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والزيغ والضالالت والصالة والسالم على سيدنا زلمد الذي مّيزه اهلل خبتم الرساالت وعلى 
آلو وصحبو الذين نصبوا أنفسهم لدحض أىل الكفر والغوايات. واتباعا بقول الرسول أنو 
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 اليت يذكرىا الباحث سرا أو جهرا :
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 الرتبية والتدريس.
أدامهما  اهلل يف الصحة  استقامةوأمي  ريونومجيع أعضاء األسرة، بداية من أيب  .٦
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مجيع أصدقائي يف قسم تعليم اللغة العربيةجبامعة واىل سوجنو اإلسالمية  .١٠

 احلكوميةمسارنج.
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 الباب األول
 خلفية البحث  .أ

تعلم اللغة العربية ىو لواـز اؼبسلم خاّصة ك غَت مسلم عاّمة. لدل اؼبسلم 
لغة العربية مهم جدا ؼبسلم ألهنا لغة القراف, حيث أّف كل ربقيق اؼبهارة اك براعة 
اللغة, تكّوف من مهارة اإلستماع كمهارة الكالـ كمهارة القراءة كمهارة الكتابة  

اللغة العربية جيب عليك اختيار ك توليف ك طيب كصحيح. مدّرس  العربيةابللغة 
فبارس بكيفّية متنّوعة إلرساؿ اؼبناسب حبالة مع جيب اف يطّبق منهاج تعليم اؼبسلم 

 1عن قصد يعّمق تعاليم اإلسالـ.
يف دراسػػة كتعميػػق العلػػـو اإلسػػالمية, لغػػة العربيػػة  ػػركرية قطعػػا. ك السػػباب 

ـ خاصػةن األكسػع كاألكاػر اكتمالػو ىو أف الكتب اليت أصبحت مصدرنا لدين اإلسػال
مكتوبة ابللغة العربية عمومنا. ككتاب اؼبقػدس للمسػلمُت ام القػراف الكػرًن كاغبػديث 
النبػػوم كال ػػا مكتػػوب ابللغػػة العربيػػة. ككػػلالك الكتػػب الػػيت كتبهػػا علمػػاء اإلسػػالـ 

 2.حوؿ ـبتلف فركع اؼبعرفة الدينية اإلسالمية ال تزاؿ مكتوبة ابللغة العربية

.كبُت طرؽ التدريس العربية القائمة, ةيف تعليم اللغة العربية ىناؾ طرؽ ـبتلف
ال يوجد الطريقة األفضل استخدامو لألغراض التعليمية للغة العربية اؼبختلفة, ألف  
كل من األساليب ؽبا مزاايىا كعيوهبا. كلكن إذا كاف اؼبعلم يستطيع أف خيتار طريقة 

دبا يتوافق مع األىداؼ, كاؼبواد, كقدرات صحيحة كيستخدمها بشكل صحيح 
الطالب, كقدرة اؼبعلمُت, ابإل افة إذل حالة الوقت كاؼبعدات أك كسائل التدريس 

 اؼبناسبة,فيمكن ربقيق ما ىو متوقع يف عملية التعلم.
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2
Muhammad Rajab, “Pentingnya Pembelajaran Bahasa 

Arab”(Malang: 2002) 
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ىي كاحدة من اؼبؤسسات اليت تدّرس اللغة  اؼبعهد اإلسالمي السلفيك 
كىي مؤسسة تعليمية تناقش كتدرس  يسلفالمعهد إسالمي العربية ، كىي 

ما كجودىا كتطويرىا يف اجملتمع قبل الدينية ، كخاصة اإلسالـ ، حيث  الًتبية
أف تصبح إندكنيسيا مستقلة حىت منل دخوؿ اإلسالـ إذل إندكنيسيا. اؼبدرسة 
الداخلية اإلسالمية ىي مؤسسة تفقو يف الدين التعليمية ، اليت تتميز خبصائص 

ة من نوعها ، لديها جاذبية ، سواء من الشكل اػبارجي للحياة فبيزة كفريد
اليومية ، إمكاانهتا ، كؿبتوايت تعليميتها ، كمنظمتها كمنهجها اليت تعترب 

بُت العديد من األشياء اؼباَتة من اؼبعهد اإلسالمي صبيعها ماَتة للدراسة.  
فية السلفي ىي اؼبو وعات القياسية اليت ىي مركب يف الكتب السال

 )الكالسيكية( ، كاليت شعبيا تعرؼ ابسم الكتاب األصفر.   كفقا ػبازف يف
، فإف الكتاب األصفر ىو كتاب يناقش جوانب  (39: 2009بنت معونة )

من التعاليم اإلسالمية ابستخداـ أساليب الكتابة اإلسالمية التقليدية. أساسا 
لغة عربية بدكف  الكتاب األصفر لو معٌت كمصطلح يعطى للكتب اليت لديها

حركات كمعٌت اليت عادة ما تستخدـ كرقة صفراء. كؼبا أف يفهمها حيتاج 
يف مهارات معينة كليس ما يكفي فقط إلتقاف العربية. اؼبواد اليت مت تعلمها 

