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 استهالل
 

 

 

ُهْم طَائِفَ  ة ٌ ِليَ تَ َفقَُّهوا َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن ِليَ ْنِفُروا َكافًَّة فَ َلْواَل نَ َفَر ِمْن ُكلِ  ِفْرَقٍة ِمن ْ
يِن َوِليُ ْنِذُروا قَ ْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا ِإَلْيهِ   (055:التوبة َذُروَن )ْم َلَعلَُّهْم يَْ يف الدِ 

 

 صلى هللا عليه وسلمرسول هللا  قال 

  اسُ النَّ  حَ لَ ا صَ وْ حُ لَ ا صَ ذَ إِ  ِتْ مَّ أُ  نْ مِ  انِ فَ ن ْ صِ 

 اءهَ قَ الفُ وَ  اءُ رَ مَ الُ  اسُ النَّ  دَ سَ ا فَ وْ دُ سَ ا فَ ذَ إِ وَ 

  0(أخرجه ابن عبد البر وأبو نعيم من حديث ابن عباس)

 

 

 

 

                                                           

 )دار المعرفة: بيروت، دون السنة( إحياء علوم الدينأبو حامد الغازالي،  1 
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 داءااله
 

 يف أداء األعمال  ويربياين يشجعاين ينذلالكرميني ال يفضيلة احملرتمني واليد
 حملبوب ديدين دار الفالح ووالديتا يية حىت هناية الدراسة، ومها والداليوم

 احملبوبة سيديت تييت سييت هنةمتع هللا حبياهتما 
 معهد يف اسيك ماالنج و كلرشاد  يف معهد سبيل ا يمشاخي واحملرتمة الشريفة

 رايض العلوم والدعوة اتسكماالاي
 يم يف العيال: ايلني نور مالينا، عبد العزيز وتيت قرة عيين واخواين أخويت

 سييت فاطمة وايفي نور صافية وحممد عبد املعز 
 تويت لطف اهلدايةو  

 ية لفصل الدويل قسم الرتبمجيع أصدقائي يف نفس اجلهاد والنشاط اب
 5100ابرهيم االسالمية احلكومية ماالنج  االسالمية جامعة موالان ملك

 اسيك ماالنجكيف معهد سبيل الرشاد   مجيع أصحايب 
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 عبد العزيز، املاجستري
 املدرس يف كلية علم الرتبية والتعليم

 جامعة موالان مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 مذكرة دائرة املشرف 
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 ( النسخة)أربعة 0 : التعلق

 إىل احملرتم
 جامعة موالان مالك ابراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجعميد كلية علم الرتبية والتعليم 

 ماالنجيف 
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

بة، وبعد قرائة ا، من حيث احملتوى واللغة وتقنيات اكتبعد قيام بعض التوجيهات للبحث اجلامعي
 الطالب فيما يلي: ا البحث اجلامعيهذ

 : حممد رضوان     اإلسم
 00001111:   م أصل الطلبةرق

 الرتبية اإلسالمية :   القسم
: جتديد املنهج الرتبوي اإلسالمي يف معهد رايض العلوم والدعوة جندونج  موضوع البحث اجلامعي

 سيتيانغرا مدينة اتسكماالاي جوى الغرية
كمشرف، ونقول إن البحث اجلامعي قد اقرتح ان يكون اختربت عمليا. لذلك، يرجى أن يكون   مث

 مفهوما حاهلا.
 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 املشرف
 

 عبد العزيز، املاجستري
01050501511110 
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 خطاب البيان

 

لى درجة للحصول عوهبذا أبني هذا البحث اجلامعي مل جتد أعمال الشخص اآلخر اليت استخدمت 
بكالوريوس يف إحدي الكليات، ومل جتد أيضا عمل أو رأي اليت كتبت أو نشرت من اآلخرين، إال 

 .أنه كتابه املشار إليها يف النص وذكر يف قائمة املراجع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5102يونيو  01ماالنج، 
 
 

 حممد رضوان
NIM:11110086 
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 التقديركلمة الشكر و 

 

 الرحيمبسم هللا الرمحن 

احلمد هلل وكفى والصالة والسالم على سيدان حممد املصطفى وعلى آله وأصحابه أهل 
 الصدق والوفا والذين ظفروا من الفضائل ابحلظ األوىف. أما بعد.

فبعون هللا عز وجل وتوفيقه متت كتابة ها البحث، وعسى أن يكون انفعا للباحث والقراء واألمة 
ث احث أن يقدم عظيم الشكر والتقدير للذين ساعدواه يف كتابة هذا البحمجيعا إن شاء هللا. فيؤد الب

 حىت هنايته، مجيع املشرتكني املبذلني جهدهم، منهم:

الوالدان اللذان يربيان ويشجعاين على التعلم والدراسة ابلنشاط واجلد واحلرص، وإخوايت  .0
 اخواين يف العيال.

تري ، مدير جامعة موالان مالك ابراهيم فضيلة األستاذ الدكتور موجيا راهرجو، املاجس .5
 االسالمية احلكومية ماالنج

فضيلة الدكتور نور علي، املاجستري ، عميد كلية علوم الرتبية والتعليم جامعة موالان مالك  .0
 ابراهيم االسالمية احلكومية ماالنج

والتعليم جامعة  ةفضيلة الدكتور مرنو، املاجستري، رئيس قسم الرتبية اإلسالمية كلية علوم الرتبي .0
 موالان مالك ابراهيم االسالمية احلكومية ماالنج

فضيلة عبد العزيز، املاجسري حيث يشرف الباحث ويعطيه االرشادات والتوجيهات بكل  .2
 .هللا جيزي ابخلرياخالص ودقة ومحاسة وصرب. 

لعلوم النافعة افضيلة األساتذة احملرتمني يف قسم الرتبية االسالمية الذين كانوا يعلمون الباحث  .1
 بكل جهد واإلخالص
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فضيلة كيايي احلاج مرزوقي مستمر، املاجستري وكيايي احلاج مرتضى أمني، املاجستري وكيايي  .0
احلاج عبد العزيز، املاجستري وكيايي ورسطا، املاجستري بوصفهم مدير معهد سبيل الرشاد 

قائه وزاد نفعه أطال هللا بدعة. غاسيك الذين كانوا يعلمون الباحث العلوم النافعة واخلربة املب
 وبركاته

فضيلة املدرسني الفضالء الذين كانوا يعلمون الباحث العلوم النافعة واخلربة املبدعة يف معهد  .1
 جزاهم هللا أحسن اجلزاءرايض العلوم والدعوة ومعهد سبيل الرشاد غاسيك.

عة موالان مالك إبراهيم يم جاممجيع أصدقائي يف قسم الرتبية اإلسالمية كلية علوم الرتبية والتعل .1
 5105اإلسالمية احلكومية ماالنج خاصة يف الفصب الدويل 

مجيع أصدقائي يف معهد سبل الرشاد غاسيك ماالنج خاصة أصدقائي يف الفصل  .01
 الرابع للمدرسة الدينية ويف حجرة موالان اسحق

 األعزاء تصويبا وأخريا إن هذا البحث كثري من األخطاء والنقصان، لذا أرجو من القراء
 وتصحيصا ألخطائها املوجودة فيه حىت يصبح هذا البحث اجلامعي حبثا كامال.

  5102يونيو  02ماالنج، 

   الباحث

 

 حممد رضوان 

00001111رقم التسجيل:  
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 مستخلص البحث ابللغة العربية
جتديد املنهج الرتبوي اإلسالمي يف معهد رايض ، 5102(، 00001111) حممد  ،رضوان

، والتعليمبية كلية علوم الرت العلوم والدعوة جندونج سيتيانغرا مدينة اتسكماالاي جوى الغربية، 
شرف: عبد ، املاالنجمبجامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية الرتبية اإلسالمية، قسم 

 .املاجستريالعزيز، 

 ،املعهداملنهج الرتبوي اإلسالمي جتديدالكلمات املفتاحية: 
يقبل المية يف اندونيسيا وقد يؤىب  كونه أحياان  ابملؤسسات غريه ألنه داملعهد هو املؤسسة الق

لكن حقيقة  و  ة أن املعهد غري حساسي ابلتجديد.التغري من الزمان. جتديد الرتبية يف املعهد إجاب
كان املعهد يقبل األشياء اجلديدة ما زالت جتري على القنون اإلسالمية. وكان التجديد ليس نفي 

طوير الرتبية يف  يف تاإلشياء القدمية ولكنه يزيد ما هو عدم قبله لرتقية جودة العهد ويعطي األثر 
 اندونيسيا خاصة.ومعهد رايض العلوم والدعوة هو اهلد الذي جيدد منهجه بزايدة العناصر اجلديدة. 

إن مدخل البحث املستخدم هلذا البحث هو املدخل الكيفي وأما نوع البحث هو البحث 
رية مجع البياانت طو  بية يف معهد رايض العلوم والدعوة جندونج.امليدين وهو البحث عن جتديد الرت 
ستنبط الباحث والتوثيف. ي ابلزعماء الرمسية للمعهد وغري الرمسيةمنها: املالحظة املشاركة واملقابلة 

 من البياانت الىت مجعها  ابملقابلة واملالحظة والتوثيق ابلفكرة اإلستقرائية.

سبب: ندونج ب( جتديد الرتبية يف معهد رايض العلوم والدعوة ج0ونتيجة هذا البحث هي )
( واما أتثري جتديد الرتبية فيه يؤثر للمعهد 5نظرة املعلم فيه وفعالية التعليم والتعلم يف ومطلب العمل )

نفسه يف: وظيفة الرتبية وتغيري الثقافة وتغري املعاملة بني املعلم والطالب وزايدة عدد الطالب فيه 
 وتغري يف الناحية اإلقتصادية.
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 يسيااإلندونتخلص البحث ابللغة سم
Ridwan, Mohammad (11110086). 2015. Pembaharuan Sistem Pendidikan Islam Di Pesantren 

Riyadlul Ulum Wadda’wah Condong Setianegara Kota Tasikmalaya Jawa Barat. Skripsi, 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Abdul Aziz, M. Pd. 

Kata Kunci: Pembaharuan Sistem Pendidikan Islam, Pondok Pesantren 

Pesantren merupakan lembaga pendidikan islam yang paling tua di Indonesia. Dengan 

memfokuskan diri mendidik masyarakat mlalui kajian-kajian keislaman dengan sistem 

asrama.Perkembangan zaman menuntut pesantren memperharui segala sesuatu yang 

berhubungan dengan sistem pendidikan. Maka semakin baik sistem pendidikan yang di 

rumuskan maka semakin baikpula lmbaga tersebut. Maka pesantren untuk bisa eksis 

melakukan bebarapa pembahruan unsur-unsur yang berhubungan dengannya. Sehingga 

dengan pembahruan ini pesantren dapat tetap eksis di tengah pesatnya laju zaman.  Dengan 

melakukan penelitian di Pondok pesantren Riyadlul ulum wadda’wah Condong, peneliti 

berupaya merumuskan beberapa rumusan masalah, yakni 1) Apa sajakah yang 

mempengaruhi terjadinya pembaharuan sistem pendidikan di pesantren Condong; 2) Apa 

pengaruh pembaharuan sistem pendidikan bagi pesantren dan juga para alumni. 
Penelitian yang penulis lakukan adlah termasuk dalam penelitian deskriftif  kualitatif. 

Dalam perjalanan menumpulkan data, penulis menggunakan metode dokumentasi, interview 

dan observasi. Sedangkan untuk analisisnya, penulis menggunakan metode deskriptif 

kualitatif, yaitu berupa data-data yang tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati 

sehingga dalam hal ini penulis berupaya mengadakan penelitian yang bersifat 

menggambarkan secara utuh keadaan yang sebenarnya. Selain itu, untuk mendukung uraian 

dari keadaan yang sebenarnya ada di pesantren, disini  penulis sertakan gambar dan lampiran 

sebagai pelengkap data. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa unsur-unsur yang 

mempengaruhi pembaharuan sistem pendidikan islam di pondok pesantren adalah visi 

pimpinan pesantren yang menginginkan santri tidak hanya belajar ilmu agam islam saja 

tetapi juga dapat mengauasi ilmu-ilmu yang lainnya termasuk juga ketermapilan-

keterampilan yang menunjang santri melatih mentalnya. tuntutan pekerjaan di era globalisasi 

menuntut pesantren untuk terus memberikan santrinya keahlian-keahlian supaya mereka 

bisa bersaing dengan yang lainnya. Dan efektivitas pembelajaran dalam proses belajar dan 

mengajar di pesantren. Pengaruhnya pembahruan ini adalah munculnya berbagai peubahan-

perubahan di pesantren. Baik darikualitas maupun kuantitas.  
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 ليزيةتخلص البحث ابللغة اإلجنسم
Ridwan, Mohammad (11110086). 2015. Renewal Islamic Education System in Islamic Boarding 

School  Riyadlul Ulum Wadda’wah Condong Setianegara Tasikmalaya City Jawa Barat. 

Thesis, Faculty of Tarbiyah and Learning Sciences, Islamic Education Program, The State 

Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang. Abdul Aziz, M. Pd. 

Kata Kunci: Renewal System of Islamic education, Islamic Boarding School 

Islamic Boarding School is the oldest Islamic education institute in Indonesia. It 

focuses in educating society by Islamic considerable studies with dormitory system. Time 

growth demands Islamic boarding school to renewing everything about education system. 

So, when education system formulated better, the institute gonna be better too. Islamic 

boarding school must be more intense to make subtance’s renewal get in touch. So that with 

this renewal, Islamic boarding school still exist among period rate. Researcher doing the best 

efforts to formulates some problem in Islamic boarding school Riyadlul ulum wadda’wah 

Condong, those are 1) What are the affecter of renewal education system in Islamic boarding 

school Condong; 2) What the influence of renewal education system for Islamic boarding 

school and also for collegiates. 
The research which wroten by researcher is a qualitative descriptive research. In the 

way of gathering datas, researcher using documentation method, interview and observation. 

Whereas for analysis, the writer using qualitative descriptive method, that are wroten or 

spoken datas from people and also their habits thst observed, in this way researcher efforts 

to makes research with describefully actual condition. Other than, to supports disquistion of 

the actual condition in Islamic boarding school, so the writer attaching pictures and 

attachment as data’s complement. 

 From the research, researcher summarizing that the subtanses which affecting 

renewal Islamic education system in Islamic boarding school is headmaster’s vision that 

wants Islamic students not just studying Islamic sciences only, but also be able dormineering 

other sciences belonging to skill which supporting Islamic studies to drilling mental. Work 

demands in globalization era wants Islamic boarding school to giving skills for its Islamic 

students so they can compete with the others. And studying effectiveness in learning and 

teaching process in Islamic boarding school. The influence of this renewal is emerging a 

variety of every changes in Islamic boarding school from quality and also quantity. 
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 الفصل األول

 املقدمة

 

 خلفية البحث .أ

الرتبية أمر من األمور املهمة حلياة اإلنسان اليت متثل املنهج الذي حيقق 

التطبيق الفعلي للحياة املعمورة واملبدعة. وتصدر منها حياٌة ذو جودة  وحتّول كثريا 

يف أمناط حياهتم وكائنها دافعة عن التحدايت اإلجيابية ملعّمقها. ولذا حّلّل 

هي ملؤسسات دور تطوير الرتبية وتقدمها و املؤسساُت يف اندونيسيا حيث تدور ا

 Added) واسطٌة لتطوير بناء البالد الذي حقيقة أهدافه حتقيق القيمة املضافة 

Value)  إلصالح احلياة املستقبلة املشتملة على صالح اجلسمية و الروحية

مية والدنياوية واألخروية. وإذا نظران مؤسسة الرتبية من النظام الداخلي للرتبية اإلسال

 والتطبيقية الرتبوية، هلا اربعة انواع: 
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 1األول، الرتبية املعهدية أي الرتبية اإلسالمية املعقدة ابملنهج التقليدي،

بيق استنادا اىل التعليمية اليت تستفيد طريقَة القرانية واحلديث الشريف يف مجيع تط

الرتبية  هيو  تدريسها ومها اساسا احلكم يف اإلسالم. الثاين، الرتبية املدرسية

اإلسالمية املعقدة يف مؤسسة منط الغربية حيث تستخدم طرَق التعليم الكالسيكي 

وتتعمق القيم اإلسالمية إلندماجها يف نفس الطلبة اساسا حلياهتم. الثالث، الرتبية 

دة الشائعة اليت تستفيد روَح اإلسالم يف تطبيق تعليمها وهي الرتبية اإلسالمية املعق

يت فيها البيئة الرتبوية على الطريقة اإلسالمية يف املؤسسة الرتبوية ال بوسيلة تطوير

مناذج الرتبية الشائعة. الرابع، دراسة الرتبية األسالمية املعقدة يف املؤسسة الرتبية 

وجذب الباحث حبث النوع األول الذي قد  2الشائعة وكوهنا دراسة فقط فيها.

 ذكره وسيأيت بيانه.إن شاء هللا

النقاش حول املعهد الينتهي مبرور الزمان ويظهر دائما منه شئ جديد  

بوية أو وفقا بغريه من املؤسسة الرت ويزين حياَة اإلنسان ويلّوهنا خبوائصه املختلفة 

( املتميزة مبؤسسة Sub-Culturعلى نظر عبد الرمحن وحيد أنه من فرع الثقافة )

                                                           
تعريف التقليدي هنا ليس بمعنى جامد و تقالدعليه العهد بغير التبيؤ ولكن يدل على التعريف ان هذا المؤسس قد توجد منذ مئات  1 

ضي. بل ظهر من المعهد مجددون في التفكير اإلسالمي حتى يصير قطعة من نظام حياة بعض المسلمين في اندونيسيا. سنة الما
 انظر

 Muljono Damopolii Pesantren Modern IMMIM: Pencetak Muslim Modern (Jakarta:Rajawali Press, 
2011) h.58 

2 Yasmadi, Modernisasi Pesantren (Kritik Nurcholis Madjid Terhadap Pendidikan Islam 
Tradisional)(Jakarta:Quantum Teaching, 2005), hal.58 
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ويره، ني أفكاَرهم يف تغيريات املعهد وتطويركز كثري من احملقق 3اآلخر يف اندونيسيا

ومنهم من أييت داخل البالد وخارج البالدع ومن أمسائهم: عبد الرمحن وحيد، 

وزخمشري ظفري،ودوام رهرجو ونور خالص جميد وأزيومزري أزرى ومتسوهو هرياقا 

هوريقاسي وكاريل أ.ستينربينغ ومنفريد زايميك. ومعروف أن تركيزهم ديناميك 

 4( من حني اىل حني.Intensوكل الظاهرة الواقعة فيه تعّمنا )املعهد 

واملعهد ،بنموذجه اخلاص، مل يزل متطورا مناسبا بتطوير الزمان ولذا كما 

الخيفى علينا، ان جمتمع اندونيسيا جيعله مكاان الئقا ملن يرغب يف العلوم االسالمية 

سبا ابلتقوعات، أن ، منا5املصدر منهم (Genuine)حىت يصري علماء  احلقيقي 

يصريون شخصا ابرزا وقواي و  6خرجيني املعهد الذين قد استعدوا يف خدمة اجملتمع

 الن تطوير الرتبية االسالمية حول اجملتمع الشامل. (profetik)يدورون أدرهم التنبوية 

التطوير  .ابندونيسيا اتبع تطور جمتمعها من املسلمني خاصة وكل اجملتمع عامة

                                                           
3 Abdurrahman Wahid, Pesantren Sebagai Subcultur dalam Dawam Rahadja, Pesantren dan 
Pembaharuan (Jakarta:LP3S,1995), hal. 39-60 
4 Abuddin Nata, Pengantar dalam Muljona Damapolii Pesantren Modern IMMIM: Pencetak Kader 
Muslim Modern (Jakarta:Rajawali Pers, 2011) 
5 Ahmad Syamsu Rizal, Transformasi Corak Edukasi Dalam Sistem Pendidikan Pesantren, Dari Pola 
Tradisi ke Pola Modern. Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta’lim Vol. 9 No. 2 2-2011 

بناء على التاريخ، أثر املعهد فكرة اجملتمع يف كثري من حالتهم. حىت ال خيفى علينا  ان اجملتمع يرجو كثريا اىل خرجيني منه. إما يف  6 
رهم يف ممالك و أمور اليت تتعلق يدنياهم من املعامالت أو تتعلق أبخراهم من العبادات. بل يزيد زخمشري على ان خرجني املعهد يدور د

 Zakhsyari. أنظر  Islamic Schoolاإلسالم  وأيثر كثريا يف القرارات  الذي يف ذلك الوقت كما قال االستاذ جهن يسمى ب 

Dzofier Tradisi Pesantren:Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan 
Indonesia, (Jakarta:LP3S,2011), Edisi Revisi 
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الواقع تدل على دينامية مؤسسة الرتبية االسالمية بزايدة تطوير اجملتمع والتنسيق 

وعامل  متصرفمن حني اىل حني. الهنم بوصفهم ممون هلا )من الطلبة والعون( و 

ولذا، وفقا على رأي مكيت علي، أن أحسن مناذج الرتبية هو  7.الرتبية املطورة هبم

لم تركيز املتعلمني فيه ليس لطلب الع، ببناء على احلجة أن 8التابع لنماذج املعهد

 فقط ولكن يُعلَّمون فيه حياة مستقلة ملقابلة احلياة املستقبلة، وهذا دليل على تقدم

 املعهد خالفا لغريه من املؤسسة الرتبية ،ولذا أنه من احسن املؤسسة لرتبية الطلبة.

ة تطوير األمور على ممر الزمان يسبب تنشئة التحدايت وتطويرها الكبري 

ودة واملتنوعة منها زايدة عدد اجملتمع وتقدم التكنولوجي يتأثر كثريا يف تغري القيم املوج

حول اجملتمع إما التغري املتعلق ابلدين أو اإلجتماع أو الثقافة وغري ذلك من 

 املشكالت، ويتطلب هبا مديُر املعهد حتليلها متمسكا بدليل:

 9ابجلديد األصالح""احملافظة على القدمي الصاحل واألخد 

                                                           
7 Affandi Mochtar dan Kusmana, Model Baru Pendidikan: Melanjutkan modernisasi pendidikan 
Islam di Indonesia dalam Kusmana dan JM. Muslimin (Eds.). Paradigma Baru 
Pendidikan:Restrofeksi Dan Proyeksi Modernisasi Pendidikan Islam Di Indonesia, (Jakarta:IISEP 
bekerja sama Dengan Direktorat Pendidikan Tinggi Isl,A, Direktorat Jendral Pendidikan Islam 
Departemen Agama RI, 2008), hal.5 
8 Mukti Ali, Kapita Selekta Pondok Pesantren, (Jakarta: PT Payu Berkah, 1984),hal.80 
9 Ma’shum Zein Muhammad, Landasan Amaliyah NU, (Jombang:PCLTNU Jombang,2008) 
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يقدر املعهد هبذا الدليل حفَظ خواصه لتتطويره مبصغاة العناصر اجلديدة 

 ولكن ينبغي مراجعته حبجة يرها عبد األعال كما تلي: 10يف مقابلة العوملة.

ة ية احلقيقأن يرى املعلق ويطوره املعهدمن ينشئ على  ، ينبغياحلجة األوىل

 ينهما.يزل جمهوال يف صلة بألهنما مل يث. احلدتقليد التقليد القدمي و البني 

ع يتشجا هب ستطيععبارة ي "األخد ابجلديد األصلح"قول احلجة الثانية، 

رثها أجيال و  الذي التفكري والنظرحول التعصري املؤثر اىل  مشاورة  املعهد ُمدبِّّر 

ى أبق ،احلجتني نيبناء على هات 11اجلديدة. التوليفة وتطلع منه السلف يف اإلسالم

 13ة.نافسة بني املؤسسة األحسن واألجيديف امل 12املعهد

فال عجب، قد نظران كثريا من املعهد يف اندونيسيا يغري منهجه منهجا 

ئة القنون ويتطور إدارَة املنظمة اجلديدة هبي هاما  تقليداي اىل املنهج احلديث مؤسسيا  

                                                           

( القادر على املسابقة واإلجنازات وله الطبيعة احلسنة. الن Human rightالعصر العوملة تتطلب على صناعة موارج البشرية ) 10 
ستعداد يف العصر حيضر الفرص والتحدايت اليت كلهامستسلمات اىل موارج البشرية. ولذا املعهد مطلب بتوجه هذه العوملة بكل اإل

 والقدرات.
11 Abd A’la,Pembaharuan Pesantren,(Yogyakarta:Pustaka Pesantren.2006) 

 لزايدة املعرفة عن وظوب املعهد على تغري الزمان وأسبابه حيت اآلن أنظر 12
 Ali Anwar Pembaruan Pendidikan Di Pesantren Lirboyo Kediri (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2011), 

hal.2-5  

( وتسديد قبل استحقاق القادمة Visiتربية املعهد تطلب النسجام ابملعارف الواسعة املنشئة يف ذلك الزمان، مبا فيه من النظرة ) 13 
 )Munandir ,Ensiklopedi Pendidikan وقابل للتكييف على احلادثة. وجّدد زعماء الدين املنهج بقبول املنهج العموم. أنظر

Malang:UM-Press, 2001), hal.244 
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ن رأى أن املعهد وهبذا قد أخطء رأي م 14الواضحة حتت مسو املؤسسة اجملددة.

