tahun hasilnya harus sama dengan mereka belajar sepuluh 

tahun” (Hasil wawancara dengan Ustadz Angga Silfian Fanani, teman sekamar Ustadz 

Joko Nursiyo semasa belajar di Universitas AL-Azhar Kairo, Mesir. 31 Oktober 2021) 
"شعارهيفاضتياةكاحد،إذاكافالناسيدرسوفيفمعهدنتكنأفتصلإىلستسنواتأكحىت

كاحدكتبأفتكوفىينفسهااليتيدرسوفظتدةشهرعشرسنوات،فإفالنتائج اليتأدرسهاليـو
كاحد.ككتبأفتكوفالنتائجاليتأدرسهاظتدةشهرىينفسهاالنتائجاليتدرسوىاظتدةعاـكاحد.

)نتائجٗٚكتبأفتكوفنتائجدراسيتيفسنةكاحدةىينفسهانتائجدراستهمبعدعشرسنوات"
س أؾتا مع القاىرة،مقابلة األزىر، جامعة يف دراستو أثناء نورسيو جوكو سكن زميل فناين، يلفياف

 (ٕٕٔٓأكتوبرٖٔمص.
شعاراضتياةالذميتماالحتفاظبوىوالسببيفأفجوكوغتتهدكنشطللغايةيف

اليكفيأفتكوف الدراسة.يستغلكقتوعلىأفضلكجويفالدراسةأكالقراءةأكالكتابة.
كالصرؼنشطنا النحو علم بتدريس أيضنا يقـو بل ، فحسب كاظتنظمات احملاضرات يف

الربؽإلتقافقراءة جوكوبرانمجطريقة بدأ للطالباألجانبالذينيدرسوفيفالقاىرة.
الوالدةطريقةمنهجي. كتبالًتاثظتدةثالثُتيومنا.أصبحىذاالربانمجرائدن

 عليم علم النحو والصرف لدى جوكو نورسيوب. اخللفية تطوير طريقة منهجي لت
يبدأتعلماللغةالعربيةيفإندكنيسيايفالتدريسمنذسنمبكرةمنمدرسةاإلبتدائية

الثانويةككذلكيفاظتعاىداإلسالميةكمؤسساتالدكرةالتدريبية كمدرسةاظتتوسطةكمدرسة
بيةأقلمناظتستولاألمثلحبيثكغَتىا.لكنيفبعضاألحيافتكوفنتائجتعلماللغةالعر

مؤىلة. غَت العربية اللغة يف مهاراهتم تزاؿ ال الذين اطتركتُت من العديد يزاؿ الطالب ال
العربية التحدثابللغة منهم للعديد نتكن ، مصر ، يفالقاىرة يدرسوف األجانبالذين

                                                             
األزىر، 74 يفجامعة دراستو أثناء نورسيو زميلسكنجوكو فناين، سيلفياف أؾتا مع نتائجمقابلة

 ٕٕٔٓأكتوبرٖٔالقاىرة،مص.
 



30 
 

 

التدريبعلىإتقافقراءةكلكنهمضعفاءيفقراءةالًتاث.دفعذلكجوكونورسييوإىلتوفَت
كتبالًتاثللطالباألجانبمندكؿجنوبشرؽآسيامثلإندكنيسياكماليزايكاتيالند

 الذينكانوايدرسوفيفالقاىرةمصر.
بدأجوكونورسيوبرانمجطريقةالربؽإلتقافقراءةكتبالًتاثظتدةثالثُتيوما.مت

بتنيةدرباألزتر٘رقمAٔٔيفاظتبٌتٕٓٔٓديسمربٚتدريسالربانمجألكؿمرةيف
أدتخربتوالتدريسية شخصا.ٗٔدّرصالواقعخلفاصتامعاألزىرمعأكؿطالبلومن

يفىذاالربانمجإىلقياـجوكوبتأليفكتاببطريقةجديدةلتعلماللغةالعربية،خاصةعلم
إلتقافالكتاباألصفريفالنحوكالصرؼ،كالذمأطلقعليواسم"منهجي:برانمجفالش

يومنا".ُنشرىذاالكتابألكؿمرةيفالقاىرة،مصر.تلقىىذاالكتابتقييماترائعةٖٓ
منالطالباإلندكنيسيُتكاظتاليزيُتكقدطُبععدةمراتحىتاآلف.نظرناللعددالكبَتمن

تمدرسةالنحواظتتحمسُتالذينأرادكادراسةىذاالكتاب،فقدأسسجوكومدرسةشتي
 اظتطالعاألنوار.

اظتسلمُت علماء رتعية مع كابلتعاكف تتطور األنور مطالع النحو مدرسة تزاؿ ال
 إىل(ICMI)اإلندكنيسية اشتها كغَتت اظتدرسة ىذه طورت الوقت، مركر مع القاىرة. يف

لقضاءعلى،كا(Mawar)اظتدرسةمطالعاألنورأكيفكثَتمناألحيافاختصارىاإىلماكار
"النحو قبل" كلمة من مظللة دراسية مؤسسة حاليا ماكار قبل. من موجودة كانت اليت

القاىرة. (orsat ICMI) منظمةرتعيةعلماءاظتسلمُت
“Pada awal berdirinya, Mawar hanya terkonsentrasi pada ilmu Nahwu dan Sharaf. 

Tetapi kemudian berkembang dengan membuka pelatihan untuk salah satu cabang 

ilmu Fikih yaitu ilmu Mawaris atau ilmu Faraidh”    ) Hasil dokumentasi dari website 

Informatika Mesir, "Mawar ICMI Kairo Selenggarakan Training Intensif Ilmu 

Mawaris Di Kairo", Informatika (blog),  8181َىفًبر،  18تاريخ انىصىل , 

http://www.informatikamesir.com/2017/12/mawar-icmi-kairo-selenggarakan-

training.html. 
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فتح"يفبدايةأتسيسها،ركزتماكارفقطيفعلمالنحوكالصرؼ.كلكنبعدذلكتطورتمنخالؿ
ماكارثأكعلمفرائض" كىيعلـو الفقهية، نتائجالتوثيقمنموقع )٘ٚالتدريبألحدفركعالعلـو

 (.Mesirاظتعلوماتيةاظتصرية،
يفرحلتولتعلماللغةالعربيةكتعليمها،كجدجوكوالعديدمنأكجوالقصوريفتعلم
التدريسكعدـالتقييمكاإلشراؼمن العربية،مبايفذلكعدـامتالؾاظتعلمظتنهجية اللغة

ابإلضافةإىلذلك،غالبناماقبلفريقمناطترباءأكالقسماألكادنتييفاظتناىجالدراسية.
يلتقيجوكوأبشخاصدرسوااللغةالعربيةلسنواتكلكنهممليتمكنوامنقراءةكتابالًتاث
يف للدراسة األقل على سنوات ست األمر يستغرؽ الًتاث، كتاب قراءة إلتقاف ا. جيدن

ل كتبالًتاث. قراءة يتقنوا مل العديدمنخركتياظتعهداطتلفية توقعمعاىدخلفيةاظتعهد.
على بناءن لتسهيلتدريسعلمالنحوكالصرؼككذلكقراءةكتبالًتاث،متإنشاءفكرة
جتربتوإلعادةترتيبطريقةمنهجيإىلأربعةغتلداتمنالكتبكأداةإلتقافقراءةكتب

الًتاثبرفقةمدرس.
“kekurangan yang saya temui itu, satu, gurunya tidak punya metodologi, dia 

menerangkan cuma bergantung pada kitab. Kedua, kalau kita di sekolah kan ada 

kurikulumnya, tapi juga ada manajemen yang mengatur kurikulum, bagaimana kita 

menyampaikan ke anak-anak. Ketiga, harus ada supervisi, guru ngajar bahasa arab 

harus disupervisi oleh tim ahli, bagian akademik kurikulumnya. Itu yang saya temui. 

Saya juga melihat orang mondok bertahun-tahun ndak bisa baca kitab, dia kalam kalim 

ndak ngerti, jadi dia kalo mau bisa baca kitab itu mondoknya paling ndak minimal 6 
tahun, kan lama. Melihat itu, yang di sekolah-sekolah pondok yang ada formalnya itu 

kalo anak yang bisa baca kitab itu bisa dihitung jari. Kita ndak ngomong pondok salaf 

ya. Makanya itu, bagaimana sih mensiasati pondok-pondok umum ini yang ada 

formalnya belajar baca kitab itu gampang, ada fi‟il ada maf‟ul, ada mubtada‟ ada 

khobar. Maka terciptalah ide dengan pengalaman saya mengajar berkali-kali, 

bagaimana mengajarkan anak membaca kitab kuning dengan metode manhaji. Kalau 

langsung diajarkan dengan kitab bahasa arab, nahwu sorof pada umunya itu ndak bisa, 

kalau mau baca kitab belajar menggunakan kitab al-arabiyah baina yadaika, al-

arabiyah lin nasyi‟in itu ndak bisa, feelnya beda, harus ke kitab kuning” (Hasil 

wawancara dengan Joko Nursiyo, 28 Oktober 2021) 
النقصاف على"أكجو فقط يعتمد كأكضح التعليم، منهجية لديو يكن مل اظتعلم أكال، كاجهتها، اليت

إدارةتنظماظتنهج،كتنظم كنايفاظتدرسة،فهناؾمنهجدراسي،كلكنىناؾأيضنا الكتاب.اثنينا،إذا
                                                             

 ماتيةاظتصريةنتائجالتوثيقمنموقعاظتعلو 75
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للطالب. نقلو الذينيقوموف كيفية ككتبأفيشرؼاظتعلموف كتبأفيكوفىناؾإشراؼ، اثلثنا،
ماكجدتو.رأيت بتدريساللغةالعربيةعلىفريقمناطترباءكالقسماألكادنتيللمناىجالدراسية.ىذا
أيضناأشخاصنايدرسوفيفمعهدلسنواتكلكنهممليتمكنوامنقراءةالكتاب،إهنماليفهموفشيئنا

وأفيدرسيفمعهدظتدةستعنالكالـكالكلم،لذاإذاأرادأفيكوفقادرناعلىقراءةالكتاب،فعلي
الكتاب قراءة الطالبالذينيستطيعوف اطتلفية رأيتيفمعهد أليسكذلك؟. سنواتعلىاألقل،

االلتفاؼ نتكنعدىمعلىاألصابع.ؿتنالنتحدثعنمعهدالسلفية. السبب،كيفنتكننا عتذا
عوؿ،ىذااظتبتدأىذااطترب.لذلكحوؿمعهدخلفيةلتعلمقراءةالكتاببسهولة،ىذاالفعلىذااظتف

الكتبالًتاث الطالبقراءة تعليم مراتكيفية عدة منخالؿخربيتيفالتدريس الفكرة إنشاء مت
بطريقةاظتنهجي.إذامتتدريسهامباشرةمنخالؿالكتبالعربية،ككتبالنحوكالصرؼبشكلعاـ،

كت كنتترغبيفقراءة إذا أكفلنيكوفذلكؽتكننا، بالتعلمابستخداـكتابالعربيةبُتيديك،
)نتائجاظتقابلةٙٚكتابالعربيةللناشئُت،فالنتكنك،الشعورؼتتلف،عليكاستخداـكتابالًتاث"

 (ٕٕٔٓأكتوبرٕٛمعجوكونورسيو،
العربية يقرب أصبحتجتربةتدريساللغة خاصةيفتدريسعلمالنحوكالصرؼظتا

يفأماكنؼتتلفة،أكربمرجعصتوكويفتطويرطريقةمنهجي.كأمثلةمنأحدعشرعامنا
القواعديفكتابمنهجيمأخوذةمنكتبالفقوكآايتالقرآف.اعتدؼاألكيللتعلمالنحو
كاظتدرسة اظتتوسطة منهجيىوللطالباظتبتدئُتمثلمدرسة طريقة كالصرؼابستخداـ

دتكنالطالبمنمواصلةدراستهمإىلاصتامعاتيفالثانويةمعاعتدؼالنهائياظتتمثليف
ؼتصص منهجي طريقة ابستخداـ التعلم فإف الوقت، مبركر ذلك، كمع األكسط. الشرؽ
الذين للطالب خاصة متطلبات توجد ال ألنو فقط، للطالب كليس األشخاص، صتميع

يرغبوفيفتعلمعلمالنحوكالصرؼابستخداـطريقةمنهجي.
“Referensinya adalah dari pengalaman. Saya mengajar nahwu-shorof itu kurang 

lebih 11 tahun, melalang-buana (saya paham) Anak kalo diajar begini itu mbulet. 

