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 و قررت اللجنة أهنا  ٕ٘ٔٓيوليو  ٙلقد متت مناقشة هذا البحث اجلامعي يف اتريخ 

 جناح 
  (S. Pd. I)و احتقاقها درجة سرجنا يف قسم الرتبية اإلسالمية 

 

 



 هداءإ
 :لأهدي هذا البحث اجلامعي 

 والدي و والديت احملرتمني

 ليليك حنبلي و أمي احلاجة عامة أنوارأيب احلاج 

 الذين ربياين تربية إسالمية

 اللهم اغفر ذلما وارمحهما  كما ربياين صغريا

 

 إخواين احملبوبني

 دمحم زاعيم فهم

 دمحم أوف العز فرخ

 ىم يشّجعوين دائما لطلب العلم

 اليمنعبد هللا مسدد، خطييب برتمي، حضرموت، 

 

 وإىل مجيع أصدقاء

 مجيعا شكرا على مساعدهتم ولعل بدعائهم أصبح إمرأة انجحة يف الدنيا واألخرةأشكرىم 

 
 



 ستهاللا
 

ْنَساَن ِمْن َعَلٍق )ٔاقْ َرْأ ِِبْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق ) ( ٕ( َخَلَق اإْلِ
ْنَساَن َما ٗ( الَِّذي َعلََّم ِِبْلَقَلِم )ٖاقْ َرْأ َورَبَُّك اأْلَْكَرُم ) ( َعلََّم اإْلِ

 (ََ٘لْ يَ ْعَلْم )
 

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang meciptakan (1) Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah (2) Bacalah, dan Tuhanmu lah Yang 

Maha Mulia (3) Yang mengajar manusia dengan pena (4) Dia mengajarkan 

manusia apa yang tidak diketahuinya (5) 

(Q. S. al-‘Alaq 1-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الدكتور احلاج دمحم مشس العلوم ادلاجستري
 احملاضر يف كلية علوم الًتبية و التعليم

 جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية مباالنج
 ادلذكرات ادلشرف

  5112يونيو  15ماالنج،                     نوىف حلمي  احلال: البحث اجلامعي ل
 )أربعة( نسخة 4التعلق:
 إىل احملًتم

 عميد كلية علوم الًتبية والتعليم جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
 يف ماالنج

 السالم عليكم و رمحة هللا و بركاتو
بعد قراءة ىذا البحث  بعد قيام التوجهات للبحث اجلامعي، سواء من حيث احملتوى و اللغة و تقنيات الكتابة و

 اجلامعي للطالبة فيما يلي:
 نوىف حلمي:     اإلسم

 11111111:    رقم التسجيل
 : الًتبية اإلسالمية    القسم

يف الًتبية اإلسالمية  احلديثتكامل بني عملية التعليم التقليدي و :  موضوع البحث اجلامعي
-SMK El) ماالنج ادلهنية احليات الثانويةمبدرسة قسم التعليم القرآن 

Hayat Malang) 

 فريى ادلشرف أن البحث الئق لتقدميو إىل رللس ادلناقشة، دلا لو الكفئ واستكمال الشروط ادلستلزمة.
 والسالم عليكم و رمحة هللا و بركاتو

 
 

 

 

 
 

 



 اقرار الباحثة
 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 تشهد ىذه الورقة أن البحث اجلامعي الذي كتبها:  
 نوىف حلمي :  اسم

 11111111:  رقم التسجيل
 : قسم الًتبية اإلسالمية  شعبة

: تكامل بني عملية التعليم التقليدي و احلديث يف الًتبية اإلسالمية قسم  موضوع البحث
 SMK El-Hayatالتعليم القرآن مبدرسة الثناوية ادلهنية احليات ماالنج )

Malang) 
 شروط النجا  للحوول على درجة أقرر أبن ىذا البحث الذي حضرتو لتوفري 
( يف قسم الًتبية اإلسالمية بكلية الًتبية و التعليم جبامعة موالان مالك S-1)سرجنا 

تكامل بني عملية التعليم التقليدي و  إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج حتت العنوان: "
 ج". احلديث يف الًتبية اإلسالمية مبدرسة ثناوية ادلهنية احليات ماالن

حضرتو بنفسي و ما زورهتا من إبداع غريي أو أتليف اآلخر. و إذا ادعى أحد  
استقباال أنو من أتليفو و تبني أنو فعال ليس من حبثي فأنو أحتمل ادلسؤولية على ذلك، و 
لن تكون ادلسؤولية عليو من جلنة ادلناقشة يف قسم الًتبية اإلسالمية جبامعة موالان مالك 

 مية احلكومية ماالنج. إبراىيم اإلسال
 حرر ىذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة و ال جيربين أحد على ذلك.  
 5112نونيو  15ماالنج،        

 
 نوىف حلمي        
 11111111رقم التسجيل:        

 



 كلمة الشكر و التقدير
آلو  احلمد هلل رب العادلني والوالة والسالم على أشرف األنبياء وادلرسلني وعلى

وصحبو أمجعني، أشهد أن ال إلو إال هللا وحده ال شريك لو و أشهد أن دمحما عبده و 

 رسولو. ال حوال وال قوة إال ابهلل.

تكامل  محدا و شكرا هلل، بعونو دتت كتابة ىذا البحث اجلامعي حتت ادلوضوع "

القرآن مبدرسة بني عملية التعليم التقليدي و احلديث يف الًتبية اإلسالمية قسم النعليم 

(" و ىذا البحث مل تول مثل SMK El-Hayat Malangالثانوية ادلهنية احليات ماالنج )

ىذا إال مساعادات من األساتيذ و األصدقاء األحباء. و ذلذا تسرى الباحثة أن تقدم 

 أمجل الشكر و التقدير إىل:

مالك إبراىيم فضيلة الدكتور احلاج موجيا راىرجا ادلاجستري، مدير جامعة موالان  .1

 اإلسالمية احلكومية ماالنج

فضيلة الدكتور احلاج نور علي ادلاجستري، عميد كلية علوم الًتبية والتعليم جبامعة  .5

 موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

، رئيسة قسم اللغة العربية جبامعة موالان مالك ادلاجستري ارنوفضيلة الدكتور م .1

 حلكومية ماالنجإبراىيم اإلسالمية ا



، ادلشرف الذي أفاد الباحثة ادلاجستري احلاج دمحم أسراري كياىي فضيلة الدكتور .4

علميا وعمليا وتوجيو خطواهتا يف كل مراحل إعداد ىذا البحث اجلامعي منذ 

بدايتو فكرة الباحثة حىت اإلنتهاء منو، فلو من هللا خري اجلزاء ومن الباحة عضيم 

 الشكر والتقدير

 التعليم كلية علوم الًتبية و  الًتبية اإلسالميةمجيع األساتيذ واألستاذات يف قسم  .2

 ادلهنية  احليات ماالنج. الثانويةفضيلة األستاذ صاحلني، رئيس ادلدرسة   .6

كلية علوم الًتبية   5115 الفول الدوايلمجيع أصدقائي يف قسم تربية اإلسالمية  .1

 والتعليم.

 أمسرا، نيا، رافع الدين، خري اذلدى، فندا  Cataloniaمجيع أصدقائي يف بيت  .8

 ماالنج PERMADA 5111مجيع أصدقائي يف  .9

وأخري، اعًتفت الباحثة أبن ىذا البحث اجلامعي ال ختلو من األخطاء والنقوان إّما من 

أساليب الكتابة وإما من مضموهنا، فًتجو من القراءة أن يقدموا للباحثة تعليقات 

يكون ىذا البحث اجلامعي ينتفع للباحثة وجلميع القراء األحباء. واقًتاحات. وعسى أن 

 آمني اي رب العادلني.

 



 5112يونيو  15ماالنج، 

 الباحثة
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 مستخلص البحث
يف الًتبية اإلسالمية مبدرسة  احلديثتكامل بني عملية التعليم التقليدي و حلمي، نوىف. 

حبث العلم، قسم الًتبية اإلسالمية، كلية العلم الًتبية و التعليم، اجلامعة  ادلهنية. الثانوية
 موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

 . مشرف: الدكتور كياىي احلاج. دمحم أسراري ادلاجستري
 

 الكلمة اخلاصة: تكامل، تعليم التقليدي، تعليم احلديث. 
تركز عملية التعليم التقليدي على التعليم ابحلفظ و يكون ادلدرس يف ىذه العملية  

مركز التعليم، و هتدف ىذه العملية إىل التالميذ ماىرين مجيع ادلواضع الدراسية. و أما 
تعليم احلديث كيثرة فيو التجديد يف التعليم، حىت جيعل التعليم ممتع و غري مملة. بوجود 

التعليم فالباحثة ترى طريقة التعليم التكامل بينهما لتحسني و ترقية  ىذين عمليتان يف
التعليم. ليس كلمة التكامل من ادلوطالحات غريبة يف ذلك األايم، التعليم التكامل ىو 
تكامل بني الشيئني ادلتفرقني يف عملية التعليم. ىناك التكامل ادلواضع أو ادلناىج أو 

التعليم التكامل يستطيع أن يرتقي مهارة التالميذ و   العلوم، و غري ذلك. يرجو بوجود
 كان مراسح ادلتخرج ينفعون للمجتمع. 

يؤسس مبسألة ادلوجودة، فالكاتبة أداء البحث يف ادلدرسة الثانوية ادلهنية احليات  
و احلديث  التقليدي ( كيف فعالية التكامل بني عملية التعليم1ماالنج أبسئلة البحث )

( كيف 5ج يف الًتبية اإلسالمية مبدرسة الثانوية ادلهنية احليات ماالنج؟ )من انحية ادلنه
واقع التكامل بني عملية التعليم التقليدي و احلديث من انحية ادلنهج يف الًتبية اإلسالمية 
( 1مبدرسة الثانوية ادلهنية احليات ماالنج؟. و ىناك اذلدف من ذلك البحث على ىو )

و التقليدي من انحية ادلنهج يف الًتبية  احلديثعملية التعليم  بيان فعالية التكامل بني
( بيان واقع التكامل بني عملية التعليم 5سة الثانوية ادلهنية احليات ماالنج )اإلسالمية مبدر 



احلديث و التقليدي من انحية ادلنهج يف الًتبية اإلسالمية مبدرسة الثانوية ادلهنية احليات 
 ماالنج. 
البيان الكيفي، و كان موادر ادلعلومات ىو انئب رئيس يستخدم منهج  

ادلدرسة، مدرس مادة التحسني قراءة القرآن، مدرس الًتبية اإلسالمية، و قسم ادلنهج 
الدراسي. يف مجع البياانت حيتاج الكاتبة يستخدم منهج ادلالحظة و ادلقابلة و التووير. 

تبة تعمل التفتيش حتليل البياانت من و حتليل البياانت األصلية مث تفتيشها. كانت الكا
 موادر ادلعلومات ادلختلف. من ذلك التحليل حتول البياانت الوحيحة. 

نتيجة ىذا البحث ىي تكامل بني منهج التعليم التقليدي و احلديث يف التعليم  
ىو شيئ مهم ذلذا الوقت بسبب تقدم الزمن و اتباع احلاجة الًتبوية ذلذا الزمان. و يرجو 

ود سعي التكامل أن الًتبية يف ىذه ادلدرسة تكون أحسن جلميع ادلادة و على وجو بوج
اخلووص دلادة التحسني القراءة القرآن. و ترجو ادلدرسة مراسحة متخرج ادلدرسة الثانوية 
ادلهنية ذلم مهارة الدين جبانب مهارة العامة. لذلك شكل التكامل يف ىذه ادلدرسة ىو 

ذلك ادلنهج يرجو على التالميذ يتعلمون ادلادة الدين مبمطع و ال بوجود منهج اجلربيل، ب
 يسئم فيو.
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Traditional learning which is very exclusive by memorization of the 

learning process and the teacher as a point of learning, students which are 

expected to expert all learning materials. Likewise, the modern learning that is 

known many new innovations in learning, furthermore, capable to have fun 

learning and not boring. By both the learning process, it would be better if 

combined both expected to make learning better. At this time the integration of 

learning is familiar to hear, integrated learning that the merger between two 

different things in the learning process. Good combination of materials, methods, 

knowledge, and so forth. The first goal of an integrated learning can improve the 

quality of students and put out for the benefit of the society. 

Based on the above problems, the authors conducted research in SMK el-

Hayat Malang with the formulation of problem (1) What kind of integration 

between traditional and modern learning in PAI in terms of methods in SMK el-

Hayat Malang? (2) How is the integration between traditional and modern 

learning PAI in terms of methods in SMK el-Hayat Malang?. For the goal of the 

discussion in above is (1) To know the form of integration between traditional and 

modern learning PAI in terms of methods in SMK el-Hayat Malang (2) To know 

the occurrence of integration between traditional and modern learning PAI in 

terms of methods at SMK el -Hayat Malang. 

The method which is used is descriptive qualitative, whereas the source 

which became of data are the principal, BBQ Teacher, PAI teacher, and deputy 

chief of curriculum. In submitting, the data which is needed to writer uses the 

method of observation, interviewing, and documentation. Whereas the raw data 

taken, having analysed and then conducted to check the validity of the data. The 

author conducted to check it by comparing data which is obtained from different 

informants, also with different studies. From this comparison, it will get valid 

data. 

As for as the results which is obtained from this research, the integration 

between traditional and modern methods of learning are the important thing at this 

time. Because the rapid advancement of the times and the following of 

educational needs at the moment. This integration effort is expected for the 

education in school could be better, especially in the BBQ lesson. It because the 

schools expect the graduation in SMK has skill and also has an education about 

religion. Furthermore, the form of integration methods here that the present of 



Methode jibril hopefully the student would keep learning the religion subject with 

happily without feeling boring. 
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Kata Kunci: Integrasi, Pembelajaran Tradisional, Pembelajaran Modern  

 Pembelajaran tradisional sangat khas dengan proses pembelajaran 

menghafal dan guru sebagai pusat pembelajaran, yang mana diharapkan siswa 

mampu menguasai semua materi pelajaran. Begitu pula dengan pembelajaran 

modern yang dikenal banyak inovasi-inovasi baru dalam pembelajaran, sehingga 

menjadikan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Dengan 

adanya kedua proses pembelajaran ini maka akan lebih baik jika dipadukan  

keduanya diharapkan akan menjadikan pembelajaran yang lebih baik. Pada saat 

ini pengintegrasian pembelajaran sudah tidak asing lagi kita dengar, pembelajaran 

yang terintegrasi yaitu adanya penggabungan antara dua hal yang berbeda di 

dalam proses pembelajaran. Baik penggabungan materi, metode, ilmu, dan lain 

sebagainya. Diharapkan dengan adanya pembelajaran yang terintegrasi dapat 

meningkatkan kualitas murid serta out put yang bermanfaat bagi masyarakat.  

 Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis melakukan penelitian di 

SMK el-Hayat Malang dengan rumusan masalahnya (1) Bagaimana bentuk 

integrasi antara pembelajaran tradisional dan modern dalam PAI dari segi metode 

di SMK el-Hayat Malang? (2) Bagaimana terjadinya integrasi antara pembelajaran 

tradisional dan modern dalam PAI dari segi metode di SMK el-Hayat Malang?. 

Adapun tujuan dari pembahasan di atas adalah (1) Untuk mengetahui bentuk 

integrasi antara pembelajaran tradisional dan modern dalam PAI dari segi metode 

di SMK el-Hayat Malang (2) Untuk  mengetahui terjadinya integrasi antara 

pembelajaran tradisional dan modern dalam PAI dari segi metode di SMK el-

Hayat Malang.  

 Metode yang dipakai adalah deskriptif kualitatis, sedangkan yang menjadi 

sumber data adalah Kepala Sekolah, Guru BBQ, Guru PAI, dan Waka Kurikulum. 

Dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan penulis menggunakan metode 

observasi, interview, dan dokumentasi. Sedangkan data mentah yang diperoleh, 

dianalisis kemudian dilakukan pengecekan keabsahan data. Penulis melakukan 

pengcekan dengan membandingkan data yang diperoleh dari informan yang 

berbeda, juga dengan penelitian berbeda. Dari perbandingan tersebut akan 

didapatkan data yang valid.  



 Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pengintegrasian 

antara metode tradisional dan modern dalam pembelajaran merupakan hal penting 

pada saat ini. Karena semakin majunya zaman dan mengikuti kebutuhan 

pendidikan pada saat ini. Upaya pengintegrasian ini diharapkan pendidikan di 

sekolah bisa menjadi lebih baik terutama dalam pelajaran BBQ. Karena sekolah 

mengharapkan out put SMK selain mempunyai skill juga memiliki kemampuan 

agama yang bagus. Dengan itu bentuk pengintegrasian metode di sini yaitu 

dengan adanya metode jibril dengan harapan murid tetap mempelajari materi 

agama dengan menyenangkan tanpa rasa bosan menghampirinya.  