يفه على "تعر املعهد يتجاوز  يري بسبب ديناميكي( من التغallergyحساسي)

16ووظيفته التقليدية.15"األصلي
 

دينة مبندونج  يف معهد راي  العلوم والدعوة جريقد وقع هذا التغيو 

د وقع يف املعهد كما ق– اي يف تطوير الرتبية فيه الذي يف بداية نشئتهالااتسكم

لماء العصر الكتب الرتاث املؤلفة بععقد تعليم  -الغالب يف اندونيسياالتقليدي 

XV  17يعين  الغالبة  ةطريقستخدام ابفقطsorogan  وbandongan18 ن ان طريقتوهاات

فيه منذ رائسة رائسة كيايي نواوي احلاج وكيايي ادرعي احلاج  تامستخدم مل تزال

ة فيه منذ ووقع جتديد الرتبي احلاجوكيايي حسن حممد احلاج اىل رائسة كيايي دمري 

رائسة كيايي احلاج جنم الدين وهو املدير اخلامس ابفتتاح مدرسة التعلم اإللزمي 

(Madrasah Wajib Belajar (MWB ) للمجتمع حول املعهد وتغيرت اسم املدرسة

                                                           
14 Fuad Jabali dan Jamhari, IAIN Modernitas Islam di Indonesia. (Jakarta:Logos Wacana Ilmu:2002), 
hal.96 

 هو مؤسسة لتعليم العلوم اإلسالمية ونشئته نشره. أنظر Dawam Raharjoالتعريف األول من املعهد كما قال  15 
 M.Dawam Rahardjo ,Dunia Pesantren dalam Peta Pembaharuan, dalam M. Dawam Rahardjo, 
op.cit., hal.2 
16 Kuntowijoyo, Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi, (Bandung:Mizan, 1991), hal.57-58 

نسخا من الكتلب  لطالب ألن يقرءهذه الطريقة أحياان لتعويد الطالب على قراءة الكتب أمام معلمه وغريه. يف هذه الطرية أمر املعلم ا17
املعني. ودور املعلم فيها مساع قرائته ويصلح اخلطيئات من النحو والصرف والبيان أو غري ذلك. لزايدة البان عن هذه الطريقة أنظر 

Zakhsyari,op.cit., Hal 54   
زايدة ل هم يسمعون ما يقول من المعنى والبان.هذه الطريقة تميل كثيرا الى دور المعلم في تعليمه. يقرء الكتاب امام الطالب و 18 

 البان عن هذه الطريقة 
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بعد مرور السنوات فيصري املدرسة اإلبتدائية جندونج. وبعد وفاته انتقل دور مدير 

املعهد اىل كيايي مأمون احلاج وهو املدير السادس ابستمرار جناح رائسة من قبله 

( جبمع ثالثة املنهج التجميعي School integrationعقد التكامل الدراسي)

(Curriculum synthesis املشتمل على: منهج املعهد التقليدي ومنهج )دار  معهد

 يرتبية الوطنية وهذا التكامل مز ومنهج ال السالم غنتور )صورة املعهد احلديث(

الرتاث  كتبال. ويقصد مبنهج املعهد التقليدي استخدام نجو ندمعهد ج هخيلف ب

عهد دار مويقصد مبنهج  والطريقة الشائعة املستخدمة يف معظم معهد اندونيسيا

 للمادة الدينية زايدَة للكتب الرتاث ويستفد منه الكتباستخدام السالم غنتور 

 ية واللغة اإلجنيلزيةاألجنبية:اللغة العربيف القانون واللغة  ون القوية للطلبةتطبيق القان

مشاركة يف ة يف بلا لطكأساسيقصد مبنهج الرتبية الوطنيةاليومية و  ةبومها لغتا الطل

 تغري تطوير مدنية البالد.

ون وهبذا التطوير والتغري تزيد كمية الطلبة املتعلمني فيه ويتخرج منه اخلرجي

ودة  ويتبوؤن دورا كبريا املؤسسة الدينية خاصة كتأسيس املعهد و املدرسة ذو ج

. وهذا دليل على (BUMN)الدينية واملؤسسة احلكومية واملهلية أو يف قطاع عام 

فقد تفريق العلوم فيه، الهنم يتيقنوا ان العلوم واملعارف يصدران من العليم اهلادي 

 اخلبري. هللا تعاىل.
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ب واقعة يف معهد جندونج إجابة  من احلالة الواقعة بني الطالجتديد الرتبية ال

الذي يطلب العلم فيه واحتياج اجملتمع عليهم بكل مزييه يف العيش وخدمته 

 للمجتمع. والعناصر املؤثرة لتحقيق التجديد كثرية منها عملية التعلم والتعليم فيه

ا يؤثر  دانية منه وهذمؤسس خبروج الطالب من املعهد للطلب العلم يف املدرسة ال

هم قة ومناىل ثالثني دقيمخس دقائق مسافتها قدر  كثريا يف آداهبم ومعامالهتم و

 باحاص وذهب اليها م ومنهم من يركب املركب العموم ابلدفاعاقدمن ميشى على األ

كثري منهم ل  بليه مساء وحنسب أن معظم فكرته وحياته فيها واليها مبكرا ورجع ا

ر املعهد مدي يبادر. فالعلية خارج املعهد املختلفة بنظامه وعادتهمؤثرون حبياة 

علم كز الطالب التري حتليال ل املعهد مؤسسةاملؤسسة الرتبية املتأهبة حتت أتسيس 

لعلماء ترشيح مرّشح ا يفاجملتمع  على رجاة إجابة  حتت مراقبة مناظمة املعهد و 

واالستاذات   العيال واالساتذةوكذلك احملرتف العامل ويروى بني احملرتف املستقبل

د كممهنج"  و ند  العلوم والدعوة جأسس املدرسة الثانوية "راي 2000يف السنة 

س ثالث سنوات، أس قدر ور الزمانوبعد مر  ونجندالرتبية الرمسية يف معهد ج

 شجيعمهدفا على ت ("والدعوة"نج )بدون زايدة و نداملدرسة العالية راي  العلوم ج

 اق دراستهم فيه.حتلالثانوية اب خرجيني املدرسة
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من هذه القضااي يهتم البحث بعنوان "جتديد تربية معهد راي  العلوم 

 والدعوة جندونج ستيانغارا مدينة اتسكماليا جوى الغربية."

 أسئلة البحث .ب

 بناء على ما سبق من خلفية البحث فيقدم الباحث أسئلة البحث مايلي:

 الرتبوي اإلسالمي يف معهد راي  العلومما يؤثر وقوع جتديد املنهج  .1

  والدعوة جندونج اتسكماالاي؟

ثري جتديد املنهج الرتبوي اإلسالمي يف معهد راي  العلوم والدعوة ما أت .2

 جندونج اتسكماالاي للمعهد نفسه وللخرجبني؟

 أهداف البحث .ت

بناء  على أسئلة البحث وحدود البحث فيما مضى فيهدف هذا البحث 

 إىل أغرا  اآلتية: للوصول

لوصف العوامل املؤثرة يف وقوع جتديد املنهج الرتبوي اإلسالمي يف  .1

 مبعهد راي  العلوم والدعوة جندونج اتسكماالاي.

لوصف أتثري جتديد املنهج الرتبوي اإلسالمي يف معهد راي  العلوم  .2

 والدعوة جندونج اتسكماالاي للمعهد نفسه وللخرجيني منه.
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 ائد البحثفو  .ت

 ا البحث سوف تفيد كثريا إن شاء هللا :وهذ

 نظراي: .1

يكون هذا البحث زايدة  للرتاث العلمي، خصوصا املتعلق ابملنهج  -

 الرتبوي اإلسالمي يف املعهد

 تطبيقيا: .2

يكون هذا البحث معطي الشجاعة للمعهد الذي مل جيدد نفسه  (أ

 قط

يكون هذا البحث بياانت مهمة ملؤسسة وزارة الدينية   (ب

بتاسكماالاي املتعلقة بتجديد املنهج الرتبوي اإلسالمي يف املعهد 

 وتطويره من املعهد السلفي اىل معهد الىسلفي اخللفي 

لقارء ا ملانع املشكلة اخلارجة والناشرة من مضمون البحث وطريق لتفهيم

 جمال البحث كما يلي:حيدد  وتركيزه يف البحث فالباحث

الدرس الذي يكون موضوعا يف هذا البحث  هو جتديد املنج الرتبوي  (أ

 اإلسالمي يف املعهد
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املعهد الذي يكون عرضة البحث هو معهد راي  العلوم والدعوة  (ب

 جندونج اتسكماالاي

 حتديد املصطالحات .ث

جيدد أي الشئ صريه جديدا ويقال جدد العهد -التجديد مصدر من جدد

 19لبسه جديدا.وثواب 

 20املنهج هو اإلهانة من املوضوع مجعه بعض املعامالت املرتتبة أو املتعلقة.

غاء هي تنشئة اإلنسان شيئا فشيئا يف مجيع جوانبه، ابت اإلسالمية الرتبية

 21سعادة الدارين، وفق املنهج اإلسالمي.

كيايي احلاج إمام زركشي مؤسس املعهد   وأما تعريف املعهد كما رائه

صف كيايي يالذي كمؤسسة الرتبية اإلسالمية املعهد  أن العصري دار السالم غنتور 

شخصية رئيسية فيه، واملسجد مركز أنشطته، والرتبية اإلسالمية حتت إشرافه 

حسني نصر كما يشرحه أزميزري أزرى قال  22.طلبته أنشطة هلم اليومية وتطّبقها

ها حفظو ة الثقافة اإلسالمييف ثبوت ؤرث عهد ببيئة اإلسالم التقليدي املأن امل

 اتريخ اإلسالم. منابلزمان املعني  طوال الزمان وال حمدد وتطويرها

                                                           
 109ص. 1972ابراهيم انيس "المعجم الوسيط"قاهرة:19 

20 Roesijah N.K, Masalah Pengajaran Sebagai Suatu Sistem, (Jakarta:Rienka Cipta, 1994) hal. 2 
 19. ص.(2000المنورة:دار العلم،المدينة )أصول التربية اإلسالمية، خالد بن حميد21 

22 Amir Hamzah Wirosukarto,dkk, KH.Imam Zarkasyi dari Gontor Merinitis Pesantren Modern, 
(Ponorogo:Gontor Press, 1996) hal. 56 



12 
 

 الدراسة السابقة .ج

إن البحوث اليت تتناول الدراسة عن جتديد املنهج الرتبوي اإلسالمي ومعهد 

يت تتعلق هبا. ومن البحوث ال راي  العلوم كثري بل ليست البحوث اليت ختتص

 ابملوضوع كما يلي:

ملعهد نج عن اتريخ او ندحبث معهد راي  العلوم والدعوة ج ال متكن فصل

الن اكثر مؤسس املعهد يتعلم يف نفس الشيخ املشهور  وتطوره يف جاوى امجاال

ابملعهد  يااترخيدليل كونه معلقا  على سبيل املثال شيخنا خليل بنكاالن وهذا

وبعد  .املركوة يف اتريخ املعهد وتطويره البحوث السابقة األخرى. فجدير عر 

 .معهد راي  العلوم والدعوة موضوع لبحثهعر  الباحث ذلك ي

يف   (Martin Van Bruinessen) رتن فن بروإنستنيالبحث الذي قام به م

سي " عن شبكة العلماء اإلندونيKitab Kuning, Pesantren dan Takekatكتابه "

 23إندونيسيا.يف  اتقواملعهد والطري

 Tradisi Pesantren:Studi زخمشري ظفري عن "قام به  البحث الذي 

Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia  "

                                                           
23 Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat, (Yogyakarta:Gading 
Publishing.2012). Edisi Revisi 
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هد وخارجه بني املع يشرح فيه دور العلماء وسيطة  و كدراسته لنيل درجة الدكتورة 

واملتنوعة  ةديدابألشياء اجلتطوير املعهد يف  ساعون و يف الرائسة  ونبدعمألهنم 

ما من العلوم أو إبعض ثقافة املعهد. ابألضافة، يشرح فيه مناسبة بتطوير الزمان و 

 24الثقافة.-اجملتمع

 Pembaruan Pendidikan Di علي أنوار يف " البحث الذي يقوم به

Pesantren Lirboyo Kediri "أكثرت  اليت ملعهد مبقابلة املؤسسةوبينب فيه بقاء ا

املعهد التقليدي يف انقرا   (Steenbirk) ستنبريك ردا القرتح 25ترتيبها وتنظيمها.

 يقع الإذا تواجه ابملؤسسة أكثرت تقدمها أو عصريتها وهذا أو املؤسسة التقليدية 

 يف معهد لربويو.

 يف " (Muljono Damopoli) ويلالبحث الذي قام به ملجونو داموب

Pesantren Modern IMMIM:Pencetak Muslim Modern " تفصيل أنواعيبني فيه 

 IMMIM.26 وقع يفجتديد الرتبية اإلسالمية يف مكاسر كما 

 يف " (Ade Nurholis) أدي نور خالص البحث الذي قام به

Problematika Implementasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) 

System Pendidikan Terpadu (Studi Kasus di SMP Terpadau Pondok 

                                                           
24 Zamakhsyari dzofier,Tradisi Pesantren:Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa 
Depan Indonesia, (Jakarta:LP3S,2011) Edisi Revisi 
25 Ali Anwar Pembaruan Pendidikan Di Pesantren Lirboyo Kediri (Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 2011) 
26 Muljono Damopolii, Pesantren Modern IMMIM: Pencetak Muslim Modern (Jakarta:Rajawali 
Press. 2011) 
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Pesantren Riyadlul Ulum Wadda’wah Condong Desa Sukanegara 

Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya  " ة املواردة البشرية  عند عملييبني فيه

 .27التعلم والتعليم ابستخدام املنهج اإلندماج

 Manajemen Pengorganisasianمشس امللة يف " الذي قام به حثالب

Pondok Pesantren Riyadlul Ulum Wadda’wah Condong Cibeureum Kota 

Tasikmalaya " نونج ندجإدارة التنظيم اليت يطبقها معهد راي  العلوم والدعوة يبني

ج اإلتصال ا ج تقسيم العمل والتقسيمات والتناسق ومنها منهويشتمل عليه الذي 

 .ةماقعة يف هيكل املنظالو 

 

                                                           
27 Ade Nurholis Problematika Implementasi Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) System 
Pendidikan Terpadu (Studi Kasus di SMP Terpadau Pondok Pesantren Riyadlul Ulum Wadda’wah 
Condong Desa Sukanegara Kecamatan Cibeureum Kota Tasikmalaya), Tesis, IAIN Walisongo 
Semarang, 2008 



15 
 

 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 مفهوم التجديد .أ

 تعريف التجديد .1

جيّدد مبعىن الشئ صريه -كلمة التجديد مصدر مشتق من لفظ جّدد

مبعىن "عملية  2يف اللغة اإلندونيسية Pembaharuanأو  Pembaruanأيـ  1جديدا

  3التجديد  وتطبيقه وطريقته".

                                                           
 107ص. (1791قاهرة:) ،المعجم الوسيط،ابراهيم انيس1 

في بعض المراجع وفي المراجع  Pembaruanأذا نقرء في بعض  المراجع والمراجع التي تبحث فيها التجديد فنجد كلمة  1 

"في آخرها. ولكن إذا نحدد بصرنا، فنجد جذر الكلمة منهما يعني "الجديد ha" بزيادة "Pembaharuanاألخرى باستخدام كلمة" 
(baru) ومكتوب في معجم اإلندونيسيا أن الكلمة الثابتة من كلمة "الجديد ."(baru) هي "pembaruan " ببادئتهاpe و آخرها "
"an" بدون زيادة "ha" وأما .pembaharuan   أوpembaruan  كانا قد استخدما في التأليفات جامعيا ومدرسيا. فال عجب إذا

" في تأليفهم األخر. على pembaruan" في تألفهم و"pembaruanنظرنا بعض الباحثين في اندونيسيا قد يستخدمون   كلمة "

 Pendidikan islam:Tradisi danمتينا في كتبه وهي:  "pembaruanسبيل المثال، أزيومزري أزري الذي يستخدم "

Moderenisasi menuju milenium baru, (Jakarta:PT Logos Wacana Ilmu,1999),hal.95-109  وأنظر أيضا

 dalam Pesantren:Kontinuitas dan perubahan dalam Nurcholish Madjid, Bilik-bilikفي 

Pesantren:Sebuah Potret Perjalanan, (Jakarta:Paramadina,1997)أليفه األخر يستخدم . ولكن في ت

"pembaharuan " متينا ايضا. أنظر فيSurau:Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi dan 

Modernisasi, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2003), hal. 115-134 أو تأليف هارون نسوتيون .

Pembaharuan dalam Islam:Sejarah Pemikiran dan Gerakan, (Jakarta:PT Bulan Bintang, 1996) 

 الخالد.
3 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, Kamus besar bahasa 

Indonesia, (Jakarta:Balai Pustaka,1995),hal 95 
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أو له معىن يف  4الرمحناإلصالح يف نفس معىن ابلتجديد، كما قاله فزر 

 و reformو reorganizationو innovationو renewalاللغة اإلجنيلزية"

modernization."5 

هذان مصطلحان يتصورا الثقافة املتوالية فمن احلقيقة، السعي يف التجديد 

والتغيري لوصف الساعي احملّقق للمؤسسة اإلجتماعية منفردا كان أو مجاعة 

قال فول األصل يف التجديد والتغيري الذي رائه  6ملرجوة.ويهدف اىل الغاية ا

 :املسلم، قوله تعاىل يف سورة

كموَن اِبْلِكَتاِب َوأَقَامموا الصَّاَلَة ِإَّنَّ ََل نمضِ )) 171األعرف   َسِّ ي ُم َوالَِّذيَن ُيم

 ((َأْجَر اْلممْصِلِحيَ 

 ((نَ َوَما َكاَن َربَُّك لِيـمْهِلَك اْلقمَرى ِبظمْلٍم َوأَْهلمَها ممْصِلحمو  ))117وسورة اهلود 

الثناء ملن أصلح األشياء وجددها وبناء  -كما قاله فول–شرح هللا فيهما 

على هاتي آيتي كتب العلماء يف املوسوعة اإلسالمية وجود التجديد 

                                                           
4 Fazlur Rahman الذي نقله John O. Voll, Pembaruan dan perubahan dalam sejarah Islam:Tajdid dan 

Islah dalam John L. Esposito (Ed.), Dinamika Kebangunan Islam:Watak, proses dan Tantangan, 

(Jakarta: Rajawali, 1987),hal 21-22. 
5 J. Milten Cowan (ed.) Hans Wehr, A Dictionary of Modern Written Arabic, (New York: t.p. 1997), 

hal 114 
6 John O. Voll, Pembaruan dan perubahan dalam sejarah Islam:Tajdid dan Islah في John L. 

Esposito (Ed.), Dinamika Kebangunan Islam:Watak, proses dan Tantangan,(Jakarta: Rajawali, 

1987), hal. 21-22 
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تجديد أي ال–ويصححهما  7واإلصالح يف ابدئ التاريخ اإلسالمي

 احلديث الشريف رواه أيب داود واحلاكم عن ايب هريرة: -واإلصالح

«. ا ِدينَـَهاِإنَّ اَّللََّ يـَبـَْعثم هِلَِذِه اأْلممَِّة َعَلى رَْأِس كملِّ ِماَئِة َسَنٍة َمْن جيمَدِّدم هلََ »

ْسَكْنَدرَاِنُّ »قَاَل أَبمو َداومَد:   «، ْمَْ جَيمْز ِبِه َشرَاِييلَ َرَواهم َعْبدم الرَّمْحَِن ْبنم شمَرْيٍح اإْلِ

(،أن مضمونه ارسال هللا تعاىل اجملدد املصلح بي يدي Vollنقال من رأي فول )

األمة لوقوع اهلرطقة أي يبدعون ماليس من اساس احلكم مثاهلما يف عصر األول 

 8من اهلجرة عمر بن عبد العزيز ويف عصر الثان اإلمام الشافعي.

 لمنهج الرتبوي اإلسالمي التجديد لأشكال  .2

جتديد املنهج الرتبوي اإلسالمي املوجود يف اندونيسيا خاصة ويف سائر كان 

 بالد اَلسالم يشنئ من رأي املقسم اىل ثالثة فرق:

 جتديد املنهج الرتبوي اإلسالمي اليت اهدفها منهج الرتبية الغربية. يعين (أ

شئة تعد من والثقافة. هذه التنتنشئة املعلومات واملعرفات والتكنولوجيا 

الوصول الناجح لتعمري األمة. بناء على هذه احلجة، لتعويد قوة 

 اإلسالم فاستوليتها من لزوم من يريد الفوزة من جهة املسلمي.

                                                           
7 Azyumazri Azra dkk., Ensiklopedi Islam, (Jakarta:PT Ichtiar Van Hoeve, 1997),hal.42 

. العربي الفكر ودارمصرى:( ،التقريب شرح في التثريب طرح ، هـ608: المتوفى الدين زين الفضل أبو 8 

 (3.52المكتبة الشاملة. 
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شكل جتديد املنهج الرتبوي اإلسالمي اليت أهدافها ختليص العقائد   (ب

اَلسالم مصدر اَلسالمية اىل ما هو. يف هذا الشكل يرى الناس أن 

ومنب ُ تنشئة املعلومات والثقافات وتقدُيها. وأما عجز اَلسالم يصدر 

ممن َل ينفذ كل القنون املشروعة. إذا لزوم العود اىل القرآن واحلديث  

 كأساس احلكم اَلول.

شكل  جتديد املنهج الرتبوي اإلسالمي اليت أهدافها خلفية اتريخ   (ت

 البالد وقوهتا واملورد الوطين.

 مفهوم املنهج .ب

 تعريف املنهج .1

املنهج هو املنهج هو اإلهانة من املوضوع مجعه بعض املعامالت املرتتبة أو 

أو اإلحتاد بي العناصر املتعلقة حلصول اىل األغراض املرجوة. ولذا   9املتعلقة.

كان املنهج حيتوي على العناصر املتعلقة بعضها بعضا. وفقا على تعريف املنهج 

يأ  لللغة اإلندونيسيا هو العلقبي العناصر املرتتبة وتصري شيف معجم الكبري

                                                           
9 Roesijah N.K, Masalah Pengajaran Sebagai Suatu Sistem, (Jakarta:Rienka Cipta, 1994) hal. 2 
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مشوليا. وعمر ياملك يرى أن املنهج هو جمم ُ العناصر املتعلقة بعضها بعضا 

 11للحصول اىل األغراض.

ومن التعريف السابق نستنبط أن املنهج جمم ُ العناصر للحصول اىل 

عرق اللحم واملخ وال األغراض. على سبيل املثال جساد اإلنسان حيتوي على

والدام والعظم. وكلها ُيلك الوظيفة املختلفة بعضا بعضا وبينها متعلق لصري 

 ويدة احلياة.

 

 عناصر املنهج الرتبوي الوطين .2

املنهج الرتبوي الوطين هو عناصر الرتبية اليت هلا املتعلقة املندجمة 

ي كل األيشاء هللحصول اىل أهداف الرتبية الوطنية مشولية.  وعناصر الرتبية 

 .املتعلقة ابلعملية الرتبوية. فاذن اذا ْم يوجد وايدا منها فالعملية الرتبوية ْم تتم

وفقا على ما قاله وجيي سورنو هناك مخسة العناصر للمنهج الرتبوي 

 :11منها

                                                           
10 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran,(Jakarta:Bumi Aksara,1995), hal. 1 
11 Wiji Suwarno, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2009) hal.33-46 
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 األهداف (أ

اهداف الرتبية اليت ُيكن يصوله ابلعملية التعليمية. وأما 

 يعل اإلنسان خليفة هللا وعبد هللاأهداف الرتبية اإلسالمية فهي 

احلقيقي. وفقا على ما قال ععت شفاعة أن أهداف الرتبية 

اإلسالمية هي جعل اإلنسان عبد هللا كرسوله صلى هللا عليه 

وسلم. والصفات الالزمة وجودها يف نفس اإلنسان هي صفة 

 12رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.

 املتعلم  (ب

ة الساعي لتنشأة نفسه ابلعملياملتعلم هو أعضاء اجملتم ُ 

 13التعليمية يف الطريقة املعينة والدرجة املعينة ونوع الرتبية املعي.

وإن عملية التعليم تتطلب أن يكون للمتعلم دور أكرب من دور 

املعلم فال بد أن يتيح له املعلم فرصة واسعة يف التفكري وإبداء الرأي 

                                                           
12 TB. Aat Syafaat dkk, Peranan Pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Kenakalan Remaja 
(Jakarta: Raja Grafindo Persad, 2008) hal. 35 
13 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, (Bandung:Rineka Cipta,2005) hal.5 



21 
 

نفس. وجيب على يىت تكون له شجاعة وروح اإلعتماد على ال

 املتعلم مراعاة األمور اآلتية:

أن يتحلي ابلصفات احلميدة واألخالق الفاضلة  (1

 ويبتعد عن منحريف السلوك يف داخل املدرسة وخارجها

أن جيد وجيتهد وأن يسلح نفسه ابلعلم لكي يستطي ُ  (2

 أن يواجه مشاكل احلياة

 أن يتمسك ابلقيم واملفاهيم اإلسالممية (3

 على نفسه يف التحصيل العلمي أن يعتمد بعد هللا (4

أن يشغل وقت فراغه مبا يعود عليه وعلى جمتمعه  (5

 ابلنف ُ واخلري وأن يقدر قيمة الوقت

أن يكون صبورا يف مواجهة املشاكل اليت تواجهه أثناء  (6

الدراسة فإن التعاون خري وسيلة للنجاح يف املدرسة 

 وخارجها

 هاأن يكون قدوة يسنة لزمالئه داخل املدرسة وخارج (7

أن حيرتم اآلخرين والنظام املدرسي لكي تتمكن اإلدارة  (8

 املدرسية من حتقيق أهداف الرتبوية
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أن ينظر إىل زميله يف الدراسة كأخ وإىل مدرسه كأب  (9

 14وأىل مدير مدرسته كقائد جتب طاعته.

