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  كلمة متهيدية
اإلسالم و الصالة و السالم احلمد C الذي أنعم علينا بنعمة اإلميان و 

على أشرف األنبياء واملرسلني سيد� حممد و على آله و أصحابه مصابيح األمة 

يف الظلم، أشهد أن ال إله إال هللا و حده ال شريك له و أشهد أن حممدا عبده 

و رسوله. و بعد، فأ� أشكر هللا جزيل الشكر الذي أدامين الصحة و التوفيق و 

فة و الفهم حىت متكنت من إ`اء كتابة هذه الرسالة العلمية اهلداية و املعر 

البسيطة iملوضوع "تطبيق قيمة الرتبية اإلسالمية يف توجيه األخالق لشباب 

املساجد غنرا سوبينج" كشرط من الشروط املطلوبة للحصول على درجة سرجا� 

تدريس جبامعة الرتبية اإلسالمية بقسم اللغة العربية يف كلية الرتبية و شؤون ال

  عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.

لقد واجه الباحث مشكالت كثرية يف كتابة هذه الرسالة، لكن بفضل و 

خدمة خمتلف األقوام استطاع الباحث يف معاجلتها حىت انتهت كتابة هذه 

الرسالة iجلودة. و لذالك، ود الباحث أن يقدم الشكر اجلزيل على هؤالء 

  املشرفني و املشجعني منهم:املساعدين و 

�ظرة"، " واألم "صحب الدينالكرميني العزيزين احملبوبني، األب " والديّ  .١

اللذين قد ربياين تربية حسنة صاحلة منذ صغري إىل سّن الرشد 

وساعداين بقدر طاقتهما على إمتام دراسيت وأسأل هللا أن ميد يف عمرمها 

 صراطا سو�.وأن يرزق هلما الصحة والعافية ويهديهما 

األستاذ الدكتور احلاج. مسافر ببابري., م.س.إ. مدير جبامعة عالء  .٢

الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر ونوابه األستاذ الدكتور مردان، م.أ.غ.  

كنائب مدير اجلامعة األول، واألستاذ الدكتور لونبا سلطان، م.أ. كنائب 



شة، م.أ.،فح.د. كنائب مدير اجلامعة الثاين، واألستاذة الدكتورة سيت عائ

مديرة اجلامعة الثالثة، واألستاذ الدكتور محدان جوهانيس، 

م.أ.فح.د.كنائب مدير اجلامعة الرابع الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم 

 يف توجيه جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.

غ. عميد كلية الرتبية ونوابه .س.، م.أ.الدكتور احلاج حممد أمرى، ل .٣

، والدكتورة �ئب العميد األول .غ.م.أ موليونو داموفوليـئ، الدكتور

الدكتور األستاذ ، و ةة العميد الثاني�ئبإ. .مالك إبراهم، م.س اةمشك

العميد الثالث، الذين قد بذلوا  �ئب .احلاج شهر الدين عثمان، م.فد

اإلسالمية  عالءالدينية جبامعة جهودهم وأفكارهم يف توجيه كلية الرتب

 احلكومية مكاسر.

اللغة العربية يف كلية الرتبية تدريس رئيس قسم .إ. اكا، م.حتمحالدكتور  .٤

 الذي ساعدين بتقدمي بعض املواد املتعلقة �ذه الرسالة.

اللغة العربية يف  تدريس سكرترية قسم م.فد. الدكتورة سىت عائشة خالق، .٥

 ساعدتين بتقدمي بعض املواد املتعلقة �ذه الرسالة.كلية الرتبية اليت 

كما ان احملاضر .بروفيسور دكتور احلاج صربالدين غارجنانج، م.أ األستاذ .٦

دائما يعطي الدعم واالهتمام والعاطفة من بداية يؤلف اطروحة  واملشرف

مشسوري، ج ا إىل احلاضر ميكن حلها بشكل صحيح. واألستاذ احل

 س.س.،

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حمتوية الرسالة

  أ...  ....................................................  صفحة املوضوع

  ب.  ...............................................  شهادة �صالة الرسالة

  ج.  ................................................  اإلعتماد على الرسالة

  د..  ..................................................... موافقة املشرفني

  ه..  .......................................................  كلمة التمهيد

  ط..  .......................................................  حمتوية الرسالة

  ل..  ........................................................  دفرت اجلدول

  ي..  .......................................................  جتريد البحث

  الباب األول: مقدمة

  ١......: خلفية البحث ..............................الفصل األول

  ٣..  ................................  الفصل الثاين : مشكلة البحث

  ٣..  ................................  الفصل الثالث : فرضية البحث

  ٣..  ................................  الفصل الرابع : تعريف املوضوع

  ٤..  .......................  هداف وفوائد البحثأالفصل اخلامس : 

  الباب الثاين : الدراسة املكتبية

  قيمة الرتبية اإلسالمية   .أ

  ٧..  .....................  :تعريف قيمة الرتبية اإلسالمية الفصل األول

  ١٠  .........................  وظائف الرتبية اإلسالميةالفصل الثاين :

  ١١  ...............  ية وأهدافها الفصل الثالث: أساس الرتبية اإلسالم

  



 توجيه األخالق  .ب

  ١٥  ...............................  الفصل األول : تعريف األخالق

  ١٦  ...............................  الفصل الثاين : أساس األخالق 

  ١٧  ...............................  الفصل الثالث : تقسيم األخالق

    الباب الثالث : طريقة البحث

 ١٩  ..............................  نوع البحث ومكانهالفصل األول:

  ٢٠  .............................  طريقة مجع البيا�تالفصل الثاين: 

  ٢٠  ..........................  اجلمع البيا�تأدوات الفصل الثالث: 

  ٢١  .......................................  املتغرياتالفصل الرابع: 

  ٢١  ................  ا�موع الكلى والعينة النموذجيةالفصل اخلامس: 

  ٢٢  .....................  الفصل السادس : طريقة حتليل املواد البحثية

  الباب الرابع : نتائج البحث و املباحثة

  ٢٤  ......................  عن موقيع البحثحملة عامة الفصل األول: 

  ٢٦  ...................................  الفصل الثاين: نتائج البحث

  ٢٩  ...........................  الفصل الثالث: مباحثة نتائج البحث

  الباب اخلامس : اخلامتة

  ٤١  .......................................  الفصل األول: اخلالصة

  ٤١  .....................................  الفصل الثاين: اإلفرتاحات

 املراجع

 

 



  جتريد البحث

 حمسنة:  اإلسم

  ٢٠٢٠٠١١٣٠٠٧:  رقم التسجيل

  اإلسالمية يف توجيه األخالق�ثري قيمة الرتبية :  املوضوع

  لشباب املساجد غنرا سوبينج                
�ثري قيمة الرتبية اإلسالمية يف توجيه األخالق لشباب املساجد غنرا سوبينج" هذه الرسالة تبحث عن "

)  ٢كيف قيمة الرتبية اإلسالمية لشباب املساجد يف غنرا سوبينج؟,) ١حتتوي هذه الرسالة على مشكالت وهي: 

) هل قيمة الرتبية اإلسالمية تؤثر على توجيه األخالق لشباب ٣أخالق شباب املساجد يف غنرا سوبينج؟, كيف 

ملعرفة قيمة الرتبية اإلسالمية يف غنرا سوبينج، املساجد يف غنرا سوبينج". أهداف البحث يف هذه الرسالة هي: 

عرفة �ثري قيمة الرتبية اإلسالمية يف توجيه األخالق ملعرفة توجيه األخالق لشباب املساجد يف غنرا سوبينج، ومل

  لشباب املساجد يف غنرا سوبينج.

شباب املساجد الذين هم يسمي هذا البحث هو حبث كمي، وا�موع الكلي يف هذا البحث هو كل 

موع . من ا�٪١٠يعين ، والعينة النموذجية يف هذا البحث يف أعضاء الرابطة شباب املساجد غنرا سوبينج

، األدوات مجع البيا�ت املستخدمة شخصا ١٣شخصا. فاالعينة النموذجية هي ١٣فيصري ٪١٣٠x١٠الكلى

  يعين املراقبة، اإلستبيان والو¦ئق.

يف هذه احلالة تدعمها قيم  ٢٤٫٧٨وفقا لنتائج البحث قيمة الرتبية اإلسالمية على فئة عالية جدا بنسبة 

وجيه األخالق لشباب. وتوجيه األخالق يف غنرا سوبينج يف الفئة الوسط بنسبة الرتبية اإلسالمية اليت تؤثر على ت

. وينظر إليه من وجود التوجيه األخالق ويتم �ثريه يف احلياة اليومية حبيث املراهقني ميكن أن تتصرف ٣٤٫٨٧

أجريت أن هناك �ثريا  بشكل جيد للمجتمع، والنفس والبيئة احمليطة �ا. واستنادا إىل نتائج اختبار الفرضية اليت

بني متغريات تطبيق القيمة الرتبية اإلسالمية بتوجيه األخالق لشباب املساجد غنرا سوبينج. وهذا يعين أن الفرضية 

يف الدراسة تقول: "يزعم أن قيمة الرتبية اإلسالمية له �ثري كبري على توجيه األخالق لشباب املساجد غنرا 

 سوبينج.

 



 

 

١ 

 

  الباب األول

 مقدمة

  البحث : خلفيةلفصل األولا

ى لدامت مراحل حياة البشر جيب عليهم أن يؤدها عة ماالتعليم هو حاج  

 ق، ومع عدم وجوده، ال ميكن البشر أن يتطوروا إمكا)'م مطابقة معاإلطال

أماال'م ومحاسا'م للحياة املتقدمة والسعيدة وألمينة، كما يريدون من شكل 

  ١.نظر احلياة التصورة هلم

التعليم Iعتباره أحد من أهم القطاعات يف التنمية الوطنية، يكون أشياء   

 ال، عندما اإلميان والتقوىامأساسية لتحسني نوعية حياة اإلنسان اإلندونيسيا ك

  ٢.حتفيز كافة اQاالتوتعاىل يصبح مصدر إىل هللا سبحانه 

لألوالد القيم األخالقية، والقيم يرجو منها أن  التعليم أن يعطيجيب   

تكون متوقعهم يف احلياة اليومية. وهي تقتصر جوهار] يف نطاق وإنه كان قريبا 

  جدا مع فهم والنشاط البشري معقد جدا، والتعليم اليت هي معروفة.

