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 الفصل االول
 مقدمة

 خلفية البحث .أ 
التعليم عامل مهم للبشر لتحقيق األشخاص الذين لديهم إديان وأخالق 

جيدة التعليم ىو أحد اجلهود ادلبذولة لتطوير القدرات وتشكيل شخصية 

 1.وحضارة األمة بكرامة يف سياق تعليم حياة األمة

يف عامل التعليم ، وخاصة يف ادلدارس ، تعترب عملية التعلم جوىر التعلم. 

التعليم( جيب حيث التعلم حبد ذاتو ىو مفهوم لبعدين للنشاط )التعلم و 

، وتوجيههما ضلو حتقيق األىداف أو إتقان عدد من وحتقيقهماختطيطهما 

الكفاءات وادلؤشرات كوصف لنتائج التعلم. والتعلم أساًسا ىو نشاط سلطط 

يهيئ / حيفز الشخص ليكون قادرًا على التعلم جيًدا مبا يتناسب مع أىداف 

 التعلم.

ادلدارس الداخلية اللغة العربية ىي واحدة من ادلواد اليت يتم تدريسها يف 

اإلسالمية يف إندونيسيا واليت تعمل كلغة للدين والعلوم، إىل جانب أهنا أيًضا 

نظرًا الرتباطها بالدين والعلوم، تعد اللغة العربية جزءًا ال يتجزأ من . أداة تواصل

                                                           
1
 UU RI No.2 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional Dan Penjelasannya (Semarang : 

Panji Duta Sarana, 2003), hlm. 72. 



2 

 

 

. عدد الدراسات األخرى اليت يتم تدريسها يف ادلدارس الداخلية اإلسالمية

للغات األخرى ألن اللغة العربية ىي ادلفتاح لفهم الدين وىذه ميزة خاصة با

وادلعرفة الواردة فيو ، حبيث ديكن لفهم الدين وادلعرفة أن جيددا ألجيال من 

 2.ادلسلمُت

أقدم ادلؤسسات التعليمية يف  السلفي اإلسالمي عهدتارخيياً، تعد ادل

ما يقال إهنا غالًبا  السلفي اإلسالمي عهدعلى الرغم من أن ادل إندونيسي

 عهدمؤسسات تعليمية زلافظة وتقليدية وقددية، إال أنو جيب االعًتاف بأن ادل

ذلا خصائصها اخلاصة وقدرهتا على التكيف حىت اآلن.  السلفي اإلسالمي

وجودىا الذي ال يزال موجودا يف ىذا العصر التكنولوجي لو قيمة تفوق خاصة 

 .بو بالنسبة للمسلمُت

ذي يعد منافسة ملزمة بشكل تطور التكنولوجي اليف خضم العودلة وال

تناقش يف كثَت من األحيان العلوم  السلفي اإلسالمي عهد، ما زال ادلمتزايد

ادلختلفة وتفهم العلوم القائمة على اللغة العربية واستخدام اللغة العربية يف 

من خالل ادلهارات الشفوية، يُتوقع من الطالب إتقان عدد . حياهتم اليومية

 .من ادلفردات وبنية اجلمل وديكنهم التحدث بفعالية
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، خاصة يف النطق الناطق جد الطالب دائًما باللغة العربيةلكي يتوا

