
أ

جالثانوية بولو الونج ماالن"النور"بمدرسة بّال الطأخالقترقية لقيم الدينية  الإندماج

حبث جامعي

:إعداد 
احلاج أمحد سيخوا

11110139: رقم التسجيل 

قسم الرتبية اإلسالمية
الرتبية والتعليمكلية العلوم

جنماالجامعة موالنا مالك إلرباهيم االسالمية احلكومية
2015

أ

جالثانوية بولو الونج ماالن"النور"بمدرسة بّال الطأخالقترقية لقيم الدينية  الإندماج

حبث جامعي

:إعداد 
احلاج أمحد سيخوا

11110139: رقم التسجيل 

قسم الرتبية اإلسالمية
الرتبية والتعليمكلية العلوم

جنماالجامعة موالنا مالك إلرباهيم االسالمية احلكومية
2015

أ

جالثانوية بولو الونج ماالن"النور"بمدرسة بّال الطأخالقترقية لقيم الدينية  الإندماج

حبث جامعي

:إعداد 
احلاج أمحد سيخوا

11110139: رقم التسجيل 

قسم الرتبية اإلسالمية
الرتبية والتعليمكلية العلوم

جنماالجامعة موالنا مالك إلرباهيم االسالمية احلكومية
2015



ب

بولو الونج ماالنقالثانوية"النور"بمدرسة بّال الطأخالقترقية لقيم الدينية  الإندماج

حبث جامعي

احلكوميةاإلسالميةإبراهيممالكموالنااجلامعةيفالتعليموالرتبيةعلومكليةإىلمقدم
)S.Pd.I(اإلسالميةالرتبيةبكالوريوستعين(S-1)سرجانا درجةعلىحصولللماالنق

:إعداد
الحاج أحمد سيخوا

11110139: رقم التسجيل 

قسم الرتبية اإلسالمية
كلية العلوم الرتبية والتعليم

نقماالجامعة موالنا مالك إلرباهيم االسالمية احلكومية
2015

ب

بولو الونج ماالنقالثانوية"النور"بمدرسة بّال الطأخالقترقية لقيم الدينية  الإندماج

حبث جامعي

احلكوميةاإلسالميةإبراهيممالكموالنااجلامعةيفالتعليموالرتبيةعلومكليةإىلمقدم
)S.Pd.I(اإلسالميةالرتبيةبكالوريوستعين(S-1)سرجانا درجةعلىحصولللماالنق

:إعداد
الحاج أحمد سيخوا

11110139: رقم التسجيل 

قسم الرتبية اإلسالمية
كلية العلوم الرتبية والتعليم

نقماالجامعة موالنا مالك إلرباهيم االسالمية احلكومية
2015

ب

بولو الونج ماالنقالثانوية"النور"بمدرسة بّال الطأخالقترقية لقيم الدينية  الإندماج

حبث جامعي

احلكوميةاإلسالميةإبراهيممالكموالنااجلامعةيفالتعليموالرتبيةعلومكليةإىلمقدم
)S.Pd.I(اإلسالميةالرتبيةبكالوريوستعين(S-1)سرجانا درجةعلىحصولللماالنق

:إعداد
الحاج أحمد سيخوا

11110139: رقم التسجيل 

قسم الرتبية اإلسالمية
كلية العلوم الرتبية والتعليم

نقماالجامعة موالنا مالك إلرباهيم االسالمية احلكومية
2015



ج

تقرير المشرف
ماالنقالونجبولوالثانوية" النور"بمدرسةالطّالبأخالقلترقيةالدينيةالقيمإندماج

حبث جامعي
:مقدم ب 

أحمد سيخوا
11110139:رقم التسجيل

2015مايو22, في التاريخماالنقبتحرير
المشرف

الماجستيرراريأسمحمدالحاجالدكتوراألستاذ
19691020200031001: التوظيفوقم

المعرف
اإلسالميةالتربيةقسمرئيس

الماجستيرمارنوالدكتور
2197208222002121001: التوظيفرقم



د

تقرير لجنة المناقشة بنجاح البحث الجامعي
ماالنقالونجبولوالثانوية" النور"مبدرسةالطّالبأخالقلرتقيةالدينيةالقيمإندماج

البحث اجلامعي
بقلم

احلاج أمحد سيخوا
جناحاللجنة أنّهوقررت 2015ليويو 7تاريخ يف لقد متت مناقشة هذا البحث اجلامعي 

)S. Pd. I(يف شعبة الرتبية اإلسالمية درجة سرجانا واستحقاقها
التوقيعجلنة املناقشة

اجللسةرئيسة 
ة ساللة املاجسترياحلاجةالدكتور 

196511121994032002:رقم التوظيف 
:

كاتب جلنة املناقشة 
املاجستريأسراريحممداحلاجالدكتوراألستاذ

196910202000031001: التوظيفرقم
:

املمتحن
إمام مسلمني املاجسترياحلاجالدكتور

196603111994031007: رقم التوظيف 
:

املشرف
املاجستريأسراريحممداحلاجالدكتوراألستاذ

196910202000031001:رقم التوظيف 
:

المعرف
التربية والتعليمكلية علوم عميد  

الدكتور الحاج نور علي، الماجستير
196504031998031002: رقم التوظيف 



ه

إهداء
:ىلإامعياهدي هذا البحث اجل

الحاجة سري أوتامي: ي احملبوبة أمّ 

صغريا وحفظها وابقاها يف سالمة اإلميان واإلسالم يف الدنيا يرمحها اهللا تعاىل كما ربياين (
)واألخرة

الحاج محمد صالح:وب بيب احملأ

)وبارك له يف كل احلاليارب اسئلك طول عمره(

أمحد بيقويناحلاج : أخي صغري 

ميعلالرتبية والتعلوممجيع األساتيذ واألستاذات يف كليةىل إ

جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنقيف شعبة الرتبية اإلسالمية 

.اهللا خري جزاهمإخوين واخوايت األحباء جزا



و

ستهاللا

#يـَْرَفِع اهللاُ الَِّذيَن َءاَمُنوا ِمنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدرََجاتٍ # 
1)11:سورة المجادلة (

Allah akan meninggikan orang-orang yang
beriman di antaramu dan orang-orang

yang diberi ilmu pengetahuan.

1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnnya, Jakarta: CV. Darus Sunnah, 2002, hal. 544



ز

كلمة الشكر والتقدير

احلمد هللا الذي كان بعبادة خبريا بصريا، تبارك الذي جعل يف السماء بروجا وجعل 

أشهد أن ال إله إّال اهللا وأشهد أّن حمّمدا عبده ورسوله الذي بعثه . فيها سراجا وقمرا منريا

اللهّم صّل عليه وعلي أله وصحبه . باحلّق بشريا ونذيرا، وداعيا إيل احلّق بإذنه وسراجا منريا

البحث اجلامعي حتت املوضوع ا وقد من اهللا علّي باإلنتهاء من إعداد هذ.وسّلم تسليما

لنيل درجة ) بولو الونج ماالمج" النةر"إندماج قيم الدينية لرتقية أخالقية الطّالب مبدرسة (

سرجانا يف قسم الرتبية اإلسالمية لكلّية علوم الرتبية والتعليم جبامعة موالنا مالك إبراهيم 

وأقّدم الشكر اجلزيل والتقدير جلميع األشخاص الذين يتدخلون .اإلسالمية احلكومية ماالنق

ا البحث مادية  

:وهم،و غري ماديةكانت أ

احلب واحلنان ذين يوّفرون دائما الشعور بومجيع أعضاء األسرة احملبوبني الالوالدان .1
.مادية كانت غري مادية, ال يفوتين أن أشكر لكّل جهودهم. واأللفة إىل الباحث

الربوفيسور الدكتور احلاج جميا رهرجوا املاجستري، رئيس اجلامعة موالنا مالك إبراهيم .2
.اإلسالمية احلكومية ماالنق

جبامعة موالنا مالك الدكتور احلاج نور علي املاجستري كعميد كلية علوم الرتبية .3
.إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق

جبامعة موالنا مالك إبراهيم نوا املاجستري كرئيس شعبة الرتبية اإلسالميةر الدكتور م.4
.اإلسالمية احلكومية ماالنق



ح

احلاج حممد أسراري املاجستري كمشرف الذي أفاد الباحث علميا توراألستاذ الدك.5
وعمليا ووجه خطواته يف كل مراحل إعداد هذا البحث منذ بداية فكرة البحث حيت 

اإلنتهاء منه، فله من اهللا خري اجلزاء ومن الباحث عظيم الشكر والتقدير
احلكومية اإلسالمية اجلامعة موالنا ملك إبراهيم ذ واألستاذات يفيمجيع األسات.6

من املستوى األول ت واجلهد يف تعليم وتربية الباحثالذين قد بذلوا من الوققمباالن
.حىت املستوى النهائي

والطالب والطالبة يف املدرسة النور الثانوية بولو الونج ذ واألستاذات ياألساتمجيع .7
ملاجيستري الذي قد ماالنق وباخلصوص املدرسة النور الثانوية بولو األستاذ حنفي ا

.اعطاين اإلستئذان هلذه البحث يف هذه املدرسة
وكل األطراف الذين ساعدوا الكمال 2011أصدقائ من شعبة الرتبية اإلسالمية .8

.هذا البحث اجلامعي
وكل من يدعم يف إمتام هذا البحث الذي ال أستطيع أن أذكرهم يف هذه الورقة .9

.نياحملدودة، جزاكم اهللا خري اجلزاء، آم

.هم مجيعا خالص الشكر وعظيم التقدير واإلمتنان جزاهم اهللا أحسن اجلزاء

.وأخريا، وفقنا اهللا ملا حببه ويرضاه وله احلمد يف الدنيا واألخرة

2015مارس 15ماالنق، 

الباحث

الحاج أحمد سيخوا



ط

اإلستشارشهادة



ي

التربية اإلسالميةقسم 
التربية والتعليمعلومكلية

الحكومية ماالنقاإلسالميةجامعة موالنا مالك إبراهيم 

موافقة عميد كلية التربية والتعليم

:قد وافقت عميد كلية الرتبية والتعليم البحث اجلامعي الذي أعدته الطالب
احلاج أمحد يسخوا: االسم

11110139: رقم القيد
بولوالثانوية" النور"مبدرسةالطّالبأخالقلرتقيةالدينيةالقيمإندماج: موضوع البحث

ماالنقالونج

لكلية الرتبية والتعليم يف قسم الرتبية (S-1)إلمتام دراسته وللحصول على درجة سرجانا 
اإلسالمية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق للسنة الدراسية 

2014-2015.

2015مايو26ماالنق، 



ك

التربية اإلسالميةقسم 
التربية والتعليمعلومكلية

الحكومية ماالنقاإلسالميةجامعة موالنا مالك إبراهيم 
اإلسالميةالتربيةرئيس قسمموافقة 

:قد وافقت عميد كلية الرتبية والتعليم البحث اجلامعي الذي أعدته الطالب
احلاج أمحد يسخوا: االسم

11110139: رقم القيد
بولوالثانوية" النور"مبدرسةالطّالبأخالقلرتقيةالدينيةالقيمإندماج: موضوع البحث

ماالنقالونج
لكلية الرتبية والتعليم يف قسم الرتبية (S-1)إلمتام دراسته وللحصول على درجة سرجانا 

اإلسالمية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق للسنة الدراسية 
2014-2015.

2015مايو26ماالنق، 
عميد كلية التربية والتعليم

الدكتور مارنو الماجستير
2197208222002121001: رقم التوظيف



ل

اإلسالميةالتربية قسم 
التربية والتعليمعلومكلية

الحكومية ماالنقاإلسالميةجامعة موالنا مالك إبراهيم 
تقرير المشرف

:إن هذا البحث اجلامعي الذي قدمه
سيخواأمحداحلاج: االسم

11110139: رقم القيد
" النور"مبدرسةالطّالبأخالقلرتقيةالدينيةالقيمإندماج: موضوع البحث

ماالنقالونجبولوالثانوية
قد نظرنا وأدخلنا بعض التصحيحات واإلصالحات الالزمة ليكون على الشكل 
املطلوب الستيفاء شروط املناقشة إلمتام الدراسة واحلصول على درجة سرجانا يف قسم 

.م2015الرتبية اإلسالمية يف كلية الرتبية والتعليم يف العام الدراسي 

2015مايو 20مباالنق،تقرير 
المشرف

الماجستيرأسراريمحمدالحاجالدكتوراألستاذ
19691020200031001: التوظيفوقم



م

إقرار الباحث
بسم اهللا الحمن الرحيم
:تشهد هذه الورقة أن البحث اجلامعي الذي كتبها

سيخواأمحداحلاج: االسم

11110139: رقم القيد

أقرر بأن هذا البحث الذي حضرته لتوفري شروط النجاح للحصول علـى درجـة سـرجانا 
(S1) يف قســـم الرتبيـــة اإلســـالمية بكليـــة علـــوم الرتبيـــة والتعلـــيم جبامعـــة موالنـــا مالـــك إبـــراهيم

الطــّالبأخــالقلرتقيــةالدينيــةقــيمالإنــدماج: "اإلســالمية احلكوميــة مــاالنق حتــت العنــوان
."ماالنقالونجبولوالثانوية" النور"مبدرسة

واذا ادعى أحد . 
استقباال أنه من تأليفه وتبني أنه فعال ليس من حبثي فأنا أحتمل املسؤولية على ذلك، ولن 

لك تكون املسؤولية عليه من جلنة املناقشة يف قسم تربية اإلسالمية جبامعة موالنا ما
.إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنق

.حرر هذا اإلقرار بناء على رغبيت اخلاصة والجيربين أحد على ذلك

2015أبريل 25ماالنق، 

سيخواأمحداحلاج
11110139: رقم القيد



ن

جدولقائمة ال
86.................عدد املعلمني مبدرسة النور الثانوية بولو الونج:2.1دولاجل

86................الطالب مبدرسة النور الثانوية بولو الونجعدد :2.2دول اجل
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Dalam mendidik anak remaja untuk bisa mengendalikan diri serta
meningkatkan kualitas diri mereka sesuai dengan ajaran agama, maka dalam
mendidik masa anak pada masa remaja ini perlu diberikan tentang pengertian nilai-
nilai agama, karena pada masa seperti ini banyak remaja yang rentang berubah
kepribadian mereka yang di sebabkan oleh lingkungan yang ada disekitar mereka.
Yang dimaksud dengan pendidikan agama dalam penulisan skripsi ini bukanlah
pelajaran agama yang diberikan secara langsung oeh guru di kelas saja akan tetapi
juga pada waktu mereka di luar kelas juga harus diberikan sentuhan-sentuhan agama
agar mereka terbiasa untuk mengamalkan nilai-nilai agama. Yang terpenting dalam
penanaman jiwa agama yang dimulai dari beberapa kegiatan dimanapun mereka
berada, dengan adanya pembiasaan dalam mengamalkan ini berharap agar mereka
selalu memiliki sifat-sifat yang baik dalam kesehariannya. Dari latar belakang itulah
penulis ingin membahasnya dalam skripsi dan mengambil judul : Internalisasi Nilai-
Nilai Agama Dalam Meningkatkan Karakter Siswa Di SMA An-Nur Bulu Lawang
Malang, adapun focus penelitian ini adalah dalam pembinaan akhlak.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui bagaimana
proses internalisasi nilai-nilai agama kepada siswa di SMA An-Nur Bulu Lawang
Malang, 2) Untuk mengetahui apa saya yang menjadi faktor pendukung dan
penghambat para siswa dalam menerima proses internaslisasi nilai-nilai agama
berlangsung.

Penelitian yang penulis lakukan ini adalah penelitian deskriptif kualitatif.
Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara,
dan dokumentasi. Hasil penelitian yang dilakukan  peneliti dalam disampaikan
adalah internalisasi nilai-nilai agama dalam meningkatkan karakter siswa di SMA
An-Nur Bulu Lawang Malang yang peneliti teliti dalam pembahasan skripsi ini
bahwa proses internalisasi yang dilakukan di SMA An-Nur Bulu Lawang kepada
siswa sangat berariatif, tidak hanya melalui pelajaran yang ada didalam kelas akan
tetapi juga proses pembelajaran diluar kelas.

Hal ini ditunjukkan dengan adanya kegiatan yang ada di sekolah dimulai dari
aktifitas sebelum masuk sekolah yaitu diasrama dilanjutkan masuk kesekolah hingga
pulang dari sekolah yaitu 1) program Hafalan do’a-do’a dan surat-surat pendek, 2)
program ibadah sholat, 3) program muhadatsah Arab dan inggris, 4) program
manasik haji, 5) program menyambut hari-hari besar Islam. Kegiatan ini dilakukan
SMA An-Nur untuk menanamkan dan membentuk Akhlak karimah untuk para siswa
dan selalu mengamalkan nya dimanapun mereka berada.
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In educating teenagers to be able to control themselves and to improve the
quality of themselves in accordance with the teachings of religion, then in educating
childhood at the adolescence should be given about religion values, because at the
adolescence many adolescents have volatile personality which is caused by
surrounding environment. What is meant by religious education in writing of this
essay is not religious lesson which is given directly by teacher in the class but also
they should be given religious lesson in their time outside the classroom so that they
can do religious values. The importance in religious educating which starts from
some activities wherever they are, in the presence or habituation in doing this hope
that they always properties of good qualities in their daily. The purpose of this
research is to know how the process of internalization of religious values for students
at An-Nur High School Bulu Lawang Malang. What programs are internalized to
students, how they receive process internalization religious values there at the school,
and to know what factors advocate and what inhibits students in the process of
internalization to accept religious values last.