Referensi awal ya itu, kalau referensi akademik ya dari al-Qur‟an dan kitab kuning. 

Ini memang ijtihad kita, pengalaman kita, contohnya diambilkan dari al-Quran dan 

kitab kuning itu kita analisis. Jadi referensinya tidak seperti anak-anak akademis 
yang referensinya nahwu shorof ya dari buku nahwu, hadits ya dari kitab hadits, 
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begitu. Sasarannya adalah tsanawiyah, aliyah, untuk persiapan melanjutkan studi ke 

timur tengah” (Hasil wawancara dengan Joko Nursiyo, 28 oktober 2021) 

"اظترجعمنجتربيت.لقدقمتبتدريسعلمالنحوكالصرؼظتدةأحدعشرعامنا،)أفهم(إذامتتدريس
األكيل،إذاكافاظترجعاألكادنتيمنالقرآفالطالبهبذهالطريقة،فسيكوفاألمرمعقدنا.ىذااظترجع

كالكتابالًتاث.ىذااجتهادان،كجتربتنا.كاألمثلةمأخوذةمنالقرآفكالكتبالًتاثالذمؿتللو.لذا
فإفاظترجعليسمثلالطالباألكادنتيُتالذينيشَتكفإىلعلمالنحومنكتبالنحو،كاضتديثمن

طالبمدرسةاظتتوسطةكمدرسةالثانوية،استعداداظتواصلةدراستهمكتباضتديث.كاألىداؼىيال
 (ٕٕٔٓأكتوبرٕٛ)نتائجاظتقابلةمعجوكونورسيو،.ٚٚإىلجامعاتيفالشرؽاألكسط"

كالذممتتقسيمؤٖٕٓيفالبداية،متجتميعغتلدكاحدمنكتابمنهجييفعاـ
علىأفيكونواأكثرزتاسناعندمايكملوفالحقناإىلأربعةغتلدات.ىذالتحفيزالطالب

منهجي طريقة كتاب تدريس مت التايل. اجمللد كيواصلوف منهجي كتاب من ا كاحدن ا غتلدن
اإلسالمية أمبل سناف جامعة يف الطالب تدريب يف مرة ألكؿ غتلدات أربعة من اظتكوف

جوكوأيضنابتدريسطر يقةمنهجييفمعهداضتكوميةسورااباي.ابإلضافةإىلذلك،يقـو
من الفضوؿ ظهر ذلك، بعد الموؾتاف. العلـو دار جامعة كيف الموؾتاف األنور مطالع
التعلم يف جوكو مع ابلتعاكف التعليمية اظتؤسسات اىتماـ أاثرت اليت األخرل األطراؼ

ابستخداـطريقةمنهجي.
“pada tahun 2013 dulu awalnya hanya satu jilid kemudian kita pisah jadi empat biar 

ada motivasi orang untuk belajar. Maksudnya begini, „Aku wes khatam jilid 1 lho‟, 

anak-anak TPQ kan begitu. Salah satunya juga kita mengajarkan manhaji ke 

majelis-majelis ta‟lim, 1 jilid itu tebal, besar, akhirnya minta diringkaskan, ya sudah 

kita menyesuaikan saja. Buku yang 4 jilid ini pertama kali diajarkan dulu di UIN 

Sunan Ampel”  (Hasil wawancara dengan Joko Nursiyo, 20 oktober 2021) 

،كافىناؾغتلدكاحدفقطيفالبداية،مثقمنابتقسيموإىلأربعةحىتيكوفالناسٖٕٔٓ"يفعاـ
للتعلم.أعٍتهبذا،"لقدانتهيتمناجمللداألكؿ،كماتعلم"،قاؿطالبركضةتعليممتحمسُت

كاحدنامن بتدريسكتابمنهجيجملالسالتعليم،ككفقناعتم،فإفغتلدنا القرآف،أليسكذلك؟.كنقـو
االكتابكتابمنهجيشتيكككبَت،أخَتناطلبواتلخيصالكتاب،لذلكقمنابتعديلو.متتدريسىذ

                                                             
77

 ٕٕٔٓأكتوبرٕٛنتائجاظتقابلةمعجوكونورسيو، 



34 
 

 

سورااباي" اضتكومية أمبيلاإلسالمية سوانف يفجامعة غتلداتألكؿمرة )نتائج ٛٚاظتكوفمنأربعة
 (ٕٕٔٓأكتوبرٕٛاظتقابلةمعجوكونورسيو،

 ج. تنفيذ التعليم علم النحو والصرف بطريقة منهجي لدى جوكو نورسيو
التعلمالذميويلاىتمامناألمرينإفالتعلماظتثايلللغةالعربيةكفقناصتوكونورسيوىو

مناظتؤكدأف مهمُت،كقتاالًتكيزعلىمهارةكاحدةيفاللغةالعربيةكالعدداظتثايلللطالب.
العربيةسيكوفأكثرفاعليةمنالتعلمالذم التعلمالذميركزعلىمهارةكاحدةيفاللغة

لغرضمنتعلماللغةالعربيةىوالتمكنعلىسبيلاظتثاؿ،ا نتزجبُترتيعاظتهاراتالعربية.
القراءة، مهارة يف اظتتضمنة الكالسيكية الكتب أك الًتاث الكتب قراءة ينبغي من ال إذنا

فسوؼ االثنُت، بُت اصتمع مت إذا ألنو ػتادثة، أك الكالـ مهارة التعلم كبُت بينو اصتمع
  .يتسببذلكيفعدـتركيزالطالبعلىفهماظتادةكإتقاهنا

لذلك،يفمعهددارالنحةبقيادةاألستاذجوكو،يركزعلىدراسةاللغةالعربيةعلى
ابإلضافةإىلالًتكيزعلىدراسة القدرةعلىقراءةالنصوصالعربيةكتررتتهابطريقةمنهجي.

كاحدة،فإفالتعلماظتثايلللغةالعربيةكفقناصتوكوىوالتعلمكجهنالوجومععددمثايلمن
ستسةعشرطالبنايففصلكاحدكعشرينشخصناكحدأقصىيففصلكاحد.

“bahasa arab itu terbagi menjadi macem-macem, ada kalam, muhadatsah, ada insya‟ 

ada qiro‟ah. ini kalo ndak dipisah-pisah, maka anak ketika belajar kitab yang ada 

muhadatsah, ada qiro‟ah kemudian ada insya‟, itu hasilnya ndak maksimal. Seperti 

orang belajar al-arobiyah baina yadaik, anak disuruh baca teks arab itu ndak bisa, 

karena disitu di-drill dengan qiro‟ah-qiro‟ah yang ndak ada harokatnya. Tapi mungkin 

dari segi pengayaan mufrodat dia hafal, tapi ketika dia dihadapkan pada alqur‟an, 

pada kitab kuning, ndak paham. Kemudian kalo belajar insya‟ ya ndak maksimal juga. 

Karena kalau menurut saya, kita sebagai orang Indonesia, sebenarnya ini adalah 
disiplin yang harus dipisah-pisah. Maka di Darun Nuhat itu dipisah-pisah, ada buku 

khusus insya‟ sendiri, yang mana antara ta‟bir syafawi dan ta‟bir taqriri kita satukan, 

lalu contoh-contohnya, praktik-praktiknya itu kekinian, yang setiap hari kita alami. 

Pernah saya membuat „jadikan jawabanmu dari 10 pertanyaan ini menjadi ta‟bir‟. Jadi 

dia bisa sekaligus membaca, menta‟bir dan mengarang. Makanya, namanya ta‟bir 

syafawi dan ta‟bir taqriri. Kenapa gontor itu sukses dalam hal muhadatsah, tidak 

dalam hal ilmu lain? Karena bukunya fokus muhadatsah. Jadi, fokus itu perlu. Nah, 
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kalau di Darun Nuhat itu kita fokuskan kepada bagaimana kita menguasai teks dengan 

buku Manhaji, sumber-sumbernya dari ayat-ayat al-Qur‟an, kemudian kita drill untuk 

praktik. Belajar bahasa itu ndak bisa klasikal dalam jumlah banyak, harus face to face 

biar maksimal. Kalau standart saya itu maksimal 20 orang dalam satu kelas, standart 

idealnya 15 orang, belajar bahasa arab baik untuk kalam, muhadatsah, maupun belajar 

qiro‟ah. Makanya kelas disini sedikit-sedikit muridnya. Itu pandangan saya, jadi tiga 

disiplin itu harus dipisah” (Hasil wawancara dengan Joko Nursiyo, 28 oktober 2021) 
يفرؽىذا، فإفمل ىناؾقراءة. ىناؾإنشاء ػتدثة، ىناؾكالـ، إىلأنواعؼتتلفة، مقسمة "العربية

 لنتيجةليستىياألفضل.فالولدعنددراسةالكتباليتفيهاػتدثة،ىناؾقراءة،مثىناؾإنشاء،فا

قراءة منهم يُطلب الذين األطفاؿ فإف يديك، بُت العربية كتاب يتعلموف الذين األشخاص مثل
على حتتوم ال اليت القراءة بنصوص ىناؾ يتعلموف ألهنم القراءة، نتكنهم ال فيو العربية النصوص

 عندما لكن حفظها، فقد اظتفردات، إتقاف حيث من رمبا لكن القرآفحركات. الكتاب كاجو أك
الًتاث،مليفهم.مثإذاتعلمإنشاءفلنيكوفىواألفضلأيضنا.ألنويفرأيي،ؿتنكإندكنيسيُت،
يفالواقعكتبفصلىذهاظتهاراتاألربع.لذلكيفدارالنحة،يوجدكتابخاصعنإنشاء،ؾتمع

.لقدجعلتمرةكاحدةفيوتعبَتشفهيكتعبَتحتريرم،فاألمثلةكاظتمارساتمعا صرة،نعيشهاكليـو
تعبَتا" العشرة األسئلة كالتأليفيفكقتكاحد.."اجعلإجابتكمنىذه حىتيتمكنمنالقراءة

كمنمث،فإفاألشتاءىيالتعبَتالشفهيكالتعبَتالتحريرمظتاذاينجحمعهددارالسالـجونتوريف
لكتابيركزعلىاحملاداثت.لذلك،الًتكيزضركرم.اآلف،يفداراحملادثةاليفاظتهارةاألخرل؟ألفا

النحة،نركزعلىكيفيةإتقاننالقراءةالنصوصابستخداـكتابمنهجي،كاألمثلةمأخوذةمنآايت
ابلتمرين.النتكنأفيكوفتعلماللغةكالسيكينايفعددكبَتمنالطالب،بلكتب القرآف،مثنقـو

لوجوحىتيتمتعظيمها.إذاكافمعيارمىوعشرينشخصناكحدأقصىيففصلأفتكوفكجهان
من لكل العربية اللغة يتعلموف كاحد يففصل عشرشخصنا ىوستسة اظتثايل اظتعيار فإف ، كاحد
الكالـكاحملادثةكتعلمالقراءة.عتذاالسببيوجديفالفصلىناعددقليلمنالطالب.ىذهكجهة

لذلك  ٜٚ"كتبفصلالتخصصاتالثالثةنظرم، نورسيو، معجوكو أكتوبرٕٛ)نتائجاظتقابلة
ٕٕٓٔ) 

كالصرؼ النحو تعلم أكالن، شيئُت: إىل كالصرؼ النحو تعلم نورسيو جوكو يقسم
كأداة،كالثاين،تعلمالنحوكالصرؼكعلم.التعلمابستخداـطريقةمنهجيىوتعلمالنحو

ريحكاستكشاؼالكتابالًتاث.تستخدـعمليةالتعلمنظاـكالصرؼكأداة،كىيأداةلتش
اظتلزمةالذمكتبأفيوجهوكيرافقواظتعلمبشكلكامل.اثنينا،تعلمالنحوكالصرؼكعلم،
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ايفالنحوكالصرؼ.يتطلبمعهد
ن
أمالغرضمنتعلمالنحوكالصرؼليصبحخبَتناأكعاظت

أفيتعلمالطالبالنحوكالصرؼكأداة،أمتعلمقراءةدارالنحاةيفاألشهرالثالثةاألكىل
الكتبالكالسيكيةكالتفسَتكالفقوكاضتديثكاألخالؽكالعقيدة.بعدأفيكملالطالب
بعدذلكلتعلمالنخوكالصرؼكعلم.لذلككشرط توجيههم يتم األكىل، الثالثة األشهر

ليفكتابابللغةالعربية.تؤكدللتخرج،كتبأفيكوفطالبدارالنحاةقادرينعلىأت
عمليةتعلمطريقةمنهجيعلىتوجيواظتعلمُتيفعمليةفهمالنحوكالصرؼ.تفتقرمعظم
اظتعهدذاتاطتركتُتاظتتميزينالذيناليتقنوفقراءةالكتابالًتاثإىلالًتكيزعلىالدراسة

اظتختلطةيفغتاؿاللغةالعربية.
“saya memisah belajar nahwu-shorof menjadi dua; belajar nahwu-shorof sebagai alat 

atau sebagai ilmu. Manhaji adalah belajar nahwu-shorof sebagai alat. Alat untuk 
membedah kitab kuning, mengi‟rob kitab kuning, membaca kitab kuning, itu manhaji. 