ىي ، من بُت أمور أخرل ، التوحيد ، الفقو ،  ًتاثاؼبعهد ابستخداـ الكتاب ال
 3صوؼ ، كالعلـو الدينية األخرل.األخالؽ ، التفسَت ، اغبديث ، الت

كىناؾ كاَت من اؼبؤسسات اليت تعلم فيو اللغة العربية. ال سيما يف  
معاىد اإلسالـ السلفياللم يهتم ابعبد لعلم الدين. ككاف كاَت من الطرؽ تطبق 
يف تعلم اللغة العربية يف معاىد اإلسالـ السلفي. ك من الطرؽ الكالسيكية 

"سوركغاف" كلكن  اؼبشهورة كاؼبستخدمة يف معاىد اإلسالـ السلفي ىي طريقة

                                                           
3
 Zamakhsyari Dhofir, Tradisi Pesantren, (Jakarta, LP3ES), hlm 55  
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مع مركر الوقت ىله الطريقة شعرت حباجة إذل تطوير لتسهيل كربقيق الغرض 
 من التعلم.

عالكة على ذلك ، على جهد للتغلب على مشكلة التعلم ، مع   
ربسُت جودة التعلم اللم مت تنفله كجيرم تنفيله ، فإف طريقة تعلم اللغة العربية 

لعاور على الطريقة الصحيحة لتدريس اللغة متنوعة اليت يف حقيقتها ؿباكلة ل
العربية حىت يتقن الطالب اللغة العربية العامة اليت تًتجم إذل يف أربع مهارات 

بُت اؼبهارات اإلسًتاتيجية اليت جيب أف يتقنها الطالب ىي مهارات  4لغوية.
 االستماع كالتحدث كالقراءة كالكتابة. كؽبله اؼبهارات األربع عالقات درجة ال

 5ديكن فصلها عن بعضها البعض
ىله اغبالة أدركو ؾباىد رضبن اغبافظ من منطقة جيبارا يف جاكة الوسطى اللم  

أف يكتشف طريقة اللم يسم بطريقة إبتدائي. كىله  2015أصبحت يف عاـ 
الطريقة ىي طريقة التطويرية من طريقة السركجاف اليت تعلم اؼبتعلم أف يتقن قراءة 

. 6م كتاب حيتوم على كتاابت عربية بدكف الشكل كاؼبعاين(الكتاب الًتاث )ا
يف حُت أف اؼبقصود بفهم ؿبتوايت الكتابة ىو تعريف الطالب على كلمات 
7جديدة من القراءة عن طريق إعطاء شكل )خاصة للطالب اؼببتدئُت(.

مهارات القراءة ىي القدرة على التعرؼ على ؿبتوايت شيء مكتوب كفهمها  
 هتا أك فهمها يف القلب.من خالؿ قراء

                                                           
4
ermawan Acep, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung, 

PT Remaja Posdakarya),hlm 6. 
5
 Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa Arab Interaktif, (Jakarta, 

PT Rajagrafindo 2014) hlm 190. 
6
Mujahidin Rahman, Belajar Membaca Kitab Kuning Metode Ibtida‟i, 

(AL-Ikhtisar:2015) 
7
.Zulhannan, Teknik Pembelajaran Bahasa ArabInteraktif, (Jakarta, 

PT Rajagrafindo 2014) hlm 191. 
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اليت تطبق فيو طريقة ابتدائي  ڠاعهد اإلسالمي السلفي مدينة ظبار اؼب  
اغبكمة اإلسالمي السلفي. كأف ىله الطريقة يطبق لفصل  نور ىي معهد
أتثَت استخداـ طريقة االبتدائ اف جيرب اف يبحث  كؽبلا الباحثاإلستعداد. 

 قراءة كتاب الًتاث لى قدرةع
 كفاءةلى  أثر استخدام طريقة االبتدائ ع"كؽبلا مو وع ىلا البحث      

الثاين معهد نور احلكمة الطالب على قراءة كتاب الرتاث يف الفصل 
 7102/  7102عام دراسي   ڠامسار  ڠالمتبا الساليف اإلسالمي

 
 ب. حتديد ادلسألة
قراءة كتاب الًتاث لدل  كفاءةاستخداـ طريقة االبتدائ يؤثرعلىىل 

 ؟ڠاظبار  ڠسبباال الساليف اغبكمة اإلسالمي الطالب يف الفصل الااين معهد
 

 ج. أغراض البحث وفوائده
    أغراض البحث .0

قراءة كتاب الًتاث لدل كفاءةيؤثر على  ىل استخداـ طريقة االبتدائ ؼبعرفة 
 ڠاظبار  ڠسبباال الساليف فصل الااين معهد اغبكمة اإلسالميالطالب يف ال

. فوائد البحث  7  
  .أ( الفوائد النظرية

تعلم قراءة  زايدة علياء علم اؼبعرفة خصوصا يف تعلم اللغة العربية يف ؾباؿ طريقة  
 كتاب الًتاث

 الفوائد  التطبيقية ( ب
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تعلم  اف يكوف ىلا البحث خربة جديدة يف ؾباؿ طريقة للباحث،  (1
 كتاب الًتاث

السلفي مشاركة يف تنمية منظومة تعلم للمعهد اإلسالمي للمدرسة،   (2
 قراءة كتاب الًتاث اؼبؤىل ابستخداـ طريقة االبتدائ

