
 1

 الباب االول

 المقدمة

 

 خلفية البحث. أ
إلجاد بيئة التعلم التربية هي السعي المستفيق والمخطط 

وعملية التعليم لكي يقدر التلميذ أن يتطور قوة تأثيرهم الفعلية 

ويملك القوة الدينية واالمساك النفسي والشخصية والذآاء 

واألخالق العالية ثم الكفاءة التى يحتاج اليها نفسه ومجتمعه 

 هى ن التربيةوقال محمد على الصابونى أ.1وبلدته ووطنه

د الذى توجه  لتمكين الفر2مرهإصالح شؤون الغير ورعاية أ

ا بأن التربية علًم, يةالى الموازنة بين عقلية وروحانية وجسمان

عمال العقل والفكر وشحذ الذهن وتسخير ترآزت على أ

وقال .المواهب فى سبيل الخير ومحاربة الجهل والتخلف

ذ سعي الناس لتطور قوة النفوبعضهم، إن التربية هي أن ي

                                                 
 Himpunan Perundang-Undangan Republik Indunesia; Badan Hukum Pendidikan : يترجم من - 1

(Bhp), (Bandung,Nuansa Auliya: 2009),74  
 ١٩)  م ١٩٩٧ دار الفكر: بيروت ( عالى الصابونى، صفوة التفاسير  - 2
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قيم نية تناسب بالو روحاوالتأثير الطبعى جسمانية آانت أ

 .3والعادات فى المجتمع والثقافة

 التربية وتدريجها فى بالدنا اندونسيا نفمن المعروف أ

وس  فيها در تلقي المدرسة الثانوية االسالمية التىمتنوعة فمنها

 مثل الرياضات والمنطقية واإللهيات والطبيعات ومواد رئيسية،

 معلم الحساب والجغرافي وعلم العال 4والسياسيات والخلقيات

اة جتماعية وادفاللغة هى وسيلة إ.  وما إلى ذلكاللغة العربيةو

ويؤيد هذا األمر قول اهللا تعالى . 5راد والجماعةللتفاهم بين االف

šY: فى سورة الرحمن n=y{ z⎯≈ |¡ΣM}$# ∩⊂∪ çμ yϑ̄=tã tβ$u‹ t6 ø9  أى أوجد ∪⊇∩ #$

جنس اإلنسان، وعلمه النطق والتعبير عما في نفسه، ليتخاطب 

مع غيره، ويتفاهم مع أبناء مجتمعه، فيتحقق التعاون والتآلف 

لمعلم وهما الكتاب وا: واألنس، وبذلك اآتملت عناصر التعليم

القران والنبيي، والمتعلم وهو اإلنسان، وطريقة التعلم وآيفيته 

  .6وهو البيان

                                                 
 Fuad Hasan, Dasar-Dasar Kependidikan ( Jakarta, Renika Cipta, 97 ) 1-2 يترجم من - 3
 24، )1964النضد المصر، القاهرة، ( ,  أبو حامد الغزالى، المذهب التربية عند الغرالى4
 ٤٤) دار المعارف : عبد العليم ابراهيم، الوجه الفنى لمدرس اللغة العربية ببيروت  - 5
 212، )1991:  وهبة مصطفى الزهيلى، التفسير المنير، دار الفكر، دمشق- 6
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وقال الغالييني أن اللغة هي ألفاظ يعبر بها آل قوم عن 

 غير ولكن آل قوم يعبرون عنه بلفظ. واللغات آثيرة. مقاصدهم

بر بها للغة العربية فهي الكلمات التى يعمااوأ. لفظ اآلخرين

رة ا القران والحديث والحض7وهى لغة. العرب عن اغراضهم

تعلمها بجد فلذلك يحتاج المسلمون إلى ,  العالمىواالتصال

فعلى آل مسلم ان : قال االمام الشافعى رحمه اهللا  .ادواجته

من لسان العرب ما بلغه جهده حتى يشهد ان ال اله اال اهللا  يتعلم

وان محمدا عبده ورسوله ويتلو به آتاب اهللا، وينطق بالذآر 

فيما افترض عليه من التكبير، وامر به من التسبيح والتشهد، 

إن اللغة العربية : " وقال شيخ اإلسالم إبن تيمية .8وغير ذلك

فهم الكتاب والسنة من الدين، ومعرفتها فرٌض واجٌب؛ فإن 

 إال باللغة العربية، وما ال يتّم الواجب إّال به فرٌض، وال نفهمهما

وآان على المسلمين أن يرفعوا مكانتها الالئقة . 9"فهو واجب 

بها، ال لكونها إحدى مقّومات العرب ووجودهم فحسب، بل ألن 

: (  جّل ثنائه اهللا شّرفها وخّلدها بخلود آتابه العزيز، حين قال
                                                 

 ٧م، ٢٠٠٥.دار الكتب العلمية ،بيروت لبنان. جامع الدروس العربية : مصطفي الغاليينى  - 7
  )   2003 بيروت، لبنان: دار الفكر المعاصر ( ، الجزء األول  المنيرالتفسيروهبة الزهيلى  - 8
 ، وانظر ٣٣، )م ١٩٩٩دار النفائس، بيروت لبنان ، ( الخصائص العربية : روف محمود مع - 9