 املعلم  (ت

هم املعلم هو املعلم املهين بوظيفته األوىل هتيئة الطالب يف تشريف

  15هم وتقييمهم يف الرتبية املعينة.وتعليمهم وتدريب

 وعلى املدرس أن يكون له أرب ُ الكفاءات كا تلي:

املكفائة الرتبوية، واجبة املعلم أن خيطط التليم ويتطبق  (1

 العملية التعليمية ويقيمها

الكفائة املهنية، واجبة املعلم أن ينشأ اجلودة األكادُييكية  (2

 مبناسبة تنشأة املعلومات والتكنولوجية.

لكفائة الشخصية، واجبة املعلم أن يفهم درجة تنشأة ا (3

الطالب ويستطي ُ أن ينظر اليهم موضوعيا ويعدل بينهم 

 يف التعليم واإلرشاد

                                                           
 7-8(ص:1008والنشر،)فونوروكو:دار السالم للطبع أصول التربية والتعليم سوترسنو أحمد وغيره، 14 

15 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang guru dan Dosen (Bandung:Remaja Rosdakarya,2010), hal.4 
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الكفائة اإلجتماعية، واجبة املعلم أن حيفظ إحتاد الوطن  (4

وويدته ويستطي ُ أن يشارك م ُ الغري يف العمل ابلبيئة 

 16اإلجتماعية يف املدرسة أو اجملمت ُ.

كي ينج ُ املدرس يف عمله جيب عليه ماليظة املبادئ الرتبوية 

 اآلتية:

 أن يكون عمله منظما مرتبا (1

أن يدرس فصله جيدا حبيث يعرف تالميذه مجيعا ويعرف   (2

 كل فرد فيه يق امعرفة

أن يعد عمال خاصا لكل فرد أو لكل مجاعة عن الفصل  (3

ليجد كل فرد مايالئمه من العمل فيعمل حبسب مستواه 

 قلي والدراسيالع

كر دائما أن التعليم يق يتطلب أن يقوم املتعلمون أن يتذ  (4

 ابجلزء األكرب من العمل

                                                           
16 Harsono dan Joko Susilo, PemberontakanGuru (Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2010), hal.26-27 
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أن يسمح لألطفال ابلتغكري ويعطيهم مايناسبهم  -1

من احلرية املعقولة يف أداء العمل واختياره ويعودهم 

 17اَلعتماد على النفس.

 الوسائل التعليمية (1

ة يصول أهداف الوسائل التعليمية هي الوسيلة ملساعد

 الرتبية ابلسهولة واإلختصار.

 البيئة الرتبوية (2

توي البيئة الرتبوية هي البيئة اليت أتثر العملية التعليمية. وحت

 على البيئة العائلة والبيئة املدرسية والبيئة اجملتمعية.

ومن األمور املسلم هبا أن أهم عوامل جناٌح أي عمل هو 

إىل األهداف املنشود يقوم التخطيط اجليد فمن أيل الوصول 

املعلم بتخطيط كل عمله بكل دقة يىت يتسىن له عمله أبيسر 

طرق ويف أقصر وقت.ويف النهاية يقوم كل هذه لعناصر بتقييم 

أدائه مبا فيها املعلم واملتعلم وسري عملية التدريس يىت تصل 

 18الرتبية إىل هدفها.
                                                           

 3-1ص: Op.Cit. سوترسنو أحمد وغيره،19 

 (1008)فونوروكو:دار السالم للطبع والنشر،التربية والتعليم  أصولسوترسنو أحمد وغيره، 18 
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 مفهوم الرتبية اإلسالمية .ت

 اإلسالميةتعريف الرتبية  .1

يتضمن مصطلح الرتبية دَلَلت لغوية متعددة، تشري مجيعها إىل ما ينبغي 

 أن تضمنه العملية الرتبوية من أنشطة، كما يتضح مما يلي:

 اإلصالح: رب الشيء إذا أصلحه (أ

ا قوله تعاىل: )وترى األرض هامدة النماء والزايدة: مبعىن زاد ومنا كم (ب

 بت وأنبتت من كل زوج هبيج(فغذا أنزلنا عليها املآء اهتزت ور 

 نشأ وترعرع: ريب يرىب (ت

 ساسه وتوىل أمره (ث

 التعليم (ج

ومن هذه التعريفات اللغوية يتضح أن الرتبية تدور يول اإلصالح والقيام 

 أبمر املرتيب وتعهده ورعايته مبا ينميه. وأن املفهوم الرتبوي مرتبط جبمي ُ تلك

 املعان.
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جوانبه،  اإلنسان شيئا فشيئا يف مجي ُوأما الرتبية يف اإلصطالح هي تنشئة 

وأما الرتبية كما رأته اليوَّننيون  19ابعغاء سعادة الدارين وفق املنهج اإلسالمي.

أو كما قال مصطفى  21قبل امليالد أهنا سعي الناس ليصري إنساَّن. 611يواىل 

يف كتابه عدة الناشئي أهنا غرس األخالق الفاضلة يف نفوس الناشئي وسقيها 

اإلرشاد والنصيحة يىت تصبح ملكة مث تكون مثرهتا الفضيلة واخلري ويب مباء 

 21العمل لنف ُ الوطن.

وأما معىن الرتبية اإلسالمية فهي العمل بتعليم الطالب وإرشادهم راجيا بعد 

خروجهم من املدسة يستطيعون أن يفهموا دين اإلسالم وتدبره والعمل به وصنعه 

وفقا على رأي رمايولس أمها السعي على  22جمتمعا.طري احلياة فرداي كان أو 

سبيل الوعاء واملخطط يف استعداد الطالب ملعرفة اإلسالم وفهمه وتدبره واإلُيان 

 23.به ويكون متقيا ابلعملية اإلرشادية والتعليمية والتدريبية والتطبيقية ابخلربات

 

                                                           
 17-19هـ( ص  1310)المدينة المنورة: دار عالم الكتب،أصول التربية اإلسالمية خالد بن حامد، 17 

20 Bashori Muchsin dan Abdul Wahid,Pendidikan Islam Kontemporer (Bandung Refika 
Aditama,2009) hal.2 

 181)بيروت: مكتبة عصرية للكبع والنشر( ص عدة الناشئين مصطفى الغليني، 11 
22 TB. Aat Syafaat dkk, Peranan Pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Kenakalan Remaja 
(Jakarta: Raja Grafindo Persad, 2008) hal. 16 
23 Muhammad Alim, Pendidikan Agama Islam:Upaya Pemikiran dan Kepribadian Muslim 
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006) hal 77 
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 أساس الرتبية اإلسالمية .2

يـَْرَف ُِ  ...)) ة والتعليم كثرية جدا. وأيديهاكان آية يف القرآن املتعلقة ابلرتبي

(( ِبريٌ اَّللَّم الَِّذيَن آَمنموا ِمْنكمْم َوالَِّذيَن أموتموا اْلِعْلَم َدَرجاٍت َواَّللَّم مبا تـَْعَملموَن خَ 

 (11)اجملادلة:

 فسر أبن كثري أن تفسري تلك اآلية هي 

َبَل َأْو إِ َأْي َل تعتقدوا أنه إذا أفسح َأَيٌد ِمْنكمْم " َذا أمِمَر أِلَِخيِه ِإَذا أَقـْ
، اِبخْلمرموِج َفَخرََج، َأْن َيكموَن َذِلَك نـَْقًصا يف يقه بل هو رفعة ورتبة ِعْندَ   اَّللَِّ

نـَْيا َواآْل  ِخَرِة فَِإنَّ َمْن َواَّللَّم تـََعاىَل ََل يمَضيِّ ُم َذِلَك َلهم، َبْل جَيْزِيِه هِبَا يف الدُّ
ْرَف ُِ اَّللَّم ْمِر اَّللَِّ َرَف َُ اَّللَّم قدره ونشر ذكره، وهلذا قَاَل تـََعاىَل: يَـ تـََواَض َُ أِلَ 

ِبرٌي َأْي الَِّذيَن آَمنموا ِمْنكمْم َوالَِّذيَن أموتموا اْلِعْلَم َدَرجاٍت َواَّللَّم مبا تـَْعَملموَن خَ 
 24َخِبرٌي مبَْن َيْسَتِحقُّ َذِلَك َومبَْن ََل َيْسَتِحقُّهم 

عن متيم بن أوس الداري رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا من احليث وأما 

الدين النصيحة " قلنا: ملن؟ قال: " هلل ولكتابه ولرسوله »عليه وسلم قال: 

يقول احلافظ ابن يجر: والنصيحة لعامة املسلمي  «وألئمة املسلمي وعامتهم

نفعهم، وكف ما يالشفقة عليهم، والسعي فيما يعود ابلنف ُ عليهم، وتعليمهم 

 25.وجوه األذى عنهم، وأن حيب هلم ما حيب لنفسه، ويكره هلم ما يكره لنفسه

 
                                                           

 )بيروت:دار الكتب العلمية(  تفسير القرآن العظيم )ابن كثير(أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، 14 

 (تصفحا عدد بيانات بدون السعودية األوقاف وزارة موقع على منشور الكتاب)المعلم األول فؤاد الشهلوب،  11 
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 مسات الرتبية اإلسالمية  .3
متيزت الرتبية اإلسالمية خبصائص الكمال والتوزن والواقعية مما أضغي عاى 
منهجها الشمول يف مجي ُ اجلوانب اليت حيتاجها اإلنسان ومبا يتواق ُ م ُ الفطرة 

 انية ومن أبرز تلك اخلصائص:اإلنس
 الراابنية (أ

والقصد ابلرابنية هو أن أيكام اإلسالم وتوجيهاته مصدرها 
األصلي من الرب عز وجل وليست َّنبعة من أهواء البشر وهذا ما 
ُييزها عن النظرايت الوضعية اليت صدرها اهلوى واألفكار القابلة للرد 

 ت.والتعديل فتتغري وتتبدل يسب األهواء والشهوا
 الشمول والتكامل (ب

يتصف التوجيه اإلسالمي ابلشمول والتكامل يف كل ما حيتاج إليه 
اإلنسان يف يياته ومعاده وهو يف مشوله موضعي وإنسان وفطري 
وزمان ومكان. فهو موضوعي ألنه ْم يفصل بي الدين والدنيا بل 

 مشل شؤون احلياة الدنيا واآلخرة.
 التوازن (ت

ة مجي ُ جوانب اإلنسان اخللقية واجلسمي القصد منه هتتم برتبية
والعقلية وحتقق التوازن بي مطالب اإلنسان اجلسدية والرويية فاليطغى 
جانب على جانب آخر حبيث جتعل اإلنسان يف صراع نفسي وعناء 
داخلي وكبت لغرائزه اليت فطره هللا عليها فعندما أمر هللا تعاىل 

ائل وشرع له الطرق والسبل ابألخالق الفاضلة يذر اإلنسان من الرذ
 إلقامة ذلك التوزن.

 الثبات واملرونة (ث
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يف التوجيه اإلسالمي ثوابت َلُيكن تغريها أو تبديلها أو خذفها 
وهي القواعد الكلية واملبادىء العامة العامة واأليكام اجلزئية اليت ورد 

 فيها نص فإهنا َلتتغري وَلتتبدل.
 الواقعية (ج

واضحة ظاهرة لألعيان من خالل احلقائق واقعية التوجيه اإلسالمي 
املوضوعية املتوافقة م ُ الفطرة البشرية وم ُ القدرات اإلنسانية َلم ُ 

 26تصورات عقلية جمردة وَلم ُ مثاليات َلمكان هلا يف يياة اإلنسان.
 

 مفهوم املعهد اإلسالمي .ث

 اإلسالمي تعريف املعهد .1

د ومصدر كفايه القوي دورا مهما يف بناء يضارة البال 27تدور تربية املعهد

ييث جند أتثريه بوجود الزعماء اإلستقاللية املتخرجي منه الذين جبهدون 

 جبهودهم يف دفاع اَلستعمار وحيارهبم.

                                                           
 11-41. ص.(1000المدينة المنورة:دار العلم،)أصول التربية اإلسالمية، خالد بن حميد 16 

 Society organization for A"" بمعنى instituteاالنجليزي وجدنا كلمة معهد بمعنى "–إذا قرأنا في معجم العربي 19 

carrying on a particular work, as of a literary, scientific or educational character”" 
 8:39في الساعة  1011فبرايير  13المأخوذ في التاريخ  http://dictionary.reference.com/browse/institute)أنظر 

 ")مأخوذ منInstitutمعنى"(  وإذا نقلنا إلى اللغة اإلندونيسيا بالوقت لإلندونيسيا الغربية
 Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir:Kamus Bahasa Arab-Indonesia,(Surabaya:Pustaka 

Progressif,1997),hal921 "organisasi, badan,atau perkumpulan yang bertujuan melakukan suatu 
penyelidikan ilmiah(Http:/pusatbahasa.diknas.go.id di unduh pada tanggal 23 februari 2015 pukul 

08:44 WIB 
 كما مكتوب في "pondok pesantrenولكن هنا سأخد الباحث كلمة المعهد ككلمة التي لها معنى " 

Nur Mufied,Kamus Modern Indonesia-Arab Al-Mufied,(Surabaya:Pustaka Progressif, 2010), hal   
525 

http://dictionary.reference.com/browse/institute
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" يرتكب من  Pondok Pesantrenاملعهد يف اللغة اَلندونيسية مبعىن "

". الفندوك لغة املسكان املساعد ليسكنهما Pesantren" و "pondokكلمة"

وْم يوفقها العلماء أصال. أضاف  28 ُ والريال. ووافقها زخمشري يف كتابهالسائ

زخمشري تعريفه أبنه مسكن من اخلشب للطالب أو الدار املؤقت كما املمبين 

  29يف املزرعة والغابة وغري ذلك.

مبعىن   anوذي َليقة  peذي ابدئة  santriمشتق من لفظ   pesantrenو

( Professor Johnsمنها رأي األستاذ جهنس ) مسكن الطالب وأراء فيها كثرية

 santriالذي يرى أهنا مأخوذة من اللغة التاملية مبعىن معلم القرائة. وأما كلمة 

مبعىن العاْم ابلكتب املقدسة يف اهلندسي  shastriمأخوذة من اللغة اهلندية وهي 

مبعىن الكتب املقدسة و الكتب الدينية أو   shastraوهي مأخوذة من كلمة 

مأخوذة من كلمة  santriومنها رأي من الذي يرى أن  31الكتب العلمية.

chantrik .31مبعىن اتب ُ املدرس إىل أي مكان يسكن وهي من اللغة اجلاوية 

يف كل دائرة ابندونيسيا كمغايرة تسميته يف   pesantrenقد ختتلف تسمية 

  rangkang( املشهور بـــ Aceh( بتسميته يف أجيه )Maduraجاوى واملدورى)

                                                           
28 Zamakhsyarai, op.cit., hal. 41 
29 Umiarso, OP.Cit.,hal.14 
30 Zamakhsyarai, Op.cit., hal. 41 
31 Yasmadi, Moderenisasi Pesantren:Kritik Nurcholis Majid terhadap Pendidikan Islam 

Tradisionl,(Jakarta:Ciputat Press,2002),hal.61-62 
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langgarأو  surauوبسومطرة الغربية مشهور بــــ  meunasahأو
اهتماَل يف  32

اإلختالف التسمية فاملعهد هو مؤسسة الرتبية اإلسالمية األصلية اليت ْم تزال 

 يف يىت اآلن وتصري عازَل هاما يف األلفية الثالثة حلياة األمة 33تطورها

 . 34اندونيسيا

املعهد هو مكان الطلبة لعملية دراستهم اإلسالمية وَلجتماعيهم بعضهم 

خالل دراستهم ويتأكد املدرس فيه أمهية اَلخالق اإلسالمية 35بعضا وملسكنهم

وفقا على قول اإلمام زركشي أن املعهد كمؤسسة  36مرشدًة هلم يف اجملتم ُ.

ركز رئيسية فيه، واملسجد م الرتبية اإلسالمية الذي يصف كيايي شخصية

 37أنشطته، والرتبية اإلسالمية حتت إشرافه وتطّبقها طلبته أنشطة هلم اليومية.

 

                                                           
32 Yacub,Pondok Pesantren Dan Pembangunan Masyarakat Desa,(Penerbit 

Angkasa:Bandung,1993), hal. 66 

االسالم يعني المنهج المختلط بين منهج التربية الهندسية -ينقسم المنهج البالدي على ثالثة سبل: األولى منهج تحول الهندسي 33 

واإلسالمية الذي يقام بمنهج القصر والناسك. ومنهج القصر هو التربية التي تشتمل المدرس والتالميذ في طبقة الشريف وطبقة 
التلميذ الى مدرسه في مكانه. والتالميذ ليس من السرواء فحسب ولكن من المحاشى. الثانية منهج القصر. في هذه الطبقة، أتى 

(، الهدف األول من هذا المنهج هو إعطاء كفائة قرائة القرآن بناء على القواعد من التجويد والغنى المعين. langgarتربية المسجد )

وطريقة تدريسه هي الطريقة الفردية. يعني التلميذ يجلس تربعا متوجها الى اإلستاذ بالدور. الثالثة، منهج تربية المعهد. وهذا الذي 
ندونيسيا الذي يورث العادة العلمية القديمة. هذا الرأي يأكد أن المعهد بكل بينة تحتويته هو وحيد مؤسس التربية اإلسالمية في اإل

مؤسس الذي يرفع  الثقافة األصلية للبالد. منحّل من  أين أخذها إذ ال يؤرث شكال فريدا من نوعه الثابت حول المجتمع. أنظر 
Umiarso,op.cit.,hal.10  

  

 قد ذكر بيانه34 
35 Lembaga Research Islam (Pesantren Luhur), Sejaran Dan Dakwah Islamiyah Sunan 

Giri,(Malang:Panitia Penelitian dan Pemugaran Sunan Giri Gresik,1975),hlm 52 
36 Mutshu,Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren,(Jakarta:Seri INIS XX,1994),hal.6 
37 Amir Hamzah Wirosukarto,dkk, KH.Imam Zarkasyi dari Gontor Merinitis Pesantren Modern, 

(Ponorogo:Gontor Press, 1996), hal. 56 
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 اإلسالمي املعهدتنشأة اتريخ  .2

أتسيس املعهد مشج ُ ابيتياج اجملتم ُ اىل املؤسسة الرتبية املتوالية. ويف 

بداية أتسيسه سكن كيايي أي املعلم يف مكان معي َلنتشار العلوم واَلسالم 

فيه ومسريت دعوته َلتسري سرية سهولة بل صعوبة من التحدايت والراد بي 

عوته وبعد هللا يف أول ديدي اجملتم ُ كما وقوع الرد من اجملتم ُ بي يدي رسول 

اتباع اجملتم ُ املعلم يتعرف بعلو علوم كيايي وأفضاهلم فيها ولذا كثري منهم 

يريدون أن يتعلموهنا منه فجاؤوا اليه وأكثرهم من جاء من قرية يول املعهد 

ومنهم من جاء خارج املدينة بل خارج اجلزيرة يىت كثرت عددهم وملا كثرت 

علم أي  شجي ُ التعليم الفعايل غالبا كلما كثر علو املالطالب بىن املسكن هلم لت

 38كيايي كثرت عدد الطلبة املتعلمة اليه. 

املعهد مؤسسة الرتبية القدُية املوجودة لزمان طويل قبل استقالل البالد، 

ولذا فال عجب أن له اتريخ واضح من النشأة والتطوير وُيكن اجياد من أسسه 

  39تعيينه. ألول مرة ولو يوجد اإلختالف يف

                                                           
38 Hasbullah,Sejarah Pendidikan Islam Indonesia:Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan 

Perkembangannya, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,1995,hlm.138 
39 Mujahir Qomar, op.cit.,  hal. 8 
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أول من مّهد املعهد هو شيخ موَلَّن مالك ابراهيم املشهور بلقاب شيخ 

ولذا،  41م ويرتكز يف انتشار الدعوة اإلسالمية جباوى. 1933املغريب يف سنة 

عرفه املؤرخون أنه أول من اّسس املعهد أبخد العادة الرتبوية من بالده األصلي 

ستمرا لى آراء املؤرخي الذين يرونه مبغجرات يف اهلندي اىل اندونيسيا بناء ع

ومنسقا ملنهج الرتبية يف عصر اهلندسي الذي وجده منتشرم اإلسالم األول يف 

( العالية أو kastaبقيام املدرس على الطبقة ) guru-kulaاندونيسيا ومسي مبنهج 

( لتعلم اليه وسكن يول بيئة قريبة cantrikبرمهي ويوجهه كثري من الطالب )

 Tamanيف روضة األطفال ) Ki Hajar Dewantaraه وعلى هذا  جيربه من مسكن

Siswa وقد طّبقه املعهد قبله. يف املدرسة األوىل، يعّد الفصَل ليقيم املدرس )

فيه لتكثري تعليم العلوم والدراسة اىل الطلبة كما طبقه املدرس يف املعهد 

 41)الكيايي( م ُ طالبه.

م دالة على أن شيخ موَلَّن مالك ابراهيقد صعب وجد البينات التارخيية ال

مؤسس املعهد األول فال يليق قبول يقيقة البينات قبل حتقيقها حتقيقا اتما 

ولكن مضمونه قد أسسه ولو على يد بسيط شيخ املغريب جباوى قبل األولياء 

                                                           
40 Abd. Halim Soebahar,Moderenisasi Pesantren:Studi Transformasi Kepemimpinan Kiai dan 

Sistem Pendidikan Pesantren, (Yogyakarta:LkiS,2013), hal 33 
41 M. Ali Hasan & Mukti Ali,Kapita Selekta Pendidikan Agama Islam,(Jakarta:Pedoman Ilmu 

Jaya, 2003), hal.3 
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التسعة غريه بتأسيس مكان اجتماع الطالب واملعلم )الكيايي( يف مكان معي. 

  واضح فلذا وجوده ْم يزل مضاربيا ومشكوك فيه.ولكن منهجه غري

وتركيز دعوته يول جزيرة جاوى فقط اي جاوى الوسيطة وجاوى الشرقية، 

فال عجب يف من يرى أن شيخ شريف هدية هللا  امللقب بسونن غوننج جيت 

(sunan gunung jati جبرييبون أول من أسس املعهد يينما عزلته م ُ أتباعه )

وتقربًة اليه وهذا ُيكن ارجحه بتخصيص الدائرة وهي جرييبون أو تعبدًة هلل 

 موسعا يول جزيرة جاوى الغربية وليس جباوى كلها.

 Mujahir( كما نقله جمهر قمر )Junimarيرى حممد سعيد وجونيمر )

Qomar( أن سونن أمبيل )Sunan Ampel( أو ردين رمحة )Raden Rahmat )

( سورابيا. اختالفا Kemenang Kuningننج )مؤسس املعهد األول بكيمابنج كو 

لشيخ موَلَّن مالك ابراهيم بوصفه منتشر اإلسالم األول وفاتح الطريق لإلسالم 

 Radenجباوى كان ولده سونن أمبيل مستمرا لدعوة أبيه. وملا دعى ردين فتح )

Fatah جمتمعه اىل اإلسالم جباوى كان ايوال نفس دينهم ونفس اجتماعهم )

متساحما بإلعتقاد اجلديد من العريب. ويستنف ُ هذه احلاَلت بدوره املعي يف 

األسلمة ومنها بناء مركز الرتبية والتدريسة املشهور قادما مبعهد كمبنج كونج 
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(Kembang Kuning.سوربيا )أبيه، شيخ موَلَّن وهذا املعهد أعي من معهد  42

ويف بداية أتسيسه يسكن فيه ثالثة طالب، منها ويرا سريو  43مالك ابراهيم.

(wiryo suroyo( وأبو هريرة وكياي بنكونج )Kyai bangkuning وبسبب )

وهلذا، -( سورابياDeltaمعي، انتقل املعهد اىل يي أمبيل يول دائرة ديلتا )

أوَلده املعاهد اجلديدة مثاهلا  وبعد سنوات أسس 44-مسى ردين رمحة أبمبيل

( الذي Demak( الذي أسسه سونن غريي ومعهد دُياك )Giriمعهد غريي )

 (.Sunan Bonangومعهد طوبن الذي أسسه سونن بوننج ) 45أسسه ردين فتح

( كما نقله lembaga research Islamيشرح مؤسس البحث اإلسالمي )

من اسس عناصر املعهد وكون جمهر قمر  أن شيخ موَلَّن مالك ابراهيم اول 

امام رمحة هللا )سونن امبيل او ردين رمحة( ويَل املدبر يف جاوى الشرقية وكون 

سونن غوننج جايت مؤسَس املعهد بعد أتسيس سونن امبيل املعهد وليس نفس 

 113الوقت بينهما. بناء على نظرية سنة وفاهتما اليت بعدت يدها يعين قدر 

م وأما سونن غوننج جايت تويف يف السنة  1467يف يف سنة. أما سونن امبيل تو 

                                                           
تحت رئاسة سونن أمبيل  ampeldentaالذي يذكر المعهد في  babad tanah jawaهذه البينات مؤكدة بالبينات في كتاب 41 

 الذي يملك الطالب الكثيرة. أنظر 
Soewito Santosa,Babad Tanah Jawi (Galuh Mataram),(Sala:Tanpa Penerbit), hal.99  
43 Mujahir Qomar, op.cit,. hal.8-9 
44 Abd. Halim Soebahar, op.cit.,hal. 34 

هذا هو أول من ينظم المعهد في الجاوي كاستمرار السعي الذي بناه سونن امبيل.  1491يرى محمود يونس أن ردين فتح  41 

 انظر 
Ali Hasan & Mukti Ali, Op. Cit.,hal. 2-3 
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هذا دليل على اختالف زمان يياهتما وكانت وظيفة املعهد يف  46م. 1571

بداية بتأسيسه وسيلَة اَلسلمة املخلطة بثالثة عناصر، منها العبادة لتعميق 

 47اَلُيان والتبليغ َلنتشار السالم والعلم والعمل َلرشاد اَلنشطة اليومية.