تشجيع ربسُت اؼبعلم يف تدريس كتب اتراث ابستخداـ للمدّرس،  (3
 طريقة ابتدائي

 للتالميل، أف يكوف مساعدة للتالميل يف تنمية قدرة كتاب الًتاث.  (4
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 الباب الثاين
 لًتاثالطالب على قراءة كتاب اكفاءةبتدائ ك  طريقة االاستخداـ 

 ذليكل النظري .أ 
مو وع ىلا البحث ىو "أتثَت استخداـ طريقة اإلبتدائ على قدرة الطالب 
على قراءة الكتاب الًتاث ". كلتسهيل فهم ىلا البحث فجدير للباحث على أف 

 يشرح اؼبصطلحات اؼبستخدمة يف ىلا البحث العلمى. كىي كما يلى:
 8استخدام طريقة ابتيدائي. 0

 أ(  استخداـ طريقة ابتيدائي
عملية, منهج, ىي(KBBI) وفقا للقاموس األكربللغة االندكنيسيةاستخداملفظ 

 واماالطريقة كفقا للقاموس العاـ للغة االندكنيسيةفعل استخداـ الشيء ك استعمال
(KUBI) يف العلم كما ىي الطريقة اليت مت تنظيمها كفكرىا بعناية لتحقيق غرض(

للتحقيق يف التاريخ  -إذل ذلك(؛ كيفية التحقيق )تدريس كما إذل ذلك(؛ ـبتلف
. الطريقة ىي الطريقة اؼبستخدمة لتنفيل اػبطط اليت مت إعدادىا يف أنشطة 9الاقايف

 10.حقيقية حبيث يتم ربقيق األىداؼ اليت مت إعدادىا على النحو األمال
ىي الطريقة اليت مت (KUBI)غة االندكنيسيةالطريقة كفقا للقاموس العاـ لل

لتحقيق ؛ كيفية احقيق غرض )يف العلم كما إذل ذلك(تنظيمها كفكرىا بعناية لت
. الطريقة ىي 11للتحقيق يف التاريخ الاقايف -)تدريس كما إذل ذلك(؛ ـبتلف
                                                           

2
 http://www.soearamoeria.com/2016106/metode-ibtidai-caracepat-

baca-kitabkuning.html 
9
Poerwadarminta, W.J.S. 2002. Kamus Umum Bahasa Indonesia.  

(Jakarta: Balai Pustaka. 2002), Hal. 226. 
10

 Wina Sanjaya, Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum 

BerbasisKompetensi. (Jakarta: Kencana. 2006), Hal. 142. 
11

Poerwadarminta, W.J.S. 2002. Kamus Umum Bahasa Indonesia.  

(Jakarta: Balai Pustaka. 2002), Hal. 226. 
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الطريقة اؼبستخدمة لتنفيل اػبطط اليت مت إعدادىا يف أنشطة حقيقية حبيث يتم 
.األىداؼ اليت مت إعدادىا على النحو األمالربقيق 

12 

اليوانين اللم يعٍت "طريقة". يف methodosمشتقة من"method"كلمة
اللغة اإلقبليزية ىله الكلمة ىي طريقة مكتوبة كالعرب يًتصبوهنا ابلطريقة 

ربتوم الكلمة على معٌت طريقة منظمة  ,نهاج. يف االستخداـ اإلندكنيسيكاؼب
؛ طريقة عمل نظامية ق الغرض )يف العلـو كما إذل ذلك(كتفكر بعناية لتحقي

 .لتسهيل تنفيل نشاط ما من أجل ربقيق األىداؼ احملددة

اليت تعٍت الطريق أك metodos، كىييواننيةأتيت ىله الطريقة من اللغة ال
ىدؼ تسهيل تنفيل األنشطة لتحقيق الطريق. الطريقة ىي نظاـ عمل نظامي ل

يقـو بو شخص  ، فإف الطريقة ىي الطريق اللمؿبدد سلفنا. كفقا ألضبد يونس
، إما يف شركة أك بيئة ذبارية أك يف ؾبموعة من اؼبعرفة يصل إذل كجهة معينة

.كغَتىا
13

 

كالطريقة لغة ىي اؼبلىب, كأما الطريقة اصطالحا فهي الوسيلة تتبعها 
 14يل ام درس من الدركس يف اية مادة من اؼبواد.لتفهيم التالم

كطريقة سورككاف ىي  طريقة سورككاف ىي طريقة تنمية من كطريقة إبدائ
من الطالبّ  )منهاج تعل الناشطُت( الىت زبتار  CBSAشكل من األشكاؿ   

فيها الطالب الكتاب مث يقرأ ك يًتجم أماـ اؼبعلم ك يستمع اؼبعلم قراءهتا ك 
يصحح أخطاء القراءة يف ترصبة. ىله الطريقة تستطيع أف تنظر الكفاءة اؼبعرفية 

                                                           
12

 Wina Sanjaya, Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum 

BerbasisKompetensi. (Jakarta: Kencana. 2006), Hal. 142. 