  )٧٤ ، ص ٦/ عدد : مجلة األمة ( أيضا 



 4

آما أنها تحمل في أحشائها سّنة . 10 )إنَّا َأْنَزْلَناه ُقْرآنًا َعَرِبّيًا

نبّيهم، وفقه علمائهم، وحضارة أّمتهم وتارخها وثقافتها 

إنها  اللغة التي إختارها رب العالمين لتكون لغة . الكالسيكية

 مسلمين أن ومن هنا آان على آّل. الوحي ألهل األرض جميعًا

إهتمامًا  يهتّم بعقيدتهم وشريعتهم اإلسالمية المكتوبة بالعريبة

 .بالغًا ، آما إهتّم بها العلماء السلف الصالح 

وهناك دروس إضافية ايضًا مثل الدرس الرياضي وعلم 

" وهكذا فى المدرسة الثانوية السالمية . الفّن والدين وماإلى ذلك

ان، فيها درس إضافي ديني بابات آمفول باسورو" الفقهية 

مخصوص بأن يتعلم الطالب من آتب العلماء السلف الصالح 

والمعروف عندنا بكتاب . تعّلم الكتب الكالسيكية أو التراثية(

ألن الدرس  ، KTSP موافقا بمنهاج  وآان هذا الدرس). آونيع 

ورأى . اإلضافي فيها يناَسب بقوة تأثير المدرسة الموجودة

) تعلم الكتب الكالسيكية(رسة بأن هذا الدرس رئيس تلك المد

مهمًّا جدًّا، ألن أآثر الطالب الذين ال يسكنون فى المعهد 

اإلسالمي هم ال يستفيدون وقت فراغهم بتعّمق الدروس الدينية، 

                                                 
 ٢/ يوسف  - 10
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بابات " الفقهية " لذلك قام رئيس المدرسة الثانوية االسالمية 

 حتى ٢٠٠٧ة آمفول باسوروان بهذا الدرس اإلضافي من السن

 .11اآلن

 :اما األهداف المرجوة من هذا التدريس فكما يلى

  القدرة على القراءة والكتابة السليمة من الكتب الكالسيكية-١

 المقروئة من الكتب الكالسيكية القدرة على فهم النصوص -٢

 القدرة على تطبيق المادة المحصولة من الكتب الكالسيكية -٣

 فى أعمال يومّية

 .12 األخالق الكريمة-٤

الطالب فى المدرسة وهكذا عن الشاب واألوالد ال سيما 

اإلسالمية، فال بّد عليهم أن يعرفوا ما ينفعهم أنفسهم من علم 

وأخالق وسلوك وإزالة الجهل عن نفسهم وعن سائر الجّهال 

وإحياء الّدين وإبقاء اإلسالم، فإن بقاء االسالم بالعلم، فال يصّح 

ورأى رئيس المدرسة الثانوية . الزهد والتقوى مع الجهل

                                                 
بابات آمفول " الفقهية " مقابلة الباحث ومالحظته مع رئيس المدرسة الثانوية االسالمية  - 11

  ٢٠٠٩ مايو ١باسوروان، 
 ٩بابات آمفول باسوروان، " الفقهية "  مقابلة الباحث مع رئيس المدرسة الثانوية االسالمية - 12

  ٢٠٠٩مايو 
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بابات آمفول باسوروان أن الطالب " لفقهية ا" السالمية 

بتعلم الكتب ) أى األهداف المطلوبة ( سيجدون تلك المذآورة 

 .الكالسيكية بالذات

ولمّا عرف بأّن تعلم الكتب الكالسيكية ليست من األمور 

أما الطريقة . السهولة فيستخدم الطريقة المناسبة بأحوال الطالب

يقة القراءة والطريقة التقليدية، المستخدمة لتلك األهداف فهي طر

، وأما الطريقة التقليدية " أ " أما طريقة القراءة فتطبق للفرقة 

تعليم "والكتاب المستخدم للطالب هو". ب " فتطبق للفرقة 

 )٢٠٠٩-٢٠٠٨فى السنة الدراسية " (المتعّلم

من التطبيق من هاتين الطريقتين ان ويالحظ الباحث 

 علميا، وفى هذه المناسبة مان يبحثهبأليق األشياء الجذابة التى ت

"  يريد الباحث ان يكتب  البحث الجامعى تحت الموضوع

بدرس إضافي  ةقارنة فى حصول تعّلم الكتب الكالسيكيدراسة م

" بين طريقة القراءة والتقليدية فى المدرسة الثانوية االسالمية 

    "بابات آمفول باسوروان " الفقهّية 

 