 اإلسالمي اصر املعهدعن .3
املعهد له مخسة العناصر اَلساسية وهي املبىن واملسجد والطالب وتعليم 
الكتب اَلسالمية الكيالسكية واملعلم وُيكن ان نستنبط ان كل مؤسس التعليم 

 .48املشمل على هذه العناصر تغري مكانته ويصري معهدا
 املبىن (أ

كنون للطالب الذين يسيقيقة املعهد هو مبىن الرتبية اَلسالمية 
 ويتعلمون فيه حتت اشراف املعلم وتدبريه  وفيه يسمى بكيايي. واملبىن

يقوم يف بيئة املعهد الذي فيه سكن كيايي ويقوم فيه املسجد ملركز 
العبادة وكذلك التعليم والتعلم وغري ذلك من اَلنشطة لتنشئة الطالب 

والضيوف عقال ورويا وحيّومه احليطان لينظر دخول الطالب 
 واخراجهم منه.

يف أول بداية أتسس املعهد والعصر القليل بعده كان املعهد يائزا 
لكيايي ولكن اآلن كان مالكه اجملتم ُ بناء على مصدر مؤنته ليس منه 
فقط ولكن من مساعدة اجملتم ُ ولكن هذا كله َلينايف هيبة كيايي 

 ورائسته بي يدي الطالب واجملتم ُ.
                                                           
46 Mujahir Qomar,op.cit.,hal 9 
47 Abd. Halim Soebahar,op.cit., hal. 34 
48 Zakhsyari, op.cit., hal. 79 
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هو العالمة اخلاصة اليت  ُييز هبا منهج  -بمسكن الطال–واملبىن 
الرتبية  التقليدية يف املساجد بل الرتبية املوجودة يف مينعكابو. ويف 
جزيرة جاوى كبري املبىن يسب عدد الطالب. وهناك ثالث يجات 

 لزوم هتيئة املبىن يف املعهد:
شهرة كيايي وعميق علومه اَلسالمية تؤثر يف جميئة الطالب  (1

 ل الدائرة القريب والبعيد يىت يرتكوا بيتهم وقريتهماليه من ك
 ويسكنون يف مبىن قريب من بيت كيايي لنيل العلوم منه 

كان معظم املعاهد يف اندونيسيا يف القرية وليس فيه مسكن   (2
كبيت التجار كما يف املدينة وليس هناك أيضا بيت يسكن 

 بفيه الطالب. ولذا حيتاج املبىن اخلاص يف املعهد للطال
املتبادل بي كيايي والطالب ويشبه الكالب معلمه أي كيايي  (3

أاب هلم وكيايي يشبههم أوَلدا له ويوكله ربه لريبيهم ويدبرهم 
ويعلمهم العلوم النافعة. وهذا املتابدل تؤثر اىل اَليتياج اىل 

 .49التقارب بينهم
 املسجد (ب

املسجد عنصور من عناصر املعهد الذي َل ُيكن فصله منه وهو 
املكان الالئق لتذهيب الطالب خاصة يف تدريبهم لصلوات اخلمس 
واخلطابة وتعليم الكتب اَلسالمية التقليدية. عادة اذا اراد كيايي ان 
يبىن املعهد يبىن َلول مرة املسجد قرب من بيته وهذا اشارة  من معلمه 

 يف َلئقه يف بناء املعهد.
                                                           
49 Ibid., hal 68-97 
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 املتعلم (ت
عهد. املعهد إذ دوهنم َليوجد املاملتعلم عنصر من العناصر املهمة يف 

 هناك فرقتان لتفريقهم
املتعلم املقيم وهو الطالب الذي أييت من املكان البعيد ويسكن  (1

 يف املعهد
املتعلم اخلفاشي وهو الطالب الذي جيئ من القرية يول املعهد  (2

 وَل يسكن يف املعهد وهو يرج ُ بعد الدراسة فيه

 ا تلي:الذي يقيم يف املعهد كم يجج املتعلم

 يريد ان يتعلم الكتب اَلسالمية حتت اشراف كيايي (1
يريد أن ينال اخلربة من احلياة يف املعهد إما تعليما أو منظمة  (2

 أو عالقة بي املعاهد اَلخري
يريد أن يركز تعلمه يف املعهد دون أن تشغله اَلعمال اليومية  (3

يف بيته وكذلك بقيامه يف املعهد يستطي ُ ان يسكن فيه دون 
 يفكر ابلرجوع اىل البيت ولو يريدهان 

 تعليم الكتب اَلسالمية (ث
كان تعليم الكتب اَلسالمية يف العصر املاضي َلسيما اتليفات 
الشافعية أويد التعليم الرمسي يف املعهد. ويلزم للطالب الذي له آمل 
ان يكون معلما للعلوم اَلسالمية ان يتمهر فيها من اللغة العربية اليت 

. مبهارة اللغة العربية اشرفه املعلم soroganاشرفها معلمه بطريقة  
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تيار املعهد قرب من قريته واختياره متعلق جبودة عقليته وارادته َلخ
 .51فيها

( 1والكتب اَلسالمية اليت درسها املعهد مثانية انواع العلوم منها: 
( 5( احلديث الشريف؛ 4( أصول الفقه؛ 3( الصرف؛ 2النحو؛ 

( وانواع اَلخر كالتاريخ 8(التصوف؛ 7( التوييد؛ 6تفسري القرآن؛ 
 والبالغة. 

 املعلم أو كيايي (ج
كيايي هو اهم العناصر يف املعهد بل هو مؤسسه فال 
عجب كان يؤثر كثريا يف تنشئة املعهد مبهارته يف الرايسة واَلدارة. 

 بناء على أصل الكلمة احتدمة كيايي للدراجة اخلتلغة كما تلي:
اسم كرمي للبضائ ُ القدسية على سسبيل املثال  (1

لتسمية قطار الذهب استخدام كيايي غارودا كنجاَّن 
 يف يوغياكرات

 اسم كرمي للمشايخ على الغالب (2
اسم اعطاه اجملتم ُ ملن يعمق العلوم الدينية ويرؤس  (3

املعهد ويعلم الكتب اَلسالمية التقليدية اىل طلبته وهو 
يسمى ابلعلماء. أنكد هنا أن تسمية العلماء يف كل 
الدائرة ابندونيسا خمتلف. يف جاوى الغربية العلماء 

( ويف جاوى الوسطى Ajenganيسمى بـــ اجيعن )
وجاوى الشرقية يسمى بــــكيايي. ولكن قد عمت 

                                                           
50 Ibid., hal 69-68 
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تسمية كيايي ملن  له أثر بي يدي اجملتم ُ ولو انه 
 َليرؤس املعهد.

قد يشبه كيايي معهده ملكا صغري الذي يوليه ويقر كل 
 تالتقريرات حتت امره أي أنه املصدر األول من الوَلية والتقريرا

(Power and Authority يف يياة املعهد وبيئته ولذا ليس ايد من )
 51الطلبة أوغريها أن يكسر وَليته اَل كيايي اكرب هيبته وأتثريه منه

  ريخ جتديد املنهج الترببوي اإلسالمي يف املعهدات .4

-قد أخد اجلذب لبحثه .وهو  52كون املعهد بي تيار العوملة خبواصه 

ايدة ينشئ سنة بعد سنة بز  -املوجود من زمان طويل قبل استقالل اندونيسيا

اهتمام اجملتم ُ الذي يريد ان يتعلم فيه وهذا دليل على تيقنهم بوجوده إعطاء 

ون خارج التأثري اإلجيايب بينهم بل ابرتفاع تيقنهم اليه كثري من اجملتم ُ الذين جييو 

هد بل خارج اجلزيرة. على سبيل املثال تطوير كمية الطلبة يف معهد مدينة املع

لربويو ومعهد تيبو ايرنج ومعهد غنتور. كما املكتوب يف وزارة الشؤون الدينية 

                                                           
51 Ibid., hal 79-78 

التحدايت اليت قبلها املعهد أو مؤسسة الرتبية اَلسالمية كما قاله مهيمن كما تلي: اَلوىل: العوملة يف اآلدب 52 
ة حويل واَلتصال. الثانية، أزمة اَلدب واألخالق اللذان أصااب يياواألخالق اللذان أيكدمها تقدم التكنولوجيا يف الت

عة، عالمة البالد. الثالثة، مشكلة تصعيد التنازع. الراب اجملتم ُ يف هيكال ادارة احلكومة أو  األهلية يف القطاعات من
 تدهور البالد اليت أتثر نقصان اعتمادها بنفسها.

Muhaimin,Rekonstruksi Pendidikan Islam: Dari Paradigma Pengembangan, Manajemen, 

Kelembagaan, Kurikulum hingga strategi pembelajaran,(Jakarta:Rajawali Pres,2009), hal.101-103 
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 1392159معهدا بعدد الطالب قدر  368ز31هناك  1955يف سنة 

معهدا بعدد  32111يقدر عدد املعهد  1972طالبا. والقارن منه يف سنة 

معهدا يف كل  2111وزايدة بعدها قدر  53طالبا. 2111111لبة قدر الط

 .54السنة

ويف ذلك العصر كانت  1811املفهوم أبول عصر العوملة رج ُ اىل سنة 

ادارة اندونيسيا يف استولية ادارة احلكومة اهلولندية وهي ْم تلمك قرارة تربية 

أاتح  19قرن ويف نصف القرن الثان من ْ  186155جمتم ُ ندونيسيا يىت سنة 

يكومة املستعمر اهلولندي الفرصة احملدودة لنيل الرتبية العصرية ويطبقه ببناء 

  1871سنوات. ويف سنة  3املدرسة اجملتمعية ومدرسة القرية وسنة دراسته 

ارتف ُ  1891طالبا ويف بداية سنة  16616املدرسة اإلبتدائية فيها  263وجد 

 56لبا.طا 52685مدرسة و 515عددها ييث يزيد 

                                                           
53 Azri, Azyumazrdi, Pendidikan Islam:Tradisi dan moderisasi menuju milenium baru, 

(Jakarta:Logos wacana ilmu,1999) hal 101-102 
54 Zamakhsyari, op.cit.,hal 267 
55 Affandi Mochtar dan Kusmana, Model Baru Pendidikan: Melanjutkan modernisasi pendidikan 

Islam di Indonesia في Kusmana dan JM. Muslimin (Eds.), Paradigma Baru 

Pendidikan:Restrofeksi Dan Proyeksi Modernisasi Pendidikan Islam Di Indonesia, (Jakarta:IISEP 

bekerja sama Dengan Direktorat Pendidikan Tinggi Isl,A, Direktorat Jendral Pendidikan Islam 

Departemen Agama RI, 2008), hal.20-21 
56 Azyumardi Azra, Praktek Pendidikan Islam:Akselerasi Perkembangan Dan Tantangan 

Perubahan dalam Kusmana, op.cit., hal.77 
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ولندية واملعهد تربية تصدر من اجملتم ُ فيه وقوع جتديد الرتبية بقبول الرتبية اهل

يف بالده وبعض بالد الغربية خاصة بالد اهلولندى وبعض بالد العريب خاصة 

ويف هذا القرن ازديم آراء  21ومصرى منذ قرن  19بالد السعودية يف عصر 

مث تطور بنشأة املدرسة  21يف قرن  التجديد منشأة ومثله الواضح نشأة املدرسة

اإلسالمية وأيضا نشأة الرتبية السائعة يف املعهد. اذا مضمون جتديد الرتبية 

اإلسالمية هي تطبيق املنهج الفصلي وجتديد املنهج املدرسي وادخال العلوم 

 السائعة يف منهج الرتبية اَلسالمية.

ليدية مبنهج سالمية التقجبانب التحدايت من منهج هولندي، اجته الرتبية اَل

الرتبية احلديثة اليت اسسها وفكرها املسلمون اإلصالييون. يرون علىى ايتياج 

إصالح الرتبية اَلسالمية لكي يقدر على رد حتدايت اَلستمارية وتوسي ُ وَلية 

النصرن. من هذا اخلصوص، شهدَّن تنشئة منهجي الرتبية اَلسالمية احلديثة: 

مية مبنهج هولندي وفيه مادة التعليمة اَلسالمية؛ الثانية، اَلوىل، املدارس العمو 

املدارس احلديثة اليت حبادها يتبىن مضمون الرتبية احلديثة اهلولندية ومنهجها. 

واجابتها الرتبية اليقليدية ابملصطالح يراه كاريل ستينربغ لسياق املصلىى 

ول كل هيئة قتداء". يالتقليدي "الرد واَلقتداء" ولسياق املعهد التقليدي "يرد ا

تدريس املعهَد يف املعهد التقليدي يي يصري املؤسسة الرتبية اَلسالمية اتمة 
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ليس على وجه اَلستعجال يف اجتاه كل التغيري والتحدايت،  ولكن ُييلون على 

؛ وهم يقبلون جتديد يف الرتبية اَلسالمية (cautuous policy)ثبات يلم القلب 

 كيد املعهد ثبوت على ممر السني.يف يد خاص؛ حمدود يف  أت

ومعرتف أيضا ابن تنشئة جتديد الرتبية ليست من قبل مسلمي 

اَلندونيسيي. يفكر هولندي يف أول مرة منهج الرتبية احلديثة اليت أتثر منهج 

كاملنهج الذي يسمحه   volkshoolenالرتبية اإلسالمية يف اندونيسيا ببناء 

سنوات. يف مسريته، هذه املدرسة َل ينناسب  3هولندي ان يشاركه فيه قجر 

 مبنهج الذي يريده هولندي. 

وقوع جتديد الرتبية اَلسالمية قبل استقالل اندونيسيا حمدود وغري مباشر 

َلن يكومة اهلولندى واليابن بصفاهتما متمسكا القرارت األوىل يوجها 

اندونيسيون الذين يتعرفوهنما مستعمرا ويلزم ان حيربومها. ولذا  املشكالت من

جتديد الرتبية اَلسالمية يف ذلك الوقت اكثرها ممن يتخرج من العريب أواملؤسسة 

يف البالد. وهم الذين يتطورون املنهج يف أول مرة. واكثر طريقة التعليم املطبقة 

يتذكر  1916البياَّنت لسنة هي طريقة احلفظ واإلمالء. على سبيل املثال كما 

طالبا يعرف  325معلما و 14( بــــ Surakartaمعهد منب ُ العلوم يف سوركرات )

الدراسة الدينية بطريقة قراءة القرآن ويفظه ودرس الفقه )كتاب سفينة النجا 
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والرباهيم( ودرس اللغة العربية وعلم الفالك ودرس الرايضية واملنظق. جمدد  الرتبية 

-1879كثرية منهم عبد الكرمي أمر هللا وعبد هللا أمحد )  21يف قرن اَلسالمية 

( ومجيل مجبيك. وعبد 1924-1891( وزين الدين َليب اليونس )1934

هللا أمحد ايسس مدرسة اَلدبية ابملنهج الكالسيكي ويزدد فيه الدراسة اجلديدة 

مر هللا رمي أهولندي معلم الدراسة العاملية ويتطورها معه عبد الك 4منها اختاذ 

بتأسيس املدرسة الدينية من ييث يستخدم الطريقة الكالسكية وتطورها القادم 

 بفادنج. 1931يف  PGAI Normal Islamنشأة  

جتديد الرتبية اَلسالمية مستمر بعد استقالل اندونيسيا والقرارة اَلوىل ُيكن 

ل اىل ولو عرفنا أتسسه مي 1946ان نذكرها أتسيس وزيرة الدينية يف سنة 

 السياسية ولكن هذه املؤسسة مهمة يف عملية التجديد َلسيما 

 خالل النطرية املنهج الرتبوي اإلسالمي:جتديد  .5

إن املعهد اجلديد ابجلملة ينشئ الرتبية اليت تستطي ُ ان تستفيد ايتياج 

الطلبة يف املستقبل من املعلومات احلديثة ومناسبة ابألخالق الكرُية وعلوها 

عهد. اجابة من آمل اجملتم ُ اليه ليس فقط العناصر  التقليدية؛ على منهج امل

يعين: األوىل، انتقال علوم اإلسالمية وحتويلها؛ الثانية، حمافظة العادة 

اإلسالمية؛ الثالثة،  اعادة اإلنتاج. آمل اجملتم ُ املقصودة هي جعل املعهد مزكز 
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لقرية؛ مركز حماولة جملتم ُ اتنوير الصحية؛ مركز تنشئة التكنولوجية مناسبة وَّنفعة 

انقاد بيئة احلياة وأتبيدها ومن أمهها كمركز مساعدة على اقتصاد اجملتم ُ يوهلا. 

أو على سبيل اَلختصار، شارك املعهد يف انشطة اجملتم ُ كالزراعة اليت تشتمل 

اىل زراعة األطعمة وزراعة احليواَّنت ومسامك واحلراجة. هبذا التنسيب استط ُ 

 57ثبت يىت اآلن.املعهد أن ي

بناء على التاريخ، معرتف أبن زايدة اشرتاك اجملتم ُ بوجود املعهد بعد وقوع 

التجديد فيه. على األقل هناك طريقتان املستخدمة فيه: األوىل، اعادة النظر 

يف املنهج بزايدة املواد العمومية بل املهارة العمومية؛ الثانية، افتتاح املؤسسية 

 مجتم ُ.ووسيلتها الرتبوية لل

وهيكل النظري املستخدم لتحليل البياَّنت عن جتديد الرتبية يف املعهد نظر 

املنهج لضن ادمس الذي يتبنه ازيومزري ازر ابستخدام "مدخل 

ا يوجد فيها املتغريات املناسبة بتحويل التبية. يينم .(system approach")املناهج

ديد الرتبية اليت أتثر جتحبث ادمس الرتبية واحلديثة جيد فيها مخس متغريات 

اإلسالمية. وهذه اخلمسة، كما قاهلا ازر، تستطي ُ ان يطبقها يف جدواهلا حتت 

 بيئة اندونيسا امجاعا.

                                                           
57 Azri, Azyumazrdi,Op.Cit hal 104-105 
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قياسي. يطلب اجتاه اَليديولوج املظهر يف القنون منهج -ايديولوجي (أ

الرتبية لتوسعة معلومات الطلبة. وبذا، الرتبية كاور مهم َلصالح بناء 

 البالد.

حتريك السياسة. يطلب منهج الرتبية اَليتياج للتعصري وللبناء أتديب  (ب

رائسة العصرية ومبدعها  وهتيئتها وحتصيلها اليت تقدر على حمافظة 

 البناء وترقيتها.

حتريك اإلقتصاد. اَليتياج اىل العمال اجلواد يطلب منهج الرتبية هتيئة   (ت

ملئ   وقادرون علىالطلبة يىت يصريوا انساَّن له جودة واهتمام  كبري

 عملية بناء البالد. 

حتريك اَلجتماعي. يطلب منهج الرتبية ارتقاء اَليتاج اىل حتريك  (ث

يذ اَلجتماعي يف التعصري يف اعطاء السبيل اليه. والرتبية َل تكفي لتنف

 طلب العلم فقط بل تعطي رأس املال والسبيل لرتقية اَلجتماعي.

نهج الرتبية غيريات الثقافة يطلب محتريك الثقافة.التعصري الذي أيثر ت (ج

 على يفظ اَلستقرار وترقية ورثة الثقافة املستقرة للتجديد.

اجابة على مخس املتغيريات املذكور، هناك ثالث املتغريات تلزم  

 جتددها:
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التجديد اَلداري: يطلب التجديد على متايز منهج الرتبية لتتوق ُ  (أ

 توفيقها.انواع متايز اَلجتماعي وطريقة واَلدارة و 

متايز اهليكال. تقسيم املؤسسة الرتبية مناسبة بوظائفها. ولذا،   (ب

مؤسسة الرتبية املوصوفة ابلعموم َل تكفي يف اجملتم ُ الذي يق ُ 

 فيه التجديد 

 توسي ُ املقدرة: توسي ُ منهج الرتبية لتهيئة الرتبية على يد كثري  (ت

ادين العمل مبيمن الطلبة مناسبة ابيتياج اجملتم ُ. خاصة املتعلق 

 املوجودة.

وحتصل جتديد الرتبية املؤكدة اىل تلك املتغريات نتيجة للمحتم ُ كما 

 تلي:

تغري منهج النتيجة: طريقها بتوسي ُ "خريطة عقل" الطلبة فبىن  (أ

 الرتبية النتائَج التبادلية ملنهج النتيجة التقليدية. وسوف يشج ُ

 .جتماعيذلك التوسي ُ ترقية "النشاط" َلجناز" وحتريك اَل
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انتاج السياسة: رايسة العصرية واملبدع اليت تنتاج منهج الرتبية   (ب

قادرة على نظرها من تنشئة كمية بريقراطية املدنية والعسكرية 

 والعقال الذين ايخذهم مؤسسة الرتبية.

 موارد البشرية أوانتاج اَلقتصادي:ُيكن يسبها من استعداد   (ت

 العمال اجلودة.

كن نظرها من درجة تكامل اجلتماعي انتاج اَلجتماعي: ُي  (ث

 وحتريك الطلبة اىل اجملتم ُ.

انتاج الثقافة ُيكن نظره من حماوَلت ترقية الثقافة العلمية  (ج

 58واملبدعة؛برتقية وظيفة متكامل الدين؛ وترقية لغة الرتبية.

 

 

                                                           
58 Azyumazrdi, op.cit., hal 104-105 
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 الفصل الثالث

 منهج البحث

 

 منهج البحث ونوعه .أ

اهلدف االول من هذا البحث بيان التجديد الواقع يف معهد جندونج فاملدخل 

الالئق يف هذا البحث عند راي الباحث هو املدخل الكيفي جبنس حبث الدراسة 

ان املدخل الكيفي يقصد منه تفهيم املنظر عن اي  lexy j. Moleongالواقعية. يرى 

شئ الذي قد وقع يف نفس مدار البحث ابلبينات اجملمعة غري الرتقيم ولكن مأخوذة 

هذا  1من نسخ املقابلة ومالحظة امليدان والبينة الفردية والفائدة املهمة وغري ذلك.

ة املوجهة لطريقاملدخل يستخدم ابسباب منها االوىل الكيفية مناسبة هي اسهل ا

ابلواقعة الغالبة؛ الثانية هذه الطريقة يعد حقيقة العالقة بني الباحث واملبحث 

مباشر؛ الثالثة هذه الطريقة اسرع التأثر وأسهل يف التكييف بكثري من التأثر مجيعا 

 والتشكيل املؤجهة.

                                                           
1 Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:Remaja Rosdakarya, 2007, Edisi 
revisi, hlm 6. 
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يف هذا البحث يستخدم الباحث املدخل الكيفي املوصوف ابلوصفي أو 

طريقة الوصفية وهي الطريقة يف حبث واقعة الفرقة من الناس ومدار استخدام ال

 2البحث ومنهج التفكري أو احلدثة احلالة ايلتفسري الصحيحة.

، وهي البحث عن مدار (case study)وأما جنس البحث فالدراسة الواقعية 

البحث يف إيطار العصر املعني أو اخلاص من كل قوة شخصية. وكانت صفة 

واقعية شامال ومكثّفا وتفصيليا ومؤجه لبحث املشكالت أو الظاهرة الدراسة ال

املوصوفة ابلشاملة واحلديثة. غالبا، تعطي الدراسة الواقعية املداخل أو الفرص 

الواسعة للباحث ليطلعها عميقا وتفصيليا ومكثفا وشامال على قسم اجملتمع 

وهي  ongitudinallحىت تكون حتليل البياانت احملصلة على العادة  3املبحث.

 احلاصل اجملمع وحتليل بينات الواقعة يف وقت واحد.

 حضور الباحث .ب

ينوب حضور الباحث يف هذا البحث عن الوسيلة وجممع البينات معا. حضور 

الباحث مهم جدا واالوىل وحجته هي ان يف البحث الكيفي حضور الباحث نفسه 

ولذا يعيش الباحث مع املبحث  4او مبساعدة غريه من وآلة جممع البياانت األوىل.

                                                           
2 Sedarmayanti dan Syaifudin Hidayat, Metodologi Penelitian,Bandung:CV. Mandar Maju, 2002. h. 
33 
3 Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif:Pemahaman Filosofis dan Metologis ke Arah 
Penguasaan Model Aplikasi, Jakarta:Raja Grafindo Persada,2003, h.20 
4 Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,hlm.158 
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يف اليومية اىل طبقة اإلفتاحية بينهما. هذا دليل ان البحث الذي يستخدم املدخل 

و الكيفي يف حبثه يعتين مبهمة حضور الباحث وتوّرطه يف اإلتصال املتعامل على حن

إىل جانب ذلك يشرح موليينج ان دور الباحث يف البحث الكيفي    5املنفرد.

 طبق وجممع البياانت وحتلبلها وتفسريها وبخ ر البحث.كاملصمم وامل

حضور الباحث كاملراقب التام ومراقب عرضة البحث ومعقد املقابلة مبجلس 

الرئساء واألساتذة واألستاذات والعمال والطالب الذين يصريون مدار البحث. 

ن  م وهذا احلضور معلوم ابملخ ر وقد انل اإلستأذان من جملس رئساء املعهد يعين

كيايي ديدينج دار الفالح احلاج كرئيس مئسس الرتبية اإلسالمية ومدير معهد 

تثندنج معا؛ كيايي أديي داير حسين كنائب مدير معهد تثندنج؛ د.أغوس 

(؛ كيايي حممود STPTمولياان،املاجستري كرئيس مدرسة عالية للمعهد املندمج )

ندانج  ض العلوم؛ كيايي إيفريد، املاجستري كرئيس مدرسة ثناوية املندجمة براي

رمحة،ليسانس كرئيس مدرسة متواسطة املندجمة براش العلوم والدعوة؛ تثيتثي تنسان  

كميل، ليسانس كرئيس املدرسة اإلبتدائبة وكيايي أسيف عبد هللا احلاج كرئيس 

 جملس املدرسة.