Kemudian harus didampingi oleh gurunya full, ini mubtada‟ ini khobar, ini fi‟il ini fa‟il 

ini maf‟ul, itu namanya metode mulazamah. Yang kedua adalah belajar nahwu-shorof 

sebagai ilmu, yaitu untuk menjadi ahli atau pakarnya, untuk menjadi ilmuwan nahwu-

shorof. Kalau belajar langsung dengan jurumiyah itu belajar nahwu-shorof sebagai 

ilmu bukan sebagai alat. Maka harus dipetakan dulu belajar nahwu-shorof sebagai alat 

dan belajar nahwu-shorof sebagai ilmu. Maka di Darun Nuhat itu ada dua; 3 bulan 

pertama belajar nahwu-shorof sebagai alat. Belajar membaca baca kitab kuning, 

ngomong bahasa arab, belajar tafsir, fiqh, hadits, akhlak dan aqidah itu ditempuh 

selama 3 bulan. Setelah itu belajar nahwu-shorof sebagai ilmu. Setelah bisa baca kitab 

kuning, ngomong bahasa arab, habis itu belajar menjadi ilmuwan ahli nahwu-shorof, 

makanya lulusnya sampai ngarang kitab. Mengarang kitab sebagai syarat lulus, diuji 
oleh dosen-dosen dari luar, ada yang nulis 100 halaman, 200 halaman” 

 تعلم كعلم. أك كأداة كالصرؼ النحو تعلم قسمُت؛ إىل كالصرؼ النحو تعلم قسمت بطريقة"لقد
أداةحتليلالكتابالًتاثكقراءةالكتابالًتاثىيمنهجي. منهجيىويتعلمالنحوكالصرؼكأداة.

مثكتبأفيرافقومدرسكامل،ىذاىواظتبتدأ،ىذااطترب،ىذافعل،ىذافاعل،ىذامفعوؿ،كىذا
بَتنا،لتصبحعاِلمنايفالنحويسمىطريقةاظتلزمة.كالثاينىوتعلمالنحوكالصرؼكعلم،أمأفتصبحخ

كالصرؼ.إذاكنتتدرسمباشرةيفكتاباصترمية،ستتعلمالنحوكالصرؼكعلمكليسكأداة.لذلك
كتبرسمخريطةلوأكالنلتعلمالنحوكالصرؼكأداةكتعلمالنحوكالصرؼكعلم.إذفيفدارالنحاة

كالص النحو األكىلمنتعلم الثالثة األشهر كالتحدثاثناف؛ الكتابالًتاث، قراءة تعلم رؼكأداة.
ابللغةالعربية،كتعلمالتفسَتكالفقوكاضتديثكاألخالؽكالعقيدةاستغرؽثالثةأشهر.بعدذلكتعلم
نا تعلمأفيصبحعاظت الكتابالًتاث،كحتدثالعربية، بعدأفدتكنمنقراءة النحوكالصرؼكعلم.
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رجليؤلفكتاابن.متاختباركتابةكتابكشرطللتخرجمنقبلػتاضرينخبَتنايفالنحوكالصرؼ،فتخ
النحاة.منبُتالطالبىناؾمنيكتبوف )نتائج ٓٛ"صفحةٕٓٓصفحة،ٓٓٔمنخارجدار

(ٕٕٔٓأكتوبرٕٛاظتقابلةمعجوكونورسيو،
كمهن كقدرات عمرية خلفيات إىل ينتموف الذين الطالب بُت التنسيق أجل من
ؼتتلفة،كتبأفيبدأكارتيعناالتعلممناجمللداألكؿمنكتابمنهجي.مهماكانتاطتلفية
كتبأفتبدأمنالصفر.بعداالنتهاءمنالتعلمابستخداـطريقةمنهجياجمللداألكؿظتدة
إىل يفاالنتقاؿ ؾتحوا الطالبالذين سيستمر الفصل. لتحديد اختبار متإجراء أسبوع،

تقنيةالتقييم لتايل،بينماسَتافقالطالبالذينملينجحواإلتقافمادةاجمللداألكؿ.اجمللدا
اظتستخدمةىيمنخالؿاختباركتايبكاختبارشفهيفيمايتعلقابلنظريةكالتطبيق.كتتخذ
النظريةاظتعنيةشكلمعرفةالتعاريف،بينمااظتمارسةىيقراءةالقرآفبًترتتوالنحويةكقراءة

نصكتابفتحالقريبمنخالؿحتليلموضعاصتملة.
“kita nol-kan semuanya dulu, kemudian satu pekan setelah itu, kita adakan ujian untuk 

pengelasan. kalau dia mampu, kita kumpulkan di kelas ini, kalau dia gak mampu, kita 

kumpulkan di kelas ini. Jadi, semuanya kita nol-kan jadi satu, satu pekan setelah itu 

baru bisa jilid 2. Kalau manhaji di Darun Nuhat kurikulumnya 3 bulan, kalau manhaji 

saja 1 bulan setengah, tapi yang inti kan bukan disitu, praktiknya disini, fiqih, tafsir, 

hadits. Kalau Cuma 1 bulan setengah itu manhaji dan kitab fiqih, kitab taqrib matan 

abi syuja‟. Evaluasinya ya tulis dan lisan, soalnya adalah teori dan praktik. Teori itu ya 

soal apa maksudnya ini, apa maksudnya itu, kemudian ketika diajak baca al-quran atau 
teks fiqh, dia bisa menganalisis” 

"سنصفركلشخصأكالن،مثبعدأسبوعكاحدمنذلك،سنجرماختبارنالتحديدمستولالصف.إذا
استطاع،ؾتمعهايفىذاالفصل،كإذامليستطع،فإنناؾتمعهايفىذاالفصل.ابلنسبةلطريقةمنهجي

،كلكنليسيفدارنوحاة،فإفاظتنهجالدراسيمدتوثالثةأشهر،إذاكانتمنهجيشهركنصففقط
ىذاىواعتدؼ،فاظتمارسةىنا،الفقوكالتفسَتكاضتديث.إذاكافشهركنصففقطكتبمنهجيك
نظرية كاألسئلة كشفوية، كتابية تقنيات ابستخداـ التقييم يتم شجاع. أيب متاف تقريب بكتاب فقو
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يعنيوذلك،مثعندمايُطلبمنو يعنيوىذا،كما قراءةالقرآفأكالنصوصكتطبيقية.النظريةحوؿما
(ٕٕٔٓأكتوبرٕٛ)نتائجاظتقابلةمعجوكونورسيو، ٔٛ"الفقهية،نتكنوحتليلها

ينصبتركيزالتعلميفدارالنحاةعلىتعلمعلمالنحوكالصرؼككذلكالقدرةعلى
قراءةالكتاباألصفربطريقةمنهجي.لتجنبتشبعالطالب،أقيمتفعاليةليلةالعربية.يف

مثلعركضىذ العربية، اللغة ابستخداـ نتكنللطالبتقدميعركضمتنوعة األنشطة، ه
لتصلالطالبالذينأكملوا القصصكاحملاضراتكتفسَتالقرآفكاضتديث. كركاية الغناء

 جوكوٖالربانمجظتدة العريبالذمكتبو كتابلساف إضايفمنخالؿ علىتعلم أشهر
الع لساف كتاب يتألف ابالستماع،نورسيو. خاص كتاب كىي: غتلدات، أربعة من ريب

ككتابخاصابحملادثة،ككتابخاصابإلنشاء،ككتابخاصمبهرةالًتاكبكالقراءة.
“Ada juga tambahan muhadatsah, cuma memang kita tidak cantumkan itu, karena 

anak-anak kita ini kalau muhadatsah sendiri mereka bisa. Kita ajari lewat kamus dan 

kitab lisanul arabi, kitab lisanul arabi ada 4 jilid, ada khusus insya‟, ada khusus 

muhadatsah, ada khusus istima‟ dan ada khusus maharah tarokib wal qiro‟ah. Cuma 

itu tambahan saja, yang kita jual itu nahwu shorof dan kitab kuning. Karena mereka 

setiap 2 minggu sekali disini kita adakan lailatul arabiyah, ada yang tafsir, ada yang 

hadist, ada yang ceramah, ada yang cerita, ada yang nyanyi. Itu ada di Darun Nuhat, 
tapi kalau ngomongin manhaji ya tidak ada hubungannya, karena manhaji tidak 

kesitu.” 

أبنفسهم. حقنا،ألفالطالبنتكنهمأداءاحملاضرة الندرجها لكننا إضافية، ػتدثة  "ىناؾأيضنا نقـو
ىناؾأربعةغتلداتمنالكتابلسافالعريب، ابلتدريسمنخالؿالقواميسكالكتبلسافالعريب.

كىناؾخاصظتهرةالًتاكبكىناؾخاصإبنشاءات،كىناؾخاصللمحادثة،كىناؾخاصابالستماع
نبيعوىوالنحوكالصرؼككتابالًتاث.ألهنمكلأسبوعُتىنايفدار كالقراءة.ىذاكلوإضايف،ما
كبعضها كبعضهايغٌّت، ليلةالعربية،ىناؾتفسَت،كبعضهاحديث،كبعضهاػتاضرات، النحاةلدينا

)نتائجاظتقابلةٕٛ"ألفمنهجيليسكذلكيقص.كلكنإذاكنانبحثمنهجي،فالعالقةلوبذلك،
 (ٕٕٔٓأكتوبرٕٛمعجوكونورسيو،

                                                             
81

 ٕٕٔٓأكتوبرٕٛنتائجاظتقابلةمعجوكونورسيو، 

82
 ٕٕٔٓأكتوبرٕٛنتائجاظتقابلةمعجوكونورسيو، 



39 
 

 

الحظتابحثةتنفيذالتعلمبطريقةاظتنهجيةيفمعهددارالنحاةظتدةأربعةأايـ،يف
نوفمرب.بناءنعلىاظتالحظات،يتمالتعلمابستخداـطريقةٔأكتوبركٖٔكٖٓكٕٛ

-ٖٓ:ٛٓمعاسًتاحةيفالساعةٓٓ:ٕٔإىلٓٓ:ٚٓمنهجيبيفمعهددارالنحاةمن
اضتسٌتكيدعوفٖٓ:ٓٔ-ٓٓ:ٓٔكٓٓ:ٜٓ الطالبأشتاء يقرأ التعلم، قبلأفيبدأ .

