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 رسالة

اللغة تدريس قدمت الستيفاء بعض الشروط للحصول على شهادة  سرجانا الرتبية بقسم 
 دين اإلسالمية احلكومية مكاسرالتدريس جبامعة عالء الية وشؤون العربية يف كلية الرتب

 
 بقلم:
 

 حمدة
 02022000202الرقم اجلامعي: 

 
 

 قسم تدريس اللغة العربية كلية الرتبية وشؤون التدريس
 امعة عالء الدين اإلسالمية احلومية مكاسرجب

0202 
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 الرسالة أصالةب تصريحال

من  نتيجةأدناه بتمام الوعى أن هذه الرسلة هي  ةاملوقع ةالباحث تحصر   
 نتيجةوإذا كانت يف يوم آت مربهن أو مثبت بدليل على أهنا  ،بالنفس اعمله

فهذه الرسلة  ،تقليد أو انتحال أو مساعدة الشخص األخر كلها أو بعضها
 .القانون مبقتض ملغتان ةالباحثة اليت حصل عليهما والشهاد

 
 

 م   8102  يوليو 5  غووا،-مسات
 ه  0341  شوال 80  

 

 ةالباحث
  

 محدة
81811003181ت:



 

 ج
 

 موافقة المشرفين

رقم التسجيل:  ،محدة: ةعلى الرسالة املقدمة من الطالب طالعبعد اال
فعالية تطبيق الحلقة التعليمية في فهم كتب  :عنوان، ب12122220215

 سة الثانوية أسعدية للبنين الثانيبالمدر  الصف الثاني لدى تالميذالتراث 
، نيرشر امل، حنن رنقر مة، الالز اإلصالحات  ءجراا، وبعد بمعهد أسعدية سينكانج

وأهنا صاحلة لتقدميها  ستو ت الرشروط العلمية املطلوبةاعلى أن الرسالة املذكورة قد 
 إىل املناقرشة.

 
 م   1224   أغسطس 22  غووا،-مسات

 ه   2045  ذو القعدة 14  
   

  الثاني المشرف    المشرف األول
  

   
 م. د.إ.،.س.أغ ،احلاج اندي مرجوينالدكتور      اغ.، م.هادينج ندوسالدكتور 
   253422221221222222ن ا ف:  252221422552212222ن ا ف: 
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 الرسالة على عتماداال

 عنوان، ب12122220212رقم التسجيل:  ،محدة: ةاملقدمة من الطالب العلمية الرسالة هذه
الصف الثاين باملدرسة الثانوية  لدى تالميذفعالية تطبيق احللقة التعليمية يف فهم كتب الرتاث  " :الرسالة

بية وؤوون التدري  قد ناقشتها جلنة املناقشة لكلية الرت  ،"مبعهد أسعدية سينكانجأسعدية للبنني الثاين 
  م 1222ط  أغس 12التاريخ  يف الثالثاء يف يوم جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر

فاء بعض الشروط املطلوبة للحصول على يقبلت السته، قد  2032 احلجةذو  21املوافق للتاريخ 
 بإصالحات. وؤوون التدري  درجة سرجانا الرتبية يف قسم تدري  اللغة العربية بكلية الرتبية

 م   1222     سبتمبري    1  غووا،-اتمس
 ه   2032ذو احلجة    12     

   جنة المناقشة:ل
 )                            ( :  الدكتور محكا، م.تح.إ. الرئي 

 )                            ( نور فهمي، س.فد.، م.فد. الدكتورة سيت : ةالسكرتري 
 )                            ( : األستاذ الدكتور احلاج صرب الدين غرجنغ، م.أ. األولاملناقش 

 )                            ( سيت عائشة خالق، س.أغ.، م.فد.: الدكتورة  املناقشة الثانية
 )                            ( اغ.، م.هادينج ندوسالدكتور  : املشرف األول
 )                            ( م.فد.إ. ،.غس.أ ،احلاج اندي مرجوينالدكتور  : املشرف الثاين

 
 كلية الرتبية وؤوون التدري 

 احلكومية مكاسرجبامعة عالء الدين اإلسالمية 

  العميد،

 

 

 الدكتور الحاج محمد أمري، لس.، م.أغ.
 220322121223212222ن إ ف: 



  

 ه
 

 كلمة التمهيد

       بسم اهلل الرحمن الرحيم

العزيز الغفار ومكور الليل على النهار تذكرة ألويل احلمد هلل الواحد القهار 
وحبيبنا ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا القلوب واألبصار

 حممد وعلى آلو وأصحابو ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد.
نعما كثرية  يهاىو الذي قد أنعم عل عّز وجّل، شكرا فالكاتبة تشكر اهلل

وتوفيقا وىداية ومعرفة وفهما حىت دتكنت إلهناء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة  
سرجانا الًتبية اإلسالمية يف كلية  كشرط من الشروط املطلوبة للحصول على درجة

 اللغة العربية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر. تدريس الًتبية قسم
اهلل لقد واجهت الكاتبة مشكالت كثرية يف كتابة ىذه الرسالة لكن برمحة 

 وخدمتهم، دتكنت  الكاتبة من إجناز كتابتها.وتوفيقو، مث فضل خمتلف األقوام 
ودت الكاتبة أن تشكر ىؤالء املساعدين واملشرفني واملشجعني جزيل  ولذالك،

 الشكر، ومنهم:
مدير جامعة عالء   فضيلة األستاذ الدكتور احلاج مسافر، ليس. م. س. إ. .1

الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر ونوابو فضيلة األستاذ الدكتور مردان، م. أ. 
كتور لنبا سلطان، م. أ. كنائب غ. كنائب املدير األول، وفضيلة األستاذ الد 

املدير الثاين، وفضيلة األستاذة سيت عائشة، م. أ. كنائب املدير الثالثة، الذين 



  

 و
 

قد بذلوا جهودىم وأفكارىم يف توجيو جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية 
 مكاسر.

فضيلة الدكتور احلاج حممد أمري، لس. م. أ. غ. عميد كلية الًتبية وشؤون  .2
س ونوابو فضيلة الدكتور موليونو دموفويل، م. أ. غ. نائب العميد األول، التدري

وفضيلة الدكتورة مشكاة مالك إبراىم، م. س. إ. نائب العميد الثانية، وفضيلة 
الدكتور احلاج شهر الدين ، م. فد. نائب العميد الثالث، الذين قد بذلوا 

ريس جبامعة عالء الدين جهودىم وأفكارىم يف توجيو كلية الًتبية وشؤون التد
 اإلسالمية احلكومية مكاسر.

فضيلة الدكتور محكا، م. تح إ. رئيس قسم التدريس اللغة العربية، والدكتورة  .3
سيت عائشة خالق، م. فد. كسكرترية قسم التدريس اللغة العربية يف كلية الًتبية 

 هبذه الرسالة.وشؤون التدريس ومها اللذان ساعداين بتقدمي بعض املواد املتعلقة 

 ،احلاج اندي مرجوينالدكتور  كاملشرف األول،، اغ.، م.ىادينج ندوسالدكتور  .4
كاملشرف الثاين الذان ساعداين وأرشداين حىت انتهيت من  .فد.إم.،.س.أغ

 كتابة ىذه الرسالة، عسى اهلل أن يتم نعمو عليهما إن شاء اهلل.
وطاقاهتم يف ترقية ما عندي من كل األساتذة واملدرسني الذين بذلوا جهودىم  .5

 منذ املرحلة اإلبتدائية إىل املرحلة اجلامعية. أفكار



  

 ز
 

 إين ال أنسى أيضا أن أقدم الشكر اجلزيل وأطيب الدعوات لوالدّي الكرميني و .6
ين تربية حسنة صاحلة منذ ان قد رباالذ( "راسدةاألم " " والدينحبر األب ")

مام دراسيت وأسأل اهلل ـعلى إت ماطاقتهين بقدر اصغري إىل سّن الرشد وساعد
وأشكر  صراطا سويا.ا أن يطيل عمرىم وميد هلم الصحة والعافية ويهديهم

بذال جهدمها يف مساعدة الكاتبة الذان قد  شكرا أخوّي أمسول وأفضل 
 وحتفيزىا مع الدعاء املستمر هلا.

بوجو خاص مجيع األصدقاء والصديقات من طالب قسم تدريس اللغة العربية  .7
و من طالب كلية الًتبية و شؤون التدريس والطالب اآلخرين من الكليات 
األخرى بوجو عام الذين ساعدوين وأعاروين الكتب املتعلقة هبذه الرسالة 

 وأمدوين مبا لديهم من أفكار وآراء يف تأليف ىذه الرسالة.
دمهم إيل املسلمني، ختالقرّاء و أن تنفع ىذه الرسالة  وأخريا إين ال أرجو

 ّب العاملني.سبيل ر 
 م   2118أغسطس    11 غووا، -مسات

 ه  1439ذوالقعدة    28 
 الباحثة          
 

 محدة 
 21211114129ت: 
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 تجريد البحث

 حمدة : سم الباحثا
 10100002010 : رقم التسجيل

فعالية تطبيق الحلقة التعليمية في فهم كتب التراث  : موضوع البحث
سة الثانوية أسعدية الصف الثانىى بالمدر  تالميذ  لدى 

 بمعهد أسعدية سينكانج للبنين الثاني

 الصف الثاين تالميذ لدىفعالية تطبيق احللقة التعليمية يف فهم كتب الرتاث 
تيميب منطقة  مقاطعة مبعهد أسعدية سينكانجباملدرسة الثانوية أسعدية للبنني الثاىن 

البحث ىي كيف فهم كتب الرتاث لدى الطالب الذين  مشكلة سينكانج. صياغة
 فهم كتب الرتاث لدى الطالب الذين يسكنون داخلكيف يسكنون خارج املعهد,  

لدى تالميذ ىف فهم كتب الرتاث  ق احللقة التعليميةكيف فعالية تطبياملعهد,  
 . سة الثانوية أسعدية للبنني الثاينباملدر  الصف الثاين

طالب يف فئة اإلدراك  9بناًء على فئة توزيع الرتدد يف الفصل ، يوجد 
: ، وفهم 38.80أشخاص بنسبة  5: ، واخنفاض فهم 80.38املنخفض بنسبة 

طالًبا يف فئة  33:. باإلضافة إىل ذلك ، ىناك 5.8منخفض جًدا ملشرتكني بنسبة 
أشخاص بنسبة  5:. يف الفهم اجليد يتكون من 88بنسبة  الفهممتوسطة 
: مع نسبة 33: ، أقل جودة 7.73أشخاص بنسبة  0: ، فهم جيد 38.88
 :.85،  33متعلمني على فئة الفهم املرتفع بنسبة  4: وىناك 88.83



 

 ي
 

طالب يف فئة  4ىناك  ،  املسكن يف يعيش ال الذي الفصل يف بينما 
: بينما تكون الفئة ذات الفهم 88.57( بنسبة مئوية من Cالفهم مبا فيو الكفاية )

الناس يف  6: و 88.57أشخاص بنسبة مئوية من  4( ما يصل إىل -Cالكايف )
 :.48.86الفئة أقل بنسبة مئوية من 

 الثامن الصف طالب على الرتاث الكتاب تعلم تطبيق أنب االستنتاج ميكن 
 فعالية ال ميكن و الرتاث كتاب فهم يف فعالة عاصفة يعيش من ىو احلالة ىذه يف

 . لطالب الذين مل يدرسو يف املعهد 
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 األول الباب
 المقدمة

 ية البحثخلفالفصل األول: 
ة الوطنية يف اإلسالـ، سواء كاف رت الًتبيطو  كالًتبوية،   قبل قدـك اظتؤسسة 