Research that the author is doing is descriptive qualitative research. In
collecting the data, researchers used methods of observation, interview, and
documentation. While for analysis, the writer uses qualitative descriptive , namely in
the form of the data which is written or spoken by people and unmannerly observed
so that in this thesis the writer tries to describe thoroughly all the existing
phenomena.

The results of research conducted by researchers in the forum was
internalization of religious values in improving the character of students in An-Nur
High School Bulu Lawang Malang. It was found that that the internalization of the
process conducted in An-Nur High School Bulu Lawang Malang is highly variable
of students, not only through a lesson that is in the class but also the process of
learning outside of class

This is indicated by the presence of activity in the school started from activity
before absent from school that is the dorm continued until in the school until to come
home from school namely the program 1) Rote do short prayer and to the letters’, 2)
worship prayers program, 3) Arabic and English conversation program, 4) Hajj
Manasik program 5) programs to welcome Islamic major holidays program. And also
in associating in the community to always practice and pretend to be good according
to religious norms.
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 الفصل األول

 المقّدمة

 خلفية البحث .أ

  الع مل.ا التحفيظ على هذلتدبري و  ين ل أم نته الذي خليفة يف األرضاهلل و  كمخلوق اإلنساااااااااااا  

 لقدرة ليكو  اإلم ما وبنعمته له اهلل من خملوق ب إلخالص. واإلنس   يعبد اهللللعب دة و  واجبة له اهلل عبدك

 ساااا   للعملخلق اإلن اهلل أل   . الديين خلوقمب نساااا  اإل مس ي الفطرةهذه  أل   ه. ويعمل من أمر  ويؤمن به

 .65 يف القرأ  السورة الذاري ت األية :كم  ،  ولعب دة إيل اهلل بدين اإلسالمي

 (65: َوَم  َخَلْقُت اجِلنَّ و اإِلْنَس َ  ِإالَّ لِيَاْعبُاْوَ . )الذ اري ت

ليعبد  ةفطرة الدينيالمبعين أ   اإلنسااااا   له :  ليعبدو  هذه األية يبّي  أ   اهلل خيلق اإلنسااااا   واجلن    

يف م  إدائم  إيل اخل لق. هذه الفطرة هل  الفرصااااااة للتطوير، بل يف اطوير اإلنساااااا   يت ا علي عملية ال بية 

 األسرة، واجملتمع.

جور(. السااو) )الف األخالق يبّي  الدين أ   اإلنساا   هو الخلوق له األخالق انساانة )التقوي( أو

أ   الفجور جيعل يف نفس اإلنساااااااااااا   من عملية اإلنساااااااااااا نية بقو ة اليري ة وال اااااااااااا وة، كم ل اليري ة األكل، 



عور ب ألمن. إذا ك   التقوي اإلنسااا   ساااوا جيعل الألاااعيس، أل   ليس ريه التطور  اااواجلم ع، والقوة، وال

 1)بوصيلة ال بية(

 العب دة بوصاااايلة يقهاطباإلمي   ب هلل و  ويتعل ق الروحية للفرد ةقو   يراجع إىل الدين أووعي الدين روح

اإلندم ا،  يلهو من حتصااااااا يف العب دة اطبيقهاإلمي   ب هلل و . حبل من الن سو  حبل من اهلل من حيث، له

 وهي التعريس والتف يم والواعي الذايت يف نفس اإلنس   علي قيم الدينية اإلسالمية.

ية اإلسالمية. ر ل بية قيم الدينالاإلنس   يت ا ال بية عن معررة و قيم الدينية اإلسالمية، الولت فيم 

إلسالمية سوا يت ا قيم الدينية ا لهي من عوامل الرئيسي ة وري   الف هيم والعين ب لدين. وبعد التعريس ب

ة يف الدني  ول اني ة انسااااااااننصاااااااا قيم الدينية اإلسااااااااالميةالعلي اكوين الفرد يف نفس اإلنساااااااا  . وانمية 

 2انسنة يف األخرة. و ب مث  يقدر للطال

 د  انكومةوبوجود هذا ان ل، جت يف نفس اإلنسااا  . أخالق اجلي دةيف بن )  ةم م   ةدور   هل وال بية

 النفس در على التكي سويقالؤهلي  ظ ور اجليل ارجوا ال بية اجلي دة نظ م ، أل   يف قساااام ال بية عن حتليل

 .الدولةواألم ة و  يف اجملتمع للعيش

                                                           
1 Abu Bakar Atjeh, Mutiara Akhlak 1, Bulan Bintang, Jakarta.1968. hal. 23-24. 
2 Muhaimin, Pengembangan Kurikulim PAI di Sekolah Madrasa, Perguruan Tinggi, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 

2005), hal. 6 



وهذه  مارقيت و  ت مالدين له دور يف بن ) ساااالوط الطال ب، حا بن ) ساااالوط الطال ب من سااااب  لتنمي

ببي   عن التعريس  صاااااااافة ايمودة، ليس م. جلعل بن ) الطال ب هلمالعملية يت ا مبن ساااااااابة ال بية يف حي ه

 الصف ت ايمودة ويب عد عن صفة الذمومة. مرقد، بل البد  مبم رسة العملية انسنة ليكو  هل

 هي أل  ال بية البداية، يف ال بية م م ة ، أ   دورالدينية اإلسالمية قيمالهذه  لتف يم ال بية اطبيق

يكو  النفعة ل همردال قية يف ر و ب ي درك   الطاللبداية. ب ل بية  يف ا وأهدااحتديد اجت ه الساااااااااؤولية و 

بصاااااااااااااافااة األخالق للطلبااة ، بّي واحااد وارخر ب متنوعااةالالط أخالق أ  . كماا  يعراموعلي غريه مهل

 مس وي . مل يكن رصفت م التنوعة

واجملتمع  ألسرةايف  والتع و  يف اني ة اخل ص لكل ررد هي طريقة الفكر وسلوط خالقاأل واعريس

بأخذ  وليةيسااتعد  من عيع السااؤ أخذ القرار و  يسااتطيع الفرد اجلي دة ر لفرد أخالقوالدولة. إذا ك   األمة و 

 3قراره.

. 4طالساااالو  هيمساااا وي  مبعين األخالق. األخالق يف نظرية اإلسااااالم   ااااخصاااايةاليف اإلسااااالم أ   

إذا ك   اإلنسااااااااااا   له هذه كل    هل  ثالثة عن صااااااااااار، بّي العلم، وأسااااااااااالوب، والسااااااااااالوط الفرد، خالقواأل

 ر خصيته ك ملة، بل إذا مل يكن له هذه ال الثة رسوا مل اكن شخصيته ك ملة.

                                                           
3 Muchlas Samani,dkk,Pendidikan Karakter, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 41 
4Abdul Majid, dkk, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2012 ), hal. 14 



الطال ب  خالقلتنمية األو  يف حي اه، الدينية اإلسااااااااااااااالمية قيمالال بية إيل  ت اي ولذا اإلنساااااااااااااا  

بدو   إذا ك  . ةلطلباوحدة العوامل ال م ة لتنمية يف نفس الفرد  هي، وال بية إلساااالميةب اااريعة ا ةالن ساااب

ة حا  يساااتطيع الفرد عملية بطريقة اخلاليف حي اه. وال بية مبعين  امنو ا جي د اإلنسااا   ال يساااتطيع ال بية،  صااا 

 5أ  ين ل العلم، والف م، وسلوط من سب ب ن جة.

أل   ع ش  6هو من حا جة الروحنية اإلنساااااااااااااا نية. )Zakiyah Daradjat(الادين عناد د. يكياة درجاة 

 ج ي ةالتشااااااااااااااعور األمن، ر إلنساااااااااااااا   يبحث اي رظة من هذا ان ل. إيل اإلنسااااااااااااا   يف هذا الدني  يت ا 

 .7لروحنيته رظة حم يكو  الدينو ي رظة جسميته،  يف احتي جت   من سعي أواجل د اإلنس    مه واألسلحة

واليرض ب ل بية اإلسااااااااااالمية ليس من م دة الدينية الا يعل م الدرس يف الدرسااااااااااة رقد، بل إعط ) 

 8روح الدين يبدأ من البيت، منذ صيريه، مث مبم رسة علي الولد إيل الصف ت والع دة ايمودة.

اساااااااااااااتمرار  ايمودة. ولذا، ةصااااااااااااافليكو  الولد له  ية،لبن ) ال  رة الفكر  ةم م   ةدور   أل   ال بية هل

 ال بية يف بن ) السلوط واطويره من عملية ال بية يصل اجليل الن رع. لوصول إنت ا الطال ب اجلي دة، عملية

ال بية البد  ري   التقييم واإلصاالح. أل   الساعي إلصالح إحس   اإلنس   مبقدار ال بية من وصيلة ال بية 

 9.خالقاأل

                                                           
5 Muhibin syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, Cet V ( Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005) hal. 

10. 
6 Jalaluddin Rahmat, Psikologo Agama, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997) hal.: 87 
7 Ibid, hal.: 83 
8 Zakiyat Dradjat, Kesehatan Mental, (Jakarta: Gunung Agung 1983), Cetakan II, hal, 113 
9 Akhmad Muhaimin Azzet, Urgensi Pendidikan Karakter di Indonesia, (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media, 2011), hal, 9 



ة، اجلي دة بعالقة البيئ خالقاألساااااااااا سااااااااااية لبن ) ساااااااااالوط الفرد، وا ااااااااااكيل األ هي القيمة خالقاأل

 10واألسرة، واجملتمع مث بوجود السلوط يف حي ة اليومية.

. معررة 1: له ثالثة عن صااااااااااااار وهي  خالقاعريس األ (Ryan & Bohlin) بوهلّيأم   عند ري   و 

 doing the good(.11(عمل اخلري. 3 ،)loving the good(حب  اخلري  .2، )knowing the good(اخلري 

وهااذا مبعين عمليااة ال بيااة الا ي اااااااااااااا ط جوانااب العريف، والوجااداال، وانركي، حا يصاااااااااااااال علي أخالق 

 ايمودة يكو  الع دة يف افكريه، وقلبه ويده من حي ة اليومية.

 خالقهدا ل قية اجلودة يف عملية التعليمية يف الدرساة وحتصيل   علي اكوين األ خالقاربية األ

مبقدار جن ح يف الدرسة. عند ا ريخ اإلسالمي، ك   رسول اهلل ص م، هو ة حم سب ةوأخالق ايمودة للطلب

  12ايمودة. قخالأر األنبي )، يأك د أ   بع ة األويل للنيب هو اربية اإلنساااااا   عن شااااااخصاااااايته ليكو  له أخِ 

 :كم  يف حديث الرسول من أبوهريرة

وُل اللَِّه صاالى اهلل عليه وساالم َى اللَُّه َعْنُه قَ َل قَ َل َرسااُ ِإنََّما بُِعْثُت ألَُتمَِّم َمَكارَِم  :َعْن َأِِب ُهَريْاَرَة َرضااِ

 رواه البي قى() 13اأَلْخاَلقِ 

                                                           
10 Muchlas Samani dan Hariyanto, Konsep Dan Model Pendidikan Karakter (Bandung: PT Remaja Rosdakarya offset 

2011), hal, 43 
11 Abdul Majid Dan Dian Andayani, Pendidikan Karakter Perspektif Islam (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2011), 

hal, 11 
12 Ibid, hal, :30 
13 Abu Bakar Ahmad Ibn al-Husayn Ibn 'Ali al-Bayhaqiy (Selanjutnya disebut al - Bayhaqiy, Sunan), Sunan al-

Bayhaqiy. Juz 2, h. 472, dalam al-Maktabah al-Syâmilah 



انديث نعرا أ   بعث الرسااول ليتم  أخالق اإلنساا   يف هذا الدني  ليكو  لننساا   له  هذاومن 

 اه يرجوا من الطال ب لاه مسااااااااااااااتقال يف حيا خالقال بياة األاليومياة. وبوصاااااااااااااايلاة  ااهأخالق حممودة يف حيا 

 واألخالق ايمودة يف اليومية. خالقويستخدم العلم لبحث وحتليل عن قيم األ

ترقية قيم الدينية لال إندماجأ   الب حث ي دا من كت بة الوضااااااااااااااوع    ةلذكور ا هاذه اخللفيةمن 

 ث البا حاث هاذا البحث عن كيس  بامدانت الثدانويدة بولو نون   "النور"أخالق الطاّلب بمددرةددددددددددة 

 الطال ب يف هذه الدرسة. ل قية أخالققيم الدينية ال إندم اعملية 

 أسئلة البحث .ب

مبدرسااة لطال ب ا أخالققيم الدينية ل قية ال إندم اأعم ل يف الك الدرساة يف بهذا البحث ي تم  

. ومن خلفية البحث الذكورة، ك   الب حث يلخص األسااااائلة البحث كم  النور ال  نوية بولو الونج م الاق

 يلي:

 ؟الاق قيم الدينية ل قية أخالق الطالب مبدرسة النور ال  نوية بولو الونج مالإندم ا عملية  م  .1

قيم الدينية ل قية أخالق الطالب مبدرسااااااااااااااة النور ال  نوية الإندم ا م  العوامل الداعمة وال نعة يف  .2

 ؟بولو الونج م الاق

 أهداا البحث .ا

 .قيم الدينية ل قية أخالق الطالب مبدرسة النور ال  نوية بولو الونج م الاقالإندم ا لعررة عملية  .1



ية قيم الدينية ل قية أخالق الطالب مبدرسااة النور ال  نو الالداعمة وال نعة عن إندم ا  لعررة عوامل .2

 .م الاقبولو الونج 

  ثالبح روائد .د

 : إيلالنفعة  لهالبحث  هذا

الباا حااث، يرجي للباا حااث ال ياا دة إلعااداد التعليم واخلحة يف مياا ل البحااث مث ميكن أ  يكو   .1

 أحسن يف الستقبل.

 قية أخالق إندم ا قيم الدينية ل ويي دة الكتيب يفلقساااااام ال بية، لصاااااادر العلمية والعلوم ت  .2

 مبدرسة. الطال ب

، يرجي هبذا البحث يعطي السااااااااا عدة من العلم ت وحتليل م الاقالدرساااااااااة النور بولو الونج  .3

 عن طريقة ال بية لنج ح بن ) األخالق ب لدرسة.

 اعريس الصطلح ت .ه

 هذا البحث هن ط بعض الصطلح ت، من   :لتوضيح 

  14.عملية ال ي) بوصيلة التوجية أوالم رسة الدقيق:  إندم ا .1

                                                           
14 Heni Puspitasari, “Internalisasi Nilai-Nilai Islam Dalam Pembentukan Akhlak Siswa Di Madrasah Aliyah Negeri 

Malang 1” ,Skripsi, Fakultas, Tarbiyah UIN Malang, 2009, hal 7 



عطي ال اااكل يف الطلوبة، وا يةهي األشاااي ) اجملردة، وال  لية، واتعلق ب لسااائلة االعتق د قيمة : .2

 15منط الفكر، وال عور، والسلوط يف حي ة اليومية عن أحوال الصحيح واخلطأ.

قيم الدينية : والقيم الدينية يف اعليم االساااااالم، من مصااااا در الوحي اإلله الذي أن ل اهلل إيل ال .3

 16النيب حممد ص م لتسليم علي الن س يف حي ة السعيدة ب لدني  واألخرة.

اربية األخالق : هي نظ م التنبيت القيم السااااااااااالوكية يف اجملتمع، والدرساااااااااااة ب شااااااااااا اط العلم،  .4

 17ك القيم.واإلرادة ب ستخدام ال

 حدود البحث .و

، دد البحث عن موضاااااااااااااوع من البحثأ  يحتديد الوقت، وال ل، والقوة، رالبد  للب حث  بوجود

مف وم  و ليكو  البحث واضاااح ، ور مه ، وجي دا، واجت ح  يف ب ه من الوضاااوع الذي يبحث الب حث عنه. 