كذلك قيمة هلا، مث كيف والطرق لفهم قيم موجودة يف إذا كان األمر    

من خالل عملية الرتبية  منهم كننا اإلجابة يساطة هو واحدحياة هذا الرجل؟ مي

  اإلسالمية.

                                                           

 ٢)،ص.٢٠٠٣بت، ؛ جاكرw: ب.ت رينيك ج٣(طبعة.Kependidikan.dasar -Dasarفوعد إحسان،١

 ٤ص.،Kependidikan dasar-Dasar .فوعد إحسان، ٢



٢ 

 

  

البشر وتطويرها، سواء  توجيه إمكا)ت احملاولة إىل الرتبية اإلسالمية هي  

ي يف هذا من حيث القيم أو من حيث أغرض احلياة، حىت تكون حياة البشر 

  .العامل كعبد هللا واخلليفة جبد

املادية والروحية احملتملة كما الفكر، والشعور  وميكن أن تشمل اإلمكانية  

واإلرادة واجلوانب الروحية األخرى. أ�ا تشكل الرتبية اإلسالمية ميكن أن تكون 

مكافأة الشعب معا، واألجور أو املؤسسات اإلجتماعية اليت تقدم اخلدمات 

وقد يكون حىت جهد الرجل اخلاص لتثقيف نفسه. إذا من بداية هذه  ليميةالتع

الورقة وأشار الباحثون إىل أن قيم احلياة البشرية ال يقتصر، بطبيعة احلال، إذا 

  عاد إىل تعاليم اإلسالم، هناك قيمها ونطاقه قد تكون حمدودة.

ملعاملة ميكن أن تكون متكاملة قيمة لتعاليم اإلسالمية يف العقيدة ا  

والعبادة آ�ر تؤثر على عملية التفكري، والشعور والتمثيل وتشكيل شخصية 

  واحدة واليت تتجلى يف األخالق الكرمية املقابل يف شكل اإلنسان كمسلمني.

لوصف  ت الباحثةتصال مع هذه املسألة، يف هذه الدراسة حاوليف إ  

  غنرا سوبينج".املساجد الرتبية اإلسالمية يف توجيه األخالق لشباب  ةقيم ثري"�

  

  

  

 



٣ 

 

  

  البحث ةمشكل:الفصل الثاين

على أساس هذه الظاهرة أعاله، حاول املؤلفان إىل رفع املشكلة اليت   

ستكون حمور هذا االقرتاح أو املناقشة نقطة، كما لصياغة املشكلة على النحو 

  التايل:

 يف غنرا سوبينج؟ لشباب املساجد الرتبية اإلسالمية ةكيف قيم .١

 يف غنرا سوبينج؟ املساجد كيف أخالق شباب .٢

 جدااملس توجيه األخالق لشبابر على الرتبية اإلسالمية تؤث ةقيم هل .٣

 يف غنرا سوبينج؟

  : فرضية البحثالفصل الثالث

 جدااملس األخالق لشباب الرتبية اإلسالمية يف توجيه ةالقيم�ثري  هناك 

  غنرا سوبينج.

 تعريف املوضوع :الفصل الرابع

كما  ملتغريالتعريف  ات البحث، فالعماليف تفسري متغري لتفادي اخللط  

غنرا جد ااملسالرتبية اإلسالمية يف توجيه األخالق لشباب  ةقيم �ثري يلي:

  سوبينج يعين الباحثون هو:

شيئ جمردة ما ميت إىل التقدير  هي يةاإلسالم الرتبية ةالقيم �ثريو منوذج .١

اإلسالمي  الرتبيةمشكلة شيئ جيد هذا هو املطلوب أم ال. كما فضال 

 من خالل التوجيه واجلسماين والروحي على أساس الشريعة اإلسالمية.



٤ 

 

  

طة يتم تعريف تنمية الشخصية واألعمال التجارية، واإلجراءات واألنش .٢

يف هذه احلالة هو اجلهد يف  تائج أفضل،اليت قوية وفعالة للحصول على ن

تعزيز املراهقني من أجل احلصول على معرفة واملهارات وشخصية جديرة 

 Iلثناء.

املراهقني يف هذه الدراسة هو االنتقال من مرحلة الطفولة إىل مرحلة  .٣

-١٦البلوغ متيزت التغريات اجلسدية والنفسية مع احلد األقصى لعمر 

  سنة. ٢٠

 األساس جمموعة من املبادئ حياة، تعليم حاول  الذي هو يفاإلسالم  قيم  

كيف ينبغي أن يعيش حياة يف هذا العامل، ومبدأ واحد لدالينج آخر ذي صلة 

تشكيل وحدة متماسكة ال ميكن فصلها. أهم شيء مع شكل من أشكال القيم 

  .اإلسالمية جيب أن تتحول يف جمال احلياة اإلنسانية، مبا يف ذلك الوجيه املعنوي

  أهدف وفوائد البحثالفصل اخلامس: 

  أهداف البحث .١

  األغراض الىت يراد احلصول عليها يف هذا البحث هي:

 غنرا سوبينج الرتبية اإلسالمية يف ةقيم عرفةمل  .١

 غنرا سوبينج يف توجيه األخالق لشباب املساجد عرفةمل .٢

 يفلشباب املساجد األخالق  يف توجيه اإلسالمية الرتبية ةقيم �ثري عرفةمل .٣

 غنرا سوبينج.



٥ 

 

  

  البحث فوائد .٢

قيمة الرتبية  �ثريجد عن اأن يكون البحث مصدر اإلعالم شباب املس .١

 جد غنرا سوبينج.الشباب املس يف توجيه األخالقاإلسالمية 

 أن يكون مراجعا للباحثني الذين سيقومون بنفس البحث. .٢

 الرتبية ةقيم�ثري ومن املتوقع أن يتم استخدامها يف تطوير املواد وتقييم 

 .يف نتائج هذه الدراسة لشباب املساجداألخالق  توجيهاإلسالمية يف 

 

 

 

  

  

 

 



٦ 

 

  

 

  الباب الثاين

  الدراسة املكتبية

  قيمة الرتبية اإلسالمية - ١

قال ميلتون روكياخ و جيمس البنك القيمة هي نوع من الثقة اليت هي 

ضمن نطاق النظام االعتقاد يف شخض الذي يعمل أو لتجنب إجراء، أو 

 Sidi Gazalbaيعرفون شيئا مناسبا أو غري مناسب القيم به.�كيد أمر غري جمردة،

بواسطة فمن مثالية، القيمة بدال من األشياء امللموسة، وليس جمرد مسألة احلق 

والباطل. وفقا ألدلة جتربية، وإمنا هي مسألة تقدير املرجوة و غري مرغوب فيها، 

 أحب أو كره.

يف األساس جمموعة من مبادئ احلياة، تعاليم  قيمة اإلسالمية اليت هي

حاول كيف ينبغي أن يعيش حياة يف هذا العامل، ومبدأ واحد لدالينج آخر ذي 

  صلة تشكيل وحدة متماسكة ال ميكن فصلها.

أهم شيء مع شكل من أشكال القيم اإلسالمية جيب أن تتحول يف 

كما أنزله حممد يوسف جمال احلياة اإلنسانية.أنه يتمشى مع خصائص اإلسالم  

التالحم االجتماعي موسى أي "الذي يدرس الوحدة الدينية والوحدة السياسية و 

ب والعقل، ودين الفطرة والوضوح واحلرية الدينية واملساواة، ابوالدين وفقا لش
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ودين اإلنسانية".جيب أن يكون جمال من جماالت احلياة البشرية وحدة بني 

  اQاالت األخرى للحية.

 الرتبية اإلسالمية  قيمة يف تعر  .١

و التعديب.  الرتبيةشري الرتبية اإلسالمية إصطالحا عموما إىل الرتبية، ت

 من هذه املصطلحات الثالثة تستخدم شعبيا يف ممارسة الرتبية يف حني. الرتبية

و التعديب حني مت استخدام كل من  الرتبية)درا ما تستخدم. يف  اإلسالمية هي

  و الرتبية اإلسالمية.هذه منذ بداية من

 ئرشااإلسالمية، ال بد أن ي عندما ينظر إليها من حيث فهم اللغة الرتبية

اىل الكلمة العربية. ألن تعليم اإلسالم نزلت Iللغة العربية. يف العربية هناك 

  بني أمور أخرى:  ،الرتبيةالعديد من املصطلحات اليت تستخدم عادة يف الشعور 

 ٣)،رب (التأديبالرتبية وأصل كلمة  -

وقد استخدمت كلمة رب يف الزمن النيب حممد صل هللا عليه و  الرتبيةو 

اليت تنص على  ٢٤ :١٧/ سلم. كما رأينا يف القرآن الكرمي سورة اإلسراء

  ما يلي :

يـْرًا اْرَمحُْهَما َكَما رَبـََّياِينْ َصغِ َواْخِفْض َهلَُما َجناََح الذُّلِّ ِمَن الرَّْمحَِة َوُقْل َربِّ "

}٤}٢٤"  

 ٥وأصل كلمة علم معىن كلمة التدريس. التعليم -

                                                           

  ٢٣٢)،ص.٢٠٠٧بستاكا برغرسيف : سورI]؛ ١(طبعة. Kamus Arab Indonesiaامحد ورسون منور، املنور٣

  .٤٢٨)، ص.١٩٩٨، (مسارنج: طها فرت، Terjemahannya an dan’Qur-Al، وزارة الشؤونية٤
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أو كلمة علم كما مت استخدم أ]مفي زمان النيب صل هللا  الرتبيةكلمة   

اليت تنص  ٣١: ٢نا يف القرآن الكرمي سورة البقرة /عليه و سلم. كما رأي

 على ما يلي :

Öَِْمسَاِء َمَلِئَكِة فـََقاَل أَنِْبُئوِىن َعَلى الْ  َوَعلََّم آَدَم اْألَْمسَاَء ُكلََّها ُمثَّ َعَرَضُهمْ "

ُتْم َصِدِقْنيَ {   "٦}٣١َهُؤآلِء ِإْن ُكنـْ

وIلتايل فإنه من املفهوم أن الرتبية اإلسالمية إذا ما نظر إليها من حيث 

 اللغة، وكانت هناك والبالية يف وقت رسول هللا صل هللا عليه وسلم.