يرم يف البي  أك يف اظتسادد. ك جتيرم الًتبية نأاها قد دمهاا اساسالـ، ك  يووف جت
اظتسلهوف قارئُت ك كاتبُت الذين يستطيعوف اف يعه قوا ك يطب قوا اكامير دين انأسالـ 

 1.تيرتيبا حسنا ك ضتفظو حفظا رتيال لًتتيب حياة اسانساف
 قيرآف العظيم :ها أشار اهلل يف الكقد امير اهلل لنا لنقيرأ ك لنوتب  

                                  

                     

شتي  سورة العلق, سورة )اقيرأ(, أك )القلم(, نأف اهلل سباانو افتتاا  تسهيتاا:
بقولو:                             

           .2. كالعلق: الدـ اظتتجهد ملى شول الدكدة الصغَتة 

                                                           

)موسير : ميرحلة العليا جبامعة مالء  تطبيق تعليم اضتلقة يف فام كتب الًتاث مبعاد اسعادية سينوانغ، انأطيركحةمل  يافد، 1
  . 2-1(، ص. 2116الدين اإلسالمية اضتوومية ، 

. 31-29", يف العقيدة كالشيريعة كاظتناج. اجمللد اضتامس مشير اصتزءاف  التفسَت اظتنَتانأستاذ الدكتور كىبة الزحيل , " 2
699. 
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خلق يف الناس للقيراءة، كللبحث ، كلوتابة ظاىيرة العلم، ك  تاآليات قد أمير 
 يفك  .سالميةلًتبية اإلا بناءأساس  االسورة أاه نعلم من خالؿ ىذهالناس. فلذالك، 

ل اهلل مليو ك مند منقض زمن النيب ص سالميةًتبية اإلال تاريخ اإلسالـ كددنا اف  
التعليم يف  3.ك بيوت اظتسلهُت سلم، ك بعد ذالك قد ديرل التعليم حوؿ اظتسادد

 الوتاب  أف  شليبر انأرقاـ ك الوتاب. قاؿ أزتد داسهى بت شاورتافاظتؤسستاف اظت
عل م الناس القيراءة ك الوتابة بالنصوص ك شعير العيرب. تكظيفتاف. اساكؿ،  لو مؤسس

الوتاب انأكؿ مؤسسة تيربوية اساسية تعل م  4.من اظتسلهُتك أغلب اظتدرسوف ليس 
انأفيراد الطيرؽ يف القيراءة فقط. ك الوتاب الثاين تعليها ملى ملـو القيرآف ك 
أساسيات اإلسالـ رمبا ملهو الناس ملم النحو ، أريتهيتيوى، الفيركسية، ك 

ذه اضتلقة فض ل حلقة، ك ىتيف الوتاب مستًت ك  ةالسباحة. طيرؽ التعليم اظتستخدم
 5مهوما دكف تعيريف ميرحلة الفصوؿ. ايقد ما

هلل. يف دار رسوؿ ا منائقة، كددناىا يف طيريقة تعليم كاقعية نظاـ اضتلقة ر 
 يف مدينة كددناه أيضا يف مصير ا يستهيرىىتال ميرحلة مبوة يفانأرقاـ ك الوتاب 

ـ  ُتكأربعة كأربعسبعهائة ًتبية يف اظتسادد منذ ال. ك يف ساللو اضتويهة أميوف، قادـ

                                                           

 .2-1، ص.  تطبيق تعليم اضتلقة يف فام كتب الًتاث مبعاد اسعادية سينوانغ، انأطيركحةمل  يافد،  3
    . 16(, 1995)بَتكت: دار الوشف,  تاريخ التعليم مسلمأزتد شعليب,  4
 .2-1، ص. قة يف فام كتب الًتاث مبعاد اسعادية سينوانغ، انأطيركحةتطبيق تعليم اضتلمل  يافد،  5
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 هصدرككاف اظتسجد  ك ، مهلية تيربوية تقع يف اظتسادد. ايف دمشق. ك يف إسباني
 6ـ. (8) ذتانيةمسجد قيرطبة  بناءعلم يف كساية خالفة مهيوف منذ مهلية الت

فارس. كددناىا يف فلسطُت، سوريا، ك  هىذعباسية، اضتلقات مثل اليف زمن 
ىو ملم الناس حتصيالت . ك اتيف فست مهيركفع  حلقة يف مسجد إلماـ الشا

ـ. تلك اضتلقات تعُت  بناء مصادر  821سنة  اتوفك ح حىت ا ملهية كل صب
 .لتعليم يف بيوت انأغنياءمهليات ا

كتسهى ىذه اظتيراكز التعليهية "احملاكم انأدبية". حتيط دائيرة اضتلقة بفاٍه يعلم 
فقط ، بل ملم فة الدينيط اتضح أنو سا يتم تدريس اظتعير بعض العلـو يف اظتسادد. 

اللسانيات كالشعير أيضان. ككفقان حملهود يونس ، فإف مادة التعليم انأساس  يف 
رم )موضوع االعصير العباس  مقسهة إىل أساس إدبارم )موضوع إلزام ( كاإلختي

اختيارم(. بالنسبة لإلدبارم ، يشهل تغطية الدركس القيرآنية ، الصلوات ، 
وضوع ، كتوهل اظت يتضهن مد، إلختيارمكػتو انأمية. ا، أساسيات اللغة العيربية 

 7.قوامد اللغة العيربية ، كالشعير ، كتاريخ انأمة العيربية
معيركؼ يف إندكنيسيا منذ  اظتاعد يف إندكنيسيا ، تشَت السجالت التارمتية إىل أف

يف سورابايا كدعلاا ميركز  أمبيل مندما أنشأ سونافwalisongo) كايل سونغو) زمن

                                                           

  .2118أبيريل  19ريفبليوا. "دكر اظتسجد يف اضتيركة اساسالمية", داكيرتا, غيراىا اليراشدية, الوصوؿ ملى تاريخ 6
 .2-1، ص. تطبيق تعليم اضتلقة يف فام كتب الًتاث مبعاد اسعادية سينوانغ، انأطيركحةمايل يافد،   7
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. داء القديس من دزييرة داكة لدراسة الدين. حىت بُت الطالب هيف داك التعليم 
يف  معاد أمفيلاو دنُت من إنشاء معاد .، سوساكيس  ”Gowa dan Tallo“ ىناؾ

البالد ، نأف الطالب بعد اسانتااء من دراستام يشعيركف ملزمُت مبهارسة معارفام 
اظتدارس الداخلية من خالؿ متابعة ما يف مناطقام. هبذه الطيريقة ، أنشأ مددنا من 

 8أمبيل. معاد لتصلوف مليو يف
من  اظتعاد ارس يفدت اضتالقة انأخَت ، مت تسليط الضوء ملى نظاـ لعصيريف ا

ليس  ذات الصلة  اضتالقة اسامم، طيريقة قبل خرباء التعليم سواء كفقا طتَت
النهط اضتديث ساستخداماا يف نظاـ التعليم اإلسالم  ، كلون كتب أف تتبع 

كالويراس  كاصتداكؿ  .باستخداـ الفصوؿ الدراسية من حيث أساليب كتيركيز التعلم
، كالسبورة البيضاء لعهلية التعليم كالتعلم. ملى النقيض من أ. قدرم مزيزم الذم 
قاؿ إف اضتفاظ ملى طيريقة اضتلقة سا يام نأف الطيريقة أصبح  السهة اظتهيزة 

م تطبيق انأسلوب أكثير حداثة كالسياؽ بالنسبة للحادز للبيزانًتين. كمع ذلك ، يت
التقليدم كميدالية يف اظتدرسة الداخلية نتون القضاء ملياا. أما فيها يتعلق بًتكيز 
التعلم ، فيجب أسا يقتصير انأمير ملى اإلشارة إىل النظاـ اللفظ  الذم سا يشوك 

                                                           

 .2118أبيريل  19الوصوؿ ملى تاريخ  ، معاىد ) تاريخ ك تطوييرىا يف إندكنيسية,ػتهد رتحور  8
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ات اضتوار اظتصحوبة يف ددكل غتاؿ الدراسة كفائدتو ، بل نتون تطوييره يف منتدي
 9.مبوقف نقدم

اخلية اليت جتهع بُت النظاـ معاد اسعدية سينوانج، مبا يف ذلك اظتدرسة الد
ث  كالتقليدم يف طيريقة التعلم. نظاـ التعلم اضتديث اظتطبق ىو فتح اظتستويات ياضتد

 ، اظتدرسة اإلبتدائية (TK / RA) لانأطفاؿ / ركضة انأطفالتعليهية ، كى  رياض 
(MI) اظتدرسة اإلسالمية ، (MTs) اظتدرسة العليا ، (MA)  اظتدرسة الثانوية ،(STAI) ) 

اسعدية فيريدة من نوماا ،  ، تعترب مدرسة MA و MT ملى مستول التعليم مرب،
 / MTs كابنة MTs / MA نأاها تفصل الطالب  كالطالبات ، لذلك تُعيرؼ باسم ابن

MA. ملى مستول اظتدارس الثانوية ، لدل STAI ية أيضان ختصصات ، كى  اسعد
 .، كأصوؿ الدينالشيريعة 
يف خضم اظتنافسة يف تطويير نظاـ التعليهاضتداث  يف مصير العوظتة, اتضع  

بنظاـ التعليم التقليدم, نظاـ اضتلقة .يتم تطبيق ىذا النظاـ  حتتفظ معاد أسعدية
ه صالة الصبح. يف ىذشاء كبعد التالكة اليت تتم بعد صالة اظتغيريب حىت العملى 
الطالب حوؿ انأستاذ الذم دلب اضتلقة. حىت يادؼ ىذا البحث  دلس التالكة,

اىل كصف تطبيق نظاـ اضتلقة يف معاد أسعدية سنيوانج كيف ىذا البحث يعيرؼ 
 فعالية ىذا النظاـ للطالب.ب

                                                           

 .25-21) سينوانغ: ت. ب. ت.هتا( ص. ، تاريخ معاد أسعادية سينوانغفيريق النشير 9
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 البحث مشكالتالفصل الثاني: 
ى  فعالية  تنشأ اليرئيسية اليتاطتلفية للهشولة أماله, اظتشولة استنادا اىل كصف 

سعدية سينوانج. نتون تقسيم تطبيق اضتلقة التعليهية يف فام كتب الًتاث مبعاد أ
 ع اىل اظتشوالت التالية:اظتواض
 كيف فام كتب الًتاث لدل الطالب الذين يسونوف خارج اظتعاد؟ .1
 داخل اظتعاد؟ فام كتب الًتاث لدل الطالب الذين يسونوفكيف  .2
ىف فام كتب الًتاث مبعاد أسعدية  تطبيق اضتلقة التعليهيةكيف فعالية  .3

 سينوانج؟
 توضيح معاني الموضوعالفصل الثالث: 

لتجنب التفسَت اطتاطئ كمناقشة كاسعة النطاؽ للعناكين اظتعنونة ، يووف 
 التعيريف التشغيل  للعنواف ، كالذم ىو أيضنا نطاؽ ىذا البحث ، كها يل 

 الفعالية .1
" التأثَت أك التأثَت أك يةإندكنيس  كبَت ، تعٍت كلهة "فاملكفقنا لقاموس 

ى  النشاط ، الفائدة ، اظتالءمة يف نشاط الشخص  لذا فعاليتو .التأثَت أك النتائج
ُتظاير الفعالية بشول أساس  مستول  .الذم يقـو بالوادب مع اسانتشار السابع

اؿ ، ملى اليرغم من كدود اإلؾتاز ، يف كثَت من انأحياف أك ميرتبط دائهنا بفام فع
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تؤكد الفعالية النتائج احملققة ، بينها الوفاءة ى  أكثير  .فيرؽ يف الواقع بُت اساثنُت
 11.حوؿ كيفية حتقيق النتائج اليت حتقق  من خالؿ مقارنة اظتدخالت كاظتخيردات
 نتون استنتاج أف الفعالية ى  حالة تشَت إىل مدل إموانية حتقيق اطتطة.