 : كم  يلي

، الذي الطال ب أخالققيم الدينية ل قية ال إندم امسااااااااااااألة البحث يف هذا بث العلمي هو  .1

 بولو الونج. مبدرسة النور ال  نويةيرك  علي الطال ب عن عملية التعليمية 

                                                           
15 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), hal, 

554. 
16 Abdurrahman Shaleh, Pendidikan Agama Islam di SD (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), Hal, 115 
17 Akhmad Sudrajat, Apa itu Pendidikan karakter 

(http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/09/15/konsep-pendidikan-karakter/ diaskses 15 september 2010) 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/09/15/konsep-pendidikan-karakter/


بولو  ةمبدرسااااااااااااااة النور ال  نويالا هي عملياة التعليمية  األخالقو  نادما اباث البا حاث عن اإل .2

ب يف د الطال  ارر هي ساااااااااااااالوط األ األخالقيف برن مج الديين، بث الب حث عن  م الاقالونج 

 .م الاقبيئة حول الدرسة ال  نوية النور بولو الونج 

 الدراس ت الس بقة .ي

 وك نت دراس ت الس بقة مم ثلة لبحوث الا سيبحث الب حث هي كم  يلي:

 دراةددة المقارنة) مليّة اإلةددالمل لتقوية الوددلوط الطاّلبعإندماج ،  2007إم م يمراال،  .1

 على الدراساااااااة وارك  .  ( Bangil عملية التعليمية بمدرةددددددة المتوةددددددئ"رو ددددددة العقا د"

 لي  ع التحصااااااااااال النت ئج منالداعمة و ال نعة. العوامل  و ،االسااااااااااا اايجي ت، و العملي ت

 .ينيةيف اإلندم ا قد نفذت كم  يف الحن مج التعليم يف ال دة الد اس اايجية انفيذ أ  أظ رت

عالقة بين التربية اإلةددددددالمية وتألددددددكيل األخالق الطاّلب بمدرةددددددة ،  2011من اااااااور،  .2

 . وارك  الدراسااة عن عالقة عملية ال بية مانت  Singosariالمتوةددطة اإلةددالمية المعار  

اإلساااااااااااالمية علي ارقية األخالق الطال ب يف الدرساااااااااااة، وهذا البحث يظ ر ليس ريه العالقة 

 ارقية األخالق الطال ب.عملية ال بية اإلسالمية علي 



قيم الدددينيددة لتنميددة أخالق الطاّلب بمدددرةدددددددددددة الثددانويددة ال" إندددمدداج ، 2011سااااااااااااااوكتنوا،  .3

يف الدرسة  لبحث عن خص ئص أخالق الطال ب وارك  الدراساة.  مانت الحكومية األولل 

 .ج د الدرس لبن ) األخالقوكيفية 

 هيك ل البحث .ح

 رصول: الكت بة إىل ستةيف س و لة كت بة البحث، قسم الب حث 

مقاادمااة الا حتتوي على سااااااااااااااياا ق البحااث، أساااااااااااااائلااة  : الفصل األولل

البحاااث، أهاااداا البحاااث، روائاااد البحاااث، حاااادود 

البحث، حتديد الصاااااااطالح ت، الدراساااااااة السااااااا بقة، 

 ونظ مية البحث.

 ندم االبحث عن اإل( 1:  إط ر النظري يتوي على : الفل الثانل

اعريس  ،نااادمااا االقيم الااادينياااة حمتويااا  على اعريس اإل

البحااااااث عن ال بيااااااة ( 2 القيمااااااة، وقيم الاااااادينيااااااة.

، األخالقحماتاويااااااا  عالاى ااعارياس الا بياااااااة  األخاالق

، مبااااااا دا بنااااااا ) ال بياااااااة األخالقأهاااااااداا ال بياااااااة 

 .األخالق



بياا   عن الن ج البحااث حمتوياا  على الاادحاال البحااث  : الفصل الثالث

الب حث، وموقس البحث، ومص در  ونوعه، وحألاور

البي ن ت، وعع البي ن ت ووسااااااايلت  ، حتليل البي ن ت، 

 ومراحل البحث.

 ولو الونجبالدرسااااااااااااااة ال  نوية النور  نت ئج البحث يف : الفصل الرابع

رساااااااة الدالدرساااااااة حمتوية على اصاااااااميم الع م  م الاق

 دمااا انااا، عمليااة اإلمااا الاق بولو الونجال اا نوياااة النور 

وامل القيم الدينية، وع نادما االقيم الادينياة، نتا ئج اإل

 .ندم االداعمة وال نعة من اإل

 من ق ة من النت ئج البحث يف اليدا  وحتليل البي ن ت : الفصل الخامس

 .الكتسبة

اإلختتا م من عيع عملية البحث وكذلك حمتوي  على  : الفصل الوادس

 االستنب ط واالق اح ت اإلجي بية.

 



 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 إندماج القيم الدينية .أ

 تعريف اإلندماج .1

يدل على العملية. يف قاموس اللغة االندونيسيا أن اإلندماج مبعين اخلرب الباطنية،  لغة، هو

عملية الشييييوري بوصيييييلة ال و ية  وتعريف األخر 1والعملية بالعميق وبوصيييييلة القياال والبناري و. ها.

اال القيأّن اإلندماج هو من عملية الغرس السييييييييلوا يف ن ب ال را بوصيييييييييلة  .2أواملمارسيييييييية الدقيق

لذا و  البناري العميق لقدر األناين بو و القيمة ليكون األخالق مطاقا مبا أرااه لبناري السييلوا اديد.و 

ي ية سيييلوا عن القيم الدينية بال كامل القيم لرتبية بك اخلرب الباطنيةهو عملية العميق يف  ندماجاإل

 فرا الطالب حيت يكون وحدل الطبيعة له.

ا ال عريف علم الن ب أن اإلنيد ماج مبعين ادمع أواالّّتاا السييييييييييييييلوا يف ن ب ال را. أّما أميّ

Freud  يقول أّن األنانية أوالروح لبناري السلوا هو من عميلية مواقف أوالاهم. يف عملية اإلندماج

 بعالقة بناري السلوا الطالب وهو ثالث مراحل:

                                                           
1 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departement Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 336 
2 Heni Puspita sari, Op cit, hal. 7 



و   يييدل مقيال إعالم يف املربني هبييا تقوم عملييية ا الطور هوهييذال غي  القيميية:  مرحليية (1

 .وامل علمني املعلمني بني  الل ظو ال واصل حيدث ا الطورهذ يف. قبيخة

 املعاملة القيمة: الطور الرتبية القيم بطريقة االتصييال ال باالية، أو ال عامل بني امل علم مرحلة (2

 .امل باالة ال  اعالتو املعلم بص ة 

ال باالية. يف هذا الطور ليب فقط هذا الطور أعمق من طور :  transinternalisasi مرحلة  (3

ان إذان يف هذا الطور ك .وشييييخصييييي ه عقلو موقف أيضييييا الل ظو ولكن ولكن ال واصييييلب

 3االتصال الشخصية تلعب اورا نشيطا.

ومن هييذه ال عريف اإلنييدميياج بعالقيية تطوير سييييييييييييييلوا فرا الطالب البييد أن يكون العملييية 

اإلندماج هو مركز ل عي  سيييييييييلوا ال را من سيييييييييلوا إندماج مطابق بوا بة تطوير السيييييييييلوا لل را. 

 القبيح إيل سلوا احلسنة دعل الطبيعة احلسنة يف فرا اإلنسان.

 قيم الدينيةالتعريف  .2

 تعريف القيمة (أ

 هو األشيياري ارّرال، واملاالية، وت علق باملسيةلة االع قاا املطلوبة، وتعطو الشكل يف القيمة

أوال ميكن نظرها،  4منط ال كر، والشيييعور، والسيييلوا يف حيال اليومية عن أحوال الصييي.يح واخلط .

                                                           
3 Ibid, hal. 9 
4 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), hal. 554 



وملسييي ا، وشيييعورها حدواها يف مكان معنّي. والقيمة ترتبط بشيييكل امل اهيم من أنشيييطة اإلنسيييانية 

 عقدل، حّّ صعب يف ّتديدها ، مبرراها فظ رت أنوا  ال عاريف، وبعض ا كما يلو:امل

القيميية هو   يياع االع قيياا أوالشييييييييييييييعور بيي ن يع قييد ااو ييية اليت تعطو من  وانييب ال كر  (أ

 5والشعور والعالقة بالسلوا.

ن .  م القيمة هو قّول املعياري، الذي يعنّي قدرل السييييييييييلوا املطلوب لنظام امل عّلق بالبيةة (ب

 6.ت ريق بني وظائف وأ زاريها

 7القيمة هو املرا ع واالع قاا يف تعيني االخ يار. (ج

 8القيمة هو نوعية ال رريبية اليت ال متكن تعري ه، بل ميكن بال رربة وال   يم مباشرل. (ا

القيمة هو شيئ ال رريبية، واملاايل، ليست من األشياري امللموسة، أواحلقيقية، وليست من  (ه

 9.يح واخلطاري، ولكن هو من مس لة ال قدير واإلراال، واحلّب، واإلكراح.مس لة الص

بعض ال عريف املييذكرل من ذلييب البيييان، ين  م أّن القيميية هو األشييييييييييييييييياري اررال، واملاييالييية، 

وت علق باملسييةلة االع قاا املطلوبة، وتعطو الشييكل يف قّول ال كر، والشييعور، والسييلوا. إذن القيمة 

                                                           
5 Zakiyah Darajat, Dasar-Dasar Agama Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992) hal. 260 
6 H.M. Arifin, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hal. 141 
7 Rohmat Mulyana, Mengartikulasikan Pendidikan Nilai, (Bandung: Alfabeta, 2004), hal. 11 
8 Thoba Chatib, Kapita Selekta Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1996), hal. 61 
9 Ibid, hal. 61 



ع ى من حقيقية أخرف يف عمليية العمل والسييييييييييييييلوا وال  ك  والصيييييييييييييي ة اإلنسييييييييييييييان البيّد ب   يم امل

 أوارموعة من الناس.

أّن القيمة متكن تعري  ا باخلصييييائيت اليت تو د يف شيييييئ م ّم وتضييييع يف موقف الن يسييييو 

بالكرمية، وهذه اخلصييييييييييييييائيت وعل شييييييييييييييوري مطلوب ولبوب،  ي  حّب من قبل يف ن ب ال را 

س، واملاال من له نسييييييييييييييب ادّيد واةرتم لديه القيمة الاانوية، وعا  العلماري ام أوارموعية من النيا

 القيمة الاانوية والقول لل.كومة اا القيمة الاانوية و. ها.

  



 قيم الدينية.التعريف  (ب

وأما الدين هو شيييوري م صيييف بالدين، إذن القيم الدينية هو القيم امل صيييف بالدين. أنوا  

أن تواضييييييع علو الولد وإن وضييييييع أسيييييياس  (Nurcholis Majid)القيم الدينية عند نور خاليت جميد 

الرتبية الدينية. فمن القيم األساسية هو اإلميان، واإلسالم واإلحسان وال قوي واإلخالص وال وكل 

 10كر.والش

أما تعريف اين اإلسييييالم هو تعليم االسييييالم، من مصيييياار الوحو اإلله الذي أنزل ا  إيل 

يف تعليم االسيييييييييالم،  11النيب لمد ص م ل سيييييييييليم علو الناس يف حيال السيييييييييعيدل بالدنيا واألخرل.

 و وا األخالق املسلم ميكن تن يذها من خالل تطبيق القيم اليت اائما تصدر من القرآن والسنة.

اإلميان لغة هو ال صديق، وشرعا هو ال صديق با  ومالئك ه وك به ورسله ويوم األخر  (أ
 12وبالقدر خ ه وشره.

اإلسيييييييييالم هو الدين بع  ا  به سييييييييييدنا لمد صيييييييييلو ا  عليه وسيييييييييلم اداية الناس  (ب
 13وسعااهتم.

 14اإلحسان هو أن تعبد ا  ك نه تراه وإن   يراه فإنه يراا. (ج

                                                           
10 Nurcholis Madjid, Masyarakat Religius Membumikan Nilai-Nilai Islam Dalam Kehidupan Masyarakat (Jakarta, 

2000) hal. 90-100 
11 Abdurrahman Shaleh, Pendidikan Agama Islam di SD (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal. 115 

 15)املك بة احلكمة سورابايا( ص.  األربعني النوويةاإلميام حيو نب شرف الديين النووي،  12 
 3)مك بة الشيخ السا  نب سعد نب ان با.يالن( ص.  1املباائ ال ق ية ادزري املرحوم عمر عبد ادبار،  13 
 17 )املك بة احلكمة سورابايا( ص. األربعني النوويةاإلميام حيو نب شرف الديين النووي،  14 



 15أو أمر ا  عز و ل وا  ناب نواهيه سرا وعالنيه. ال قوي هو ام اال (ا
 16اإلخالص هو أن ال تطلب علو عملب شاهدا إال ا ، وال جماعيا سواه (ه
ال وكل هو صييييييييييييييدق اع ماا القلب علو ا  عز و ل يف السيييييييييييييي رالب املنافع، وافع  (و

 17املضار، من أمور الدنيا واألخرل كل ا
 18ال  ناب للمعصية يف السر والعالنية.الشكر هو اال   اا يف بذل الطاعة، مع ا (ع

 19تعريف الدين عند طل.ة حسيييين هو األسيييياس من قبل األ ر، واإل،، واحلالم، واحلرام.

قيم الدينية يف هذا الب.  هو عملية تطوير املعرفة والقدرل من مسييييييي لة األسييييييياسيييييييية الإذن تعريف 

 من حييي  األ ر واإل،، حيّت مبصيييييييييييييييدر الوحو ا  من االع قيياا، وال  ك ، واألخالق، والعمييل، 

 20تعليم اإلسالمو يدخل يف ن ب ال را يكون أسلوب احليال.

ليذالييب، مقيدار اإلمييان الشييييييييييييييخيت يقيب من  وال عبييااتيه وأخالقيه، كييذلييب يف مقييياس 

 قيم العباال يف تطبيق األعمال الصيييييييياحلة.المقدار عباال الشييييييييخيت نظرا من العقيدل اليت تصييييييييدر 

ألخالق اإلنسييييييييان، بقّول أّن األخالق ال متكن فصيييييييييل ا بالعقيدل، واألخالق ذالب ال قييم ينطبق 

 أيضا ال متكن فصل ا بالشريعة.

 تربية األخالق .ب

                                                           
 17ه، ص.  676)امل  اح سور ابايا (  ، تيس  اخللقحافظ حسن السعواي15
 10ه، ص.  1340)ف رسة مك بة امللب (  اإلخالصلمد صاحل املنرد،  16
 10ه، ص.  1340)ف رسة مك بة امللب (  ال وكللمد صاحل املنرد،  17
 8ه، ص.  1340 رسة مك بة امللب ( )ف لشكرالمد صاحل املنرد،  18

19 M. Thohah Hasan, Produk Islam dalam Menghadapi Tantangan Zaman, (Jakarta : Bangun Prakarya, 1986), hal. 57 
20 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 414 



 تعريف تربية األخالق .1

مبعين الصيييييييييييييي يية، والطبيعيية، والروح،  ”character“من لغيية الالتينييية هو  األخلق الّلغيية، يف

 & ,kharakter, kharesian“ة الالتينية لغ كذالب يؤخذ من األخلقيةوالسيييييييييييييلوا، واألخالق. و 

”xharaz مبعين “tool for marking, to engrave & pointed stake” 
21

 

 to“مبعين  ”charassein“ من لغييييية اليونييييياين وهو األخلقييييييةيف اللغييييية اإلاليزييييييا، يرت م 

engrave”.22
 يس طيع معناه الن.ت، وال صوير، وال ماال، وال خديش.”to engrave“ كلمة 

قيمة األسيييياسييييية لبناري السييييلوا ال را، وسييييلوا اةموال حيدث بعالقة البيةة، ال وه األخلق

 23وهو ي ّرق شيييييخصييييييية اإلنسيييييان باألخر بو وا الصيييييي ة والسييييييلوا من عملية اليومية يف ار مع.

 ادّيدل هو اإلنسان الذي يقدر علو مجيع األحوال بسلوا اخل .األخلقيةواإلنسان يقال له 

املعرفة   ضيييييمن، ويار مع واملدرسييييية شيييييخصيييييية إى القيم نبعةنظام ملال وه األخلقية الرتبية

24هذه القيم. العمل ل ن يذو ، االرااهالوعو أو و 
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واملدرسيييية  ار معكو  دميع املشيييياركة اديدل األخلقية قيمال نبعةهو نظام مل األخلقية الرتبية

25القيم. هذه يف تن يذ واإل راريات، والوعو لديه املعرفة اليت
 

باملدرسييييييية تكون ال عليم لل راه عل تطوير سيييييييلوا الطاّلب كامال من  األخلقيةأما الرتبية 

 باملدرسة من ا :األخلقيةأساس األهداف والرأية املدرسة. وأهداف الرتبية 

ة لو وا السييييييييييييييلوا  .1 ل قوييية وتطوير القيم احليييال حيت هييذه العملييية تكون عملييية امل مييّ

 تطوير القيم.والشعور اخلاّص كما 

 تص.يح السلوا الطاّلب الذي   يناسب يف تطوير قيم باملدرسة. .2

26يف األسرل، وار مع وتطبيق ا مبسؤولية الرتبية األخالقية معا. والامل عالقة بناري .3
 

ألخالقية، الرتبية ا ادف الشييخصييييات تسييع هو العاملية السيييامية القيمعند سييوينطوا، أّن 

 وهو :

 ومجيع خملوقه.احلو إيل اإلله  .1
 مس قل ومسؤولية. .2
 الصدق. .3
 اإلكرام. .4
 املساعدل وال عاون. .5
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36. 
26 Dharma Kesuma, dkk., Pendidikan Karakter Kajian Teori Dan Praktek di Sekolah, (Bandung: PT Remaja 
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 ثّقة الن ب واد د يف العمل. .6
 القياال والعاال. .7
 اخل  وال واضع. .8
  27ال سامح، والسكينة، واالّتاا. .9

 
 (.Inculcation Approach)هو مدخل النموالقيمة  الرتبية األخالقيةومدخل يف اسيييي خدام 

هيييذا امليييدخيييل  28ال عقييييد يف تنمييييية القيم اال  مييياعو عنيييد فرا الطاّلب.وهو امليييدخيييل إلعطييياري 

 يس خدم عملية ال عليمية بني القدول اإل ايب والسليب، واللعب و. ه.

يف املدرسيييية هو العامل والبناري الطاّلب وهو املدرس، م ما كان امل  و م  الرتبية األخالقية

دول احلسيييييينة يف ميّال الق   يكن الطاّلب وتعليم لرتبية املدرس إذا كانبرتبية الشييييييخصييييييية  ّيدل، 

حيياته وهو   يسيييييييييييييي طع أن يكون معّلم احليقو يف بناري طالبه. إذن البّد للمدرس أن يكون قدول 

حسييييينة لطابه، وهذه يسيييييي ل علو املدرس يف بناري الشيييييخصييييييية الطاّلب إذا كان املدرس له صيييييي ة 

 األخالق اةموال.