 
13

  Erwati Aziz. Prinsip-Prinsip Pendidikan Islam. (Solo: PT Tiga 

Serangkai Pustaka Mandiri. 2003), Hal. 29. 
 267, ص. (1960ح الًتبية كالتعليم, )دار احياء الكتب العربية, دمحم عطية األبرشي, رك 14
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للطالب. ك يستطيع الطالب أف يطبق علم األلة كالنحو كالصرؼ كغَتىا يف 
 .15قراءة كترصبة الكتاب اللم درسنا نظراي

ىله طريقة سورككاف ىي الطريقة الفعالة للطالب اللين يرجوف أف  
يصَتكا علماء. يف ىله الطريقة يشرؼ اؼبعلم كيراقب. كيقدر كيرشد أكمل قدرة 
الطالب يف تعليم اللغة العربية طريقة سورككاف ىي تطبيق الطريقُت اللتُت تًتابط 

 16 ا طريقة طريقة القراءة ك طريقة القواعد كالًتصبة.بينهما. ك 
)معٍت اؼبعهدم(كتعلم قرائة  Pegonابتدائي ىي طريقة التعلم لكتابةكاما

الكتاب الًتاث اللم سهل للغاية. طريقةابتدائي ىي طريقة اليت تعلم الطالب 
  ابإل افة إذل ,اث )كتاب السلف بدكف شكل كمعاين(إلتقاف قرائة الكتاب الًت 
12كيفية كتابة اعبمل العربية

 

طريقةابتدائيهي تعليم قدًن الطراز يقـو بتدريسو علماء السلف من كقت 
ك مت  "Sorogan"آلخر كاللين يشتهركف يف اؼبعاىد اإلسالمية اؼبسماة

استخدامو دباابة "اؼبفهـو القياسي" لتكوف أكار موجهة كسهلة التعلم من قبل 
اؼبعهد.يعطى ىلا اؼبفهـو اؼبعيارم ابظبابتدائي دكف الطالب اللين دل يعشوا يف 

 .التقليل من صحة "الكتاب الًتاث" اللم ىو اؽبدؼ من ىدفو

من بعض الفهم يف أعلي، ديكن االستنتاج أف طريقةابتدائيهو طريقة ازبل 
 ث مع كيفية كتابة اعبمل العربية.اؼبعلم لتعليم الطالب إلتقاف قرائة الكتاب الًتا

 طريقة ابتيدائياتريخ   

                                                           
15

M. Dian Nafi’, dkk, Praktis Pembelajaran Pesantren, (Yogjakarta: LKis 

Pelangi Aksara, 2007) hlm. 69  
16

 HM. Amin Haedari, dkk, Masa Depan Pesantren dalam Tantangan 

Modernitas dan Tantangan Komplesitas Global, (Jakarta: IRD PRESS, 

2004) hlm. 42 
12

 Koko Abdul Kodir. Metodolagi Studi Islam. (Bandung : Pustaka 

Setia. 2004), Hal. 16. 
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ؾباىدين رضبن كمؤلف طريقة االبتدائي، قلقة للغاية بشأف الظركؼ اليت  
ربدث يف ىلا الوقت. نشأ ىلا القلق ألف الكاَت من الشباب كانوا أقرب إذل 
التعليم الرظبي، لللك دل يكن ىناؾ اىتماـ بدراسة الكتاب الًتاث كعلم 

ـ كجود اؼبراىقُت اؼبسلمُت . عد18إسالمي تقليدم كتبو العلماء السابقوف
القادرين على قراءة اعبمل العربية دكف الشكل،ك عن إعطاء اؼبعٌت يف اعبملة 
العربية، أيضا بسبب التطور اؼبتزايد للتعليم العاـ اللم ىو شرط مع تسارع 
التنمية الدنيوية. يتزايد الضغط على التعليم الديٍت ، حىت ال يكاد يوجد طاقة 

لتعلم ـباطر السلف اليت ال ديكن فصلها عن الكتب اؼبعركفة دماغية ُتستخدـ 
 19ابسم كتاب الًتاث

من أجل ىلا االىتماـ، كاف القائم على إدارة اؼبعهد نور اإلخالص   
 1نواحي اتىوانف، جيبارا، يف RT.09/RW.04اإلسالمية يف قرية النغوف 

جانب أف ىػ، لديو فكرة إلنشاء طريقة لتسهيل الطالب, إذل  1436ؿبـر 
الطالب كانوا يف نفس الوقت مدارس رظبية أيضنا استمر يف دراسة الكتاب 
الًتاث. مث قاـ بنشر طريقة من الطرؽ السهلة كاؼباَتة لالىتماـ كالضوء لتعلم 

 .20قرائة الكتاب الًتاث اؼبسمىبطريقة ابتيدائي
 طور تعلم طريق اإلبتدائ  ( ج

اىدين أنو إذا دل يقرأ الطالب ك دل يف دليل التدريس لطريقة   االبتدئ  رضبن ؾب
أكال   pegonفيجب على الطالب أف يدرس الكتاب  pegonيكتب 