 



 الباب األول

 مقّدمة 

 خلفية البحث.  .أ 

العلوم رلموعة  بُت عا مجاب ميهو الصعل الصكامل ميتعلأّن ، تخصر بيان ادلب

نظام يف ولكن  فقطصالميذ تعلم ال احملصوى يف ليس على الصكامل إنّ  و ،صووعةادل

جيمع  أي الصكامل ميالصعل أن عصربي  (ٜٜٔٔ) Fogarty. كان أيضاالصالميذ  ميالصعل

 تكاملو  ، الصعلم خربة تكامل ، ومصووعة دراسةمواد ال و الدراسي موهج بُتالصعليم 

 مبحث العلمية. وادلفاهيم،  ادلواضيع، و ، وادلهارات
1

  

 صمعاجملجات مجيع احصيا بية،الًت  حالةيف ، خاصة احلديثعر  مبسَت تطوي  ال

 واسًتاتيجية،  ، ونظامل صشكت يف الًتبية زايدة ادل كب فكانت الًتبية أبي ط يقة

 و الوظمصووعة. و لكن اجانب لل،، كّل ما يصعل  ابلًتبية، إما كان ادلالًتبية  عمليات

مواسب  الصعلم هدا األ من أحد لصحقي أّّنم  فيه،العمليات  االسًتاتيجيات و

                                                           
1
 Yunus Abidin, Desain Sistem Pembelajaran Dalam Koteks Kurikulum 2013 (Bandung: PT 

Refika Aditama, 2013), hlm 210 



 دل اسحة ادلدرسُت كانت  اجلودة و الًتبية ادلمصازة لصحقي  وكذل، م،يالصعلبادئ مب

 عملية الصعلم.كموضوع  الصالميذ و كميس ين
2

  

حدوده يشمل يف  الذي، العلومسياق  يف يصكمل هو الصكامل ميتعلمفهوم 

. اجانب لل، يصكمل ادلواد الصعليمية إىل ادلصووعة الكفاءات بُت الصكامل بعض على

بُت ادلواقف و ادلهارات و العلوم يف عملية الصعليم. إلا يف نظام تعليم ي جو هواك 

 يصكمل الذي يشمل على اسًتاجتية و موهج. 

  ، ودراسةال على ادلواضيع ادلواد الصعليمية لصحويل ةطنشأ أنشطة الصعليم هي

،  الصعليم يف نظامالصالميذ. إّن مث سيمل،  ادلواد مًتجم لل، و مبُتن و ادلعلمكان 

 عواص  الصعليمأّن ، ها قفأن يديكن  اليت ال من الصكاملجزء  دراسةال كان موهج

 بيوهم.  يؤثّ  و يصعّل مصعل  كوظام الذي 
3

)دسصور( عن  UUD 1945قد بُت يف   

عن الصعليم، أي: "إّن الصعليم هو  ٖٕٓٓ، سوة ٕٓالًتبية لقد كصب يف دوسصور من ة 

 عملية ادلعاملة بُت الصالميذ و ادلدّرس و ادلرادر الصعّلم ببئة الصعّلم."
4

  

                                                           
2
 Muhammad Rohman & Sofan Amri, Strategi & Desain Pengembangan Sistem Pembelajaran 

(Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2013), hlm. 2  
3
  Sunhaji, Strategi Pembelajaran Konsep Dasar, Metode, dan Aplikasi dalam Proses Belajar 

Mengajar (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2009), hlm 37 – 38  
4
  Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(SISDIKNAS). 



كانت الصعليمية هي أنشطة لو قيم الًتبوية. إّن قيم الًتبوية يصلون الصفاعل 

 الصعليم، أنشطةبقيام  سببي الًتبوية قيملو  الذي تفاعل بُت ادلدرسُت و الصالميذ.

 ون ادلدّرسُتططّ خي .الصدريس أن يعمل قبل يصم اليت ادلعيوة األهدا  وصولل هجّ يو 

. كان ادلدرسون الصدريس مهم لغ ض ءاشياألكل  سصتخداماب هجيمو الصدريس أنشطة

 اسصتخدام تووّع يف موهم مصووعة أدوات سصتخداماب هويعملوا تطوي  يف تووّع الصعليم 

الصعليم  تووع يف تطوي مها. أو كالع ا سصمإلاوسائل  ،لوظ سائل اأدواة ادلساعدة كو 

 هصماما زلافظة و ت قية أي، عيوةادل هدا األ لوصول ، ولكن هواكتعسفيا غَت

تشكيل  ، وعلى وظيفة الصشجيعة ةف ص اعطاء ، ويةميعملية الصعل أمهية على لصالميذا

 السهولة يف االخصيار و ديكن اعطاء و ادلدرسة، ُت ودرسادل على ادلواقف اإلجيابية

 .ملصعلّ ل صالميذتشجيع ال و ،الف دية متعلّ 
5

 

عود سوكانطو و أمحد سوفاردي، أّن قامت ت بية اإلسالمية موذ يف عر    

سوة و أنّه كمدّرس مباش ة. و بدأ  ٕ٘رفع هللا الويب زلّمد كال سول يف مكة و عم ه 

ة ال سول يف الًتبية اإلسالمية بعد أم  هللا ليدعوا إىل هللا، كما كصب يف الق آن الك ًن سور 

 : ٚ-ٔ، آية ٗٚادلدثّ  

                                                           
5
 Syaiful Bahri Djamarah & Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 

hlm 1 – 2  



ثُِّّ  ) ْ )ٕ( ُقْم فاأاْنذِّْر )ٔايا أاي ُّهاا اْلُمدا ْ  )ٖ( وا رابَّ،ا فاكاربِّّ ( وا ال ُّْجزا ٗ( وا ثِّياابا،ا فاطاهِّّ

ُ )٘فااْهُجْ  ) ُْوْن تاْسصاْكربِّ ْ )ٙ( وا الا َتا  (ٚ( وا لِّ ابِّّ،ا فااْصربِّ

ق يبة بسّ ّي يف بيت األرقام برفى. عود شليب، دعى هوا مبعٌت ريب، بدأ الويب إىل عائلة 

بيت األرقام هو أوىل مؤّسسة الًتبية اإلسالمية. يدرس ال سول أساس دين اإلسالم و يق أ 

 آية الق آن إىل الرحابة و الصابعُت. عمل الويب يف أوىل الًتبية هي يش   شتخرية ادلسلم

قابلة الرعوبة مسصقبل كمجصمعة يكون كادرون قوّي اجلسم و قوّي البصيٍت السصعداد م

. اإلسالمية و ادلبالغ و ادلدرس احلسن.
6

 ق يش من دائما حتدى مكة ادلك مة ألنه يف 

ألّول ادل ّة  و، واآلخ  هج  ال سول إىل مديوة ادلوّورة. نش  اإلسالم دائما زعزعة الذين

وادلؤسسات  ،قاعة اإلجصماع ، وال وحي معقلك مسجد أنّه يبٌت ادلديوة ادلوورة مبجيئه يف

 .بيةالًت 
األّول، كان أمة اإلسالم ما عودهم ثقافة الكصابة و الق اءة. و اإلسالم  يف العر 7

بعض السجواء ماه ون الق اءة و الكصابة. و ديكن السجواء نيل   بعد غزوة البدر، هواك

لكل سجن  ادلسلمُتأطفال  ٓٔإىل  الق اءة والكصابة صعليماالسصقالل على نفسهم ب

. .واحد
 و عود شليب، أّن مؤسسة لصعّلم الق اءة و الكصابة يسّمى بكصّاب.8

طول الصعليم  9
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 Hanun Asrohah, Sejarah Pendidikan Islam (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm 12-13  
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( ٕ( موهج اخلطابة، )ٔالصالميذ، موهم: ) شللةكان ال سول يسصوفذ بعض ادلواهج البصعاد 

 ( مس احية.٘( موهج ادلظاه ة، )ٗ( السؤال و اجلواب، )ٖاحلوار، )
10

  

  ٖٔ/ٕٔحىت ق ن  ٚالكاتبون غ بيُت يذك ون أن عر  الصقليدي موذ ق ن كان  

لعر  الذهيب(. لويل حّد الوقت كمظلم العر ، و أما كاتبون ادلسلمُت يذك ون اب

الوضيح، فيحدد الكاتب عن عر  الصقليدي يف نظ ايت ادلسلمُت، كما فعل هارون 

 – ٓ٘ٙر  الصقليدي موذ سوة عر : )أ( ع ٖانسوتيون. إنه يف ق اتريح اإلسالم على 

 ٕٓ٘ٔم، من ظه  اإلسالم حىت هدم البغداد. )ب( عر  الوسطي من سوة  ٕٓ٘ٔ

م موذ هدم البغداد حىت ظه  فك ة الصجديد يف مر ى، و )ج( عر   ٓٓٛٔ –

 ٔٔم حىت اآلن. ٓٓٛٔ، موذ سوة احلديث

و عملية الصعليم الصقليدي أن يف الًتبية  احلديثقبل أن نبحث عن عملية الصعليم  

واص  يف موهج الع كهواك ادلوهج الدراسة الذي ال نسصطيع أن نًتك يف عملية الصعلم. هوا

الدراسة: هد ، موهج، و الصقوًن. و يف هذا البحث سوبُت عن ادلوهج يف عملية الصعليم 

 و عملية الصعليم الصقليدي.  احلديث

                                                           
10

 Samsul Nizar, Sejarah Pendidikan Islam Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah 

Sampai Indonesia (Jakarta: Kencana, 2008), hal 16  
11

  Suwendi, Sejarah & Pemikiran Pendidikan Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 

hal 6 



ة بدأت يف إندونيسيا مع دخول الدين اإلسالم جاء به كانت الًتبية اإلسالمي 

Walisongo  ٘ٔيف ق ن – ٔٙ. 
 وىجا حرل لصسليم Walisongo   الدعوةإّن  12

الصعاليم  انصشار يفصمع. اجمل عادةالاسصيعاب و  يةإلسالما اجلوانب ال وحية جيمع بُت ط يقصهب

 .الصعلم الصعليم و عملية، وكذل، نش  اإلسالم ادلعهد كمكان أّّنم يبٌت ،اإلسالمية
و 13

معهد تعليم الدين فقط كمؤّسسة اإلسالمية، و أّما مواد الدراسة هو كصب الًتث بلغة 

الع بية. كانت مواد الدريسة اليت يدرس يف ادلعهد هو الق آن و جتويده و تفسَته، العقائد 

و علم الكالم، الفقه و أصوله، و أشبها لل،. هواك بعض ادلواهج الذي يسصتخدم فيه 

كان الصالميذ جيلسون حول األسصال التباع الدراسة به. و (Wetonan)درس ادلؤقصة مثال 

هو يقوم الصالميذ إىل أسصاله واحدا فواحدا حبمل (Sorogan) درس اإلضايف موهج

الكصاب الذي سيدرسه. و موهج احلفظ هو كان الصالميذ حيفظون بعض الكلمات من 

 الكصاب الدراسة.
14

 

و مرطلح ، (wetonanدرس ادلؤقصة )يسمى م ارا أيضا  bandonganو مرطلح  

wetonan الوقت هو من كلمة (wektu ))معواه وقت، ألّن اعطاء لل،  )لغة اجلاوية
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 Muhammad  Rifa’i, Sejarah Pendidikan Nasional Dari Masa Klasik Hingga Modern 

(Jogjakarta:  Ar-Ruzz Media, 2011), hal 29  
الساب ادلردر  13 , hal 30 

14
 Samsul Nizar, ادلردر الساب ., hal, 287 



هو يصبعون الصالميذ يف الدراسة ( wetonan) درس ادلؤقصة الصعليم يف وقت معُت. إّن موهج

الصالميذ، و كان الصالميذ يق ؤون ابجللوس أمام األسصال الذي يبُت ادلادة إىل اجلميع 

يف  bandonganيسمى ( wetonan) درس ادلؤقصة الكصاب و يروعون اذلامش. أما مرطلح

 اجلوى الغ يب.
15

  

درس  و أما موهج .من لغة اجلوى معواه تقدًن( soroganدرس اإلضايف ) كان

هو أصعب ادلوهج من ادلواهج يف الًتبية اإلسالمية الصقليدي، ألّن ( soroganاإلضايف )

 لكنو حيصاج هذا ادلوهج ابلررب و اجلّد و اإلطاعة و مصمس، ابلوظام من نفس الصالميذ. 

 يربح أن يلدي الذي لصالميذ وىلاألكم حلة  فعالة جدا( sorogan) درس اإلضايف موهج

 صالميذال القدرة على االش ا  و، صقييمال ، ودرس ادل اقبةم يسمح وهجادل هذا. املالع

 أمام  فواحداواحدا  الق اءة بدلونيص صالميذالن وهج كاادل اهذ ألن يف .اللغة الع بية إلتقان

 األسصال.
16

 

يسصفيذ هذا ادلوهج ليس أبسصال فقط، بل بُت الصلميذ و الصلميذ اآلخ . هبذا 

ادلوهج يدعو الصالميذ لفهم عووان الكصاب ابلصدرجيي و الدقة ابلصباع الفك ة و ادلقًتح 

زلصوى  إتقان صالميذكن الديالذي  هو ما هذاالذي مكصوب و مذكور يف الكصاب. 

                                                           
15

  Dep. Agama RI, Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah (Jakarta: 2003), hlm 39 -40  
16

  Dhofier Zamakhsari, Tradisi Pesantren (Jakarta: LP3ES, 1982), hlm 28 – 29  



درس اإلضايف  الدقة ادلقًتح. كان و األساسية بادئابدل يصعل  الذي ماا الكصاب

(sorogan )درس  صالميذ الذي يعطيال ألن، اأيض مهم جد صالميذبُت ال ابلصوازي أج يت

إىل الصالميذ اآلخ .  ش ح ابعطاء ه دل ة اثنيةفهم لصك ار الف صةله ( sorogan) اإلضايف

درس  أو bandonganيساعد الصالميذ لصعمي  الفهم الذي قد انله من  soroganلذل، أن 

 .(wetonanادلؤقصة )

 ادلدارس احلديثة أّنا أدخلت، ٕٓيف ق ن  اندونيسيا اسصعم ت اذلولودية عودما 

، حىّت يعطي أث  نظام الًتبية يف إندونيسيا إّما العامل الغ يب اليت نشأت يف ادلدرسة وظامب

كانت عملية الصعليم توصقل   Minangkabauقليال. أي اببصداء جتديد الًتبية اإلسالمية يف 

إىل الفرول. كان موهج الدراسة يشمل على علوم العامة ليس علوم الدين فقط، حىّت 

 .يدخل لغة اذلولودية و لغة اإلصلليزية إىل موهج الدراسي
17

  

 تعليم أسصال حيث بسيطة جدا ال تزال الصعلم اليت هو عملية الصعليم الصقليديإّن  

و أتكيد على الصمكن مواد الصدريس أو مواد الدراسة، إلا يفّضل  االرجتال على صالميذال

على قويّة احلفظ من الصالميذ. كان أهدا  عملية الصعليم الصقليدي هي تكوين شلارسة 

الطفل من فك ته تقليدية و ديارس الطفل حسن السلوك. و ي يد أن ديارس الطفل أن ال 
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 يعمل سوؤ السل،.
هي عملية الصعليم مسصمّ  حبسب م احل  احلديثو عملية الصعليم  18

ليس انصقال العلم من ادلدّرس إىل الصالميذ  احلديثالعم  لكل الصالميذ. يف عملية الصعليم 

فقط بل يسصعّد الصالميذ دلقابلة ادلسائل احلياة يف ادلسصقبل. و فيه يسعى أن جيعل الصعّلم 

ميذ ابحصيار موهج و اسًتاجتية مواسب ادلمصعة للّصالميذ. و يهصّم أيضا إىل سيكولوجية الصال

 للصالميذ.
19

 

 احلديثمبا كصبت الكاتبة عن الصع يف بُت عملية الصعليم الصقليدي و الصعليم  

هواك ادلزااي و الف ق و الوقران بيوهما. ألول ادل ة هواك ادلزااي يف عملية الصعليم الصقليدي، 

 موهم: 

 ت بط أجزاء ادلادة و ادلع فة بعضها ببعض.  .ٔ
 توظم تسلسل خطوات الدرس.  .ٕ
 ٕٓتساعد ادلبصدئُت من ادلدرسُت على أداء مهمصهم. .ٖ

 ، هم: احلديثو هواك ادلزااي من عملية الصعليم 

 تصكيف فيها ادلدرسة مع الطفل.  .ٔ
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  ٘ٔ، ص (ٜٜٙٔ)بَتوت: دار ادلع فة،  الًتبية و ط ق الصدريس، صاحل عبد العزيز  
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Hlm .ادلردر الساب    ٕٖ – ٕٚ  
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  ٗ٘(، ص ٖٕٓٓ)القاه ة: دار السالم، الًتبية اإلسالمية و فنّ الصدريس عبد الوهاب السالم طويلة عبد،  



 يكون تطبي  ادلبادئ الًتبوية مصالئما مع م احل منو الطفل، حبيث ال تسصب  .ٕ
 األمور و ال تصتخلف عوها.