النيب. لكن اجلهود هم اآلن مل يوجد يف عصر كما يالزم أن نف  الرتبيةمعىن 

واألنشطة اليت تضطلع Úا النيب يف نقل النداء الديين مع الوعظ، تنقل تعاليم، 

إلعطاء مثل والتدريب على املهارات، وحتفيز وخلق بيئة اجتماعية تدعم وقد 

 غطت تنفيذ فكرة تشكيل مسلم الفردية معىن الرتبية اإلسالمية اليوم.

حتسني املوقف العقلي الذي سوف  اإلسالم هو أكثر من ننرى أو 

تظهر يف األفعال، سواء لالستخدام داخل الذات واآلخرين. على اجلانب اآلخر 

الرتبية اإلسالمية ليس فقط نظر] ولكن عمليا أيضا. تعاليم اإلسالم ال يفصل 

اخلريية  الرتبيةو  الفردى الرتبية سالمياإلميان والعمل الصاحل. لذالك، على اإل

 ب تعاليم اإلسالم حيتوي على تعاليم املواقف الشخصيةاباإلسالمية. وبش

                                                                                                                                                               

  . ١٨)،ص.بستاكا برغرسيف: سورI]؛ ١(طبعة. Kamus Arab Indonesia، املنور٥
  

  .٤٢٨، ص.Terjemahannya an dan’Qur-Al، وزارة الشؤونية٦
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وسلوك اQتمع حنو رفاهية الفرد واجلماعية، والرتبية اإلسالمية وتعليم األفراد 

 واQتمعات.

  على رأي أمحد د. مارمب:

ويستند الرتبية اإلسالمية التوجيه اجلسدي والروحي على الشريعة 

  ٧سالمية يؤدي إىل تشكيل لشخصية الشعب وفقا لقياسات اإلسالم.اإل

  على رأي الشيباين:

الرتبية اإلسالمية هو عملية تفيري السلوك الفردي للطالب يف احلياة 

  ٨اخلاصة، واQتمع والكون وحميطها الطبيعي.

  على رأي فاضيل اجلمايل:

للعيش أكثر ة لتطوير وتشجيع ودعوة املتعلمني هو حماول الرتبية

 ٩ديناميكية، واستنادا إىل قيم احلياة العالية والنبيلة.

والتدريس عن األنشطة البشرية  الرتبيةيتم تنقيذ العملية من قبل وسائل 

واملهن من بني العديد من املهن يف اQتمع. ومن املتوقع أيضا هذه العملية 

احملتملة، واملشاعر  لتشكيل املتعلمني الكمال الشخصي، سواء فيما يتعلق الفكر

  واألفعال. يف جوهرها، والرتبية اإلسالمية هو العملية اليت تنم بشكل مستمر.

  

 
                                                           

  .٢٣)، ص. ١٩٩٠؛ بندونج: أملعارف، ٣(طبعة.  Pendidikan Islam Filsafat Pengantarأمحد د. مرمب، ٧

  .٣٩٩)، ص. ١٩٧٩؛ جاكرw: بولن بنتنج، ١(طبعة.  Pendidikan Islam Falsafahأومر حممد الطوم الشيبان، ٨

  .٣)، ص. ١٩٨٦م، عل؛ سورI]: بينا ١(طبعة.  an’Qur-dalam Al Pendidikan Filsafatحممد فاضل اجلمال، ٩
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  وظائف الرتبية اإلسالمية .٢

فإن مهمة الرتبية اإلسالمية هي دليل وتوجيه منو وتطور  ،بشكل عام

يف  .لتحقيق نقطة القدرة املثلى املتعلمني من مرحلة إىل مرحلة من مراحل احلياة

تشغيل املهمة  حني أن وظيفة الرتبية اإلسالمية هي توفري التسهيالت لتمكني

 ١٠.بسالسة الرتبية

  ميكن أن ينظر إليه من ثالثة مناهج: مهمة

 الرتبية اإلسالمية Iعتبارها إمكا)ت التنمية -

 الرتبية اإلسالمية بوصفها عملية اإلرث الثقايف -

 وكذلك التفاعل بني إمكا)ت والثقافة -

اإلسالمي، وإجياد وتطوير القدرات األساسية  الرتبيةيف إمكا)ت تطوير 

  للمتدرب حبيث ميكن حتيينها يف احلياة اليومية.

بينما Iعتباره اإلرث الثقايف هو جهاز نقل العناصر املكونة للثقافة من 

حبيث يتم احلفاظ على هوية الشعب وآمن وتغيري أو حتسني  ،جيل إىل جيل

  ١١حالة البشرية وبيئتها.

اإلسالمي هو عملية بناء اQتمع  الرتبيةفهم أن نميكن أن  ةمن هذه احلج

أو تغيري املواقف والسلوك لشخص أو جمموعة من الناس يف رجل األعمال 

                                                           

  .٣٤-٣٣)، ص. ٢٠٠٠أكسر، ؛ جاكرw: بينا ٢(طبعة. Filsafat Pendidikan Islamم. أرفني، ١٠

  ٥٧)، ص. ١٩٨٨؛ جاكرw: بستاك أحلسنية، ٤(طبعة. Pendidikan Islam Menghadapi Abad ke-٢١حسن لغولونج، ١١
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وعملية التغيري وكيفية تعليم واملمارسة العملية،  الرتبيةالناضجة من خالل جهود 

  قائم على القيم واملثل العليا لإلسالم.

  وأهدافها الرتبية اإلسالمية ساأس .٣

 الرتبية، من الرتبيةاألساسي هو القضية اليت هي أساسية لتنفيذ  الرتبية

 نفسه. الرتبيةاألساسي ألنه سيتم بعد ذلك حتديد النمط واللون وحمتوى 

شيء وهلا وظيفة إلعطاء توجيهات إىل  األساسي هو األساس إلنشاء

األهداف املراد حتقيقها. وفيما يتعلق قاعدة أو أساس الرتبية اإلسالمية لن ميكن 

 فصلها عن مصدر الشريعة اإلسالمية والقرآن الكرمي واحلديث النبوي.

الرتبية اإلسالمية األساسي هو القرآن والسنة الستخدامها املبادئ 

  اليومية، وجيب أن تتم الطلبات خارج.التوجيهية يف حياتنا 

  على رأي الشيباين هي: اإلسالمية الرتبيةأغراض 

 إعداد احلياة الدنيا واآلخرة -

، على الرغم من أن اهلدف النهائي للتنمية املتعلمني روح طيبة الطبيعة -

املادية، نزوة، والشعور حيوي حبيث أنه سيتم تشكيل الشخص كله 

 ١٢ا اخلليفة يف األرض.والدعم لتنفيذ وظائفها كم

 اجلمايل: ووفقا حملمد فاضل

 وقف املتعلم كإنسان بني املخلوقات واملسؤوليات االجتماعية يف احلياة. -

                                                           

، (جاكرSuatu dan Manusia :w) Pendidikan dan Psikologi Analisis Pendidikan(، حسن لغولونج١٢
  .٦٧)، ص. ١٩٧٩بنتنج، بولن
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 .ككائن اجتماعي واملسؤولية يف ترتيب احلياة االجتماعية توضيح العالقة -

اشرح العالقة بني الرجل وطبيعة واجب ملعرفة احلكمة اخلالق عن طريق  -

 .الكونازدهار 

 ١٣وصف العالقة مع اخلالق Iسم خالق الكون. -

املفهوم العاملي ما سبق يشري إىل أن هناك نوعان من الوفيات اليت حتتاج 

إىل أن تتحقق يف ممارسة الرتبية اإلسالمية هو البعد اجلديل األبعاد األفقية 

الرتبية الكتيك، وينبغي أن تكون  والرأسية للتقدمي. يف البعد األفقي للدي

اإلسالمية قادرة على تطوير واقع احلياة، سواء كانت تتعلق نفسه واQتمع 

والكون وكل ما فيه.يف حني أبعاد تقدمي الرأسي تشري إىل أن الرتبية اإلسالمية 

من أن تكون أداة للحفاظ على واستخدام واحلفاظ على املوارد الطبيعية، 

وسر احلياة يف حماولة لتحقيق  وتسعى إىل أن تكون جسرا لفهم هذه الظاهرة

 ١٤عالقة دائمة مع خالقه.

هل مت التوصل إىل املقصد املتوقعة بعد اكتمال حماولة. هناك عدة 

 :بية اإلسالمية، من بني أمور أخرىأهداف الرت 

 املصلحة العامة .١

وهذا هو جلعل كل رجل الروحية واملادية، ميكن أن يعيش وتطوير 

. أو بعبارة أخرى، ميكن أن البشر تنتج فائدة الطبيعي والعادي للتقوى هللا
                                                           

  .١٧، ص. Pendidikan Islam Menghadapi Abad ke-٢١ ,حسن لغولونج،١٣

؛ جاكرw: ١, طبعة. Praktis dan Historis, Teoritis Pendidikan Islam Pendekatan Filsafatزار، يمسسول ن.١٤
  . ٣٧)، ص. ٢٠٠٢، ستت بري جبو 
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ألنفسهم واQتمع، فضال عن ممارسة وتطوير تعاليم اإلسالم فيما يتعلق هللا. 

  ١٥وعالقته مع جاره.