 قةاضتل .2
من ىنا تأيت اصتهلة اضتلقة من الناس  .دائيرة تعٍت قةاللغة ،اضتلمن حيث 

كبالتايل ، فإف  .كتلسوف الذين )حلقة من الناس( ، كاليت تعٍت غتهومة من الناس
كتلسوف حوؿ" أك "غتهومة من الطالب حوؿ  الذين معٌت اضتالقة ىو "جتهع الناس

 "اظتعلم
 كتب الًتاث .3

مادة ما يتم استدماء ىذا النظاـ من خالؿ تدريس الوتاب انأصفير يف  
الذم كتيرم يف اظتسجد أك يف بيئة   ”Mengaji Tudang”اللغة البوقيسية يسهى

 .ذمسًتشدة بأستا اظتدرسة الداخلية أسعدية سينوانج
 
 
 

                                                           

 19 , الوصوؿ ملى تاريخ1حجير الزاكية. ح ت ـ ؿ؟ ـ=  -ك -فعالية -/ فام2114/12ليتَتاتور بوؾ, بلوغسبوت, / 11
 .2118أبيريل 
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 البحث وفوائده أهداف:  الفصل الرابع
 من الدراسة أهداف .1
هتدؼ ىذه الدراسة اىل اكتاب اسادابات للهشوالة اليت دت  صياغتو يف  . أ

 اظتستقبلة بالتفصيل غيرد ىذه الدراسة
 .ظتعيرفة حوؿ فام كتب الًتاث لدل الطالب الذين يسونوف دارج اظتعاد (1
 .ظتعيرفة حوؿ فام كتب الًتاث لدل الطالب الذين يسونوف داخل اظتعاد (2
فام كتب الًتاث مبعاد أسعدية  ليهية يفظتعيرفة فعالية تطبيق اضتلقة التع (3

 وانجنسي
 فائدة البحث .2

 .تتهثل الفائدة اظتتوقعة عتذا البحث يف الفائدة النظيرية كالفائدة العهلية
 :أ. الفائدة النظيرية اظتتوقعة ى 

زيادة اظتعيرفة حوؿ فام كتب الًتاث لدل الطالب الذين يسونوف داخل  (1
 اظتعاد.

الًتاث لدل الطالب الذين يسونوف خارج زيادة اظتعيرفة حوؿ فام كتب  (2
 اظتعاد.

زيادة فعالية تطبيق اضتلقة التعليهيةىف فام كتب الًتاث مبعاد أسعدية  (3
 سينوانج؟
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 :يتوقع فائدة مهلية ى   . ب
كيف معاد  امو معاد مهاظتستخدمة يف  ضتلقة نظاـالمن خالؿ ميرادعة  (1

النظاـ، ملى كدو اطتصوص، سوؼ جتد مزايا كميوب ىذا  أسعدية
 لذلك نتون تعديلاا يف أكثير مثالية كمنتجة

اإلسالمية يف  تعلمقدرة اسة ى  ػتاكلة إلضفاء اظتيركنة ك كىذه الدر  (2
اساستجابة صتهيع مشاكل التعليم للهسلهُت حبيث أصبح التعليم 

 للتنهية شخصية الفيرد كاجملتهع. كدو اإلسالم  
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 الباب الثاني
 المكتبية الدراسة

 بالحلقة التعليم نظام :الفصل األول
 تطبيق الحلقة  تعريف .1

رتلة اضتلقة من من ىنا تأيت  .عٍت دائيرةتة اضتالقة، املكمن حيث اللغة  
كبالتايل 11.كتلسوفالذين الناس )حلقة من الناس( ، كاليت تعٍت غتهومة من الناس 

، فإف معٌت اضتالقة ىو "جتهع الناس كتلسوف حوؿ" أك "غتهومة من الطالب حوؿ 
 12".اظتعلم

من حيث اظتصطلحات, يعيرؼ حنوف مسيرحة اضتلقة ملى أاها مهلية تعلم 
كتعلم يقودىا الطالب, كتطويق اظتعلم اظتعٍت, كىو مادة ما كتلس ملى انأرض 

مدرس يقيرأ كيشيرح كتابو أك يعلق ملى مهل شخص  كيستهيريف انأستهاع اىل
اخير.أك يف تعيريف اخير, العهلية التعليهية, يأخذ الطالب دائيرة حوؿ اظتعلم. كتلس 

 13اظتعلم يف منتصق دائيرة الطالب مع مواداة كدو الطالب للهدرس.
لقة نتون تفسريرىا ملى ااها نشاط اضت, فاف العهلية كفقا ملجونو داموفوليئ

اء قيراءة مواد كتلس أماـ تالميذه أثن   كتعليه  يقـو بو ردل دين أك كيائىتعليه
                                                           

 .291(, ص.1997)سورابايا: اظتوتب التقدمية ,قاموس اظتنور أزتد كرسوف منور,  11
 .2118أبيريل  19ريفبليوا. "دكر اظتسجد يف اضتيركة اساسالمية", داكيرتا, غيراىا اليراشدية, الوصوؿ ملى تاريخ  12

 .49(, ص.1999)داكيرتا: شعاراتالعلم,  تاريخ الًتبية اساسالميةحنوف مسيرحة,  13 
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مثل  يف نصف دائيرة.يف وفالدرس كتلس الوتاب.الطالب الذين يتبعوف يتبع ىذه
ى  طيريقة القيراءة,مث تباين   , الطيريقة اظتستخدمةىذا اظتوقف, يف بداية الدراسرة

قيراءة الطالب  و انأستاذ أك كيائىيود مع الطيرؽ انأخيرل, مثل الطيرؽ التودياية.
طالب أقل دقة.يشيرح انأستاذ أك  مع توفَت التحسينات مندما يووف ىناؾ قيراءة ال

أيضا ػتتويات الوتاب بولهة أك مبارة بالعيربية أك البااس اساندكنيسية أك  كيائى
 14لغات أخيرل اذا لـز انأمير.

 بالحلقة عليمتال اتعريف .2
 ادتهاع كمعناه ,الناس من حلقة كلهة تصدر ىذا من .مستديير لغة اضتلقة

 حوؿ الطالب ادتهاع اك مستدرين اصتالسُت ادتهاع ىو حلقة كلذلك .اصتالسُت
 15.اساستاذ

 ك اساستاذ بو قاـ الذل التعليم ىى اضتلقة اصيراح حاركف ميرؼ كاصطالحا
 شيرح ك قيراءة ساستهاع مداكمة كيقع مادة البالط ملى كتلسوف كىم. الطالب
 معٌت ىف اك اساستاذ يلقيو الذل خيرآلا اظتصنف ملى تعليق القاع اك اظتصنف الوتب
 .اساستاذ باستدار اظتواف يأخذكف الطالب حيث من التعليم ىى اضتلقة اساخير
 الطالب اىل متوداا الطالب مستديير ىف كتلس اساستاذ

                                                           

(, ص. 2111)داكيرتا:رادا غيرفيدك فيرساد,  بعة حديثة مسلهةلطا ، IMMIMمعاد اضتديثة ملجونو داموفويل,  14
249. 

 .291ص.  اظتعجم اظتنور,ازتد كرسوف منويير، 15



12 
 

 

 رسوؿدعل  اظتدينة ىف باظتسلهُت يبٌت الذل اساكؿ كاظتسجد كوبا مسجد
 .اضتجير يعهلوفالذين  اصتديدين اظتسلهُتنشاط  ميركز كسلم مليو اهلل صلى اهلل
 التعليم القاع اظتسجد ىذا ىف كسلم مليو اهلل صل اهلل رسوؿ فعلو اساكىل افعاؿ كمن
 اهلل رسوؿ بو قاـ الًتبية غتلس .اسانصار ك للهااديرين اظتسلهُت اىل اساسالـ من
 16.ةلاضت النظاـ استعهل اظتسجد ىذا ىف اصحابو مع كسلم مليو اهلل صلى
 ىف اليرشتى التعليم طيريقة : امية بٍت ةدكل ظل حت  االتعليمق طيري السباف ىف كاف
 اىل ؼتطوطة بقيراءة اظتدة يلقى اف مع اظتنبار ملى اساستاذ دلس ,الطيريقة ىذه

 .النظير لتخيريج الطالب اىل خيرية بعطاع معا اظتدة يشاكركف ىم,ذلك بعد .طالهبم
 ىذه .كاف مواف ال اك القصير ىف يقاـ ىذا طيريقة .اليرشتى غَت تعليم طيريقة
 مث كتبا اساستاذ ذكير .الطالب بُت اساستاذ مبوقع اضتلقة نظاـ تستعهل الطيريقة
 اظتادة ظتشاكرة الطالب اىل فيرصة امطى ,ذلك بعد .ةمفصل معناىا شيرح

 17.اظتبحوثة
 مشاور الوق  ذلك .شديدا نباة اساسالـ تعليم ينبط مباسية دكلة كساية ىف

 يووف كها السهستَت ك الفصل كهثل النظاـ يعلم مل لو ك العالية ك كليةألا تعليم
 أم   .باضتلقة يدرسوف ىم افتا ك السبورة ك اظتوتب ك الويرس  يستعهلوا مل ك اساف

                                                           

  2-1، ص. تطبيق تعليم اضتلقة يف فام كتب الًتاث مبعاد اسعادية سينوانغ، انأطيركحةمل  يافد،   16 
 85-86. ص. ، طيريقة تيربوية إسالمية يف إسبانيا: العصير اساكؿ: دراسة تارمتية فلسفيةنيذييرمشسل  17
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 ملم  .العاىل ك اساكىل يف يستعهل اضتلقة تلك معلم حوؿ أردل مرب اصتلوس
 .بطالهبم ػتاة الفيراش ملى اساستاذ دلس  ببعض بعضام متبدسا طالهبم اساستاذ

 مث ,فويرية مصداقية كلديو العظهاء العلهاء بُت من التدريس معلم كاف إذا 
 18.كثَتة ليس  اظتتعلهُت مث ,اظتثقفُت مدد إىل انضم الذم اظتتعلم
 التعليم رتعية ف منوو تت اضتلقة مارل  ىجيرية الثامنة مالدية مشير بعةس قيرف كىف

 يصنعوف الطالب العلهاء ,اظتدينة ىف النبول مبسجد تقاـ الىت اليل كىف .الوثيرل
 ىف ايضا ككذلك الدراسى كهسدر اساخيرل كالوتب بالقيراف  كهيلة كىى اضتلقة
 اذيوميرد كمند اظتدينة ىف بتوت ابن شاده قد كها ماما تطبيقا اضتلقة كان  ,موة
 يتهسك اضتلقة اف الفازل امطاه قد كها اضتيراـ اظتسجد من اظتقدمة الوتاباة اذرل
 ك اظتغيرب ك العصير ك الصبح الصالة بعد الصبح ىف يقاـ اضتلقة .تعليم اساكىل بطيرؽ
 ايضا ككذلك اظتسجد حوؿ اظتدرسة اىل ينتقل التعليم ,الناار حيث .غالبا العشاء

 طالبا مئة ستس من اكثير يسور الىت بتوت ابن سفير كتابة ىف كها شوريا ىف
 19.دمسوس ىف امية اظتسجد ىف اضتلقة يادركف