 تربية األخالقية أهداف .2
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دف ل طوير يف بناري العملية ال عليمية ي  الرتبية األخالقيةهيذه الرتبيية، كان أهداف بو وا 

وهذا يسيي طيع تشييكيل  29قّول األملية ألن يكون له قلب السييليم، وفكر السييليم والسييلوا اةموال.

قيم اخلاصييييييية يف ن سيييييييه وهذه من عملية القيم اخلاصييييييية. وكل إنسيييييييان له الالسيييييييلوا الن سيييييييية وله 

 30ليومية يف حياته.السلوكية ا

ة ليسيييييييييييت تعّلم بني الصيييييييييييي.يح واخلط  يف فرا الطاّلب، بل هبذه العملي الرتبية األخالقيةف

جيعل تنمية العاّال احلسيييينة يف تشييييكيل وتبين القّول ال كرية، والسييييلوكية ادّيدل، و عل إيل اخل  يف 

 حيال اإلنسانية.

 األخالق بناري أساس .3

لإلنسيييييييييييان له قوتّان يف ن سيييييييييييه، وذا قّول اةمول وقّول املذمومة، كبيان يف القرأن السيييييييييييورل 

يبنّي باصييطالح ال رور )الشييقّويال يق( وال قوي. ميكن لإلنسييان طريقان واألول  8الشييمب األية 

سه من  هو يكون اإلنسا إميانا إيل ا  أوينكر من ا . ويس  يد اإلميان إيل من يف حياته ينّظف ن

 عملية السيةة وحيافظ من ا. كقال يعايل:

ََمَ ا فنرنوهَرهاَ َوتَيقهواَهاَ )الشمب :   (8َفَ اه
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من تلييب األييية، كييل اإلنسييييييييييييييان لييه القّول دعييل العبييد ال قوي أوالعبييد ال رور. ويعمييل أمره 

  أويباعد عن منعه يسيييي طيع اإلنسييييان أن يؤمن أويك ر، مؤمن أومشييييرا. اإلنسييييان هو املخلوق ا

 الكامل. ولكن هو يس طيع أن يكون حق ا وأشّد احلق  من احليوان، كما يبنّي يف القرأن :

ِومٍي ) َسِن تَيقه نَساَن يف َأحه َنا اإلهِ َ َل َساِفِلنَي )4َلَقده َخَلقه نَاهن َأسه  (.5-4( )الّ ني : 5( ،نَّ َرَااه

نِّ  َق نوَن هبَِ  َوَلَقده َذرَأهنَا دََِ نََّم َكِا اً مَِّن ادِه رنوَن َواإِلنِب َانمه قينلنوٌب الَّ يَي ه ا َوَانمه أَعهنينٌ الَّ يينبهصييييييييِ

لَيييييييييييييييييييِةَب هنمن الهَغاِفلنوَن ) ُل أنوه لَيييييييييييييييييييِةَب َكاألَنيهَعاِم َبله هنمه َأضيييييَ َمعنوَن هِبَا أنوه ( 179هِبَا َوَانمه آَذاٌن الَّ َيسيييييه

 (.179)األعراف :

موال اخ يار يف ن سيييييه ليكون اخل  أوالقبيح. صييييي ة اةهبذين القوتني، اإلنسييييان يسييييي طيع 

ّتّرا بالقلب اخل  )قلب سييليم(، والروح اااائ )ن ب املطمةنة(، والعقل الصييّ.ة )عقل سييليم(. 

ارل(، والييدعييارل  ارل )األمييّ وأمييا صيييييييييييييي يية املييذموميية ّتّرق بييالقلييب املريض )قلييب مريض(، الن ب األمييّ

 وان )هبيمة(، وعقل القبيح )عقل السوري(.)لّوامة(، وادشع )سنبّعية(، واحلي

لكّل إنسيييان يسيييي طيع اسيييي  الا عن ن سييييه بسييييبب الكذب )الكاذب، الغرور(، واملنافق، 

وامل كرّب )تكرّب(، والري ، والسيمعة، واملاّا  )انياوي(، واألنانية و. ها من صي ات الشييطان وهذه  

دق، املذمومة. علو العكب، صيي ة الصييكل ا يعطو السييليب إيل اإلنسييان ويسييّبب للناس له صيي ة 

 وال واضع، والقناعة وص ات اإلجيايب األخرين هذه جيعل اإلنسان له ص ة اةموال.



، (Nativisme)أّن نظرية القدمية اليت مقّدم بنقل الغرب أّن تطوير اإلنسان بسبب األهالنية 

، ، بعد تطور الزمان (Empirisme)وعكسيه يبنّي أّن تطوير هذه النظرية بسبب البيةة أي ال ررييب 

يو د النظرية الاالاة وهذه النظرية يع قد أّن تطوير اإلنسيييييييييييان بسيييييييييييبب الطبيعة والبيةة ار مع ّ و 

 Konvergensi(.31(باإلل قاري 

األثر من هذه العملية من ناحية ادسييييييييييمية، والعقلية، والروحانية. وناحية ادسييييييييييمية يؤثر 

بيةيية. عنييد ر بييالبيةيية والاقييافيية، ونيياحييية الروحييانييية يؤثر بييالطبيعييية والبييالطبيعييية، ونيياحييية العقلييية يؤث

الشييييييّبان، هذه العملية يبدأ من والاته حيت توفه. طبقة األثر هذه ليب مسييييياويا بني ال را الواحد 

واألخر ألّن هيذه النمول مطابقة للرميع. ومقدار األثر كذالب م  رق، وهو مناسييييييييييييييب من ت ريق 

ور. وعامل الطبيعية هو مسيييييييييييييطر لطثر يف ن ب الط ل. والبيةة هو مسيييييييييييييطر األمور ومرحلة ال ط

 لطثر يف مرحلة البلوغ.

ميل اإلنسان بسبب كارل القول الطبيعية ف طويره، ولذا لكل إنسان يس طيع أن يكون خ ا أوأن يكون 
سوريا. ولذالب تربية الشخصية يعطو القيم اإلجيايب ليكون لإلنسان يقدر بناري السلوا امل  ّوق وب خالق 
 اةموال.32
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 الفصل الثالث

 منهج البحث

 مدخال البحث ونوعه .أ

 field) بااتاااااااااااااابادنل ،  مّاااااااااااااادذ الببااناا حب أامل مان  البحاث    ا ا البحث  و  ث ا بداي

research) مجع الشكل   حباة انجبماعبة مباشرة  و و البحث مجع الببانا    ا بداا.     ا البحث
 .مانتق بولو نون  مبدذتة الاوذ الثانوية يفعل الباحث   ا البحث 1اجملبمع.  

اتااااااببدح الباحث   ا البحث ببحث الاوعخ وياااااااببدح ا دخل الاوعخ الوفاااااافخ ال   يند  
 لوفف ا ظا ر ا وجودة   جمال البحث. 

له ،جراءا  اليت حب أامل الطريقة البحث الاوعخ Lexy J. Moleongعن حب نقال Taylorو Bogdanعاد 
تاب  الببانا  الوفاافبة ما الكاما  ا كبوبة أوا اطو ة ما الااو والاااااوال با الحد. عاد ذأينجحب توجبه 
  ا ا دخل ،ىل خافبة وفردية بشكل كامل. حىت   ه احلالة ن يابغخ عزل تفريد الفرد أوماظمة ،ىل مبغري 

 2ما كل.أوذأ حب ولكانا حتباج ،ىل ،عادة الاظر فبنا كجزء 

ا م اتااااااااااببداح الباحث  ث الاوعخ بع  انخبباذحب أونحب  ااتااااااااااس بطريقة الاوعبة  خ تاااااااااانل
 البعمل بالوا ع اجلمع   البباا. ثانباحب   ه الطريقة مباشرة يقدملح عال ة بطبعبة بني الباحث واجملبس. ثالثاحب

 3ث.لقبمة اليت يوجه الباح  ه الطريقة أشدمل ا بماح ومطابق لافرد بعال ة ما أشكال مقدملح جبانس ا

                                                           
1 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatid, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 52 
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3 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), hal. 11-12 



وبالبا حب تاااااببج تقد    ا البحث لوفاااااف الك   شاااااكل الكاما  ولبخت ا ذ اححب اليت ا    
 ما الظوا ر اليت حتدث   ا بداا وا عبة وموضوعبة ود بقة ومابظمة.

 حضوذ الباحث .ب

   ث الاوعخحب كاا حضااااااااااوذ الباحث مطاقحب  امل الباحث يكوا الوفااااااااااباة لابحث. والباحث 
يكوا مفباا  لاجاا  عمابة البحث    ثه. والباحث يكوا الوفااااااااااااااباة الرتبااااااااااااااابة جلع الببانا حب ومقدملح 

 الببانا حب وحتابل الببانا حب وخمرب الببانا . 

البحث الاوعخ معقد.  و   و ت  أا مو ف الباحث   Lexy Moeloeng  ا مااتاااااااااااااس برأ  
واحد يكوا خمططاحب ومجع الببانا  وحتابانا وتأويل ما الببانا حب و  الاناية أفاااااااااابمل الباحث ا برب عا 

 4نبات  البحث.

دوذ البااحاث    ا ا احلاال  و كمالحد الكاامال وا عرو  عااد ا برب كمّاااااااااااااادذ البباانا   بل 
 .انتقمانتبإاا ،ىل مدير ا دذتة الثانوية الاوذ بولو نون   عمابة البحثحب نبد لاباحث أا يقدح ذتالة

 

 

 مو ع البحث .ج
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بولو حب ا اطقة بولو نون  Raya  الشااااذ   مانتق بولو نون مو ع البحث ا دذتاااة الثانوية الاوذ 

 عاد عمابة دح. تااااااااببدح   ه ا دذتاااااااة بظاح جاخت وامبعند الاوذ ا رتضاااااااخ الثاي مانتقمديرية  نون 

 .اليت تفرملق بني الرجل وا رأة البعابمة 

  جوانس الشاااااااااذ  ال   يكوا مااااااااارية مجبع ا ركسحب  مانتق بولو نون ا دذتااااااااة الثانوية الاوذ 

 ا ا دذتاااة  انتقم بولو نون وجيعل الاااانو لة لاوفاااول ما    ثنا بالباحث. وا دذتاااة الثانوية الاوذ 

   يانل الباحث   عمابة البحث عا مجع الببانا  مانا.وتو  مانتقما زالت   داخل مدياة 

 مّادذ الببانا  .د

ما تقل  Lofland & Lofland عاد. لابل الببانا  ا نمة   حتابل ا ااااااألة الببانا   خ موضاااااو 
Lexy Moeloeng  و الكابما  و،جراءا  مها ما تزويد الببانا  كوثبقةحب    أامل مّاااااادذ ا و  لاببانا 

 حتباج الببانا  ما مّدذيا:  ا البحث 

 الببانا  ا تاتبة. .1

الببانا  اليت تاال ما مّاااااااااادذ ا مباشاااااااااارةحب ما نبات  ا الحظةحب والوثبقةحب وا قاباة ما الراوية 
 أوا برب بعال ة البحث الاوعخ   ا بداا.

 

 الببانا  الفرعبة. .2

اليت تبحث  العال ة مبااااااتل خ الببانا  اليت متال ما الببانا  ا تاااااتاااابة  وجودة  بانا و ا 
 بالباحث.



 مجع الببانا  .ه

مل خطملطة البالبة  خ تثببت مجع الببانا .   ا اجلمع نبدمل ان بماح  بعد تقرير ا وضاااااو  البحثحب 
 5مباااحب وأياحب وكبف واحبباج الببانا  لابحث.

    ث الاوعخ اتببدح الباحث بع  طريقة مجع الببانا  كما ا  كوذة:

 .ا قاباة .1

ا قاباة  خ طريقة اجلمع ا واد باتببداح البباا بفعل الاؤال واجلواب جانس الواحدحب ببوجبه 

 6الوجهحب بأ دا  ا عني.

واتاااااببداح الباحث   ا ا قاباة باتااااابعمال الراويةحب ونينمل عا مااااااألة اليت تبحث الباحث 

ذو ا دذتااااااااااااااةحب وا دلابال الببااناا     ا ه البحاث. و ا ه ا قااباة مقدملح الاااااااااااااااؤال ،  مدير 

 الديانةحب والطالملب مبدذتة الثانوية بولو نون .

 

 

 .ا الحظة .2
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طريقة ا الحظة  خ طريقة البحث بّااعة مجع الببانا    مالحظبه عا موضو حب ويالحد 
الباحث مباشااااااااااااارة أووري مباشااااااااااااار ما بوا ر ا وضاااااااااااااوعبة اليت تبحث الباحث مانا   حالة 

 7اخلافة.

البناحب الباحث  عرفة فاوذة العامملة با دذتة يب    ياابعملالحظة اليت   البحثحب طريقة ا 
مبدذتة الطالملب  خالقألرت بة ووتبابناحب وأنشطبناحب وعماببنا   تطببق البكامل القبج الديابة 

 .بولو نون  الاوذ الثانوية

 .الوثاتق .3

ابااااةحب أوا بغري كااااالكبااااطريقاااة الوثاااااتق  خ طريقااااة البحااااث لاباااال الببااااانااااا  ما حالل ا حوال 

 8والاابةحب والكبابحب والرتالةحب واجملاة ووري ا.

  ه الطريقة مجع الببانا  الواثقبة كببانة عدد الطالملبحب وا دذوحب والعاملحب  الباحث اتببدح

مبدذتااااة الطالملب  أخالقلرت بة قبج الديابة ال ،ندماجووتااااباة   ا دذتااااةحب ببطببق  والباظبمخحب

 .نون  بولو الاوذ الثانوية

 

 

 حتابل الببانا أتاوب  .و

                                                           
7 Winarno Surahmad, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik (Bandung : Tarsito, 1992), hal. 162 
8 Suharsimi Arikunto, Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V (jakarta: PT.Rineka Cipta, 2002), hal. 206 



وحال الباحث ببانا  مت احلّااااااااول عبانا لاحّااااااااول عاخ معاوما  عا عمابة ،ندماج القبج 
 .مانتقالديابة لرت بة ا خال بة مبدذتة الثانوية "الاوذ" بولونون  

   الكباب حتابل الببانا  ا ااااااااااابمدة ما ا الحظةحب وا قاباةحب والوثاتقحب والباحث ياااااااااااببدح
ا تاااااااااااااااوب الوفاااااااااااااافخ الاوعخ. بعااد الببااانااا  اليت مت مجعنااا   اخلطوة القااادمااة  خ ،خبباااذ وحتاباال 

 الببانا .

 خ فعاااال الاااااااااااااااعخ لطريقااااة العماااال  (Bokdan dan Biklen, 1982)حتاباااال الببااااانااااا  الاوعخ 
ببطب حب لباالببااناا حب وتاظبمنااحب واخبباذ ا لبكوا وحدة الببانة إكا ،داذواحب وتولبفباحب و ث لوجود ا

مّل عاخ ا خر. وخطوا  الباحث   حتابل الببانا  كما ياخ  9وجتدمل شاخء ا نج وما يقرذ الشخء لبق
: 

 تاقبّ الببانا . .1

تاقبّ الببانا  مبعين الباحبّحب واخبباذ ا واد الرتباااااااااااابةحب ويركملز   ا واد ا نمملةحب 

ةحب ويانل تعطخ الّوذ الواضح بببحث مبحثنا وخمططناز وبعد الباببّ   ه الببانا 

  و  ه العمابة تااو  يااانل عاخ الباحث  10عاخ الباحث     مجع الببانا  بعد ا.

 تاببّ ما الببانا .

 اتبعراض الببانا . .2

                                                           
9 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), hal. 248. 
10 Sugiyono, op.cit,. hal. 247 



بعد تاقبّ الببانا حب فعمابىة البحث بعد ا  خ اتاااااااااااااابعراض الببانا .    ث 

مبروذ الباظبج  قدملح 11نا .الاوعخحب اتاااااااببدح الباحث الاّ الاااااااارد    اتااااااابعراض الببا

فاتااااااااااببداح الباحث  12  ه الببانا حب ومرتس بعالق الببانا  حيتمل تااااااااااانبل   فنمنا.

 ببقد  الببانا    من  الاّ  لمل الكاما  اليت حتباج البباا.

 أخ  انتباباط. .3

أخ  انتااباباط  و ما عمابة البحث الاوعخ و و أنشااطة البّااويرية الكاماة ما 

 وعمابة أخ  انتباباط  خ تشكبل لس البحث ما الكاما  والبباا. موضو  البحث.

ما  اليت حتّاااااااااول عابنا ا عاوما  ما طريقة مقاذنة البثابث اتاااااااااببدح الباحث

 13.ببانة الّاحلة لوجزد مّادذ خمبافة

  حتاباال الببااانااا  أعاله باااتاااااااااااااابعمااال من  البفكري و و انتاااااااااااااابفراتخ. تعريف ا 

ة اليت  ا البعمبج لّاااااااااااافانتاااااااااااابفراتخ  و طريقة  ة البفكري ببداية احلقبقة والوا عة اخلافاااااااااااامل

 14العاح.