                                                           
12

 Mujahidin Rachman. Belajar Membaca Kitab Kuning Methode 

Ibtidai. (Jepara: Yayasan Nurul Ikhlas. 2015), hlm. 2. 
19

https://www.santrijagad.org/2015110/istilah-istilah-khas-

santri.html(diaksespada 01 Oktober 8105 jam 15.81) 
20

 Mujahidin Rachman. Belajar Membaca Kitab Kuning Methode 

Ibtidai. (Jepara: Yayasan Nurul Ikhlas. 2015), hlm. 3 

https://www.santrijagad.org/2015/10/istilah-istilah-khas-santri.html
https://www.santrijagad.org/2015/10/istilah-istilah-khas-santri.html
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، سيتعلم الطالب  كتبا  بسهولة  كبسرعة عموما,   pegonكابلقراءة كالكتابة 
 قد يدرس يف الكتاب.  pegonك اما طريقة تدريس قراءة 

 ذلك يف اليـو األكؿ األستل يدرس الشعر فقط. دبا يف( 1
 زبتارىاأسهل أغنية كل منطقة()أ(   أغنية الشعر )

 )ب( إعطاء أمالة على قراءة الشعر ) رموز موقوص ال يقرأ(
 )ت( شرح رموز اك اختصار النحوية كمعٌت

)ث( كجييب على الطالب أف حيفظوا الشعر كيفهموا     اإلختصار   النحوية 
 ك معنىها يف كل اإلختصار اك الرموز 

 كاألستاذ يشرح عن كظائف الكتب اللم ربمل الطالب . دبا   يف ذالك      
)أ( كتاب اؼبادة )األكرب( دباابة أداة قراءة أك تعلم للطالب كيقـو بتدريسها  

 األستاذ    
على: توجيو اإليداع يف كل مرة  (األخضر الصغَت) pegon)ب( كتاب فبارسة 

لقراءة الكتب العارية )بدكف حركة أك  يبدأ فيها التدريس ككتمرين يف اؼبنزؿ
 معٌت(.

لتقدديها sorogan)ت( كظائف كتاب اإلقباز: للمضي قدما مع إيداء كتاب 
 إذل األستاذ للحصوؿ على درجة

افًتض الطالب إلحفاظ حفظ الشعر )موافقا ك قاصرا على األستاذ( يف اليـو 
 الااين قبل ابتداء الدراسية

( يف اليـو الااين كالاالث األستاذ يشرح كما يف اليـو األكؿ    كتكليف 2
 احفاظ الشعر كإيتاء السؤاؿ, كما يف ذالك : 
 utawiس )ـ( تلخيص عن , ج اؼبتداء, س مامعنو, ج

 iku)خ(تلخيص عن ج اػبرب س ما معنوس 
 ( يف اليـو الرابع3
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يلفظ الشعر معا صبيعا اذل )أ( بعد قراءة الفاربة األستاذ يدرس الطالب اف 
األخَتمث األستاذ ك اسأؿ الرموز أك اإلختصارة  كالطالب جييبوف معا صبيعا مث 

 كحيدا فواحدا اذا اكتفى
عن طريقة ابتداء التعلم كيعرض  pegon)ب( كاألستاذ يرشد الطالب قراءة 

ؿ الكتابة يف الكتابة اؽبامة قبل البسملة اللم يف كتب اؼبادة يف صفحة األك 
حىت يعطى معٌت البسملة اتـ كاألستاذ يقراء  ngawiti ngaji insunيعٍت 

كالطالب يشبو صبيعا )مال عقد النكاح( اللم يدرس األستاذ حيتوم ؽبجة 
 قراءة  لفظ كتب الًتاث طوال أك قصَتا

الطالب بقراءة معا يف كقت كاحد مث قراءة كاحدا فواحدا  ت( كاألستاذ أيمر )
 فعل ذلك حقاحىت يتمكنوا من 

كبعد انتهاء القراءة صبيعا  األستاذ أيمر الطالب بتجربة كتاب دراسة )ث( 
pegon  كالبسملة لكي يشبو  كعرض جهة الكتابة كصفحة الكتابة يعٍت يف

صفحة األخَتة يف الكتاب اؼبادة  )الكتاب الكبَت( مث األستاذ يشرح أف  
يسلم مرتبة كصحيح ك  كتابتكم سأكتب يف كتاب اإلقباز لكي يكتب بكتابة

 مع احفاظ حفظ الشعر غاكييت عاجي اغسوف.....اخل حىت اؼبعٌت البسملة
 نتيجة
اغبفظ "طريقة ابتداء تعلم  صارغاففر ية الطالب يف اليـو الغد يقدـ ؿ  

 كيقدـ كتابتهم يف الكتب اؼبادة ككتاب اإلقباز لتحصيل الصيلة من األستاذ  
 ( يف اليـو التارل 4

ك أيمر األستاذ اف كيستمر بقراءة الشعر معا,  كبعد قراأة الفاربة معا صبيعا) أ( 
يتقدـ الطالب اماـ األستاذ يقدـ كتااب كبَتا ككتاب اإلقباز اذل األستاذ, مث 
أيمر األستاذ الطالب تقدًن حفظ البسملة, بينما األستاذ يعطى التقوًن يف  

األخرل  ينتظركف الطبور  كتاب اإلقباز, بينما قدـك كاحد فواحد الطالب
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كالطالب األخرل يقرؤكف لغة اإلندكبيسي يف الكتاب الكبَت كفقا على منرة 
( من خالؿ عدـ تضخيم الصوت    * ) النجـو