كيصلوفالصلواتطبالقلوب.مثيغٍتالطالبأغاينالقواعدالنحويةيفكتاباألغاين
 سؤاؿ طريق عن السابقة اظتادة اظتعلم يعيد معنا. اظتنهاج بشكلعشوائي.لطريقة الطالب

 ىناؾطالبنتكنهماإلجابةبطالقة،كىناؾمنكتيببًتددكبعضهمكتيببشكلخاطئ.
يف القواعد الطالب. رتيع كيتبعها القواعد اظتعلم يقرأ جديدة، مادة كل بداية يف
منأجلتصريفكإعرابكموقعهما.متتار األمثلة شكلتعاريفكأمثلة.متحتليلىذه

يتمكنالطالباظتعُتمناظتعلم مل إذا اظتوجودة. الطالببشكلعشوائيلتحليلاألمثلة
الطالب لتذكَت مث اإلجابة. تربير أك للمساعدة آخر طالب بتعيُت اظتعلم يقـو التحليل،
كل هناية يف أغاينالقواعد. الطالبلغناء بدعوة اظتعلم يقـو دراستها، اليتيتم ابلقواعد

هباالطالبكتررتةؿتويةمنآايتالقرآفاليتتُقرأدرستوجدأسئلةت دريبيةكتبأفيقـو
معنا.

د. اإلختالفات بني طريقة منهجي وطريقة تعليم علم النحو والصرف األخرى لدى 
 جوكو نورسيو

التعليم كطرؽ منهجي طريقة بُت األساسية االختالفات فإف نورسيو، صتوكو كفقنا
 األخرلىيكمايلي:
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ٔ.  كنصفطريقة شهر غضوف يف إكماعتا ىدفها كبسيطة، موجزة طريقة ىي منهجي
كيتبعهاتدريبعلىؽتارسةقراءةالكتبالًتاث.لذلك،فإفاظتادةاظتوجودةيفكتاب

ا. منهجيليستكثَتةجدن
اليستخدـكتابمنهجيمصطلحاتكنظممنالكتبالكالسيكيةمثلنظماظتنت .ٕ

 َتىا.اإلمرطيكعلفيةابنمالككغ
مأخوذٗمنكتابمنهاجيمأخوذةمنالقرآف،بينمااجمللدٖ-ٔاألمثلةيفاجمللدات .ٖ

 منكتابالًتاث.
اإلندكنيسية .ٗ اللغة تستخدـ التدريسيفالتعلم كلغة اإلندكنيسية. تغٌتابللغة القواعد

 أيضنا.
 مهورالعاـ.ؼتصصصتميعالدكائر،سواءمناظتعاىدأكاألكادنتيُتأكالطالبأكاصت .٘

منهجياليترتعتها نفساسمطريقة جوكونورسيوعتا منهجياليترتعتها طريقة
أنسعدانف.أنسعدانفػتاضريفاللغةالعربيةيفكليةالديناإلسالمي،جامعةاحملمدية
سوراابايكمديربرانمجفهمالقرآفابستخداـطريقةاظتنهجييفمعهدالقرآفللتعليمكالتنمية

(PPQكمنظمة تدركتية القرآفبطريقة تساعدعلىفهم منهجيأنسعدانفىوطريقة .)
 من تغيَتٗتتكوف مادة شكل يف مث الكلمات، بًترتة اظتادة تبدأ الكتب. من غتلدات

الكلمات)علمالصرؼ(،مثيفشكلبنيةاصتملة)علمالنحو(،تليهامادةعلمالبالغةيف
 القرآف.

“Manhaji ustadz Anas Adnan itu pertama kali muncul di UIN Sunan Ampel, begitu 

pula dengan Manhaji Darun Nuhat, pertama kali diajarkan di UIN Sunan Ampel 

Surabaya juga. Pernah ada suatu seminar disana, ada beberapa peserta yang 

bingung, mengira itu manhaji Darun Nuhat, kenapa berbeda dengan Manhaji yang 

dimaksudkan? Ketika ditanyakan oleh peserta, jawabannya, manhaji yang di uin 
sunan ampel itu adalah murid ustadz Joko yang membelot membuat manhaji sendiri. 

Padahal kedua metode manhaji itu berbeda, ketika membuka bukunya, sangat beda 

jauh bagaikan bumi dan langit. Lebih dramatisnya, buku jilid satu ustadz anas 
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adnan di wakafkan ke PP. Pusat Muhammadiyah sedangkan di sekolah kadernya 

menggunakan buku saya” 

 أمبيلاإلسالمية سوانف يفجامعة مرة أنسعدانفألكؿ منهجيأستاذ سورااباي،"ظهر اضتكومية
اإلسالمية أمبيل سوانف جامعة يف مرة ألكؿ تدريسو مت الذم النحاة، دار منهجي إىل ابإلضافة
أهنا كظنوا مرتبكُت، اظتشاركُت بعض ككاف مرة، ذات ندكة ىناؾ كانت أيضنا. سورااباي اضتكومية

شاركوف،كانتاإلجابةىيمنهجيدارالنحاة،فلماذاختتلفعنمنهجياظتقصودة؟عندماسئلاظت
أفاظتنهجيالذمدرسيفسنافأمبلكافطالبناألستاذجوكوالذمانشقليصنعمنهجيواطتاص.
 علىالرغممناختالؼالطريقتُت،عندماتفتحالكتاب،فإهنماؼتتلفتافدتامنامثلاألرضكالسماء.

ستاذأنسعدانفإىلمعهددمحميةاظتركزية،كبشكلأكثردراماتيكية،متالتربعمبجلدالكتاباألكؿلأل
أكتوبرٕٛ)نتائجاظتقابلةمعجوكونورسيو،.ٖٛبينماكافيفمدرسةاحملمديةللكادرتستخدـكتايب"

ٕٕٓٔ) 
كافىناؾمقاؿيدرسطريقةمنهجي،كلكنبدالنمنذلكاصتمعبُتاتريخىذين

كتعل كىذا الطريقة. نفس من كاحد جزء يف يعرفوف"منهجي" الذين الناس من الكثَت
منهجيمرتبكة.ألفىناؾالعديدمناألشخاصالذينيقوموفابلبحثكلكنهمالأيتوف
كيركففقطالبياانتعلىاإلنًتنت. معاألطراؼذاتالصلة، أكيقابلوفمباشرة مباشرة

السبب،اقًتحجوكونورسيوأفأتيتمباشرةإىلموقعالبحثللحصوؿعل ىبياانتعتذا
 دقيقةكصحيحة.

ىااتفالطريقتاف"منهجي"عتاالعديدمنأكجوالتشابواليتقدجتعلالكثَتمنالناس
يعتقدكفخطأأفكالأتيتمننفساظتؤلف.منبُتىذهأكجوالتشابومايلي:

أييتكالمؤلفيطريقةماهناجيمنمنطقةالموؾتاف. .ٔ
غتلداتمنٗموادمتعددةاظتستوايتتصلإىلقمبتوفَتكتابإرشادملتتومعلى .ٕ

 الكتب.
 لتتومعلىمادةعلمالنحوكالصرؼمنخالؿتقدميأمثلةمنآايتالقرآف. .ٖ
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 الًترتةكلمةبذكرالضمَتيفالكلماتاليتعتاضمَت. .ٗ
 شخصنا.٘ٔؼتصصصتميعالدكائرمععددمثايلمنالطالبفيهاإىل .٘

العديدةابلتأكيدإىلأخطاءيفاختيارطريقةمنهجينتكنأفتؤدمأكجوالتشابو
 اظتقصودة.كمعذلك،نتكنناأفنرلمنحيثاالختالفاتبُتىاتُتالطريقتُت"منهجي".

تشملالفركؽبُتاالثنُتمايلي:
ينصبالًتكيزيفتعلممنهجيجوكونورسيوعلىقراءةكتبالًتاث،يفحُتأفالًتكيز .ٔ

سعدانفىوفهمالقرآف.يفتعلممنهجيأن
يناقشمنهجيجوكونورسييومواد .ٕ تدريسو. االختالفاتيفػتتوايتالكتابكطريقة

أنس منهجي درس بينما القرآنية. اآلايت من أمثلة أخذ خالؿ من كالصرؼ النحو
لفهم كأداة كالبالغة كالصرؼ النحو مواد إىل ابإلضافة بتفسَته، القرآف آايت عدانف

 ف.آايتالقرآ
عامناأكٕٔالطالبالذينيدرسوفطريقةمنهجيجوكونورسيوالتقلأعمارىمعن .ٖ

منهجيأنس طريقة طالب اليقلعمر بينما اظتتوسطة، اظتدرسة منعمر يعادعتا ما
 عامناأكمايعادؿسناظتدرسةالثانوية.٘ٔعدانفعن

كا .ٗ النحو قواعد لتعليم األغاين يستخدـ نورسيو جوكو أفمنهجي حُت يف لصرؼ.
 منهجيأنسعدانفاليستخدـاألغاينيفتدريسموادالنحوكالصرؼ.

 ه. مسامهة طريقة منهجي لتعليم علم النحو والصرف لدى جوكو نورسيو
مساقتةطريقةمنهجييفتعلمالنحوكالصرؼىيالتعاكفمعاظتؤسساتالتعليمية
منمناطقؼتتلفةيفإندكنيسيا.ىناؾنوعافمنالتعاكف؛األكؿىوالتعاكفمعاإلشراؼ،
أمأفاظتعلمأييتمباشرةمندارالنحاةلتقييمالتعلمابستخداـطريقةمنهجييفاظتؤسسة.
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الشهر،يتمإجراءاختبارإتقافكفاءةالطالبللمادةيفكتابالتدريسمثمرةكاحدةيف
طريقةمنهجيكالذميتمإجراؤهمباشرةمنجوكوكفريقالتدريسدارالنحاة.أماالتعاكف
كمركز النحاة دار معهد من معلمُت الصلة ذات اظتؤسسات كجتلب مستقل. فهو الثاين

التدريبللمعلمُتيفاظتؤسسةعنطريقالتعاقد.أكتعليميتستخدـطريقةمنهجيلتوفَت
ظتدة الدراسي الفصل عطلة يف النحاة دار إىل للدراسة منهجي احملتملوف اظتعلموف أييت
الشكلالثاينمنالتعاكفدكفإشراؼركتيٍتمنجوكونورسيوأك ىذا أسبوعُتتقريبا.

 فريقالتدريسيفدارالنحاة.
أيضناكتبمنهجيككتبأخرلبصرؼالنظرعن تبيعمطبعةدارالنحاة التعاكف،

صتوكونورسيوحبرية.ككتبأفتكوفاظتؤىالتالتعليميةاظترسلةإىلاظتؤسساتاظتتعاكنةقد
درستبطريقةمنهجيظتدةثالثسنواتعلىاألقل.ليسقلةؽتنيشًتكفكتبمنهجي

ت بعد التعلم. نظاـ إىل االنضماـ دكف األفضلفقط النتيجة تكوف التعلم، ؼترجات قييم
من النحاة التدريسمندار منقبلفريق مباشرة كاإلشراؼعليها تدريسها يتم مؤسسة

مؤسسةتقدـالتوجيوللمعلمُتيفاظتؤسسةدكفإشراؼمندارالنحاة.
“Kalau sudah masuk lembaga memang harus di atur bagian kurikulum, jadi tidak bisa 

plek dengan kita, bahkan di indragiri riau, bukunya disusun sendiri, jadi tidak seperti 

buku kita, tapi lagunya sama, penulisannya dirubah-rubah begitu silakan saja. Mereka 

bikin buku mutholaah sendiri, muthobaah, buku catatan pendampingan, mereka bikin 

latihan soal-soal sendiri, tidak harus menggunakan soal standarisasi dari kita. Karena 

itu hak lembaga, kalau manhaji, ini loh materinya, tapi kalau masuk lembaga ya jelas 

diatur oleh bagian kurikulumya. Bisa saja mereka mengatur dan mengukur manhaji 

jilid satu, untuk kelas 1 tsanawiyah dijadikan satu semester, untuk anak aliyah Cuma 

satu semester atau dijadikan 3 bulan, atau ada yang mengharuskan selesai satu bulan. 
Di padang sumatera barat, 3 bulan selesai, semua pelajaran umum di off-kan, tidak ada 

pelajaran umum atau pelajaran lain kecuali manhaji. Tidak satu dua, banyak orang 

yang tahu Darun Nuhat, tahu bukunya, langsung beli bukunya dan diajarkan sendiri, 

tapi pada akhirnya mengundang trainer dari kita untuk melatih guru-gurunya, karena 

ini metodologi. Tapi kita sebagai toko, bukunya dibeli ya boleh-boleh saja. Termasuk di 