والنطق الصحيح، جيب على الطالب فهم ومعرفة قواعد النحو وعلم الصرف 

، حبيث ديكن أن يتقنوا استخدام اللغة العربيةألهنم العلوم األساسية اليت جيب 

 .التواصل وعدم طرح األسئلة أو عدم طرح األسئلة أو تعبَت سوء الفهمفهم 

إن القدرة على التحدث وفهم ادلعرفة ادلستندة إىل اللغة العربية اليت 

ديتلكها الطالب ال ديكن فصلها عن التعلم الذي يشار إليو أيًضا باسم الطريقة 

ادلألوف  مد يون ألنو يشبو تعبَت زل. ادلستخدمة يف عملية التعليم والتعلم

 .، أن الطريقة أكثر أمهية من ادلوادبالفعل وغالباً ما نسمع

يف العديد من ادلعهد اإلسالمي يف إندونيسيا، يستخدم تدري  اللغة 

العربية طريقة ادلناقشة اجلماعية، ألن ىذه الطريقة تنطبق مباشرة على كل 

ف كقائد يف إدارة رلموعة للمناقشة بطريقة موجهة ومنسقة بتوجيو من ادلشر 

مسار ادلناقشة، حبيث ديكن للطالب فهم كيف تسَت عملية ادلناقشة وديكن 

لذا فإن ىذه الطريقة مناسبة جًدا يف . اليت دتت مناقشتها ًتاثقراءة الكتب ال

تطبيق اللغة العربية، خاصة يف منوذج منهج ادلناقشة، لذلك جيب على ادلعلم يف 

النحوية يف تكوين اجلمل وجيب أن يكون ذكيًا تطبيق ىذه الطريقة أال خيطئ 

 .يف توجيو مسار ادلناقشة
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لكن يف الواقع، مع طريقة ادلناقشة اجلماعية، ىناك طالب غَت قادرين 

بدءًا شلا . بعد على التحدث باللغة العربية، خاصة يف قراءة الكتب الًتاث

اجلماعية يف تعليم استخدام طريقة ادلناقشة  "سبق، أعطى الكاتب العنوان 

 مهارة قراءة كتاب الًتاث لدى طالب ادلعهد االسالمي السلفي مباه دول

(mbah dul) تولونج أجونج". 

 مسائل البحث .ب 

بناًء على خلفية ادلشكلة أعاله، تنشأ مشاكل متنوعة ديكنها صياغة 

 :ادلشكلة، على النحو التايل

كتاب الًتاث ناقشة اجلماعية يف تعليم مهارة قراءة  ستخدام طريقة ادلا كيف عملية  .1

 ؟تولونج أجونج  (mbah dul)لدى طالب ادلعهد االسالمي السلفي مباه دول

كتاب ناقشة اجلماعية يف تعليم مهارة قراءة  ستخدام طريقة ادلباما ىي ادلشكلة   .2

تولونج   (mbah dul)الًتاث لدى طالب ادلعهد االسالمي السلفي مباه دول

 ؟أجونج

كتاب ناقشة اجلماعية يف تعليم مهارة قراءة  ستخدام طريقة ادلباكيف حل ادلشكلة   .3

تولونج   (mbah dul)الًتاث لدى طالب ادلعهد االسالمي السلفي مباه دول

 ؟أجونج
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 البحثأهداف  .ج 

بناًء على صياغة ادلشكلة اليت مت كشفها، فإن الغرض من ىذه الدراسة 

 :ىو

كتاب الًتاث ناقشة اجلماعية يف تعليم مهارة قراءة  ستخدام طريقة ادلباعملية  دلعرفة .1

 ؟ تولونج أجونج  (mbah dul)لدى طالب ادلعهد االسالمي السلفي مباه دول

ناقشة اجلماعية يف تعليم مهارة قراءة  ستخدام طريقة ادلباما ىي ادلشكلة  دلعرفة .2

تولونج   (mbah dul)دول كتاب الًتاث لدى طالب ادلعهد االسالمي السلفي مباه

 ؟ أجونج

كتاب ناقشة اجلماعية يف تعليم مهارة قراءة  ستخدام طريقة ادلبادلعرفة حل ادلشكلة  .3

تولونج   (mbah dul)الًتاث لدى طالب ادلعهد االسالمي السلفي مباه دول

 ؟ أجونج

 البحثفوائد  .د 

 :النحو التايلمن ادلتوقع أن تكون فائدة ىذا البحث قادرة على ادلسامهة على 

من الناحية النظرية، ديكن أن توفر مدخالت إجيابية يف تطوير الدراسات  .1

وتوسيع البصَتة وكذلك لتحسُت نوعية التعليم والتعلم، وخاصة يف حتسُت 

 .نوعية قراءة الكتاب الًتاث للطالب
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 :عمليا، ديكن أن تكون نتائج ىذه الدراسة مفيدة يل .2