 مهمة معٌت لغة اإلندكنسيا 
 soroganطبىسيقرأ بنفسو عند انتظار   (1
 يقرأ بنفسو عند تعلم معٌت اعباكم  اللم ال تعلم مقصوده (2
 عند تغليف استمراره ليحصل مقصدهيقرأ بنفسو  (3

)ب( كاألستاذ يدعوا الطالب اف ينظر كتاب اؼبادية الكبَتة ليتصل الدراسة, 
اللم مرجعو حرؼ اك رمز اللم حياط يسمى احلمد" يعٍت ابتداء قراءة "

كالًتكيب   gandulالًتكيب اللم يكوف فوؽ اللفظ اك أحياان يف معىب
 يسمى بدرجة اللفظ.

كطريقة تعليمو األستاذ قد قتش األسئلة اذل الطالب للمحاركة مع األستاذ,     
 ماال
األستاذ يقرأ اغبمد " مث يسأؿ "  ما اغبرؼ ؿباطا فأجاب الطالب : ـ,      

 utawiس :  )ـ( زبلص عن؟  ج: مبتدأ مث يقرأ األستاذ "اغبمد" 

sekabehane puji ائتهم ؿبكما ", يشبو األستاذ معا, اذا كاف ليس قر
فَتجع األستاذ قراءتو, كبعد اغبمد, يقرأ األستاذ هلل مث يسأؿ: " مااغبرؼ 

, زبلص عن؟ ج: iku¸: فوؽ "هلل" فأجابوا خ , س: )خ( ما معنو, ج 
 lillahi iku tetep keduhe gustiخرب  مث يقرأ األستاذ ",, 

Allahظالطالب يشبو ؽبجة أستاذىم, ىله ىي طريقة تعلمو يف كل لف 
 نتيجة
كوف األسئلة متنوعة كمقلبة اذا الطالب يستطيعوف جواهبا كجهة التعلم         

 استطاعة الرموز أكاإلختصارة كمعنها
 معرفة ادلعىن و امساء تلخيص رمز الرتكيب
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 ـ = مبتدأ = اتوم سب = معٌت جَت = سباب
 خ = خرب = ايكو ع = علة = كران

 ؼ = فاعل = افا ج = جواب = موغكو
 فا = فاعل عقل  = سفا ما = معٌت جَت = مريغ

 مف = مفعوؿ بو = إغ ال = هني = أجا
 ظ = ظرؼ = إغدادل نفي = نفي = اجا
 مت = سبييز = أفاين حا = حاؿ = حارل

 مط = مفعوؿ مطلق = كلواف   مَت شعن = كالكوىاف
 ص = صفة = كغ خ ـ = اكو موجود 

جَت لد = معٌت كي = أم / معٌت = تكسي  
 ب = بدؿ = ركفاين اخل = اذل اخَته تومكا مارغ

 
األستاذ يعاين ملل الطالب حبد قراءة موافقا غبد gandul)ت( كؼبادة قراءة معٌت 

* كاستمراره إذا دل ديلل يستمر يف منرة قبـو استمراره كإذا يشعر منرة النجـو 
 ابلاقل اليستمر

 أيمر الألستاذ اف يكتب مال األايـ السابق موافقا دبا قرأ األستاذ     
)ث( كاألستاذ يشرح حد القراءة اللم فرض اف يطرب اذل األستاذ    غدا, قبل  
ابتداء اؼبادة الدراسةك حبمل الكتاب األكبار ككتاب اإلقباز اللم حيضر اذل 

ـ األستاذ صفا كبينما أما soroganاألستاذ, حيمل الطالب كتاب اؼبمارسة 
الطالب األخرل يقرئوا معٌت اللغة اإلندكنسيا يف الكتاب األكرب كفقا على منرة 

 النجـو كفقا على حد حظ اغبفظ
 نتيجة
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يستعمل كفرض الطالب قراءة  soroganاألف مهمة كتاب اؼبمارسة     
الكتاب العارية يف قبالة األستاذ كفرض األستاذ يستمع قراءة الطالب 

 soroganبنظرحصيلة كتابة الطالب مث أدرج يف كتاب اإلقباز, يف ىلا كقت 
األستاذ أرشد الطالب ابألخالؽ الكردية على حاؿ الطالب يف كل أايـ مال 

 حرمة الكتب كاألستاذ كغَت ذالك
 يـو التارلال (5
األستاذ يستمر القراءة موافقا على كفاءة الطالب حىت يبلغ يف الصفحة  ( أ)

من قراءة ابتداء  soroganاألكذل يستطيع جبيد اإلستطاع بدليل مراجعة 
 sorogannyaتعلم حىت الصفحة األكذل انتهاء يف يف الكتاب الكبَت كيقرأ 

 يف الكتاب اؼبمارسة اماـ األستاذ
األستاذ الجيوز استمرارة اؼبادة يف الصفحة الااين قبل  استطاع الطالب يف   ( ب)