 ثقضايا البح. ب
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الباحث شرع خلفية البحث من تاسيسا على ما سبق 

 :لى ا البحث آما تقضاي

فى المدرسة  إضافي بدرس آيف طريقة القراءة والتقليدية.١

 "   بابات آمفول باسوروان " الفقهّية " الثانوية االسالمية 

 فى إضافي بدرس ةآيف حصول تعّلم الكتب الكالسيكي.٢

بابات آمفول " الفقهّية " المدرسة الثانوية االسالمية 

 "   باسوروان 

 بدرس ة فى حصول تعّلم الكتب الكالسيكييوجد التخالفهل .٣

فى المدرسة  طريقة القراءة والتقليديةإستخدام  بين إضافي

 " بابات آمفول باسوروان " الفقهّية " الثانوية االسالمية 

   

 اغراض البحث. ج

جامعي آما فى هذا البحث الالمطلوبة آانت األغراض 

 :لىت

 فى المدرسة إضافي بدرس لمعرفة طريقة القراءة والتقليدية. ١

 بابات آمفول باسوروان" الفقهية"الثانوية االسالمية 
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 فى إضافي بدرس ةلمعرفة حصول تعّلم الكتب الكالسيكي. ٢

بابات آمفول " الفقهية"المدرسة الثانوية االسالمية 

 باسوروان

م عدمه فى حصول تعّلم الكتب  أتخالفلمعرفة وجود ال. ٣

بين طريقة القراءة والتقليدية فى  إضافي بدرس ةالكالسيكي

بابات آمفول " الفقهية"المدرسة الثانوية االسالمية 

 .باسوروان

 

 البحث منافع .د

 : أتيفكما ت الجامعى أّما األمور المستفادة من هذا البحث

 هذا وسيعلت ولآلخر عاّمةخاّصا  للباحثأشياء مستفادة . ١

 وتعمقها البحث

 للوصول إلى التعليم ائقطر تنّوع فى خاّصًة للخزانة زيادًة. ٢

 ةالكالسيكي خاصة والكتب اللغة العربية مواد  نتيجة

بابات آمفول " الفقهية"للمدرسة الثانوية االسالمية  إقتراحة. ٣

 . إلستخدام الطريقة المناسبةباسوروان
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 المصطلحات بعض ضيح تو .هـ

ي ال يتسع البحث إلى الجوانب األخرى المتنوعة ولك

قارنة فى دراسة م" فأراد الباحث أن يحدد هذا الموضوع

بين طريقة بدرس إضافي  ةحصول تعّلم الكتب الكالسيكي

الفقهّية " القراءة والتقليدية فى المدرسة الثانوية االسالمية 

نات   إلى البياالباحثحتاج وآذا ي  "بابات آمفول باسوروان" 

 :والتوضيح خـاّصًة لتحديد الموضوع آما يلي 

وعند . 13لغة قراءة أو مطالعة أوبحث علمي:  دراسة . ١

أن الدراسة هي  (Crow and crow)جرو وجرو 

التفتيش عن الفكرة الواقعة، أو آيفّية غربّية عن 

     .14الناس

 مقارنًة بمعنى مقابلة – يقارن –صدر قارن م:  المقارنة . ٢

 هذه الرواية وجه التماثل والتخالف 15بين الشيئين

هذه المقارنة لتعريف المزايا والنقائص . ببينهما

من الطريقتين، وتحليل البيانات باستعمال المقارنة 
                                                 

 Tim Pusat Penelitian Dan Pengembangan Bahasa,Departemen Pendidikan Dan :يترجم من  - 13
Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia.Cet ke II. ( Jakarta, Balai Pustaka 1989),860  

 Laster D crow dan Alice crow, psikologi Pendidikan,Jilid I, Terjemahan :يترجم من  - 14
Kasjian.(Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984)271 

 ٦٢٥ ) ١٩٨٦بيروت لبنان ( لوس مألوف، منجد لكتب األعال المكتوبة الشرقية  - 15
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وأما المقصود من دراسة المقارنة فى هذا . نهمابي