 احلكومية سيد علي رمحة اهلل تولونج اجونجاجلامعة اإلسالمية مكتبة  (أ 

اجلامعة اإلسالمية احلكومية سيد  قد تكون نتائج ىذه الدراسة دلكتبة

مفيدة إلضافة األدب يف رلال التعليم،  علي رمحة اهلل تولونج اجونج

 .وخاصة تلك ادلعنية بتعليم اللغة العربية

 ادلؤسسة  (ب 
للمؤسسات التعليمية وىي من ادلتوقع أن يوفر ىذا البحث حافزًا 

ل اليت تستخدم كهدف للبحث لتطوير و ده مبا مدرسة اإلسالمي

تطبيق أساليب ادلناقشة اجلماعية يف حتسُت مهارات قراءة الكتاب 

 .الًتاث

 معلمون (ج 
من ادلتوقع أن تفيد نتائج ىذه الدراسة ادلعلمُت يف ادلعهد 

ادلناقشة االسالمي السلفي مباه دول لتحسُت استخدام أساليب 

 .قراءة الكتاب الًتاث ةاجلماعية يف مهار 

 تلميذ.  (د 
من ادلتوقع أن نتائج ىذه الدراسة ديكن للطالب بسهولة قراءة 

 .الكتاب الًتاث باستخدام طريقة ادلناقشة اجلماعية
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 ثالباح  (ه 
باإلضافة إىل ادلعرفة اجلديدة حول طريقة ادلناقشة اجلماعية وفهم 

نظرة ثاقبة إىل اخلربات والتدريب الالكتب الًتاث باإلضافة إىل إضافة 

 .على حتمل ادلسؤولية

 توضيح المصطلحات .ه 

من أجل أن تكون سهلة الفهم وعدم التفسَت يف تفسَت ادلصطلحات 

ادلناقشة اجلماعية يف تعليم مهارة قراءة كتاب استخدام طريقة  يف العنوان "

تولونج   (mbah dul)الًتاث لدى طالب ادلعهد االسالمي السلفي مباه دول

 "، حيتاج الكاتب إىل تأكيد ادلصطلحات الواردة فيو، على النحو التايل:أجونج

 من الناحية النظرية .1

 طريقة المناقشة الجماعية (أ 

طريقة جلمع البيانات تستخدم ادلناقشة اجلماعية ادلركزة ىي 

بشكل شائع يف البحث االجتماعي النوعي، مبا يف ذلك أحباث 

تعتمد ىذه الطريقة على احلصول على بيانات أو معلومات . التمريض

تعتمد ىذه الطريقة على احلصول على بيانات أو . من حبث دتريض

ناقشات معلومات من تفاعل ادلخربين أو ادلستجيبُت بناًء على نتائج ادل
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يف رلموعة تعتمد تفاعالهتا مع ادلخربين أو ادلستجيبُت على نتائج 

 .ادلناقشات يف رلموعة تركز على إجراء مناقشات يف حل مشاكل معينة

البيانات أو الًتكيز على إجراء مناقشات يف حل بعض 

البيانات أو ادلعلومات اليت مت احلصول عليها من خالل ىذه . ادلشاكل

ف النظر عن كوهنا معلومات مجاعية، فإن ادلعلومات اليت التقنية، بصر 

مت احلصول عليها من خالل ىذه التقنية، بصرف النظر عن كوهنا 

ميزة االستخدام . معلومات مجاعية، ىي أيًضا رأي وقرار للمجموعة

 .ىي رأي وقرار اجملموعة

تتمثل ميزة استخدام طريقة ادلناقشة اجلماعية ادلركزة يف أهنا توفر 

تتمثل طريقة ادلناقشة .بيانات أكثر ثراًء وتوفر قيمة مضافة للبيانات

اجلماعية ادلركزة يف توفَت بيانات أكثر ثراًء وإضافة قيمة إىل البيانات اليت 

مل يتم احلصول عليها عند استخدام طرق أخرى جلمع البيانات، ال 

 3.سيما يف البحث الكمي
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 الكتاب التراث  (ب 