                                                           
5 Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,hlm.32 
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كانت املقابلة والفحص تعقد بتادوري واحياان دون اعطاء اخل ر.واحياان 

ابجمللس الرمسي و بدونه حىت صارت حالة بيئة البحث طبيعيا فيمكن أيضا 

احلاصل منه مسئوال كالبحث املوضوعي. على تعاقب وقوف الباحث يف 

 املبحث، أخد البينات املهمة.

 البحثموقع  .ت

تعقد البحث مبعهد راي ض العلوم والدعوة ابلتحديد فيقرية تثندنج انحية 

جاوا الغربية من انحية الغربية  44164بريدية  جيبوروم مبدينة اتسكماالاي شفرة

جتاور بقرية نيمفيت وومن جهة الشمال مع قرية سوكا ماجو ومن جهة اجلنوب 

؛ بريد إليكرتوين : pesantren-condong.co.nrجتار بتثندونج لييب، املوقع: 

Pesantren.Condong@Yahoo.co.id  :؛فيسبوكPon-pes Riadlul Ulum 

ongWadda’wah Cond  :وتويتري@pesantren_Condong.4 

حال اجملتمع يف حي املعهد كله مسلمون. وهلم العالقة النفسية القوية للمعهد. 

ويدل على ذلك كثريا ما من ال رامج املعهد ىمستعد هبم أي احتياج املعهد الىيهم 

ال ينقطع. على سبيل املثال، حينما يعقد املعهد عملية صب بلبناء وقد اسهموا 

املعهد دون اإلستأذان بغعطاء اخل ر  فيه أو يف حرس الطالب الذاهب اىل خارج

                                                           
6 http://pon-pes-condong.blogspot.com di akses pada tanggal 18-11-2014 pukul 15:04 
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اىل قسم أمن املعهد ليعزره. وكذلك من جهة املعهد، غذا احتاج اجملتمع اىل 

املساعدة فاملعهد يساعدهم حسب طاقته. على سبيل املثال عقد جملس التعليم يف 

 املعهد. هذا ال رانمج يقوي العالقة بني هيئة التدريس ابملعهد واجملتمع جبانب اعطاء

 الدراسة الدينية.وأكثر عمال املعهد هم من اجملتمع حول املعهد.

حجة الباحث خيتار معهد جندونج كموضوع حبثه تعاظم تطور املعهد من 

حني إىل حني. إما من جهة عدد طالبه وعماله واساتذته واستاذاته أو من سهوالته 

مبلغ  ذبهالىت مكموا من حني اىل حني. وهبذا التجديد، أخذ قلب الباحث وج

املعهد لذلك الوصول. وجبانب ذلك، كان الباحث خرجيا من معهد تثندنج سنة 

من بداية املدرسة املتواسطة اىل هناية املدرسة الثناوية. حىت وجدت  2111اجليل 

 عالقة العاطفية القوية بني الباحث وهيئة التدريس ابملعهد ويستهله يف اخذ البياانت

 بحث.واإليضاح احملتاجة هلذا ال

 مصادر البياانت .ث

مصادر البياانت هي احدى الشئ املهمة يف البحث. ملا خطأت 

تنقسم  8الهنا مدار بياانت البحث. 7البياانت املؤخوذة ففدان التوزان وقع فيه.

                                                           
7 Bungin Burhan, Metodologi Penelitian Sosial, Surabaya:Airlangga University Press:2001, hlm.129 
8 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian:Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta:Rineka Cipta:2002, 
hlm.107 
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مصادر البحث اىل قسمني: املصدر الرئيسى واملصدر اثنويىي. فاملصدر 

ملصادر حوال وأما غريها من االرئيسي يف البحث الكيفي هو أقوال واألفعال واأل

 الثانوي مثل املصدر الواثئقي واملصدر اإلحصائي.

واملصدر الرئيسي هو املصدر االوىل اليت تعطى البياانت احملتاجة يف 

واملصدر الرئيسي يف هذا البحث ثقيل الظهر  11إما اقوال أو أفعال. 6البحث.

عيانه  املعهد كشاهدملعهد راي ض العلوم والدعوة تثندونج الساكنني يف حي 

 من اول بنائه اىل اآلن.

املصدر الثانوي هو املصدر الذي يقدمها الباحث غري مباشرة. مثال 

 جملس الرئساء والعمال واجملتمع حوله وبعض طلبة سابقني.

 

 ع البياانتطريقة مج .ج

طريقة مجع البياانت املستخدمة يف هذا البحث هي منهج املالحظة 

 الواثئقية.واملقابلة الطريقة 

 املالحظة .1

                                                           
9 Ahmad Tanzeh, Pengantar Motede Penelitian, Yogyakarta:Teras,2009, hlm. 55 
10 Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:Remaja Rosdakarya, 2002, hlm 157 
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املالحظة املشاركة ويقال أيضا ابملالحظة املباشرة هي مجع 

 11البياانت ابملالحظة ويشاركها مالحظات احوال موضوع البحث.

والحتدد املالحظة ابملالحظة على املواد واألحوال واألوضاع 

والعمليالت فحسب ولكن يالحظها الباحث ويكتبها كما وجدت 

ة. يعلم الباحث من هذه املالحظة جغرايف معهد يف البيئة املبحث

تثندونج واقع وهيكال منظمة معهد تثنجونج ووالوسائل املوجودة يف 

 معهد تثندونج.

 ونقاط املالحظة اليت ارها الباحث مهما كما يلي:

 ة اليومية املشجعة ل تنشئة الطلبةالعملي (أ

 عملية التعلم والعليم يف معهد راي ض العلوم والدعوة (ب

 قة االجتماعية بني املعهد واجملتمع العال (ت

 مناسبة منهج املعهد ابالحتياج اجملتمع (ث

 

 

                                                           
11 Abdurrahman Fatoni,Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi,Jakarta:PT Rinekha 
Cipta,2006, hlm.104-105 
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 املقابلة .2

املقابلة هي حبث البياانت ابعطاء  الباحث اإلسئلة املتعلقة 

ويف ذلك جمري احلوار كمعطي األسئلة  12ابلبحث اىل اخل راء.

أي على سبيل اإلحتصار، املقابلة  13واجمليب كمن اعطى اإلجابة.

 14هي احلور يقصد الذي هبا نيل األخبار املتعلقة ابملبحث.

وتعقد املقابلة ابملبحث ابستفاذة األخبار من هيئة تدريس 

املعهد وجمتمع حوله. الطريقة املستخدمة فيها هي طريقة املقابلة شبه 

تعميقها  مث الرت كبيب كما قاله أريكونطا مبدء من األسئلة العميقة

عميقا لنيل البياانت احملتاجة. على الغالب، املقابلة مستخدمة 

 ملادةكما تلي:

اإلعالم؛ ابملقابلة يستطيع جمرى احلوار نيل اإلعالم من  (أ

اخل راء عن الشئ اجملهول أو غري الواضح كطريقة الجتناب 

سوء التفاهم. على سبيل املثال عن مسائل الرتبية والثقافة 

 ة.واإلقتصادي

                                                           
12 Sutrisno Hadi, Metodologi Research 2, Yogyakarta:Andi Offset,1987, hlm.136 
13 Basrowi & Suwandi,Memahami Penelitian Kualitatif,Jakarta:PT. Rineka cipta,2008, hlm.127 
14 Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,hlm.186 
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الفكرة؛ تقوم املقابلة كتعميق البياانت ممن طلبت منه   (ب

الفكرة عن املسائل. على سبيل املثال اعطاء اإلسئلة عن 

 اىل االساتذة كمدار منه. 2113منهج الرتبوي 

القصة؛ على سبيل املثال ملعرفة أنشطة يومية اخلابر   (ت

 أواملقصة من قرابئه كشاهد اترخيه.

 من موضوع البحث. السرية؛ كيف جعل سرية من  (ث

أما أدوات املقابلة اليت استفدها الباحث من االسئالت اليت 

 قدمها ملعرفة البياانت كما تلي:

 جملس املؤسسة: (أ

 آلناية أتسيس املعهد حىت ترقيته ااتريخ املعهد منذ بد  (1

 سبب وقوع التجديد يف معهد راي ض العلوم والدعوة (2

علوم  ض الاالشياء املؤثرة لوقوع التجديد يف معهد راي (3

 والدعوة

 الطالب  (ب

 معرفة وقوع جتديد الرتبية من قبل الطلبة  (1

 معرفة رأيهم يف طلب العلم مبعهد راي ض العلوم والدعوة (2



58 
 

 وعقد الباحث املقابلة اىل:

كيايي احلاج ديدينج دار الفالح بوصفه مدير معهد راي ض  (أ

 العلوم والدعوة جندونج

كيايي احلاج حممود فريد، املاجستري بوصفه رئيس املدرسة  (ب

 الثانوية "راي ض العلوم" 

كيايي إيندانج رمحة بوصفه رئيس املدرسة التوسطة "راي ض  (ت

 العلوم والدعوة"

أستاذ بودي شهاب الدين بوصفه استاذا يف قسم رعاية  (ث

 الطالب

تيتيم سيت فاطمة، املاجستري بوصفه خرجية معهد راي ض  (ج

 والدعوة جندونجالعلوم 

ذوالفكر بوصفه طالب معهد راي ض العلوم والدعوة  (ح

 جندونج
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وسأهلم الباحث عن معرفتهم يف وقوع جتديد تربية معهد راي ض 

العلوم والدعوة وكذلك العناصر اجملددة فيه وأتثريه للمعد نفسه 

 وللخرجيني.

 التوثيق .3

  التوثيق هو طريقة مجع البياانت بدراسة الكتابة عن بياانت

املتعلقة ابملسائل املبحوثة حىت تنال املبياانت  15شخصية اجمليب

تستخجم وهذه البياانت الكمال 14الكاملة وليست تبين على الظن.

 البياانت من املقابلة واملالحظة. 

 حتليل البياانت .4

 the process ofحتليل البياانت قاله روبريت ج. بوغدان هو"

systematically searching and arranging the interview transcripts, 

field notes, and other materials that you accumulate to increase 

your own understanding of them and to enable you to present what 

you have discovered to other." 

 هذا التعريف الذي جومه روبريت كما قاله ميلوجنج اكثر تـاكيدا

لغر ض الربية ومقصودها وتطبيق تركيب البياانت كما قاله فطان 

                                                           
15 Abdurrahman Fatoni,Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi,Jakarta:PT Rinekha 
Cipta,2006, hlm.112 
16 Basrowi & Suwandi,Memahami Penelitian Kualitatif,Jakarta:PT. Rineka cipta,2008, hlm.158 
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(. فميلونج يركب حتليل البياانت كعملية التنظيم 1681:248)

البياانت وتركيبها يف الشكل والطبقة وحدة ايضاح األساسي حىت 

ميكن اجياد املوضوع وميكن تصييغ فرو ض العمل كما الواقع يف 

ت اىل هيمه بعملية اختصار البياانالبياانت. وابالختصار ميكني تف

 17اسهل الشكل  للقراءة والتفسري.

صفة التحليل يف البحث الكيفي هي إيضاح الظواهر الواقعة  

مع التفسري ابملعىن املوجود وراء  (deskriptif)كما الواقعة 

ولذا مسي حتليل البياانت ابمجاع البياانت  18(.interpretif)الظاهر

ها وتفسريها املسلسلة يف عملية مطالعتها وتصنيفها وتركيبها وتفسري 

 16وحتقيقها لتكون الظاهرة هلا قيمة االجتماعي واجلامعي والعلمي.

الكيفي. يعين يضيح هذا -يوصف هذا التحليل ابلوصفي

او  وامتحان الفرو ضالبحث احلالة احلالة الواقعة واليضيح العالقة 

جعل التنبؤ الذي اليكتب ابالرقام. الحظ هذا البحث الظواهر 

                                                           
17 Masri Nasrun dan Sofian Hadi,Metodologi Penelitian Survai, Jakarta:LP3S,1989, hlm.263 
18 Noeng Muhajir,Metodologi Penelitian Kualitatif, Yogyakarta:Rake Sarasin,1996,hlm.104 
19 Imam Suprayogo dan Tobroni,Metodologi Penelitian Sosial-Agama,Bandung:Remaja 
Rosdakarya,2003, hlm.191 
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لة ويكتبها برتكيزالطريقة لعملية حبث البياانت بطريقة املالحظة زاملقاب

 والتوثيق. قال سيديل عملية حتليل البياانت للكيفي كما تلي:

كتابة الشئ من امليدان ويعطيها الشفرة لكي يكون مصدر 

 ت سعال يف حبثهالبياان

 مجعها واختارها وتصنيفها وجعل اختصارها وغهرسها. (أ

الفكرة بطريقة جعل البياانت هلا معىن وحبث اإلكتشاف  (ب

 21واجياد شكلها الغالبة.

قبل عقد البحث عرف الباحث حالة بيئة املعهد وتفهيمها أوال. 

وبعد ذلك على سبيل الرمسي عقد املالحظة جلمع البياانت. وبعد  

لبياانت جمموعة إما من خالل املقابلة أو الواثقية اليت بعدها كون ا

فسر الباحث لتنبؤ كون املؤسس. وجبانب األخرى، قارن الباحث 

موضوع البحث ابلقانون املكتوبة يف القانون األساسي إلندونيسيا 

عن املعهد وآراء العلماء اليت أتخذ منها االستنباط عن جتديد الرتبية 

علوم والدعوة بتثنجنج مدينة اتسكماالاي. وتلك يف معهد راي ض ال

                                                           
20 Lexy. J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,hlm.248 
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البياانت املأخوذة حمللة ومفسرة يف الكالت او البيان العميق 

 الستفهامها غري الباحث وتكتب يف تقرير البحث.

 حتقيق صحة البياانت .5

حتقيق صحة البياانت أو تصحيح البياانت هو اعطاء ال رهان 

نسوطيون،لنيل حتقيق أن املبحث املعقد مناسب ابلواقع. قال 

البياانت قام الباحث ابمتحان املصدقية. رجع املصدقية اىل تصحيح 

سالمة البياانت املوأخوذة. تقصد مصدقية البياانت على استدالل 

 ما قد حبثه الباحث مناسبا ابلواقع املوجود يف املبحث.

 مراحل البحث .6

 مراحل البحث الذي قام هبا الباحث يف عقد البحث امليداين

 أو موضوع البحث كما تلي:

 مرحلة ما قبل امليداين (أ

 مرحلة االنشطة امليدانية (ب

 مرحلة حتليل البياانت (ت
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وكلها كما رأى بوغدان وتيلور. وفقاعلى قوهلم يرى موليينج 

لزوم معرفة املراحل املعينة يف البحث. األوىل معرفة ما جتب معرفته. 

هذه املرحلة تسمى مبرحلة اإلجتاه اليت هتدف نيل الصورة املناسبة 

عن خلفية البحث. الثانية استكشاف الركز. يف هذه املرحلة بدأت 

انت وهي الطريقات املستخدمة يف مجعها. والثالثة عملية مجع البيا

 مرحلة اعادة نظر البياانت وحتقيقها. 

سيتبعها الباحث املرحلة السابقة ب:اإلجتاه يعين بزايرة جملس 

 رؤساء املعهد ويتجههم. يف هذه املرحلة سيعقد الباحث كما يلي:

 اإلستئذان اىل جملس املؤسسة (أ

 ختطيط اقرتاحات البحث (ب

 اء البحثتعيني خ ر  (ت

 استعداد وسيلة البحث (ث

 مناقشة ختطيط البحث (ج

 واإلستكشاف.  (ح

 بعد  اإلجتاه األنشطة املعقدة هي مجع البياانت ابلطريقة التالية:
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 املقابلة  (أ

 حبث البياانت (ب

 املالحظة (ت

ومرحلة حتقيق سالمة البياانت. يف ذهذه املرحلة، عقد الباحث 

 ملوجودة.الستدالل اجلودة احتقيق البياانت يف مدار اخل ر أو الوثيقة 
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 الرابع الفصل

 عرض البياانت

يعرض الباحث يف هذا الفصل البياانت ويتكون ذلك عن مباحثني: 

 .املبحث األول عن خلفية موضوع البحث واملبحث الثاين عن عرض البياانت

 خلفية موضوع البحث .أ

 اتريخ رائسة املعهد .1

كانت مرحلة جندوند القدمية تبدء منذ بداية نشأة معهد 

تقديرا حىت افتتاح املدرسة الرمسية فيه.  11جندونج يف عصر 

يتحقق املعهد الطريقة التقليدية ويركز على دراسة الكتب الرتاث 

( 1وعالمته الغالبة منها: 11الفها العلماء السلفيون قبل عصر 

ر، يكية حتتوى على النظام والنثاللغة املستخدمة هي اللغة الكالس

( اليستخد الفقرة اجلديدة يف 3( اليستخدم عالمة التنقيط فيه 2

أول شرحه ولكن يبدهلا ابلعربة  الغالبة، على سبيل املثال بلفظ  

( معظم مضمونه ُمْزَدَوج 4كتاب وابب وفصل وفرع وتنبيه وتتمة، 

صري خمتصرا يالكتب الفها العلماء قبله وتكون متنا له ويبسطها و 
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( 5هلا أو خالصة هلا  وشرحا هلا وتقريرات هلا وتعليقات هلا، 

مؤلف الكتب الناشرة يف املعهد ظاهر ويتمسك مبذهب السين 

المسيا املذاهب األربعة وأما املؤلف اليتمسك مبذهبه فيكون دراسة 

وتبدء هذه املرحلة منذ اجليل األول اىل  1مقارنة للمعلم فحسب.

 اجليل الرابع

 اجليل األول: كيايي احلاج نواوي

ة يف تطوير اجملتمع ابلرتبييبدء دور معهد جندونج  كان

 (Sukaruas) مسه نواوي من سوكا رواسإ الطالب يءجممنذ والدعوة 

يؤسس املعهد بعد تزوجه بسيدة لطيفة  2(.Rajapolah) رجافوله

 بنت معلمه كيايي احلاج بدر الدين من سندنج كاسه

(Sindangkasih جبرييبون وانه مشهور بثقته يف الفقه وقيل انه )

بشرح منهج الطالب ألفه شيخ زكراي  فتح الوهاب حافظ كتاب

  .3ه( 129بن حممد بن أمحد بن زكراي األنصاري )املتويف:

                                                           
1 Umiarso dan Nur Zazin, Pesantren Ditengah Arus Mutu Pndidikan:Menjawab Problematika Kontemporer 

Manajemenmutu Pesantren (Semarang:Rasail,2011), hlm. 63 

 ما وجد الباحث سريته الشخصية الكاملة من والدتة اىل شبابه. اليعرف احد من عائله واليوجد ايضا البياانت املؤكدة لشبابه 2 
 الفقه الشهري بني يدي املعهد السلفي يف اندونيسيا يشرح فيه الفقه بشرح حيل الغازه ةحيل حفازه ويبني مراده ويتمم مفاده  احد كتاب3 
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تقديرا ليس  11كان املعهد يف اول أتسيسه يعين يف عصر 

م ي مل يسميه ابسله اسم معني يف داللة وجوده ألن كيايي نواو 

املعهد قط ولكن نسبه اجلتمع اىل القرية اليت أسس فيها املعهد 

 4يعين قرية جندونج.

 حممد عارفمنها  رزق هللا تعاىل كياي نووي ثالثة أوالد

ولده  . يساعده(Eyang Ento) وإينطا (Emehwati) واميه وايت

  ، حممد عارف املشهور ابسم كيايي أدَرعي. املعهد رعايةيف  ولاأل

قل كيايي نواوي هــ تقديرا ن 11115-1111ويف سنة 

 Embahأرض بور مملوء ابلعشب ويوارثه إمبه أزيدن )املعهد اىل 

Azidin)9 4  هكتار من األرض للمعهد. وتويف يف القرية ودفن يف

مث  ((Marthadinataاملقربة جببل سالك )حول مدرج مراتدينتا )

 ينتقلها عائلته اىل مقربة العائلة جبندونج.

 اجليل الثاين: كيايي احلاج أدرعي

                                                           

 جندونج يف اللغة العربية مبعىن امليل يدل على ميل الشئ وقيل من اسباب تسمية القرية هبا وجود املنارة امليلة جانب القضبان 4 
 مخسة امكان يف جاوى الغربية وهي  بناء سكة حديدية بناها احلكومة اهلولندية للمرحلة الثانية وتوصل هباهذه السنة نسبة اىل 5 

Banjarnegara-Tasikmalaya -Cibatu(Garut)-Cicalengka. 
Http://Id.Wikipedia.org/Wiki/Sejarah_Perkeretaapian_diindonesia  يف  2315-35-33ماخوذ يف

 32:33الساعة 
 مل يعرف نسبه وعالقة قربته ب كيايي نواوي الن البياانت مل توجد قط 9 

http://id.wikipedia.org/Wiki/Sejarah_Perkeretaapian_diindonesia%20ماخوذ%20في%2030-05-2015
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بعد وفاة كيايي احلاج نواوي قام برائسة املعهد ولده،  

سنوات يف  4يتعلم العلوم الدينية حواىل  7كيايي احلاج أدرعي.

املعهد املشهور يف زمانه أسسه كيايي خليل البنكالن بدائرة مادورى 

لشرقية وفيه ايضا يتعلم مؤسس مجعية هنضة العلماء أكرب جاوى ا

اجلمعية اإلسالمية يف العامل، حضرة الشيخ كيايي هاشم اشعاري. 

علم بعد متام تعلمه فيه أمره أبوه ليتعلم العلوم الدينية مبكة املكرمة ويت

فيها اىل شيخ إبراهيم الباجوري، مؤلف كتاب الفقه كالباجوري 

لدروري وسنوسي والعلوم األخرى. ويقيم فيها والتوحيد كتيجان ا

حواىل سبع سنوات وهو أحد من طلب شيخه ليكتب رسالة 

 وأيخدها اىل اندونيسيا. كما املكتوب يف مقدمة أتليف شيخه:

اَن "طََلَب ِمينِِ بـَْعُض اإِلْخَواِن َأْصَلَح هللُا ِلْ َوهَلُْم احلَاَل َوالش  
ْوىَل"َأْن َأْكُتَب رَِساَلًة َتْشتَ 

َ
 ِمُل َعَلى ِصَفِة امل

وبعد متام تعلمه رجع اىل معهد جندونج ويساعد اابه يف 

املعهد وتعمريه. وبعد رجوعه من مكة املكرمة يتزوج بسيدة  رعاية 

(  وله ثالثة اوالد، منها: احلاج صربي Ny. Apangافانج )

                                                           

اندانج ان  كاان كان اوشيخا. كما قال الستاذالتوجد اخلبار من الكتب واملقابلة واليعرف سريته احد من والدته اىل شبابته وكذلك تعلمه م 7 
يف الساعة  231-35-22اجملتمع يف عصره اليهتم كثريا ابلسرية النفسية حىت ليس احد قادرا يف ذكره. املقابلة مع االستاذ اندنج يوم اجلمعة 

35.33 
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(Sobary( وشجاعي )Syuja’i( واييوه )Eyoh ويتزوج للمرة الثانية )

( ورزقه Nyai Natamirahبعد وفاة زوجتها األوىل بسيدة نتامريه )

( وكيايي عبد هللا Nyai Itiأوالد، منها: سيدة ايت ) 9هللا تعاىل 

 Nyai( وحممد طه وسيدة اييوه )Nyai Endunوسيدة ايندون )

Eyoh( وسيدة جوي )Nyai Juwe .) 

ويف رائسته يستوليه ملك سوميدنج )واتسكماالاي مل تزل 

روبية بوسيلة   pangeran kornel 93حتت والية سوميدنج( امسه 

مرت من االرض ويعطيها  533ويشرتي هبا  1كيايي احلاج جعفر

 لكيايي احلاج أدرعي

ويساعده زوج بنته كيايي احلاج حسن حممد من نغراكسيه 

ن كيايي احلاج بدر الدين . وبعد ممر يف رعاية الطالب وهو ابن اب

السنني يوليه رائسة املعهد اليه وحينئذ ينتشر الدعوة اىل دائرة 

( ويسكن ويؤسس املعهد اجلديد Sindang mulihسيندنج موليه )

 .( ودفن فيهاNagrogفيها. وتويف يف نغرغ )

                                                           
صفته اجملتمع من اتسكماالاي ويشري كيايي جعغر بوالية اتسكماالاي اخيه الصغري ويشطر اخوه الستولية احد  pangeran kornelيعطي   1 1

 35.33يف الساعة  231-35-22روبية صدقة منه . املقابلة مع االستاذ اندنج يوم اجلمعة  93صاحب اخيه ويعطي 
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 اجليل الثالث:كيايي احلاج حسن حممد

وهو  1ايي حسن حممداجليل الثالث يف رائسة املعهد كي

 Eyoh (Sitiزوج بنت معلمه كيايي ادراعي من زوجته الثانية امسها 

Rukqoyah اوالد، منها: سيدة ضيوه  1( ومن تزوجه رزقه هللا تعاىل

(Nyai Diyoh( وسيدة اينييه )Nyai Eneh( وسيدة ايروم )Nyai 

Erum( وسيدة اونينج )Nyai Noneng( وسيدة مامت )Nyai 

Mamatايي احلاج جنم الدين وكيايي احلاج مأمون وجوجو ( وكي

  (.Cucu Sukmirahسكمرية )

ويدعو اجملتمع ابلطريقة الثقافية وخيالطهم يف املعامالت. 

وتويف يف معهد جندونج ودفن  13راجيا هبما  سهلة قبوهلم لدعوته.