 تطبع الطفل بطابع اجلماعة و الصعاون.  .ٖ
 ٕٔهتد  إىل تكوين شتخريات على االعصماد على أنفسهم. .ٗ

 الف ق بُت موهج الّصقلدي و موهج احلادثي، هم: 

توجيه موهج الّصقلدي يف الّزمان ادلاضي ألّن فيه اخلربات ادلاضّية. و توجيه موهج  .ٔ
 احلادثي يف الّزمان احلاض  السصعداد مقابلة يف ادلسصقبل. 

كان ادلوهج الّصقليدي ال يؤّسس على فلسفة الًّتبّية معّيوة، و أّما موهج احلادثي  .ٕ
 يؤّسس على فلسفة الًّتبّية معّيوة. 

يؤّسس موهج القددية على أهدا  الًّتبّية اّليت تفّضل يف تطوي  األكاددييا و  .ٖ
الّوشاط ابمهال تطوي  اآلمال و غَت لل،. و هد  موهج احلادثي لصطوي  

 خرائص الّصالميذ. 

ت كيز موهج الّصقلدي يف مادات الّدراسة اّليت تعليمهم موف قة. ت تيب مادات  .ٗ
 ب ادلشكلة أو ادلوضوع معُّت. الّدراسة يف موهج احلادثي حبس

يؤّسس موهج الّصقلدي حبسب كصاب الّدراسي فقط، و أّما موهج احلادثّي ت ّكز يف  .٘
 حياة اجملصمع اليومّي يطاب  بصطوي ه. 

 ٕٕتطوي  موهج الّصقلدي بف د ادلدرّين، يصطّور موهج احلادثي بف قة ادلدّرسُت. .ٙ
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 يف موهج الّصقلدي هو:  و هواك نقائص

 اجملصمع و ال يصغَّت إىل اخلَت. اسصسالم  .ٔ

 نقران ادل جع ألّن ادل جع إىل الكصب فقط.  .ٕ

 يثقل ادلدّرس يف مسؤولة الّصدريس. .ٖ

 أيضا يف موهج احلادثي، هو:  و هواك الّوقائص

 حيّ  الّصالميذ يف تعيُت مادات الّدراسة مباشائهم.  .ٔ

 كث ة تعليم ادلواهج حىّت ال تكون حسن فيه.  .ٕ

 ٖٕادلوهج مايف االتفاق بيوهم فأداء ادلوهج غَت م تّبة.إلا عمل ف قة  .ٖ

و الصقليدي  احلديثهوا أّن الكاتبة ت يد أن تش ح تكامل بُت عملية الصعليم  

م جّو يسصطيع أن ( يف الًتبية اإلسالمية SMK El-Hayatاألهلية احليات ) الثانويةمدرسة 

 ة للصالميذ و ادلدرسون. مصع جيعل الصعّلم ادل

أحد ادلدارس يف   (SMK El-Hayatاألهلية احليات ) الثانويةمدرسة كان  

. إّما كانت هذه ادلدرسة يف jl.K.H. Malik Dalam no 01 rt 01 rw 04كدوعكانداع 

   كما نعوسط ادلديوة ال تزل أن هتصم إىل تالمذها، أّّنم يصعلم علوم الدين يف ادلدرسة.  

. ديوه احلد األدىن الذي أعمى الشباب اليت يبدو أن الصكوولوجيا يقدم و زمنال تقدم اليوم
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و لكّن يف هذه ادلدرسة تسصعّد الصالميذ بعلوم الدين مصووعة موهم فقه و ترو  و الق آن 

 أيضا. 

  الذي وظام الصعليم الوطٍتب يًتابط احلديث و يالصقليدي ميم الصعلانظ عن يبحث

عن الًتبية مبُّت يف  ٜ٘ٗٔ. بُّت يف دسصور يف إندونيسيا ميالصعل نظام يسصتخدمان كالمها

 عن ت بية الوطٍت هي:  ٖٕٓٓ، سوة ٕٓدسصور ىم ة 

"ت بية الوطٍت هي ت بية مبؤسسة مبادئ اخلمسة و دسصور اجلمهورية إندونيسيا يف العام 

 يؤسس بقيم الدين و ثقافة الوطٍت إندونيسيا و يبالغ عن تغيَت الزمان."  ٜ٘ٗٔ

 و لك  أيضا عن نظام الًتبية الوطٍت هو: 

الًتبية  األهدا  وصولل مصكاملة بيةالًت  عواص  "نظام الًتبية الوطٍت هو ارتباط عن مجيع

 ."الوطوية
24

  

كما بُت يف الق آن أن الوا يف األرض البد له العلم، كث ة اآلية اليت بُت عوه. مثال  

 . قال هللا تعاىل: ٔٔو سورة اجملدلة أية  ٜيف سورة الزم  أية 

                                  : الزم(ٜ ) 
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 (ٔٔ)اجملدلة: 

من لل، القول هللا تعال أّن اإلسالم يوجب لطلب العلم طول احلياة و مؤمن و  

حيرل جيل ادلؤمن و العامل هو مسؤول مجاعة كمدّرر العامل أّنما يش فان يف الدين. إلا 

 يف هذه األرض. 

وجدان كثَتا عن تكامل بُت ادلعهد و الدرسة الذي يصكّمل  اآلن قد و 

لكن يف هذه عملية الصعليم ت يد الباحثة أن تبحث عن  ، وبُت علوم الدين و العام

تكامل يف نظام الصعليم لًتبية اإلسالمية. لذل، يف هذا الف صة أّن الكاتبة سصبحث و 

و  التقليديتكامل بني عملّية التعليم الحتلل دقيقا بكصابة حبث الووعي مبوضوع "

ادلهنّية احليات  الثانويةمبدرسة  تعليم القرآنالقسم  يف الرتبية اإلسالمية احلديث

 ." ماالنج

 أسئلة البحث.  .ب 

 حبسب عن بيان خلفية البحث، فَتتكز عن مسألة البحث كما يلي: 

من انحية ادلوهج يف  احلديث و الصقليدي كيف فعالية الصكامل بُت عملية الصعليم .ٔ

 ؟ ماالنجادلهوية احليات  الثانويةمبدرسة الق آن قسم الصعليم الًتبية اإلسالمية 



من انحية ادلوهج يف  احلديثالصكامل بُت عملية الصعليم الصقليدي و  واقعكيف  .ٕ

 ؟ماالنجادلهوية احليات  الثانويةمبدرسة  قسم الصعليم الق آن الًتبية اإلسالمية

 أهداف و فوائد البحث.  .ج 

 أهدا  البحث.  .ٔ

 كما قد لك  يف أسئلة البحث، فو ى أّن أهدا  البحث هم: 

و الصقليدي من انحية ادلوهج  احلديثبيان فعالية الصكامل بُت عملية الصعليم  ( أ

 . ماالنجادلهوية احليات  الثانويةيف الًتبية اإلسالمية مبدرسة 

و الصقليدي من انحية ادلوهج  احلديثالصكامل بُت عملية الصعليم  واقعبيان  ( ب

 . ماالنجادلهوية احليات  الثانويةيف الًتبية اإلسالمية مبدرسة 

 فوائد البحث.  .ٕ

 باحثة. لل ( أ

و  احلديث ميم الصعلانظ الصكامل بُت حولاصة اخل البرَتة و اكصساب ادلع فة

 ة.رسدلداب ةاإلسالمي ًتبيةال يف الصقليدي

 دلؤسسة الًتبية اإلسالمية.  ( ب

 سة. دلدالصعليم اب تطوي يف  م جعا ديكن أن يكون البحث نصائج



 صالميذ. لل ( ج

 الصالميذ.  إمكاانت لصطوي  امبك   ابسصعداد، ودةاجل تالميذ عدادسصإل

 حدود البحث.  .د 

 و إلخصالفاتلصجوب ا اتادلوضوع من ةبتاالك صحدفص ،مساحة زلدودة يف

، إلا سصبحث يف هذا الفهم تسهيلكذل،  و بحثال اهذ يفادلشاكل  عيالصوس

من  الصقليدي و احلديث ميالصعلعملية تكامل  شكلب ادلصعلقة ادلشاكلالبحث عن 

لًتبية اإلسالمية مبدرسة ا من جزءو من انحية ق اءته يف تعليم الق آن  انحية ادلوهج

 .ٓٔيف فرل  ماالنجادلهوية احليات  الثانوية

 حتديد ادلصطالحيات.  .ه 

حىت  العامة البحث وكذل،، ادلصحَت اإلدراك و بيانال يف إلخصالفاتاب جصواال

 و ادلقرود من لل، ادلوضوع.  لش ح الغ ض ةالكاتبحصاج فص، غَت م تكز يف البحث

 .جا دماالن اجلمع، ،احتاد، كله موحد احتاد أيتكامل،  .1
25

معواه يودمج أو جيمع بُت  

 موهج الصعليم الصقليدي و احلديث يف عملية الصعليم حتسُت ق اءة الق آن. 
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بية الصقليدية أو القددية هتد  إىل تشكيل كانت الًت التعليم التقليدي، عمليىة  .2

 ليدية و ط يقة العمل العادية، بلطبيعة الطفل أبن تف ض عليه ط يقة الصفكَت الصق

أي أّنا أرادت أن  كان الصعليم احلديث يف تعليم ق اءة الق آن االسصجابة العاطفة.

ل أتثَتات صواعية منصها زلالل عدة أجيال حتل الصأثَتات الطبيعية الغ يزية الطف

 ٕٙاالجتاهات الديوية و العقلية و االجصماعية اليت نظ ت إىل العواطف البش ية.

أي يف هذه االجتاهات أن الطفولة م حلة أصلية من م احل ، احلديثعملية التعليم  .3

توميصها. و احلياة، و أن الطفل ديل، قدرات و اسصعدات لاتية، من واجب ادل بيُت 

هي تدعو أيضا إىل األخذ مببدأ الوشاط الذايت، و أبن ادلكصسبات اليت تصم عن ط ي  

 ٕٚ عالية الطفل الذاتية أرسخ و أثبت، كان الصعليم احلديث يف تعليم ق اءة الق آن.ف

، إن الًتبية ٚٛ: ٜٚٛٔ( Zakiyah Daradjatعود زكية درجة )الرتبية اإلسالمية،  .4

يف االش ا  و ال عاية الصالميذ لفهم زلصوايت الدين اإلسالم  اإلسالمية هي سعي 

كامال و شامال، ع   عن اذلد ، كان آخ ه يعمل و جيعل اإلسالم كوظ ية 

  ٕٛاحلياة.
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هو عملية انصياج تغيَت مهارة اللفظ الكلمات أو ح و  الق آن  ،تعليم قراءة القرآن .5

 و الذك .مبدوء حب   األلف و سلصصم حب   الياء عن الصع يف 

 دراسة السابقة.  .و 

، فيحصاج يف هذا البحث سصصم الكاتبة البحث اليت مواقشة تعمي  هبد 

الذي قد حبث ابلباحثُت اآلخ ين. حيصاج عليها ليع    (الساب  )القبل على البحث

من أي جهة اليت ت يد أن تبحث يف هذا البحث، حىّت خيصلف من البحث الساب . 

لذل، سيش ح يف هذا البحث، حىت خيصلف ابلبحث الساب . لذل، تسهل الباحثة 

اوى و لصحديد الصصكيز ادلبيوفي هذا البحث. يف هذا القسم سصبحث الباحثة عن ادلس

الف ق بُت حبث احلاض  و الساب . و م جو هبذه اخلطوة الجصواب مساوى يف تك ار 

البحث. اجانب لل، يسصطيع أن يع   اجلهات اليت ذلا ادلساوى و الف ق مبساوة 

 البحوث. 

اليت  السابقة الباحثة أن بعض الدراسات يف هذا القسم ت يد أن تلصقي

 الباحث مضى. وأصبح م الًتكيز ادلتخصلفة يفو لكّن عوده أج يت مبواضيع مصساوية

جتديج ، عن "Muhammad Cholid Zamzamiهو حبث من  ول الذي يكون م جعاأل

الفكرة يف الرتبية اإلسالمية )دراسة التكامل بني علم العام و الدين يف اجلامعة 



هذا البحث يسعى أن يرفح ("، ماالنجاإلسالمية احلكومية مولنا ماليك إبراهيم 

و يش ح عن كيفية يصكمل بُت علم الدين و العام يف اجلامعة اإلسالمسة احلكومية 

و العامة  علم الدين كيفية تكامل بُت يبحث عن فيه. ماالنجموالان مال، إب اهيم 

 هو العلوم شج ة الذي يساب  بشج ة العلوم يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية، مفهوم

 مؤسسة الًتبية. الذي يف الًتبية ادلصكامل توفيذ الذي اعطاء الصروي  عن عاممفهوم ال

و الومالج  ادلواهج الدراسية يف انعكس العامة، مث و العلوم العلوم الدين بُت ال يف ق

 اليت تطبقها.  الصعليم

"رائسة مؤسسة مبوضوع   Ririn Rahmawatiالبحث الثاين، هو حبث من 

ية يف ادلدرسة العامل الّلغوي واقعبني ادلدرسة و ادلعهد )دراسة الالرتبية يف التكامل 

هذا البحث يسعى أن ي ى عن كيفية دور رائس ادلدرسة يف الصكامل سوراي بواان(. 

بُت ادلدرسة و ادلعهد. كان ادلعهد دييل مبواد الدراسة الديويو )الوحو و الر   و غَت 

احلياة بغَته. و دييل ادلدرسة مبواد العامة  لل،( و موقف احلياة شاملة عام و اليصعّل 

و اسصعمال الصكوولوجية، لذل، شكل الصكامل ادلدرسة و ادلعهد يف ادلدرسة سوراي 

و مث الصالميذ يسكوون فيه و كان ( فيه Boarding Schoolبواان هو بوجود ادلعهد )

ال  ادلعهد يف وونالذين ال يسك الصالميذ و أّما زايدة األنشطة يف بيئة ادلدرسة، يعطي



ادلعهد ادلعهد نرف السوة. و جعل  هو تزال يوال اش ا  برفة الواجب عليهم

 للّدراسة كانادل حىت يسصطيع أن جيعل مسؤوم غَت (boarding school)اإلسالمية 

 العامة.و  الدين العلومو يقدر على   ادلصتخ ج ادلمصاز علىم جّو  صعة. وادل

 كائن االختالفات ادلساوات االمساء منرة
دمحم خالد زمزمي  .ٔ

Muhammad 

Cholid Zamzami 

ٕٓٔٔ 

هواك الصكامل يف 
 عملية الصعليم. 

تكامل من انحية 
ادلادة، أي تكامل 
بُت مادة الدين و 

 العام

إن البحث يف 
اجلامعة احلكومية 
موالان مال، إب اهيم 

، يف ماالنج
الطالبات قسم 
اذلودسة و ادلعمارية 

الومية و من كلية 
 الصكوولوجية.

 ري ين رمحوات  .ٕ

Ririn Rahmawati 

ٕٜٓٓ 

هواك الصكامل يف 
 عملية الصعليم.

تكامل يف عملية 
الصعليم أي تكامل 
يب ادلدرسة و 

 ادلعهد.

كان البحث يف 
ادلدرسة العامل 
اللغوي سوراي بواان 

 .ماالنج
 

لة عن عملية الصعليم بصكامل بُت عملية كانت كصابة البحث يف هذه الوه

يف الًتبية اإلسالمية، هبد  لًتقية ادلصتخ ج ادلمصاز.   احلديثالصعليم الصقليدي و 



 الثانويةيف الًتبية اإلسالمية مبدرسة  احلديثتكامل بُت عملية الصعليم الصقليدي و 

ية يف عملية .  و كان الصكامل من انحية موهجصهما أي كيفماالنجادلهوية احليات 

الصعليم دلادة حتسُت ق اءة الق آن يف تل، ادلدرسة. و بوجود الصكامل هواك جعل 

 ة و نصائجه أحسن كما ي جو مدرسهم. مصع الصالميذ يصعلمون ابلس ور و ادل

 تنظيمة الكتابة.  .ز 

  :على سصة أقسامكصابة البحث يوقسم  

يف ادلقدمة تعصرب تروي  قرَت عن الكائن و اذلد  كم احل باب األول مقدمة. ال

الترال اذلد  من مجيع هذه الكصابة. إن هذا الباب يشمل على: خلفية البحث، 

أسئلة البحث، هد  البحث، حدود البحث، حتديد ادلرطالحيات، دراسة 

 السابقة، توظيمة الكصابة. 

زااي الصكامل، معٌت الصقليدي و يشمل على: معٌت و مباب الثاين اإلطار النظري. ال

و صفصهما و عواصَتمها و مثالية من موهج الصعليم عوهما، معٌت الًتبية  احلديث

 اإلسالمية و أهدافها و وظائفها. 

يشمل على: نوع البحث، مرادر البياانت و  باب الثالث منهج البحث.ال

 وسيلصها، حتليل البياانت. 