البحث فهو التفتيش عن المسئلة، ثّم تقارن بالّدّقة 

لوجه التماثل والتخالف بينهما، يعنى حصول تعّلم 

باستخدام طريقة  إضافي بدرسالكتب الكالسيكية 

 .القراءة والتقليدية

والمقصود من : بمعنى وجود الحاصل:  حصول . ٣

ا البحث قدرة الطالب على فى هذ" حصول"

 .أربعة أهداف التي ذآرها الباحث فيما سبق

تعّلما بمعنى السعى الذى -يتعّلم-مصدر تعّلم:  تعّلم . ٤

 وهذا الخصال الحميدة عمله فرد من األفراد لنيل 

 وقيل هي .الحصول من تجارب مع المنطقة حوله

التغيير، والمقصود منه السعي الذى يراد به تغيير 

 .16الق والسلوكاألخ

 جمع من الكتاب:  الكتب . ٥

                                                 
 Sardiman, Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar.(Jakarta.Pt Grafindo: يترجم من  - 16

Persada.2008),21  
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 فى هذا البحث راث، والمقصود منهابمعنى الت : ةالكالسيكي.٦

 من الثانى من القرن  أّلفها العلماءتيآتٌب ال

 . 17 من الهجرةلقرن التاسعاالهجرة حتى 

و المذهب أو الحالة أالسيرة : جمعها طرائق :  الطريقة. ٧

والمقصود من الطريقة هى . 18الخط فى الشيء

ياء الموجودة فى عملية التعليم، سواء شآّل األ"

تعليم الحساب أو الفّن أو الرياضي أو علم العالم 

 .19وما إلى ذلك

هي طريقة التى قامت : (The Reading Method)طريقة القراءة . ٩

قرن العشرين من أهل تعليم اللغة فى أّول ال

األجنبّية، وهذه النظرية تبدأ بها أهل تعليم اللغة 

، وترآزت إلى مهارة 20من إنجليزية وأمرآية

 بأن تعليم القراءة أنفع (West)  ويحسب.القراءة

 .المهارة فى اللغة األجنبّية، ال سيما للمبتدئ

                                                 
 )  بيروت-لبنان. (دار الكتب العلمية.  الطبقة الشافعية17 

 ٤٦٥ ) ١٩٨٦بيروت لبنان (  لوس مألوف، منجد لكتب األعال المكتوبة الشرقية - 18
 H. M Abdul Hamid dkk, Pembelajaran Bahasa Arab,( UIN Malang Press, 2008)  ,3 :يترجم من - 19
 ٣٠: نفس المراجع  - 20
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هي : (The Classical/Tradisional Method)الطريقة التقليدّية . ١٠

طريقة التى ترآزت إلى مهارتي القواعد 

يستعمل معظم األوقات فى تطبيق . 21والترجمة

هى ومعنى التقليدية نفسها . القواعد والترجمة 

  إنوقال سعيد فى الدارين. 22"تباعيًة فى الفصلإ"

طريقة تعلم المقصود من الطريقة التقليدّية هى 

 . لى اللغة ثقافة علميةاللغة العربية ترآزت إ

يدرس درسا، هو الدرس - مشتق من درس:درس إضافي . 11

 سوى الدرس األساسي

 

 متغير البحث . و
وقيل  23والظاهرة المنبشمتغير البحث هو موضوع التأمل 

المتغير . 24هو آل شيئ الذى يصيره الباحث عن موضوع التأمل

 ومتغير غير مستقل ( Variable independent) نوعان هما متغير مستقل

                                                 
  ١٨ :نفس المراجع  - 21
 M. Dahlan dkk, Kamus Induk Ilmiah: (Target Press Surabaya,2003) : يترجم من- 22
 Amirul Hadi-Haryono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Pustakaمن يترجم -23

Setia,Bandung.2005)20  
 205  نفس المراجع- 24
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(Variable Dependent)  المتغير المستقل هو المتغير الذى يؤثر التابع ,

, ما المتغير غير المستقل فهو المتغير المعلقوأ  xويسمى بمتغير 

 لهذا البحث هو طريقة   وآان المتغير المستقلYويسمى بمتغير 

حصول تعّلم الكتب  والمتغير غير المستقل هوالقراءة والتقليدية

 فى المدرسة الثانوية االسالمية إضافي درسب الكالسيكية

 . بابات آمفول فاسوروان" الفقهية"

 

 البحث فروض .ز

 قال.25البحث مسألة على مقّيدة إجابة هى البحث فروض

 الفرضية وهي نوعان البحث فرضية إّن.26اريكونطا سوهارسمي

 xوتدّل هذه الفرضية على وجود العالقة بين متغير  (Ha) البدلية

 رية الصف الفرضية و.  ، أووجود التخالف بين الفرقتينyومتغّير 

(Ho)وتدّل هذه الفرضية على عدم التخالف بين الفرقين .  