 ألغراض خاصة .٢

  أما Iلنسبة للغرض حمدد الرتبية اإلسالمية، من بني أمور أخرى:

اإلسالمية، وأصل تقدمي جليل الشباب قبل أن تكون أساسيات العقيدة  -

العبادة، وكيفية تنفيذه بشكل صحيح، للحصول تلتزم احلذر إىل أي 

 معتقد ديين واجلري واحرتام الدين.

تزايد الوعي الذايت احلقيقي للطلبة الدين، مبا يف ذلك املبادئ واألسس   -

 .اليت يقوم عليها الطابع النبيل

 املصلحة الدينية .٣

واخلريية إىل اآلخرة املسلمني بناء على معىن كل األغراض الدينية الفردية 

تعليمات واإلهلام الديين الصحيح الذي منا وتطور من تعاليم اإلسالم اليت هي 

نظيفة ونقية. أغراض دينية خاصة تروض نفسها على هللا من خالل الكتب اليت 

  ١٦.فرض للمكلفو  تصف احلقوق والواجبات، السنة

واملعلمني إسالمي حيتوي على  الرتبيةهذا اهلدف هو من وجهة نظر 

جوهر نفسه أمهية مسلم فيما يتعلق يف تطوير شخصية الفرد، كما هو موضح 
                                                           

  . ٣٠)، ص. ١٩٩٤؛ جاكرw: بومي أكسر، ٣(طبعة. Pendidikan Islam Ilmuزكية درجت، وغري ذلك، .١٥
  

)، ص. ١٩٩٤؛ جاكرw: رنيك شبت، ١(طبعة.  Pendidikan Islam Perbandingan، سينعلي اجلمبالت عبد الفتح التو ١٦
٣٧ .  

  



١٤ 

 

  

والعمل على تعزيز أفراد اجلمهور الذين لديهم للعيش فيها مع الكثري للقيام به 

  .بناء قوي ومتني

  اهتمام دنيوي .٤

وم إىل يتم توجيه هذا اهلدف كما ورد يف األهداف الرتبوية احلديثة الي

عمل مفيد إلعداد األطفال ملواجهة احلياة يف املستقبل. استغرق هذا اهلدف 

سياسة جديدة مزيد من تسليط الضوء على العمل الذي السرعة يف كل حدث 

مدى احلياة. ويركز هذا اهلدف  الرتبيةمن احلياة، وأيضا استخدام اسرتاتيجية 

  .ن يرتكز إليهملمارسة فيها مجيع أنشطة احلياة البشرية جيب أ

ولذلك، فإن عملية تعليم حشو هي أيضا ضرورية للغاية أن األهداف 

ية ال ميكن أن يتحقق من خالل حماولة تزويد الطالب مبهارة كبرية، الرتبية

والذكاء أو املثقفني احتياجات ومصاحل أنفسهم وجمتمعا'م. مما يدل على أن 

السمة املميزة الرتبية اإلسالمية ال تزال حتول العلم، ولكن من )حية أخرى، 

ان واألخالق، أخالق والشيء املهم هو أن استيعاب القيم اإلسالمية، مثل اإلمي

  .على كل فرد مسلم البشري كمتعلمنياجلاللة 
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  املسجد توجيه األخالق لشباب - ٢

  تعريف األخالق )١

وهو ما يعين  خلقالعربية، شكل جامع "من  لغةالكلمات املشتقة من ال

حرف. Iإلضافة إىل الشروط املعتادة و ، مزاجه، ومزاجه، والسلوك أو طابعال

مصطلحات أخرى مثل احلشمة واألخالق، واألخالق، تستخدم أيضا 

  .يف اليو)نية Etitude ،ethikos واألخالق يف اللغة اإلجنليزية

هو  خلق"، موضحا أن جوهر معىن النحايةاألثري يف كتابه " إبنالرأي 

١٧.صورة احلق للرجل الداخلي (الروح وخصائصه)
  

  والدليل على احلس األخالقي

ا أنت اجلملة الواردة يف القرآن الكرمي مبعىن "حقكلمات الطابع �يت من 

  ١٨.")٤ :٦٨/  سورة القلم(قرآن (حممد) لديه شخصية نبيلة"

)، ولكن من ٤: ٦٨/  هذا لئيم ال يشري فقط إىل يف القرآن (سورة القلم

أولئك الذين يكرهون أي (اجلهل العام) ال ترتدد يف منحه لقب "شركة األمني" 

  اللقب يف جمال األخالق نبيلة جدا ومشرفة.(وجدير Iلثقة). وهو 

  يف تعاليم اإلسالم، وقد مت تقسيم األخالق احلميدة إىل:

  إىل هللا سبحانه وتعاىل األخالق �

 النيب أخالق إىل �

                                                           

  "إبن األلثري "النحاية"١٧

  .١١٠)، ص. ٢٠٠٢(ف.ت. مينار كودوس،  Akhlak Aqidahح. خاتب األمام، وغري ذلك، ١٨
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 البشر أخالق إىل �

 إىل شخصية ألخالقا �

 جتاه البيئة. خالقاأل �

  األخالق أساس )٢

واحلديث. القاعدة الثانية  املبادئ األخالقية يف دين اإلسالم هو القرآن 

كمصدر لألخالق أو وسيلة للحياة يف اإلسالم الذي يصف معايري (حجم) 

هي أساس ومصدر لتعاليم اإلسالم   من مزا] رجل عمل. والقاعدة الثانية اليت

  ١٩كل كأسلوب حياة لتحديد ما هو جيد وما هو سيء.

القاعدة أو السنة رسول املبادئ األخالقية الثانية بعد القرآن هو احلديث 

هللا والذي يتضمن الكلمات والسلوك وفرائضه. احلديث شاهدوا أيضا كملحق 

  .شرحا آل]ت من القرآن الكرمي

  واحلديث كأساس لألخالق وفقا للقرآن اقرتاح

"... ما يعطى لك مث استقباله الرسل، وقال :٧قرآن الكرمي سورة احلشر اآلية ال 

  ٢٠.كم ترك مث" انه ما ينها

  

  

  

                                                           

  . ١١٣. ، صAkhlak Aqidahح. خاتب األمام، وغري ذلك، ١٩

  )١٩٩٨، (مسارنج: طها فرت، Terjemahannya an dan’Qur-Al، وزارة الشؤونية٢٠
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  تقسيم األخالق )٣

إىل قسمني، ومها املعنوية جيدة وسيئة األخالق.  خالقينقسم األ

(Iلثناء) / كرمية وأخالق سيئة يسمى  حممودةاألخالق احلميدة يسمى األخالق 

  (الشجب). مذمومة

 / كرمية خالقاحملمودةاأل .١

كال شخصية الشخص الفقري يف حالة واحدة مثالية أم ال إميان 

  .أحدهم قال ليكون مثاليا عندما اإلميان النبيلالشخص. ألن 

 األخالق املذمومة .٢

سلوك من هذا النوع ميكن أن تقوض إميان املرء، حىت يتسىن للكرامة 

وشرف اإلنسان يتم إسقاط. وخالل حياته ليست يف طريقها لتكون سعيدا، 

  .سواء يف هذا العامل ويف اآلخرة

الشباب من الكلمة الالتينية اليت تعين أن تنمو أو تكرب. ذااملصطلح له 

معىن أوساع يشمل النضج العقلي والعاطفي واإلجتماعي واملادي. املراهقني 

لديهم يف الواقع أي مكان واضح لغري املدرجة بني األطفال ولكن ليس فئة 

و  ١٢مها ما بني )ضجة جدا أو قدمية. تقييد سن املراهقة اليت يشيع استخدا

 ١٥و  ١٢عاما. هذا يف سن املراهقة املعتاد زمنية تنقسم إىل ثالثة، وهي  ٢١
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 ١٨مرحلة املراهقة املتأخرة  ١٨و  ١٥مرحلة املراهقة املبكرة واملراهقة املتوسطة 

  ٢١. ٢١و 

مرحلة املراهقني هي جزء من التنمية الفردية مهم جدا، والذي يبدأ مع 

ة (اجلنس) من أجل التكاثر. قال سالزمان املراهقني نضوج األجهزة املادي

التطورات املستقبلية تعتمد على موقف الوالدين حنو االستقالل، االحتمام 

  ٢٢اجلنسي، التأمل الذايت، واالهتمام Iلقيم اجلمالية والقضا] األخالقية.

  ظاهرة املراهقة كما :

١. Fruedنسية؛ الدافع ، (نظرية الذي الشخصية املوجهة إىل الرقبة اجل

اجلنسي)، تفسري املراهقة كوقت Iلساعي احلياة اجلنسية لالندماج 

difinitive  اليت لديها الشكل الذي احلياة اجلنسية أشكاال عديدة

 ٢٣وصبيانية.

٢. Charlote Buhler (مقارنة عملية النضج يف احليوا)ت والبشر)، تفسري ،

الناس بعدم املراهقة كوقت حمتو]ت ملء االحتياجات، ويصبح 

االرتياح يف صمت، والتهيج والشهوة وخلقت الظروف لالتصال مع 

 ٢٤أشخاص آخرين.

 
                                                           

  .٦٣. ص. ٢٠١٤، جامعة عالءالدين بريس. ١طبعة.  Remaja. Psikologiاستانة أ. رمحن. ٢١

، ف.ت. رمياجا روسدا كري. بندونج. ص. ١٠طبعة.  remaja dan Anak Perkembangan Psikologi.مشس يوسف. ٢٢
١٨٤ .  

  . ٧٦ص. Remaja. Psikologiاستانة أ. رمحن. ٢٣

  .٧٦ص. Remaja. Psikologiاستانة أ. رمحن. ٢٤
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  الباب الثالث

  طريقة البحث

 نوع البحث و مكانه  .١

من خالل النظر يف القضا] اليت صيغت، وهذا البحث ميكن أن تصنف 

م قاعلى أ�ا نوع من البحوث والدراسات امليدانية (امليدان). يف هذه الدراسة 

وهو نوع من البحوث اليت تكشف عن ، كمىالباحثون Iستخدام البحث ال

وصف وقائع حصلت يف العمق والصراحة. ويسمى البحث امليداين (حبث 

ميدان) وكذلك من حيث طبيعة هذا البحث الوصفي أن يكون البحث قد 

ي توقف شيئا أو حيدث يف امليدان من خالل املقابالت أو مقابلة للمخرب اليت ه

الرتبية اإلسالمية يف توجيه األخالق لشباب  ةقيم �ثري ذات الصلة ملشكلة

 املساجد غنرا سوبينج.