 
 

                                                           

، الطيريقة،النظاـ ك مادة التعليم اساساس  )الوتاب( لدل الطفل يف اظتيرحلة اساكىل من دكلة انأباسية رزتوات رحيم 18
 17( ص. 2115جانا، )داكيرتا : كنق( يف سويطو ك فوزا، تاريخ ك تيربوية اسالمية  232-ق132)

 .2118أبيريل  19، داكيرتا، غيراىا اليراشدية. الوصوؿ ملى تاريخ ضلع اظتسادد يف تيربوية اسالميةرفبليوا،  19
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 الحلقة النظام التعليم نظام .3
 تعهل اليت اظتخواة ، أكسان  :للحلوقة كظائف ثالث إدريس زىيرة تشيرح 

 تودد حيث ، مائلة آخير مضو مع كاحد أفيراد بُت اعتالقة ىذه للتآيف كوسيلة
 مسامدة ,البعض بعضنا نفام ,(تعاريف) البعض ببعضاا لالمًتاؼ موثفة مالقة
 أف نتون اضتلقة نأمضاء لتدث ما كل ,البعض بعضنا كحتهل ,البعض بعضنا
 مبثابة يعهل أم ,الطيربية ، الثانية .اضتل ككذلك .اآلخيرين لألمضاء معيركفا يووف
 (التالكات يتضهن كالذم ,الطيربية كسيلة

 كالسنة الوتاب كتعل م القلب تطاَت ، اضتقيقية اضتياة يف اهلل آليات (فام 
 (تنزييم  اقًتاح مبثابة يعهل الذم ، ظيمتنز  ، الثالثة .(كاضتديث القيرآف قيم تعليم)

 كينفذىا اإلسالـ تعاليم فقط السانًتم يدرؾ سا لذلك ، مام أمير ىذا .(تنظيم
 21.اصتهامة يف الوفالة بطيريقة يفيرضاا أف نتون كلون ,فيردم بشول

 ، فًتتُت من مشاىدهتا نتون ماـ بشول ، زىَتين حسب حالقة دالة 
 يف للتأمل الفيرصة السانًتم نُتنح ، اظتنتدل ىذا يف .للهناقشة كهنتدل ، أكسا :كقتا

 .اصتداؿ يف مااراهتم إظاار الوق  نفس كيف اظتاهة القضايا
 اظتشوالت أك الفويرية اإلسالـ حبياة النقاش موضوع ييرتبط ما غالبنا 

 ىذه اقتصيرت البداية يف .أديب كإستوديو ، ثانيا .اظتعلم هبا يتحدد اليت الفعلية

                                                           

 .58( ص, 1999، )بادانغ: أنغواسا رايا اسس الًتبيةزىيرة إدريس،  21
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 كاجملهومات اضتواـ بُت تيرسخ اظتطاؼ اهاية يف ، ذلك كمع .القصير ملى اضتالقة
 يف .التقليدية التعاليم تعزيز إىل اظتنظهة تيركيز نقطة دتيل .الفيرمية انأرستقيراطية

 يف اليونانية كالعلـو الفويرية الفوير لدخوؿ كوسيلة يؤدم فإنو ، أخيرل تطورات
 اليرام  كقوة الثيركة من كبَت قدر ملى اساستوديو شعبية تعتهد .اإلسالمية اضتضارة

 اليرياضيات يف مثقفُت من تتألف ، الناس من معينة غتهومة إىل اظتفويرين دذب يف
 21.الدينيُت كالزمهاء كالسياسيُت كاظتسؤكلُت كالالىوت كالفلسفة

 ةالحلق وإدارة الجهاز إصالح.  4 
 أكسا .حاللة تعليم نظاـ ملى حتسينات ستسةحيرمة  اظتقدسة النواة تقدـ 
 اظتواد لتسليم كوسيلة نفذت لقاء .أسبوميا يعقد ركتيٍت ادتهاع كىو ، اللقاء ،

 كلون ، للهعيرفة كهجلس فقط ليس لقاء ,لون .طيربية مناج يف بالفعل احملددة
 ديرت لقاء يف ,السبب ىو ىذا .كالومظ العبادة ركح ملى كاضتفاظ لبناء كوسيلة
 قدم  ,لقاء يف .اظتاض  انأسبوع خالؿ هبا القياـ مت اليت العبادة نأفعاؿ تقييها
 كتنسيق كتقييم مناقشة أديرل كها .الدموة بأنشطة تتعلق ماهة معلومات أيضنا
 النشاط نومية حتسُت أدل من الليلية انأنشطة أم ,مابي  ، الثاين .الدموة أنشطة
 لبناء أيضا نفسو الوق  كيف ، رحية دودة حتسُت أدل من كضحاىا مشية بُت
 دداكؿ فإف ، اعتدؼ ىذا لتحقيق اضتلقة أمضاء بُت كالتضامن القلب رابطة

                                                           

 .98-97، ص. ، تارخ تيربية اساسالـزىَتم، ك أخولتو 21
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 القيراءة ، التاجد صالة ، أخيرل أمور بُت من ,مابي  خالؿ مقدت اليت انأمهاؿ
 مع .تودو إىل كاساستهاع ، ػتاسبو ، ذكير ، الويرًن القيرآف تالكات إىل اساستهاع ،

 أفيراد بُت كالتضامن القلب ركابط تتعزز أف اظتتوقع من ، كالبساطة اسامتالء اتساع
 ، التوازف حتقيق إىل هتدؼ اليت السياحية انأنشطة كى  ، ةحلالير  ، الثالثة .اضتلقات
 amtadabbur الزمالء بُت كالتضامن اضتهيهية تعزيز نفسو الوق  كيف ، كاسانتعاش

 ملى للتغلب اظتعلومات جتديد يتم .ؼتلوقاتو خالؿ من اهلل مظهة حتقيق مبعٌت
 أنشطة أم , اموانت,اليرابع .الدموة أنشطة نشاط من الناشئة كالتشبع اللدكنة
 .كالعقل  البدين التحهل كل تدريب هبدؼ ، التخييم

 تتطلب اليت الصعبة اظتواقف يف اضتقة أمضاء إلمداد النشاط ىذا كيتم 
 يتم .بانتظاـ دتارس ؼتياـ تدمم اليت اليركتينية انأنشطة .كالعقل  البدين التحهل
 أف كتب اظتنتظهة اليرياضية التهارين أف حُت يف ، السنة يف فقط كاحدة ميرة مقده
 أك الندكة أك التدريب أم ، الدكرة ، اطتامسة .منتظم بشول أك يوم  بشول تتم

 صقل أك مشولة إىل البصَتة تيرقية إىل هتدؼ اليت مهل كرشة أنشطة أك الدراسة
 .الدموة أنشطة لدمم مطلوبة معينة ماارات
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 نمط التعليم في المعهد األسعدية سينكانجالفصل الثاني: 
 الرسمية التربية نظام. 1

 مناج يشتهل ك اإلرتاؿ ك بالًتتيب يقاـ لذم تيربية ىو اليرشتية الًتبية نظاـ
 يلقى ستاذألا  حيث اظتعادم مناج ك الدينية كزييرة ظل ىف الوطنية الدراسة
 الوطٌت متحافإلا يشًتكوف طالبو ك اظتيرتب التخطيط ك باظتادة تتعلق الىت  احملاضيرة
 .سنة كل

 ك القيراف: يل  ؽتا جنوانيس سعديةألا اظتعاد ىف اليرشتية باظتناج اظتادة أما
 ثقافية كاليرياضة كفناف  كتاريخالوطٍت  انأخالؽ، الفقو، تيربية ك اضتديث، العقيدة

 اضتساب كالعلم ؾتليزيةإلا دتهامية كاللغةإلا العلمندكنسية إلا سالـ كاللغةإلا
 اليرشتية غَت الًتبية العيربية كنظاـ الطبيعية كاللغة

 يقاـ مسهى البغيسية اللغة ىف ك مادة الًتاث كتب تعليمب مسهى النظاـ ىذا
 أماـ الطالب ستاذألا يشيرحك نج نوايس سعديةألا اظتعاد بيئة أك باظتسجد

 المعهد هذا فى معين كتب أما .1
 اصتاللُت كتنويير مالء كتفسَتإلاك   نشأإلاحملفوظات كا الصيرؼ ك التاريخ ك  

 اظتعُت فتحك  اليرشادك  سبيل  إىل العباد الصاضتُت كارشاد القلوب كرياض
 اظتيراـ بلوغك  



18 
 

 

 باصتاكم اظتعاد إصطالح يف ك الًتاث كتب دركس اك باضتلقة يعلم اظتذكور الوتب
 الطيرؽ نظاـ ستعهاؿإ يزاؿ سا الواتبة تعتهد الذم النظاـ ىذا ك بإسم مشاور

 22صلية.ألا الوتب بتعهيق الوالسيوية
  

                                                           

 .31. ص. ، ك لد التارخػتهد يونوس فسانيريسينغ 22
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 الباب الثالث
 طرق البحث

 البحث ومكان نوع الفصل األول:
  البحث نوع .1

 ينتقل .الوصفية البحث طيريقة مع الوه  البحث ىو البحث ذانوع ىا
 ، البحث مشولة صياغة من البحث ىذ يف الوصفية الوهية انأساليب اختيار
 الوتب فام يف "اضتالقة" تعلم فعالية مدل عيرؼت أف ةالباحث يريدت حيث

 .سينوانج الثاين ليردوؿ أسعدية الثانوية اظتدرسة يف الوالسيوية
 مكان البحث .2

 شارع يف تقع الليت سينوانج الثاين ليردوؿ أسعدية الثانوية اظتدرسة يف البحث سيتم
 سينوانج سافوىجوودا، ،46 رقم فيًتاف

 السكان والعينة الفصل الثاني:
 البحوث السكانية . أ

السواف كلام موضوع أك موضوع ىدؼ البحث. ككفقان ظتا ذكيره نواكم ، 
فإف غتهوع السواف ىو غتهوع كل القيم اظتهونة ، إما نتيجة القياس أك القياس 
الوه  أك النوم  ملى خصائص معينة جملهومة كاملة من انأشياء. يف الوق  
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كحدات نفسو ، كفقا ؿ رضواف تنص ملى أف السواف ىو كامل خصائص أك 
 23القياس نتائج يف موضوع البحث.

من بعض اآلراء اظتذكورة أماله نتون أف نستنتج أف السواف ىو الش ء أك  
 24اظتوضوع الذم ىو يف اظتنطقة كتلبية بعض الشيركط اظتتعلقة مبشاكل البحث.

طالب مدرسة  السواف يف ىذه الدراسة ىم رتيع كبناءن ملى الوصف فإف 
 .(  متعلم212ينوانج تتووف من مائة كاثنا مشير)للبنُت الثانية س ثانوية آساسعدية

 . عينة البحث2
العينة ى  دزء من العدد كاطتصائص اليت نتتلواا ىؤساء السواف. العينة  

ن القوؿ ى  دزء من العدد كاطتصائص اليت نتتلواا ىؤساء السواف. كبالتايل نتو
للبيانات اليت تعترب دتثل  بتقنية معينة كهصدر أف العينة دزء من السواف

  25السواف.
 