 فحّ فدق الببانا  .ز

                                                           
11 Ibid, hal. 247 
12 Ibid, hal. 341 
13 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2004), hal. 330. 
14 Sutrisno Hadi, Metodologi Riset 2, (Yogyakarta: Andi Offset, 1987), hal. 42 

 



يابغخ لاباحث أا يااااااااببدح   ثالث مراحلحب ول ا فاااااااحة الببانا  الببانا  يدث    
مرحاة ا و  ما تّاافبة الببانا حب ،اا كاا الببانا  وري مااتاابة ووري مطابقة لابحث تاااو  يبج 

 رة أخر .تطببقنا م

الدذاتااااااااة ا طاوبة   عمابة البعابمبة لّااااااااحملة الببانا حب ولاحّااااااااول  أامل  (Moleong)عاد 
 عاخ فحة الابات  اليت يباج ،  ،جراء حتقبق مّادذ ا باتببداح تقابة مما ياخ :

 طول زماا حضوذ الباحث.

باإلضاااااافة ،  و   ا ياااااااعد عاخ زيادة ا عاوما  والبعريف لابل دذجة الثقة   الببانا . 
 طالملب احملققوا ،  موا ع البحث   و ت طويل لكشف وفول بالببانا .

زما ناااحبااة أخر  عاخ طول زماااا حضااااااااااااااوذ الباااحااث ينااد  ،  بااااء الثقااة حول  اا ا 
ا وضااااااااو حب ولبخت ما تطببق البقابا  اليت تضااااااااما لابغاس عابناحب ولكا   ا ا وضااااااااو  ما الثقة 

ة وعمابة البامبة   كل يوح ما كل أنشاااااطة ا دذتاااااة. وأداوة حملاولة واإلطمئااا  و عمابة البعابمب
 ماع العمل  خ:

: عقد ا الحظة ا ااااااااابمرة لاكاتا ما ا  اث لفنج   ه  (Presisten)ا الحظة انتاااااااابمراذ  .1
 ا ظا ر بعمبق   أنشطة اجلاذية   خمباف ا وا ع.

نا  فالحبة البحقق ما شبئ أخر ما :  خ اتببداح تقابقا  الببا (Triangulasi)البثابث  .2
 خاذج الببانا  لغرض البفببش أومقاذنة الببانا .

ياابببدح البثابث   فن ه الدذاتاة كاا البثابث ما مّادذ الببانا  بوتباة مقاذنة والبحقق  .3
ما وذاء أ  دذجااة ما الثقااة ا عاومااا  ا طااابقااة عرب الزماااا وأداوا  خمبافااة   ا تاااااااااااااااوب 

 الاوعخ.



 البحثتافبد  مراحل . 

بولو  مبادذتااااااااااااااة الاوذ الثاانويةالطالملب  أخالققبج الادياباة لرت باة ال ،نادمااجإلمتااح  ا ا البحاث عا 
 .  ااال بع  ا راحلحب  خ:مانتقنون  

بدأ  ببقد  ا وضاااااو  أوالعاواا البحث ،ىل ا شاااااريف  : مرحاة  بل ا بداا
وكاااا لااااك الكابااااة.  باااال تافباااا  عمابااااة البحااااثحب نبااااد 
لاباحث أا يعر  موضع البحث و و ا دذتة الثانوية 

ما خالل ا ّااااااااادذ ا وجودة  مانتق بولو نون الاوذ 
أوما ا الحظة.     ه ا رحاة اتاااااااااابأاا الباحث ،ىل 

 عرضااااااااااااابنا كابة عاوح الرتببةا دذتاااااااااااااة بالرتاااااااااااااالة اليت 
جااامعااة موننااا مااالااك ،لربا بج انتااااااااااااااالمبااة والبعابمبااة 
ة ا دذتاااااااااا. وبعد ا  دح الرتااااااااااالة ،ىل مانتق احلكومبة

حااااة  باااإعطاااااء ان رتا مااااانتق بولو نون الثاااانوياااة الاوذ 
كاماحق.    ااا ه ا رحااااة  اااث البااااحاااث عا ا واد 

 ا كبببة ا ااتبة بالبحث.

    ه ا رحاة يباج الباحث ،ىل البعاذ  حنوموضاااااااع  : .ا بدانبةمرحاة أنشطة 
البحااااااث وكااااااا لااااااك ا بربحب و،جراءا  ا الحظاااااااة   
ا اادذتااااااااااااااة. وباادأ الباااحااث جبمع الببااانااا حب وا الحظااة 
بااااا بربحب كبااااابااااة الببااااانااااا  والوثاااااتقحب كبااااابااااة ا حوال 



دذتاااااااااة ا ا احوبة عاد تافب  الدذاتاااااااااة اإلضاااااااااافبة   
 .مانتق بولو نون ذ الثانوية الاو 

بعد متت مرحاة أنشاطة ا بدانبةحب بدأ الباحث   كبابة  : مرحاة اإلمتامبة
نبات  البحث وك لك حتابل الببانا  ا كباااااااابة. و دح 
،ىل ا شااااااااااااااريف  داء اإلفااااااااااااااال  ،اا احباج ،لبهحب كخ 

 .يكوا  ثا جبملدا ونببجة جبملدة

 



 الفصل الرابع

 نتائج البحث

 .البحثوصف موضوع  .أ

 .ماالتقتاريخ املدرسة الثانويّة النور بولو الونج  .1

مع الكياي احلاج بدر الدين وهو إبن من مؤسةةةةةةةةةةةة  امل  د  املدرسةةةةةةةةةةةةة الثانويّة النورقامت 

املدرسةةةةةةة . بداية قيام 1191يوليو سةةةةةةنة  11النور وهو املرهوم الكياي احلاج أنوار نور يف التاريخ 

ة الثانوية من شةةةةةة بة الرتبية الرميةس  مدرسةةةةةة النورلرتبية امل  دية من تنمية مؤسةةةةةة ةةةةةةة ا الثانويّة النور

ومدرسةةةة ال الية النور ظت وز وةارل الت ةيمة الدينيةس أما مدرسةةةة املتوسةةةا ومدرسةةةة الثانوية ظت 

  وةارل الت ةيمة الوطنية. وبوجود هذه املدارس هذا امل  د سةةةةةةررة امل روت من جملتةف ا تمع. وز

هذه املدرسةةةة ظاعل رةد قدل الوةةةاحلواي ذ رةد  1191يوليو سةةةنة  11من قيامت ا يف التاريخ 

جديد ايصةةةةةةةةحس وتوةةةةةةةةح من ناةية درجة اةودية ومن سةةةةةةة ولة الرتبية يف املدرسةةةةةةةةس ة  تكو  

املدرسةةةةةةةةةةةةةة الثانوية النور  ا أيت متجرجا الذين ناجحوا من ناةية صةةةةةةةةةةةةةاة  أرما  ومن ناةية 

  هذه املدرسة  ا املب ي ول  طبتتا  ب  ولة الكامةة.الرتبية مث

 ما يةد املوسةةةةةة ةةةةةةة ال  تؤسةةةةةة  بامل  د ابسةةةةةة مد عاملدرسةةةةةةة توّج  رةد  ز ال    

وال البات ي ةةةةةةةكنو  يف امل ةةةةةةةكن ةو  امل  دس ولذا من أراد أ  يت ة  يف هذه املدرسةةةةةةةة البّد أ  



يف من ج الت ةي . وهذه املدرسةةةةةةة ي ّر   (double sift)ي ةةةةةةكن يف املب ي. هذه املدرسةةةةةةة ي ةةةةةةتجتدم 

 بني ال ّ   وال البات, يف الوةبا  ةّ  لن ار أ  الت ةي  لة ّ   ويف الن ار ة  امل ةةا  الت ةي 

لة الباتس يف الوةبا  رمةية الت ةيمية تبدأ يف ال ةارة ال ةاب ة ةّ  ال ةارة الثانية رإرل إالّ الربع 

ا ا. دأ يف ال ةةةارة الثانية رإةةةرل والربع ةّ  إع ال ةةةارة ا ام ةةةة م ةةةويف الن ار رمةية الت ةيمية تب

هذه املدرسةة ت تجدم هذا املن ج ي  يكو  جملتةف بني مدارس اي ريس  ما ي رت أّ  املدارس 

اي ري خيتةا بني ال ال  وال البة جيمع يف عوةةةةةةةةز واةد وأّما هذه املدرسةةةةةةةةة خيالف بني عوةةةةةةةةز 

بية ابس مية هد مؤس ة الرت  ماالتقدرسة الثانويّة النور بولو الونج امللة ّ   وعوةز لة البات. 

  ا الربارة من ناةية اي ادميد وع   رن ابس م.

هذه املدرسةةة  ا م ّة  ا اع يف الرتبية وابدارل اةّيدل مثّ ننتإةةر التول من م ارل اي ادميد 

ي وقدر رةد إر ا  امل ةةةةةةةاردل من ناةية ةّ  هذه املدرسةةةةةةةة ت ةةةةةةةت يع امل األة مع املدارس اي ر 

ما ةالت  االتقماملدرسة الثانويّة النور بولو الونج تربية ابس مية أو من ناةية تربية ال مومية. عإّ  

تتوم بالدور املنوط يف نإةةر ال تيدل ابسةة مية والةلة ال ربية ورعع الك ا ات ال ةمية لدي طةبت اس 

تمةو  ر   الدرول ابسةةةةة مية ويؤّدو  دوره  يف  دمة ا تمع قد مت ختريج من هذه املدرسةةةةةة ح

 يف رور التكنولوجية والن ضة ال ةمية.

 .ماالتقنظرل وب ثة وأهدات املدرسة النور بولو الونج  .2



 املدرسة نظرل (أ

إع  تي  الت ةيمية الدينية لوصةةةةةةةةةةةةةةو الاي ةادميد والتدرل رةد ي مز  الربارةة يف اباةاة

 والواحلات.ابن ا  الواحلني 

 وب ثة املدرسة ( 

 .الت وير رةد قّول ال ّ   بالتدرل والرغبة رن رمةية الت ةيمة (1

 ات.الواحلني والواحلتنمية ا ربات رن التي  الدينية تكو  أساسا لتتول ال ةبة  (2

 ت وير س ولة ال ةبة من رمةية إضاعية. (3

 وأهدات املدرسة (ج

 لرتقية ال ةوم والدرس من أساس التي  الدينية. (1

 لرتقية ال كرل والنظر ال ةمية لدي ال ةبة من رمةية الت ةيمية. (2

 بنا ل البيئة ابس مية. (3

 ج ز ال  ولة والوسائز الكاعية  يف التكنولوجية والن ضة ال ةمية مبدرسة (4

رةد أسةةةةة  ابسةةةةة م وال  IMTAQو  IPTEKينتج املنبع التّول ابن ةةةةةانيةو ايهةية ب كرل  (1

 خيالف من رتيدل ابس مية.

 .ماالتقهيكا  املنّظمة يف املدرسة النور بولو الونج  .3



هيكا  املنّظمة هو  وةدل الإةةةةةةةةةةةةةةد  امل ّمة الذي ي  هذا يإةةةةةةةةةةةةةة  ر قة بني الرت ي  و 

ال نوور يف النظام من املدرسةس ةّ  تظ ر بالواضح من واجبت اس وم ؤوليت اس وقدر ةق تن يذها 

 يف املؤس ة.

  ما يةد :  ماالتقة النور بولو الونج هيكا  املنّظمة يف املدرس أّمأ

 ايستاذ احلاج بدر الدين أنوار : رئي  املؤس ة 1

 ةن د املاج ت  : مدير املدرسة 2

 احلاج موليادي املاج ت  : نائ  مدير املدرسة 3

 ا ورنياد  سوتكنو (DRS) : و يز من ج الدراسية 4

 ربد اهلل منيف : الت   ال ةبة  يزو  1

 حممد هاشي  املاج ت  : ال  قة واالجتمارية و يز 6

 هارين وا : الوسائز التم يدية و يز 7

 

 .ماالتقأةوا  ايساتيذ وال ّ   يف املدرسة النور بولو الونج  .4

 2114وماري   17من تاريخ  ماالتقأّما ردد ايسةةةةةةةةةاتيذ يف املدرسةةةةةةةةةة النور بولو الونج 

 .1منرل  رن اةدوا  ةّ  اي   ما يف املةحق



   من ث ث سةةنوات املادية ةّ  اي ماالتقأّما ردد ال ّ   يف املدرسةةة النور بولو الونج 

 .2منرل  رن اةدو   ما يف املةحق

 .ماالتقوسائز الرتبية يف املدرسة النور بولو الونج  .1

ي ا س البّد عقماالتوسةةةةةةةائز الرتبية مل ةةةةةةةاردل رمةية الت ةيمية يف املدرسةةةةةةةة النور بولو الونج 

 الوسائز الت ةيمية الكاعيةس ولرتقية أنإ ة الت ةيمية. ووسائز الرتبية يف املدرسة ظتوي رةد :

 م مز الةلة. (1
 م مز الكمبيوتر (2
 م مز الكيماوي (3
 م مز ال ي يا (4
 م مز البيولوجيا (1

  



 ت ريض لةبيانات. . 

 .ماالتقالونج بولو  مبدرسة النور الثانوية  ّ  ال  أ   رتقية ل تي  الدينيةال رمةية إندماج .1

هو من وةدل التإةةةةةةةةةةةةةةكيز ا ةق ابن ةةةةةةةةةةةةةةانية ي  ميتة   تي  الةدينيةال إنةدمةاجرمومةا أّ  

تي  لا إندماج الإةةةةةجوةةةةةية اةّيدلس وأ    احل ةةةةةنةس للر  بنا ل الإةةةةةجوةةةةةية يف ن   الإةةةةةبا .

ة والناس رموماس  ا  هذه  الدينية هو طريتة احل ةةةةةنة لبنا  الإةةةةةجوةةةةةية وال ةةةةةةوس الإةةةةةبا   اصةةةةةّ

ال مةية البّد يؤسةةةةةةةةة  بتي  الدينية ا اصةةةةةةةةةة إع دين ابسةةةةةةةةة م وم ابق بإرشةةةةةةةةةاد التر   وال ةةةةةةةةةّنة 

ت  و من لتنمية شجوي املان ة)احلديث(س والرجا  لة ةبة من هذه ال مةية سوت يبارد رن أةوا  

 ة ال  تؤثّر إع م تتبة   يف ةاية ا تمع وةيال اليومية. أرما  ال ةبي

 البيةةةانةةةات ال  ينةةةا  البةةةاةةةةث من امل ةظةةةة واملتةةةابةةةةةس  ةةةا  الكةةةاتةةة  ي رت  يف رمةيةةةة

 س أّ  أنإةةةة ةماالتقالونج بولو  مبدرسةةةةة النور الثانوية  ّ  ال  أ   رتقية لتي  الدينية  ال إندماج

 لدينيةتي  اال إندماجم ةةةتمر الذي ي مة ا ال ّ   من البداية ة  رجور   من املدرسةةةة. رمةية 

لي  عتد رند التدري  يف ال وةةةةةةةز بز  ارج ال وةةةةةةةز ب د إنت ا  التدري   ز ال ةبة تنا  الرتبية 

طالباهتا أ   اهبا و ل يادل ال ةوم وامل اريف رن الدينية  ارج التدري . هذه املدرسةةةةةةةةة يوّج   ز ط ّ 

ي ةةةكنوا ةو  امل  د ومن أراد أ  يت ّة  يف هذه املدرسةةةة البّد ي ةةةكن يف املب ي.  ما قا  ايسةةةتاذ 



ولو ب هاشةة  هوه مدرس رن مادل الرتبية ابسةة مية ورئ  ال  قة االجتمارية مبدرسةةة النور الثانوية

 مكتب  : س  ا  الباةث يتابة  لةمتابةة يغرا  البحث يفماالتقالونج 

نظام  ا  متم ةةةةةةةةةةة  بال  ماالتقتي  الدينية  مبدرسةةةةةةةةةةةة النور الثانوية بولو الونج ال "إندماج
ويورّط  ز ال ةبة وايسةةةةاتيذ املوجودل يف هذه املدرسةةةةة من ناةية الرتتي  والنظام مبدرسةةةةة 
و ز أنإة ةها ة ز بنا  ال بي ة احل ةنة لة ةبة من نإةاط اليومية يف املب ي بنإاط اليومية 

نإةةةةة ة يبدأ يف املدرسةةةةةة وهذه  ة ا ي ّدت بر ا  الرتتي  والنظام يف املدرسةةةةةة. بداية اي
 1من املب ي ة  إع د و  ال ةبة يف املدرسة."

من هةةذه املتةةابةةةة ي رت أّ  تنميةةة التي  الةةدينيةةة إع ال ةبةةة ي  ةةز رنةةد وقةةت التةةدري  يف 

يف امل ةةةةةةةةكن وهذا يت الق بنإةةةةةةةةاط   يف املدرسةةةةةةةةة. هذه  التي  الدينية يبدأ املدرسةةةةةةةةةس ولكن تنمية

احل ةةةةةةةةةةةةةنة يف أنإةةةةةةةةةةةةة ة اليومية. ولذا  ز ال ةبةة يوج  أ   ال مةية م ّمة يف ع ة ا بر ا  التدول

 ي كن يف امل ا ن.

هذه اينإةةةةة ة م ابق بربنامج امل  د ابسةةةةة مية النور الذي يوج   ز ال ّ   وطالبات  

أ  ي كن رند رمةية الت ةيمية يف املدرسةةةةةةةةةةةس وهذا جملتةف مبدارس اي ري  مدرسة احلكومية أو 

 غ ها.