. عنصرًا مهًما يف ادلعهد االسالمي السلفييعد الكتاب األصفر 

لفًتة طويلة حىت أن  لمعهدكان الكتاب األصفر ىو ادلادة التعليمية ل

إن مصطلح . ادلعهدالكتاب األصفر لو مكانة ودور مهمان للغاية يف 

 .مألوف جًدا يف عامل بيسانًتين" ًتاثلاكتاب "

وجهان ال ينفصالن عن عامل الًتبية  ًتاثوالكتاب الادلعهد 

اإلسالمية يف إندونيسيا. صرح مارتن فان بروينيسُت أن نقل اإلسالم 

كان السبب الرئيسي لظهور   ًتاثالتقليدي كما ورد يف الكتاب ال

 4.دلعهدا

 المعهد االسالمي السلفي مباه دول (ج 

اليت تقع يف قرية  السلفي اإلسالمي ادلعهدواحدة من 

تأس  التاريخ  ادلقاطعات كيدوع وارو, تولونج اجوج.، فلوصوكانداع

مونتاىار مباه دول من قبلو امسو  السلفي اإلسالمي ادلعهدادلختصر 

الذي جاء يف األصل من كودوس، جاوة الوسطى. يف رحلتو، مل  احلج
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يستطع ابنو وخلفاؤه االستمرار مؤقًتا ولكن استمر حفيده الذي كان ال 

 ترماس. السلفي اإلسالمي ادلعهديزال يعيش يف 

ترماس، انتقل حفيده،  السلفي اإلسالمي ادلعهدبعد عودتو من 

، دلتابعة مؤسسة تعليمية. عبد اذلدي احلاج ، يف األصلسومديادلسمى 

حيث كان الطالب ال يزالون  عالونجيف ادلاضي، كان شكل التعليم ىو 

 يتنقلون ولكن بعضهم يقضي الليل أيًضا يف الكوخ.

كفاحو ليصبح   احلج عبد اذلدي، واصل مونتاىار احلجفاة قبل و 

حارًسا دلدرسة داخلية. بدأت ادلدرسة الداخلية الرائدة قبل االستقالل 

ويتابعها حالًيا أبناء وأحفاد كيا حاجي عبد اذلادي، الذين يتولون 

 وس إذلام.غو  احلج رعايتهم مباشرة عبد اخلالق

 ادلعهد، ولي  السلفي ياإلسالم ادلعهدمباه دول ىي ادلعهد 

ي، الفية، طر ممثل اجلرمية، اإل الًتاثحديث، تدرس الكتب  اإلسالمي

م الدين و ، فتح القريب، فتح معُت. إحياء علملعاألذكار، تعليم ادلعت

وىلم جرا. إىل جانب ذلك، فإنو يقرأ القرآن مباشرة بتوجيو من مقدم 

 .احلج عبد اخلالق الرعاية خالد
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نفسها، فإهنا تبدأ بعد ادلغرب  ًتاثالكتب البالنسبة لدراسة 

 - 18:31على وجو الدقة بدءًا من الساعة يء سعحىت وقت ال

، واليت يف تنفيذ عملية التعليم والتعلم ال تزال تفسر الكتاب 19:45

 (.موردي( مث بعد ذلك تعٍت باالندونيسية )غاندولبادلعٌت اجلاوي )