Jambi mereka sekarang ada 570 orang sudah Manhaji jilid 2, akhirnya mereka 

kewalahan bagaimana metodologi mengajarkannya. Sekarang kita mengirim guru 

kesana untuk melakukan pelatihan” 
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"عندماتدخلمؤسسة،كتبتنظيمقسماظتناىجالدراسية،لذلكالنتكنأفيكوفمثلنادتامنا،حىت
يفإندراجَتم،رايك،يتمجتميعالكتابمنتلقاءنفسو،لذلكفهوليسمثلكتابنا،كلكناألغنية

اطتا كتاهبم يصنعوف إهنم ذلك. يف تًتدد فال الكتابة، تغيَت نتكن نفسو، دفًتىي مطابعة، ص،
توجيهي،كيطرحوفأسئلةاظتمارسةاطتاصةهبم،كاليتعُتعليهماستخداـأسئلتنااظتوحدة.ألفىذا
اظتناىجينظمها. الواضحأفقسم فمن دخلتمؤسسة، لكنإذا ىياظتادة، فهذه حقاظتؤسسة،

ألكؿمدرسةاظتتوسطةيتمنتكنهمترتيبكقياساجمللداألكؿمنكتبطريقةمنهجي،ابلنسبةللصفا
تقسيموإىلفصلدراسيكاحد،كابلنسبةللطالبمدرسةالثانويةفهوفصلدراسيكاحدفقطأك

يفابدانج،سومطرةالغربية، يتمإجراؤهيفثالثةأشهر،أكىناؾمنيطلبإكمالويفشهركاحد.
كسعامةأكدركسأخرلابستثناءانتهتثالثةأشهر،كمتإيقاؼرتيعالدركسالعامة،كالتوجددر

أكاثنُت،فكثَتمنالناسيعرفوفدارالنحاة،كيعرفوفالكتاب، تعلممنهجي. كاحدنا ليسشخصنا
كيشًتكفالكتابعلىالفوركيعلمونوأبنفسهم،لكنيفالنهايةادعوامدرسيننالتدريباظتعلمُت،ألف

الأبسبذلك.مبايفذلكمدينةجاميب،لديهملكنكمتجر،يشًتمالناسكتبنا،ف ىذهمنهجية.
غارقُتيفكيفيةتدريساظتنهجية.اآلفٕشخصنادرسوامنهجياجمللدٓٚ٘اآلف ،كأخَتانأصبحوا

(ٕٕٔٓأكتوبرٕٛ)نتائجاظتقابلةمعجوكونورسيو،.ٗٛنرسلمدرسُتإىلىناؾللقياـابلتدريب"
يف منهجي طريقة ابستخداـ التعلم نورسيولتقييم جوكو يقـو األخرل، اظتؤسسات

دار مع تتعاكف اليت اظتؤسسات تشمل اظتنتظم. ابإلشراؼ النحاة دار من التدريس كفريق
:٘ٛالنحاةيفتعلمعلمالنحوكالصرؼبطريقةمنهجيمايلي

.مدرسةمطالعاألنور،القاىرة،مصرٔ
 .معهدمطالعاألنورالموؾتافٕ
 رايدةاألعماؿماالنج.معهدخليفةالقرآفكٖ
 .مؤسسةاألسوةماالنجٗ
 .معهدطرسيناالدكليةاإلسالميةماالنج٘
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 .مؤسسةالًتبيةاإلسالميةاظتتكاملةلألطفاؿيوجياكاراتٙ
 .معهداظتعلمُتيوجياكاراتٚ
 .مؤسسةحتفيظالقرآفالكرميكارشتاالرسالةجاكراتٛ
 .مدرسةالثانويةاضتكوميةالموؾتافٜ

 .معهدفوزاظتسلمُتيوجياكاراتٓٔ
 .معهداظتصدكقيجاركتٔٔ
 .اظتدرسةالدينيةتنويراظتعارؼاتكَتىارجوالموؾتافٕٔ
داغافالموؾتافكمؤسساتأخرلٖٔ  .اظتدرسةالدينيةدارالعلـو

خالؿعمليةتعلمطريقةمنهجيالتوجدعوائقمنحيثاظتناىجكاظتوادالتعليمية.
حدثتيفمعهددارالنحاةكمركزلتعلمطريقةمنهجييفشكلطالبغَتالعقباتاليت

معهد. يف للعيش اظتؤسسات مراتحُت يف حدثت اليت العوائق كانت أخرل، انحية من
بسبب كقتالتعلم منهجيىيقلة طريقة يفتعلم النحاة دار مع األخرلاليتتعاكنت

معاظتعلمحبيثمليكنتعلمطريقةمنهج،ساعاتالدراسةاحملدكدة،كقلةكقتالسوركجاف
كغيابإشراؼمنفريقالتدريسدارالنحاة.

كاسع نطاؽ على معركفة كالصرؼ النحو علـو لتعلم كطريقة منهجي طريقة
إندكنيسيا. يف التعليمية اظتؤسسات خالؿ كتستخدمها من إحداىا منتشرة، الطريقة ىذه

ابس تخداـطريقةمنهجي،كالاطتركتُتالذينيدرسوفتوصياتمناطتركتُتالذيندرسوا
يعد مباشرةيفدارالنحاةكاطتركتُتالذينيدرسوفيفاظتؤسساتاليتتعملمعدارالنحاة.

جوكونورسيوابلتأكيد اليتيتوقعها منهجيأحدأشكاؿالتطوير الواسعلطريقة االنتشار
لةعلىكتبمنهجيكغَتىامنالكتبابعتبارهمألفالطريقةمنهجي.نتكناضتصوؿبسهو
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اليتكتبهاجوكونورسييومنخالؿتطبيقاتالتسوؽعرباإلنًتنت،أكالشراءمباشرةإىل
حبيثنتكنالوصوؿإليهابسهولةمنقبلأمشخصيريدأفيتعلمابستخداـ دارالنحاة.

 طريقةمنهجي.
“Kita tidak merencanakanpun metode manhaji ini dengan sendirinya akan 

berkembang. Kalau dulu sebelum punya metode, yang harus kita pikirkan ada 

banyak, rencananya, strategi mengembangkannya. Strategi mengembangkannya saat 

ini adalah alumni-alumni kita yang menyebarkan sendiri. Kita kalau 

menyebarkannya dengan cara mengadakan training for trainer, baik guru dari kita 

yang ke lembaga terkait, atau guru dari lembaga tersebut yang datang ke kita” 

قبلأفيكوفلدينا يفاظتاضي، األسلوبمنهجييفحدذاتوسوؼيتطور. "ؿتنملـتططعتذا
التفكَتكثَتنا االسًتاتيجيةاضتاليةلتطويرىاىم ،يفاطتطة،كاالسًتاتيجيةلتطويرىا.طريقة،كافعلينا
ننشرىامنخالؿعقدتدريبللمدربُت،إمامدرسيناالذينيذىبوف خركتيناالذيننشركىاأبنفسهم.

)نتائجاظتقابلةمع.ٙٛإىلاظتؤسساتذاتالصلة،أكاظتعلمُتمنىذهاظتؤسساتالذينأيتوفإلينا"
 (ٕٕٔٓأكتوبرٕٛنورسيو،جوكو

يعتقدجوكونورسيوأف منهجييفاظتستقبل. لتطويرطريقة التوجدخططػتددة
طريقةمنهجيستتطوربشكلطبيعيمنخالؿنشرىامنقبلخركتيها.تتمثلاسًتاتيجية
تدريب خالؿ من كإحداىا األخرل، اظتؤسسات مع التعاكف يف منهجي طريقة تطوير

 توفَتالتدريبعلىطريقةمنهجيظتعلمياللغةالعربية.اظتدربُت،أم
:ملخصلنتائجرتعالبياانتٔ.ٗاصتدكؿ
 البياانت لة البحثئفروع أس أسئلة البحث

مااطتلفية
التعليميةاليت
أثرتتطوير

طريقةمنهجي

كيفكانتجتربةجوكو
نورسييويفتعلماللغة

العربية؟

اللغةالعربيةمنذصغرهمعتعلمجوكو
األستاذساميادممثدرسيفمدرسة

 اإلبتدائيةكمدرسةاظتتوسطةدارالعلـو
الموؾتاف،مدرسةالثانويةالدينيةيفمعهد
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لدلجوكو
نورسيو؟

مطالعاألنورالموؾتاف،كيفجامعةاألزىر
ابلقاىرة

مااطتلفية
طريقةتطوير

منهجيلتعليم
علمالنحو

كالصرؼلدل
 ؟جوكونورسيو

كيفنشأتطريقة
منهجي؟

انطالقنامنالتدريبالذمأقاموجوكو
نورسيو،كالذمحضرهالطالباألجانب

جبامعةاألزىرابلقاىرةيفبرانمجطريقةالربؽ
إلتقافكتبالًتاثظتدةثالثُتيومنا.

ماىوالدافعكراءتطوير
طريقةمنهجي؟

استباؽمعهداطتلفيةلتسهيلتدريسعلم
 كالصرؼكقراءةكتابالًتاث.النحو

منأيناظتراجعلتطوير
طريقةمنهجي؟

اظتراجعمنجتربةتدريساللغةالعربيةظتدة
عامناكأخذأمثلةمنآايتالقرآفككتبٔٔ

الًتاث.
منكافاعتدؼاألكيل
لتطويرطريقةمنهجي؟

اعتدؼاألكيللتطويرطريقةمنهجيىو
اظتدرسةاظتتوسطةاظتتعلمُتعلىمستول

كاظتدرسةالثانويةإلعدادالدراساتيفالشرؽ
األكسط.

أيناستخدمتاجمللدات
األربعةاألكىلمنكتاب

طريقةمنهجي؟

برانمجتدريبلطالبجامعةسوانفأمبيل
اإلسالميةاضتكوميةسورااباي.

تركزطريقةمنهجيعلىتعليمعلمالنحوكيفتتمعمليةالتعليمكيفتنفيذ
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التعليمعلم
النحوكالصرؼ
بطريقةمنهجي

لدلجوكو
يو؟نورس

معطريقةمنهجياليتمت
تشغيلها؟

كالصرؼككذلكالقدرةعلىقراءةكتب
الًتاث.ختصيصكقتالتعليمللمجلدات

األربعةمنكتابمنهجييفمعهددار
النحاةىوشهركنصف.العدداظتثايل

ٕٓأقصىطالبناحبد٘ٔللطالبىو
 شخصنايفالفصلالواحد

 

كيفتنسقبُتالطالب
الذينأيتوفمنخلفيات

ؼتتلفة؟

يبدأرتيعالطالبالتعلمابستخداـطريقة
منهجيمناجمللداألكؿ.بعداالنتهاءمن

اجمللداألكؿلتعلمطريقةمنهجي،يتمإجراء
تقييملتحديدماإذاكافإبمكافالطالب

اجمللدالثاينأكلتتاجوفإىلاالستمراريف
إعادةاظتساعدةإلتقافاظتادةيفاجمللداألكؿ.

ماىيتقنيةالتقييم
اظتستخدمةيفالتعليم

 بطريقةمنهجي؟

تقنياتالتقييميفشكلاختباراتالكتابة
كاالختباراتالشفوية.

مااإلختالفات
بُتطريقة

منهجيكطريقة
تعليمعلم

النحوكالصرؼ

كيفيتماالختالفات
بُتطريقةمنهجيكطرؽ

التعليماألخرليفعلم
النحوكالصرؼ؟

الطريقةموجزةكبسيطةكعتاكقتمستهدؼ
إلكماؿأربعةغتلداتمنالكتبيفشهر

كنصف.التستخدـمصطلحاتكنظممن
الكتبالكالسيكية.أتيتاألمثلةمنالقرآف

اتس.القواعدتغٌتابإلندكنيسية.ككتابتور
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األخرللدل
 جوكونورسيو؟

ؼتصصصتميعالفئات،سواءاظتعاىد
كاألكادنتيُتكعامةالناس.