 الصفحة األكذل  
 د(  مزااي لطريقة إبتيدائي      

تعلم قرائة كتاب الًتاث مع طريقة إبتيدائي، ىو داعم للغاية من مواد   (1
التعليم اؼبدرسي الرظبي، ألنو من السهل جدا. الطالب ال يشعركف 

ادة الدينية. مع عدـ كجود ربفيظ ثقيل، ما زاؿ التعليم ابلعبء ابؼب
 .اؼبدرسي يف ؾباؿ الطاقة كالطاقة قائمنا

ابلنسبة إذل حافظات القراف، تعترب إبتيدام طريقة داعمة ؽبم، ألف   (2
التحفيظ خفيف جدان، لللك ال يتعارض مع مهاـ اغبفظ اليومية. 
أيمل إبتيدام أف ال يكوف لدل حافظات القراف شعوران ابلقلق إذا 
أصبح القراف الكرًن  عيفان كليس سهالن، كذلك بدراسة كتاب القراف 

 .اللم مت حفظو
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ابلنسبة للمدرسُت أك اؼبربُت لقرائة الكتاب الًتاث فيطريقة إبتيدائي،   (3
فمن السهل جدا كسهلة، على الرغم من أنو لديو العديد من اؼبهاـ 

 .أك اؼبسؤكليات االقتصادية أك العائلية
ال حيتاج مدرب إبتيدام إذل أف يكوف لديو أكلئك اللين جييدكف  (4

 21قراءة الكتاب الًتاث.
 الكتاب الًتاث قدرة قراءة .2

 قدرة قراءة  (أ
القدرة ىي شيء مضمن يف نفسو ، كقدرة شخص اللم ديتلكها شخص 
ا, اف يعًتؼ على قدرة الشخص لـز  ديكن أف يتطور إذا تعلم الشخص جيدن

 اإلختبار
إف تعريف القدرة على القراءة ىو القدرة كاؼبهارة ككللك استعداد 

القراءة اللم يتم  بطو مع الغرض الشخص لفهم أفكار كرموز اللغة يف نص 
اؼبقصود للقارئ للحصوؿ على الرسالة أك اؼبعلومات اؼبطلوبة تتطلب القراءة 
قدرة جيدة حىت تتمكن من فهم نص القراءة كتفسَت احملتوايت بشكل 

 22صحيح
القراءة ىي يف األساس عملية التواصل بُت القارئ كاؼبؤلف من خالؿ 
النص اللم كتبو ، مث مباشرة فيها اتصاؿ اؼبعريف مباشر بُت اللغة الكالمية 
كاللغة الكتابية. رؤية أف القراءة ىي عملية يقـو هبا القارئ كيستخدمها 

لغة مكتوبة. للحصوؿ على الرسالة اليت ينقلها اؼبؤلف من خالؿ كلمات أك 
                                                           

21
. Muhajidin Rachman Al Hafidz, Panduan Pengajaran Methode 

Ibtida‟i, (Kudus, Perc. Menara Kudus), Hlm 1-5. 
22

. http://fatkhan.web.id/kemampuan-merupakan-sesuatu-yang-telah-

tertanam-didalam-diri-seseorang-kemampuan-yang-dimiliki-seseorang-

dapat/,  diakses pada tanggal 05 Mei 8102 

http://fatkhan.web.id/kemampuan-merupakan-sesuatu-yang-telah-tertanam-didalam-diri-seseorang-kemampuan-yang-dimiliki-seseorang-dapat/
http://fatkhan.web.id/kemampuan-merupakan-sesuatu-yang-telah-tertanam-didalam-diri-seseorang-kemampuan-yang-dimiliki-seseorang-dapat/
http://fatkhan.web.id/kemampuan-merupakan-sesuatu-yang-telah-tertanam-didalam-diri-seseorang-kemampuan-yang-dimiliki-seseorang-dapat/
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القراءة تتضمن ثالثة عناصر  ، دبعٌت الكلمة كعنصر ؿبتول القراءة ، الكلمة  
كعنصر ربمل معٌت ، كرمز مكتوب كعنصر مرئي. نقل الرموز اؼبكتوبة  
كعناصر مرئية. إف نقل الرمز اؼبكتوب إذل لغة اػبطاب ، حسب إبراىيم 

 23( ، يسمى القراءة.57: 1962)
تتألف من عمليات متشابكت يقـو هبا القارئ  كالقراءة عملية مركبة

كصوال إذل اؼبعٌت اللم قصده الكاتب , كاستخالصو أك إعادة تنظيمو 
كاإلفادة منو. كالقرؿءة هبلا اؼبفهـو كصيلة الكتساب خربات جديدة تتناغم 
مع طبيعة العصر اليت تتطلب من اإلنساف اؼبزيد من اؼبعرفة اغبدياة كاؼبتجددة 

تطوير القارئ لقدراتو العقلية كاألمناط التفكَت كألنساقو ,  , كما تتطلب
كالراءة مفتاح للمعرفة كأساس لكل عملية  كتنمية رصيد اػبربات لدل الفرد

تعليمية بل ىي حاجة الزمة غبياة الفرد كالنامى كاجملتمع الراقي فهي تركم 
كإقباهتم ظمأ القارئ كتنمي خربتو كتزيد متعتو كتطلعو على أفكار األخرين 