باب يشمل على: أ( تروي  العام عن مدرسة هذا الباب الرابع نتائج البحث. ال

ة الصكامل بُت واقع، ب( تقدًن البياانت عن فعالية و ماالنجادلهوية احليات  الثانوية

من انحية ادلوهج يف الًتبية اإلسالمية مبدرسة  احلديثعملية الصعليم الصقليدي و 

 . ماالنجادلهوية احليات  الثانوية

هذا الباب يبحث عن حتليل تكامل بُت عملية  باب اخلامس حتليل البياانت.ال

ادلهٍت احليات  الثانويةيف الًتبية اإلسالمية مبدرسة  احلديثالصعليم الصقليدي و 

 . ماالنج

 و اقًتاح. خالصة .نتائج البحثباب السادس ال

 
 



 باب الثاينال

 اإلطار النظري 

 تكامل.   .أ 

 معىن التكامل. .1

أو التوحيد، أي جيمع بٌن شيئٌن يكون معىن التكامل لغة ىو اإلمجاع 

اجلمع بٌن شيء ىو  integrateكلمة التكامل يف لغة اإلصلليزية يسّمى   1واحدا.

 combine something so that it)  حبيث يصبح جزءا كامبل من شيء آخر

becomes fully a part of something else.)2
  

التكامل ىو مجع شيئٌن آخرين كجمع واحد. عند  يطصلبلحاالعىن ادل

Fogarty (1991 أن التكامل يف عملية التعليم ىو عملية )تكامل ال اليت تعلم

                                                           
1
 Oxford Dictionary. (New York: Oxford University Press, 2008) hlm 232 

2
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1989) hlm 335  



ادلواد التعليمية، خربات التعلم،  جهة التكامل من شكال، واأليف سلتلف  منهج

 3 .توادلوضوعات متعددة التخصصا ادلفاىيم  التعلم، وادلهارة، وادلواضيع وعملية 

 مزااي التكامل.  .2

 تكامل، ىنهم:  ىناك مزااي التعلم ال

 تكامل ىو التعلم الذي يتأكد من جهة اإلنفتاح.  إن التعلم ال (أ 

 تكامل أيكد العبلقة بٌن يدرس التبلميذ و ما حيتاج التبلميذ.  كان تعلم ال (ب 

ليس برامج التعلم  رلموعة من أنشلة التعلم وتكامل ىو  كان تعلم ال (ج 

 ابدلدرس. ر إجراءات تلو ي حّّت يستليع أنجامدة 

تكامل على احتياجة التبلميذ حّت ادلدرس براءة أن يتعلق  يتلور التعلم ال (د 

 على سياق احلياة التبلميذ احلقيقية. 

 تكامل ىو تدرجيي حّت ال يوجد تلمذ مرتوك يف الدراسة.  كان التعلم ال (ه 

                                                           
3
 Yunus Abidin. ادلصدر السابق. hlm 210  



 ,Drake dan Burnsدرسة )تكامل الستعداد التبلميذ إىل أرفع ادل التعلم ال (و 

2004.) 4 

 عملية التعليم التقليدي.  .ب 

 التعليم التقليدي.  معىن عمليىة .1

إّن عملية التعليم التقليدي ىو تقوم على فعالية ادلدرس و سلبية اللالب 

كان عملية التعليم التقليدي يؤكد على فهم الدرس و كان الفكر ىو   5أو تلّقيو.

ادلدرس أكثر يف البيان  ألنّ  كان ادلدرس مركز التعليمأىم الشيئ يف عملة التعليم.  

 . يسمع بتبلمذىمو 

 صفة عملة التعليم التقليدي. .2

إن عملية التعليم التقليدي يريد أن حيفظ األشياء احلسن القددية إما كان 

أن يف ىذه العملية يريد ادلدرس لكي تبلميذ حيفط و  6فّن و الشيئ و غًن ذلك.

 لعمل ما الذي عمل من القدماء حّت جعل التبلميذ أحسن من قبلو. 
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 Hlm 215 .ادلصدر السابق  
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6
  DR. S. Nasution. ادلصدر السابق. Hlm 15 



 عناصر عملية التعليم التقليدي.  .3

 يف نظام التعليم ىناك مخسة عناطصر، ىم: 

ىدف، ىو أىم عنصر من العناطصر يف عملية التعليم. ما الذي سيملك  (أ 

 على األىداف اليت يريد أن يوطصل. التبلميذ ىو يستمد 

 وضمنت ميعملية التعل يفأي يقع دائما، لميعملية التع ىو زلور ،لدرساحملتواى (ب 

 . تسليم ادلواد
منهج، عنصر الذي لديو الوظيفة يف تعيٌن النجاح وطصول األىداف. ألّن  (ج 

 بوجود ادلنهج، جعل تسليم التعليم أنظم. 
دبوجود  نتائج والتعلم  يف تبلميذساعدة الدل تظيف صادر،ادل األدوات و (د 

 .التكنولوجيات
 مثال منهج التقليدي.  .4

أحد مثال من منهج التقليدي ىو منهج االلقائية، كانت غاية العملية 

التعليمية تزويد اللالب أبكرب قدر شلكن من ادلعلومات اجلاىزة، و تعويده على 

لالب و تعويده حفظها و إعادهتا عند الللب، و كان ىدف الرتبية ترويض ال

 على السلوك األخبلقي. و لذلك فإن طريقة التدريس كانت تعتمد على اإللقاء. 



و يف ىذا ادلنهج يكون ادلدرس ىو ادلتكلم الوحيد يف حجرة الدرس، و 

يكون التبلميذ يف موقف ادلصنت ادلستمع. و لذلك فهي تتأثر بشخص ادلدرس 

 طابعا شلبل.  الذي ديكن أن يضفي على درسو طابعا زلببا أو

 : أنواع اإللقاء 

 لئللقاء أشكال متعددة أمهها ما يلي:   

و ىي رلرد العرض الشفوي للمادة ادلقررة، دون مشاركة من احملاضرة:  (أ 

 اللالب، و ميدان استعماذلا ىو اجلامعة. 

و ىو إيضاح ادلدرس ادلادة اليت طصعب على اللبلب فهمها الشرح:  (ب 

 بلغة مناسبة دلستواىم، أبلفاظ دقيقة واضحة. 

و يستعمل عند تعذر وجود الوسائل احلسية. والبد فيو أيضا  الوصف: (ج 

 من وضوح اللغة، و مبلئمة األسلوب دلستوى اللبلب. 

قصة و ىو أسلوب جيذب الكبار، و يشعف بو الصغار. و ال القصص: (د 

 يف التمهيد تساعد كثًنا يف توجيو انتباه اللبلب إىل الدرس. 

 

 



 تقومي هذه املنهج: 

شلا يؤخذ على ىذه ادلنهج أنو حيد من نشاط اللالب الذايت، ألنو يتعلم  

ما يقدم إليو جاىزا دون أن يسهم ىو يف عملية التعليم. كما يصعب االحتفاظ 

 ابنتباىو دلدة طويلة 

خيتصر الوقت يف اكتساب الثقافة و العلم، و يدرب  و من حسنتو أنو 

اللالب على اإلطصغاء و االستماع اجليدين. و قد يدفع الضرورة ادلدرس إىل 

 7استخدام منهج اإللقاء يف بعض أجزاء الدرس.

 . احلديثعملية التعليم  .ج 

 . احلديثمعىن عملية التعليم  .1

طول  واقعاالىتمام  كان ىوضلن نستليع أن نرى أّن التعلم كالعملٍن، 

هبذه اللريقة، كان التعلم يستليع أن يعلم ك "يف العملية ىناك تغيًن  التعلم.

 Maples dan Webster, 1980, dikutip dalam)السلوك كالنتيجة من اخلربة" 

Merriam dan Caffarela, 1991: 124)م يستنفذ يالتعل ةتائج يف عملي. ىناك الن

 قة، ادلنهج، و ادلدخل مناسب خبصائص اذلدف، التبلميذ، ادلادة، و ادلورد. اللري
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ىي احلياة االجتماعية نفسها ابلنشاط و  اآلنيف رأي  احلديثفالتعليم 

العمل زاخرة ابلصناعات و ادلهن، متفاعلة ابألفكار و ادلبادئ و ادلدرسة على 

ضوا عامبل يف مجاعة ىذا اليت تستليع أن بدرب كل طفل فيها على أن يكون ع

 مدرسية طصغًنة من تلك اجلماعات اليت البد أن تنبت يف نواح ادلدرسة. 

أي عملية اليت يهتم التبلميذ من جهة السكولوجية  احلديثنظام التعليم 

 و ركيةمن احل فقط، بل ادلعرفية قدميليس ت تبلميذال استعدادو اإلجتماعية، حّت 

 ىذه ديكن استخدامها يف اليت تعددةادل ادلناىج ىناك. لذلك أيضانفعالية اإل

 ذلك. وغًن، دالاجل ، وادلناقشة منهج مهمن، ميعملية التعل

 . احلديثصفة عملية التعليم  .2

 ىناك اخلصائص أو الصفة فيها، أهنم:  احلديثيف عملية التعليم 

فقج جعلت اللالب زلور العملية الرتبوية بدال من ذات طابع جتديدي:  (أ 

ادلدرس، و دعت إىل توفًن ما حيتاجو ليستليع النمو بصورة طبيعة، و ليتعلم 

 عن طريق خربتو الشخصية. 



فهي تعتمد على معليات علم النفس، كما أتخذ ذات طابع عملي:  (ب 

و قبل دبراحل النمو لذا فهي تدعو للتعرف على اللفل قبل التعامل معو، 

 حتديد ادلناىج و اللرائق سنعتمدىا. 

فمادام اإلنسان يعيش مع اآلخرين، و يتفاعل ذات طابع اجتماعي تعاوين:  (ج 

معهم، فهو حباجة إىل التعاون و ادلشاركة، فهو أيخذ عنهم الرتاث الفكري و 

العلمي، و دينحهم ما يستليع أن يسهم بو من عمل و فكر. و من مث تكون 

 تعاونية. الرتبية عملية 

 . احلديثالتعليم  عملية عناصر .3

، احلديث( ىناك مبادئ يف نظام التعليم John Dwayعند جون ديوي )

 ىم: 

 التوفيق بٌن مذىيب االىتمام و بذل اجلهد فعلينا أن نبعث يف أطفال ميبل.  (أ 

 جعل النشاط ادلدرسي مؤسسا على منو األطفال و تلور ابدلناىج ادلتنوعة.  (ب 

 التعليم عمبل الدخل لئلجبار فيو.جيب أن يكون  (ج 

 جيب أال نفصل ادلدرسة من اجملتمع فهو جزء منو. (د 
8 
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 . احلديثنهج املمثال  .4

ىي منهج ادلشروعات أي بعد نشاط تلقائي  احلديثأحد من ادلناىج 

يقوم بو اللبلب، و يهدف إىل حتقيق غرض مرغوب فيو، ينّفد حّت النهاية يف 

 خلواتو اللبيعة. 

 أنواع املشروعات:  

 ادلشروعات نوعان: فردية و مجاعة:   

ادلشروعات الفردية: و فيها يعمل اللالب منفردا دبشروع خاص بو،  (أ 

ليكتسب قدرة و جرأة، كأن يكلف ادلدرس كل تلميذ بصنع ملف حتفظ 

 فيو أعمالو السنوية. 

ادلشروعات اجلماعية: و فيها يشرتك كافة طبلب الفصل يف اصلاز عمل  (ب 

احد، كمشروع اجلمعية اإلسعاف، و ضلو ذلك. و يف ىذه احلالة توزع و 

  األعمال على اللبلب حسب قدراهتم و ميوذلم. 

 رتبية اإلسالمية. ال .د 

 الرتبية اإلسالمية.  عىنم .1

 الرتبية لغة.  عىنم (أ 



تدل كلمة الرتبية على عملية التنشيئة و التنمية للكيان اإلنساين، و 

تشًن معاجم اللغة إىل سعة مدلول كلمة )الرتبية( و تعدد معانيها حيث 

، أنيس و رفاقة، دت، 1/384تشمل ما أييت )ابن منظور، دت، 

1/321 :) 

  ينمو(.  –يربو( دبعىن )منا  –االزدايد و النمو من )راب 

  يرىب( إذا نشأ و ترعرع.  –الرتعرع من )رىب النشوء و 

  يرّب( دبعىن أطصلحو و توىل أمره.  –اإلطصبلح و الرعاية من )رّب 

و النمو و اإلطصبلح، ( على معاين اإلزدايد فلغواي تدّل كلمة )الرتبية

و قد امتدت ىذه ادلعاين و الدالالت لتمازج ادلعىن االطصلبلحي العام 

للتلربية الذي يرتبط ابلتنشئة و التنمية فصاروا يقولون رابه دبعىن أحسن القيام 

(، و قد 1/326عليو و وليو حّت يفارق اللفولة )ابن منظور، د ت، 

عىن التنشئة يف موضعٌن، يف قولو استعمل القرآن الكرمي مفهوم الرتبية دب

تعاىل: )واخِفض ذلما جناح الّذّل من الرمحة و قل ّرّب ارمحهما كما ربياين 

، و قولو )قال أمل نرّبك فينا وليدا و لبثت فينا من 24طصغًنا( اإلسراء: 

 (. 18عمرك سنٌن( الشعراء: 



ل فيعود إىل الفع Educationأما األطصل اإلصللزي لكلمة الرتبية ىو 

( و تعين )خارجا( و Eالذي يتكون من مقلعٌن ) Educoالبلتيين 

(DUCO شلا يدل على )( و تعين أقود، أي أهنا مشتقة من الفعل )ستخرج

أهنا عملية تعرب عن استخراج الوعي أو إيقاظ ادلقدرة العقلية الكامنة لدى 

 9(.8، 1993اإليسان )سويليم، 

 الرتبية اطصلبلحي.  عىنم (ب 

طصلبلح أي عملية تضم األفعال و التأثًنات ادلختلفة الرتبية يف اإل

اليت تستهدف منو الفرد يف مجيع جوانب شخصية، و تسًن بو ضلو كمال 

وظائفو عن طريق التكيف مع ما حييط بو، و من حيث ما حتتاجو ىذه 

 10(.14، 1994الوظائف من أمناط سلوك و قدرات )الرشدان و جعنيين، 

ة ىي العادة و أعىن ابلعادة فعل الشيء الواحد مرارا  وعند ابن سينا أّن الرتبي

 11كثًنا، و زماان طويبل يف أوقات متقاربة.
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( كما كتب زلد عارفٌن أن الرتبية Jhon Deweyعند جون دوي )

ىي عملية تشكيل ادلهارة أساسي، يشمل على الفكرة )علمية( إما كان 

  12شعور )عاطفي( إىل طبيعة البشرية و الناس العاديٌن.

عند زىًنيين، أن الرتبية ىي عملية ادلتبادلة بٌن الناس على تكيف 

ابلعامل و الناس و غًن ذلك. كانت الرتبية ىي منط التنمية التنظيمية و 

الكاملة من مجيع كفاائت الناس و األخبلقية و العلمية و البدنية، من نفسو 

داف و لنفسو و جملتمع  الذي مرجّو يف ذلك مجيع األنشلات ىو أى

 احلياة. 

قد ذكر أبو دين  انات من رأي سوكاردا  دقةمعىن الرتبية ابل

 (: Soegarda Poerbakawacaفورابكاواجا )

إن الرتبية يشمل على مجيع السعي و الفعل من جيل األكرب النتقال 

وظائف حياتو يف ادلعاملة   و معرفتو و مهاراتو إىل الشباب ليعمل  خربتو

 13أبحسن ما ديكن....
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 M. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta : Bumi Aksara, 2000), hlm. 1. 
13

 Abuddin Nata, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos Wacana, 1997), hlm. 10 



 الرتبية اإلسبلمية.  عىنم (ج 

و عرف إبراىيم أّن الرتبية اإلسبلمية ىي "تنمية مجيع جوانب 

الشخصية اإلسبلمية الفكرية، و العاكفية، و اجلسدية، و اإلجتماعية، و 

تنظيم سلوكها، على أساس من مبادئ اإلسبلم و تعاليمو، بغرض حتقيق 

ن أّن الرتبية اإلسبلمية أىداف اإلسبلم يف شّت رلاالت احلياة". و عند ايجل

ىي "تنشئة و تكوين إنسان مسلم متكامل من مجيع نواحيو ادلختلفة من 

الناحية الصحية و العقلية و اإلعتقادية و الروحية و األخبلقية و اإلرادية و 

اإلبداعية يف مجيع مراحل منوه يف ضوء ادلبادئ و القيم اليت أتى هبا اإلسبلم 

 14الرتبية اليت بينها".و يف ضوء أساليب و طرق 

فالرتبية اإلسبلمية ىي تعليم األوالد عن شريعة اإلسبلمية منذ الصغر، يهتّم من 

مجيع الناحية األوالد و يستعّده دلواجو احلياة ادلستقبل. و تكوين الشخصية اخلًنية من 

 طصغره و تعليمو ابلتدرجيي. 