 
 
 

                                                           

 .54(، ص. 2118، )بندكنج: ألفبي ، بيلجار مودح"ردكاف، " 23
  .4"، ص. بيلجار مودحردكاف، " 24
 .149(، ص. 2114"، )بندكنج: ألفبي ، متودكا فنيلتياف منجهُتسوغيونوا، " 25
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 :الصيغة اظتستخدمة يف ىذه العينات ى  
n = 25%   N 

Keterangan: 
n  = besar sampel 

N = besar populasi
26

 

 أداة البحثالفصل الثالث: 
أدكات رتع البيانات يف ىذه الدراسة باستخداـ أداة استبياف ، كاختبار  

)تصهيم خطط الدرس( ، كرقة مالحظة  RPP)قياس( ، كأدكات تعلم يف شول 
الطالب ككرقة ميراقبة اظتعلم. أدكات البحث ى  أدكات تستخدـ لتصفية اظتعلومات 

 اليت نتون أف تصف متغَتات البحث.
 ىذه الدراسة ى :انأداة اظتستخدمة يف 

 دافع التعلماستبيان  .1
اساستبياف ىو قائهة انأسئلة اظتقدمة لآلخيرين اظتستعدين لليرد )اظتستفىت( 
حسب طلب اظتستخدـ. يف ىذه اضتالة ، يووف اساستبياف اظتستخدـ مبارة من 
استبياف مغلق )استبياف منظم( كىو مبارة من استبياف مت تقدنتو بطيريقة ُيطلب 

أك  (X)أف متتار إدابة كاحدة كفقنا طتصائصو من طيريق كضع مالمة  من اظتستفىت
.كيفية استخداـ اساستبياف الفعاؿ ىو ما إذا كاف باإلمواف (√)قائهة ميردعية 

                                                           

 .65"، )داكيرتا: ف . رينك سف (، ص. فيرسيدر فنيلتياف سوتوا فندكتاف كيركتَتأركنتوا، " 26



22 
 

 

اإلدابة يف غتهومات يف مواف معُت. يف ىذه الظيركؼ ، نتون للباحث تقدًن 
ػتتول اإلدابات اليت تعليهات مباشيرة حوؿ كيفية إمطاء إدابة دكف التأثَت ملى 

 27ينبغ  تقدنتاا.
 االختبارات )اختبار( مخرجات التعلم. 2

اساختبار كأداة صتهع البيانات مبارة من سلسلة من انأسئلة أك التهارين 
اظتستخدمة لقياس ماارات اظتعيرفة أك الذكاء أك القدرات أك اظتواىب اليت نتتلواا 

اساختبارات اختبارنا نفسينا تستند انأفيراد أك اجملهومات. يشهل ىذا النوع من 
استجابتو إىل القدرة الفويرية )قدرة اساختبار(. يف ىذه اضتالة ، يعترب اختبار رتع 
البيانات اظتستخدمة اختبارنا لإلؾتاز ىو اختبار يستخدـ لقياس إؾتاز شخص ما 

 28بعد تعلم ش ء ما.
 تقنية تحليل البيانات. :  الفصل الرابع

 . تحليل وصفي1 
التحليل الوصف  كفقا لسوغيونو أف الوصف ىو حتليل يعهل ملى كصف  

أك إمطاء فويرة من الوائن قيد الدراسة من خالؿ بيانات العينة أك السواف كها 
 29ىو ، دكف القياـ بالتحليل كتقدًن استنتادات تنطبق ملى اصتهاور.

                                                           

 .142"، ص. متودكغ  فنلتياف فنديديواف”خليفة،  27
 .137"، ص. متودكغ  فنلتياف فنديديواف”خليفة،  28
 .29(، ص. 2114"، )بندكنج: ألفبي ، متودكا فنيلتياف منجهُتسوغيونوا، " 29
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ة. يستخدـ التحليل الوصف  لوصف دردات رتيع اظتتغَتات يف ىذه الدراس 
 يف ىذه التقنية تقدًن البيانات يف النهوذج: 

 تحديد متوسط )متوسط( . أ
Mean ( ̅) =     

 
 

Keterangan : 
 ̅= mean (rata-rata) 
   = jumlah semua harga x 

  = jumlah sampel
31 

 تحديد االنحراف المعياري . ب
Sd = √  (    ̅)

2

  1  

Keterangan : 
Sd  =  standar deviasi 
 ̅  =  mean (rata-rata)  
    =  jumlah semua harga x 

   =  jumlah responden
31 

 تحديد التباين . ت
 2 =   (    ̅)

2

  1  
Keterangan : 
 2  =  Varians 
 ̅  =  mean (rata-rata) 
    =  jumlah semua harga x 

                                                           

 .18(، ص. 2113"، )حل رتفنيس: حت  مسغيرك، بسينس ستتستكليونيرد ج، " 31
 .27(، ص. 2113"، )حل رتفنيس: حت  مسغيرك، بسينس ستتستكليونيرد ج، " 31
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   =  jumlah responden
32 

 تحديد معامل التباين . ث
KV =   

     
  111: 

Keterangan: 
Sd  = Standar deviasi 

KV = Koefisien Variasi
33 

 كتب التراثمستوى تصنيف نتائج تعلم   . ج
Tabel 3.3: Kategorisasi Tingkat Hasil Tes Peserta didik 

Nilai yang diperoleh  
Kategori Skor Huruf 

38,5 – 4844 A 
SB ( Sangat Baik) 

3851 – 38,4 A- 
381, – 3854 B+ 

B (Baik) 28,5 – 3813 B 
2851 – 28,4 B- 
281, – 2854 C+ 

C (Cukup) 18,5 – 2813 C 
1851 – 18,4 C- 
181, – 1854 D+ 

K (Kurang) 
1844 – 1813 D 

(Permendikbud No. 114 Tahun 2114) 
 
 

                                                           

 .26(، ص. 2113"، )حل رتفنيس: حت  مسغيرك، بسينس ستتستكليونيرد ج، " 32
 .29(، ص. 2113"، )حل رتفنيس: حت  مسغيرك، بسينس ستتستكليونيرد ج، " 33
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 تخدم في شكل الرسم البيانيتسالبيانات التي  . ح
 . تحليل اإلحصاء االستداللي2

 اختبار اظتتطلبات انأساسية )اختبار اسافًتاضات انأساسية(أ. 
 . اختبار العادم1 

اساختبار الطبيع  ىو اختبار يتم إديراؤه ملى البيانات لتحديد ما إذا  
كان  البيانات موزمة بشول طبيع  أـ سا. اختبار اضتالة الطبيعية 

 ,α = 1,15ملى اظتستول   Lillieforsاظتستخدـ يف ىذه الدراسة ىو اختبار 
 ملى النحو التايل: 

                 | (  )    (  )| 
Dengan: 
L  : Nilai L hitung 
 (  )  : Distribusi frekuensi kumulatif teoritis 
 (  )  : Distribusi frekuensi kumulatif observasi 

ملى   Lhitung< Ltabel  مناا موزمة بشول طبيع  إذا معايَت اساختبار ى  البيانات اظتعرب

 α = 1,15 مستول كبَت

 . اختبار التجانس2 
أديرم اختبار التجانس للتغايير ظتعيرفة أف العينات مت مقارنتاا مبجهومات عتا  

نفس التباين أك اظتتغايير. يف ىذه الدراسة ، مت إديراء اختبار التجانس باستخداـ 
uji-Fmaxdari Hartley-Pearson   :مع الصيغة التالية 
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2

    
2  

 
Keterangan: 
     : nilaiF hitung 
    
2  : varians terbesar 
    
2            : varians terkecil 

يف  Ftabel  ملى مستول حقيق  مع  Fhitung< Ftabel معايير االختبار هي إذا
  α = 1,15 34مع دردات اضتيرية لول مناظيرة للبسط كاظتقاـ ملى اظتستول  Fالتوزيع 
 . اختبار الفيرضية3
بعد إديراء اختبار اظتتطلبات اظتسبقة كثب  أف البيانات اظتعاصتة يتم  

توزيعاا بشول طبيع  كمتجانسة ، مندئذ يتم اختبارىا من طيريق اختبار الفيرضية 
 T 2-اظتقًتحة اظتقبولة أك اظتيرفوضة اختبار فيرضية يف ىذه الدراسة باستخداـ اساختبار 

  α = 1.15مينة مستقلة ملى مستول كبَت 

 مينات مستقلة T 2ختبار ا .1
ى  كها  T 2-اطتطوات الواردة يف اساختبار باستخداـ العينة اظتستقلة 

 يل : 
 صياغة الفيرضيات إحصائيا . أ

 1    1     2 
 1    1   2 

                                                           

 . 145(، ص. 2116"، )داكيرتا:ردوايل فيرس، ستتستيك تَتفاكديير، " 34
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H1 = سا يودد فيرؽ كبَت بُت نتائج اساختبار للطالب الذين يتم تقدنتام
 .كالذين ليسوا كذلك

H1 =  نتائج اساختبار للطالب الذين يتم تقدنتام كالذين يودد فيرؽ كبَت بُت
 . ليسوا كذلك

 مع الصيغة ”            1 “ اظتالحظة موتوبة ”t“  حساب السعر . ب

 0   
 ̅1    ̅2
  

 

    √
( 1    2 )(  12     22)

( 1)( 2)( 1    2  2)  

  1
2     1

2   
(  12)

 1
 dan   22     22   

(  22)

 2
 

Keterangan: 
     : nilait hitung 
 ̅1  : rata-rata skor kelas eksperimen  
 ̅2  : rata-rata skor kelas kontrol 
  1

2 : varians skor kelas eksperimen  
  2

2 : varians skor kelas kontrol 
 1 : jumlah sampel kelas eksperimen  
 2 : jumlah sampel kelas kontrol.] 

 هو  (db)على أساس درجات الحرية “ttabel“تحديد السعر  . أ
db = 1    2  2   

 ( 1dan  2 jumlah data kelompok 1 dan 2)pada α = 1,15  
ttabel = t(α , dk) 

 معايير 2مع   toو ttabelمقارنة األسعار  . ب
Jikato  ttabelmaka hipotesis nihil (Ho) diterima 
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      Jikato  ttabelmaka hipotesis nihil (Ho) ditolak 

 اختبار الخاتمة . ت
 مقبوؿ ، يعٍت مدـ كدود اختالؼ يف معلهة متوسط مدد السواف Hoإذا 

 ميرفوض ، يعٍت أف ىناؾ اختالفات يف معايَت متوسط مدد السواف Hoإذا 
 تحديد نسبة التباين )حجم التأثير( . ث

نسبة التباين ى  مقياس ضتجم تأثَت متغَتات اظتعاصتة ملى اظتعايَت. نتون 
 من الصيغة:  (2 )التعبَت من حجم التأثَت كهعامل التحديد. 