 تي  الدينية ال  ظوز هذه املدرسة وهد :عيما بني إندماج ال

 ة ل ايدرية وصور التو ل )الترا ل( (أ
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  ي ية ال بادل يف الو ل )الواج س وال ّنةس ومناس  احلّج(   ( 
 احملادثة الّةلة ال ريىة والّةلة اباةي يا (ج
 استتبا  أيّام اي رب ابس مية  (د

ل وملة ي  الدينية ابسةةةةةة مية رن م رعة ا اهبذا الربنامج يرجوا إع  ز ال ةبة ت ّمق يف التي  

يف روةةر ال وملة قد  ث  ابن ةةا  يبارد رن أسةةاس الإةةري ة يف دين ابسةة م. هذا البيا  مناسةة  

 بتو  ايستاذ نور ة ن وهو  م ؤولية إشرات ابجتمارد الذي يتابز الباةث يف مكتب  :

دم ب ريتة ت ةةةةةةةةةةةتج ماالتقلو الونج "رمةية إندماج التي  الدينية مبدرسةةةةةةةةةةةة النور الثانوية بو 
متنورة من ا : ة ل ايدرية وصةةةةةةور التوةةةةةة ل قبز بداية التدري  يف ةوةةةةةةة  ايوع قدر 

دقيتةس مث الوةةةةةة ل باةمارة أما صةةةةةة ل الواجبة  مثز صةةةةةة ل الظ ر وصةةةةةة ل  11أو  11
ي ية  ال ةةةةةةةةنة  مثز صةةةةةةةة ل الضةةةةةةةةحدس وحمادثة الةلة ال ربية والةلة اباةي ياس والبن اريس و 

اسةةةت ما  امل بي  مناسةةة  بالإةةةري ةس وغ ها. وهذه املدرسةةةة جيمع من أنإةةة ات الدينية 
لة ةبة وهذه اينإة ة لي رع   وي  م   رن ال ةوم الإةةري ة يف احليالس وامل   هذا الت بيق 
وال مز بر ا  املثز  يف تنمية ال ةةةوس ليكو     أ    احل ةةنة وهذه الوةة ة احل ةةنة 

ر يف ةو  املدرسةةة وامل  د عح ةة  بز  ذال     أ    احل ةةنة يف ةيال لي  إال يظ 
 2ا تمع."

من بيا  ايسةةتاذ نور ة ةةن هذا ي رت الباةث أّ   ث  من أنإةة ة إندماج التي  الدينية 
الدينية  يف برنامج الدينية.ولكن ت بيق إندماج قي  ماالتقال  ظوةةةةةز املدرسةةةةةة النور بولو  الونج 
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وقت التدري  يف املدرسةةةة عتدس بز أنإةةة ة  ارج ال وةةةز  ذال  ي  ز إندماج التي   لي  إالّ يف
 الدينيةس  تو  مدير املدرسة أستاذ ةن د :

"رمةية إندماج التي  الدينيةس لي  إالّ يف وقت التدري  يف ال وةةةةةةةةةةةزس ولي  إالّ أسةةةةةةةةةةةتاذ 
ن تيدل واي    ردرس الدينية  مادّل ال تةس واحلديثس والتر س وتاريخ ابسةةةةةةةة مدس وال 

دراسةةةةةةةةةة ابسةةةةةةةةة ميةس ولكن ايسةةةةةةةةةتاذ مبواد اي ر  ذال  املادل البد يت ةق بالتي  الدينية  
 مثةز يف مةادل البيولوجيةا  ةا  املةدرس يول الةدليةز من املةادل وي ةالت ةا بةالةدرس. بز هذه 

من  زال مةية لي   ز من املدرسةةةةةةةةني ي ةتو  الدرس بالتي  الدينية يف ن   ال ةبة إالّ قةي
 3ايساتيذ الذي يرتبا املن ج بالتي  الدينية يف ت ةيم ."

هةذا  ةذالة  ي رب مع ايسةةةةةةةةةةةةةةتةاذ ربد اهلل منيف وهو ري  ال ةبة الذي يتابز الباةث يف 

 مكتب  :

"إندماج التي  الدينية يف هذه املدرسةةةةةةةةةةةة ي  ز ب ريتتني وواس برمد وهو ي  ز رند وقت 

ز احلكاية رن ةما  الرسةةو  واحلكاية رن ا ة ا  التدري  يف ال وةةز   أسةةول ة ةةنة  مث

مؤسةةةةةةةةةةةةةة  امل  د النور وهذه يت الق  يف  ةق  (Kyai)الراشةةةةةةةةةةةةةةدين والتةاريخ رن الكياي 

 4اينبيا  وأصحا  النيب."

 االتقمبةذلة  البيا  يبني بكز ة م أّ  رمةية إندماج مبدرسةةةةةةةةةةةةةةة النور الثانوية بولو الونج 

ي  ز من مجيع النواةد أنإةةةةةةةةةةةةةة ة الت ةي  والت ة  م ما  ا  لي  من مجيع ايسةةةةةةةةةةةةةةاتيذ ي ة  مادل 
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ال موم ي الق بالتيمة أواملترت  ابسة مد بز ه  ي التو  ب ريتة ةكاية ابسة ميةس وأسةول ة نة 

 بإر ا  املثز إع ال ةبة رند يف وقت التدري  و ارج ال وز.

هو لتإةةكيز  ال ةةةوس ابسةة مد ي  يكو  يف عرد ال ال   أهدات الرتبية من هذا البيا 

وال ةالبةة جودل اةيةدل رةةانيةا وج ةةةةةةةةةةةةةةمةانيةا.بنةاةيةة الرتبيةة يرجد لة ةبةة ل    ا ل اةيدل من ج ة 

م ارل امل رعية و م ارل الإةةةة ورية بز  ذال  من ناةية الرةانية. هذا احلا  يثبت أّ  الرتبية ل  دور 

ة  ةةوس وامل ارل والك ا ل لة ةبة. بوصيةة الرتبية ج ز ال    ل  ص مّ   لتإةكيز وت وير رن ال

الوةةةةال وال البات  ا صةةةة ة الوةةةةاحلات من مجيع النواةد وهد امل ريف والإةةةة ور واحلر د والروةد 

 و اصة يف م رعة الدينية.

لبنا  البيئة احل ةةةةةةةةةنة يف ةو  املدرسةةةةةةةةةةس ت ةةةةةةةةة د املدرسةةةةةةةةةة لتتول ال ةبة من ةيث ابرادل 

   مؤسةةةةةة ةةةةةةة الرتبية الرمية ظت و   ماالتق ا ل وام ارل ال ةبة. مدرسةةةةةةة النور بولو الونج و والك

وةارل الرتبية الوطنية وهد تريد أ  يتّدم إصةةةةةةةة   جودي من جوان  امل ريف والإةةةةةةةة وري والروةد. 

 ولذا املدرسةةة الرتةي أنإةة ة يف املدرسةةة بأنإةة ة يف امل  د ليكو  ال    وال البات هو ماهرو 

 من حنية ال ةوم ال موم وال ةوم الدي ي.

ل ميق الترا ل التر   ويتّو احل ل ال ةبة يف املدرسةةةةةةةةةةةس وهذه املدرسةةةةةةةةةةة يوج  رةد امل ة  

دقيتة يف أو  احلوةةةةةةس  11أو  11قبز بداية التدري  البّد أ  يترأ ايدرية وصةةةةةور التوةةةةة ل قدر 



ن د ال ةبةس وإر ا  ال ةةةةة و  ليت ة  روهذه ي دت بر ا  رةد ال ةبة ايثر احل ةةةةةنة لدي  ز عر 

 قرا هت  وة ظ   من ة ل ايدرية وصور التو  من التر  .

من رمةيةةة إنةةدمةةاج التي  الةةدينيةةة رن قرا ل التر   مبةةدرسةةةةةةةةةةةةةةة ال ي ةق من صةةةةةةةةةةةةةة ةةة املؤهةةز 

مدرسةةة اس يّ  املدرس هو الذي ي ة  قرا ل التر   إع مجيع ال ةبة. وامل ة  ا ا  يف رة  الترا ل 

ملدرس هو ظ يل التر   وي رت وي     ي ية الترا ل الوةةةةةةةةةحيح وال وةةةةةةةةةاةة رن قرا ل الترأ  مث وا

 ة ل ايدرية.

تي  الدينية لي  من هذه الناةية عح ةةةةةة  بز اسةةةةةةتتبا  أيّام الورمةية من رمةية إندماج 

رن نج و املدرسةةةةةةة النور بولو الاي رب ابسةةةةةة مية  ذال  من وةدل الربامج يف املدرسةةةةةةة ال  تنّ ذ 

بسةةةرا  ا  ذ ر مولد النيبس وابسةةةرا  وامل راج بيا   يف الواقية مناسةةةتتبا  أيّام اي رب ابسةةة مية  

وامل راج س ويوم ريدينس ايو  يوم ريد ال  ر باسةةةةةةةتتبا  ه    اهب  س والثاي يوم ريد ايضةةةةةةةحد 

 بأنإ ة امل ابة وبذ  رن ذبح احليوا . 

  س أسةةةتاذ هاشةةة  الذي يتابة  الباةث يف مكتببسةةة ميةاسةةةتتبا  أيّام اي رب اي تتد رن 

 أّ  يتو :



"اةت ا  اسةةةتتبا  أيّام اي رب ابسةةة ميةس  انت هذه املدرسةةةة ت تتد أنإةةة ة ةر ة رمةية 
 1يف رّ  طةبت ا رن ق   الدي ي من برنامج االست را  وامل ابتة الرتبوية."

 : اي رب ابس ميةاستتبا  أيّام و من رأي املدير املدرسة أّ  

"رن رمةية التي  الدينية السةةةتتبا  أيّام اي رب ابسةةة ميةس  انت املدرسةةةة تذ رها دائماس 

مثز رند يوم ريد ايضةةةةةةةةةةةةةحد  ز ال    وال البات يإةةةةةةةةةةةةةارقو  عي ا  امل ةةةةةةةةةةةةةبتة وذبح 

احليوا س ومترين مناسةةةة  احلجّ يف برامج املدرسةةةةةس و ز ال ةبة وايسةةةةاتيذ  يإةةةةار  يف هذه 

   6ربامج."ال

من بيا  هذاس أ  هذه املدرسةةة تدبر ط  اهبا وطالبت ا رن م رعة التي  الدينية منذ د و   

يف هذه املدرسةةةةةةةس وتوجي    رن هذه ال مةية يف الإةةةةةةبا س ي  وقت الإةةةةةةبا  هذا لة ةبة  يثر 

لبيئة ات ل  من صةةةةة ت   وأد اهب  وأ  ق   ب ةةةةةب  غ  م ةةةةةتتر بوجود البيئة. إذا  ا  ال ةبة تؤثر 

 البداية ع وت ل  سو  ا ةق. ولذ يف اةيدل ع ةوت ل  أة ةن ا ةقس وإ   ا  تؤثر البيئة ال يئة

هذه املدرسةةةةةةةةةةةةة بوصةةةةةةةةةةةةيةة رمةية إندماج التي  الدينية ي مق إع طةبت ا ي  يكو  يف ن   ال ةبة 

 ية.مجيدل وأ    الكرمية والتتو إع اهلل والخيالف رن رتيدل ابس مية وشري ة ابس 
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مب ةظةة مباشةةةةةةةةةةةةةةرلس ررت الباةث رن البيانات أ  رمةية إندماج لي  إاّلة ل ايدرية 

وصةور التوةة ل )الترا ل( واسةةتتبا  أيّام اي رب ابسة مية عح ةة س بز هذه املدرسةةة  ذال  ي ة  

رن  ي ية الوة ل الوةحيحة من صة ل الواجبة وص ل امل نونة.  ما قا  أستاذ نور ة ن الذي 

   الباةث يف مكتب  :يتابة

"حنن ندمج التي  الدينية إع ال بةة بأنإةةةةةةةةةةةةة ة متنوّرةس من رمةية الت ةيمية ايسةةةةةةةةةةةةةتاذ مع 

ال ةبة قبز بداية التدري   ح  ايدرية وقرا ل صور التو ل يف  ز يومس وص ل اةمارة 

   7وص ل امل نونة وي مة ا يف ةيال اليومية."

ّي قرا ل التر   وة ل ايدرية ال  رمة ا يف  ز أيام من بيا  هذاس ي رت الباةث لي  إ

لتنمية إندماج عي ا بربنامج الدينية  و ل الضحدس وص ل اةمارة يف وقت الظ رس هذه ال مةية 

ي ةةةةةةةةةةةة ز رةد الد و  أثر ابجيان ي  يكو  يف ن   ال ةبة ال ةةةةةةةةةةةةةوس اةيد وال بي ة احل ةةةةةةةةةةةةنة 

 ت ةيمية  اهبذه املدرسة.لي  ة   أ    احملمودل رند رمةية ال

رعع راليا هذا ي مةاالتقمن بيةانةات امل ةظةة واملتةابةةة مبةدرسةةةةةةةةةةةةةةة النور الثةانويةة بولو الونج 

بإةة ور االةرتامس وشةة ور املة س والوةةربس واجتماع التويس وصةة ة الوةةد س والت او س و ز أد س 

 ورقيق الإ ور وغ ها.
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 يف مكتب  :هذا م اويا بتو  أستاذ هاش  الذي يتابة  الباةث 

" ز ال ةبة مبدرسةةةةةةةةةةةةة النور البّد أ  يرعع راليا رن االةرتامس وشةةةةةةةةةةةة ور املة س والوةةةةةةةةةةةةربس 

واجتماع التويس وصةةة ة الوةةةد س والت او س  وجود إندماج التي  الدميية  لكد    ت ويد 

 9بأةوا  ا    م اردل واالةرتام بني ايساتيذ وال ةبة."

ة بني ايسةةةةاتيذ وال ةبةس قا  أسةةةةتاذ ربد اهلل منيف بيا  بوجود الإةةةة ور االةرتام مإةةةةار  

 وهو ايستاذ مبادل الةلة ال ربية الذي يتابة  الباةث يف مكتب  :

"مإةةار ة االجتمارية يف ةو  املدرسةةة الثانوية النور بولو الونج أّ  امل ة  أوايسةةاتيذ ي ة  

ةد غ ه بة  أ  ي ةةةةةةةةةةة  رط ب  وطالبت  رن م امةة بني ال ةبة وايسةةةةةةةةةةاتيذ البّد لكز ال ة

 1والتب   واالةرتام حبميع رائةت ا."

ومجيع اينإةةةةةةةةةةةةةة ةة عيةا حتةاج رةد ال ةادل والتةدول ملرورها مليّد. و ز من مدير املدرسةةةةةةةةةةةةةةةس 

وايسةةةةةةةةةةةاتيذس وال ةبةس وبيئة املدرسةةةةةةةةةةةة البد املوةدل بني واةد واي رس ي  تنمية التي  الدينية  ا 

أ    ال ةبة يف مرةةة الإةةبا . ومن هذه ال مةية جي ز لة ةبة دورل امل مة لتإةةكيز وت ويد من 
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سةةةةةة ولة رن ت  ي  رن التي  الدينية وي ةةةةةةت يع أ  ي مة ا يف ةيال اليومية.  يتابز الباةث بربيرل 

 اةميةة الذي يتابة ا الباةث يف عوة ا : 

 و  إع بد"إندماج التي  الدينية مبدرسةةةةةةةةةةةة النور تبدأ يف أو  الد و  يف امل ةةةةةةةةةةةكن ة  
املدرسةةةةةةس م ما  ا  يف أوّ  تإةةةةة ر صةةةةة وبة بكث  من اينإةةةةة ة من م  د ويف املدرسةةةةةةس 
ولكن يوما ب د يوم هذه اينإةةةةةةةةةةة ة تكو  ال ادل ي  يف رمة ا بابرتباط مع صةةةةةةةةةةةحبت ا 
واي رين ويإةةرع ا ايسةةاتيذ يف املدرسةةة وايسةةتاذات وايسةةاتيذ الذين يإةةرعو  يف امل  د. 

يإ رو  بالو وبة ب د س  احليال يكو  بال رور. بوجود هذه ال مةية التي  يف البداية ه  
الدينية  مبدرسةةةة أسةةةت يع أ ذ املن  ة واحلكمية عي ا. من قبز النتوةةةا  يف ن  ةةةد  تأ   
الوةةة ل باةمارة واي  أشةةةارع يف الوةةة ل وع الإةةة ور اي ول ابسةةة مية التوية والت او  

 11رةد غ ي."

الذي يتابة ا الباةث يف عوةةةةةةة ا  (Adillah Pratiwi) بيا  ال البة أدلّ  عرتويو ذال  من 

 : 

"رمةيةةة إنةةدمةةاج التي  الةةدينيةةة هةةذا ج ةةز بنةةا  اي    يف عرد ال    وال ةةالبةةات مث    

ال بي ة احل ةةةةةةةةةنة يف م امةة بني أصةةةةةةةةةحا اهب  وأسةةةةةةةةةاتذهت  وامل   يف ا تمع يهداع ا تكو  

 11احليال ال  يدل."
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وهد ال البية يف هذه املدرسة الذي يتابة ا الباةث يف عوة ا  (N.A)  ال البة ع ريا وبيا

: 

" ز رمةية إندماج التي  الدينيةس يبدأ من أنإ ة امل  د ة  باملدرسة هذه  ة ا ي دت 
لبنا  شةةةةجوةةةةية وسةةةةةو ال ةبة لةتحديات يف ا تمعس ي  ا تمع يف ايو  ينظر اي    

أ    احل ةةةةنة ع ةةةةوت يتابة  شةةةةري ة بز رك ةةةة  إذا ل  أ    التبيح  إذا  ا  الناس ل 
عوةةةةةار ا تمع يبارده والحرمي . وتربية اي    هد شةةةةةد  م مة ي  أسةةةةةاس من م امةة 

 12مع الل ."