 فيها )جانب مسجد اجلامع(

 ياجليل الرابع:كيايي احلاج َدمري 

اجليل الرابع قام برائسة املعهد طاهر أ املشهور ابسم كيايي 

احلاج دمريي وله قرابة بكيايي احلاج حسن حممد ويتزوج أبحدى 

                                                           

 وال يوجد كثريا سرية حياته منذ والدته اىل وفاته السيما سنة والدته ووفاته وكذلك تعلمه وتعليمه1 
يف  2315-35-22ستخجمة هي اتباع مسابقة امجال الطيور صوات. املقبلة بـكيايي ديدينج دار الفالح يف يوم اجلمعة احدي الطريقة امل 13 

 31.33ساعة 
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(. ومن تزوجه رزقه هللا تعاىل Nyai Erumبنته، امسها سيدة ايروم )

( واحلاج يوسف Ajengan Sambasاوالد، منها: كيايي مسبس ) 1

( وسيدة اينوه Nyai Nana Nahidahافندي وسيدة ننا حنيدة )

(Nyai Enoh( وسيدة ميموه )Nyai Memoh وسيد إضائه )Nyai 

Idoah( وسيدة جوجو جورية )Nyai Juju Juwariah وحممد واحلاج )

 عبد هللا.

سنوات ويشتهر  1يتعلم العلوم الدينية مبكة املكرمة حواىل 

 انه ثقة يف علوم احلكمة. وبعد رجوعه منها أسس املدرسة

، والطريقة املستخدمة فيها غناء املنظومات ابللغة 11الدينية

السنداوية وأيخذه من كتاب التوحيد والفقه. ويف اإلمتحان األول 

 R.A.Aفيها حضر إليه رئيس والية اتسكماالاي األول 

12Wiratuningrat . 

                                                           

 schoolو universitasصارت  universutyتسمية املؤسسة الرتبوية يف اندونيسيا تستخدم احياان اللغة االجنلزية. على سبيل املثال 11 
وغري ذلك. ولكن استخدام كلمة املدرسة الترتجم من اللغة االجنلزية اهنا الكلمة   academikصارت   acaddemyو  sekolahصارت 

لقاهرة،"املعجم ابكما كانت من العربية وهي مكان الدرس والتعليم ومجاعة من الفالسفة او املفكرين او الباحثني تعتنق مذهبا معينا. جممع اللغة العربية 
 دعوة. املكتبة الشاملةالوسيط"، دار ال

 R.A.Aواول رئيس الوالية هو  1113مديرية اتسكماالاي اصلها جمريية سوكافورا قبل ان تبدهلا ابسم اتسكماالاي يف سنة  12
Wiiratanuningrat   1137-1131ويتوىل فيها من .

http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tasikmalaya   1:44عة يف السا 2315-35-33ماخوذ يف  
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كانت هذه الرائسة تسمى مبرحلة اإلنتقا، ألن بعد وفاة  

، كيايي احلاج  جنم الدين مازال كيايي حسن حممد كان ولده

بعد رجوعه م تعلمه  1133صغريا ومتعلما حىت يفِوضها إليه سنة 

معهد مجدونج  وتوىف يف يف املمعاهد لريكز نفسه يف املدرسة الدينية.

 ودفن فيها.

 (1111-1117اجليل اخلميس: كيايي احلاج جنم الدين )

ة نكان يرئس املعهد يف الشباب وهو ابن مثان عشر س

ويتعلم يف املعهاهد االسالمية جباوى الغربية منها: معهد مجانيس 

(jamanis  حتت رائسة كيايي احلاج زين العادين ومعهد غوننج )

( ومعهد singaparna( بسنجافران )gunung kawungكاونج )

( ومعهد سوكارجا ومعهد Garut) ( بغاروتCisumurجيسومور )

جندونج ومعهد جيكالنج حتت رائسة كيايي احلاج بكري ويتعلم 

. ويتزوج  ابحلاجة اونة سيت عينة بنت Forpolhللدراسة الرمسية يف 

ويف نفس السنة تزوج للمرة  1113 احلاج عبد هللا وتتوىف يف سنة

 ما.( ولكن هللا مل يزرقه ولدا منهNyai Aiالثانية ابحلاجة عايي )
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 MWB  (Madrasah Wajibويسهم يف تعليم اجملتمع بناء 

Belajar)13  أي وجوب التعلم يف املدرسة حول بيئة املعهد والرئيس

األول للمدرسة هو كيايي مسبس وهو أحد أخيه وجتري بعد 

سنوات حتت رائسته ونشأت انشئة سريعة حىت تغريت امسها 

 فصارت املدرسة اإلبتدائية جندونج. 

ئسة كيايي جنم الدين طلع مؤسسة الرتبية وحتت را

االسالمية ويريد  هبا تنشئة املعهد ويزكز هبا الدعوة والرتبية والسيما 

يوما لقاء  43بعد  1119 يف ترقية الوقف لتنشئة املعهد. وتويف يف

 سنة 91اخلرجني األولني وهو 

 (2314-1123: كيايي احلاج مامون )اجليل السادس

بعد وفاة كيايي احلاج جنم الدين استمر على القيام برائسة 

ه  1123املعهد أخوه الصغري، كيايي احلاج مأمون. ولد يف سنة 

ويف شبابه كان مساعدا يف دفع اإلستعمار اهلولندي إلستقالل 

                                                           
يكتب فيه  قرار وزارة الدين ان التعلم في المدرسة قد يوفى  1591سنة  4بناء على القانون األساس عن التربية والتعليم رقم  13 

 Hasbullah, Sejarah(. يمكن نظرها متكامال في 2األية ) 11عن وجو ب التعلم، الفصل   IVوجوب التعلم لللمتعلم يعني في الباب 
Pendidikan Islamdi Indonesia:Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan,Jakarta:Raja wali, 199. 

H.223-232 
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ويتعلم يف املعاهد اإلسالمية يف جاوى الغربية منها:  14اندونيسيا

( Rawa Singaparnaفران )معهد جندونج ومعهد روى سينغا

( لكيايي اجينج Sukarajaلكيايي عز الدين ومعهد سوكارجا )

( لكيايي Jamanis( ومعهد مجانيس )Ajengan Aceng Endiاندي )

( لكيايي Cikalangومعهد جيكالنج ) (1131)احلاج زين العابدين 

 Sumurومعهد سومور نعسوك سوكابومي ) (1141)احلاج بكري 

Nangsuk Mangkubumi)(1144)  مبوافقة ثروة سوكامانة

(Sukamanahحتت سلطة كيايي احلاج مصطفى )ويتعلم يف 15 .

Forpolh  كانت احلكومة توليه   1193للمدرسة الرمسية. ويف سنة

 . 1177فصار موظفا رمسيا ويصري تقاعدا يف سنة 

ويف رائسته كان املعهد يطبق ادارة شبه احلديث بتطبيق 

زية يومية بني الطالب، ومها اللغة العربية واللغة اإلجنلاللغتني يف ال

وكذلك أسس املنظمة للمعهد لتدريب املطالب كيفية يدير 

                                                           

يف  2315-35-22احدي الطريقة املستخجمة هي اتباع مسابقة امجال الطيور صوات. املقبلة بـكيايي ديدينج دار الفالح يف يوم اجلمعة  14 
 31.33ساعة 

وتويف يف جاكرات 1111( يف سنة Bageur Cimerah Singaparna Tasikmalayaولد يف ابغري جيمرية سينغفران اتسكماالاي ) 15
 انه احد بطال اندونيسيا يف دفع مستعمر الينب  1144ماريس  21
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املنظمة. وهبذه األمور نشأ اإلعرتاض بني يدي الطالب ألهنم مل 

يتفقوا مبا يوجده كيايي مأمون، وخيرج بعضهم حىت ال يبق من 

 مية الطالب.الطالب إال قليل.وهذا اإلعرتاض يقلل ك

وبعد السنة كان اجملتمع أييت على الرحب والسعة إبجتهاد 

معلم املعهد يف تدريب الطالب وتربيتهم وفقا لنظام املعهد حىت  

 طالب. 933كثرت كميتهم قدر 

جيري املعهد كما كان وهو على النظام الشديد حىت كثر 

من الطالب ايخذ التعلم يف املدرسة خارج املعهد. وقد أيخون 

مااليليق أن أيخذوه من اخلارج إىل املعهد أي قد أتثر بيئة "خارج 

املعهد" أخالقهم وتركيزهم يف التعلم ابملعه. ولتحليل هذه املشكلة، 

شاور جملس املعهد ووفق بينهم لتأسيس املدرسة الرمسية هلم لكي 

ه أسس جملس  2333الخيرج منه ويرتكز ذهنهم فيه. ويف سنة 

 انوية املندجمة. املعهد املدرسة الث

كان جملس املعهد يريد أن يؤسس املدرسة الرمسية ختالف 

املدارس املوجودة الغالبة، ويوجد املنهج الالئق الذي  يوحد ثالثة 

املناهج املشهورة  هلا مزية ونقصان وهي منهج املعهد السلفي 
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املشتمل على العلوم الدينية الىت معظم مصدرها من كتب العلماء 

هج املعهد احلديث غنتور للرتبية االسالمية املشتملة السلف ومن

 على استولية اللغة العربية واالجنلزية منهج وزارة الرتبية املشتملة على

 علوم الطبيعية واالجتماع.

 من القرآن جندونج معهد أساس .2

نـَْيا َحَسَنًة َويفْ اآلِخَرِة  ُهْم َمْن يـَُقْوُل َربـ َنا آتَِنا يفْ الدُّ َسَنًة حَ َوِمنـْ

 (231(:2َوِقَنا َعَذاَب الن اِر )البقرة)

 : جندونج عهدمل نظرة مستقلية .3

بناء اإلنسان الكامل له األخالق الكرمية واملعلومات 
العميقة وروح املنافسة يف مقابلة عصر العوملة على أساس العلوم 

 Hidup Sekali Hiduplah Yangالعملية واالعمال العلمية ابلشعار "

Berarti. 

 :جندونج معهدوسيلة  .4
 اإلعتقاد ابلعقيدة القوية (أ

 روح البساطة واملستقلة  (ب
 تقوية األخوة اإلسالمية والوطنية والبشرية  (ت
  التفكري ابلفكرة الواسعة واإلبكارية واالبداعية  (ث
 ارتفاع قيم األمانة والعدالة واحلقيقة (ج
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 :جندونج معهدبناء  أغراض .5
املؤهلة للمسلمني يف اعطاء الرتبية اإلسالمية اإلندماجية  (أ

 اندونيسيا خاصة والعامل عامة
حتمل الوظيفة العليا يف الدعوة االسالمية للمجتمع اسستها   (ب

 قيمة "االمر ابملعروف والنهي عن املنكر"
احتيال اجملتمع يف كل الناحيات من الدين واالقتصادية   (ت

 واالجتماعية
 اعطاء الصحة االوىل للمجتمع   (ث
 املؤسس بوصفها رأس املال للمستقلةتقوية اقتصادية   (ج
 اعطاء الرتبية على حد االعلى بتهيئة السهولة الوافية  (ح
 حفظ ثروة الوقوف وتوسيعها  (خ
 ترقية وظيفة اخلرجيني ملصلحة املعهد واالمة  (د
 ترقية جودة اخلرجيني ملؤسس الرتبية  (ذ
 تطبيق النظام القوية يف اخلدمة الرتبوية (ر
 ت العلمية وتنشئتها اما يفعقد انشطة البحوث يف املعلوما (ز

 العلوم التنزيلة او العلوم الكونية
 جندونجعهد مل االرواح اخلمسة .6

كل احلياة يف معهد رايض العلوم والدعوة اسسها القيم 
املستنبطة من االراح اخلمسة وهي القيم اخلمسة اتسس احلياة يف 

 معهد رايض العلوم والدعوة. وهي كما تلي:
 روح االخالص (أ



78 
 

" يعين sepi ing pamrihهنا مبعىن نفي "الروح 
اعمال الشئ ابتغاء وجه هللا واليتبعه االرادة النفسية 
لنيل الفضيلة اخلاصة. املعلم يعلم الطالب خملصا 
والطالب يتعلم ويتبع كل ما قاله معلمه خلوصا من 
النية الفاسدة لنيل العلوم النافعة. وهذه كلها تسبب 

د بني املعلم )كيايي( احلالة االنسجامة يف املعه
والطالب حىت يستعدوا ان جياهدوا نفسهم يف سبيل 

 هللا اينما كانوا
 روح البسطة  (ب

اشتمل احلالة البسطة يف كل تنفس احلياة ابملعهد 
والبسطة هنا ليس مبعىن اجلمود والثبوت وال الفاقة بل 
فيه القيم القوية واالرادة واالصطبار واستولية النفس يف 

 ياةمقابلة احل
 روح االعتماد على النفس  (ت

هو السالح احلاد زِوده املعهد طالبه ومع ذلك 
يستطيع املعهد ان يزود نفسه حىت ال يعتمد اىل غريه 

 Zelfمن املساعدة والتحنن. وهذا يسمى بـــ"

berdruiping system (كل الشئ يعطي وينال معا) "
وبه كان املعهد اليرد من يريد ان يساعده. واعلم ان 

ملعلم فيه الايكل املال من االموال الطالب الذي ا
يدفعها يف كل شهر وامواهلم هلم واملعلم ينال البشارة 

 من سعي نفس املعهد من التجارية  
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 روح االخوة الدينية  (ث
املعاملة بني الطالب جتري على االنسجام توفقها 
االخاة بينهم ولو عناوهنم وانساهبم ليس على نوان 

بل اليوجد املانع بينهم يف اخواهتم واحد ونصب واحد 
حىت خيرجوا منه ويصريون خرجيني وهبا حتاد االمة تطلع 

 منهم 
 روح االستقالل (ج

االستقالل يف التفكري واالفعال وتقرير استقباهلم 
واختيار حياهتم بل االستقالل عن اآلاثر السليب. 
يصري به طالاب ساميا ومتفائال يف حتِدية احلياة. قد 
خيطء من يعتربه ابلعتبار السليب ويفعل كل شئ على 
ما يريد واليباِل ايلنظائم املقررات لتنظيم احلياة فلذا 

 علينا ان 
 جندونج عهدملسة اآلمل لبعيد األجل مخ .7

ة الرتبية والتعليم: ترقية الرتبية والتعليم يف معهد جندونج بداي (أ
( اىل تغيريها MWBمن أتسيس وجوب التعلم يف املدرسة )

فصارت املرسة اإلبتدائية جندونج وأتسيس املدرسة االنوية يف 
أتسيس   2331ويف  2334واملدرسة املتواسطة يف  2331

 د العلي.املعه
 الرتشيح: ترشيخ عيال املعهد الستمرار آمل املعهد  (ب
 املباين: هتيئة وسائل الالئقة  للرتبية والتعليم يف املعهد  (ت
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خزانة هللا: املعهد الستقل اليعتمد على مساعدة غريه ولكنه  (ث
 جياهد على ما نفسه

 الرفاهة جملتمع املعهد (ج
 جندونج عهداستهالل م .8

 Hidup sekali, hiduplah yang berarti (أ
 Pesantren Condong berdiri diatas dan untuk semua  (ب

golongan 
 Ilmu amaliyah dan amal ilmiyah  (ت

 
 املناهج يف معهدجندونج .9

 سنوات 6املنهج النظامي  (أ

( من احلكومة Aاملدرسة املتوسطة املندجمة تنال شهادة ) (1

 SK.Badan Akreditasiبشهادة جملس الشهادة الوطنية )

Nasional 31( رقم/BAS/MN/II/2006 .  وهذا يعد خلريج

 املدرسة االبتدائية.

"  من احلكومة Aاملدرسة الثانوية املندجمة تنال شهادة " (2

-BASDA/02بشهادة جملس الشهادة اوطنية رقم 

BTN/SK/V2004 
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يعد هذا املنهج خلريج املدرسة سنوات:  3ملنهج املكثف ا (ب

 املتوسطة.

" من احلكومة بشهادة جملس Bهلا شهاة " املدرسة االبتدائية (ت

 BASDA-BTN/SK/V2004/02الشهادة اوطنية رقم 

 Sekolah Tinggi Pesantrenاملدرسة العليا للمعهد للمندج ) (ث

Terpadu) 

اسة الرتبية العليا لتخصص يف العلوم الدينية لدر املعهد العايل:  (ج

الكتب الرتث وبزايدة العلوم األخرى مثل منهج الدراسة 

 االسالمية واللغة العربية واللغة االجنلزية واملناقشة وغري ذلك.
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 هيكل منظمة املعهد .11

 :هيكل منظمة املعهدIجلدوال ا

 جملس الوقف (أ

كان جملس الوقف هو اجمللس االعلى يف معهد 

جندونج وصفاته تشريعيا له وله وظيفة يف تعيني 

 ختطيط  القرار 

 جملس العلماء او جملس الرائسة (ب

كان جملس الرائسة هو اجمللس االعلى يف معهد 

جندونج وصفاته اهليئة التنفيذية له ويقرر للقرار 
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ويطبقها وهو مدير املعهد الذي خيدم املعهد على 

 الطريقة اجلماعية.

 جملس االعوان /خدمي العلماء (ت

كان جملس االعوان هو املؤسس ملشارفة كل 

رائسة جمللس القرارات املعهد وله الوالية يف اإلقرتحات 

 يف تعيني قراراته.

 رئيس املؤسسة (ث

 كان رئيس املؤسسة له وظيفة يف تطبيق القرارات

 الكاتب (ج

كان الكاتب له وظيفة يف ترتيب الرسائل والعالقة 

 العامة ابجملتمع

 أمني املال (ح

كان امني املال له وظيفة يف ترتيب األشياء املتعلقة 

 ابملال من املصروفات واملدخول

 الرتبيةجملس  (خ
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يدير جملس الرتبية مؤسسة الرتبية الرمسية يف املعهد 

 من االبتدائية اىل العليا

 : الرتبية والتعليميةI اإلدارة (د

يدير اإلدارة أنشطة املعهد املتعلقة ابلرتبية 

اقسام: قسم تنشئة املنهج  4والتعليمية ويتوىل على 

وقسم املعلم االهلي وقسم التعليم وقسم جملس تنشئة 

 (Language Advisory Councilاللغة )

 :قسم الرعايةII اإلدارة (ذ

تدير هذه اإلدارة على انشطة الطالب خارج 

اقسام: قسم تنظيم الطالب  4الفصل ويتوىل على 

وقسم الدراسة االضافية وقسم االستشارة وقسم مركز 

 اجلامعة

 :قسم االقتصادي والوسائلIII اإلدارة (ر

ة اقتصاد املعهد تدير هذه اإلدارة على امكاني

 ووسائل املعهد
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 :قسم الدعوة وتنشئة اجملتعIV اإلدارة (ز

كانت هذه اإلدارة الرتبية تعقد للمجتمع حول 

املعهد واخلدمة هلم وهي تتوىل على ثالثة اقسام، منها 

املؤسسة للزكاة والصدقة واالنفاق والوقف ومؤسسة 

اجملتمع و الدعوة. ومنها يرجى العالقة احلسنة بني املعهد 

 وكونه انفعا هلم

 :قسم مركز البحوث وتنشئتهاV اإلدارة (س

كانت هذه اإلدارة له وظيفة يف تنشئة الثقافة 

 العلمية يف املعهد وتكون ايضا مقرتحا لتنشئته

 :قسم الرتشيخ واخلريجVI اإلدارة (ش

تدور اإلدارة على تعمري قوة االنسان للمعهد 

 وخرجيه
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رايض العلوم والدعوة لناحيات اجملددة يف معهد ا .11

 جندونج

 املعلم (أ

السيما ة، يعملية التعليمالاملعلم هو أحد العناصر املهمة يف 

خدم املعلم نفسهل كل وقته وجهده بل  .جندونجيف معهد

حياته لرتقيته ويشرف الطالب يف تعلمهم. وكان املعلم أييت 

من العيال املتعلم خارج معهد جندونج وأيمره مدير املعهد 

بعد انتهائه من التعلم لريجع اليه ويشارك يف ترقيته حنو رجوع  

 دكيايي دراعي من تعلمه مبكة املكرمة وكيايي جنم الدين بع

تعلمه يف املعاهد وكيايي مأمون يف شغله يعلم يف املدرسة 

احلكومة ولكن شغله الشاغل يدير املعهد مبساعدة اوالده 

وقرابئه ووقع كما وقع هو إىل أوالده املتعلمنت خارج معهد 

 KH.Didingجندونج ككيايي احلاج ديدينج دار الفالح )

Darul Falah( يف معهد جيفاسونج )Cipasungايي روحية ( لكي

(KH Ruhiat( وكيايي ايندنج رمحة )Ust Endang Rahmat )

وكيايي حممود فريد املتعلمان يف دار السالم غنتور واحلاجة 
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( يف معهد احلسنة Nyai Entin( وسيدة اينتني )Hj. Euisاييس )

 (. Cintapadaجنتافاد )

د من معه املعهد املعلموجبانب املتعلم من العيال دعى 

 اج خمرت الغزاِلكيايي احل  لم فيه ويشارك يف ترقيته حنوخارجه ليع

 (Purbasariاملشهور بذكيه يف علم الفلك من معهد فرابسري )

وكيايي احلاج عبد هللا من معهد يعلم الطالب علم الفلك 

 ( وغري ذلك.Cikareo Purbaratuجيكارييو فرابرتو )

 ةوكان املعلم فيه يزيد على ممر السنني بناء على زايد

الطالب املتعلم فيه واملواد فيه من معهد غنتور وزارة الرتبية 

الوطنية. وقبل كونه معلما فيه كان جملس املعلم )جملس كيايي 

املشتمل على مدير املعهد وانظر املدرسة ( اختارهم بنظر 

خلفية تعلمه يف مؤسسة الرتبية ويقدم من له جودة يف العلوم 

ناء على تيقنه ان العلوم ال واألخالق احلسنة. هذان شرطان ب

يكفي القاء املعلومات إىل الطالب بل يعلمهم ابلتطبيق على 

 احلسن اخللق الن الطالب يقلد ويتبع كل ما فعل املعلم. 
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املعلم الذي  (1وهي ثالثة اقسام  إىلكان املعلم ينقسم و 

ريقة طي يعلم علوم الدينية على طريقة املعهد السلفي وه

sorogan  وbandongan 2)  ارةز و  عينتهالذي يعلم العلوم ااملعلم 

يعلم املعلم الذي  (3 والتوسطة للمدرسة الثانية الوطنية  الرتبية

ويراقب  ايقنظرية وتطبياللغتني اللغة العربية واللغة اإلجنلزية 

من  األنشطة اليومية يفيراقبه وكذلك الطالب ليتكلم هبما 

  املنظمة.

 ب استيعاب الطاله وظيفة يف تقوية ول لاملعلم األوكان 

لفها العلماء أ خوذة من الكتب الرتاثأالكتب الدينية امل

. وهم خيرجون من املعاهد اإلسالمية السلفية يف  السلفيون

جاوى الغربية وهم ال ميلكون الشهادة من معاهدهم كما أتيت 

الشهدة للمدرسة الرمسية. ولكن هذا ليس عدم كفائتهم يف 

وفقا على ما قرر  19يرغب عن الرمسانية يف تعلمهم العلوم بل

 Standar Nasionalيف مستوايت األكادمية الوطنية )

                                                           
المية خدمته في التربية اإلس ألن الغرض األول من التربوية المعهدية تربية الطالب في العلوم الدينية وبعد خروجه منه يرجى 16 

 Karel A. Stenbrink,Beberapaإما تعليم القرآن أو كونه تأويما في المساجد أو يطلب العلم لزيادة حياته فحسب. أنظر 
Aspek Tntang Islam Di Indonesia (Jakarta:Bulan Bintang,1984), h.153  
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Pendidikan )2005  أن من ليس له إجازة وأو شهادة ولكن

له الكفائة اخلاصة واعرتفه الناس هبا وينال شهادة اجلدارة من 

 17احلكومة.

يف تعلميه  bandonganو  sorogan طريقةستخدم وكان ي

ألنه مل يعرف طريقة غريمها من الطرائق التعليمية بل هبما نشأ 

العلماء املتفقه يف الدين والزعماء الوطنية خاصة يف اندونيسيا 

خيرجون منها فال شك يف جودة علومهم نعرف كيايي احلاج 

عبد الرمحن وحيد رئيس اجلمهورية الرابع وكياي احلاج عذام 

 دي وغري ذلك. خليد وكيايي هاشم مزا

فاألساس يف جناح تعليمه يف معهد جندونج يعتمد محاسته 

 على األرواح اخلمسة كما تلي:

خلوص النية. جماهدة املعلم ليست آلة للمعيشة أو  (1

تشجيع لنيل الدنيا وجاهها، ولكن خالصا هلل تعلى 

ويبتغي مرضاه ومن مل خيلص نيته ملساعدة املعهد 

املعهد ليس مكاان  فيخرج منه بنفسه ألن واع أن
                                                           
17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Sistm Pendidikan Nasional 
(Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.18 
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للمعيشة.  والدليل منها كل املعلم يف بداتة أتسيس 

 املعهد يتجر البضائع ويبيعها اىل اجملتمع ويزرع النبااتت

 حلياته.

اإلحتاد. اإلحتاد بني املعلم والطالب يف تطوير املعهد  (2

اليضيفهما اليأس والنقائص من األموال وجاه الدنيا. 

علم يساعد حياة وكلهما يقوي بعضه بعضا. امل

الطالب من حتليل مشكلته والقصان من الزايدة 

 والطالب خيدم املعلم يف كل احتياجه.