. كان خريالدين. بقيادة رئيس قرية غنرا سوبينج وقد أجري البحث يف

  غنرا سوبينج.سن املراهقة يف في
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 البياHت طريقة مجع .٢

  أما طريقة مجع املعلومات كما يلي :

املراقبة على موضوع البحث مث  ة) هي يعمل الباحثObservasiاملراقبة ( .١

 يقيد احلاالت اليت يعتقدها واجبا ومتصال مبشكلة اليت يبحثها.

) هو طريقة مجع املعلومات من خالل عرض عدد Angketاإلستبيان ( .٢

ملعلومات أو جلمع املواد من من األسئلة املكتوبة للحصول على ا

بني ة للحصول على موقف احملستخدمه الباحثبني. االستبيان الذي ياحمل

 عن استعمال املعمل اللغوي.

املعلومات  ة) هي الطريقة اليت جيمع فيها الباحثDokumentasiالو�ئق ( .٣

بتسجيل األشياء اليت تتعلق مبسائل البحث، خصوصا البينة اإلدارية 

مثل عدد من الطالب وغري ذلك. واستخدم الباحث أيضا هذه 

 الطريقة ملعرفة اللمحة النظرية عن كلية الرتبية وغريها.

  اجلمع البياHت  أدوات .٣

اجلامعة البحث يف هذه أدوات أما احلطوات اليت يسري عليها الكاتب يف   

  :يعين

) وهي املراقبة الطبيعية اليت يستعمل PedomanObservasiتوجيه املراقبة ( .١

 املعلومات Iملراقبة امللعبية ويسجل كل مايراه متعلقا Iلبحث. ةالباحث
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) هو طريقة مجع املعلومات من خالل عرض عدد Angketاإلستبيان ( .٢

ملعلومات أو جلمع املواد من من األسئلة املكتوبة للحصول على ا

 بني. احمل

) هي إجياد ومجع املعلومات عن أشياء مثل Dokumentasiالو�ئق ( .٣

ول األعمال ااملذكورات والنصوص والكتب والصحف واQالت وجد

بتسجيل األشياء اليت املعلومات  ةوغري ذلك. أو جيمع فيها الباحث

 البحث. تتعلق مشكالت

  املتغريات .٤

الرتبية اإلسالمية كمتغري  ةقيم �ثرياملتغريات املدروسة يف هذا البحث هو 

  ).Yكمتغري wبع (  شباب املساجدخالق األ توجيه) يف Xمستقل (

  اRموع الكلى والعينة النموذجية .٥

 اRموع الكلى .١

املنطقة التعميم تتكون من الكائن أو املوضوع  عينةيونو ان "الغقال س 

ها من قبل الباحثني ملعرفة �ثري الذي لديه بعض الصفات واخلصائص اليت يتم 

  ٢٥.ومن مث استخالصه"

جمموع الكلى هذا البحث كل شباب املساجد الذين هم يف أعضاء  أما

  غنرا سوبينج. الرابطة شباب املساجد
                                                           

طبعة.  ).Metode Penelitian Pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D)سوغيونوا٢٥
  ١١٧), ص. ٢٠١٥؛ Iندونج: ألفا بيتا، ٢١
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 عينة النموذجية .٢

كونتيارانينغرات: ما هو اهلدف احلقيقي من دراسة ما يسمى وجدت  

  ه. يانعالعينة ومنهجية الختيار األفراد يف عينة متثيلية من ما يسمى أخذ امل

ويف هذا الصدد قال )) سوجا) أن أخذ العينات اهلادفة اليت تتخذ 

عناصر من العينة على أساس األهداف احملددة اليت تليب رغبات ومصاحل 

  باحثني.ال

حىت يف اختيار املواضيع اهلادفة عمليات مجع العينات على أساس 

اخلصائص أو السمات احملددة اليت تعترب ذات عالقة مع السكان معروفة من 

  قبل الباحثني.

 ١٣٠اQموع الكلىمن  .٪١٠أما عينة النموذجية هذا البحث يعين 

xشخصا. ١٣ النموذجية هي عينةفاالشخصا. ١٣فيصري ٪١٠  

  بحثيةال ودحتليل املطريقة  .٦

 ل عليها، واستخدام تقنيات معاجلةاليت مت احلصو  يف إدارة البيا)ت

  البيا)ت كما يلي:

، وتقنيات معاجلة البيا)ت أي اليت تبدأ يف  (deduktif)استنتاجي .١

 الطبيعة العامة من البيا)ت يف وصف احلل وإبرام الطبيعة اخلاصة.

وتقنيات أي معاجلة البيا)ت اليت تبدأ يف ، (induktif)االستقرائي .٢

 الطبيعة اخلاصة من البيا)ت يف وصف ذات طابع عام.
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P =
F

N
 X ١٠٠٪ 

Keterangan : 

P = Persentase 

F = Frekuensi atau kategori jabatan 

N = Number (Jumlah frekuensi /individu 

  حيث : 

P النسبة املئوية =  

F  = الرتدد  

N  = املستجيبعدد 

التحليل . بيا)ت مث حتليلها بستخدام حتليل الوصفيمعاجلة البعد 

إحصاء الذي يتعلم إجرءات التحضري وأرض البيا)ت العلم الوصفي هو جمال 

اليت مجعت  ، وصف و يبني البيا)ت/حادثةللتفاهماليت مجع يف البحث ويعمل 

 .يف البحث
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 الباب الرابع

 نتائج البحث

 عن موقع البحثة عامة حمل .١

 نراwريخ موجز من قرية غ  -أ

قرية غنرا  منها. تتكون من أربع قرىو  جنغنرا منطقة فرعية يف منطقة سوبي

 .يف قرية غنراوهي  القرية عاصمة. هلا جقرية لومبول وقرية إنريكنو قرية بيلو و 

 .H.Badaruddin Andi Abd)ندي عبد الرمحنينحاج حبر الدين ألياحمل يقول قادة

Rahman)  ا� لو قيلدجاج"، و اتعين "طعم  يةبوجيسالمن كلمة أنرا، يف اللغة ، أ

 على الدجاجطفل أرونغ غانرا أنرا قبض به  كثيفة. ولذلك غابة تكان  أ�ا أيضا

 .الوقت ماضيف  دائما

من كلمة غنرا نفسها، يف اللغة  أ�ا . ويقولن غانراعآخر  رأيهناك و 

قرية كأ�ا ال هذه ربر إقليميةتما ة. كدائريالغزل  أداةيعرف ، يةبوجيسالالقدمية 

 .دائرة

للدفاع عن األراضي اإلقليمية للمملكة يف  رباقد حوطنيطابع  الديه

وقت احلرب األهلية بني أرونغ غانرا و داتوك ماري ماري أو عادة ما يسمى 

 ديين شخص .وكان فيها أيضابيتا تيالري )، وهوحرب بيلو(موسو بيلو 

مرة واحدة يف غانرا،  سكن ياإلسالم الذ رنشوهو H.katu ، حاج كاتو كاريزمي

 .يف املسجد القدمي غنرا قام Iلتدرسعامل أول  Öنه يعرفو 
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�ا منطقة ريفية مسيكة جدا من املعرفة الدينية تعرف غÖ ويسمهانرا اآلن 

ة لتطوير مسجد التقوى غنرا هو الوسيلة الرئيسيج ني"شرفة مكة" يف منطقة سوب

 .املعرفة الدينية فيها عاملون كرباء وقد طور .املعرفة من الدين

سهم يف تطوير وت .نرا هي ريفية غنية Iلقيم التارخيية والفلسفية والدينيةغ

التعليم يف كل من جمال الدين والعلوم العامة يف إندونيسيا بشكل عام ويف منطقة 

  .حقا سوبنغ على وجه اخلصوص

   عمر املستجيبني  -ب

، جنيفيما يتعلق بسلوك املساجد الفردية يف قرية غنرا من منطقة سوب عند

. ميكن رؤية عالمة عادة وصفا للتجارب الفردية واملسؤوليات يكون العمر

  :على النحو التايل التبويب العمرية من املدعى عليه
Tabel ٤٫١. Umur Responden 

Umur  Jumlah Responden 

(orang) 

Persentase 

(%) 

١٧ tahun ٥٣٬٨٣ ٧ 

١٨ tahun ٤٦٬١٥ ٦ 

Total ١٠٠ ١٣% 

Sumber: Data Primer yang telah diolah Tahun ٢٠١٨. 

، ميكن مالحظة أن أعمار أكثر املستجيبني ١٫٤واستنادا إىل اجلدول 

 ١٨يف املائة و  ٥٣،٨٣أشخاص أو  ٧سنة، حيث يبلغ عددهم  ١٧هي سن 

املائة. العمر ليس عامال حامسا يشجع  يف ٤٦،١٥طالب أو  ٦سنة من العمر 

  .الشباب على التصرف اجليد



٢٦ 

 

  

  جنس املستجيبني  .ج

 أنه مكن العملي جمال يفو . األفراد فيسلوكيفرق  ميكن اجلنسأن ا،عام

 املستجيبني بيا)ت عرض. كثريا  األفراد Úا يقوم اليت ألنشطة بينا التفريق يكون

 :التايل النحو على اجلنس حسب
 Tabel ٤٫٢. Jenis Kelamin Responden 

JenisKelamin Jumlah Responden 

(orang) 

Persentase 

(%) 

Laki-laki ٣٨٬٤٦ ٥ 

Perempuan ٦١٬٥٤ ٨ 

Total ١٠٠ ١٣% 

Sumber: Data Primer yang telah diolah Tahun ٢٠١٨ 

، من املعروف أن اQيبني على جنس الرجال ٤-٢واستنادا إىل اجلدول 

 ٨يف املائة، وأن اQيبني على جنس اإل)ث بلغ  ٣٨٫٤٦أو  أشخاص ٥بلغوا 

 .يف املائة ٦١٫٥٤أشخاص أو 

 نتائج البحث .٢

 يف غنرا سوبينجلشباب املساجد الرتبوية اإلسالمية  ةالقيم �ثري .١

الرتبية اإلسالمية على فئة عالية جدا بنسبة  ةوفقا لنتائج البحث قيم

. يف هذه احلالة تدعمها قيم الرتبية اإلسالمية اليت تؤثر على التنمية ٢٤٫٧٨

  األخالقية للشباب.