ظ ر أّ  أسةةةةةةةةاس ت ماالتقمن هذه املتابةة بب ض ال ةبة مبدرسةةةةةةةةة النور الثانوية بولو الونج 

تيام  اهبا ة ز ال    وال البات    أ    احل ةةةةةةن وقدول احل ةةةةةةنة إما من تنمية التي  الدينية ال

بال  د وإما باملدرسةة وا ا  يف ةيال ا تمع. واست اع الباةث رن الت  ي  والت بيق من رمةية 

 إندماج التي  الدينية مبدرسة النور الثانوية.

 تو    ين     لةناس.هذه ال مةية ترجد لكز ال ةبة  ا أ    احل ةةةةةةن والتدل الوةةةةةةال و 

 أستاذ هاش  الذي يتابة  الباةث يف مكتب  :

"والرجا  من هذه اينإةةةةةةةةةة ة إندماج التي  الدينية مبدرسةةةةةةةةةةة النور ت ةةةةةةةةةةت يع بنا  ايةوا  

الإةررية والبيئة ابس مية يف ةو  املدرسة وامل  د و ووصا يف ن   ال ةبة. وهو ي مز 
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 بز  ارج املدرسةةة أيضةةا. ة ي  د املن  ة احل ةةنة لي  يف ةو  امل  د واملدرسةةة عح ةة 

  13إع يف ايسرل وا تمع من ناةية ال ةوم الدينية وال ةوم ال موم."

 ومن رأي أستاذ نور ة ن الذي يتابة  الباةث يف مكتب  :

"الرجا  من هذه ال مةيةس ال    وال البات    ال ةةةةةةةةةةةةوس اةيد وال بي ة احل ةةةةةةةةةةةنة عيما 

ة لي  إال يف بيئة امل  د وةو  املدرسةةةةةةةة بز يف ا تمع أيضةةةةةةةا. ب دس وي  د قدول احل ةةةةةةةن

 اهبذه ال مةية  انت ال ةبة ت رت أين رمز ا   ورمز ال ةةةةةةةةةةةةةةد س و ت    أهدات احليال 

 14مل امةة بني الناس وم امةة بني اهلل. والت او  يف ةيال ا تمع."

لتي  ي رت أّ  رمةية إندماج امن هةذه البيةانةات ال  ينةا  البةاةث من امل ةظة واملتابةة 
الةدينيةة مبةدرسةةةةةةةةةةةةةةة النور بولو الونج ي  ةز  ث  من برامج لرتقيةة اي    ال ةبة ليكو     التدول 

 احل نة وأ    الكرمية يف م امةة بني الناس مبدرسة  اصة ويف ا تمع رموما.
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مبدرسةةةةةةةةةةةةةةة النور   ّ  أ    ال رتقية لتي  الةدينيةة  ال رمةيةة إنةدمةاج ال وامةز الةدارمةة واملةان ةة يف .2

 .ماالتقبولو الونج  الثانوية

 ز أنإةةة ة عي ا الوةةة وبة يف رمز هذه اينإةةة ةس وبرنامج مبدرسةةةة هذه  ذل  الوةةة وبة 

مبدرسةةةةة   ّ  رتقية أ    ال لتي  الدينية  ال إندماجمن روامز الدارمة وال ومز املان ة يف رمةية 

 والو و  توجد من م ةم ا وطةب ا.س ماالتقبولو الونج  النور الثانوية

امل ةظة والك ةظة ي رت الباةث من الوةةةةةةةةةة وبة ال  توجد من رمز إندماج  هذه من

رن  املان ةز وال وام الدارمةعي ا ال وامز  ماالتقبولو الونج  التي  الةدينيةة مبةدرسةةةةةةةةةةةةةةة النور الثانوية

 رمةية ابندماج. وقابز الباةث بأستاذ ربد اهلل منيف وهو يتو  :

من رمةيةةة إنةةدمةةاج التي  الةةدينيةةة هد من مجيع ايسةةةةةةةةةةةةةةةاتيةةذ وال     الةةدارمةةة"وروامةةز 

 11وا تمع ووالدي  ال  تإكز رن أةوا  أ  ق   من نظام مبدرسة."

 الذي يتابة  الباةث يف مكتب  :ومن قو  أستاذ نور ة ن 

من رمةيةة إنةدمةاج التي  الةدينية هد لتنمية طبي و وأ    ال ةبة  اهبذه  الةدارمةة"وروامةز 

املدرسة ال  تتورد من مجيع املإريف مب  د وأساتيذ مبدرسة الذين  حاعظ   وي ةم   رن 
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الرتبيةةة. ومن رمةيةةة الرتبيةةة هةةذه  ج ةةز لة    وال ةةالبةةات    اي    احملمودل ويكو  

 16يف امل تتبز."الناس املن  ة حليال ا تمع 

 و ذال  قا  أستاذ نور ة ن أيضا :

"رمةية تنمية ال ةةوس رن إندماج التي  الدينية لي   ة ا ت   بال  ولة  رجا  املدرسني 
من  ملان ةا يف عرد ال    لرتقيةة أ  ق  . ورنةد تنتيةز إندماج التي  الدينية عي ا ال وامز

  ة ايوع وهد من عرد ال ةبة ن  ةةةةةة ا ي ايسةةةةةةاتيذ ن  ةةةةةة   وال ةبة ن  ةةةةةة ا. روامز املان
ال ةبة رادل ال هتت  من امل امةة رن االةرتام مع الكب س والنتوةةةةةةةةا  رن النظام مبدرسةةةةةةةةةس 
والنتوةةةةةةةةةةةةا  رن أوية اينإةةةةةةةةةةةة ة عي اس و ذال  نتوةةةةةةةةةةةةا  املتأد  يف أةوا  ايسةةةةةةةةةةةةاتيذ 

ملان ة وامز من اوأصةةةةةةحا اهب  وهذه  ة ا من ناةية ال ةبة  يف م امةة مب  د ومبدرسةةةةةةةة. وال 
من ج ة اي ر وهو من ناةية أسةةاتيذ ن  ةة  س املثا  إذا  ا  ال ةبة ي مز ا  أ أو غ  
متأد  مع ايسةةةةةةةةةةةتاذ وايسةةةةةةةةةةةاتيذ ا يكةم  بالنوةةةةةةةةةةةيحة وال ي اقب  من ذال  ا  أس يّ  
م ةةةلو   رن الرتبية والت ةي   اهبذه املدرسةةةة. وهذه  ة ا ي ةةةب  رةد نتوةةةا  ابةتمام يف 

ل ةبة وايسةةةةةةةةةةةاتيذ رن م مة بنا  اي    يف ةيال الإةةةةةةةةةةةبا  لة ةبة. أما إصةةةةةةةةةةة   عرد ا
ال ةةةةةوس وال بي ة ال    وال البات هذه من م ةةةةؤولية اةميع لي  إال وع ال وةةةةز عتد 

 17بز هذه  ة ا م ؤولية اةميع من املدرسني." 

رتقية لتي  الدينية  ال رمةية إندماج ال وامز الدارمة واملان ة يفمن بيا  هذه يوضةةةةةةةةةةح رن 

ال  يظ ر من ن   ايسةةةةةةةةةةتاذ ن  ةةةةةةةةةة   ماالتقبولو الونج  مبدرسةةةةةةةةةةة النور الثانوية  ّ  أ    ال 

 اي ر يف إندماج التي  الدينية هد : الدارمة واملان ةوال ةبة. ومن بيا  أستاذ هاش  ال وامز 
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اي م  د النور الث "ال ومز ال  الدارمة رن رمةية إندماج التي  الدينية وهد من مؤسةة ةةة
و ز من اينإةةةة ة عي اس الذي يوج  رةد  ز أرضةةةةائ   أ  ي ةةةةكنوا يف املب ي ويتبع  ز 
من أنإةةةةةةة ة امل  د. وهذه التنمية الدينية   ز لدي ال ةبة بنا  شةةةةةةةجوةةةةةةةيت   وسةةةةةةةةو    
بال ةةةةةةةةةة ولة ي  اينإةةةةةةةةةة ة يف امل ده هد م ابق رن اةوا  ال ةبة و مناسةةةةةةةةةة  بإةةةةةةةةةةري ة 

اي    يف ن   ال ةبة. واي ر هو ايسةةةةةةةةةةرل ي  إذا  انت ايسةةةةةةةةةةرل  ابسةةةةةةةةةة مية لرتقية
 19ت ارد رن هذه ال مةية عيحث لدي ال ةبة لنيز هذه الرتبية."

مبدرسةةة   ّ  رتقية أ    ال ل  من بيا  هذه  ة ا يوضةةح أ  رمةية إندماج التي  الدينية

أساتيذ  س بز  اهبذه النتوةا   زاملان ة روامز الدارمة و ا روامز  ماالتقبولو الونج  النور الثانوية

دائما رةد إصةةةةةة   رمةية الت ةيمية ورةد إصةةةةةة   البيئة عي ا.س م ما  ا  لي  إال هذه ال وامز 

ال  ت ةةةةةةةةةةةارد رةد رمةية  ة ا بز هناس روامز اي ر  ال ةةةةةةةةةةة و  املدرسةةةةةةةةةةةةس ت وير التكنولوجية 

ة النور نيز رمةية إندماج التي  الدينية مبدرسةةةةةووسةةةةائز ابر مس وال ةةةةةيكولوجية ال ةبة املتنورة يف 

مةية . حم ظة رةد قدل الوال واي ذ باةديد ايصةح لرتقية ال ماالتقالثانوية النور بولو الونج و 

 الت ةيمية  اهبذه املدرسة. 
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 الفصل الخامس

 تحليل البيانات

 .ماالتقالونج بولو  النور الثانويةمبدرسة  باّل الط أخالقرتقية لقيم الدينية  ال عملية إندماجختطيط  .أ

استتتتتتتتينااا علل حا تتتتتتتتا الحث  ال ت ف  الحاح  علل تن ي  إندماج القيم الدينية مبدرستتتتتتتتة 

ة عموما يعقد مستتتتتتتيميا وتهثي ا. ف ا ي دا علل لايمة القيم الديني ماالتقالنور الثانوية بولو الونج 

اليت ييضتتتتمه يي ا ملوط للطالب والطالحاه وأفا اةدرستتتتة. بينامج القيم الدينية لينمية ادخالق ل يا 

الطلحة، ت كريا أن تغري حاط الزمان مه وقت إيل أوقاه وك الك تغيري أحواط الطللحة وشتتتتتتت  تتتتتتتيي    

 ليغيري يسحب إيل تنقيص عقيدة اإلميان   ييا الطلحة.يوم . هب ا ا

استتتتتتتيحد بالقيم الدينية إنستتتتتتتداي مه حياة الدنيوية وادخية لعا اةدرج اةثالية لينمية الستتتتتتتلو  

 وأخالق الطالب يو يلة الرتبية تهون اةيعلم ل  أخالق احملمواة مناسب بشييعة اإلسالمية.

ي ليهميتتا الستتتتتتتتتتتتتتلو  والطحيعتتة للطلحتتة دن يهون لتت  أخالق واخلربة بتتدنتتدمتتاج القيم التتدينيتتة تيو 

احملمواة. اةستتتتلم لو تتتتوط ارنة اةطمونة ولو تتتتتوط ارنة اإلميان الهاملة إيل ات مبعم اإلميان بي  يم، 

  1وتعييف، وتدبي العميق علل ايه اإلسالي.
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ة بولو الونج لثانوياستتتتتتتتتتتتتتينااا علل اليحان أن القيمة اةطمونة البد يعّلم للطلحة مبدرستتتتتتتتتتتتتتة النور ا

لرتقية أخالق ، وشتتتتتت  تتتتتتيي  ك يا اةستتتتتتلم ليلستتتتتتيف وبناط وتطويي ال تتتتتت اه   ييا الطلحة مه  ماالتق

 عواما ال طية وعواما الحيوة مه محاائ اليوني  القيم الدينية.

أستتتتتاو العواما لينمية وتيقية اة ارة بيوني  وتدريب ال هي ولما ال عا بشتتتتتييعة اإلستتتتتالمية. 

عواما اليعليمية متارو بيلثري ال يا بالستتتتتتتعل وبشتتتتتتتييعة اإلستتتتتتتالمية كقدوة ا ستتتتتتتنة والحيوة اةناستتتتتتتحة أما 

 2يي ا.

 تتتتتتتتتا الحث  ال ت وند الحاح  علل اةم ي و القيااة القيم الدينية لرتقية ااستتتتتتتتتينااا علل ح

ةعلم مبااة اأخالق الطالب ميارو عند عملية اليليمية مه اةعلم خت تتتتتتتتتتتص بعلم الرتبية اإلستتتتتتتتتتت المية و 

ادخيت. ف  الحاح  مه عملية إندماج القيم الدينية اليت تهون عالمة اةميزة مبدرستتتتتة النور الثانوية 

 وف ا مناسب مبوضع الحث  فل : ماالتقبولو الونج 

 ح ظ اداعية و ور الق رية )القياطة( .1
 كي ية العحااة   ال الة )الوانب، والسّنة( .2
 الّلغة اإلجنليزياحملااثة الّلغة العيي ة و ا .3
 اسيقحاط أيّاي ادكرب اإلسالمية .4
 تدريب مناسك ا جّ  .5
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 هّا من ا :، والحيان لماالتقف ه كل ا مه بيامج اليعليمة مبدرسة النور الثانوية بولو الونج 

داعيتتتتتتتة ابينتتتتتتتامج ح ظ  .1

 و ور الق رية

ا بداية يعقدقح اداعية و تتتتور الق تتتتريةل يظ  :

اقيقة  15-11اليعليم   ح تتتتتتتتتتتتتتة ادويل قدر

وف ه ادنشتتتطة مستتتيمية كا أياي  الدراستتتة مه 

يوي الستتتتتتتتتتتحت إيل يوي اخلميف. ة لها الطلحة 

البتتتتد أن ع ظ عه فتتتت ه اداعيتتتتة وال تتتتتتتتتتتتتتور 

الق تتتتتتتتتتتتتتري لينمية أخالق الطلحة. وف ه العملية 

 هتدا أن كا أعماط فو للعحااة ت.

   العحتتتااةبينتتتامج كي يتتتة  .2

 ال الة

 تدريب الربنامج   بيوة اةدرستة إما   ال  تا :

وفتت ه العمليتتة وإمتتا   اةستتتتتتتتتتتتتتدتتد   اةع تتد، 

هتدا ليدريب كي ية الوضتتوط ال تتثيي وكي ية 

ال تتتتتتالة ال تتتتتتثيثة. وف ا طعا ت  يم الطلحة 

 عه كي ية العحااة.

بينتتتتتتامج احملتتتتتتااثتتتتتتة الّلغتتتتتتة  .3

 العيي ة والّلغة اإلجنليزيا

ة احملتتتااثتتتة الّلغتتتة العيي تتتة والّلغتتت بينتتتامجتتتتدريتتتب  :

ة الستتتتتاب اإلجنليزيا عة   اليوي الستتتتتحت   ا  تتتتتّ



والثتتامنتتة وفتت ه العمليتتة هتتتدا لرتقيتتة اللغتتة لتتد  

الطلحة وممارستتتة علل استتتيعماط ف يه لغي    

 بيوة اةدرسة.

  الستتتتتتتتتت ي  و  مناستتتتتتتتتك ا جّ  بينامجتدريب  : تدريب مناسك ا جّ  .4

احد   السنة وف ه العملية هتدا ا دة مية و 

علل معييتتتة وم  وي قييقتتتة منتتتاستتتتتتتتتتتتتتتتك ا ج. 

ونعتتتتا اخلربة   ن ف الطلحتتتتة عه شتتتتتتتتتتتتتتييعتتتتتة 

 اإلسالمية.

اي  .5 بينتتتامج استتتتتتتتتتتتتتيقحتتتاط أيتتتّ

 ادكرب اإلسالمية

ف ا الربنامج يعقد عند ادياي اإلستتتتتتالمية كيوي  :

عيتتد ال طيت ويوي عيتتتد ادضتتتتتتتتتتتتتتثل واحي تتتاط 

مولتتد النو واإلستتتتتتتتتتتتتتياط واةعياج. وفتتت ه الربامج  

اي ادكرب كل تتتا اليت تونتتتتد    استتتتتتتتتتتتتتيقحتتتتاط أيتتتتّ

مبدرستتتتتتتتتة النور الثانوية بولو الونج  اإلستتتتتتتتتالمية

 باالسيعياض واةسابقة الرتبوية يي ا. ماالتق



علل ف ا الحيان،  أن عملية إندماج القيم الدينية ال ت يعقد ف ه اةدرستتتتتتتتتتة الثانوية استتتتتتتتتتينااا 

، ف ه كل ا هتدا لرتقية الستتتتتتتتلو  اإلستتتتتتتتالمل ال تتتتتتتتا  مناستتتتتتتتحا بيعليم ايه النور بولو الونج ما النج

 اإلسالمل دن يهون لدت الطالب والطالحاه الش  ية اليدة وأخالق الهيمية.