                                                 
 Sugiono, Statistic Untuk Penelitian.(Bandung, Alphabet.2007),84 : يترجم من - 25
 ,Suharsimai Arikunto Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.(Jakarta : يترجم من - 26

Renika Cipta. 2006),73-74 
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 بيانها، يقدم يأتىس التى األساسية األسئلة على إعتمادًا

 التالى، البحث فى صوابها تحقق التى البحث فروض الباحث 

 :يلي آما وهي

  (Ha) البدلية الفرضية. ١

  تدل على وجودالبحث لهذ البدلية الفرضية أّن دّلت

ين طريقة القراءة والتقليدية فى حصول تعّلم الكتب التخالف ب

الثانوية اإلسالمّية  لمدرسة باإضافي بدرس الكالسيكية

 بابات آمفول باسوروان "الفقهية"

 (Ho) الصفرية الفرضية. ٢

 يوجدال    أن :تدل على لهذا البحث الصفريةالفرضّية دّلت 

 الكتب فرق بين طريقتي القراءة والتقليدية فى حصول تعّلم

الثانوية اإلسالمّية  لمدرسة باإضافي بدرس الكالسيكية

 .بابات آمفول باسوروان "الفقهية"

 

 البحث طريقة .ح
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 منها أخذي التى الحقائق مصادر عّيني أّن للباحث ينبغى

  .يالجامع البحث هذا فى اليها قصدي التى الحقائق لىإ للوصول

 :ليت آما  الباحث عليها وخطي التى المعينة والطريقة

 نوع البحث. ١

إن البحث هو نشاط منّفذ لتحصيل حقائق المعرفة 

العلمّية، بالطريقة المعّينة، وآانت صفة هذا البحث هي جودة 

  والمقصود من صفة (kwantitatif-kwalitatif) آّمّية –خاّصّية 

آمية هي مدخل البحث الذى يطور به مسئلة مع مخرجه، 

 .27انات الميدانّيةويقّدم لنيل التصديق بالبي

 .ما البحث الجودي الخاّصّي فيعبر بالكلمة أو الجملوأ

 مجتمع البحث . ٢

اص فى مجتمع البحث هو جمع األفراد واألشخ

جمع موضوع البحث، وقد يتكون :، وقال مردليس 28البحث

 ريباتدمن الناس واألشياء والحيونات والنبات وقيمة الت

عة خاصة فى يوالحوادث آمصادر الحقائق التى لها طب

                                                 
 Pedoman .آلية التربية الجامعة االسالمية الحكومية سونان انبيل سورابايا:يترجم من  - 27

Penulisan Skripsi  (IAIN Sunan ampel Surabaya2004),17 
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 108 يترجم من - 28
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و مع البحث هوجميع األفراد أالبحث، وقال أيضا مجت

 والمجتمع فى هذا 29األشخاص الذى حصل عليهم البحث 

ثانوية االسالمية ون من جميع الطلبة باالمدرسة الالبحث يتّك

 ومعلم وروان ومعلم اللغة العربيةول باسبابات آمف" الفقهية"

 . ورئيس المدرسةالكتب الكالسيكية

 فى هذا البحث تسعون ب الطال وعدد المجتمع من

 :طالبا وهم آما يلى " ٩٠"

  طالبا٣٨:   الفصل العاشر 

  طالبا ٢٤:  الفصل الحادى عشر 

 طالبا28:   الفصل الثانى عشر 

  طالبا٩٠:    المجموع 
 عينية البحث . ٣

عينية البحث هى بعض من مجتمع البحث الذى يكون 

 هذه الطريقة ألنه ال يمكن عليه واستعمل الباحث. 30نائبا منه

ن يبحث آال من مجتمع البحث بسبب محدودة القدرة أ

                                                 
 ,Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: Bumi Aksara,1990) يترجم من - 29

53  
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 109 يترجم من - 30
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 الباحث ةاختار  الحالة، وفى هذه. والوقت والمصروفات