مامساقتة
طريقةمنهجي

لتعليمعلم
النحوكالصرؼ

لدلجوكو
 ؟نورسيو

مامساقتةطريقةمنهجي
يفتعليمعلمالنحو

كالصرؼ؟

كافمعهددارالنحاةقدتعاكفمع
طريقةمنهجي.مؤسساتأخرلالستخداـ

كىناؾشكالفمنأشكاؿالتعاكف،قتا
التعاكفحتتاإلشراؼكالتعاكفاظتستقل.

يفأماظتؤسسات
 تستخدـطريقةمنهجي؟

معهدمطالعاألنورالموؾتاف،معهداطتليفة
القرآنيةكرايدةاألعماؿماالنج،معهد

طورسيناالدكليةاإلسالميةماالنج،معهد
اظتتكاملبيناأانؾصاحلالتعليماإلسالمي

حتفيظالقرآين-يوجياكارات،معهدحتسُت
كارشتاالرسالةجاكراتالشرقية،معهد

اظتصدكقييفجاركتكاظتؤسساتاألخرل.
كيفخططتطويرطريقة

 منهجييفاظتستقباؿ؟
شكلتطويرطريقةمنهجيىوطريقة

منهجياظتستخدمةيفاظتؤسساتالتعليمية
يفإندكنيسيا.يتمنشرطريقةاظتختلفة

منهجيمنقبلاطتركتُتالذيندرسواطريقة
منهجي.

ماىياطتطواتاليت
سيتمإعدادىالتحقيق

التعاكفمعاظتؤسساتالتعليميةيفرتيع
أؿتاءإندكنيسيا،أحدىامنخالؿتدريب
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خطةتطويرطريقة
منهجييفاظتستقبل؟

طريقةاظتدربُت،أمتوفَتالتدريبعلى
منهجيظتعلمياللغةالعربية.



 

٘ٓ 

 الفصل اخلامس
 مناقشة البحث

كربطها السابق الفصل يف كصفها مت اليت البحث لنتائج مناقشة الفصل ىذا يقدـ
مي،كتنفيذالتعليمنهجطريقةتطويرهالدراسةالسرديةاظتعاصرةلتصوغىذابلنظريةاظتناسبة.

 كمساقتة النييفتعليمنهجطريقة علم كالحم حوؿرؼصو نورسيو جوكو رأم ككذلك ،
ماللغةييقدـىذاالسرديفحملةعامةعنإصرارالشخصيفتعل منهجيفاظتستقبل.طريقة

ؼ.رصوكالحمعلمالنيالعربيةكتعليمهاإلطالؽطريقةلتسهيلعمليةتعل

 أ. اخللفية التعليمية اليت أثرت تطوير طريقة منهجي لدى جوكو نورسيو
حبشَتإىلأفلو،تماللغةالعربيةيالقصةاليتبدأتمنجتربةجوكونورسيولتعل

منذهالقصةتبُتلناأفتعليماللغةالعربيةىذكماللغةالعربيةمنذسنمبكرة.يتعليفعميق
ككشفتفريدةأفإدخاؿاللغةالعربيةمنذالصغرلوأثرجيد قصول.أقتيةلوسنمبكرة

كادنتيةاألهاراتاظتككمنذلكالتأثَتكافاألطفاؿنتلكوفالكفاءةالفكرةعلىاألطفاؿ.
 .ٚٛجتماعيةإللغويةكاالك

يعد.صاحلنور،خدـجوكونورسيواألستاذخاطباألطالعممعهدأثناءإقامتويف
طريقةلتكوينعالقاتجيدةمعاعتدؼالنهائياظتتمثليفىياظتعهدديرالطالبظتخدمة

مننقالرزتافالكفقناحملكم.ٛٛاظتعهديفالًتاثمقراءةكتبياضتصوؿعلىالربكاتعندتعل
اطتكحنوراكافةاظتغفرةكتاب أك اإلخالص مفهـو ىي الربكة فإف الربحدمة، مراعاة دكف

                                                             
87 Lutfi Ulfah Faridah, "Pengenalan Bahasa Arab Untuk Anak Sejak Dini", Prosiding 

Konferensi Nasional Bahasa Arab 3,  11–611(: 8117) 2عذد . 
88 Mokhamad Miptakhul Ulum, “Metode Membaca Kitab Kuning Antara Santri Dan 

Mahasiswa,” Islamic Review: Jurnal Riset Dan Kajian Keislaman 7, no. 2 (27 November 2018): 120–

36, https://doi.org/10.35878/islamicreview.v7i2.141. 
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لتصلالطالب.ٜٛاظتعهدبعدذلكعالقاتجيدةيفبيئةكاطتسارةللطالبالذينيبنوف
بشكلسلوؾعلىعلمنخالؿالتربكةمالذينمتدموفعلىال األخالؽكالعاداتكالعلـو

 ظتقدمي اليومية منخالؿاضتياة اظتعهدمستمر  .ٜٓمدير متدموف أفكتبالطالبالذين
عندمادائمنايستعدكاأفوفكتبمألهن،ألنشطتهمالشخصيةيفأثناءالتعليمكمهتينظمواأكقا

مملتتاجه كمحاكلتهم ذلك اظتعهد.كل دير على مالرضىللحصوؿ اظتعهدمن إذادير .
.ٜٔعلىمعرفةمفيدةالطالباطتادموفصللتسوؼرضيمديراظتعهد

مقاطعفةيفؼتتلفالتخصصاتمنخالؿاللغةالعربيةىيكسيلةللعلماءلنقلاظتعر
كال اضتاؿ.ٕٜشرحهانظم بطبيعة للعلماء، العربية الكتب النفهم علم إتقاف وحيتطلب

كتبؼ.رصكال تتطلب القاىرة. يف يدرسوف الذين األجانب الطالب حاجة ىي ىذه
القر منهمإتقافمهارة العربية السبب ة.اءػتاضراتاللغة للطالبعتذا ،عقدجوكوتدريبنا

الند(الذيندرسوايفالقاىرةمنخالؿبرانمجطريقةالربؽاألجانب)إندكنيسياكماليزايكاتي
 ظتدةثالثُتيومنا.ثكتبالًتاقراءةإلتقاف

التعل جي.ذلكيميةصتوكونورسيويفرتيعكتبمنهدتتكتابةقصصعناطتلفية
يعلمو الذم للمعلم التعليمية اطتلفية معرفة اظتهم من أنو يعترب جوكو ألف خالؿ. من

لىالطالبالذين،يسهلعةالتعليميةصتوكويفرتيعكتبمنهجيحوؿاطتلفيمعلومات
منه منهجيالتعريدرسوفبطريقة مؤلفطريقة ليس جي.ؼعنكثبعلىشخصية إنو

                                                             
89 Hidayatul Maghfiroh و Fattah Hanurawan, "Kepatuhan Santri Ndalem Pesantren Salaf Mamba’ul 

Hikam Kabupaten Blitar", في Seminar Nasional Psikologi UM,  212–817, 8181, 1و . 
90 Hidayatul Maghfiroh dan Fattah Hanurawan, “Kepatuhan Santri Ndalem Pesantren Salaf Mamba’ul 

Hikam Kabupaten Blitar,” dalam Seminar Nasional Psikologi UM, vol. 1, 2021, 297–303. 
91 Siti Huzaimah و Ahmad Mukhlishin, "Interaksi Santri nDalem Dalam Memaknai Ngalap Berkah Di 

Pondok Pesantren Walisongo Sukajadi Lampung", JAWI 3,  1عذد  (2020). 
92 Akhiril Pane, "Urgensi Bahasa Arab; Bahasa Arab sebagai Alat Komunikasi Agama Islam", 

Komunikologi: Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi Dan Sosial 2,  1عذد  (2018). 
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 طريقة يف الباحثُت إف بل فقط، للطالب ا رتعمنهجيمفيدن أيضنا السهل من كتعلوف
اليتمتتضمينهايفطريقةمنهجيالبحوثعلىكما اظتعلوماتاليتتدعمبياانهتمالبحثية.

نورسيوالبحوثالسابقةيفالفصلاألكؿ،ككلهاأتخذمعلوماتعناطتلفيةالتعليميةجوكو
منهجي.منكتابالتدريسطريقة

 ب. ما اخللفية تطوير طريقة منهجي لتعليم علم النحو والصرف لدى جوكو نورسيو
الذينلديهممدارسرشتيةأكاظتعركفةاظتعهدخركتييرلجوكونورسيوأفالعديدمن

اظتعاصرةظتعاىدتنقسما .ثلضركرةقادرينعلىقراءةكتبالًتا،ليسواابمعهداظتعاصرةابسم
بتدريسًتاثدراسةالكتبال،األكؿالذماليزاؿلتافظعلىإىلنوعُت ،كالثايناليقـو
اظتفردات،منهاأربعمهاراتلغويةاظتعاصرةعهدمميفيتدعمطريقةالتعل.ًٖٜتاثالكتبال

اظتسموع احملفهم )ؿتوا، كالقواعد الكتيتعل.ٜٗبالغة(كرؼكصدثة الم مًتاثب عهديف
كقدأكضحجوكو مأقلتركيزناعلىختصصكاحد.يألفالتعلىوأقلمناألمثل،اظتعاصرة

كرديفالفصلالسابقذل ال،ككما عربيةأهناالتركزعلىختصصمنعيوبتعليماللغة
كتبطويررؼ،قاـجوكوبتصوكالحلتسهيلتدريسعلمالناظتعاصرةمعاىدلتوقع.كاحد
صعبةللغايةادةمنمادةسهلةكبسيطةإىلم،جييفأربعةغتلداتمبوادتدركتيةمنهطريقة

 كمعقدة.
منهنشأت طريقة جي نورسيو صتوكو من أثناءجتربخالؿ العربية،تو اللغة تدريس

أخذ ظتدةأحدعشرعامناتقريبنا.ثًتاالبرؼكقراءةكتصوكالحعلمالنيفتدريسخاصة

                                                             
93 Jafar Amirudin و Elis Rohimah, "Implementasi Kurikulum Pesantren Salafi dan Pesantren 

Modern Dalam Meningkatkan Kemampuan Santri Membaca dan Memahami Kitab Kuning", Jurnal 

Pendidikan UNIGA 14,  28–892(: 8181) 1عذد . 
94 Abu Maskur و Puji Anto, "Metode Pembelajaran Bahasa Asing arab di Pondok Pesantren 

Modern", El Banar: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran 1,  92–92(: 8112) 11عذد . 
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متتلفعنالعديدذلك.كثمنآايتالقرآفككتبالًتاطريقةمنهجيجوكوأمثلةلقواعد
،ماألخرليمنطرؽالتعل يتمالمثلطريقة اظتفتاحلثمأيزكطريقة .يتكطريقة ختتلفللعلـو

منه التدريسيةطويراليتمتتيجقليالنعنطريقة علىاطتربة بناءن اظتادةىا كقددتتكتابة ،
علىيتميالطريقةاظتوجودةيفكتاب بناءن أبخربةز طريقة إىلabaza)زاظتؤلفيفدراسة )

خصآلالؼىييفشكلملأمثليتاظتادةاظتوجودةيفكتابطريقة.أماٜ٘كيامأانسدتييز
آية كستسُت ظتائة األلفية آايت مأخوذة. للعلـو اظتفتاح طريقة كتاب يف اظتوجودة اظتادة

منكتاباال كأضيفتبعضكجرابلكاملتقريبنا كتاباظتعلوماتمنمية بنمالكاألفية
 .ٜٙيطمريعكنظمال

جيؼتصصللطالبرؼابستخداـطريقةمنهصوكالحمعلمالنياعتدؼاألكيللتعل
ىوأفيتمكنالطالبمناألخَتاعتدؼك.ثانويةكاظتدرسةالتوسطةيفمستولاظتدرسةاظت