د الحتتاحتت  أن عمليتتة إنتتدمتتاج القيم التتدينيتتة لرتقيتتة أخالق الطالب ولليتتا مه الحثتت ، يونتت

يقة   تنميي ا كالقدوة، والعااة، والن تتتتتتتيثة ف ه بع  الطي  ماالتقمبدرستتتتتتتة النور الثانوية بولو الونج 

 .بولو الونج ما النج ادساتي  لينمية ادخالق الطالب مبدرسة النور الثانوية

 

 القدوة .1

 متثيا ا ستتتتتتتتتتنة مه ،يع ادعماط، وال تتتتتتتتتت ة، والي هري، و ريفا، عندالرتبية بالقدوة مبعم 

ال ق اط الرتبية بالقدوة فل من ج الناني دن   اليعليم الشتحاب أس ا اليعييف والي  يم 

ولت ت   عملية إندماج القيم الدينية ميثا بالقدوة ويهلم يهلمة  3مه اةعلوي إيل اجمل وط.

 يعماط اةالبيف اةناسحة و ي ا.اليدة واةعاملة ا سنة، واس

 العااة .2

                                                           
3 Heri Noer aly, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: LOGOS, 1999) hal.178 



وال اعا ال أعمل  (persistent uniform)ف ه العملية مبعم قييقة اليعلم باخلطوة اةحاشتتتتتتتية 

علل عمل . إ ا كان اإلنستان يعما عمل  اامما   أول  يهون ال عحة بعده يهون الس لة 

 الينولة حيت موحلة الشي وخةبسحب العااة. كا عما إ ا قد يهون العااة إما   ميحلة 

ول ت بونوا  4أن يغري ف ه ال تتتتتتتتتتتتتت ة تهون ال تتتتتتتتتتتتتتعحة دن قد يهون العااة فل الطحيعة.

العما اةستيمية بدندماج القيم الدينية مبدرستة تستيطيع أن ميارس  مه بيوة ا سنة   حوط 

 ا ال ا .ماةدرسة واةع د والي  ص  فياة اجمليمع   اةسيقحا هلم القدوة ا سنة والع

 الن يثة .3

مبعم الينحيي إيل ا ق وة تتتتتتلثة ا ستتتتتتنة دفداا يحاعد عه الضتتتتتتيوراه ةه يعما اخلطل 

وي تلي إيل قييق اةستيقيم وين ع م للغري والستعااة هلم. الينحيي بالن يثة فو شلط م م 

حاه ل  الرتبية اليعليمية. دن ف ا اةن ج استتتتتتتيطا  اةعلم أن يفثي   ن ف الطلالب والطا

باستتتتتتتتتي داي كالي اللطيف لينمية اةعاملة ال تتتتتتتتتثيثة. بالن تتتتتتتتتامي اليدة، إما عند عملية 

لخ  اةن عم يينل للطلحة أن ي أيّاي ادكرب اإلستتتتتالميةاليعليمية، واخلطابة، أو   استتتتتيقحاط 

 وا همة يي ا.

                                                           
4 Heri Noer aly, Ibid, hal. 184-185 



د مبدرستتتتتتتتة قاستتتتتتتتينااا علل ف ا الحيان، الحاح  يل ص أّن عملية إندماج القيم الدينية اليت تع

لرتقية أخالق الطالب فل نيد، دن بيامج اةدرسة مطابق ومناسب  ماالتقالنور الثانوية بولو الونج 

 بلحواط الطالب والطالحاه لرتقية الش  ية وادخالق احملمواة مه ،يع ادنشطة مبدرسة واةع د.

 

  

 مبدرستتتتتتتتتتة النور الثانوية باّل أخالق الط رتقيةلقيم الدينية  ال عملية إندماج العواما الداعمة واةانعة   .ب

 ماالتقبولو الونج 

الرتبية بو تتتتيلة اليشتتتتييف الشتتتتييعة فل لميا العملية اليعلية إيل ميحلة الحلوف. هب ا اإلشتتتتياا 

بينمية إندماج القيم الدينية بو تتتيلة القدوة، والعااة، والن تتتيثة يعلم ا من  الشتتتحاب يينل للطلحة هلا 

واةعيوا عه الطحيعة ا ستتتتتتتتتنة بعمل ا اليومية   أحواط اةدرستتتتتتتتتة، واةع د، واجمليمع. إرتقاط ادخالق 

 لداعمةا والخاستتتتي علل الغري مه ف ه عملية إندماج القيم الدينية. عملية إندامج ال تطلق مه عواما

رتقية لدينية  م القيال عملية إندماج   الداعمة واةانعة  تطحيق ا. العواما اليت تهون  اةتانعتةوعوامتا 

 فل : ماالتقبولو الونج  مبدرسة النور الثانوية باّل أخالق الط

 الداعمة العواما .1



أن قاعد  االتقمبنييدة اةقابلة بادستتتتتاتي  والطالب مبدرستتتتتة النور الثانوية بولو الونج 

 إندماج القيم الدينية لرتقية أخالق الطاّلب يي ا العواما الداعمة اليت ليوت علل :

 

 

 الداخلية ن ة (أ

عموي ن ة الداخلية فل مه ن ف قالب ن وستتتتتتتتتتتتت ا مه عملية إندماج، إ ا كان 

روح الطالب يشتعي بايياح ييعما ادنشطة بالس ولة واخا   روح  شيعة. يل ت عياج 

اليدريب واةمارستتتتتتتتتتتتة اةستتتتتتتتتتتتيمية دن يهون الستتتتتتتتتتتت ولة   تعقيد ف ه العملية بن ف ال يا 

 الطالب.

 ن ة اخلارنية (ب

وامتا التداعمتة اليت تفثي إنتدمتاج القيم التدينية لرتقية أخالق الطالب مه أمتا مه ع

 ن ة اخلارنية م ا االداعمة اليت ليوت علل :

 ادسية (1

خل ية ادستتتتتتتية للطلحة تفثي كثريا لرتقية وبناط الستتتتتتتلو  والطحيعة ادخالق، دن 

ستتاعد علل تيبية ي الرتبية ادويل فل الرتبية بادستتية اليت تحدأ مه  تتغريه إ ا كان والده



ادخالق تدبريه مه أنشتتتتتتتطة اةدرستتتتتتتة يستتتتتتتوا تدخيا ف ه العملية بالستتتتتتت ا. والبد 

 ادسية أن يساعد ف ه العملية الرتبية مبدرسة لرتقية أخالق الطالب يي ا.

 

 اةدرو (2

اةدرو فو شتتتتلط م م   عملية اليعليمية دن  مه وحدة عنا تتتتري   الرتبية. 

ول ت اةدرو ليف إال يعلم اةااة   ال  تتتتتتتتتتتتتا با ك لك يعطل القدوة ا ستتتتتتتتتتتتتنة   

ن ف الطالب   عمليتتتة اليعليمتتتة دن كتتتا متتتا يياه الطالب تهون تيبيتتتة هلم، ولتتت ت 

رسة دن يهون الطالب هلا ادخالق للمعلم أن ينقا القدوة ا سنة بها ادنشطة مبد

 الهيمية   ن وس م. 

 الحيوة (3

استتتتتتينااا علل ف ه اةالحمة واةقابلة بلستتتتتتاتي  أن الحيوة مدرستتتتتتة الثانوية النور 

عه إندماج ق  الدينية،أن اةدرستتتتتتة تقابا مه ف ه ادشتتتتتتطة وأ ا  ماالتقبولو الونج 

طالحاه يستتتتتتتتتتتهنون   اةع د، إستتتتتتتتتتتينااا إيل أفا الستتتتتتتتتتتنة والماعة، وكا الطالب وال

ويستتتتتتتتّ ا اةدرو واةشتتتتتتتتييف تدميج عه القيم الدينية بقواعد اإلستتتتتتتتالمية مب  وي أفا 

 السنة والماعة هب ه اةدرسة.



  



 اليس يلة (4

تستتتتتتتتتت يلة اةدرستتتتتتتتتتية  تستتتتتتتتتت ا علل عقد أنشتتتتتتتتتتطة وبينامج الدينية إما بينامج 

قية الشت  ية الديه لرت تست يلة اةدرستية  تدعم علل ت  يم وتعييف عه  اإلضتايية. و

 وادخالق للطالب.

 اجمليمع (5

اجمليمع يهون وحتتدة العوامتتا التتداعمتتة عه عمليتتة إنتتدمتتاج القيم التتدينيتتة دن 

اجمليمع يهون مهان الينو    معاملة مع الناو   اةستتتيقحا، إ ا كان اجمليمع  تتتتا  

ا كان    معاملي  وف ه اةعاملة بغري ق تتتتتد يفثي علل شتتتتت  تتتتتية وستتتتتلو  الطالب، إ

معاملة مع اجمليمع  تتتتا  يستتتتوا الحيوة يي ا نيدة. ول ا اجمليمع يعطل ادثي   ن ف 

 الطلحة.

 العواما اةانعة .2

إندماج  أن االتقمبنييدة اةقابلة بادساتي  والطالب مبدرسة النور الثانوية بولو الونج 

 القيم الدينية لرتقية أخالق الطاّلب يي ا العواما اةانعة اليت ليوت علل :

 الجهة الداعمة (أ
 ن ة الداخلي ة (1



أن  االتقمبنييدة الحث  مه اةالحمة واةقابلة مبدرستتتتتتتتتتة الثنوية النور بولو الونج 

ا، ي عوامتا اةتانعتة مه ن تة التداخلية فو مه ن ف قالب ن وستتتتتتتتتتتتتت ا، بعملية اإلندماج ي

دن  تتتتتتتتتتتت ة الطالب مينوعة ومي يقة، وف ه تستتتتتتتتتتتتحب عملية تنمية ال ت يعقد اةدرو   

اةدرستتتتتة يشتتتتتعي بالستتتتتعوبة عه تيقية وتنحيي علل ييا الطالب. ول ت ستتتتتري عملية   تهه 

مطتابق بتلحواط الطالب اةينوعتة. وفت ه طعتا الطالب   يعيا وي  م عه م متة بينامج 

 ي ا.عملية إندماج ق  الدينية ي

 الجهة المانعة (ب
 ن ة اخلارنية (2

قيم التتدينيتتة لرتقيتتة أخالق الطالب مه الاج متتعتتة اليت تفثي إنتتدناأمتتا مه عوامتتا اةتت

 ن ة اخلارنية م ا االداعمة اليت ليوت علل :

 ادسية (1

ادستتية فل العواما ادويل ال ت يفثي يميع ادحواط مه الستتهولونية   

ييا الطالب، دن ادستتتتتتية فل عملية ادويل مه الرتبية لن ف الطالب، إ ا كانت 

ادستتتتتتتتتية ال يوايق بعملية إندماج القيم الدينية مبدرستتتتتتتتتة يعملية ف ه لرتقية أخالق  

 يهون



 بيوة اةدرسة (2

درستتتتتتتتتتتتتتتة ال تتاعتتا فم ، كمتتديي اةتتدريتتة، ومعلم، الحيوتتة اليت ليوت حوط اةتت

والطالب. مه نييدة الحث  مه اةالحمة واةقابلة، إ ا كان اةعلم الي يم بطالب  

وال ي تتتتتتتتتتتتتتلي عنتتد متتا أخطتتل الطالب مه عملتت ، وفتت ه تهون اةتتانعتتة مه عمليتتة 

 إنداماج القيم الدينية مبدرستتتتة، وإ ا كان اةعلم ال ي يم بطحيعة الطلحة وشتتتت  تتتتيي  

 ف ه يسحب إيل تنقيص مه أمهية العملية لرتقية أخالق م.

 وساطط اليهنولونية (3

الوستتتتتتتتتتتتتتامتا فل وحدة العواما اليت لياج   حياة اإلنستتتتتتتتتتتتتتانية. كاليل ون 

وا استتتتتتتوب، والواط، واجملاله و ريفا، إ ا   يستتتتتتتيعما بال ويدة ف ه الوستتتتتتتاطط 

وف ا يسحب  الرتبوية تسيطيع أن ي سد عه أخالق الطالب كنميية اإلنرتنيت  ري

 إيل أثي السلو   ييا الطالب.

 اجمليمع (4

اجمليمع يهون وحدة العواما اةانعة عه عملية إندماج القيم الدينية دن اجمليمع يهون مهان الينو    ؛
معاملة مع الناو   اةسيقحا، إ ا كان اجمليمع قحيي   معاملي  وف ه اةعاملة يغري ق د يفثي علل 

لو  الطالب، إ ا كان معاملة مع اجمليمع قحيي يسوا الحيوة يي ا يسيد. ول ا اجمليمع يعطل ش  ية وس
 ادثي   ن ف الطلحة.



 الفصل السادس

 اإلختتام

 اخلالصة .أ

ببيان هذا البحث اجلامعي يستتتت أب  أن أ تتتتث ة البحث إ دم ية لقيماا النية الييأية  ي  تتتتة 

 : الثاقوية الأو  بولو الوقج ماالا مأها

 ماالتق ي  ة الثاقوية الأو  بولو الوقج  باّل نية الييأية لرتقية أخالق الطختطي  دم ية لقيماا ال .1

 حت وي من :

الييأية  ب إ وق  ال ي ي  لماّ بي و اّل نية الييأية  لرتقية أخالق الطتعني دم ية لقيماا ال (أ

 ة.الي و  بفكرة اإل المي ولما بي و  العموم. ولقيماا النية الييأية بي و  العمومة تعالق

 ماالتق ي  تتتتتتتتتتتة الثاقوية الأو  بولو الوقج  باّل نية الييأية  لرتقية أخالق الطدم ية لقيماا ال (ب

. كيفية العبادة إ 2حفظ األددية وصتتتتتتو  النلتتتتتت.ة  النرا ة(. . 1تكون دالمة املميزة مأها: 

. ا  نبال أيّام األكرب 4غة اإلجن يزية. . احملادثة الّ غة العريىة وال ّ 3اللتالة  الواب،  والسّأة(. 

 . تي ي، مأا ك احلّج.5اإل المية . 

 ي  تتتتتتتتتتتتتتة الثاقوية  باّل نية الييأية  لرتقية أخالق الطدم ية لقيماا ال العوامت  التيادمة واملاقعة إ .2

 وهي : ماالتقالأو  بولو الوقج 



 بهة الياخ ية (أ

كاق  العم ية  ي  تتة  مطابق دموم بهة الياخ ية هي من فرد طالب قفو تتها  ل ا  

بأحوال الطاّلب  فعم ي ها يستتته  د ي تأمية وتغ. دن أحوال الطالب النبيحة لحل احلستتتأة  

ب  دكستتتتتتك ل ا كاق  العم ية م تكن مطابق بالطالب فلتتتتتتا  صتتتتتتعوبة د ي تأمية وتغ. من 

 صفة النبية لحل صفة احلسأة.

 بهة اخلا بية (ب

رتبية ألولية تكون صتتتتتاحلة  ب  ل ا كاق  األ تتتتترة ل ا كاق  األ تتتتترة صتتتتتاحلة فاأل تتتتترة   (1

فا تتتتتتتية فرتبية ليوالد ال يه ة باأل تتتتتتترة ولذي تربية األوحل ليي الطالب هي إ حول 

األ تتتتتترة. ألن تربية األ تتتتتترة تفثر كث.ا إ قف  األولي ويكام  مس قاحية األخر  كبيثة 

 اجمل مس  والرتبية  ي  ة  ومعاملة مس الغ..

  مهة لرتبية ل طالب  ي  تتتتتتة  ألن املي   م    ومبالتتتتتترة بالطالب املي   هو دام (2

دأتي دم ية ال ع يمة فيها  والبي ل مي   صتتتتتتتتتتتتتتفة اللتتتتتتتتتتتتتترب وال وا تتتتتتتتتتتتتتس إ الرتبية  ة  

 واليشا ع أو اليه ة دن صفة الطالب



بيثتتة اجمل مس هي وحتتية العوامتت  ال  تفثر ب أميتتة أخالق الطالب إ اجمل مس  ل ا كتتتان  (3

  ة بنيوة احلستتتأة فيك ف فثر بفرد الطالب أثر اخل. من معام ة باجمل مس  بصتتت ح  البيث

 ل ا كاق  البيثة تفثر بنيوة السيثة ف فثر بفرد الطالب أثر النبيح من معام ة باجمل مس.

ال ستهي ية هي ك  الشتي  ال  تسته  وتط ق بعم   ل ا كاق  ال سهي ية  ي  ة كام ة  (4

ية  ي  تتتتتتة ويستتتتتته  الطالب إ قي  الع ة. ول ا كاق  ف كون مستتتتتتادية بعم ية ال ع يم

 ال سهي ية م تكن كام ة هذه تس طيس أن يسب، د ي صعوبة إ دم  ال ي ي .

الو تتتتتتتان  ال كأولوبية. هي أبهزة وأداوا  ومواد يستتتتتتت حيمها املع ة ل حستتتتتتت  دم ية  (5

الفتتانتتية  بال ع ية وال ع ة. لن هتتذا التتيو  يعطي ةيتتادة اخلربة ل طالب يتتا يعطي الطال

 واملسادية د ي دم ية ال ع ية وال ع ة.

  



 اإلقرتاحا  .ب

 بأا  د ي ق انج البحث ينيم الباحث املنرتحا  ال الية :

ميكن أن  تقمااللقتيماا النية الييأية لرتقية األخالق الطالب  ي  تتتتتتتتتتتتتتة الثاقوية الأو  بولو الوقج  .1

 ية وال ع ة.يس فيي مأها املع ة الرتبية اإل المية إ دم ية ال ع 

 بتتتتا  ويأبغي د ي البتتتتاحث  األخرين ال حني هتتتتتذا البحتتتتتث  امله م  لحل االب كتتتتتا ا  لرتقيتتتتتة  .2

 األخالق الطالب إ دم ية الرتبية  أن يسعوا وجي هيوا ب ح ي  املشاك  ال ع يمية.
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