بابات آمفول " الفقهية " الطلبة باالمدرسة الثانوية االسالمية 

" ١٠"باسوروان التى تتكون من فصلين فصل العاشر

 ٢٠٠٩-٢٠٠٨السنة الدراسية " ١١"والحادى عشر 

وجملة عينية البحث إثنا وستين، ثم .موضوعا فى هذا البحث

وفى هذا البحث " ب" ة وفرق" أ " ينقسم إلى فرقتين، فرقة 

لم يأخذ الباحث الطالب من الفصل الثانى عشر ألنهم 

 .رييشترآون فى اإلمتحان األخ

 طريقة جمع البيانات.٤

 ( Observasi)   طريقة المالحظة .١

طريقة المالحظة هى خبرة المالحظة وآتابتها بنظام 

. ة على موضوع البحثخاص بظاهرة من الظواهر المشاهد

واستعمل الباحث هذه . 31و غير مباشرةت أمباشرة آان

ة المدرسة وحوادثها بيئالطريقة لنيل البيانات المرجوة من 

 المدرسة الثانوية االسالمية  فىتعليم الكتب الكالسيكيةعند 

 آمفول باسوروان بابات "فقيةال"
                                                 

 Amirul Hadi-Haryono, Metodologi Penelitian Pendidikan (pustaka يترجم من - 31
setia,bandung.2005).129 



 18

 ( Interview )ةلطريقة المقاب. ٢
ة جمع البيانات بالسان لتحصيل طريقة المقابلة هى ال

ذه حث هوقد استعمل البا. 32يضالسان أاألجوبة المرجوة ب

 :الطريقة لنيل البيانات فيما يلى

سالمية خلفية عملية التعليم فى المدرسة الثانوية اإل -1

 .آمفول باسوروان بابات "الففقية"

ى المدرسة الثانوية فمنوال تعليم الكتب الكالسيكية  -2

 .آمفول باسوروان بابات "الففقية"سالمية اإل

 السيكيةوجه التماثل والتخالف فى تعليم الكتب الك -3

  باستخدام طريقة القراءة والتقليدية إضافي بدرس

 بابات "الففقية"سالمية فى المدرسة الثانويةاإل

 .آمفول باسوروان

الفّعالية بين عملية تعليم الكتب الكالسيكية باستخدام  -4

فى  إضافي بدرسطريقة القراءة والتقليدية 

                                                 
 Amirul Hadi-Haryono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Pustaka يترجم من -٣٠ - 32

Setia,Bandung.2005).135 
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ل آمفو بابات "الففقية"سالمية المدرسة الثانوية اإل

 .باسوروان

 .المواد المدروسة التى تلقى بها إلى الطالب -5

  (Dokumentasi)طريقة الوثائق والكتابى.٣

والمراد بهذه الطريقة جمع البيانات بان يالحظ 

الباحث االشياء المكتوبة مثل الكتب والمجالت والجرائد 

 والنظام والمذآورات  والقاعةوالوثائق ومحضر االجتماع

 .33لى ذلكاليومية وما ا

د بالوثائق هنا هى الحقائق التى أخذ من مدير والمرا

و وثائق المدرسة التى تتعلق المدرسة والمعلمين أ

 :واستفاد منها الباحث لينل البيانات فيما يلى.بالبحث

االسالمية  المدرسة الثانوية التاريخ من خلفية تأسيس. ١

 آمفول باسوروان بابات "الففقية"

فى المدرسة الثانوية الحالة من المدّرسين والمدّرسات . ٢

 آمفول باسوروان بابات "الففقية"االسالمية 

                                                 
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian. 236 يترجم من - 33



 20

فى المدرسة الثانوية الحالة من موّظفين وموّظفات . ٣

 آمفول باسوروان بابات "الففقية"االسالمية 

 "الففقية"نوية االسالمية فى المدرسة الثاعدد الطالب . ٤

 آمفول باسوروانبابات 

 )Angket (طريقة االستبيانات.٤

 االسئلة طريقة جمع البيانات بإعطء االستبيانات هي

 الباحث وانتشر.34لإلجابة المكتوبة من المستجيبين أوالبيان 

" الفقهية"هذه االستبيانات لطلبة المدرسة الثانوية االسالمية 

مة لنيل  المستتخد هيوهذه الطريقة. بابات آمفول باسوروان

 .راء المستجبينالمعلومات والبيانات عن أ

  ( Analisis )    طريقة تحليل البيانات. ٥

حدى الطرائق لإلجابة من قضايا تحليل البيانات هو ا

والغرض من تحليل البيانات طلب التصديق من . 35البحث

فى  .تلك البيانات، ولنيل خالصة البحث الذى قام بها الباحث

 من  وهى حقائقهذه الفرضية قدم الباحث حقائق الكمية

                                                 
 Sugiono.Metode Penelitian Kwantitatif – Kwalitatif Dan R & D:  يترجم من - 34

(Bandung,Alphabet:2008),142 
 Saifudin, Azwar. Metode penelitian (yoyakarta: pustaka pelajar, 2003). 91  يترجم من - 35
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وأّما الرموز التي  .رقام المرادة بالطريقة اإلحصائية األ