الرتبية اإلسالمية هي قيمة تعليمية ميلكها  ةوبناء على ما سبق، فإن قيم

م اإلسالمي موجه مدرب مهم جدا للتقدم إىل املساجد يف سن املراهقة. فالتعلي
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أكثر حنو حتسني السلوك العقلي الذي سيتحقق يف أفعال األفعال، سواء يف 

  احتياجات الذات أو غريها.

حتتوي التعاليم اإلسالمية على تعاليم عن املواقف والسلوك الشخصي 

للمجتمع، حنو رفاهية احلياة الفردية واجلماعية، مث الرتبية اإلسالمية هي التعليم 

  التعليم اQتمعي.الفردي و 

يعرف حميمني أن "الرتبية الدينية اإلسالمية هي كل اجلهود الواعية إلعداد 

األطفال يف االعتقاد والتفاهم واملعيشة وممارسة تعاليم اإلسالم من خالل التوجيه 

وإظهار التوجيه الحرتام الد])ت األخرى يف العالقات بني الطوائف الدينية يف 

  الوحدة الوطنيةاQتمع لتحقيق 

وممارسة قيم الرتبية اإلسالمية للمساجد يف  �ثرييف الواقع فإن املدربني 

سن املراهقة حبيث ميكن أن يكون درسا يف حد ذاته وميكن أن متارس على 

  اQتمع احمليط Úا.

 لشباب املساجد يف غنرا سوبينجأخالق  .٢

. وينظر ٣٤٫٨٧يف الفئة الوسطى بنسبة  جنيسوب غنراتوجيه األخالق يف 

ه يف احلياة اليومية حبيث املراهقني �ثري إليه من وجود التوجيه األخالقي ويتم 

  ميكن أن تتصرف بشكل جيد للمجتمع، والنفس والبيئة احمليطة Úا.
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قبل وجود مسجد يف سن املراهقة شكلت، واملراهقني املعنو]ت سيئة 

ص آخرين ال تبتسم وال أقول للغاية. حيب لرمي القمامة بال مباالة، جيتمع أشخا

مرحبا. وهذا يعين أن املدرب مطلوب لتوفري أقصى قدر من التدريب وذلك 

خللق جو جيد، وميكن جذب انتباه املراهقني ملتابعة واالنتباه إىل األخالق اليت 

  ها من أجل تغيري معنو]ت الفقراء املراهقني ليكون أفضل.�ثري يتم 

 سوبينجلشباب يف غنرا ا األخالق يف الرتبية اإلسالمية ةقيم �ثري �ثري .٣

الرتبية اإلسالمية اجليدة تؤثر بشكل كبري على نضج  ةقيم �ثرييف 

املساجد الشباب. والغرض من الرتبية اإلسالمية وفقا لصيباين هو: إعداد حياة 

العامل واآلخرة، يف حني أن اهلدف النهائي هو تطوير طبيعة الروح، املادية 

واإلرادة والعقل بشكل حيوي حبيث تشكل شخص كامل ودعم لتنفيذ وظيفتها  

  كخليفة على األرض.

واستنادا إىل نتائج اختبار الفرضية اليت أجريت أن هناك �ثريا بني 

سجد يف قرية امل شباب الرتبية اإلسالمية بتوجيه األخالق ةالقيم �ثريمتغريات 

 �ثريرجينسي. وهذا يعين أن الفرضية يف الدراسة تقول: "يزعم أن  سوبينجغنرا 

يف غنرا  مسجدشباب �ثري كبري على توجيه أخالق ية اإلسالمية له الرتب ةالقيم

  رجينسي. سوبينج
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تثقيفية إسالمية تنفذ بشكل صحيح مسجد ميكن أن  ةإن وجود قيم

 .تؤثر على نضج املسجد الشباب

  .عرض البيا)ت .٣

 ،يستطيع أن يعرفنتائج البحث  من من االستبيان الباحثة ما حصلت

الرتبية اإلسالمية يف توجيه أخالق املسجد، يف شكل تعلم القرآن ة �ثري قيم

الرتبية اإلسالمية يف توجيه  ة�ثري قيم الكرمي، والعمل املكرس واQلس تعاليم

  تعليم.اللس جمو  التعاوناملسجد، يف شكل تعلم القرآن الكرمي، و  أشباب أخالق

  . مباحثة نتائج البحث٣

  يف غنرا سوبينجلشباب املساجد الرتبية اإلسالمية  ةالقيم �ثري . ١

شباب املسجد يف أ للمساعدة يف توجيه حيتاج إليها قيم الرتبية اإلسالمية

 ملعرفة ما إذا كانت القيم التعليمية اإلسالمية تؤثر على ثقافة الشباب .اخلري

إليه من بعض تصرحيات املراهقني املساجد على التعلم على كل ميكن أن ينظر 

 مؤشر.
Tabel ٤٫٣ : Pemberian Pembelajaran Al-Qur’an 

No Item 

 

Jawaban Responden 

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 

١ ٢ ٣ ٢ ٥ ١ 

٠ ١ ٤ ٣ ٥ ٢ 

٠ ٠ ١ ٥ ٦ ٣ 

Sumber : Hasil Olah Data Angket  

 



٣٠ 

 

  

 إعطاء دروس من القرآن الكرمي .١

إجابة املدعى عليه عن تنفيذ قيم الرتبية اإلسالمية  ٤٫٣ويبني اجلدول 

عن متابعة أنشطة التعلم يف  ١حيث توضح نتائج سؤال البيا)ت االستبيان 

) ذكروا أ�م ٪٣٨مشاركني ( ٥مشاركا، هناك  ١٣القرآن الكرمي. من بني 

األحيان  مشاركني يف كثري من ٢يتابعون دائما نشاط تعلم القرآن، يليهم 

)، تليها العبارة أبدا بقدر ٪١٥( ٢)، يليهم ٪٢٣مشاركني ( ٣)، يليهم ٪١٥(

)، وهذا يعين أن املستجيب يتبع دائما نشاط تعلم القرآن ٪٧( ١املستجيب 

  الذي يقام كل يوم للحصول على املعرفة الدينية اجليدة.

ذكروا أ�م  أن معظم اQيبني ٢نتيجة معاجلة البيا)ت يبني االستبيان رقم 

 ٥مشاركا، ذكر  ١٣ال يولون اهتماما للمادة الدراسية للقرآن الكرمي. من بني 

) أ�م يتابعون دائما نشاط التعلم القرآين، يليه بيان متكرر ٪٣٨مشاركني (

)، وهذا يعين ٪٧املستجيب ( ١)، ٪٣٠بيا)ت ( ٤)، تليها ٪٢٣لثالثة أفراد (

  واد التعليمية للقرآن تدرس.أن اQيب مل يلفت االنتباه إىل امل

أن معظم اQيبني ذكروا أ�م  ٣نتيجة معاجلة البيا)ت يبني االستبيان رقم 

مشاركني  ٦مشاركا، أفاد  ١٣يستفيدون دائما من تعلم القرآن. من بني 

أفراد  ٥) أ�م يستفيدون دائما من تعلم القرآن، تليها بيا)ت متكررة من ٪٤٦(

 ). فوائد جيدة من تعلم القرآن.٪٧( مشارك ١)، يليهم ٪٣٨(
 

 

 



٣١ 

 

  

Tabel ٤٫٤ : Kerja Bakti 

No Item 

 

Jawaban Responden 

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 

٠ ٢ ٢ ٤ ٣ ٤ 

٠ ٣ ٠ ٤ ٥ ٥ 

١ ٠ ٢ ٢ ٧ ٦ 

Sumber : Hasil Olah Data Angket 

 . عمل مكرس٢

إىل أن معظم اQيبني ذكروا  ٤نتائج معاجلة البيا)ت يشري االستبيان رقم 

 ٣مشاركا، هناك  ١٣أ�م يتبعون دائما أنشطة العمل التعبدية. من بني 

مشاركني يف   ٤) ذكروا أ�م يتبعون دائما نشاط التفاين، يليهم ٪٢٣مشاركني (

)، وهذا  ٪١٥جميبني ( ٢) بيان و ٪١٥( ٢)، يليهم ٪٣٠كثري من األحيان (

مل مكرسة املسجد يعين أن املستجيبني يف كثري من األحيان متابعة أنشطة الع

  املراهقني.