 2  
  
2

  2    
 

dimana 
 2 : Koefisien determinasi 
to : Harga thitung  
db : Derajat bebas 

 ملى النحو التايل: ،  Wallnauك  Gravetterمع معايَت من 
Efek kecil  : 1,11   2   1,19 
Efek sedang : 1,19   2   1,25 
Efek besar :   2   1,25. 35 

 
 

 

 

                                                           

 .297-296(، ص. 2116)داكيرتا:ردوايل فيرس،  "،ستتستيك تَتفاكديير، "  35
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 بعاالياب الر 
 نظرة عامة على موقع البحث:الفصل االول

 نكانجيدية سوصف عام ألسطورة اسع .1
ج ا اضتالشيخ  ادوركنداسم اسعادية ىو تعليق ملى اسم مؤسساا كى  

باللقب انيرم غوركتا بوانغ ادى  سىأسعد غالبنا ما يدموه أشخاص بوغيػتهد 
 1326ربيع انأكؿ  12ساد. ىو ابن بوغيس الذم كلد يف موة يف يـو اساثنُت 

ـ من الزكدُت الشيخ ق. مبد اليرشيد, باحث من بوغس استقير  1917ىػ اك 
 بن حج مبد اليرزتن . ةصاضت ةدايف موة اظتويرمة, مع ح

ة اهلل, كالقيادة ملى رزت اسم اسعدية رشتيا بعد كفاة مؤسس استخداـ
شعباف  25ػتهد يونس مارتاف بتاريخ  جا داكد اشتاميل مع اضت تأانيرم غورك 
دية عـ. كلدت ىذه اظتدرسة الداخلية بانأس 1953ىػ بالتزامن مع ماـ  1372

قلب القلب غوركندا لتأسيس  مع خلفية العوامل كالظيركؼ اليت تسبب  يف
مؤسسة تعليهية دينية. من بُت أمور أخيرل مشجعة الغوركندا ؾ. ىػ.ـ. أسعد 
إلنشاء ىذه اظتؤسسة الدينية بعد كصولو إىل أرض بوغيس إندكنيسيا كوطن 

ػتهد يونس باسانيريسنج آندم بادم, رئيس  1928موطن لو كأدداده يف ماـ  
أبيريل  6ية سينغ كانغ ، مقابلة ، سينجوانغ ، اظتدرسة اإلسالمية العليا ، أسد

2117 . 
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من خالؿ اساستفادة من اظتثل العليا كالنوايا اظتقدسة لنشير راية اإلسالـ 
نأقاربو كشعبو إىل الطيريق الصحيح كإشعامو. يف ذلك الوق  رأل اجملتهع سا 

لشيرؾ يزاؿ يوتنفو العقيدة أك معتقدات كؽتارسات خاطئة يف اطتيرافات, اظتنوير كا
الذم أضير بالنفس كأخالؽ اجملتهع, كنتيجة عتذه الظاىيرة ، سا يزاؿ يُنظير إىل 
الناس بأاهم مطشوف للغاية بشأف ملـو اإلسالـ. لذلك سا تضيع ىذه الفيرصة 
من قبلو. من خالؿ ىذا التضحية بول طاقتو كالعقل كالوق  حملاربة كتآكل 

كباف ىو عد كصولو إىل مدينة الير رتيع أنواع الشير. اطتطوة انأكىل اليت اختذىا ب
قة يف مسونو. ؾ.ق.ـ. اسعد البدء يف تعليم أمة حلالبدء يف مقد تالكة 

اإلسالـ يف كادو ركتنس  كضيركرة من اهلل سبحانو كتعاىل. يوص  دين اإلسالـ 
بودوب أف يووف بُت الناس الذين أميركا بتعليهام كندموىم للخَت. بعد ذلك 

ـ بعد أف فت  آراء الطالب أكثير فأكثير,  1929 ىػ / 1348بعامُت يف ماـ 
يف النااية مت نقل ىذه الدراسة إىل مسجد دامع سينوانج بعد إديراء مداكسات 
مع بعض قادة اجملتهع كادو قتا حاد  دكؾتاسا, سا بادرك, سا تادانج, سيد 

 مودك.
 غالبنا ما شادت تسهية ىذه اظتدرسة الداخلية تغيَتنا يف اساسم كها اقًتحو

دية اظتدرسة قد تغَت اشتاا أربع ميرات, الذم  عؾ. ىػ. ػتهد مبده بابادا :" أس
" لون منذ زمن ليس ةسالميىذا الووخ "اظتدرسة اليربانية اإل كاف اشتو يف انأصل
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ببعيد مع ىذا اساسم ينشأ ميل اظتدربُت كالعلهاء الوبار الذين كانوا يف ذلك 
ادت من دؼء ضهَت اضتياة حىت أنو الوق  لتغيَته بسبب سياسة الساحة اليت ز 

يف ذلك الوق  كاف ىناؾ افًتاض بأف اسم اظتدرسة اإلسالمية ىو رائحة 
سياسية. اليت كلدت يف النااية الصفقة لتغيَت اساسم ليووف اظتدرسة اليربانية 

ق  1348اساسالميات. إمطاء اسم اظتدرسة اليربانية اساسالميات ىذا ىو شاير 
ـ. مت تطويير اظتدرسة من خالؿ إنشاء  1931مايو  جة الذم تزامن يفعتازك 

 رماية آس الشيخ اضتاج ػتهد أسعد.مدرسة دديدة لطاظتا كان  ميرغوبة ك 
مع ذلك ، ما زال  اظتدارس الدينية كالبيزنطية مستهيرة يف النهو كتنهو 
بسيرمة حت  رمايتو حىت توىف إىل رزتة اهلل يف مدينة سنغوانغ كاغو ركتنس  يـو 

 ـ.  1952ديسهرب  29ىػ أك بتاريخ  1372من ربيع اآلخير  12اساثنُت 
مع ذلك ، سا تزاؿ اظتدارس الدينية تعهل كتنتشير بسيرمة حت  رمايتو إىل 

من ربيع  12كاغو ركتنس  يـو اساثنُت  جوانينف رحل إىل رزتة اهلل يف مدينة سأ
ـ. لون رحيلو مل يون مبثا  1952ديسهرب  29ىػ أك بتاريخ  1372اآلخير 

ى  مؤسسات الًتبية  لقد تيرؾ التفويض كاظتسؤكلية لنا ىو فخير اإلرث لألمة اليت
ىػ أك بتاريخ  1372من ربيع ربيع  12دية. بعد كفاتو يـو اساثنُت عاإلسالمية اس

ما ، الزميم انأملى يليو طالب ما 45ـ. يف سن اؿ  1952 ديسهرب 29
 . يونس مارتافػتهد. داكد اشتاميل مع ؾ. حؾ.
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ـ اسم " اظتدرسة  1953مايو  9بعد أف كان  القيادة يف يديو ، مث يف 
اليربانية اساسالميات" حتول  إىل مدرسة اسعدية ىو إبادة مؤسساا "أسعد"  

يتعلق بالتطويير القادـ ظتدرسة  هؤسس. فيهاكعالمة ملى ذكيريات طيبة مهيقة لل
سعدية الداخلية تواصل مواكبة العصير كحىت اآلف اظتدرسة الداخلية أسعدت أ

 العديد من اظتستويات التعليهية من بُت آخيرين:
 ركضة أطفاؿ . أ

 مدرسة ابتدائية  . ب
 اظتدرسة الدينية  . ت
 علياالمدرسة  . ث
 كلية الدين اساسالم  . ج

خلية مؤسستُت دية الداعكباإلضافة إىل ذلك ، مززت مدرسة انأس  
، كان   1971" ك "حتفيظ القيرآف". منذ اهاية ماـ ىمل ادرائدتُت ، قتا "مع

مدرسة انأسدية اإلسالمية الداخلية نشطة يف انأنشطة غَت انأكادنتية مثل توفَت 
. يتم إرساعتا مادة تطاغيناغا موبايج إللقاء ػتاضيرة يف رمضاف ، ككانة الًتاكيح

إىل الفيركع احملتادة ، ككذلك اظتسادد يف أماكن ؼتتلفة ، كخاصة يف مقاطعات 
كيزم كيف أقاليم أخيرل. يف كل ماـ ، يتم إرساؿ ما سا يقل من  دنوب سوسا

من الوانة الًتابعليُت كالًتاكيا لتلبية احتيادات اجملتهع.  711إىل  611
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خطيب كهؤسسة للدموة ، كتديير انتشار دية  باإلضافة إىل ذلك ، مدرسة الصعو 
 هعة يف ؼتتلف اظتسادد يف منطقة كادو ركتنس  كاظتناطق احمليطة هبا.اصت

 اساسعدية للبنُت الثاين سينوانج     اظتلف الشخص  للهدرسة الثانوية   .2
 1956أغسطس  1للبنُت يف  تأسس  اظتدرسة الثانوية تسغدسة

ـ بتحويل اضتالة إىل اظتدرسة اسنوات. مث ق 4حت  اسم الًتبية الدينية ظتدة 
، . منذ تأسيساا حىت اآلفTsn-XV/14/18الثانوية ملى أساس س.ؾ. رقم: 

 تيرأس ىذه اظتدارس سبعة من مدييرم اظتدارس .
ينغ كانغ اظتدرسة اإلسالمية للتنافسية أسعدية بوتَتا الثانية ميركز س

يبٍت الطالب )الطالب( ، كخاصة أطفاؿ خيركت  اظتدارس اسابتدائية تنته  
كحدة التعليم ىذه إىل اظتطالب العلم إىل انأسلهة. ىذا العاـ كحده )سنة 

( ، بلغ مدد الطالب الذين يدرسوف يف ىذه اظتدارس 2115/2116الدرس 
ذلك ، تتهتع  صتنة دراسات )ركمبل(. باإلضافة إىل 21شخصنا ، مع  628

ىذه اظتدرسة أيضنا مباارات فيزيائية ؽتتازة ، باإلضافة إىل اساىتهاـ كاضتافز 
العايل ، نظيرنا نأف كق  التعلم يتناسب موسنا مع فًتة لعبام. اإلؾتازات 
اظتختلفة اليت حتقق  من قبل الطالب مدرسة التانوية اسعدية للبنُت الثاين 

اإلؾتازات العديدة ، مبا يف ذلك نص  سينوانج. ما مليك سول معاصتة بعض
اطتطاب باللغة العيربية ملى اظتستول الوطٍت ، كالفائز يف مسابقة العلـو 
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انأكظتبية اإلقليهية ، كتبادؿ سانتارم )بيراموكا( إىل الياباف. كبالطبع فإف ىذا 
فخور ددان ظتدرب اظتدرسة ىذا ، متذكيران ىذا اإلؾتاز ، كمل تدرج رتيع اظتدارس 

هبا كفائز عتذا العهل الفذ. يف غضوف ذلك ، لتشويل انأفيراد الذين طال
، يتم إديراء  psikomotirikلديام رصيد من القدرات اظتعيرفية ، مؤثير ، ك 

غتهومة متنومة من انأنشطة الالمناجية ، من بُت أمور أخيرل من خالؿ 
. اظتسلحوف اآلخيركف ، الصليب انأزتير (LDK)التدريب ملى القيادة انأساسية 

 ، الوشافة ، دكرم كيرة القدـ ، بورسيٌت ، كالتنهية الذاتية. (PMR)للشباب 
 رسالة اظتدرسةرؤية ك  .3

 رؤية اظتدارس
بوتَتا الثانية  ةيدالتهيز يف اصتودة كاإلنتاف كالنضج. مدرسة الثانوية أسع

 سينغ كانغ 
 ماهة اظتدرسة

قيق إدارة القيرابة ، كالتعاكف ، كخدمة ؽتتازة اسانضباط يف العهل ، كحت
 من خالؿ زيادة حسن الضيافة

هدرسة الثانوسة اسغدسة للبنُت الثاين للاظتيرافق كالبنية التحتية  .4
 سينوانج 
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للهيرافق كالبنية التحتية اظتهلوكة ، كها يدمم حتقيق أىداؼ التعليم 
تب مدرسة الثانوسة اسغدسة للبنُت الثاين سينوانج. بدء مو

Refesentatif  إلدارة كإدارة اظتدرسة ، كتوفير مساحة دراسة كافية لدمم
أنشطة أنشطة تعلم الطالب من الصباح إىل الليل ، كغيرفة اظتعلم ، 
كاظتوتبة كوسيلة للتعلم للطالب الذين لتتادوف إىل قيراءة اظتواد أك 

 اظتيرادع ، كؼتتلف اظتيرافق لألنشطة اليرياضية.
أيضنا اإلقامة / السون للطالب  2الثانوية بوتا توفير مدارس اظتدرسة 