 :هي ف  يستخدمها الباحث

 (Prosentase)الرموز المأوية . أ

 لتحليل البيانات عن تطبيق (P)رموز المأوية ال

 ةفي تعلم الكتب الكالسيكي"  القراءة والتقليدية"  طريقة

بابات آمفول " يةالففق"بالمدرسة الثانوية اإلسالمّية 

التي حصل عليها الباحث  بطريقة  باسوروان

 االستبيانات 

 :وهي 

 % ٠٠١ N( x( تكرار األجوابة= )P( النسبة المأوية 

 (F) عدد المستجيبين   

 النسبة المأوية= P: البيان

F=تكرار األجوبة 

N =36عدد المستجبين  
اما التفاسيروالتعيين بالكلمة الكيفية من الرمز السابق 

  :فكما يلى
                                                 

   Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: Rajawali, 1987) ،ترجم منيي - 36
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 جيدا=  % ١٠٠ -% ٧٦

 مقبول=  % ٧٥ -% ٥٦

 ناقص =  % ٥٥  -% ٤٠

 قبيح=  % ٣٩ -% ١٠
 

 (”Tes “t) رمز المقارنة. ب

يستخدم الباحث  هذا "Tes t"رمز المقارنة يسمى أيضا 

الّرمز  لنيل المعرفة عن مقارنة حصول تعلم الكتب 

إذا بعد التحليل . يديةالقراءة والتقل   بين طريقةةالكالسيكي

 باستخدام ة بين حصول تعلم الكتب الكالسيكيوجد التخالف

طريقة القراءة والتقليدية فهذا يدّل على أّن الفرضية 

بين إستخدام التخالف بمعنى وجود ,  مردودة(Ho0)الصفرّية 

بحصول تعلم الكتب " التقليدية"و " القراءة" طريقة  

فى المدرسة الثانوية االسالمية بدرس إضافي  ةالكالسيكي

 أو بالعكس إذا بعد, بابات آمفول باسوروان" الففقية"

 بين حصول تعلم الكتب التحليل ال يوجد التخالف

اءة والتقليدية فهذا يدّل  باستخدام طريقة القرةالكالسيكي

بمعنى ليس هناك ,  مقبولة(Ho)الصفريةعلى أّن الفرضّية 
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  " التقليدية"و " القراءة" إستخدام طريقة  فرقًا بين 

فى المدرسة  إضافي بدرس ةبحصول تعلم الكتب الكالسيكي

 .بابات آمفول باسوروان" الففقية"الثانوية االسالمية 

 :أما الخطوات منها فكما يلى

تنظيم اللوحة العملية لتعريف نتيجة تعلم الكتب . ١

الكالسيكية للطالب بين استخدام طريقة القراءة 

 بابات "الففقية"فى المدرسة الثانوية االسالمية والتقليدية 

، وبعد ذلك قام بحساب المعّدلة بين آمفول باسوروان

 2mوفرقة   1mفرقة 

1

1
1 N

xm =                        
2

2
2 N

xm = 

 

 2xو  1x ثم طلب .٢

 بنتيجة المعّدلة ١ نتيجة النفر ناقصت  = 1xلطلب . أ  

١ 
1X) = 1X-1m( 

 بنتيجة ٢تناقص نتيجة النفر = 2xلطلب . ب  

  ٢المعّدلة 
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2X) = 2X - 2m( 
 مقارنة حصول تعلم الكتب ولتحليل البيانات عن. ٣

الكالسيكية بين طريقة القراءة والتقليدية، استخدم 

 :الباحث تحليل البيانات اإلحصائية، هي 

 

)1(

2
2

2
1

21

−

+

−

∑ ∑
NN

xx

mm
t = 

 :البيان 

t =  قيمةt  

1m  =النتيجة المعّدلة من عينية البحث االولى 

2m  =النتيجة المعّدلة من عينية البحث الثانية 

1x  =ولىفرق النتيجة المناقصة من عينية البحث اال 

2x  =فرق النتيجة المناقصة من عينية البحث الثانية 

N  =37مجموع التكوين من عينية البحث. 