أن معظم اQيبني ذكروا دائما  ٥نتائج سؤال البيا)ت يبني االستبيان رقم 

) ٪٣٨مشاركني ( ٥مشاركا، كان هناك  ١٣احلفاظ على النظافة. من بني 

) ٪٣٠مشاركني يف كثري من األحيان ( ٤ذكروا أ�م دائما يبقون نظيفني، يليهم 

)، وهذا يعين أن املستجيبني يدركون أمهية ٪٢٣مستجيبني ( ٣بيان، يليهم 

  احلفاظ على النظافة يف البيئة احمليطة ،

أن معظم اQيبني ذكروا أن  ٦نتيجة معاجلة البيا)ت يبني االستبيان رقم 

مشاركني  ٧مشاركا، كان هناك  ١٣عليهم دائما اتباع أعمال التفاين. من بني 



٣٢ 

 

  

 ٢التفاين، يليه بيان متكرر يصل إىل ) ذكروا أن عليهم دائما اتباع ٪٥٣(

تليها العبارة أبدا )، ٪١٥مشاركني ( ٢)، يليه البيان أحيا) ٪١٥مشاركني (

)، وهذا يعين أن اQيبني دائما مضطرون للقيام بعمل ٪(٧ ١بقدر املستجيب 

 .التفاين
Tabel ٤٫٥ : Majelis Ta’lim 

No Item 

 

Jawaban Responden 

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 

٠ ٠ ٤ ١ ٨ ٧ 

١ ١ ٢ ٤ ٥ ٨ 

١ ٢ ٣ ٣ ٤ ٩ 

Sumber : Hasil Olah Data Angket 

 . اجلمعية التعاونية٣

يشري إىل أن معظم املشاركني قالوا  ٧نتائج معاجلة البيا)ت االستبيان رقم 

 ٨مشاركا هناك  ١٣ميكن أن تشارك دائما يف أنشطة wكليم جملس. من بني 

يستطيعون املشاركة دائما يف أنشطة اQلس ) ذكروا أ�م ٪٦١مستطلعني (

أفراد  ٤)، تليها عبارة أحيا) ٪٧املستجيب ( w١كليم، تليها بيان متكرر بقدر 

)، وهذا يعين أن املستفىت شارك دائما يف تنفيذ أنشطة wكليم اليت ٪٣٠(

  تضطلع Úا املساجد يف سن املراهقة.

 أن معظم اQيبني ذكروا أ�م يبني ٨نتيجة معاجلة البيا)ت االستبيان رقم 

 ١٣دائما كسول لالستماع إىل حماضرات يف أنشطة ماجليس wكليم. من بني 

) ذكروا أ�م كانوا دائما كسولني ٪٣٨مشاركني ( ٥مشاركا، كان هناك 
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لالستماع إىل احملاضرات يف أنشطة جملس wكليم، تليها بيا)ت متكررة ما يصل 

 ١)، يليهم ٪١٥مشاركني ( ٢تصرحيات أحيا) )، تليها ٪٣٠أفراد ( ٤إىل 

). وهذا يعين عدم ٪٧املستجيب ( ١)، تليها البيان أبدا بقدر ٪٧مشارك (

وجود محاسة من املراهقني يف االستماع إىل احملاضرات اليت ألقيت يف أنشطة 

  wكليم ماجليس.

الوا إىل أن معظم اQيبني ق ٩نتائج معاجلة البيا)ت يشري االستبيان رقم 

مشاركني  ٤مشاركا هناك  ١٣دائما عندما جيري نشاط اQلس wكليم. من بني 

) ذكروا دائما عندما حدث النشاط wكليم، تليها بيان متكرر ما يصل ٪٣٠(

املستطلعني  ٣)، تليها بيان أحيا) ما يصل إىل ٪٢٣املستطلعني ( ٣إىل 

)، تليها ٪(١٥ املستطلعني ٢)، تليها بيان من أي وقت مضى بقدر ٪٢٣(

). وهذا يعين أن املستجوب يتحدث دائما ٪٧املستجيب ( ١البيان أبدا بقدر 

  مع صديق يف حني جتري أنشطة wكليم اQلس.

Tabel ٫٤ ٦ : Deskriptif hasil analisis angket Nilai-Nilai Pendidikan Islam 

Responden Kategori 
Jawaban 

Jumlah Persentase Nilai-Nilai 
Pendidikan Islam 

١٣ Selalu ١٨٬٨٠ ٢٢ Sangat Tinggi 
١٣ Sering ١٤٬٥٢ ١٧ Tinggi 
١٣ Kadang-

kadang 
٢٣٬٩٣ ٢٨ Sedang 

١٣ Pernah ١٧٬٩٤ ٢١ Rendah 
١٣ Tidak pernah ٢٤٬٧٨ ٢٩ Sangat Rendah 

Jumlah ١٠٠ ١١٧  

Sumber : Diolah dari akumulasi jawaban responden untuk semua item 
pertanyaan  variabel X 
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نسبة املبحوثني الذين سجلوا درجات عالية جدا،  ٦٫٤ويوضح اجلدول 

مرتفعة، متوسطة، منخفضة، منخفضة جدا بعد تنفيذ القيم الرتبوية اإلسالمية 

يف املئة من املستطلعني يف فئات منخفضة جدا،  ١٨٫٨٠املزروعة. حيث 

أ�م ال يزالون حباجة إىل توجيه خاص يف املئة يف فئة منخفضة يعين  ١٤٫٥٢

يف املئة يف فئة عالية، و  ١٧٫٩٤يف املئة يف الفئة املتوسطة،  ٢٣٫٩٣واالهتمام، 

 يف املئة يف فئة جدا عالية. ٢٤٫٧٨
Tabel ٤٫٧ : Akhlak terhadap Allah SWT 

No Item 

 

Jawaban Responden 

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 

٠ ٢ ٣ ١ ٧ ١ 

٢ ٢ ٣ ٤ ١ ٢ 

٠ ٢ ١ ٤ ٥ ٣ 

Sumber : Hasil Olah Data Angket 

 لشباب املساجد يف غنرا سوبينجأخالق   .١

أن معظم اQيبني ذكروا دائما  ١نتائج معاجلة البيا)ت يبني االستبيان رقم 

مشاركني  ٧مشاركا هناك  ١٣قراءة إستيغفار عند ارتكاب خطأ. من بني 

األخطاء، تليها بيان متكرر ) ذكروا دائما إستيغفار قراءة عند ارتكاب ٪٥٣(

املستطلعني  ٣)، تليها بيان أحيا) ما يصل إىل ٪٧املستجيب ( ١بقدر 

)، ٪(١٥املستطلعني  ٢)، تليها بيان من أي وقت مضى ما يصل اىل ٪٢٣(

وهذا يعين أنه كلما ارتكب اQيب خطأ كان دائما برييستيغفار إىل هللا اليوم 

  وغدا.
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أن معظم اQيبني ذكروا أ�م  ٢ني االستبيان رقم نتائج معاجلة البيا)ت يب

)، يليهم ٪٢٣مشاركني ( ٣، يليهم ١٣الة دائما يف الوقت احملدد. يؤدون الص

)، وهذا ٪١٥املستجيبني ( ٢)، تليها العبارة أبدا بقدر  ٪١٥مشاركني ( ٢

  يعين املستجيبني غالبا ما تؤدي صالة يف الوقت احملدد.

أن معظم اQيبني ادعوا أ�م  ٣يبني االستبيان رقم  نتائج بيا)ت املعطيات

 ٥مشاركا، كان هناك  ١٣يشكون دائما عند وقوع كارثة متضررة. من بني 

 ٤) ذكروا أ�م يشكون دائما عند تعرضهم للضرر، يليهم ٪٣٨مشاركني (

 ٢)، يليهم ٪٧مشاركني ( ١)، يليهم ٪٣٠مشاركني يف كثري من األحيان (

ذا يعين أن املستجيبني يشکون دائما عند وقوع حادث ه)، و٪ ١٥مشاركني (

 متکرر.
Tabel ٤٫٨ : Akhlak terhadap Nabi Muhammad Saw 

No Item 

 

Jawaban Responden 

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 

١ ٢ ٥ ٥ ٠ ٤ 

٠ ٠ ١ ٦ ٥ ٥ 

٠ ١ ٣ ٥ ٢ ٦ 

Sumber : Hasil Olah Data Angket 

 عليه وسلم. األخالق ضد النيب حممد صلى هللا ٥

إىل أن معظم اQيبني ذكروا  ٤نتائج معاجلة البيا)ت يشري االستبيان رقم 

مشاركني  ٥مشاركا هناك  ١٣أ�م يقرأون دائما الصلوات اليومية. من بني 

) ذكروا يف بعض األحيان القراءة اليومية شالوات، تليها بيان متكرر ما ٪٣٨(
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 ٢من أي وقت مضى بقدر  )، تليها بيان٪٣٨املستطلعني ( ٥يصل إىل 

)، وهذا يعين أن ٪(٧املستفتاة  ١)، تليها بيان أبدا بقدر ٪١٥املستجيبني (

  اQيبني غالبا ما يقرأون الصلوات اليومية.

أن معظم اQيبني ذكروا أ�م  ٥نتيجة معاجلة البيا)ت يبني االستبيان رقم 

 ٥مشاركا هناك  ١٣ال يستخدمون األحذية عند دخول املرحاض. من بني 

) ذكروا أ�م ال يستخدمون األحذية عند دخول املرحاض، يليه ٪٣٨مشاركني (

)، وهذا يعين ٪٧مستجيب ( ١)، يليهم ٪١٥أفراد ( ٦بيان متكرر يصل إىل 

  أن املستفىت غالبا ال يستخدم األحذية عند دخول مرحاض.