اجملاهدة. وهم يتيقنون ان كل االعمال اليت توافقها  (3

اجملاهدة فالنجاح يف اسكفة الباب وفقا على حكمة 

 العريب "َمْن َجد  َوَجَد"

تعليمهم و االستقامة. استقم املعلم فيه لرتبية الطالب  (4

 والطالب يستقم يف التعلم وخدمته

الصرب.صرب املعلم يف تعليم الطالب والدعوة اىل احلق  (5

إلعالء كلمة هللا والطالب يصرب يف التعلم واجملاهدة 

 فيه
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اللغة تني لغالمراقبة استخدام املعلم الثاين له وظيفة يف أما و 

ما هنفيه وجتري بني الطالب كما يرجى. أل جنلزيةإلاالعربية و 

كل   الطالب يفاللغة الرمسية لإلتصال بينهم وكذلك مراقبة 

يعودهم يف لاملقرر فيه  هنظام جمرى  يجري علىل  فيهحياهتم 

 عمال النافعة من العبادة والتعلم والرايضة.ق الوقت لألاستغر ا

املعلم الثالث له وظيفة يف تعليم الطالب العلوم قررهتا أما و 

العلوم الطبيعية واإلجتماعية.وهذا  الوطنية من رة الرتبيةاوز 

لزايدة علوم الطالب كما أن العلماء السلفيون ليس جمرد يف 

استيعاب نفسهم للعلوم الدينية ولكن يستعب أيضا يف العلوم 

املتعلقة ابلطبيعية واإلجتماعية حنو ابن خلدون يف علم 

اإلجتماع بتأليفه "املقدمة" وابن سينا يف الطيب واخلوارزمي يف 

 الرايضية وغري ذلك. 

 فكلوهم ي يف اتسكماالاي اجلامعة جينيمعظمهم خر كان 

يف  بزيدة احلصة 15.33-37.33من ساعة  التعليمية الوظيفة

 إلستعدادهم يف أو النهائية سنة الثالثةلل 17.33-19.33الساعة 
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 . وقد كمل املعلم يف توفية شروط وزارة الرتبيةمتحان الوطينإلا

 املدرسة الثانيوة واملتوسطة كما تلي:الوطنية ملعلم 

 أو البكالوريوس IVأقل كفائة دراسته األكادمية دبلوم  (1

 تعليم املادة  موافقة على خلفية تعلمه يف اجلامعة  (2

 11له شهادة مهنة املعلم  (3

ومن ثالثة اقسام املعلم اختارهم جملس املعلم يف املعهد. 

 قسم لبا اىلوملن يريد أن يكون معلما فيه فعليه أن يقدم ط

 التعربية والتعليم وهو كوسيلة بينه وبني جملس املعلم الذي يعني

من يليق أن يكون معلما فيه وينظر فيه من الرتبية واألخالق 

واملهارات واإلتصال بني من حوله. واختلف هذا مبا قبل وجود 

املدرسة الرمسية ألن حينئذ عدم اإلختيار على حسب الطلبات 

 علم مباشرة ويطلبهم ليعلم يف املعهد العلومولكنهم خيتار امل

 يعينها مدير املعهد.

 

                                                           
18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Sistm Pendidikan Nasional, 
loc. cit  
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 الطالب  (ب

كان أحد الشروط قِدمته زخمشري ظفري يف تسمية املعهد 

معهدا وجود الطالب فيه. فال عجب أن العامل يسمى بكيايي 

(. ولذا santri)الشيخ( اذا كان له املعهد ويسكن فيه الطالب )

ولذا كان تسمية معهد  11املعهد.الطالب أمر مهم يف 

جندونج معهدا وجود الطالب فيه يف بداية أتسيسه ولكنه مل 

يعرف امسائهم وعددهم قط وعيال املعهد يتيقن وجود الطالب 

فيه ولو قليال. وهم من شباب اجملتمع حوله. أو ميكن املقصود 

" وهو Santri Kalongمنه مايسمى بـــالطالب اخلفاش "

 م واليسكن يف املعهد بل يرجع اىل بيته القريبالطالب املتعل

منه. وميكن نفرق بني املعهد الصغري واملعهد الكبري من عدده 

(santri kalong كلما كثر عدد الطالب املقيمني كلما كرب .)

الطالب اخلفاش من املعهد ألن املعهد الصغري اكثر طالبه 

 الطالب املقيم.

                                                           
19 Umiarso & Nur Zazin, op.cit., h.33 
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فيه وأييت من كل ويزيد عدد الطالب على ممر السنني 

دائرة  يف اتسكماالاي بل خارجها ومعظمهم من زاوية املدينة  

( ومنوجنااي Cineam( وجينييام )Cikalongكقرية جيكالنج )

(Manonjaya .وغري ذلك ) 

وكان اآلن الطالب أييت من كل انحية إما من البالد أو 

طالب وأما طالب خارج  1533خارجه وعددهم اآلن قدر 

 اشخاص منها من ماليزاي وسنغافره. 3عددهم البالد 

هذه النشأة تؤثر كثريا يف ائتمان اجملتمع اليه. ودليل منها 

ان الفصل الدراسي اجلديد كان املعهد يفتح التسجيل ثالثة 

 طالب.  333مراحل يف كل مرحلة يسجل قدر 

 املنهاج (ت

مستوايت  املنهاج كما قررته وزارة الرتبية الوطنية يف

  2335األكادمية الوطنية 

 Seperangkat rencana dan pengaturan mengenaiهي:"

tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan 
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sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu"23 

عن الغراض واملضمون واملادة  يعين التخطيط والنظام

والطريقة املستخدمة كدليل عملية التعليم للوصول اىل أهداف 

 الرتبية املعينة. 

خيط املعهد على ثالثة املناهج، يهدف هبا زايدة الطالب 

العلوم النافعة من كل الفن من العلوم ألهنا كلها من هللا، بنفي 

منهاج  ة. وهذه هيالتفريق بني العلوم القولية والعلوم الكوني

املعهد السلفي ومنهاج املعهد احلديث غنتور للرتبية اإلسالمية 

 واملنهج املعني من وزارة الرتبية الوطنية. واملواد التالية هي:

املواد املأخوذة من املعهد السلفي يشتمل على كتاب:  (1

التوحيد )التيجان الدراري وكفاية العوام( والفقه 

ث ريب وفتح املعني( واحلدي)السفينة النجا وفتح الق

الشريف )احلديث االربعني ورايض الصاحلني وخمتار 

االحاديث( وعلم النحو )اجلرومية والعمرطي والفية بن 

                                                           
20 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Sistm Pendidikan Nasional, 
op.cit., h.3 
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مالك( وعلم الصرف )الكيالين واملثلة التصريفية( 

وتفسري القرآن )تفسري االحكام( واالخالق )االخالق 

 .(قللبنني والبنات وتعليم املتعلم وسلم التوفي

املواد من املعهد احلديث غنتور للرتبية االسالمية  (2

تشتمل على مترين اللغة واملطالعة واالنشاء واحملفوظات 

والبالغة واالمالء واخلط والفرائض والرتبية واصول 

 readingالفقه والقرائة يف اللغة االجنلزلية 

والرايضية  PPknاملواد من وزارة الرتبية تشتمل على:  (3

وعلم العامل )فيزايء وكيمياء علم احلياة( وعلم االجتماع 

)التاريخ واالقتصادي وعلم احملاسبة وجغرافيا علم 

االجتماع وعلم االقتصادية الشرعية( واللغة 

االندونيسية واللغة االجنلزية واملعلوماتية والرايضة 

 والثقافة والفنية

هاج املتكامل كما الحظ الباحث فيه انه يستخدم املن

(kurikumul integrasi يعين تركيز تنشئة الطالب ليس جمرد )

من املواد الدراسية ولكن من األنشطة اليومية والبيئة اللغوية 
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وغري ذلك. واألنشطة اليومية هنا مرتبة على حسب اجلدوال 

 لتعويدهم يف استغراق الوقت للمنافع.

اعة مجاستيقاظ من النوم وصالة الصبح  04.00-05.30

بية والقاء املرتادفات يف اللغتني اللغة العر 

 واللغة اإلجنلزية نظرية وتطبيقية حتت

 اشراف األساتذات واألستاذات 

 فطور واستعداد التعلم يف الفصل 05.30-06.45

 عملية التعليم والتعلم 06.45-12.00

صالة الظهر مجاعة والغداء واستعداد  12.00-13.30

 التعلم يف الفصل

 التعلم يف الفصل  13.30-15.00

صالة العصر مجاعة وراحة واألنشطة  15.00-17.30

 اإلضافية
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صالة املغرب مجاعة وتعلم الكتب  17.30-19.45

 soroganالرتاث بطريقة 

 صالة العشاء مجاعة والعشاء 19.45-20.30

 التعلم العام حتت اشراف األستاذ 20.30-22.00

 الراحة 22.00-04.00

 : األنشطة اليومية للطلبةIIاجلدوال 

 ااملالحظة:

مواد  9مواد اال يوم اخلميس فيه  1تعلم الطالب يف الفصل كل يوم  -

ألن املادة بعد الظهر تبدل ابلكشافة وقرائة كتاب موليد النيب صلى 

  هللا عليه وسلم "الربزجني"

من  soroganتعلم الكتب الرتاث  بعد املغرب على طريقة قسيم ت -

 حيث ترتيب الفصل حتت اشراف املعلم

التعلم العام )املذاكرة العامة( ليال حتت اشراف الغدارة اليومية من  -

 املنظمة ومشرف حجرهتم
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 أتدية صالة الضحى قبل احلصة األوىل -

  33.33يوقظهم مشرف الطالب يف الساعة  -

ولتشجيعهم يف األنشطة األسبوعية هناك الربانمج 

 األسبوعي، منها:

املراسم يف كل أول األسبوع من الشهر وحيثهم جملس  -

املعلم أو كيايي ويعلن فيه قسم التعليم عن عملية التعليم 

 والتعلم يف األسبوع 

قراءة كتاب موليد النيب صلى هللا عليه وسلم "الربزجني"  -

 والكشافة كل يوم اخلميس بعد صالة الظهر 

ستخدام ابدراسة كتاب تعليم املتعلم ألفه شيخ الزنوجي  -

" حتت قراءة كيايي احلاج ديدينج bandonganطريقة "

دار الفالح )اكرب ولد مدير املعهد اخلامس( وشرحه  

 كل ليلة اخلميس

املناقشة كل األسبوع عن املسائل املعاصرة من املواد  -

 والوقوع
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ة تعويد مهارة الكالم ابحملادثة الرمسية بللغتني؛ اللغة العربي -

ع مرتني؛ يوم الثالاثء ويوم اجلمعة واإلجنلزية كل األسبو 

 بعد قراءة القرآن يف الصباح حواىل ساعة واحدة

جري ملسافات متوسطة يف كل األسبوع مراتن؛ يوم  -

 الثالاثء واليوم اجلمعة وكالمها بعد برامج "احملادثة" 

تنظيف العام لكل الناحية من املعهد يف كل يوم اجلمعة  -

 بعد جري الصباح

ئي يكون خاطب اجلمعة على خاص للفصل النها -

 حسب جدوال حتت أتهيل جمليس املعلم

 األنشطة للفصل الدراسي كما تلي:

 Festival Dramaاملسابقة املسرحية بني الطالب ) -

Contesزية حتت ل( بللغتني؛ اللغة العربية والللغة اإلجن

 اشراف وِل فصلها.

 اإلمتحان النهائي للفصل ادراسي -

 لدراسياإلمتحان النصفي للفصل ا -
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 األنشطة السنوية لتنشئة الطالب: -

 األسبوع التعريف يف خطبة العرش -

 عملية التدريس للفصل النهائي -

 طريقة التعليم  (ث

كما قد عم يف كل املعاهد االسالمية املوجودة ابندونيسيا 

 soroganاستخدم معهد جندونج طريقتني الشاهرتني مها 

فهي الطريقة التعليمة اليت مركز  sorogan.وأما  bandonganو

تعليمها الطالب وهم يقرؤوا الكتاب الرتاث ويرتمجوه ابللغة 

السنداوية امام املعلم ويشرحوها على قدر فهمه مث يصلح املعلم 

 bandonganقرائتهم اخلطيئات ويزيد الشرح ما هو ينقص وأما 

ب االطريقة التعليمة اليت مركزها املعلم وهو يقرء الكت فهي 

الرتاث أمام الطالب  ويرتمجها وشارحها والطالب يهتمون ما 

وقد يستخف   21يقال ويكتبون النقاط املهمة من شرحه.

بعض اآلراء ان املعلم يف هتني طريقتني ال يعط فكرته وجير 

على قرائته ويشرحه كما يوجد يف الكتب ولكن احلقيقة أن 

                                                           
21 Dhofier, Zamakhsyari, Tradisi pesantren:studi pandangan kyai...54 
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ب اآلخر الكتاملعلم يعط فكرته ويشرحه بفكرته املأخوذة من 

حىت استطع الطالب ان يزيد العلوم ليس من الكتاب الواحد 

 22ولكن من الكتب اآلخر.

هذه الطريقة جتري جمر الزمان حىت بداية رائسة كيايي 

احلاج مأمون ويزيد فيه  الطريقة التعليمية من  املذاكرة واجملادلة 

 يفواحملاضرة أبربع اللغات واملشاورة بينهم وتطبيق احملادثة 

اللغتني. وهذه كلها لنيل العلوم من كل أنشطة حىت من 

زمالئهم ولشدة األخاء بينهم من تشاورهم وجتادهلم والتعليم 

 بينهم عن املسائل املبحثة.

وويزيد فيه املاد املتعلق بألعمال اليومية للطالب من 

املقررات  21( وفيه ekstra kurikulerاملقررات اإلضافية )

اإلضافية لتشئة الطالب،منها: دفاع النفس واجملادلة بللغة 

اإلجنلزية واخلطابة )مجعية اخلطابة( والغىن، أجنبيا كان أو 

 إندونيسيا ومجعية األدب والكشاف وغري ذلك.

 الوسائل (ج

                                                           
22 Dhofier, Zamakhsyari, Tradisi pesantren:studi pandangan kyai...88 
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استوىل اجملتمع تربية أوالدهم املعهد وكلما ائتمن فنشأ 

يد كان عدد الطالب املعهد. فالعجب كل فصل دراسي اجلد

يزيد زايدة يغلب على عدد قبل أتسيس املدرسة الرمسية. وطلب 

املعهد هبا زايدة الوسائل لتسهيلهم يف حياهتم فيه وتعلمهم. 

فتوجد املبىن اجلديد فيه إما مسكن أو فصول أوالقاعة أوغري 

 ذلك. فالوسائل املوجودة يف املعهد كما تلي:

 املصلى القدمي للطالبات (1

 جد بطابقتني للطالباملس (2

 مسكن الطالب والطالبات املفرقان (3

 تفريق الفصول بني الطالب والطالبات (4

 خمرب للعلوم الطبيعية (5

 اللغةو  احلاسوبو  كيمياءو  خمرب فيزايء (9

 املكتبة الرقمية (7

مقهى اإلنرتنيت و منطقة  حمالت اتصاالت "منا لك" (1

مجعية تعاونية للطالب و  مقصف "منا لك"و  "منا لك"

 ميين مركيت "منا لك"و  "منا لك"
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 ميدان كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد كرة الريشة (1

 مسبحة (13

 التقييم (ح

كان اإلمتحان يف معهد جندونج  إحدى األنشطة الكبرية 

يدور فيها كل العناصر من املعهد؛ املعلم والعمال والطالب. 

فكلهم مشغول ملواجهته.املعلم مشغول الستعداد األسئلة 

للطالب والعمال مشغول يف اكمال وسائل اإلمتحان 

 والطالب مشغول يف التعلم وتقوية الذهين.  

رمسانية فقط ولكن لتقييم فهمهم يف  ويهدف منه ليس

التعليم والتعلم حواىل سنة واحدة من الدراسة ألن التعلم ليس 

لإلمتحان فقط ولكن التعلم يصري األنشطة اليومية هلم. بناء 

 ."ابإلمتحان يكرم املرء أو يهنعلى شعار "

واإلمتحان مل يوجد قبل التجديد فيه ووجوب الطالب فيه 

مع دروا على العمل ابلعلوم والتبليغ هبا اجملتالتعلم فقط وإذا ق

فكثري منهم يرجعون إىل قريتهم ويكونوا داعيا فيها أو يتعلمون 

 يف املعهد االخر لزايدة العلوم واخلربة والربكة فيها.
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انقسم التقييم يف معهد جندونج إىل ثالثة أقسام وهي 

أما و اإلمتحان اليومي واإلمتحان النصفي واإلمتحان النهائي. 

اإلمتحان اليومي ففِوضه قسم التعليم إىل املعلم لكل املادة 

والحيدده يف الوقت واملكان. وأما اإلمتحان النصفي فيعقد يف 

وسط الفصل الدراسي، وأما اإلمتحان النهائي فيعقد يف آخر 

الفصل الدراسي قبل تفويض دفتار درجات اإلمتحان. 

خاصة ي وحتريري و واإلمتحان النهائي ينقسم اىل قسمني شفه

 للفصل النهائي إبضافة اإلمتحان العملي. 

وهناك التمييز يتميز بني اإلمتحان النصفي واإلمتحان 

النهائي. التمييز األول من جهة املكان. يعقد اإلمتحان 

النصفي يف الفصل على حسب الرتتيب و املراقبة فيه معلم 

و القاعة أاملادة املمتحنة وأما اإلمتحان النهائي فيعقد يف 

الفصول اجملموع فتصري مكاان كبريا وخيالط الطالب فيها من  

كل الفصول املختلفة إما من الثانوية أو املتوسطة وهذا ليقلل 

الغش بينهم وكذلك توجيه الدرج إىل األمام حىت اليسطيع 

احد منهم  أن يوضع شيئا فيه. والعقاب ملن يعتد ذلك 
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ملمتحن طالبا ويعتد النظام اإلمتحان خارج الفصل أو إذا كان ا

فعقابه اإلمتحان أمام الطالبات يف فصوهلن وكذلك اذا كانت 

ئة املعهد يف امليدان ببياملمتحنة تعتد النظام فعقاهبا اجللوس 

وهذا كله يصري نفس الطالب مرجتعا العادته للمرة للطالب. 

 الثانية.

التمييز الثاين من جهة املراقب. فأما اإلمتحان النصفي 

فيكفي على مراقبة املعلم لكل املادة وأما اإلمتحان النصفي 

فرياقبه كل املعلم يف الفصول املتنوعة واحلصة املختلفة جبدوال 

طالبا  33تعليمه. وإذا كان عدد الطالب على األقل حواىل 

فاملراقب  على األقل شخصني واألكثر أربعة أشخص فقط. 

وإذا نقص منها فاملراقب على األكثر شخصني بل شخص 

 واحد.

وأما اإلمتحان الشفهي فيوجد فيهما. واهلدف منه معرفة 

قدرة الطالب يف املواد الدراسية اليت درسوها، وكذلك إلختبار 

د كل ربهم املعلم الواحذهنهم يف إجياب أسئلة املعلم عنها. اخت
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اشخاص ويدعو واحدا واحدا  23واحد منهم. لكل املعلم 

 منهم. 

وإذا كانت املادة املمتحنة من الكتب الرتاث فأمرهم املعلم 

 أبن يقرؤوا املقرء عينه املعلم ويرتمجوها برتمجة سنداوية )يف اللغة

( وأيمرهم أبن Maknaniويف اللغة اجلاوية: Ngalogatالسندوية:

 . يشرحوه شرحا خمتصرا وواضحا

واملواد املمتحنة لإلمتحان الشفهي كما تلي:اللغة اإلجنلزية 

( dictation( واإلمالء )readingوعناصرها )قراءة النثر )

( والرتمجة vocabularies( واملرتدفات )convertationواحملادثة )

(translate( والقواعد )grammar واللغة العربية وعناصرها ))

ادة دروس اللغة العربية واحملادثة بني الطالب واملعلم والنحو )م

والصرف واحملفوظات وأسلوب التعبري والرتمجة واإلمالء 

والبالغة( والكتب الرتاث وعناصرها )سفينة النجا وتيجان 

الدراري والباجوري وسنوسي وكفاية العوام وألفية ابن مالك 

اءة وحفظ جز عِم وإعانة الطالبني( والقرآن وعناصره )القر 
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والتجويد والعبادية العملية والعبادة القولية واألدعيات(. وهذا 

 23اإلمتحان شرط من شروط اقتداء اإلمتحان التحريري.

 

 عرض البياانت .ب

 العناصر التىي تؤثر املنهج الرتبوي اإلسالمي يف معهد جندونج .1

من املقابلة العميقة واملالحظة املباشرة كان الباحث يعلم 

األشباء اليت تؤثر املنهج الرتبوي اإلسالمي. وحصول املقابلة  فيها

 بني الباحث واألساتذة واألستاذات كما يلي.

كانت العناصر املوجوة يف املهد يطلبها تطوير الزمان 

لتنشئتها نشئة مهمة. وهذا إلعطاء الطالبة الفرصة لرتقية فكرهتم 

د يرتكز صر اجلديومهارهتم. كم املعروف أن تنشئة الرتبية بعد الع

يف املضمون والطريقة واإلداري واألهداف. ملساعدة ترقية املعهد 

ترقية هامة ابلتمسك على اإلساس اإلسالمي فاألساتذة فيه 

 يستخدمون أساس التجديد املذكور كما يف القابلة التالية:

                                                           
syafahi-ujian-condong.net/2015/06/pelaksanaan-Http://www.pesanten-مأخوذ من الشبكة الدولية  23 

lisan.html      23:24ساعة  2119يونيو  13في  
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"معهد جندونج الذي يف أول أتسيسه معهد اإلسالمية 
دة واملنظمة اجلديدة وكذلك السلفية يزيد املناهج اجلدي

الوسائل اجلديدة. وهذا كله مبطلب الزمان الذي يلزم الناس 
 24ملك العلوم  الشاملة. ال يكفي على علم واحد فقط"

وفقا على قول كيايي احلاج اندانج رمحة عن جتديد املنهج 

 ي اإلسالمي يقول:الرتبو 

طلبنا ابلتغيري. ت"يقع جتديد املنهج الرتبوي بناء على اإلشاء اليت 
التغيري فيه كثرية جدا. من الطريقة التعليمية وهيكل املنظمة 
وعمله والوسائل وزايدة املعلم وغري ذلك. ويقصد هبا ملساعدة 

 25الطالب لتعميق العلوم النافة وحالة التعلم والتعليم الطييب"
وميكن نستنبط من املقابلة أن االملنهج الرتبوي اجملددة يف 

ج حيتوي على املضمون واملاإلداري وأهداف الرتبية. معهد جندن

واملقصود من التجديد هنا ليس نفي العناصرة القدمي وتغيريها 

ابلعناصرة اجلديدة ولكنه زايدة العناصرة اجلديدة النافية قبلها. كما 

 29قاله أستاذ بودي شهاب الدين املعلم القائم على رعاية الطالب

                                                           

  2315يونيو  5املقابلة بكيايي احلاج ديدينج دار الفالح مدير معهد جندونج السادس يف التاريخ  24 
 2315يونيو  5ج رمحة يف التاريخ املقابلة بكيايي احلاج إندان29 

 2315يونيو  7املقابلة أبستاذ بودي شهاب الدين ، أستاذ قسم رعاية الطالب يف التاريخ 26 
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ري جدا. من املنهج والوسائل "التغيري يف معهد جندونج كث
والقنون أو من املواد. ويقصد به حتسني حالة التعليم والتعلم 

 فيه. والطالب بذوقون ابلذوق احلسن ابلعيش يف املعهد" 
وفقا على ما قاهلا استاذة تيتيم سيت فاطمة إحدي املعلمة 

 يف معهد جندونج

 ال "تنشئة الزمان تسبب املعهد يبدع املبدعة اجلديدة لكي
يكون مرتوكا به. وهذه النشأة تؤثر على جتديد العناصر فيه.إما 
من املنهج أو من هيكل املنظمة أو من الوسائل. فانظر كيف 
حال معهد جندونج يف سنة قبل التجيدي وبعده. ألن قبل 
وقوعالتجديد كانت العناصر فيه كلها قدميةوأما بعد التجديد 

 العناصر الثبوتية. فالهناك العناصر اجليديدة وهناك أيضا 
عجب كان فيه اآلن املعمل وامليادن ألنواع الرايضة وغري 

  27ذلك."
وكل الكون حيتاج اىل السبب بناء على التجديد يف معهد 

جندونج يوجد السبب الذي يءثره. والسبب منه من أي شئ  

كان. إما من العناصر اخلارجية أو من الداخلية. وهذا ليس 

من رأي الناس غليه ولكن من املالحظة  مبعىن وجود التجديد

                                                           
 2119يونيو  16المقابلة بأستاذة تييتم ستي فاطمة، إحدي األستاذات في معهد جندونج في التاريخ  27 
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واملشاورة. أي التجديد ال يقع على اتباع قول الغري أو نقول يف 

 .latahاللغة العربية بــ 

كان مدير املعهد أي كيايي يف املعهد يقوم مقام األعلى 

من املعلمني األخرة. ويف يده كان القرار املتعلق ابلطالب والعهد 

ن الالزمة اتباعها ابلطالب. ووالسيما يف يقرر. وقراره هي القنو 

قرار تغيري املنهج. فال عجب أن جودة املعهد ينسب اللى جودة 

املدير أي كيايي يف رائسته. ويف معهد جندونج كان مدير 

املعهد يدور دورا هاما وكل شئ حتت معرفته وقراره بعد املشاورة 

ودي مع األعضاء من املنظمة. وهذا بناء على قول استاذ ب

 شهاب الدين كوصفه استاذا لقسم رعاية الطالب.