 

 البحث السابق. ط

                                                 
  Suharsimi Arikunto. Prosedur ….35 : يترجم من - 37
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ع البحث بهذا البحث بعد الّنظر إلى مراجقام الباحث 

  : فوجدها جامعيال

 (2008)زين المصطفى : اإلسم. ١

دراسة مقارنة فى حصول تعّلم قراءة القرآن : الموضوع. ٢

للطالب بين التعليم الكالسيكي والخصوصّي فى المدرسة 

وحددت قضايا . اإلبتدائية االسالمية جاندى سيدوارجا

التعليم التقليدي والخصوصي فى المدرسة : بحثهه حول

بتدائية االسالمية جاندى سيدوارجا،  حصول تعلم اإل

قراءة القرآن للطالب بين التعليم التقليدي والخصوصي 

فى المدرسة اإلبتدائية االسالمية جاندى سيدوارجا، 

حصول تعّلم قراءة القرآن للطالب بين  والتخالف فى

التعليم التقليدي والخصوصي فى المدرسة اإلبتدائية 

وجود :وتخلصت بحثه على،يدوارجااالسالمية جاندى س

حصول تعّلم قراءة القرآن للطالب بين التعليم  فى التخالف

التقليدي والخصوصي فى المدرسة اإلبتدائية االسالمية 

جاندى سيدوارجا بتحليل البيانات المحصولة من البحث 

  :(Test t)برمز مقارنة 
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t hitung = 3,03 dari taraf signifikansi 5% dan n = 20. maka t table = 2,09. 

jadi t hitung > t  tabel 

3,03 > 2,09 

أنه غير متساو وبالنظر الى البحث السابق عرفنا ب

ن البحث األول يبحث عن طريقة قراءة بهذا البحث، يعنى إ

ذا البحث ما ه وأالقران بالترتيل وتنظيم الفصل باإلتباعي

في تعلم الكتب "  القراءة والتقليدية"  طريقةيبحث عن 

 بالمدرسة الثانوية اإلسالمّية إضافي بدرس الكالسيكي

 .بابات آمفول باسوروان" الففقية"

 

 خطة البحث ي 

دراسة " تحت الموضوع  الجامعي  هبحثوضع الباحث  

بين بدرس إضافي  ةقارنة فى حصول تعّلم الكتب الكالسيكيم

" ريقة القراءة والتقليدية فى المدرسة الثانوية االسالمية ط

لفهم بالترتيب لتيسير ا    "بابات آمفول باسوروان " الفقهّية 

  خّطة البحث آما وحاول الباحث. والتخصيص على القارئ

 :يلي
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فيها خلفية البحث , مقّدمة: يحتوي هذا الباب على  : الباب األّول 

حث ومنافع البحث وقضايا البحث وأهداف الب

وتوضيح بعض المصطلحات وفروض البحث 

وطريقة البحث وطريقة جمع البيانات وطريقة 

و هذا . تحليل البيانات وبحوث السابفة وخطة البحث

 .الباب مهّم لفهم الموضوعات التالية

 :، منهاهذا الباب على دراسة النظريةيشتمل :  الباب الثاني

 The Reading)اءة  القرطريقة عن:  الفصل األّول 

Method) والطريقة التقليدية (The 

Clasical Method)    وتشتمل على

ما ومزاياهما هدافهما وأتعريفه

 ما و خطوات تدريسهونقائصهما

مشاهدة حصول تعلم الكتب عن :  الفصل الثاني    

 تعريف ويشتمل علىالكالسيكية، 

حصول تعلم الكتب الكالسيكية 

ل المؤّثرة بدرس أضافي، و العوام

على حصول تعلم الكتب الكالسيكية، 
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مقارنة بين حصول تعلم الكتب 

بدرس أضافي بين  الكالسيكية

استخدام طريقة القراءة والطريقة 

التقليدية فى المدرسة الثانوية 

بابات آمفول " الفقهية"اإلسالمية 

 .باسوروان

وينقسم هذا . دراسة ميدانّية ودراسة تحليلية : الباب الثالث

  :الباب إلى فصلين

الثانوية اإلسالمية لمحة عن المدرسة : الفصل األّول

 .بابات آمفول باسوروان" الفقهية"

وتشتمل على عن صفحٌة عن 

الكتب الكالسيكية المدرسة وتدريس 

الثانوية اإلسالمية في المدرسة 

 .بابات آمفول باسوروان" الفقهية"

عرض البيانات وتحليلها : الفصل الثاني 

 : مل علىيشت
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" أ" الفرقة  فيطريقة القراءة تطبيق. أ

 "ب"والطريقة التقليدية فى الفرقة 

" الفقهية"الثانوية اإلسالمية المدرسة 

 .بابات آمفول باسوروان

مقارنة حصول تعلم الكتب  ب

الكالسيكية بين استخدام طريقة 

القراءة والتقليدية بدرس إضافي فى 

 "قهيةالف"المدرسة الثانوية اإلسالمية 

 .بابات آمفول باسوروان

ويحتوي هذا الباب على الخالصة , االختتام : الباب الرابع

 .واالقتراحات
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 تم العقل بدا نقصها ذإ

 طلب الرضا غاية ال تدرك
 