ني ذكروا أن معظم اQيب ٦نتائج بيا)ت املعطيات يظهر االستبيان رقم 

مشاركا كان  ١٣أ�م يزورون دائما األصدقاء الذين يعانون من املرض. من بني 

) ذكروا أ�م دائما يزورون األصدقاء املرضى، يليهم ٪٢٣مشاركني ( ٣هناك 

 ٣)، ويليه بيان أحيا) ما يصل إىل ٪٣٨أفراد ( ٥بيان متكرر يصل إىل 

 يزور األصدقاء مريض.)، وهذا يعين املستجيب غالبا ما ٪٢٣مشاركني (

Tabel ٤٫٩ : Akhlak terhadap sesama Manusia 

No Item 

 

Jawaban Responden 

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 

٠ ٠ ٥ ٤ ٥ ٧ 

٠ ٠ ٢ ٥ ٦ ٨ 

٠ ٠ ٤ ٤ ٤ ٩ 

Sumber : Hasil Olah Data Angket 
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 . األخالق ضد زميل الرجل٦

اQيبني قال دائما يظهر أن معظم  ٧نتائج معاجلة البيا)ت االستبيان رقم 

 ٥مشاركا، كان هناك  ١٣مساعدة األصدقاء عند وجود صعوبة. من بني 

) ذكروا أ�م دائما يساعدون األصدقاء عندما يواجهون ٪٣٨مشاركني (

مشاركني  ٥)، وأحيا) ٪٣٠مشاركني يف كثري من األحيان ( ٤صعوIت، يليهم 

  ). مساعدة األصدقاء عند وجود صعوبة.٪٣٨(

أن معظم اQيبني ذكروا أ�م  ٨عاجلة البيا)ت يبني االستبيان رقم نتيجة م

 ٦مشاركا كان هناك  ١٣ال يتحدثون دائما عن صديق سيء. من بني 

) ذكروا أ�م دائما ال يتحدثون عن صديق سيئ، تليها بيان ٪٤٦مشاركني (

مشاركني  ٢)، تليها العبارة يف بعض األحيان ٪٣٨أفراد ( ٥متكرر يصل إىل 

  )، وهذا يعين أن املستجيبني ال يتحدثون غالبا عن القبح األصدقاء.٪١٥(

أن معظم اQيبني ذكروا  ٩نتيجة معاجلة البيا)ت يبني االستبيان رقم 

مستطلعني  ٤مشاركا هناك  ١٣دائما حتيا'م عند لقاء األصدقاء. من بني 

ملستفتاة يف كثري ا ٤) ذكروا دائما إعطاء حتية عند لقاء األصدقاء، تليها ٪٣٠(

بيان يف بعض األحيان كما العديد من  ٤) بيان، تليها ٪٣٠من األحيان (

)، وهذا يعين املستجيب دائما يقول عند لقاء شخص يف ٪٣٠املشاركني (

  الشارع.
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Tabel ٤٫١٠ : Akhlak terhadap Diri Sendiri 

No Item 

 

Jawaban Responden 

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 

٢ ٤ ٧ ٠ ٠ ١٠ 

٦ ٣ ٣ ٠ ٠ ١١ 

٠ ٤ ٦ ٠ ٣ ١٢ 

Sumber : Hasil Olah Data Angket 

 . األخالقية على نفسك٧

أن معظم اQيبني قالوا يف  ١٠نتائج سؤال البيا)ت يبني االستبيان رقم 

 ٧مشاركا كان هناك  ١٣بعض األحيان احلفاظ على النظام الغذائي. من بني 

 ٤الغذائي، يليهم  ) ذكروا أحيا) احلفاظ على نظامهم٪٥٣مشاركني (

)، وهذا يعين أن املستجيبني ٪١٥مشاركني ( ٢)، يليهم ٪٣٠مستجيبني (

  يبقون يف بعض األحيان النظام الغذائي لصحة اجلسم.

أن معظم اQيبني قالوا إ�م  ١١نتائج بيا)ت البيا)ت يبني االستبيان رقم 

) قالوا إ�م ٪٤٦مشاركني ( ٦مشاركا كان هناك  ١٣ال حيبون البقاء. من بني 

 ٣ال يرغبون يف البقاء على قيد احلياة، تليها عبارة يف بعض األحيان بقدر 

املستطلعني  ٣)، تليها بيان من أي وقت مضى ما يصل اىل ٪٢٣املستطلعني (

)، وهذا يعين املستجيب أبدا حيب البقاء حىت فإن البقاء سوف يزعج ٪٢٣(

  النشاط يف الصباح.

أن معظم اQيبني ذكروا أنه يستحم أحيا)  ١٢ن رقم وتبني نتائج االستبيا

) ذكروا أ�م ٪٤٦مشاركني ( ٦مشاركا كان هناك  ١٣مرتني يف اليوم. من بني 
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 ٤)، يليهم ٪٢٣مشاركني ( ٣يستحمون دائما مرتني يف اليوم، يليهم دائما 

)، وهذا يعين أن املستجيبني �خذون أحيا) دش مرتني يوم ٪٣٠مستجيبني (

 جلعل اجلسم تصبح أكثر الطازجة. وذلك
Tabel ٤٫١١ : Akhlak terhadap Lingkungan 

No Item 

 

Jawaban Responden 

١ ٢ ٣ ٤ ٥ 

٥ ٤ ٣ ٠ ٠ ١٣ 

٠ ٠ ٥ ٣ ٦ ١٤ 

٠ ٣ ٧ ٣ ٠ ١٥ 

Sumber : Hasil Olah Data Angket 

 األخالق يف البيئة -٨

ذكروا أ�م مل يتخلوا أن معظم اQيبني  ١٣وتبني نتائج االستبيان رقم 

) ذكروا أ�م مل ينفخوا ٪٣٨مشاركني ( ٥مشاركا، كان هناك  ١٣أبدا. من بني 

)، ٪٣٠مشاركني ( ٤)، يليهم ٪٢٣مشاركني ( ٣أبدا، يليهم يف بعض األحيان 

  وهذا يعين أن املستطلعني مل يرموا القمامة بال مباالة.

ىل أن معظم اQيبني إ ١٤نتيجة معاجلة البيا)ت يشري االستبيان رقم 

 ٦مشاركا كان هناك  ١٣ذكروا أ�م حيتفظون دائما Iلنباwت. من بني 

) ذكروا دائما احلفاظ على النباwت، تليها بيان متكرر ما ٪٤٦مستطلعني (

املستطلعني  ٥)، تليها بيان أحيا) ما يصل اىل ٪٢٣املستطلعني ( ٣يصل اىل 

حلفاظ على النبات ألنه ميكن أن تعطي )، وهذا يعين أن اQيب دائما ا٪٣٨(

  اجلمال يف احلي.
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أن معظم اQيبني ذكروا أ�م  ١٥نتائج سؤال البيا)ت يبني االستبيان رقم 

 ٧مشاركا هناك  ١٣يشاركون أحيا) يف أعمال مكرسة كل يوم مجعة. من بني 

 ٣) ذكروا أ�م يشاركون أحيا) يف العمل كل يوم مجعة، يليهم ٪٥٣مشاركني (

)، ويعين املستفىت أحيا) االنضمام ٪٢٣مشاركني ( ٣)، يليهم ٪٢٣مشاركني (

  .   املصلني كل يوم مجعة
Table ٤٫١٢ : Deskriptif hasil analisis angket Pembinaan Akhlak Remaja Mesjid 

Responden Kategori 

Jawaban 

Jumlah Persentase Pembinaan Akhlak 

Remaja Mesjid 

١٣ Selalu ١٣٬٨٤ ٢٧ Sangat Tinggi 

١٣ Sering ١٦٬٩٢ ٣٣ Tinggi 

١٣ Kadang-

kadang 

٣٤٬٨٧ ٦٨ Sedang 

١٣ Pernah ١٧٬٤٣ ٣٤ Rendah 

١٣ Tidak pernah ١٦٬٩٢ ٣٣ Sangat Rendah 

Jumlah ١٠٠ ١٩٥  

Sumber: Diolah dari akumulasi jawaban responden untuk semua 
itempertanyaanvariabel Y 

النسبة املئوية للمجيبني الذين سجلوا درجات  ١٢٫٤ويوضح اجلدول 

عالية جدا، مرتفعة، متوسطة، منخفضة، منخفضة جدا بعد تنفيذ القيم الرتبوية 

يف املئة من املستطلعني يف فئات منخفضة جدا،  ١٦٫٩٢اإلسالمية. حيث 

ال يزالون حباجة إىل توجيه خاص يف املئة يف فئة منخفضة يعين أ�م  ١٧٫٤٣

يف املئة يف الفئة العالية،  ١٦٫٩٢يف املئة يف الفئة املتوسطة،  ٣٤٫٨٧واالهتمام، 

  يف املئة يف فئة جدا عالية. ١٦٫٩٢و 
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  الباب اخلامس

  اخلامتة

 اخلالصات  .أ

 :ما يليكأن خنلص   ميكن، نتائجالبحثاليت مت احلصول عليها بناء على

وهذا ينظر إليه وي.ق جنيالرتبية اإلسالمية يف غنرا سوب ةقيم �ثريهناك  .١

الرتبية اإلسالمية اليت يقوم Úا جملس اإلدارةمسجد  ةقيم �ثريمن 

الشباب الذي يتضمن جو الغرفة اليت ليست مملة حبيث املساجد يف سن 

 .املراهقة ميكن أن تتعلم وتلقي املواد بشكل جيد

هذه املسألة من حيث  .يف فئة قوية جدا جنيسوب األخالق يف غنرا وجيهت .٢

املسجد املعنوي يف اQتمع خضعت لتغيريات كثرية وكذلك معنو]ت 

 .املسجد املراهق يف اتباع التوجيهات املنفذة بشكل جيد

 األخالق لشباب توجيهالرتبية اإلسالمية مع ةهناك �ثري إجيايب بني قيم .٣

  سوبينج.يف غنرا  املساجد

 االفرتاحات  .ب

نتائج البحث املذكورة أعاله، يقرتح املؤلفان  واستنادا إىل استنتاج

 :بعض االقرتاحات
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ومن املتوقع أن يلعب اQلس دورا نشطا يف توفري احلافز للمساجد يف  .١

سن املراهقة لز]دة حتسني األخالق احلميدة للمجتمع، والبيئة، وخاصة 

 Iلنسبة لنفسه

من كل مراهق أن يويل اهتماما  من أجل حتسني معنو]ت الشباب يتوقع .٢

 .القيم الرتبوية اإلسالمية تأثريللمسائل املتعلقة ب

سني أخالقيات املراهقني، دور املسجد والشباب مهم جدا ألن حت .٣

قيم الرتبية اإلسالمية من أجل حتسني  �ثرياملدرب له دور يف حتسني 

القيم  ري�ثوIلتايل، فإن املدرب جيب أن حيافظ على طريقة  .األخالق

عندما قيمة الرتبية اإلسالمية املراهقني املسجد اجليد  .الرتبوية اإلسالمية

 .تصبح جيدة جدا شبابمث األخالق ال
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