 أهداف الرتبية اإلسالمية.  .2

 ىناك األىداف لرتبية اإلسبلمية: و
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د. ماجد زكي اجلبلد    36   ص ,ادلصدر السابق 



 الرتبية اخللقية.  (أ 

 العناية ابلدين و الدنيا معا.  (ب 

 العناية ابلنواحي احلياتية النفعية.  (ج 

 دراسة العلم لذات العلم.  (د 

  15التعليم ادلهين و الفين و الصناعي لكسب الرزق. (ه 

 وظائف الرتبية اإلسالمية.  .3

 ف الرتبية اإلسبلمية يف ادلدرسة اإلسبلمية أو احلكومية ىي: وظائ

تلوير، ىو ترقية اإلديان و تقوى التبلميذ إىل هللا تعاىل، الذي قد غرس يف  (أ 

 بيئة األسرة. 

 . اآلخرةالدنيا و  يف السعادةحياة يجد ل حلياةا كوسيلة القيمة استثمار (ب 
البيئة  اللبيعية و لبيئةاب إمالبيئة النفس ابتكيف  أي النفسي، تكيف (ج 

 لتعاليم اإلسبلم. مناسب تغيًن البيئة و يستليع أناالجتماعية، 

 و الثقة يف التبلميذ الضعف و النقائص و األخلاء إطصبلح ، ىوٌنحتس (د 

 . احلياة اليومية يف التدريساخلربة  التفاىم و
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ص    ,ادلصدر السابق . د. ماجد زكي اجلبلد   124 



 أناألخرى اليت ديكن  الثقافات أو من من البيئة األمور السلبية منع، ىو دلنع (ه 

 . متاما اندونيسيا إنسانإىل التقدم  وتعيق يضره
تربية عن علوم الدين ابلعام )اللبيعية احلقيقية و غًن احلقيقة(، النظام و  (و 

 الوظائف. 
 لكي تلك اإلسبلم درس الدينيف  مواىب خاطصة األطفال الذين لديهم تقدمي

 .لآلخرين و لنفسو يستليع أن يستفيذه حّت ابجليد تلوريستليع أن ي موىبة
16  

 . القرآنالتعليم  .ه 
 . القرآن القراءة تعليمالمعىن  .1

 Endang Poerwanti dan Nur)عند أنداع فوروانيت و نور ودودو 

Widodo ) عن( وورايديWuryadi يشرح أن التعليم ىو عملية التغًن التبلميذ )
 17من غًن عارف يكون عارف عن العلوم و ادلوقف و األخبلق.

 Reading is“ردود اللفظية إىل الرمز ادلكتوبىي و ادلعىن القراءة 

respondingly orally printed symbols”
18

ىي  (Sudarsoو عند سودارسو ). 
 19أنشلة الشاملة خبلو متفرق ابستخدام التعريف، خيال، مبلحظة، و الذكر.
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 Abdul Majid, Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2014), hlm 15 – 16  
17

 Endang Poerwanti dan Nur Widodo, Perkembangan Peserta Didik, (Malang: Universitas 

Muhammadiyah Malang Pers, 2002), hlm. 4. 
18

 Donald D. Hammill dan Nettie R. Bartel, Teaching Children with Learning and Behavior 

Problem, (Massachusetts: Allyn and Bacon, Inc, 1978), hlm. 23 
19

 Sudarso, System Membaca Cepat dan Efektif, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993),  

hlm. 4 



و ينظر من الكلمات  نليق و لفظمن ىذان التعرفٌن فيلخص أن القراءة ىي 
 األذكار.التعريفات و 

 على ادلنزل ،ادلعجز اهللا كبلمقد وفق العلماء عن تعريف القرآن ىو 
 يف ادلكتوب السبلم عليو جربيل األمٌن بواسل ،وادلرسلٌن نبياءألا خامت

بتبلوتو، و ادلبدوء بسورة الفاحتة  ادلتعبد ،بالتواتًن لينا إ ادلنقول ،ادلصاحف
 20.الناس ادلختتم بسورة

القرآن ىو عملية انتياج تغيًن مهارة اللفظ إذا تعريف عن تعليم قراءة 
الكلمات أو حروف القرآن مبدوء حبرف األلف و سلتتم حبرف الياء عن 

 التعريف و الذكر. 
 . القرآنتعليم القراءة الأهداف  .2

ىو حسن  القرآنعند عبد الرمحن النهلوي أن ىدف التعليم القراءة 
و فيو العبودية و اللاعة قو. تلبيو ملابق بعلم التجويد، فهم جيد و القراءة 

  21خضوع إليو.إىل هللا، أيخذ اذلدى من كبلمو، تقوى إليو و 
 ىو:  القرآنأن األىداف التعليم القراءة ( Mardiyoو عند مارديو )

ابلدقة من انحية احلركات و القف و يستليعون التبلميذ يف قراءة القرآن  (أ 
 و معناه. حسن سلارجو 

 عرف التبلميذ معناه.  (ب 
 بقراءة القرآن جعل خشوعا يف نفس التبلميذ و خيوف عند هللا.  (ج 
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 Muhammad Ali Ash-Shobuni, Tibyan fi al-Ulum al-Qur’an, (Jakarta: Dinamika Berkah Utama, 

1985), hlm. 8 
21

 Abdurrahman an-Nahlawi, Prinsip dan Metode Pendidikan Islam, (Bandung: Diponegoro, 

1989), hlm. 184 



 و يعرف عن التجويد. ديارس التبلميذ يف قراءة ادلصحف  (د 
 

 

 

 



 باب الثالثال

 منهج البحث 

 مقاربة البحث و نوعه.  .أ 

 لذلك،(. البحث ادليداين) البحوث ادليدانية تصنف ىذا البحث الكتابة يف

دراسة  معلومات عن على يستطيع أن يعطيأنو  موضوع ادليدان ىو البحث موضوع

(. حبث الكيفي ىو field research. نوع من ىذا البحث ىو حبث ادليدان )حبثية

 مبا وجد فيو أو معقولة يف حالة البياانت ذكرأن  ،اخلصائص لو ذيالالبحث 

 .أو أرقام شكل رموز تغيري يفال بدون  (الطبيعي اإلعداد)
 بحثال اىذ يف حّت  1

 إىل تغيري يف ادليدان دون اليت توجد األحداث أو يةواقعال ة تصورالباحث كانت

 أي تصوير ابلتكاملي. األرقام والرموز

 حضور الباحثة.  .ب 

إّن يف حبث الكيفي، كانت الكاتبة جتمع البياانت نفسها يف ادليدان ابلدقيد 

عالقة بناء  الثقة و و السلوك و حفظ ادلوقفي. البد للباحثة واقعو التغري ال

 أثناءيف إما كان  أو ادلدرسة ادلدعى أو على الراوية حرتامالا و لرر ابمتناغمة 

                                                           
1
 Nawawi Hadari, dan Nini Martini, Penelitian Terapan, (Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press, 1996), hlm 174 



ذن ؤ ي و عر يلقد  كانيف م ةكباحث أو وضع ةالباحث وجوده. بعد و البحث

. ىذا القصد لتسهيل يف عملية مجع البياانت اليت مناسب ابدلسائل ادلدرسة

 البحث. 

. إن الباحثة لبحثا آلةأو  آلةك ةالباحث كانت ،بحثال أداءيف كان 

، البحث حمور تحددتو لوظيف و(، human instrumentمسي أيضا أبداة البرري )

، وحتليل جودة البياانتتقييم  بياانت، ولاكمصدر  نيصادر ادلعلوماتادلاختيار  و

لتكميل البياانت  . بعد ذلكنتائجال باتستنالا لصناعةالبياانت  شرح البياانت و

 ابدلالحظة و ادلقابلة.
2

 

 البحث.  واقعم .ج 

ادلهنية احليات يف  الثانويةكانت الباحثة تعيني مكان البحث يف ادلدرسة 

 اختار و. ماالنج-كدوعكانداع Kh. Malik dalam   no 01 rt 01 rw 04شاريع 

مبكان  يتعلق ة.الباحث من مسكان ادلكان أقرب ألهنا تعترب صة ذلك ادلكانالباح

 ةادلدرسألّن الرتبية اإلسالمية يف ، ث ىناكالبح أبداءادلهتمني  ثالباحثإن ، البحث

بطريقة واستخدام  يف ادلسجد يتم الذي القرآن الكرمي الدراسة حتسنييزيد مبواد  ىناك
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  Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 305 – 307  



)طريقة اجلربيل(. كان يف الرتبية اإلسالمية الينخفظ بوجود  مدرستهم من خاصة

يناسب مبا مهم ، جون ادلمتازونخر تادل سو  حيصل ادلادة حتسني القرآن فيها، لذلك

 . تطور العلمبذلك متريا ك  ، وزمانال بتطوير يقدر أن يناسب و ادلدرسة

و يف ذلك مؤسسة التعليم ىناك مدارس منهم مدرسة الروضة األطفال 

ادلهنية و  الثانويةو مدرسة  الثانويةو مدرسة  الثانويةمدرسة اإلبتدائية و مدرسة 

ادلعهد يتطورون ابالندماج. كانت الباحثة ترتكز يف ىذا البحث على تنطيم التعليم 

 ادلهنية ابلتكاملي بني تنظيو التعليم احلديثة و التقليدية. الثانويةيف ادلدرسة 

 مصادر البياانت.  .د 

 .البياانت نيلحصول من  ىو موضوع بحثيف ال البياانتمصادر 
3

بؤسس  

 أخذىا، ينقسم على قسمني مها: 

 البياانت األولية.  (أ 

من  ةلباحثاب مباشرة مجعها أو هانيلاليت  ىي البياانت البياانت األولية

. ينال بياانت جديدة أو لبياانت األصليةاب ىذه البياانت أيضا وتسمى. ادليدان

 و ةادلهني الثانويةو ادلدرسون يف ادلدرسة  ادلدرسة من مدير مباشرةمصادر 
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  Arikuma Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006), hlm 129 



 سهولةال و ةادلدرس وجود و حال البياانت ىم عنحاصل  إنّ  تالميذ ىناك.ال

 تالميذ. ال و وم، وادلعلميف ادلدارس ميالتعلعملية  ادلدرسية، و

 البياانت الثانوي.  (ب 

ادلصادر ادلوجودة  )الوثيقة( أو من إّن البياانت الثانوية ىي مجع البياانت من 

أو ادلصادير ادلكتوب. كانت  4البرر اآلخر، و يسمى أيضا ابلبياانت ادلعينة

يصدر من الكتب و الكتابة العلمية و الوثيقى الرمسية ادلدرسة و  الثانويةالبياانت 

القيودات و أشبها ذلك. و كانت البياانت حتاصل يف ىذا البحث منهم البياانت 

ادلهنية و النظرة و البعثة  الثانويةخصية مدير ادلدرسة و شخصية ادلدرسة الر

 ادلدرسة.

 عملية  يالتكامل تستطيع أن تررح عن أّن الباحثة رجو، يىذين ادلصدرين وجودب

 .احلديثة والتقليدية ميالتعل

 مجع البياانت و وسيلتها. .ه 
 منهم:  كيفيالبحث ال ستخدم يفي الذي البياانت مجع أسلوب
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 M Iqbal Hasan, Pokok – pokok Metodolog Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta: Ghalia Indonesia, 

2002), hlm 82 



 مالحظة.  (أ 

 البحثيف البياانت  ادلستخدمة يف مجع ىي مجع البياانت ادلالحظةمنهج 

 ابحثة أن، جيب على ادلالحظةعملية  يف. االسترعار ادلراقبة و من خالل العلم

البد لإلىتمام  و جيدا. لذلك تسجيل حاصل ادلالحظة دائما فهم نتذكر و

 بعض األشياء: 

 وقت الكتابة.  (1

(. عمل ىذا احلال on the spotىو حينما تسري ادلالحظة ) أحسن وقت الكتابة

 الجتناب النسيان حينما سيكتب بعد ادلالحظة. 

 طريقة الكتابة.  (2

(، فيكتب بكلمة الرائسية on the spotإذا الميكن أن يكتب مباشرة )

(keywords .) 

 كتابة يف وسط ادلالحظة.  (3

 تكتبأي كانت الباحثة  بو، أن تعمل كنمت يتال طريقة اآلخر ىي ه الطريقةىذ

 ىو الوقت ادلناسبىذا و  توقفت، الحظةأنرطة ادل وسطيف  ظةادلالح حاصل

 ذلك الوقت. يف  ةادلالحظ كتابةل



 و آلة التصوير نهمم األدوات، اىل بعض حيتاج ةادلالحظ صحة قيةلرت 

 األحداث يف تسجيل الحظةادل دلساعدة آلة التصوير يستخدم مسّجلة شريطية.

 لةىذه اآل ،ادلقابلة آلة كآلةستخدامها  ال انب، جبكذلك مبسجلة شريطةو . صورب

 ابستخداميف حني ادلالحظة.  الذي مسعت أن نتذكر ما أيضا الباحثة يساعد

 أكثر علىج تا حتاألشياء اليت  فقط على رتكزت ةمالحظأّن ، مسجلة شريطة

 النظر.
5

  

 منهج ادلقابلة.  (ب 

 ادلقابلة أجراه حوار الرفحي أي الستبياناب ة أيضامقابل يسمى

 ة.قابلابدل ادلعلومات للحصول
6

( يعترب أّن 1811) Susan Stainbackكان  

، اليت حتدث الظواىر و ادلواقف شرحيف  عمقأ أشياء أكثر يعر  سو  ثالبح

 Esterbergفقط. و كذلك  دلالحظةاب أن يوجد ال ميكنويف ىذه احلالة 

 يعترب أّن ادلقابلة ىي أىم يف البحث.  (2002)

عالقة  جتعلادلقابلة  قدرأن تعلى مقابلة ، جيب ادلقابلةمنهج إجراء  يف

 التحدث رتدد يفيرعر أن ي و معا، ستعد للعملي صادر ادلعلوماتادل حت جيدة
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 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm 115 – 119  

6
  Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm 161  



 ةالباحث اليت يستخدمها ادلقابلة ية. منهجواقعادلعلومات ال يعطيأن  ستطيعي و

احلصول  مجعها و يريدالبياانت اليت  لتحديد مقدما يستعدّ ىي  مكتوب() منظم

 .عليها
7

  

 منهج الواثئقي.  (ج 

 ركلب واثئق موصف البياانت جلمع من ادلناىج حدأ الواثئقي ىو منهج

و غري ذلك. يف أنرطة منهج الواثقي، كانت اليوميات، والتقارير، كتابة   ، وصور

 الكتب و الواثئق و القوانني و غري ذلك.الباحثة حتقيق الكائنات مثال 
8

 

 حتليل البياانت.  .و 

صل حياليت  ابلتنظيم رتبيب البياانتحتليل البياانت ىي عملية البحث و ال

. لذلك تستخدم الباحثة بعض الواثئق و ةادلقابل و ميدانية ةالحظادل من ىامش

 أسلوب حتليل البياانت ىم: 

 الحظةادل من البياانت البحثيةمع ادلستخدمة جل مجع البياانتمنهج ادلالحظة،  (أ 

ما  دائما فهم تذكر وت ابحثة أن، جيب على ادلالحظة عمل يف .االسترعارو 

 . ليتم تسجيلها جيري
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  Sugiyono, ادلصدر السابق., hlm. 318 – 319  

8
  Burhan Bungin,  السابقادلصدر ., hlm. 121 – 122  



للحصول على  ادلقابلة تعمل شفحي الذي استبيانمنهج ادلقابلة، ىو  (ب 

 ة. قابلمب ادلعلومات
كتابة   ، وصورال واثئق يف شكل مجنهج الواثئقي، ىو أحد ادلناىج مجع البياانت (ج 

 و غري ذلك. ، والتقارير،ةاليومي

 الفحص من صحة البياانت.  .ز 

 إذا مل يكن ىناك تعترب ابطلة أن تستطيعالبياانت  كانت،  كيفيالبحث ال يف

. يف ىذا البحث يستخدم بعض واقعيف ادل واقعما ي و ةالباحث تقرر بني اختال 

 الطرائق لتصحيح البياانت ىنهم: 

 متديد ادلراركة.  (أ 
 فهم على ةساعدة الباحثلي كل مرحلة البحث ىو يف ةالباحث حضور

صادر ادل بحث. يرجو على الباحثة حينما معيف ال مجعها البياانت اليت مجيع

طويال  وقتا ذلا ةلباحثل البد لكلذجيدا  فهم ةالباحثجعل  ادليدانيف  نيادلعلومات

تستطيع أن تفتش ادلعلومات اليت قد انلتها  . إّن الباحثةنيصادر ادلعلوماتادل مع



بسبب ادلعلومات  احلصول خطاء يفاأل نبتجتتستطيع أن  حت ،دلرة الثانية

 .صادر ادلعلوماتادل معالوقت الباحثة  طول
9

  

 تثليث.  (ب 

شيء  اليت تنفيذ البياانت صحةلتفتيش  ستخدمت يتال طريقةىو  التثليث

 الرأي . مباادلقارنة بيهذه البياانت أو التفتيش لغرض البياانت من خارجآخر 

 ةادلالحظ بياانتمقارنة ىو صادر البياانتمب التثليث أن يذكر (Patton) ابتون

يف كل  ا يقالمب بحثال حال على الناس يقولبني ما  يقارنادلقابلة،  حباصل

 .وثيقةال حمتوايت و لةادلقاب حاصل، ويقارن بني وقت
10

 طريقة ذلك أنل 

 الثانوية و ألوليةا من لصحياليت  البياانت بني قارني ىو لبحثا اىذيف  التثليث

 . واثئقال من

 تفتيش.  (ج 
صادر إىل ادل الباحثة لصحتاليت  البياانت تفتيش ىو عملية تفتيشال

ت لحصقد اليت  البياانت عريفلت ىو تفتيشال غرض من ىذا. ادلعلومات

                                                           
9
ادلصدر السابق   ., hlm. 254 – 255  

10
ادلصدر السابق  ., hlm. 256 – 257  



 بعد اكتمال إّن يتم التفتيش. البياانت صادر ادلعلوماتمبا قد أعطى ادل مطابقة

 بات.ستنالا بعد أو احلقائق، بعد احلصول على أو، مجع البياانت
11

 

 مراحل البحث.  .ح 

 الثانويةمراحل البحث عن تكاملي تنظيم التعليم احلديثة و التقليدية مبدرسة 

ينقسم على ثالثة ادلراحل.  ماالنج-ادلهنية احليات يف الرتبية اإلسالمية كدوعكانداع

 منهم، مرحلة االستعداد، مرحلة العملية، و مرحلة االنتهاء )اآلخر(. 