الصعود  القادمُت من خارج اظتدينة ، أك أكلئك الذين ييرغبوف يف اإلقامة يف بيئة
انأسدية. دنبا إىل دنب مع كحدات كمستويات التعليم انأخيرل. اظتدرسة 
 الوطنية العليا أسعديو للبنُت الثاين يقع ميركز سينجوانج يف اضتيـر الثاين من
مدرسة بيسانًتين بسانًتين انأسعدية. لذلك فاو دامم ددا للطالب يف دو 
موات يف بيئة الصعود. يف كسط اضتيـر اصتامع  الثاين أسعدية ، يودد مسجد 
اإلخالص الذم متدـ كوسيلة للعبادة, كأيضان موانان لدراسة الوتاب انأصفير 

 -"سلفعاف  انغ.ظتدرسة السندرم الدينية السعدية بوتَتة الثانية سينغ ك
 انوالدين"ىبير 
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 نتائج البحث:الفصل الثاني
 . حتليل كصف 1 

 أ. نتائج اختبار كقتية
بناء ملى نتائج اختبار الطالب الذين يعيشوف يف منرب بعد 
انأساليب اظتطبقة ، حصل  شيركة "ـتلة" ملى بيانات نتيجة اساختبار  

 4.1ددكؿ توزيع الًتدد يف اصتدكؿ كها كردت يف 
4.1 Tabel Distribusi Frekuensi hasil tes Peserta Didik yang Mondok 

Nilai Hasil Belajar  
Frekuensi peserta didik yng 
mondok 

94 1 
 93 1 
91 1 
89 1 
87 2 
86 1 
83 1 
81 1 
76 1 
73 1 
71 1 
71 1 
69 2 
68 1 
66 2 
64 2 
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63 2 
61 1 
61 2 
59 1 
58 2 
57 2 
56 2 
54 2 
51 2 
49 1 
43 1 
38 1 
Jumlah 39 

أماله تعهل كهيردع يف إدارة التحليل  1-4البيانات الواردة يف اصتدكؿ 
أماله يف  1-4صتدكؿ الوصف . كنتون ميرض نتائج التحليل الوصف  الوارد يف ا

 .2-4اصتدكؿ 
Tabel 4.2   Data hasil tes peserta didik yang mondok 

Parameter  
Nilai  
X IPA 4 
(kelas ekperimen) 

Maksimum 98 
Minimum 34 
Rata – rata  66,5 
Standar deviasi 14,23 
Varians 212 6776 
Koefisien varians 21,3985 % 
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أماله ، مت توضيح أف القيهة القصول ى  أملى  1-4بناءن ملى اصتدكؿ 
قيهة ناجتة من اساختبار كاليت يتم اضتصوؿ ملياا من اظتتعلهُت كاليت تساكم 

بينها القيهة الدنيا ى  أدىن قيهة حصل ملياا الطالب الذين قدموا  98
مدد  . يشتق اظتتوسط أك الوسط من القيهة اإلرتالية مقسومنا ملى34

الًتددات. نتون أف يصف متوسط القيهة توزيع البيانات اليت مت اضتصوؿ 
ملياا. يف ىذه اضتالة ، يبلغ متوسط القيهة اليت حصل ملياا اظتتدربوف 

. باإلضافة إىل ذلك ، ىناؾ أيضنا قيم كبَتة لالؿتيراؼ اظتعيارم كالتباين 66.5
تباين القيهة اظتتوسطة ، كمعامل التباين. اساؿتيراؼ اظتعيارم ىو مقياس يصف 

. مالكة ملى ذلك ، يعترب التباين مقياسنا 14.23حيث يتم تقدًن اظتتعلهُت 
لتنوع البيانات اليت مت اضتصوؿ ملياا ، يف اصتدكؿ أماله يبدك أف ىناؾ تبايننا 

للهتعلهُت يتم تقدنتو يف حُت أف معامل  212.6776كبَتنا يف القيهة 
للهساكاة يف اظتعاملة اظتعطاة صتسم اصتذر. كلها كان   التباين ىو النسبة اظتئوية

. بناء ملى  قيهة التباين أصغير ، كلها مت اضتصوؿ ملى العالج انأكثير دتاثالن
أماله ، نتون مالحظة قيهة معامل التباين يف اظتتعلهُت بنسبة  4.2اصتدكؿ 

21.3985 .: 
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ليل الوصف  ، فإف استنادا إىل البيانات اليت مت اضتصوؿ ملياا كنتائج التح
نتائج التعلم للهتعلهُت الذين مت تصنيفام مع نتائج الزيارات اظتبينة يف اصتدكؿ 

4.3. 
 

Tabel 4.3 Kategorisasi hasil tes peserta didik yang mondok 
Pengetahuan 

Predikat Skor Rerata 
Huruf 
 

Frekuensi Presentase 

SB 
(Sangat Baik) 

3,85 – 4,11 A 1 1 % 
3,51 – 3,84 A- 4 11,25: 

B 
(Baik) 

3,18 – 3,51 B+ 5 12,82: 
2,85 – 3,17 B 3 7,71: 
2,51 – 2,84 B- 11 28,21: 

C 
(Cukup) 

2,18 – 2,51 C+ 9 23,18: 
1,85 – 2,17 C 5 12,83: 
1,51 – 1,84 C- 2 5,12: 

K 
(Kurang) 

1,18 – 1,51 D+ 1 1 % 
1,11 – 1,17 D- 1 1 % 

Jumlah 39 111: 

طالب يف فئة اإلدراؾ  9بناءن ملى فئة توزيع الًتدد يف الفصل ، يودد 
: ، 12.83أشخاص بنسبة  5: ، كاـتفاض فام 23.18اظتنخفض بنسبة 

 11:. باإلضافة إىل ذلك ، ىناؾ 5.2كفام منخفض ددنا ظتشًتكُت بنسبة 
 5:. يف الفام اصتيد يتووف من 28بنسبة  طالبنا يف فئة متوسطة من بيهايهاف
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: ، أقل دودة 7.71أشخاص بنسبة  3: ، فام ديد 12.82أشخاص بنسبة 
 11متعلهُت ملى فئة الفام اظتيرتفع بنسبة  4: كىناؾ 28.21: مع نسبة 11
:. كنتون رؤية تصنيف الفصوؿ الدراسية الوالسيوية الفصوؿ الدراسية 25، 

  اليرسم البياين التصنيف يف الشول التايل. التعلم يف الفئة الثانية يف

 

Gambar 4.1 : Histogram Kategori Hasil Tes Peserta Didik yang Mondok 

بناء ملى تفسَت ددكؿ التصنيف كاظتدرج التويرارم أماله ، نتون 
اساستنتاج أف تطبيق تعليم الوتاب الوالسيو  ملى طالب الصف الثامن يف 

يعيشوف يف صاسات النـو ، فعالُت للغاية يف فام الوتاب ىذه اضتالة ىم الذين 
 الوالسيو . 

 ب. نتائج اساختبار الطالب الذين سا يعيشوف يف منرب
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بناءن ملى نتائج اختبار اظتتعلهُت غَت اظتندكؾ بعد تطبيق انأساليب 
، حصل  شيركة "ـتلة" ملى نتائج تعلم البيانات كها ىو موضح يف 

 .4.1اصتدكؿ ددكؿ توزيع الًتدد يف 
4.4 Tabel Distribusi Frekuensi Hasil Tes Peserta Didik yang Non Mondok 

Nilai Hasil Belajar  
Frekuensi peserta didik 
yang mondok  

51 2 
51 1 
49 1 
42 2 
41 1 
41 1 
32 1 
27 1 
26 1 
21 1 
17 1 
11 1 
Jumlah 14 

أماله كهيردع يف إدارة  4-4تستخدـ البيانات الواردة يف اصتدكؿ 
 4-4التحليل الوصف . كنتون ميرض نتائج التحليل الوصف  الوارد يف اصتدكؿ 

 . 5-4أماله يف اصتدكؿ 
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Tabel 4.5   Data hasil  Tes  peserta didik yang  non mondok 

Parameter  
Nilai Peserta Didik 
yang Non Mondok 

Maksimum 51 
Minimum 11 
Rata – rata  35,6 
Standar deviasi 13,63 
Varians 185,81 
Koefisien varians 38,2892141 % 

  
أماله ، أكضح  أف القيهة القصول ى   4.5استنادنا إىل اصتدكؿ 

أملى نتيجة تعليهية لتصل ملياا الطالب الذين سا يعيشوف يف صالة نـو 
مامنا بينها القيهة الدنيا ى  أقل قيهة لتصل ملياا الطالب  51مشًتكة تبلغ 

. يشتق اظتتوسط أك الوسط من القيهة 11الذين سا يقيهوف يف ماجع 
رتالية مقسومنا ملى مدد الًتددات. نتون أف يصف متوسط القيهة توزيع اإل

البيانات اليت مت اضتصوؿ ملياا. يف ىذه اضتالة ، فإف متوسط القيهة اليت 
.  باإلضافة إىل ذلك ، ىناؾ 35.6لتصل ملياا الطالب غَت اظتوندكؾ ىو 

. اساؿتيراؼ اظتعيارم أيضنا قيم كبَتة لالؿتيراؼ اظتعيارم كالتباين كمعامل التباين
ىو مقياس يصف تباين القيهة اظتتوسطة ، حيث يووف اظتتعلهوف غَت اظتندكؾ 

. مالكة ملى ذلك ، يعترب التباين مقياسنا لتنوع البيانات اليت مت 13.63
 185.81اضتصوؿ ملياا ، يف اصتدكؿ أماله يبدك قيهة كبَتة من التباين 
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ن بينها يووف معامل التباين ىو لسوُت الذين سا يعيشوف يف حالة اللهتعله
النسبة اظتئوية ظتساكاة اظتعاصتة اظتعطاة صتسم اصتذر. كلها كان  قيهة التباين 

. بناءن ملى اصتدكؿ   5-4أصغير ، كلها مت اضتصوؿ ملى العالج انأكثير دتاثالن
أماله ، نتون مالحظة قيهة معامل التباين يف اظتتعلهُت الذين سا يعيشوف يف 

 :.38.289ـ مشًتكة كاليت تبلغ صالة نو 
بناءن ملى البيانات اليت مت اضتصوؿ ملياا كنتائج التحليل الوصف  ، مت 
اختبار نتائج اختبار اظتتعلهُت من خارج موندك حسب النتائج اظتوضحة يف 

 .4.6اصتدكؿ 
Tabel 4.6 Kategorisasi hasil tes  peserta didik yang non mondok 

Pengetahuan 

Predikat Skor Rerata 
Huruf 
 

Frekuensi Presentase 

SB 
(Sangat Baik) 

3,85 – 4,11 A 1 1: 

3,51 – 3,84 A- 1 1% 

B 
(Baik) 

3,18 – 3,51 B+ 1 1 % 
2,85 – 3,17 B 1 1% 

 
2,51 – 2,84 B- 1 1 % 

C 
(Cukup) 

2,18 – 2,51 C+ 1 1 % 
1,85 – 2,17 C 4 28,57 % 
1,51 – 1,84 C- 4 28,57 % 

K 
(Kurang) 

1,18 – 1,51 D+ 6 42,86 % 
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1,11 – 1,17 D- 1 1 % 

Jumlah   14 111: 

 
استنادنا إىل فئة توزيع الًتدد يف الفصل الذم سا يعيش يف ماجع ،  
: 28.57( بنسبة مئوية من Cطالب يف فئة الفام مبا فيو الوفاية ) 4ىناؾ 

أشخاص بنسبة  4( ما يصل إىل -C) بينها تووف الفئة ذات الفام الوايف
:. 42.86الناس يف الفئة أقل بنسبة مئوية من  6: ك 28.57مئوية من 

يف اليرسم  8كنتون رؤية دردة التصنيف من فام الوتاب الوالسيوية يف الصف 
 البياين التصنيف يف الشول التايل. 