"التجديد الواقع يف معهد جندونج هو القرار من املدير. 
ولكنها ليس منه فقط بل من جملس املشاورة بني العيال 
وأعضاء املعلمني. وكيايي احلاج مأمون جيدد املنهج فيه مريدا 

لدينية ا ابستولية الطالب العلوم النافع املتناوعة من العلوم
والطبيعية. فال شك أن فكرته مقدم يف ذلك الزمان. واستعداد 

 الطالب يف مقابلة املستقبلة اجليدة"

وأكدته أستاذة إيفي سييت صافية من أستاذة قسم رعاية 

 .الطالبات
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"مدير املعهد هو املقام العاِل يف اهيكل املنظمة مبعهد 
ري معهدا يص جندونج وكل القرار حتت موافقته. والتجديد فيه

الذي ليس فيه تعليم الكتب الرتث كاملراجع فيه ولكن يزيد 
ابلعناصر اجلديدة اليت ال توجد قبله. إما من منهج معهد 

 غنتور للرتبية اإلسالمية احلديثة"

فاحلاصل من املقابلة أن كل القرار يف معهد جندونج 

مأخوذ من قرار مدير فيه. واملدير يكون مقررا األوىل بعد مشاورته 

ابلعيال واملعلمني األخرى. وهذا ليس من األشياء اجلديدةيف اتريخ 

املعهد ألن يف كثري من املعاهد أن القرار أكثرها من املدير. ووهذا 

ه يتفق أن التجديد أييت من نظرة املدير. يدل على كل املعلم في

مبعىن أنه أييت داخل املعهد بسبب ارادة املدير أن يزيد مهارة 

الطالب. هناك شئ جديد الذي لو يوجد قبله من املنهج. بزايدة 

منهج وزراة التعليم الوطين ومعهد غنتور للرتبية احلديثة. كما 

اد وطرية حيتوي على املو املعروف أن املنهج من وزراة التعليم الوطين 

 التليم. 

طريقة تعليم الطالب الفعاِل ميكن حصوله اذا كان 

الطالب يسكن يف البيئة احلسنة اليت تشجعه يف كل أنشطته. حيت 
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ال يوجه نفسه يف اشتغال العمل الذي غري املناسب أبنشطة املعد. 

 يفوأما نتيجة املقابلة بقسم التعليم عن كيف فعالية التعليم تؤثر 

 جتديد املهنج الرتبيو فيه. وفقا على قول كيايي احلاج إندنج رمحة

"قبل وقوع التجديد فيه كان الطالب فيه يذهبون اىل اخلارج 
ليتعلوما يف املدرسة الثانوية أو العالية. يوذهبون من الساعة 
منتصف السابعة اىل الساعة الرابعة مساء. وهنا اذا حاسبنا ان 

 اخلارج. بناء على هذا كان املعهد بيين اكثر وقتهم يعيشو يف
 طالبة." 21. وعدد الطالب حينئذ 2333املدرسة الثانوية يف 

 وأيده كيايي احلاج ديدنج دار الفالح بقوله

"احلجة من وجود التجديد لرتكيز الكالب يف التعلم ابملعهد. 
 أي كل أنشطة الطالب يركز فيه"

يد تركيز ومن هذا نستنبط أن احلجة من وجود التجد

أنشطة الطالب يف املعهد. وألن ال خيلطهم الثافة اليت غري املناسبة 

 بثقافة املعهد اليت أخذها الطالب من اخلارج.

 وأما أتثريه من اخلارج فقال كيايي إندنج رمحة. 

"كان التجديد بسبب تغيري فكرة اجملتمع اإلندونيسي أهنم 
يعوا ثرية ليستطيفكرون أن اوالدهم حيتجون إىل املهارات الك
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املنافسة بني  األوالد األخرى. حىت يستطيعوا أن يعملو يف  
 كل املؤسسة أو الصناعات"

من املقابلة نستنبط أن اجملتمع يريد أن أوالده يكونون 

اسناان شامال يف استولية كل العلوم واملهارة. الهنم يعرفون أن 

لكون املزية مي املنافسة يف هذا العصر متنوعة واملؤسسة حتتاج اىل من

إما من العلوم أو من املهارة. ولذا اعطاء املعهد الفرصة للطالب 

 لتعويد العمل. وفقا على قول أستاذ فريد من قسم التجارة.

حنن نعطي الفرصة للطالب لكي يعرفون علوم التجارة "
واملعاملة بني الناس يف التجارة. فحينما يرجعون اىل اجملتمع 

ثري العلو واملهارة. واحلنوت يف املعهد ك يستطيع أن يطبقوا هذا
 21جدا. وحيرص كلها الطالب املسؤولية."

وكما رأي الباحث أن كل أنواع من احلانوت واملقصف 

حيفظها الطالب املسؤول. هذا لتمرين مسؤوليتهم وصدقهم يف 

 معاملة بني الشراء والبائع. 

 

 

                                                           
 2119يونو  6المقابلة مع أستاذ فريد في  28 
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 جندونجأتثري جتديد املنهج الرتبوي اإلسالمي يف معهد  .2

وأما أتثري جتديد الرتبية يف معهد جندونج كثري  جدا. كما 

 طفة، احدي استاذة يف معهد جندونج.قال تيتيم سيت فا

"بعد أتسيس املدرسة الرمسية كان عدد الطالب يزيد كل سنة. 
وجييؤون من كل مدينة ولكن أكثرهم من مدينه اتسكماالاي. 

ها زيد كل سنة. وكلوكذلك اذا نطقنا عن الوسائل فيه اليت ت
 لتسهيل الطالب يف احلياة ابملعهد"

 .21قال ذو الفكر أحد الطالب الكري فيه

ة "تربية يف معهد جندونج له أثر كبري يف تغيري حيايت. ألن تربي
فيه ليس القاء املواد فقط ولكن كل أنشطة الطالب يشرفها 
 املعلم لكي جيري على النظام املعهد. وكلك البيئة اللغة فيه
 تساعدين يف تكلم اللغة العربية واإلجنلزية طالقتا. وفيه أيضا كثري

من األصحاب جييؤون من الدائرة املتفارقة حىت أعلم دائرهتم 
 "واحدا فواحدا وهذا مهم جدا لزايدة الصحبة

 

                                                           

 يف معهد جندونج 2315يونو  35لة ابحد الطالب الكبري ذوالفكر يف املقاب 25 
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 الفصل اخلامس

 حتليل البياانت

 

كان البحث حبثه الباحث يف معهد رايض العلوم والدعوة جندونج حتت املوضوع 

"جتديد املنهج الرتبوي اإلسالمي يف معهد رايض العلوم والدعو جندونج" مأخوذا من 

ليل البحث ولذا حلل لتقوية داملالحظة الحظته الباحث فيه واملقابلة ابملخرب فيهوالتوثيق 

لتأثّي ا الباحث األشباء جيدها فيه  مث يغّير النظرية املوجودة وإجياد النظرية اجلديدة ويبني

 من نتيجة البحث.

بناء على على طريقة حتليل البياانت يف هذا البحث يستخدم الباحث حتليل  

ذي يعلم و التوثيق من ال االنوعي الوصفي وانل الباحث البياانت ابملالحظة و املقابلة

 البياانت احملتجة به. وأما البياانت سيظهرها الباحث وحيللها مناسبا بطريقة البحث املذكور.

 دونجمعهد جن املنهج الرتبوي اإلسالمي يفجتديد  العناصر اليت تؤثر .أ

املشكلة األوىل من الرتبية اليت من إهتمام الناس هي املنهج. وهذا ليس 

ر األخرى غّي مهم يف اهتمامها. األهتمام الكثّية للمنهج بناء مبعىن أن العناص
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على أهنا معظم املضمون من عملية التعلم والتعليم. فضال أن املنهج يعني نوع 

نتيجة الرتبية يف البالد. كما رأى تيلّي أن املنهج ليس شيئ جمربة ولكنه اإلنتاج من 

ئلة اهلامة اعتمادا اىل بعض األس الدراسة الرتتيبة عن اختياج الناس. نظرية تيلّي

 وهي:

1.  What educational purpose should the school seek to attain? 

2. What educational experience can be provide that are likely to 

attain these purpose? 

3. How than these educational experience be effectively 

organized? 

4. How can determine whether these purpose are being atteined? 

ملنهج ليكون ا وهذه النظرية رتبها اتاب وتصّي اإلجراءات املرتبة. وهي خيطط

 كما تلي:جمرى على جري حسن  

1. diagnosis of need 

2. Formulation of objectives 
3. Selection of conten 
4. Organization of content 
5. Selection of learning experiences 
6. Organization of learning experiences 
7. Determination of what to evaluate and the ways and means of 

1doing it. 
                                                           
1 Babun Suharto,Dari Pesantren Untuk Ummat:Rainventing Eksistensi Pesantren di Era 
Globalisasi, (Surabaya:Imtiyaz,2011) hal. 82 
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وكان معهد جندونج يطبق ذلك كلها على أنه خيطط كيف جيري املنهج  

كما يرجى. بداية من رؤية احيتاج الطالب اىل املعلومات واملهارة مث بعد ذلك 

ر بني عائل املعهد واملعلمني لرتتيب الرموز احلقيقي للمعهد مث خيتار املنهج يشاو 

 الذي سيستفيذه فيه وينظم ذلك حتت املسؤولية املهنية.

ومن املقابلة واملالحظة الباحث يف معهد جنونج أن املنهج فيه اعتمادا اىل 

ما ال خيفي كرائسة املدير. وهو ميلك النظرة املستقبلية للمعهد نفسه وللطالب.  

علينا أن املدير هو رئيس امليدان الذي ينظم اإلسرتاتيجية والطريقة لتطبيق الربانمج 

وملقابلة العصرالعوملة كان املعهد حيتاج اىل املدير املهين وهو املدير الذي   2املوافق.

 ليس يستويل املهارة والكفاءة فقط ولكن أيضا يستويل على:

 ملنهج الرتبوي اإلسالميتطبيق القيم اإلسالمية يف ا .1

 3استولية قيم املعلومات والتكنوليجية مناسبة ابلزمان. .2

يدور مدير املعهد يف منظمة معهد جندونج دورا هاما يف تقرير تقدم نشأة 

معهد أو ختلفها. وتغيّي نشأة املعهد هي التغيّي الطبيعي إما من اخلارج أو من 

 اخلاصة املختلفة بعضها بعضا يفالداخلي. وعامة كانت املؤسسة هلا الطريقة 

مقابلته. هذه املختلفة بوجود اختالف مصدر القوة ومهارة املؤسسة. يف املؤسسة  
                                                           
2 H.A.R Tilaar, Paradigma Baru pendidikan Nasional, (Jakarta:PT Rineka Cipta,2000) hal.158 
3 H.A.R Tilaar,Op.cit. hal159-160 
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كان كل األعضاء له الدور املفصل واملرتتب. والحتاد اختالف األدوار والوظيفة 

واملسؤولة فكل انشطتها حتت شدة الرئيس واشرافه. كان الرئيس وأعضائه يدور 

طيط والتنظيم وحتريك مصدر القوة واملراقبة. تلك األدوار يسمي أيضا وظيفة التخ

ابلوظيفو التنظيمية.هناك شرط من شروط الرئيس يسمى برئيس حسن وهي كما 

 :يتل

 الرئيس هو من يقلده التابع .1

 الريئس هو القادر على تشجيع قالده ليعمل العمل الصحيح .2

 الريئس هو الذي يعطي األسوة احلسنة  .3

 و الذي له املسؤوليةالرئيس ه .4

كما شرح الباحث يف املبحث السابق ان املعلم له دور يف جتديد تربية 

معهد جندنج هو كيايي احلاج مامون مدير املعهد السادس ويساعده عائله. وفد 

شرح الباحث ان شغله ليس ابملعهد فقط ولكنه يعلم الطالب يف املدرسة اإلبتدائية 

. ووفقا للبياانت املوجودة انه يتعلم Bرسة املعلم  جيبوروم  بعد ان يتخرج من مد

. ولكن تغّيت فكرته  soroganو  bandonganيف املعاهد السلفية ابستخدام طريقة 

حينما يرئس املعهد وهو يزيد بعض الطرائق التعليمية لفعالية تعليم الطالب ويفكر 
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ن متكينهم ولك اهنم ليسوا مبجرد قادرين قراءة الكتب الرتاث وشرحها وتفسّيها

 ابملهارات. إما املهارة اللغوية أو املهارة اجلسدية أو املهارة التفكّيية. 

وخربته يف تعليم الطالب ابملدرسة الرمسية أهلمته أن طالب املعهد حيتاج 

ىل املعلومات الكثّية إما الدينية أو الطبيعية. حىت حينما رجعوا اىل جمتمعهم إ

 .تطوير حياهتملكون املعلومات الكافية لمي

والميكن نشأة املعهد اال ابلتشجيع من كل انحية السيما من العائل. ومن 

 العائل الذي يعلم يف املعهد يوافقوه مبا يفكره لتنشئته ولو ان بعضهم مل يتعلموا يف

املدرسة الثانوية واملتوسطة قط )ألهنم يتعلمون العلوم يف املعهد السلفي بعد ان 

مع اإلبتدائية( ولكن بتأثّيه القوي وقوة اإلرادة منه ملساعدة اجملتيتخرجوا من املدرسة 

 إلزالة اجلهالة فهم يوافقون مبا أراد.

ومن عالمة جناح املنهج الرتبوي هي اإلنتاج الرتبوي املقدر من انحية 

وهي أي الفعالية الرتبوية تنظر من انحية اجلودة واإلقتصادي الفعالية الرتبية. 

. واملعملية الرتبوية يف معهد جندونج يتغّي بعد وقوع التجديد فيه 4ية.والعملية الرتبو 

قبل أتسيس املدرسة الرمسية فيه كان الطالب يتعلمون علوم الطبيعية ألن 

                                                           
4 E. Mulyasa, Menjadi kepal sekolah profesional dalam konteks menyukseskan MBS dan KBK, 
(Bandung:PT Remaja Rosdakarya,2003), hal 12 
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واإلجتماعية خارج املعهد وهم يذهبون اىل املدرسة من منتصف الرابعة اىل الرابعة 

هتمامهم يوسوس وقتهم فيه ألن اعشرة. ويرجعون اىل املعهد حبمل الواجب املنزيل و 

مركز يف عمله والوقت لرتكيز اهتمامهم يف مواد املعهد انقص. وقد يسلكون بسلك 

 اليليق آخذا من خارج املعهد. 

الوظيفة األوىل من الطالب تعلم العلوم الدينية يف املعهد وأما تعلمهم العلوم 

املدرسة  . وأما بعد وجودالطبيعية واإلجتماعية خارج املعهد فهو برانمج اإلضايف

الرمسية فيه كان الطالب يركزون كل ذهنهم وقوهتم فيه ويعاملون معاملة حسنة يف 

 بيئة حسنة. وهذا جيعل ذهن والديهم مطمئنون مبا فعل أوالدهم يف املدرسة.

كان املعهد بوصفه مؤسسة الرتبية اإلسالمية يزيد طالبه املعلومات 

  عصر العوملة. والزايدة اعطاها املعهد ليس املعلوماتواملهارت ملواجهة املنافسة يف

 Suplayبوصفها مصدر حياهتم ولكن كيفما الخيلو املعهد من العرض والطلب )

and demand وتربية املعهد بعض من الرتبية الوطنية ويدور دورا يف استعداد .)

 عمومية.لالطالب املناففسة ابملؤسسة غّيه السيما املؤسسة املهنية واملؤسسة ا

 United Nationsللرتبية والعلوم والثقافة ) األمم املتحدة منظمة وكان

Educations, Scientifics and Cultura Organisation) نهج أن مل 1997يف  يقرتح

والتعلم  (learning to know) سية ، منها التعلم للمعرفةاأسالرتبية له أربعة عناصر 
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( learning to life together) م للحياة اإلجتماعيةوالتعل (learning to do) للعمل

هذا اإلقرتاح منهجا رمسيا من أول أتسيس (. ويكون learning to beوالتعلم للصّي )

 املعهد. 

  ومعهد جندونج يفهم فهما عميقا مبا ينافسه الطالب فيه ويساعدهم يف

دعون وحيدثون. يبالطالب فيه  نوالشك أاملناهج تساعدهم لتنشئة مهارهتم.  تنشئة

 املثال من هتيئة املعهد الطالب ملنافسة العوملة تعليمهم الزراع يف املزرعة والتجارة يف

السوق وتنظيم الطالب ابملنظمة. ولكن بوجود املهارة يف نفس الطالب مل يتكفل 

رجتها اليقبلهم بعدم الشهادة الرمسية أخ ستقبلهم وكثّي من الصناع واملؤسسةمب

ا قل ما ودليل هذبه بعدم الشهادة منها.  اب مل يهتم عجب أن الشباحلكومة. فال

هد كما يف ومنط تعليم املهارة يف املع. املعهد الصغّي يستطيع أن يتقدم حىت اآلن

 اجلدوال

 : منط تعليم املهارةIIIاجلدوال 
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بداية تعليم املهارة من وجود الفكرة مث مراقبتها  وختطيط شكل التعليم 

لك تطبيق كلها على طريق صحيح. وبعد تطبيقها ميكن وجود شامال وبعد ذ

 5التقييم شامال املتعلق ابلعملية املتعلق ابلتخطيط.

  

                                                           
5 Babun Suharto,Op.cit hal. 82 
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 للطالب واجملتمع املنهج الرتبوي اإلسالميأتثّي جتديد  .ب

لمجتمع نج للمعهد نفسه وللخرجني ولهناك أتثّي جتديد تربية معهد جندو 

ّي وظيفة الرتبية ديد الرتبية يف معهد جندونج تغيأثرر جتفهو  أتثّيه للمعهد نفسه,اما 

 وتغيّي الثقافة وتغيّي اإلتصال بني الطالب واملعلم وعدد الطالب واإلقتصاد.

وأما من جهة اإلقتصاد فهناك التغيّي األساسي فيه. قبل أتسيس املدرسة 

عني ر الرمسية كان الطالب يدفع الرسم التعليمي بقدر طاقة واالديهم. وإن كانوا زا

فرمسهم الرز أو النبااتت وغن كانوا راعيني فرمسهم الوماش. وال جيربهم املعهد لدفعه 

ابلنقود. ولكن اآلن بعد اتسيس املدرسة الرمسية كان الرسم التعليمي قد عيرنه جملس 

املعلم بوسيلة قسم اإلقتصادي مبلغه. وكله ابلنقود. ولكن قد يقبل املعهد دفع من 

ذا كان يبدله ابملواش املوفقة ابملبلغ. هذا لتسهيلهم يف الدفع. وهبمل ميلك االنقود و 

 اقتصاد املعهد أكثر ترتيبا وتنظيما.

الرسم التعليمي دفعه الكالب ليس ألجرة املعلم   ولكن كله لرخائهم فيه 

وألكلهم وإلصالح الوسائل تسهلهم يف االنشطة اليومية ولدفع الكهرابئي واملياه 

جهم. وأما أجرة املعلم )يف معهد جندونج مسي بــ "إحسان"( وغّي ذلك من احيا

 فأخذها املعهد من العمل احلر.
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وأما أتثّيه من انحية وظيفة الرتبية فيه فيمكن أن ننظرها من وظيفة املعهد  

كمؤسسة الرتبية يتعلم فيه الطالب علوم الدينية. وقج تغيّي هذا بتغيّي نيتهم 

قبل خلروج منه. بناء على مطلوب العصر الذي اليبتلبيسها ببحث املشاهدة بعد ا

خرجيني املدرسة ليس له الشهادة. واستفذها الطالب اللتحاقهم يف الدراسة الرمسية، 

 إما يف اجلامعة أو الصناعة.

وأما أتثّيه من انحية عدد الطالب كان يؤثر كثّيا فيه. ويزيدون كل سنة 

دة هج الذي قدمره املعهد واضحا مبوحبزايدة ائتمان اجملتمع اليه. بناء على املن

علوم املناهج الثالثة. واجملتمع يريد أوالده استولية العلوم الكثّية بنفي التفريق بني ال

الدينية والعلوم الطبيعية واإلجتماعية. وأما اتثّيه يف تغيّي اإلتصال بني الطالب 

املنهج  جتديد ّيأن أتث للخرجني,اما أتثّيه واملعلم فبسبب نقصان خدمتهم اليه. 

ة يف معهد جندونج هلم زايدة املعلومات هن الللغتني؛ اللغة العربي الرتبوي اإلسالمي

واللغة اإلجنلزية السيما يف تطبيقهما. ألن نظام املعهد أيمرهم بتكلم هبما ويتصلوا 

بينهم هبما. ومها اللغة الرمسية استخدمهما األمم املتحدة يف مشاورهتا او قراراهتا. 

ا ينال من املادة العربية فإحدي طريقة لتفهيمها هي استخدامها وتطبيقها يف وم

 اإلتصال اليومية. 
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وابملشاهدة الرمسية اخرجتها وزارة الرتبية الوطنية يستطيع الطالب أن 

يلتحقوا دراستهم اىل الدراسة العليا. فال عجب كثّي من اخلرجيني يلتحقوا دراستهم 

ة سم املختلفة بعضهم بعضا. وهناك من يدخل قسم الرتبياىل اجلامعة بوأيخذون الق

 أو قس الطبيعية أو قسم الطبيب وغّي ذلك.
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 الفصل السادس

 اإلختتام

 

 

يتناول الفصل السادس على املبحثني : املبحث األول يتكون على نتائج البحث 
 واملبحث الثاين: اإلقرتاحات

 نتائج البحث .أ
 بياانت وحتليلها اللتان قدمهما الباحث يفيستنبط الباحث من عرض ال

 الباب السابق كما تلي:
العناصر اليت تؤثر وقوع جتديد الرتبية يف معهد جندونج هي: نظرة  .1

املعلم وفعالية التعليم والتعلم ومطالب العمل. فنطرة املعلم أي مدير 
املعهد السادس ينظر أن الطالب حيتاج اىل أنواع العلوم إما العلوم 

نية أو الطبيعية واإلجتماعية واللغة كوسيلة يف نيلها. فاخلطط األول الدي
يف جتديد املعهد استخدام اللغتني؛ اللغة العربية واللغة اإلجنلزية وأما 
فعالية التعليم والتعلم فيقصد هبا جملس املعلم لرتكيز الطالب تعليم 

 ساعة . وتنشئة العوملة تؤثر فعالية اخلرجني الذين 42الطالب 
 يتنافسون بعد خروجهم من املعهد لنيل العمل الالئق مبهارهتم

جتديد الرتبية يف معهد جندونج له أثر كبري للمعهد نفسه وللخرجيني  .4
 )الطالب املتعلمون فيه(. وللمعهد له أثر يف وظيفة الرتبية فيه وتغيري
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الثقافة وتغيري اإلتصال واملعامالت بني الطالب واملعلم وكذلك يف زايدة 
عددة الطالب واإلقتصادي. وأما أثره للخرجني فالتجديد يعطيهم 
العلوم النافعة واخلربة املتناوعة لتنشئة مهارهتم وعند اخلروج منه ينالون 
الشهادة الرمسية من وزارة الرتبية الوطنية ويستطيعون أن يلتحقوا 

 دراستهم اىل املدرسة العليا.
 اإلقرتاحات .ب

، فاقرتح الباحث ملعهد رايض العلوم بعد مالحظة على نتائج البحث
 والدعوة واملعاهد السالمية فيها على:

بوجود هذا البحث، يرجى ارتفاع قدرة املعهد إلعطاء خدمته اىل  .1
اجملتمع جبودة تعلميه وتعلمه ووسائله. وهناك اإليضاح يف املنهح 

 املستخدمة للمواد من وزارة الرتبية الوطنية
صر العوملة يئة الطالب املستعد للمنافسة يف عهترتبية فيه ارتفاع جودة ال .4

 بزيد املعلومات الكفائة واملهارة اجلزيلة
تقوية اإلتصال بني الطالب واملعلم لفعالية املتعليم واملتعلم والطالب  .3

 خيدمون املعلم واملعلم يعلم الطالب
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 وزارة الشؤون الدينية
 جامعة موالان ملك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 كلية علوم الرتبية والتعليم
 003455( 5430) 003455( 5430ماالنج رقم اهلاتف ) 05الشارع غاجاايان 

http://tarbiyah.uin-malang.ac.id. Email : psg_uinmalang@ymail.com 

 

 جدوال اإلشراف
 : حممد رضوان  اإلسم

 00005551: رقم القيد
 الرتبية اإلسالمية:  القسم

ا معهد رايض العلوم والدعوة جندونج سيتيانغر  املنهج الرتبوي اإلسالمي يفجتديد : املوضوع 
 مدينة اتسكماالاي جوى الغربية

 عبد العزيز، املاجستري:  املشرف
 التوقيع الوصف التاريخ الرقم

  تقدمي عنوان البحث وخطة البحث بشكل عام 3503نوفمبري  35 
  استشارة خلفية البحث وأسئلة البحث 3503ديسمبري  0 
  استشارة اإلطار النظري  3503ديسمبري  00 
  استشارة منهج البحث 3500مارس  0 
  الثالثحتسني الباب الثاين والباب  3500مارس  3 
  استشارة الباب الرابع )عرض البياانت( 3500ابريل  01 
  استشارة الباب اخلامس )املناقشة( 3500ابريل  34 
  حتسني اللغوي 3500مايو  35 
  ACC 3500يونيو  01 

 ،عميد كلية علوم الرتبية والتعليم
 
 

 الدكتور احلاج نور علي، املاجستري
 051053540555540553التوظيف:رقم 

http://tarbiyah.uin-malang.ac.id/


 التوثيق
 

 

 

 

 

حضور الباحث يف معهد رايض 
 العلوم والدعوة جندونج

 

 

 

  

  

 

 

 

 
 

 

اجتماع الطالب لسماع 
اإلرشادات من أستاذ قسم رعاية 

 الطالب
 

 

 

 

 



 

 

النتظار الطالب لقراءة كشف 
 احلضور بعد صالة اجلماعة

 
 

 

 

 

 

عملية التدريس للصف 
السادس ابستخدام كتب 

 الرتاث مراجعا
 

 

 

 

 

 

 

 

اإلمتحان التحريري يف معهد 
 رايض العلوم والدعوة

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 اإلمتحان الشفهي

 

 

 

 

 معمل احلاسوب للطالب
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