األكسط الشرؽ جامعات يف دراستهم ظتواصلة أنفسهم إعداد اعتدؼ. أف من الرغم على
اظتاأل اظتدرسة مستول على كاف التوسطكيل كاظتدرسة ابلتعلثانويةة االىتماـ أف إال مي،

الناس.ابستخداـطريقةمنه منالطالبكحىتمنعامة متتدريسكتابجيجاءأيضنا
سمنه جامعة يف الطالب تدريب يف مرة ألكؿ غتلدات أربعة من اظتكوف أمبوجي ليانف

.ةاصتامعسوراابايعنطريقاستعارةفصلمناإلسالميةاضتكومية
ا بُت منكمن طريقة حوؿ السابقة الهلدراسات البحث تتضمن مل كتذجي، توبم

افيًتممعلوماتانقشتاظتراجعيفسثاليتكتبتوماايسارمبحإندانغسويًتمكآخركفكال

                                                             
95 Serlita Rosilia dan Abdullah Abdullah, “Penerapan Metode Tamyiz Dalam Menerjemahkan 

Teks Bahasa Arab Di Mts Al-Falah Gorontalo,” AL-KILMAH 1, no. 2 (7 November 2020): 1–16. 
96 Aris Salman Alfarisi, “Peningkatan Kemampuan Membaca Kitab Kuning Melalui Metode 

Amtsilati Di Pondok Pesantren Daarussaadah,” Jurnal Aksioma Ad-Diniyyah: The Indonesian Journal 

of Islamic Studies 9, no. 1 (2021). 
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بياانتعناظتستخدمُتاظتستهدفُتهمنطريقةتطوير جي.كمعذلك،فقدتضمنكالقتا
 الشرؽمنهجيلطريقة يف اصتامعات يف تعليمهم ظتواصلة يستعدكف الذين الطالب أم ،

األكسط.

 تعليم علم النحو والصرف بطريقة منهجي لدى جوكو نورسيوج. تنفيذ ال
،كنتائجاظتالحظاتمنتنفيذالتعلممعتعرضالبياانتيفالفصلالسابقاستناداإىل

 منهجيطريقة أف اظتعركؼ فمن م، التعليالتعلدخل يف اظتستخدـ يم م ىوطريقة منهجي
علىاظتعلمكمدخلم تفسَتمدخليركز يشرحيلعباظتعلم. يفالتعلم. ا جدن مهيمننا دكرنا

،كيقدـأمثلةعلىاألسئلةكيرافقهاأسئلةليميةبطريقةمنظمةكفقناللمنهجاظتعلماظتادةالتع
أبفنظاـالتعلمالذميركزعلىاظتعلميقيدأنشطةمسلمكعلىالنقيضمنالرأم.ٜٚكأجوبة

،فإفتصميمتعلماللغةالعربيةبشكلأكثرإبداعناكإنتاجناظتسلمكفقنا .ٜٛكإبداعهمطالبال
العلميلوأتثَتمباشرعلىأنشطةتعلمالطالبدخلاظتعلمي.الاظتدخلكابتكارناىوتطبيق

أفاظتؤسساتاليتتتعاكف،إالكزعلىاظتعلمترمنهجيطريقةعلىالرغممنأف كإؾتازاهتم.
ماطتاصةيجينتكنهاتطويراسًتاتيجياتالتعلخداـطريقةمنهيفالتعلمابستةاحنالمعدار

 حبيثيسمحللطالبأيضابلعبدكرنشطيفعمليةالتعلم.هبا.
كقت منهختصيص كتب من غتلدات ألربعة مالدراسة يف ىوةاحنالدارعهدجي

صتوكو كفقنا كنصف. العددشهر فإف ، عشر ستسة ىو للطالب كعشركفشخصنااظتثايل
ىذاالعددىوابلتأكيدأقلبكثَتمناضتداألقصى.صناكحدأقصىيفالفصلالواحدشخ

                                                             
97 Desty Annisa Risdianti, "Penggunaan Model Pembelajaran Expositori/Model Pembelajaran 

Yang Berpusat Pada Guru/Model Pembelajaran Konvensional Untuk Meningkatkan Kualitas 

Pembelajaran Di Kelas.", 2021. 
98 Buhori Muslim, "KONSEP SCIENTIFIC APPROACH DALAM PEMBELAJARAN 

BAHASA ARAB DI PERGURUAN TINGGI (Upaya Meningkatkan Produktivitas, Kreativitas dan 

Inovasi Mahasiswa Dalam Pembelajaran)", نسـاَـُـا (LISANUNA): Jurnal Ilmu Bahasa Arab dan 

Pembelajarannya 5,  89–112(: 8119ديسًبر،  9) 1عذد , https://doi.org/10.22373/l.v5i1.858. 
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اظتوجودةعلىنظاـلعددالطالبيفالئحةكزارةالًتبيةكالتعليمكالثقافة.بناءنعلىالبياانت
،اليتجاكزعددالطالبيفكلغتموعةدراسيةظتستولميقمنعمليةالتعلصديالتحققكالت
جيداألقصىلعدداألشخاصيففصلمنهاضت.ٜٜثالثُتشخصناكتوسطةستةاظتدرسةاظت

حبيثيكوفالتعل كامالنيىوعشرينشخصنا أفيويلاىتمامنا كنتكنللمعلم تركيزنا أكثر م
للطالب.

إ ينتموف الذين الطالب بُت التنسيق أجل من كمهنىل كقدرات عمرية خلفيات
التعلممناجمللداألكؿمنكتابؼتتلفة رتيعنا بعداالنتهاءمنمنهجي.،كتبأفيبدأكا

 كتاب من األكؿ الطالبمنهجياجمللد إبمكاف كاف إذا ما لتحديد تقييم إجراء يتم ،
التقييماجمللداألكؿ.االستمراريفاجمللدالتايلأكلتتاجوفإىلإعادةاظتساعدةإلتقافمادة

تقييماظتوضعىوقياسمستول.اظتستخدـىومزيجمنتقييماظتوضعكالتقييمالتشخيصي
،حبيثنتكنكضعالطالبيفاظتكافاظتناسببناءنعدادكاظتعرفةاليتحققهاالطالباالست

ب،يفبينمايهدؼالتقييمالتشخيصيإىلحتديدالوضعالتعليميللطال.ٓٓٔعلىقدراهتم
مي.إفأسلوبالتقييماظتستخدـيفالتعلٔٓٔشكلصعوابتأكعقباتتواجههمأثناءالتعلم

 ىواختباركتايبكاختبارشفهي.ةاحناليفداريهجنمبطريقة
انقشاالثنافتنفيذالتعلمابستخداـ،يجهمنطريقةكمنبُتالدراساتالسابقةحوؿ

العربيةهمنطريقةجي.كانقشإندانغكآخركفتطبيقمنهطريقة لطالبجييفتعلماللغة

                                                             
99 Permendikbud Nomor 23 Tahun 2013, Pasal 2 poin 2 "VervalPP-Proses Pembelajaran", 

8181َىفًبر،  81تاريخ انىصىل  , http://vervalsp.data.kemdikbud.go.id/vervalpp/formula.php. 
100 I. Putu Suardipa و Kadek Hengki Primayana, "Peran desain evaluasi pembelajaran untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran", Widyacarya: Jurnal Pendidikan, Agama dan Budaya 4,  8عذد 

(8181 :)22–111 . 
101 Sawaluddin Sawaluddin, "Konsep Evaluasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Islam", Jurnal 

Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah 3,  28–21(: 8112) 1عذد . 
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جيكفقاصتوكونورسييو.منهطريقةناقشحتليلكتابتافيًتمسالتمريض.بينماماايسارم
الك البحث تتضمن كتبذمل سارمتم مااي كتبتها اليت كالبحث كآخركف سويًتم إندانغ و

 .جيمنهبطريقةالذينيتعلموفطالبتنسيقالافيًتممعلوماتتناقشكيفيةس

د. اإلختالفات بني طريقة منهجي وطريقة تعليم علم النحو والصرف األخرى لدى 
 جوكو نورسيو

طريقةماهناجيجوكونورسيوعتانفساسمطريقةماهناجيأنسعدانف.علىالرغم
تاليتجتمعمناظتقاال مناختالؼكليهمامنحيثأىداؼالتعلمكاظتوادكطرؽالتدريس.

يفيمنهجطريقةبعنواف"تنفيذعاملةصاضتةبتومهماجيمقاؿكتبُتاتريخطريقتُتمنه
يتعل الم منهكالصرنحو دكرة يف مقالتهجي".ؼ كتبايف منهصاضتةت، طريقة يجأف

منهجي أصوؿ لكن عدانف، ألنس منهجي تستخدـ كانت منهجي دكرة يف اظتستخدمة
أفدكرةمنهتصاضتةككشف جيصتوكونورسيو.خوذةمنكتابمنهاظتدرجةمأ جيأيضنا

ال يف مباشرة درس الذم نورسيو جوكو طالب دكرةأسسها إبنشاء اإلذف كطلب موؾتاف
،حىتعدسؤالومباشرةإىلجوكونورسيو،قاؿإفىذاليسصحيحنا،بمنهجي.كمعذلك

جي.كومليتعرؼعلىاسممؤسسدكرةمنهجو
جيابضتضورمباشرةبحثعنطريقةمنهنصحجوكوالباحثُتالذينيرغبوفيفالي

،حىتاليتسببوايفنورسيوإلجراءاظتقابالتمباشرةأكاالتصاؿجبوكوالنحةدارعهدإىلم
،كتبأفيكوفالباحثوفملتزمُتيفالتنقيبعنبياانتأحباثاظتكتبةسوءالفهم.عند
اظتعلوماتاليتستصبحبياانتالبحث.كلماىومكتوبيفمقاؿحبثيقراءةكاكتشاؼ

كتبأفلتسبواظتؤلف.
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 ه. مسامهة طريقة منهجي لتعليم علم النحو والصرف لدى جوكو نورسيو
منه طريقة تعلتساىم يف منيجي العديد مع التعاكف خالؿ من العربية اللغة م

تعليمييفالعديدمنطريقةكيجارطريقةمنهمتاختي.اظتؤسساتالتعليميةيفإندكنيسيا
ألهناالتزاؿجتمعبُتعدةطرؽلتعلماللغةالعربيةالكالسيكيةمثلطريقةالقوايدعاىداظت

الغناء. كطريقة كاضتفظ، التقليد كطريقة يفاظتياليزاؿتعلكالًترتة، العربية اللغة م يفعاىد
كىيتعلماظتفرداتمنقراءةالنصوصكالًترتة،ٕٓٔةدكتررتاعستخدـطريقةقوتإندكنيسيا

مدرسطريقةمن .الصحيحةكاستخداـاللغةاألـيفعمليةالتعلم بقراءةنصيهجمثيقـو
مرا عدة بتقليدىا الطالب يقـو مث النحوية طريقةاظتادة تستخدـ كما حفظها. ليتم ت

النيجمنه قواعد حفظ يف الغناء كالحطريقة طريقةرصو اظتبتكرة الطريقة ىذه جتعل ؼ.
مقبولةيفاظتؤسساتالتعليميةاظتختلفةيفإندكنيسيا.منهجي

ابنتظاـمنقبلجوكوةاحنالليتتتعاكفيفاإلشراؼمعدارتتممراجعةاظتؤسساتا
سةيفاظتؤسجيمطريقةمنهيكلكييسَتتعلة.احنالخريفدارقالتدريساآلينورسيوكفر

،فإفاإلشراؼضركرمللغاية،حىتنتمكنمنتقييمأكجوةاحنالظتعايَتاظتتبعةيفداركفقا
ىواإلشراؼيفتنفيذطريقةمنهجياإلشراؼم.يأكالعقباتاليتحتدثيفالتعلنقصافال

،كاإلشراؼعلىاظتعلمُتيفالتدريس،مياألكادنتيةيفشكلعمليةالتعلعلىتنفيذاألنشطة
 فعاؿكاإلشراؼ بشكل التعلم من الطالب يتمكن حىت كالتعلم التدريس مواقف على