 مرحلة االستعداد.  (أ 

 أو التوجو األولية ادلالحظة ة تفعلالباحث أنّ ، ستعداديف مرحلة االكانت 

يف  كمرجع أسئلة البحث لرتتيبعامة ال التصوير األولية أو ادلعلومات حلصول

 الثانوية. لتسهيل مراحل البحث إىل ادلدرسة طروحةلأل ة البحثرتاحاق تقدمي

ادلهنية احليات فنصنع رسالة اإلذن من عميد الكلية علم الرتبية و التعليم جامعة 

 فتصنع الباحثة ،اإلدارة انتهى يف االستعدادبعد . ماالنجاإلسالمية احلكومية 

 تتعلق ها الذيمبادئكأسئلة ادلقابلة   تصنع ذلك . بعدكزيرت  لكي لبحثا تصميم

 منهجية تلاليت حص البياانت حت هاحل أو اجلواب حبث و مبراكل البحث
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  Sugiyono, ادلصدر السابق., hlm. 375  



كرسة  مثل ثالبح أداوة ة أن تستعدّ الباحثكانت ،  ذلك . جبانبومتعمقة

 و غري ذلك. ، آلة التصوير ، وللكتابة

 مرحلة العملية.  (ب 

تبحث  ةكخطوة أولية الباحث من البحث، أىم مرحلة ىي عمليةمرحلة ال

ال عن ح أولية بياانت حلصول ةادلقابل البحث و الستخدامها يف رمسيةالواثئق ال

نظام التعليم احلديثة و التقليدية يف تطوير تربية إسالمية ىناك زايدة الدرس أي 

 ذلك يف مونادلعل و ةرسمديري ادلد على ورطالذي يمبادة الدراسة القرآن. 

 . الدرس ليم ذلكيف تع التقليدية احلديثة و ميم التعلانظ يتكمل كيفيةأي   الدرس

كانت البياانت اليت   و .يف ىذه ادلرحلةتئيد الباحثة ادلالحظة و ادلقابلة 

 بحثال الوقت يفطول  حتليل البياانت إّن اجراء .على الفور تحلّ ف قد مجعت

 حتليل دونبكن ال مت ادلالحظةبحث. إّن هناية ال حت ولاأل مستمر من عمل و

البحث و  ىو عملية حتليل البياانت ت.احلصول قداليت  من البياانت لتطوير

 لكي خرىاأل وادلوادميدانية،  ةمالحظ ادلقابلة، و النصوص نهجيةمب تنظيم

، تنظيم العملعلى  حتليل البياانت ويرملانتجايها.  متقد ة تستطع أنلباحثا



 حتديد و ادلهمة األشياءالكرف عن  ، والنمطحبث  البياانت و مجع وحل، 

 سيقدمو. ما 

 بياانتبقارنة ادل أوالتحقق تفعل الباحثة عن ، البياانت مجع بعد أن

مل تعر  من تفتيش صحة أو  كرفت اليت مل األشياء جل معرفةأل لبحث،ا

 البياانت أيضا. 

 ج( مرحلة االنتهاء. 

البياانت بعد ترتيب مرحلة االنتهاي ىي مرحلة اآلخر يف البحث. كانت   

و تلخيص و مراجعة مث التايل يقدم بركل كتابة اقرتاحة البحث لألطروحة ينال 

و صحيح. و يف اآلخر ىو كان كتابة البحث  صادر ادلعلوماتالصدق من ادل

 . ماالنجيرجع إىل نظام كتابة العمية من جامعة اإلسالمية احلكومية 

 

 
 



 باب الرابعال

 نتائج البحث 

 . ماالنجاملهنية احلياة  الثانويةتصوير العام عن مدرسة  . أ

 . ماالنجاملهنية احلياة  الثانويةاجلغرويف املدرسة  واقعم .1

مدينة ادلالج ىو أحد من أكرب ادلدن يف إندونيسيا، جوانب ادلدينة ادلالج 

بٍت مؤسسة اإلسالمية الذي التزال هتتّم إىل الشباب و األخالق و الدين أيضا.  

كان الوالدان الذي يسكن يف ادلدينة الكبَتة وجب عليهم أن يفكرون بفكر 

ون أن يدرسوا أطفاذلم إىل شديد قبل يدرسون أطفاذلم إىل ادلدرسة، ألهنم يريد

ادلدرسة اليت هتتم جيدا يف العلوم و األخالق و الدين. كأن اآلن حنن يف عصر 

العودلة يقلق اآلابء على ابنهم. فال نتعجب إذا حيًتون اآلابء إىل ادلدرسة اليت 

 تغرس قيم األخالق و الدين جبانب اعطاء العلوم اآلخر. 

ي أحد ادلدارس ادلختارة ابلوالدين كمكان ادلهنية ى الثانويةكانت ادلدرسة 

الدراسة البنهم، ألن ىذه ادلدرسة كمدرسة ادلهنية اليت هتتّم األخالق و الدين 

ادلهنية ىو أحد ادلدارس من مؤسسة  الثانويةعلى تالميذىم. إّن ادلدرسة 

. كانت تلك ادلؤسسة تبدأ من االن اإلسالمية احلياة اإلسالمية جبانب مدينة ادل



و  الثانويةو مدرسة  الثانويةحلة روضة األطفال و مدرسة اإلبتدائّية و مدرسة مر 

ادلهنية. ىذه ادلؤسسة قريبة مبدينة و سهلة لذىب إىل تلك  الثانويةمدرسة 

)السوق الكبَت( إىل الشرق و ىناك ادلكان  ماالن ادلدرسة، أي من وسط ادلدينة 

  ابسم كدوعكانداع، و ىناك سنجد ىذه ادلدرسة.

قد بٍت ىذه ادلؤسسة اإلسالمية يف دائرة كدوعكانداع أي يف شاريع  

 (1jl. K.H. Malik Dalam no 01 rt 01 rw 04كيائي احلاج مالك داالم منرة 

(Kedungkandang – Malang. .مكاهنا  إما كان ىذه ادلدرسة جبانب ادلدينة لكن

 . متعةيف القرية ادل

 . ماالنجاملهنية احليات  الثانويةسرية املدرسة  .2

ادلهنية جزء من مؤسسة تطوير الًتبية احلياة  الثانويةكانت ادلدرسة 

ىي أحد مؤسسة اإلسالمية اليت نظرة علوم الدنيوية و  (YPPAI)اإلسالمية 

بكيائي  1191مايو  11، قد بٍت منذ ماالن  –األخروية يف كدوعكانداع 

ربية احلياة اإلسالمية ىناك مؤسستان احلاج عبد العزيز. يف أول الوحلة أن ت

الًتبيتُت مها مدرسة اإلبتدائية و مدرسة الدينية الذي يؤسس معهد احلياة 

 اإلسالمية. 



يف سنة  الثانويةبٍت روضة األطفال و بٍت مدرسة  1191كانت يف سنة 

احلكومية( و  الثانوية)متساوي مبدرسة  الثانويةبٍت مدرسة  3112و سنة  1191

ادلهنية يف سنة  الثانويةبٍت ادلدرسة اإلسالمية العليا. و بٍت مدرسة  3111سنة 

 كما قال أستاذ صاحلُت كرئيس ادلدرسة يف ادلقابلة:   3113
"Seiring waktu Yayasan Pengembangan Pendidikan al-Hayatul Islamiyah 

mereka mengembangkan di bidang pendidikan ingin memberikan nilai dan 

hasil yang bagus untuk murid dalam segi agama akan tetapi juga 

memberikan Ilmu keahlian khusus juga. Dan sejumlah besar siswa dari 

masyarakat dan orang tua ingin anak mereka tinggal di pondok dan dapat 

belajar di sekolah menengah kejuruan dan kemudian di 25 Mei 2012 

dibangun sekolah kejuruan yang disebut SMK  "  

"مبرور الوقت كانت مؤسسة تتطور الًتبية احلياة اإلسالمية و معهد أطور 
يف الًتبية حىت ادلعهد يريد أن يعطي قيم و نتائ  األكثر إىل التالميذ أي 
سوى اعطاء علوم الدين يرجو عندىم ادلهارات اخلاصة أيضا. و كثرة 

ستطيع أن الطلبة من اجملتمع و اآلابء يريدون ابنهم يسكن يف ادلعهد و ي
 YPPAIأن  3113مايو  39ادلهنية مّث يف  الثانويةيدرس يف ادلدرسة 

ادلهنية  الثانويةتسمى مبدرسة  ادلهنية الثانوية ادلدرسةاحلياة اإلسالمية يبٌت 
".SMK El-Hayat)احليات )

1
  

ليس من مدخالت اجملتمع و اآلابء   ادلهنية الثانوية ادلدرسة إّن بناء ىذه

يف دائرة  VEDCاحلياة اإلسالمية يتشاور إىل  YPPAIبل من  التالميذ فقط،

 VEDCأرجوساري لفتح القسم ادلطابق يف تلك ادلدرسة. و يعطي ادلدخالت 
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 Wawancara dengan  Kepala SMK el-Hayat Ust. Sholihin, S.PdI pada tanggal 17 April 2015 



. (TSM)و قسم ىندسة اجلوالة  (TKL) اخلفيفة ىندسة السياراتلفتح القسم 

يعطي ادلدخالت الفتاح ذلك القسمُت بنظر الفرصة إىل السنوات  VEDCكان 

ادلستقبل أن قسم السيارات زلتاج جدا. على األقل ينفع التالميذ علمهم 

 . Shalihin, S.PdIادلهنية األستاذ  الثانويةحلجاهتم، كما قال رئيس ادلدرسة 

 هوية املدرسة.  .3

 ت. ادلهنية احليا الثانوية: ادلدرسة   اسم ادلدرسة .أ 

 .اخلفيفة ىندسة السيارات:   مهٍت .ب 

 (.1Jl. KHشاريع كيائي احلاج مالك داالم منرة :   عالمة .ج 

Malik Dalam No. 01 RT 01 RW 04 Timur Sungai  Kel 

(Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang . 
 131.9/9191/29.92.219/3113:   منرة اإلذن .د 

  NSS :231-190-113-192) )منرة احصائية ادلدرسة  .ه 

 31992191: (NPSN)منرة األساس ادلدرسة الوطنية  .و 

  3111/3113:  سنة التأسيس .ز 

: مؤسسة تطوير الًتبية احلياة اإلسالمية  اسم ادلؤسسة .ح 
(YPPAI) 

 ابلشهادة.   : دلؤسسة كالوقف  مركز األرض .ط 



 : شهادة الوقف.  رسالة ادللك (1

  M2  5.666:  وسع األرض (3

 : دلؤسسة.   حالة ادلبٌت .ي 

 31:  عدد ادلدرسُت .ك 

  11:  عدد ادلسؤول .ل 

 : معلق  سلسلة اللجنة .م 

 : معلق  صور ادلبٌت .ن 

 تالميذ 110:  عدد التالميذ .س 

 احليات.  (SMK)املهنية  الثانويةمدرسة  .4

 احليات.  (SMK)نظرة، بعثة، شعار، و نصائح املدرس  .أ 

 نظرة.  (1

كمؤسسة اليت تقدر أن حتصل ادلتخرج  SMK El Hayatبوجود 

 مطابق ابحتياج يف العمل و ذلم اإلميان و التقوى. 

 

 



 بعثة.  (2

استعداد التالميذ ابإلميان و التقوى، األخالق، الذكية، ادلاىرة،  (أ 

 صحة اجلسمنية و العقلية. 

 تشكيل الشخصية لديو الروح و القدرة التاجر.  (ب 

 تشكيل عالقة العمل.  (ج 

 شعار.  (3

SAKTI : .تالميذ الفعايل اإلبكاري القوي ادلفكر 

 نصائح املدرس.  (4

 فاسأل إىل اآلخرين العامل إن مل تعرف.  ( أ

 نيل جناح الدنيا و اآلخرة ابلعلم.  ( ب

 هيكل املنظمة.  .ب 

ادلهنية منظما ىناك  الثانويةإّن ىيكل ادلنظّة يف ىذه ادلدرسة 

رئيس ادلؤسسة و رئيس ادلدرسة و رئيس قسم ادلنه  و غَت ذلك، 

 . 1.1نستطيع أن نرى الكاملة يف اذليكل 

 



 حالة املدرس و العامل.  .ج 

مساعد، و ىناك  0مدرس و  19إّن يف ىذه ادلدرسة ىناك 

 .1.3اذليكال الكامل الذي يبُت عنهم يف 

 . SMKحالة التالميذ يف  .د 

تلميذ الذين يتكون من  39ىناك  11كان التالميذ يف فصل 

 . 1.2رجل يستطيع أن يرى يف ىيكال  32

 حالة الوسائيل و اللوازم.  .ه 

إما كان ىذه ادلدرسة اجلديدة ىناك الوسائيل و اللوازم فيها، و 

 .  1.1بيان كامل يف اذليكال 

 . SMK el-Hayatجناح  .و 

 .1.9ف يبُت  يف اذليكال ىناج النجاح ادلدرسة يف ادلسابقة سو 

 تقدمي البياانت و حتليلها.   . ب

اليت عملت    إن تقدمي البياانت أبسس النظرية و ادلالحظة و ادلقابلة

ادلهنية احليات مباشرة. كانت البياانت األصلية درسها  الثانويةالباحثة يف ادلدرسة 

مصادر و حتليلها و تفريقها و تلخيصها. و البياانت األصلية قد حتقيقها إىل 



فعالية  (1. لذلك أن البياانت ينت  اإلجابة عن أسئلة البحث، ىو: )ادلعلومات

 الًتبية و التقليدي من انحية ادلنه  يف احلديثالتكامل بُت عملية التعليم 

التكامل بُت عملية  واقع (3؟  )ماالن ادلهنية احليات  الثانويةاإلسالمية مبدرسة 

 الثانويةة و التقليدي من انحية ادلنه  يف الًتبية اإلسالمية مبدرس احلديثالتعليم 

 ؟. و ىذا نتائ  التحليل طول يف البحث. ماالن ادلهنية احليات 

و التقليدي من انحية املنهج يف  احلديثم فعالية التكامل بني عملية التعلي .1

 . ماالنجاملهنية احليات  الثانويةالرتبية اإلسالمية مبدرسة 

 متطور من يبدأكما شعران ىذا الوقت كان الزمان متطور و متقدم. 

ر الًتبية ي. و لكن بوجود تطو الوقت احلاضر متزايد يف بيةالًت  و تكنولوجيا

فالنستطيع أن نًتك تربية الرسول هللا الذي قد علمو. منذ تربية ادلعهد أو مشهور 

 ابلتعليم التقليدي كالًتبية يف إندونيسي منذ األول حىت اآلن. 

يف يف تعليم حتسُت قراءة القرآن يف تلك ادلدرسة كما حلظت الباحثة 

يرى من وجو التالميذ غَت عملية التعليم . يف يستخدم منه  اجلربيل 11فصل 

بوجود يف حسن قراءة القرآن التالميذ. ، و كان استخدام ذلك ادلنه  يرتقي مملة

ىو متفاعلة لتعليم منه  اجلديد من مجع بُت منه  التعليم التقليدي و احلديث 



بدأ التعليم يف ساعة  إما كان التعليم هنار. التالميذ يف مادة الدراسة قراءة القرآن

حىت ساعة الثانية، بعد صالة الظهر جيلسون التالميذ يف ادلسجد  الواحدة

ينتطرون رليئ ادلدرس. كان التعليم حتسُت القراءة القرآن يف ادلسجد بعد صالة 

يستخدم منه  اجلربيل الذي فيو عملية التعليم مبنه  التقليدي و  الظهر مجاعة.