حول علم  اجلماعيةدلناقشة  وبعد ذلك يتم استخدام األمسية للطالب

، يعتمد ادلوضوع على مستوى الفصل الذي يتم فقوو  صرفو  ضلو

 -قائدة ىنا بشكل أكرب على  ًتاثتدريسو. تركز دراسة الكتب ال

وكيف ديكن للطالب فهم سياق  صرفو  ضلوالعربية، وحتديدًا  قائدة

 اليت مت تدريسها. ًتاثدروس الكتاب ال

بناًء على تأكيد ادلتغَتات ادلذكورة أعاله، فإن الغرض من عنوان 

استخدام طريقة ادلناقشة اجلماعية ادلركزة يف تعلم قراءة الكتب "البحث 

الًتاث لطالب ادلعهد اإلسالمي السلفي مباه دول تولونج اجونج ىو 

 حبث حول كيفية تسليم ادلعلم دلواد تعلم اللغة العربية، وخاصة يف مهارة

القراءة، وحتديداً يف قراءة الكتب الًتاث وفهم زلتوياهتا باستخدام طريقة 

ادلناقشة اجلماعية ادلركزة من أجل حتقيق أىداف التعلم ادلصاغة حىت 

 .يتمكن الطالب من حتقيق أقصى قدر من نتائج التعلم
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 من الناحية علميا .2

التأكيد التشغيلي مهم جدًا يف البحث من أجل حتديد حدود 

 راسة يف الدراسة. بناًء على التأكيد ادلفاىيمي أعاله، فإن ما يعنيو العنوانالد

"استخدام طريقة ادلناقشة اجلماعية يف تعليم مهارة القراءة الكتاب الًتاث 

لدى طالب ادلعهد االسالمي السلفي مباه دول تولونج أجونج" ىو أي 

ة يف حتسُت شكل من أشكال األعمال اليت تقوم هبا ادلؤسسة أو ادلدرس

السانًتي. ادلعهد االسالمي السلفي مباه دول  ًتاثالقراءة للكتاب ال رةمها

وإصلاز الطالب على أساس سلرجات التعلم بناًء على استخدام طريقة 

واليت ديكن أن تؤثر فيما بعد على قدرة الطالب يف تطبيق  ادلناقشة اجلماعية

 قراءة الكتاب الًتاث.
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 ترتيب البحث .و 

ينقسم ىذا . وأسهل يف دراسة وفهم األطروحة أوضحتوجيو لتوفَت 

 :البحث إىل ثالثة أجزاء وىي

 الجزء االول .1

الغالف، والتقدمي، : يتكون ىذا القسم من الصفحات التالية

وادلوافقة، وادلصادقة، والشعار، والعروض، وادلقدمة، وجدول احملتويات، 

 .وادللخصوقائمة اجلدول، وقائمة ادلرفقات، 

 الجزء الرئيسي .2

 مقدمة: الفصل األول 

يصف ىذا الفصل سياق البحث، وتركيز البحث، وأىداف 

 .البحث، وفوائد البحث، وتأكيد ادلصطلحات، وعلم منهجية الكتابة

 مراجعة األدب: الفصل الثاني

يناقش ىذا الفصل مراجعة األدبيات اليت ُتستخدم كأساس 

بينما تتضمن مناقشة مراجعة األدبيات للمناقشة يف الفصل التايل ، 

 .ىذه مراجعة لطريقة مناقشة رلموعة الًتكيز وتعلم الكتاب الًتاث
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 طرق البحث: الفصل الثالث

يف الفصل الثالث، مت وصف أنواع ومقاربات البحث، وموقع 

البحث، وحضور الباحث، ومصادر البيانات، وإجراءات مجع 

والتحقق من صحة البيانات،  البيانات، وتقنيات حتليل البيانات،

 .ومراحل البحث

 نتائج البحث: الفصل الرابع

يناقش ىذا الفصل وصف نتائج ادلناقشة موقع البحث وعرض 

 .البيانات وحتليلها ونتائج البحث وحتليل البيانات

 البحث :الفصل الخامس

 البحث ادلناقشة يتكون ىذا الفصل

 الخاتمة :السادس  الفصل

 .اخلتامي من االستنتاجات واالقًتاحاتيتكون ىذا الفصل 

 الجزء االخر .3

يتكون من قائمة ادلراجع وادلرفقات وتصريح البحث وشهادة 

 .إجراء البحوث والسَتة الذاتية وبيان صحة الكتابة وبطاقات التوجيو

 