 .ٖٓٔكحتسُتنتائجالتعلم

                                                             
102 Sam, "Metode Pembelajaran Bahasa Arab". 
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التعليميةيفعقديفاظتؤسساتيجمنهطريقةيتمثلأحدأشكاؿالتعاكفيفتطبيق
يجمنهطريقة،كىوالتدريباظتقدـللمعلمُتيفمؤسسةيرغبوفيفتطبيقتدريبللمدربُت

.ىذاثرؼكقراءةكتبالًتاصكالنحوكخاصةيففهمعلمال،اللغةالعربيةميلتعلطريقةك
اظت تدريب ممثل يف عقده مت الذم دكقيصاظتعهددربُت إىلجيف يهدؼ كالذم اركت

كمعلمي للمعلمُت كالتحدث كاالستماع كالكتابة كالقراءة العربية اللغة يف اظتهارات حتسُت
.ٗٓٔربيةاظتوادالذينيستخدموفالكتبالع

جييفهمنطريقةجينتائجالبحثمنأركاين،أفتطبيقهمنطريقةكيدعممساقتة
كشفحبثؾتا.٘ٓٔجيدؼرصوكحنالداععلىفهمقوطالبزكيةلتسنقدرةالهدتمع

األنوارعلطامثانويةالقراءةلدلالطالبابظتدرسةالةثَتطريقةمنهجييفحتسُتمهارعنأت
البح.ٙٓٔالموؾتاف أظهر ذلك، إىل ابإلضافة سويًتمث إندانغ مساقتة طريقةكآخركف

 .ٚٓٔجييفتعلماللغةالعربيةيفقسمالتمريضيفجامعةسريوكتاايهمن
فىذاإلنقدالدراسةاألكليةكإدتامها.،فإفىذاالبحثموجودىنابناءنعلىالشرحأعاله

.تصححىذهالدراسةسابقةالدراسةالالبحثيقدـبعضالبياانتاليتمليتمعرضهايف
،كىياظتقالةاليتيقاالتاليتتناقشطريقةمنهجأيضنااظتعلوماتاطتاطئةمنإحدلاظت

ة.صاضتهاتكتب
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 الفصل السادس
 اخلامتة

 أ. ملخص نتائج البحث
التعليميةاليتأثرتتطويرطريقةمنهجيلدلجوكونورسيواطتلفية-ٔ

درسجوكوكية.ائدقوةمنذأفكافيفاظتدرسةاإلبتدرسجوكوالقرآفكاللغةالعربيةب
ابإلضافةإىلالًتكيزعلىاحملاضرات،يفجامعةاألزىرالقاىرةمصر. البكالوريوسكاظتاجستَت

للغةاكمعلمتكاظتنتدايتالعلميةكتصبحمدرابتشارؾجوكوبنشاطيفالعديدمناظتنظما
كوىوشخصرية.جوصمصرللدراسةيفداراإلفتاءاظتالعربية.كمااستغلجوكوكقتويف

صفحةنتكنوقراءتوٓ٘ٔ،كىوذكيكعبقرم.الكتاباظتكوفمنغتتهدكنشطيفالدراسة
،مثأعادصياغتويفشكلملخص.مراتيفاليـو٘خامتمايصلإىلمراراكتكراراحىت

 أيضااضتفظالسريعيفنظرةكاحدةكاستماعكاحد.جوكو،يتضمناظتطالعةةإىلابإلضاف

  طريقةمنهجيلتعليمعلمالنحوكالصرؼلدلجوكونورسيواطتلفيةتطوير-ٕ

جو اظتطور لتسهيل منهجي طريقة النعاىدكو علم تدريس كالحيف كقراءةصرو ؼ
الواردةيفكتابثكتابالًتا اظتواد كنصوصيمنهج. منكتبالفقو يفأمثلة مأخوذة

كاليتمتتقسيمهابعدٖٕٔٓجييفعاـهنبالبدايةغتلدكاحدمنكتبمالقرآف.متترتي
 ايفالعديدمناظتؤسساتالتعليمية.غتلداتمنالكتبكاستخدامهٗذلكإىل

علمالنحوكالصرؼبطريقةمنهجيلدلجوكونورسيوتنفيذالتعليم-ٖ
 بطريقة منهجيالتعلم تعلم كالصرؼىو النحو لتشريحكأداةعلم أداة كىي ،

كتبعلىرتيعالطالبالبدءيفالتعلم،اكانتاطتلفية.مهمًتاثكتابالكاستكشاؼ
قادرةعلىةنحاالدارطالب.كشرطللتخرج،كتبأفتكوفٔاجمللدمنهجيمنكتاب

العربية.تؤكدعمليةتعلممنهابالرسالةأتليف ُتيفعمليةفهمجيعلىتوجيواظتعلمللغة
.علمالنحوكالصرؼ
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اإلختالفاتبُتطريقةمنهجيكطريقةتعليمعلمالنحوكالصرؼاألخرللدلجوكو-ٗ
نورسيو

االخت بُتيقع األساسي الؼ منهجي منهصتطريقة كطريقة نورسيو وكو نسألجي
 يركز دراستو. غتاؿ بؤرة يف نورسيوعدانف صتوكو منهجي تعلم كالصرؼعلى النحو علم

علمالنحونسعدانفعلىتعلمألجيمنه،بينمايركزًتاثالكتبالكلفهمكأداةلقراءة
 لفهمآايتالقرآف.كالصرؼ

 منهجيلتعليمعلمالنحوكالصرؼلدلجوكونورسيوطريقةمساقتة-٘

ىومنخالؿالتعاكفمعالنحوكالصرؼعلمجييفتعلمشكلمساقتةطريقةمنه
بصرؼالنظرعنالتعاكف،تبيعطباعةاظتؤسساتالتعليميةمنؼتتلفاظتناطقيفإندكنيسيا.

.ورللجمهأيضناكتبمنهجيككتبأخرلصتوكونورسيوةاحنالدار

 ب. التوصيات
تعززىذهالدراسةبعضاظتعلوماتمندراساتأخرلحوؿطريقةمنهجي،كتوضح
بعضاظتعلوماتاطتاطئةيفاظتقاالتالسابقة.اظتعلوماتاظتضافةمنالدراساتالسابقةتدكر
حوؿرحلةتطويرطريقةمنهجييفتعليمعلمالنحوكالصرؼ،حيثكافىناؾيفالسابق

التعاكفمعاظتؤسساتبعض مثلعاداتدراسةجوكونورسيوكعملية اظتعلوماتالناقصة
اظتعلومات أيضنا الدراسة ىذه توضح مث منهجي. طريقة استخداـ يف األخرل التعليمية
أنس منهجي كطريقة نورسيو صتوكو منهجي طريقة دمج مثل أخرل مقاالت يف اطتاطئة

امنا.عدانف،ككالقتاطريقتافؼتتلفتافدت
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 ج. اإلقرتاحات
ىذاالبحثلديوابلتأكيدأكجوقصور.قدتفتقدالباحثةبعضاظتوضوعاتيفىذاالسرد
عندنقلالقصصمناظتصادر،لذلكقداليتمنقلالكثَتمناظتعلوماتيفىذاالسرد.

بتعليمعتذاالسبب،تتوقعالباحثةكتاابتأخرلنتكنأفتضيفأكتعززاظتعلوماتاظتتعلقة
علمالنحوكالصرؼبطريقةمنهجي.نتكنظتزيدمنالبحثاستكشاؼمنحيثمنظور

الطالبالذينيتعلموفعلمالنحوكالصرؼابستخداـطريقةمنهجي.
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 ادلالحق

 ةإرشادات ادلقابل
Rumusan Masalah 1: Bagaimana latar belakang penyusunan metode Manhaji? 

a. Bagaimana konsep pembelajaran bahasa arab yang ideal menurut joko 

nursiyo? 

b. Bagaimana pengalaman belajar bahasa arab yang dialami oleh joko 

nursiyo? 

c. Apa saja kekurangan dalam pembelajaran bahasa arab menurut joko 

nursiyo? 

d. Apa motivasi joko nursiyo menyusun  metode manhaji? 

e. Dari mana joko nursiyo mendapat inspirasi (referensi) untuk menyusun 

metode manhaji? 

f. Bagaimana asal-usul nama metode manhaji? 

g. Apa landasan pedagogis yang mendasari penyusunan metode manhaji? 

h. Apa pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam menyusun metode 

manhaji? 

i. Untuk siapakah sasaran pembelajar metode manhaji? 

j. Apa metode pembelajaran yang digunakan untuk menyusun metode 

manhaji? 

Rumusan Masalah 2: Bagaimana pelaksanaan pembelajaran bahasa arab 

menggunakan metode manhaji? 

a. Dimanakah pertama kali metode manhaji diterapkan? 

b. Apakah ada pesyaratan atau kompetensi dasar yang harus dimiliki peserta 

didik yang akan menggunakan metode manhaji? 

c. Bagaimana proses kegiatan pembelajaran menggunakan metode manhaji? 

d. Berapa jumlah pertemuan yang disarankan untuk menguasai pembelajaran 

dengan metode manhaji?  

e. Apakah ada hambatan atau rintangan selama metode manhaji diterapkan? 

f. Bagaimana standar kelulusan untuk bisa melanjutkan pembelajaran ke jilid 

berikutnya? 

g. Sarana dan prasarana apa saja yang digunakan dalam proses pembelajaran 

menggunakan metode manhaji? 

h. Bagaimana kualifikasi guru yang mengajar dengan metode manhaji? 

i. Bagaimana cara mengkoordinir peserta didik yang berbeda latar belakang, 

baik pendidikan, usia maupun kemampuan bahasa arab? 

j. Bagaimana teknik evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran bahasa 

arab dengan metode manhaji? 



 
 

 

Rumusan Masalah 3: Bagaimana kontribusi metode manhaji dalam pembelajaran 

bahasa arab? 

a. Menurut Anda, pada bidang apa dalam pembelajaran bahasa arab metode 

manhaji berkontribusi? 

b. Apa perbedaan mendasar metode manhaji dibandingkan metode 

pembelajaran bahasa arab yang lain? 

c. Di lembaga mana sajakah Metode manhaji saat ini digunakan? 

d. Bagaimana metode manhaji bisa dikenal dan digunakan di lembaga lain? 

e. Apakah Anda melakukan tinjauan langsung terhadap pembelajaran bahasa 

arab menggunakan metode manhaji di lembaga lain? 

f. Bagaimana supervisi dilakukan pada lembaga lain yang menggunakan 

manhaji agar tetap sesuai dengan manhaji center? 

g. Apakah lembaga lain boleh mengembangkan strategi belajar dan materi 

dalam buku manhaji? 

h. Apakah ada rencana untuk mengembangkan metode manhaji di masa yang 

akan datang? 

i. Langkah-langkah apa yang akan dipersiapkan untuk mewujudkan rencana 

pengembangan tersebut? 
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ٚٙٓٓ٘ٔٗٔ:رقمالقيد

الًتبيةكلية/قسم كالتعليم/قسمتعليماللغةالعربية:كليةعلـو

لومبوؾ–:أيكديواالعنواف

ٜٖٖٖٜٗٛ٘ٔ٘ٛٓ:اعتاتف

 ekaputry142@gmail.com:الربيداإليليكًتكين

 

 ادلستوى الدراسي

 السنةادلستوى الدراسي
ـٕٛٓٓ-ٕٕٓٓاظتدرسةاإلبتدائيةؿتضةالوطنأيكديوا

ـٕٔٔٓ-ٕٛٓٓلومبوؾاظتدرسةاظتتوسطةمبعهدالعزيزية
ـٕٕٔٓ-ٕٔٔٓفرؾتجاسياللومبوؾٔاظتدرسةالثانويةاضتكومية

ـٕٗٔٓ-ٕٕٔٓ العاليةابتواللغةثنائيةاظتدرسة
الًتبية بكلوريوس)سرجاان(يفقسمتعليماللغةالعربيةكليةعلـو

كالتعليمجبامعةموالانمالكإبراىيماإلسالميةاضتكوميةماالنج
ـٕٛٔٓ-ٕٗٔٓ

 

 