فيو قراءة القرآن واحدا و احلديث. كان التعليم مأخوذا من منه  التقليدي أن 

فواحدا بعد قراءة ادلدرس. و أما مأخوذا من منه  احلديث كان التعليم ممتع  و 

كما مالحظة الكاتبة يف الفصل سيؤكد   3 غَت مملة لذلك جعل التعليم أحسن.

 مبقابلة بُت الباحثة و مصادر ادلعلومات.

عن تقدم  يبدأ أن يبحث يف الًتبية ألن نفكر احلديثو كان التعليم 

كما قال الزمان اآلن ىناك اإلبتكارات يف منه  التعليم الذي مير يف الفصل.  

 رئيس قسم منه  الدراسي أستاذ دمحم واحد إىل كاتبة يف ادلقابلة:
“Pembelajaran tradisonal yang berbasis pesantren sangatlah berbeda 

dengan pembelajaran umum, bisa dilihat dari perbedaan karakter dan 

sopan santunnya. Di SMK sendiri ini menerapkan pembelajaran agama 

lebih lama dari ketetapan yang beredar dai diknas yaitu ada pembelajaran 

agama 6 jam setiap minggunya. Dan pembelajaran tradisional akan selalu 

relevan digunakan kapan saja, mengingat pembelajaran tradisioanal ini 

mengikuti jejak Rasulullah. Namun tidak dipungkiri pula dengan hadirnya 

pembelajaran modern yang ada di dunia pendidikan. Dan kita sebagai 

pendidik harus pandai dalam memaknai pembelajaran modern itu sendiri, 

yaitu dengan adanya inovasi-inovasi dalam metode pembelajarannya. 
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Pengintegrasian diantra kedua metode tersebut tetap diperlukan, karena 

mengingat dunia pendidikan pun juga mengikuti perkembangan zaman 

namun untuk materi agamanya tetap berdasarkan Al-Qur’an dan Al-

Hadits" 
تعليم التقليدي يؤسس على ادلعهد متفرق بتعليم يؤسس العامة،  إن"(

يستطيع أن يرى من طبيعة التالميذ و أخالق التالميذ. إّن يف ادلدرسة 
ادلهنية تطبق تعليم علم الدين أكثر من تعيُت ادلعيار الًتبية  الثانوية

الوطنية. و تعليم مبنه  التقليدي مناسب طول الوقت و الزمان و ال 
الذي ىناك اإلبتكار الكثَتة و اجلديدة  احلديثينايف عن منه  التعليم 

ر بينهما زلتاج ألن حالة الًتبية اليوم متطور مبسَت تطو فيو. إّن التكامل 
  2.)"الزمان و لكن دلادتو يؤسس على القرآن و احلديث

و يؤكد بقول مدرس الًتبية اإلسالمية أستاذ دمحم أفندي إىل الكاتبة يف 

 ادلقابلة:
“Bahwa pembelajaran tradisional itu lebih mengena kepada murid pada   

dahulunya, kalau untuk saat ini hanya menggunakan metode tradisional 

dalam pembelajaran itu akan membuat anak didik menjadi jenuh. Karena 

mengingat tuntutan sosial di masyarakat kita saat ini, dan metode modern 

pun juga diperlukan dalam proses pembelajaran. Dan pengintegrasian 

kedua metode tersebut juga diperlukan untuk saat ini akan tetapi materi 

PAI tidaklah berubah”. 
"إّن التعليم التقليدي أفضل للتالميذ ماضيا و لكن ذلذا الزمان (

يف  ملةيستخدم منه  التعليم التقليدي فقط سيجعل التالميذ يشعر ابدل
كان منه    اليوم يف رلتمعنا لب االجتماعيةادلطالتعليم. ألن يذّكر عن 

   1.)حيتاج يف عملية التعليم اآلن" احلديثالتعليم 
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كما عرفنا أّن مجيع ادلداريس يف ىذا الزمان على األكثر يعلم الًتبية 

اإلسالمية إما كان يف مدرسة احلكومية أو العامة، كانت مدرسة اإلسالمية تعليم 

الًتبية اإلسالمية من مجيع مواضيعها، كما عرف يف الًتبية اإلسالمية ىناك 

 ادلواضيع الكثَتة، منهم: 

 القرآن و احلديث.  .أ 

 دة األخالق. عقي .ب 

 التاريخ الثقافة اإلسالمية.  .ج 

 فقو.  .د 

إن يف ادلدرسة تعليم الًتبية اإلسالمية ابلدقة أي تفيق بُت ادلواضيع 

ابدلواضيع اآلخر. و لكن ادلتفرقة مبدرسة العامة اليت تعليم مجيع ادلواضيع تكون 

 انويةالثواحدا الذي يسمى ابلًتبية اإلسالمية. كما وجدت الباحثة يف ادلدرسة 

بية اإلسالمية لتالمذىم. جبانب يف ادلهنية كمدرسة العامة اليت هتتم جدا عن الًت 

تعليم الًتبية اإلسالمية كان ادلدرسون يزيد بعض ادلواضيع لًتقية النتائ  يف الًتبية 

 BBQإن . BBQ سماإلسالمية منهم حتسُت قراءة القرآن الكرمي مسي ادلختصر اب

ىو زايدة ادلادة جلميع التالميذ من فصل األول إىل اآلخر أي فصل الثالث الذي 



يشرف برئيس ادلدرسة مباشرة يف النهار بعد صالة الظهر مجاعة و تعليمو متفرقة 

 بُت الفصل: 

Kelas Hari Waktu 

X Senin 13.00 – 14.00  

XI  Selasa  13.00 – 14.00 

XII Rabu 13.00 – 14.00 

 

كانت ادلدرسة ترجو إىل تالمذىم ماىرون يف علم  BBQبوجود الربانم  

الدين ىو يف علم القرآن الذي حيتاجو ادلسلمُت يف كل يوم جبانب ماىرون يف 

يف ىذه  BBQكمدرس  S.PdIعلم العام كما قال رئيس ادلدرسة األستاذ صاحلُت، 

 ادلدرسة:
Pengajaran BBQ ini ditangani langsung oleh kepala sekolah, karena dari 

pihak kepala sekolah sendiri ingin mengetahui dan memantau 

perkembangan anak didiknya dalam keagamaan secara langsung. 

Meskipun sebenarnya Beliau sibuk akan tetapi menyempatkan waktunya 

untuk anak didiknya (setidaknya saya ada waktu sedikit, dari pada tidak 

mengajar anak-anak sama sekali) tutur beliau kepada peneliti. 
من رئيس ادلدرسة مباشرة ألن يريد أن يعرف و يشرف  BBQ"إن تعليم 

تطوير التالميذ يف الدين مباشرة. إما كان أنو مشغول و لكن يفرغ وقتو 



لتعليم، التعليم    قت قليلقليال لتعليم تالميذىم )على األقل يل و 

  9التالميذ ابتة( كما قال إىل الباحثة".

يستخدم منه  "جربيل"، يسمى بو ألن يتمسك إىل  BBQإن يف تعليم 

اليت   9 – 1وحي األول إىل النيب دمحم صلى هللا عليو و سلم أي سورة  العلق 

كلمة األول فيها كلمة "اقرأ" معناه أمر للقراءة. من ذلك ادلعٌت فسمي مبنه  

اجلربيل الذي فيو كلم االقرأ أي أمر القراءة )تعلم(. بوجود منه  اجلربيل يرجو 

ة الجتناب ممتع ة، ألن يف ذلك ادلنه  جعل التعليم ممتع على التالميذ أن يتعلم 

 التالميذ يف التعلم.  مملة

  0منه  اجلربيل: خطوات

 كان ادلدرس تعيُت اآلية و يقرأ يف األول مث التالميذ يعيدون القراءة.  .أ 

 بعد القراءة مث سأل ادلدرس إىل تالميذىم عن التجويد.  .ب 

بعد القراءة مجاعة، يشَت ادلدرس بعض التالميذ لقراءة واحدا فواحدا و  .ج 

 جتوده. 
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ختتام ابعطاء األسئلة إىل و يف اآلخر يسرح من زلتوى تلك اآلية مث اإل .د 

 التالميذ عن دراسة اليوم. 

االمتحان يف االنتهاء ادلادة ىناك امتحان الشفحي و التحريري يف امتحان  .ه 

 النصف و اآلخر ادلدرسة. 

هنارا فغدا صباحا ىناك العقاب دلن غائبون  BBQكانت التالميذ اليت اليتبعُت 

 ىو يقوم أمام لواء اإلندونيسي بقراءة القرآن. 

و التقليدي من انحية املنهج يف  احلديثالتكامل بني عملية التعليم  واقع .2

 . ماالنجاملهنية احليات  الثانويةالرتبية اإلسالمية مبدرسة 

بسبب التالميذ مملة يف عملية التعليم مث  التعليمواقع التكامل يف ىذا 

ألول ادلرة  .يفكر ادلدرس عن كيفية جعل التعليم ممتعة حىت ظهر منه  اجلربيل

يهدف ، 11و  11يستخدم لفصل  بعده 13منه  اجلربيل يف فصل استخدم 

 9لًتقية اجلودة التالميذ.

ألول ادلرة بٍت ىذه ادلدرسة يف برانم  حتسُت القراءة القرآن الكرمي ىو 

بتدرجيي جلميع التالميذ و بعد انتهاء احلفظ مث يستمرون إىل جز  21حبفظ اجلز 

                                                           
7
 Observasi di kelas X pada tanggal 11 Mei 2015 hari Senin pukul 13.00 – 14.00 WIB  



األول. كان برانم  حتسُت القراءة القرآن ىو يبدأ صباحا قبل بداية الدراسة يف 

رب الصوت، و لكل الفصل ىناك الفصل و يشرف القراءة من الدوان ادلدرس مبك

ادلدرس الشرافهم و يتبع القراءة القرآن أيضا. و لكل الفصل ىناك مكرب الصوت 

الستماع حتسُت القراءة من الدوان. و أما التقييم ىو ابمتحان النصف و اآلخر 

 حبفظ بعض الصور و جتويده. 

أي  soroganابستخدام منه  احلفظ أن النتائ  انقص مث يتغَت مبنه  

مجيع التالميذ البد ذلم أن يستعدون بعض االيتعداد قبل أن يتوجهوا إىل ادلدرس 

لتحسُت القراءة القرآن، إذا نقصان االستعداد و اليستطيع يف القراءة و التجويد 

فهناك العقاب منو. حينما ابستخدام ىذا ادلنه  نتائجو أحسن و لكن التالميذ 

 ستخدام ىذا ادلنه . ة و خوف منظور من وجههم ابممتع غَت 

و مسرور  ممتع مث يفكر رئيس ادلدرسة أبي منه  مناسب هبم أي منه  

يف التعلم عند التالميذ و ادلدرس و النتائ  حسن أيضا. مث وجد ادلنه  ادلناسب 

ذلم و مسي مبنه  اجلربيل. إن رئيس ادلدرسة يفكر كان منه  اجلربيل سيكون 

ة و ادلسرور و متع ذا ادلنه  سيستخدم ابدلادلنه  ادلناسب للتالميذ، ألن ى

 ذلم حىت يستخدم ىذا ادلنه  حىت اآلن.  ملةالجيعل ادل



 كما قال األستاذ صاحلُت إىل الباحثة:
“Metode ini mengadopsi dari metode lama namun dibentuk sedemikian 

rupa yang akan menjadikan para murid nyaman dan senang selama 

pembelajaran berlangsung. Dan ketika menerapkan metode jibril ini 

pembelajaran pun berlangsung di masjid, karena mengingat masjid 

merupakan ciri utama dalam pendidikan lama/tradisional dan di dalamnya 

terjadi pembelajaran yang menyenangkan yaitu mengusung dari metode 

baru/modern”. 
ليدي/القدميي و لكن ىناك التغيَت ق"إّن ىذا ادلنه  مأخوذ من منه  الت

ة و ادلسرورة متع قليال فيو كان ىذا ادلنه  سيجعل التالميذ تلعم ابدل
طول التعليم. و مكانو يف ادلسجد ألن ادلسجد خصائص الرئيسية يف 

ة الذي متع ناك التعليم ادلالًتبية التقليدي أو القدميي و لكن فيو ى
أو اجلديد ألنّو يريد أن جيعل بيئة اإلسالمية يف  احلديثمأخوذ من منه  

  9ادلدرسة إما كان ىذه ادلدرسة العامة ".
التكامل بُت عملية  واقعمبسَت يف حبس ادلنه  ادلناسبة ابلتالميذ فهناك 

، بسبب اخلربة اخلدمة القدمية رئيس ادلدرسة يف احلديثالتعليم التقليدي و 

 مؤسسة اإلسالمية احلياة اإلسالمية. 

 مث يؤكد بقول قسم ادلنه  الدراسي: 
“Terjadinya integrasi dalam metode pembelajaran tradisional dan modern 

adalah karena tuntutan sosial masyarakat yang tinggi. Mengingat 

masyarakat kita juga menginkan yang terbaik untuk para anaknya. Serta 

mengikuti perkembangan anak didik pada saat ini, yaitu mengembangkan 

3 kecerdasan anak kognitif, afektif, dan psikomotorik”. 
ىو كثرة ادلطلوبة من  احلديث"إّن التكامل بُت منه  التعليم التقليدي و 

. و اتباع التطوير األوال اجملتمع ألهنم يريدون التعليم األحسن ألوالدىم
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ادلعريف و الشعوري و    ذلذا الزمان، ىو تطوير ثالث ادلهارات األوالد
 1".الفعايل

 و قال مدرس الًتبية اإلسالمية: 
“Merupakan kebutuhan dari proses pembelajaran itu sendiri. Karena 

dengan adanya integrasi dalam penggunaan metode di proses 

pembelajaran akan menjadikan leboh kondusif”. 
ىو حاجة  احلديث"كان سبب التكامل بُت منه  التعليم التقليدي و 

من عملية التعليم. ألن بوجود تكامل ادلنه  يف عملية التعليم جعلو 
 11أحسن".

كان منه  مهّم يف عملية التعليم ألن بدون منه  فال ميكن أن يوصل 

من ىاحية  احلديثإىل أىداف التعليم. و التكامل بُت عملية التعليم التقليدي و 

 ادلنه  ىو حاجة عن رلتمعنا الذين يرجون تربية أوالدىم أحسن. 

 

 

                                                           
9
 Wawancara dengan Waka Kurikulum Ust. Muhammad Wahid, S.PdI pada tanggal 19 Mei 2015 

hari Selasa pukul 10.30 – 11.00 WIB 
10

 Wawancara dengan Guru PAI Ust. Muhammad Afandi, S.PdI pada tanggal 25 Mei 2015 pada 

hari Senin pukul 08.00 – 09.00 WIB 



 باب اخلامس ال

 حتليل البحث

من انحية ادلنهج يف  احلديثو  التقليدي التعليمفعالية التكامل بني عملية  . أ

 . ماالنجادلهنية احليات  الثانويةالرتبية اإلسالمية مبدرسة 

ىو رأي شلتاز النتياج  احلديثإّن التكامل بني عملية التعليم التقليدي و 

ادلتخرج الذين يستطيعون أن جيبوا حتدايت الزمان يف عملية التعليم للًتبية 

اإلسالمية اليت ال خيرج من من حد مواضع الدين اإلسالم الذي جيعل ادلدرسة 

ادلهنية احليات كمدرسة ببيئة اإلسالمية. كان شكل التكامل عملية التعليم  الثانوية

 . (BBQ)ادلهنية ىو اشراف قراءة القرآن  الثانويةيف ادلدرسة  احلديثالتقليدي و 

كان اشراف قراءة القرآن ىو أحد الربامج اإلضايف الذي يساعد لًتقية 

التعليم الًتبية اإلسالمية أحسن. إهنم يعطون زايدة ادلادة إىل التالميذ ىو حتسني 

ضل ادلادة. جبانب اعطاء ادلادة قراءة القرآن و اعطاء ادلادة الًتبية اإلسالمية كأف

الًتبية اإلسالمية يف فصل الصباح و اعطاء زايدة ادلادة يف النهار ىو حتسني قراءة 

القرآن، ألن ادلدرسة تريد أن تعطي العلوم العام و العلوم الدين اإلسالم الوسيع 



ية و ادلهن الثانويةإىل التالميذ. حىت يستطيع أن يستعد التالميذ كمتخرج ادلدرسة 

 ترجو ذلم ذلك قدرتني اإلثنتني. 