  

 

Gambar 4.2 : Histogram Kategori Hasil Tesr Peserta Didik yang Non Mondok 
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بناء ملى شيرح ددكؿ التصنيف كاظتدرج التويرارم أماله ، نتون اساستنتاج  
يف ىذه اضتالة غَت  8أف تطبيق تعليم الوتاب الوالسيو  ملى طالب الصف 

 موندكؾ ، أقل فعالية يف فام الوتاب الوالسيو . 
بعد النظير يف التحليل الوصف  لنتائج التعلم للوتاب الوالسيو   

للهتعلهُت الذين سا يعيشوف يف اظتاجع نتون للباحثُت أف يستنتجوا أف بُت 
اظتتعلهُت الذين يعيشوف يف منرب كسا يعيشوف يف ماجع لديو مستول من الفام 
للوتاب الوالسيو  متتلف اختالفا كبَتا ، حبيث نتون استخداـ ىذا كهواد 

اظتستقبليُت نفس اؿ  التقييم من قبل اظتدرسة حبيث كيف يووف لدل اظتتعلهُت
pe ىاماف باتباع الدراسة اظتنتظهة للوتاب الوالسيو  ، ملى اليرغم من أاهم

 يعيشوف يف منازعتم. 
 التحليل االستداللالفصل الثالث: 

 أ. اختبار اسافًتاضات انأساسية )اختبار اظتتطلبات اظتسبقة لالختبار(
 . اختبار العاديو1 
اختبار اضتالة الطبيعية ىو كاحد من اختبار التحليل اظتسبق الذم يادؼ   

إىل معيرفة ما إذا كان  البيانات اليت يتم اضتصوؿ ملياا من نتائج البحث مادة 
ما يتم توزيعاا أـ سا ، سواء كان  مقيهة يف صاسات نـو مشًتكة أك سا تعيش 

باستخداـ شابَتك كيلك يف ماجع. يف ىذه الدراسة ، اختبار الوضع الطبيع  
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. نتائج حسابات اساختبارات الطبيعية يف ىذه 1.15ملى مستول كبَت من 
 الدراسة ، ملى النحو التايل: 

 نتائج اختبار اظتتعلهُت الذين يعيشوف يف منرب . أ
نتائج اختبار اختبار الوضع الطبيع  لنتائج اختبار الطالب الذين نتون رؤيتام 

 4.7يف اصتدكؿ التايل 
Tabel 4.7  Uji Normalitas Hasil Tes Peserta Didik yang Mondok 

 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

YgMondok ,117 39 ,211* ,957 39 ,138 

 
البيانات اليت يتم توزيعاا مادة ملى اظتتعلهُت الذين  SPSSكيبُت حتليل 

ملى اظتتعلهُت الذين  SPSSيعيشوف يف مساكن الطلبة. استنادنا إىل نتائج حتليل 
يف مهود  1.138يساكم  1.15لتصلوف ملى قيم أكرب يتم اضتصوؿ ملياا من 

Shapiro-Wilk ين يوزموف ، نتون استنتاج أف نتائج نتائج اساختبار للهتعلهُت الذ
 :التوزيع الطبيع . نتون أف تظاير نتائج اختبار اظتتعلهُت يف الشول التايل

الذم يبُت اليرسم البياين الطبيع  لتوزيع نتائج  4.3استنادا إىل الشول 
اختبار اظتتعلم ىناؾ نقطة كخط مستقيم. النقطة ى  النقطة اليت دتثل البيانات ، 

أكثير كأكثير ، كالعوس بالعوس. نتثل اطتط  كأكثير النقاط تعٍت أف تنوع البيانات
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اظتستقيم خطنا منحنينا مادينا. يقاؿ أف البيانات يتم توزيعاا بشول طبيع  إذا  
كان  النقاط موازية للهنحٌت العادم أك اجملاكر أك أف اظتسافة بُت النقاط كخط 

نحٌت اظتنحٌت العادم ليس  متبامدة. كىذا يعٍت اظتسافة البعيدة لنقاط خطوط اظت
 العادية ، مث سا يتم توزيع البيانات اليت يتم اضتصوؿ ملياا بشول طبيع . 

 ختبار الطالب الذين سا يعيشوف يف منرب نتائج . ب
نتائج حتليل اساختبار اظتعتاد لنتائج اختبار الطالب الذين نتون رؤيتام يف 

  :أدناه 4.8اصتدكؿ التايل 
Shapiro-Wilk Kolmogorov-Smirnov

a  Sig. Df Statistic Sig. Df Statistic 
,139 ,912 14 ,171 

14 ,199 Non mondok 
Tabel 4.8  Uji Normalitas Hasil Tes Peserta Didik yang Non Mondo 

البيانات اليت يتم توزيعاا بشول غَت مادم. استنادان إىل  SPSSيعيرض حتليل 
ملى اظتتعلهُت الذين لتصلوف ملى قيم أكرب مت اضتصوؿ ملياا  SPSSنتائج حتليل 
، نتون استنتاج أف  Shapiro-Wilkيف مهود  1.171كاليت تساكم  1.15أكرب من 

نتائج نتائج اختبار غَت اظتتعلهُت غَت اظتتربمُت التوزيع الطبيع . نتون أف تظاير 
  :نتائج اختبار اظتتعلهُت يف الشول التايل

Gambar 4.4: Grafik Distribusi Normal Skor Hasli Tes Peserta Didik yang Non 
Mondok 

الذم يبُت اليرسم البياين الطبيع  لتوزيع نتائج اختبار  4.4استنادا إىل الشول 
اظتتعلم ىناؾ نقطة كخط مستقيم. النقطة ى  النقطة اليت دتثل البيانات ، كأكثير 
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ثير ، كالعوس بالعوس. نتثل اطتط النقاط تعٍت أف تنوع البيانات أكثير كأك
اظتستقيم خطنا منحنينا مادينا. يقاؿ أف البيانات يتم توزيعاا بشول طبيع  إذا  
كان  النقاط موازية للهنحٌت العادم أك اجملاكر أك أف اظتسافة بُت النقاط كخط 
اظتنحٌت العادم ليس  متبامدة. كىذا يعٍت اظتسافة البعيدة لنقاط خطوط اظتنحٌت 

 دية ، مث سا يتم توزيع البيانات اليت يتم اضتصوؿ ملياا بشول طبيع . العا
 . اختبار التجانس2

كذلك  Fmaksاختبار التجانس يف ىذا البحث ىو باستخداـ اختبار التجانس 
مبقارنة أكرب التباين كأقل التباين يف غتهومتُت. استنادنا إىل نتائج اختبار التجانس 

ُتظاير بيانات أكرب من  1.931إىل أف القيهة اعتامة  أشار SPSSباستخداـ بيرنامج 
 حبيث نتون اساستنتاج بأف البيانات مت اضتصوؿ ملياا بشول متجانس.  1.15
 . اختبار الفيرضية3

بعد حساب اختبار اظتتطلبات انأساسية كالبيانات ثب  أف تووف طبيعية 
كمتجانسة مث استهير التحليل مع اختبار الفيرضية. يتم إديراء اختبار فيرضية إلثبات 
اضتقيقة أك اإلدابة ملى الفيرضية اظتقدمة يف ىذه الدراسة.  نأف البيانات طبيعية 

لة.  نتائج اختبار الفيرضيات اختبار اظتستق Tكمتجانسة يتم استخداـ مينة 
 1.111ى   pحيث قيهة  SPSSمينة مستقل. باستخداـ  Tباستخداـ اختبار 
كىذا يعٍت  .H1مث يتم رفض  p = 1.111 <1.15. نأف قيهة 1،15مع مستول ىامة 
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أف ىناؾ اختالفات يف نتائج التعلم بُت اظتتعلهُت الذين يعيشوف يف ماجع مع 
ف يف منرب. ىذا يدؿ ملى أف نتائج التعلم للطالب اظتتعلهُت الذين سا يعيشو 

الذين يعيشوف يف مساكن الطلبة أملى أك أكثير فعالية من أكلئك الذين سا 
 قة فعالة يف حتسُت فام اظتتعلهُتظتاادع. كىذا يعٍت أف طيريقة اطتليعيشوف يف ا
 . لوتب الًتاث
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 الباب الخامس
 االختتام

 ةالخالص : الفصل األول
استنادا إىل البيانات اليت مت اضتصوؿ ملياا من البحوث يف ىذا اجملاؿ ،   

 نتون استخالص استنتاج مثل التايل: 
ة يف فام الوتاب الوالسيو  لسانًتم الذم سا يبق  منربنا لتعلم اللغ .1

للهحادثة  ية مت شيرح قسم للبنُت للثاين سينوانجدسعأاظتدرسة اإلسالمية يف 
بالتصنيف كاظتدرج اإلحصائ  ، نتون اساستنتاج أف تطبيق تعلم الوتاب 

، فعاؿ الوالسيو  للطالب من الدردة الثانية يف ىذا اظتوضوع ىو الووخ 
 . الًتاثىددا يف فام الوتاب 

نتون استخالص نتيجة تعلم كتاب الوالسيو  من اظتتعلهُت الذين سا  .2
 الذين يعيشوف يف منرب كسا يعيشوف منابير يعيشوف منرب أف بُت اظتتعلهُت

النـو لدياا مستول من الفام للوتاب الوالسيو  ؼتتلفة بشول كبَت ، 
لذلك نتون استخداـ ىذا كهواد التقييم من قبل اظتدرسة فويف مستقبل 
اظتتعلهُت لديام نفس اظتالحظة من خالؿ متابعة الدراسة العادية للوتاب 

 ن أاهم يعيشوف يف منازعتم. الوالسيو  ، ملى اليرغم م
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ت الواتبة اساستنبات أف تعليم حلقة مبعاد أسعدية من ىذا البحث كدد .3
كتب الًتاث عتا ػتلة سينوانج نفعل ددا حيث أف تووف تطبيق نظاـ تعليم  

 ؼتتلفة ملى معاىد أخيرل.
 اإلقتراحات الفصل الثاني :

  اآلثار اظتًتتبة ملى ىذا البحث ى  كها يل :  
من اظتتوقع أف تشجع اظتدرسة يف اظتستقبل أك تشًتط أف يظل كل طالب  .1

 ماادعنا حىت نتون توزيع فاهو بالتساكم ملى تعلم الوتاب الوالسيو . 
ظتزيد من الباحثُت لفحص اظتزيد من العوامل ذات الصلة اليت تسبب  يف  .2

كدود بعض الطالب الذين سا يعيشوف يف اظتاجع كذلك للتأثَت ملى 
 .م اظتنخفض لتعلم الوتاب الوالسيو فاها

 



 التوثيق
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 و لد التارخ.يونوس. ، حممد فسانريسينغ 
 .1195جاكرتا:رجوايل فرس،  .ستتستيك تريفا. كدير

 .1112حل مجفنيس: حتي مسغرو،  .بسينس ستتستك .ليونرد ج
 .9886سورابايا: املكتب التقدمية ,كموس املنور. منور, أمحد ورسون.  
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العصر االول: دراسة تارخيية طريقة تربوية إسالمية يف إسبانيا: مشسل. ،نيذير 
 .فلسفية

تطبيق تعليم احللقة يف فهم كتب الرتاث مبعهد اسعادية سينكانغ،  .علي، يافد
مكسر : مرحلة العليا جبامعة حكومية إسالمية عالئ الدين.  .األطروحة
1195. 
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