مجيع التالميذ ينالون إشراف خاص بربانمج حتسني قراءة القرآن لًتقية 

جودة الًتية اإلسالمية دلراسح ادلتخرج بعد. يف علمية التعليم حتسني قراءة القرآن 

يشرف مباشرة برئيس ادلدرسة األستاذ صاحلني كمسؤول للتالميذ فصل العشرة 

 ين العشر. و من الذي ال يتبع يف عملية التسسني القرآن الكر م يف حىت فصل اث

النهار فهناك العقاب غدا صباح يف ادلدرسة. يف ىذا التعليم يستخدم مبنهج 

اجلربيل الذي مأخوذ من منهج التقليدي ىو تعلم مجاعة يف ادلسجد حبضور 

الذي مأخوذ من  ة و ذو معٌت شلتع األستاذ فيو الشرافهم و جعل عملية التعليم 

 . احلديثىنهج 

منهج التقليدي ىو كان ادلدرس كمركز التعليم و تالميذ يالحظو )أن 

 احلديثو أما منهج التعليم  1التالميذ يهتم إىل ادلدرس حينما يف عملية التعليم(.

بوجود التكامل  2ىو عملية التعليم كان التالميذ فعايل و ادلدرس كمشرف فيو.

 شللةجو يف عملية التعليم حتسني القرآن ال جيعل التالميذ بني ذلك منهجني مر 
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ادلهنية احليات يعلم علوم العامة و علوم الدين  الثانويةفيو. كانت يف مدرسة 

 اإلسالم متساواين، و يرجو مراسح ادلتخرج ماىرون يف ذلك علمني. 

حينما يقع التكامل بني منهجني فيساعد التالميذ و ادلدرس، ألن   

. كان التعليم ملةة و ال جيعل التالميذ يشعر ابدلشلتع لية التعليم يرجو فيو طول عم

، عند جون دوي احلديثو بدون اإلجبار ىو مأخوذ من منهج التعليم  شللةغري 

(Jhon Dewey أن عملية التعليم ىو أنشطة اليت ليس ىناك اإلجبار و التعليم )

يرتقي مهارة التالميذ و التعليم  ألن بوجود مثل ىذا التعليم يستطيع أن متع ادل

و أيخذ من منهج التعليم التقليدي ىو يريد أن جيعل التالميذ طاعة على  3ادلنظم.

 4احلدود ادلوجودة و يشرف التالميذ لتغيري عادة السيئة إىل عادة األحسن.

يف عملية التعليم  احلديثبوجود التكامل بني منهج التعليم التقليدي و 

حتسني قراءة القرآن ىو يسمى مبنهج اجلربيل أي يعتمد على الوحي النيب دمحم 

صلى هللا عليو و سلم األول ىو سورة العلق اليت أوذلا بكلمة "اقراء" معناه أمر 

للقراءة، أبول األمر للقراءة و القراءة، أي ابلقراءة ضلن سوف ينال العلوم الوسيع. 
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اجلربيل يستطيق أن يرتقي جودة التالميذ بوجود الربانمج حتسني  فريجو من منهج

 قراءة القرآن يف ىذه ادلدرسة. 

برانمج  يف تطبيق منهج اجلربيل يساعد جدا يف عملية التعليم حتسني 

 قراءة القرآن، منهم: 

 مهرية قراءة القرآن.  .1

إن برانمج حتسني قراءة القرآن ىو برانمج خاص الذي أداء ادلدرسة 

ادلهنية احليات لكي التالميذ ماىرون يف قراءة القرآن  الثانويةللتالميذ ادلدرسة 

جبانب ماىرون يف علوم العامة. ألن ىذه ادلدرسة يهتم على قراءة القرآن لكل 

يف عملية التعليم حتسني قراءة القرآن أي دلساعد التالميذ يف قراءة التالميذ. 

سلارج حرفهم. ألهنما الشيئان مهمتان القرآن ابحلسن ىو ابىتمام جتودىم و 

 يف مادة قراءة القرآن.

 فهم زلتوى القرآن.  .2

انقراضو و   إن استطاع يف قراءة القرآن ىو أحد الطرق حلفظ القرآن من

التالمذ سوف يفهمون زلتوى القرآن قليال فقليال، كما قال هللا تعاىل يف 

 القرآن الكر م: 



ِإانا لحُو حلححاِفظُونح ِإانا ضلحُْن ن حزاْلنحا الذِّكْ    (9)احلجر:    رح وح

يذكر كان القرآن ينزل و حيفظ طول الزمان، ألن قد وضح عن  أن تلك اآلية

األمر حلفظ القرآن الكر م و أحد من حفظو ىو تعليم اىل التالميذ أن يقرأ و 

 يفهم عن فيو. و كما قال هللا تعاىل:

لح  لحوْ رحُسولحُو  ُىوح الاِذي أحْرسح يِن ُكلِِّو وح ِديِن احلْحقِّ لُِيْظِهرحُه عحلحى الدِّ ى وح رِهح  اِبذْلُدح كح

 ( 33)التوبة  اْلُمْشرُِكونح 

كما ذكر يف تلك اآلية أن القرآن الكر م ىو مبادئ احلياة، لذلك لتعلم زلتوى 

 القرآن مهم جدا بعد جد ألمة اإلسالم. 

 خطوة التطبيق منهج اجلربيل، ىو:  

 إن ادلدرس تعيني اآلية و يقرأ مث يعيد التالميذ يف القراءة.  .أ 

يف وسط قراءة التالميذ، فيسأل ادلدرس إىل بعض التالميذ عن حكم  .ب 

 التجويد. 

بعد قراءة مجاعة، فيشري ادلدرس إىل بعد التالميذ لقراءة بنفسو و يسئل  .ج 

 جتوده. 



ء األسئلة إىل و يف اآلخر يسرح من زلتوى تلك اآلية مث اإلختتام ابعطا .د 

 التالميذ عن دراسة اليوم. 

دلعرفة اصلاز التالميذ يف تعليم حتسني قراءة القرآن فهناك التقو م الذي أداء 

يف االمتسان النصفي و االمتسان النهائي. كان التقو م ىو دلقياس قدرة التالميذ 

 طول عملية التعليم. و ىناك األىداف ألداء التقو م ىو: 

 طول عملية التعليم. لتطوير و حتسني .1

 دلعرفة مستوى التالميذ يف ادلادة.  .2

 دلعرفة يف نتائج التعليم ابدلعيار ادلعني.  .3

 دلعرة ادلزاي و النقائص التالميذ يف االتباع أنشطة التعليم.  .4

  5دلعرفة الفرق لكل التالميذ من انحية معرفتهم. .5

خدم تقو م بشكل دلعرفة نتائج التعلم التعلم التالميذ يف منهج اجلربيل يست

اإلختبار ىو اختبار التسريري و اختبار الشفسي. إن اختبار التسريري يشمل 

على طريقة القراءة أي من التجويد و سلارج احلرف و زلتوى اآلية. و كان اختبار 

 الشفسي ىو قراءة القرآن واحدا فواحدا دلعرفة قراءة التالميذ. 

                                                           
5
 Zainal Arifin, Evaluasi, Pembelajaran (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2013), hlm 15 



ءة القرآن ىو يساعد يف تعليم من تكبيق منهج جربيل يف تعليم حتسني قرا

احليات. إن استعداد مراسح ادلتخرج قادرة  الثانويةالًتبية اإلسالمية يف ادلدرسة 

عن معرفة علوم العامة و ذلم معرفة يف علوم الدين و يستطيع أن يقرأ القرآن. إذا 

بني مادة الًتبية اإلسالمية و مادة حتسني قراءة القرأن يساعد بعضهم بعضا يف 

 ه ادلدرسة. ىذ

من انحية ادلنهج يف  احلديثالتكامل بني عملية التعليم التقليدي و  واقع . ب

 . ماالنجادلهنية احليات  الثانويةالرتبية اإلسالمية مبدرسة 

ىو  احلديثالتكامل بني عملية التعليم التقليدي و  واقعألول ادلرة 

لتسسني التعليم قراءة القرآن ألن ابلتكامل بينهما سوف اعطاء ادلنافع و التطوير 

نتائج التعليم. ذلذا الزمان مهم ابستخدام ذلك عمليتني التعليم الرتقاء جزدة 

ألول ادلرة يستخدم تعليم التقليدي فقد و لكن إالّ التعليم حتسني قراءة القرآن. 

فيها، لذلك ظهر رأي للتكامل بينهما. هبدف لكي  مّدة قليلة ألن ىناك النقصان

 التعليم لو جودة و التالميذ مفروح طول التعليم.

ىناك العوامل ادلسامهة يف التكامل بني عملية التعليم التقليدي و 

 ، ىو: احلديث



 العوامل الداخلية.  .1

 زمانال ايف ىذ ىو ضرورة احلديث و التعليم التقليدي التكامل بني يفإّن 

. ميالتعل عندما صليفأن  وال ديكن اىل بعضنا البعض زلتاج مهاكال أن نظرا

 . ميللتعل جيد جدا لذلك التكامل بينهما بعضهم بعضا ليكمّ  كالمها ألن

ىذا  نظرة بسبب كالمها التكاملأمهية  عن ة يعرفرسدمدرسون ادل من

. ادلدرسة التعلم يف يف تنفيذ اإلبداع و االبتكار البد لو أّن عامل الًتبية الوقت

 . أفضل تعليم يف منهم مزااي ادلدارس اليت تقدم الكثري من يف ىذا الوقت إنّ 

 عوامل اخلارجية.  .2

حيتاج الذي ىو  رلتمعنا يفأكثر تقدما  و ذا الزمانالسريع ذل كما تقدم

. بشكل متزايدتعليم أبنائهم عليها ل أن تعتمدكن مت ادلدرسة اليت يريد و األكثر

أجيد  و أحسن الًتبية ة أن تعطيرسادلد يرجزن إىل الوالدين لكلّ  بذلك

 . لذلك يعمل ادلدرسة برامج التعليم لعوامل الًتبية يف ادلدرسة. ألطفاذلم

أحدىم زايدة ادلواض الدراسس كمادة حتسني قراءة القرآن لًتقية يف تعليم 

ادلهنية احليات. إذا مادة الًتبية اإلسالمية  الثانويةالًتبية اإلسالمية يف ادلدرسة 

 و مادة التسسني القراءة القرآن ال نستطيع أن نفصل بينهما يف ىذه ادلدرسة. 



 احلديثمن بعض السبب العودلة التكامل بني عملية التعليم التقليدي و 

و فالًتبية ىذا الزمان تكون أحسن. إن الًتبية ىذا الزمان اليًتك تعليم التقليدي 

 . ألهنما مهمتان جدا يف الًتبية لًتقية التعليم ادلمتاز. احلديثال ينايف تعليم 
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Drs.H.IRFAN AZIZ, 

M.Ag  
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NUR RAHMA, S.Ag 

KEPALA SMK 

SHALIIN,S.PdI,MM   

KABAG TU  

HALIMATUS SA’DIYAH, 

BENDAHARA+PERPUSTAKAAN  

HIJJATUR ROSYIDAH,M.Pd   

Wakamad 

Kurikulum  

Muhammad Wahid, S.PdI     

Wakamad Kesiswaan 

Muhammad Afandi, 

S.PdI  

WAKAMAD 

SARPRAS  

NUR YASIN, S.PdI 

Wakamad Humas 

Drs. Sugeng   

Wali kelas X 

Dwi Astutik, S.Pd 

DEWAN GURU   

  

Wali Kelas  XII 

Drs.Sugeng 

SISWA   

WALI KELAS XI 

N. Ratu Jelyta, S.Pd 
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     GARIS KOMANDO 
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NO NAMA JABATAN 

1.  Ust. Shalihin, S.PdI Kepala SMK El-Hayat 

2.  Usth. Hijatur Rosyidah, M.Pd Bendahara, Tartib, 

Pramuka 

3.  Usth. Halimatus Sa’diyah, S.PdI Tata Usaha 

4.  Ust. Muhammad Wahid, S.PdI WaKa Kurikulum 

5.  Ust. Drs. Sugeng Waka Humas, Wali 

Kelas XII 

6.  Ust. Ir. Dodik Aris Setiawan, M.T Kajur TSM 

7.  Ust. Daris Siswa Nugraha, S.Pd Guru Otomotif 

8.  Ust. Afifuddin Abha, M.Pd Guru Otomotif 

9.  Ust. Supa’at S.Sos Guru Sejarah 

10.  Ust. Muhammad Afandi, S.PdI Waka Kesiswaan 

11.  Usth. N. Jelyta, S.PdI Guru Bahasa Indonesia, 

Wali Kelas XI 

12.  Usth. Dwi Astutik, S.PdI Guru Bhs Inggris, Wali 

Kelas X 

13.  Usth. Ratna Dwi Jayanti, S.Pd Guru Matematika 

14.  Ust. Joko Valentino P, S.T Guru Otomotif 

15.  Ust. Kabir Kholid, S.T Kajur TKL 

16.  Ust. Miftahul Huda, S.Pd Guru Otomotif 

17.  Usth. Nur Rahmah S,Ag Sarpras 

18.  Nurul Habibah Tenaga Perpustakaan 



19.  Uswatun Hasananh Tenaga Perpustakaan 

20.  Agus Ahmad Munawirul Bilad Sekretaris, Tenaga 

Laboratorium 

21.  Ahmad Hanafi Tenaga Laboratorium 

22.  Halimatus Sa’diyah Pendataan/Administrasi 

23.  Lailatur Rahmah Pendataan/Administrasi 
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NO NAMA 

1.  Anang Ma’ruf 

2.  Arisko 

3.  Lailatul Badriyah 

4.  M. Risky Hidayat 

5.  Moh Fajar Lutfi 

6.  Nuril Laili Halwa 

7.  Riski Yusron 

8.  Siti Chumairoh 

9.  Khoiroy Yahdi 

10.  Agung Dwi Aditya 

11.  M. Nurul Huda 

12.  Moch. Rofik 

13.  M. Roni Sianturi 

14.  Muhammad Yunus 

15.  Nanang Syarif H 

16.  Ursilul Umam 

17.  Ahmad Musyafa 

18.  Muhammad Riski Johan 

19.  Shamhaji 

20.  Ahmad walidul Iman 

21.  Faris Adi Mahendra 

22.  M. Ali Mustofa 



23.  Muhammad Haris  Firman 

24.  M. Sulton 

25.  M. Iqbal Abidin 

26.  Ahmad Khoirul 

27.  Lailatul Mubarokah 

28.  Ahmad Suudi 
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No.   Jenis Ruang   Milik   Bukan Milik  

 Baik   Rusak Ringan   Rusak Berat   Jum-   Luas  

 

Jml  

 Luas 

(m2)  

 Jml   Luas 

(m2)  

 

Jml  

 Luas 

(m2)  

 lah    (m2)  

 (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)   (7)   (8)   (9)   (10)  

 1.   Ruang Teori/Kelas          

3  

          

108  

            

 2.   Laboratorium IPA                  

 3.   Laboratorium Kimia                  

 4.   Laboratorium Fisika                  

 5.   Laboratorium Biologi                  

 6.   Laboratorium Bahasa                  

 7.   Laboratorium IPS                  

 8.   Laboratorium Komputer                  

 9.   Laboratorium 

Multimedia  

                

 

10.  

 Ruang Perpustakaan 

Konvensional  

        

1  

            

36  

            

 

11.  

 Ruang Perpustakaan 

Multimedia  

                

 

12.  

 Ruang Keterampilan                  

 

13.  

 Ruang Serba Guna/Aula                  

 

14.  

 Ruang UKS                  

 

15.  

 Ruang Praktik Kerja                  

 

16.  

 Bengkel          

1  

            

36  

            

 

17.  

 Ruang Diesel                  

 

18.  

 Ruang Pameran                  

 

19.  

 Ruang Gambar                  

 

20.  

 Koperasi/Toko          

2  

            

72  

            

 

21.  

 Ruang BP/BK                  

 

22.  

 Ruang Kepala Sekolah          

1  

              

4  

            

 

23.  

 Ruang Guru          

1  

            

36  

            



 

 

24.  

 Ruang TU          

1  

              

4  

            

 

25.  

 Ruang OSIS                  

 

26.  

 Kamar Mandi/WC Guru 

Laki-laki  

        

1  

              

2  

            

 

27.  

 Kamar Mandi/WC Guru 

Perempuan  

        

1  

              

2  

            

 

28.  

 Kamar Mandi/WC Siswa 

Laki-laki  

        

1  

              

2  

            

 

29.  

 Kamar Mandi/WC Siswa 

Perempuan  

        

1  

              

2  

            

 

30.  

 Gudang          

1  

            

36  

            

 

31.  

 Ruang Ibadah          

1  

          

100  

            

 

32.  

 Rumah Dinas Kepala 

Sekolah  

                

 

33.  

 Rumah Dinas Guru                  

 

34.  

 Rumah Penjaga Sekolah                  

 

35.  

 Sanggar MGMP                  

 

36.  

 Sanggar PKG                  

 

37.  

 Asrama Siswa          

4  

            

45  

            

 

38.  

 Unit Produksi                  

 

39.  

 Ruang Multimedia                  

 

40.  

 Ruang Pusat Belajar 

Guru  
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NO Jenis Prestasi Tingkat Tahun Juara 

1.  Lomba Adzan Kota Malang 2014 1 

2.  Lomba Banjari Kota Malang 2014 2 

3.  Marching Band Provinsi 2013 Umum 

4.  Lomba Silat Kota Malang 2015 1 

5.  Lomba Silat Provinsi 2015 Harapan  
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