 24أهنا تنهض ابجملتمع كتعمل على تنظيمو.الفكرم إ افة إذل 
كسيطرة القارئ على ؿبتول اؼباد اؼبقركءة يتوقف على اؼبستوايت العقلية, 
كاػبربات اإلنفعالية لديو, ككلالك يتوقف على نوع اإلرشاد كالتعليم اللم 

    يقدـ للقارئ لتمكينو من القراءة بفاعلية. 
 اث ب( كتاب الًت 

كتاب الًتاث( تعريف  1  

                                                           
23

.Hermawan acep, metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 
(Bandung, PT REMAJA POSDAKARYA),hlm   043 

24
:المملكتالعشبيتالسعىديت)،طشقتذسيساللغتالعشبيتمىمىظىستشبىيحذيجحسيىشاضيعبذالشحمه،.

 55ص  2000(مكتبتالخبتيالخقافيت،
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كتب الًتاث ىي الكتب الدينية ابللغة العربية ك اؼباليوية كاعباكية أك  
اللغات األخرل يف إندكنيسا ابستخداـ حركؼ العرب,اليت يكتبها علماء 
يف الشرؽ األكسط, كعلماء إندكنيسيا أيضا. كتب الًتاث مطبوعة علي 

أف كتب الًتاث ىي Martin Van Bruinssenالقرطاس األصفر. قاؿ 
 25الكتب الكالسكية اؼبكتوبة حبركؼ العرب كيستعمل يف اؼبعهد.

 الكتاب الًتاث كمنهج  اؼبعهد اإلسالمي يتو ع  يف مقاـ خاص. 
ألف كجودىا ىو العنصر الرئيسي ككللك السمة اؼبميزة بُت اؼبعهد 

مادكرا ، اإلسالمي كاؼبؤسسات األخرل يف اؼبعهد اإلسالمي  يف جاكة ك 
مشًتكة ، ك ا  ًتاثكتب الانتشار العلم ، كأنواع الكتب كنظاـ تدريس  

سورككاف كابندكغاف, ىلا التشابو يؤدم إذل ذبانس كجهات نظر اغبياة 
ستنادان إذل السجالت التارخيية ، كالاقافة كاؼبمارسات الدينية بُت الطالب ك 

كخاصة اؼبصنفات فإف  اؼبعهد اإلسالمية درسن الكتب الكالسيكية ، 
ابللغة العربية كبدكف ىرككت أك غالبان ما يطلق  ًتاثتعليم كتاب الالشفعية ك 

عليو الكتب العارية. ىلا ىو األسلوب الوحيدة اللم مت تدريسها رظبيا يف 
اؼبعهد اإلسالمي يف إندكنيسيا. بشكل عاـ ، أييت الطالب من أماكن 

كتب الكالسيكية ، ككتاب بعيدة عن القرية هبدؼ الرغبة يف تعميق ال
أصوؿ الفقو ، كالفقو ، ككتاب التفسَت ، كاغبديث ،كغَت ذالك طور 
الطالب مهارات يف اللغة العربية أم كبوية كصرفية  ، الستكشاؼ اؼبعٌت 

 26كالتفسَت يف النصوص

                                                           
25

Martin Van Bruinssen, KitabKuning, 

PesantrendanTarekat,I(Bandung: Mizan, 1995), hlm. 12 
26

UmairsodanZainNur, Pesantren di Tengah Arus MUTU Pendidikan, 

(SEMARANG, RaSAIL media Group, 2011), hlm  36. 
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 ( انواع كتب الًتاث2
الكتب اإلسالمية الكالسيكية اليت تتعلم هبا يف اؼبعهد اإلسالمي عند 

 ـبسرم ظافر تنقسم على شبانية أقساـ كىي:ز 
اؼبواد اليت مت تعلمها يف البيزانًتين ابستخداـ الكتاب األصفر ىي ، من بُت  

أمور أخرل ، النحو, الصرؼ, التوحيد ، الفقو ، أصوؿ الفقو ، التفسَت ، 
 اغبديث ، التصوؼ ك األخالؽ ، كالعلـو الدينية األخرل

 ًتاثأ ية تعليمّ  كتب ال
ىي العامل اؼبهم اللم صار خصائص اؼبعهد حىت منظور   الًتاث كتب      

كإحدل العناصر اللم يكوف د ف اؼبعهد منها اؼبعلم كالطالب كاؼبسجد 
كاؼبعهد. ىلا اغباؿ يستطيع أف يابت أف كتب الصفراء معظم يف اؼبعهد .كىو  

العلـو مؤشر  ًتاثكصار  كتب الكخزنة العلـو كلكن   خزنة اغبياة أيضا. 
ىي تعطي االخبارم  ًتاثلرضبن كاحد أف أدكار  كتب ال. قاؿ عبد ا27كالصاحل
يف زماف   (Yurispudensial)منها يتعلق بوراثة احكاـ القضاء للطالب 

اؼبا ي كطريقة مصباحة غبصوؿ على حقيقة األبدية إذل هللا  كأدكار اغبياة يف 
 الزماف اؼبستقبل للمجتمع أيضا. 

ىو العملية اليت تنتج تغيَت قدرة القراءة كالكتابة  ًتاثكتب ال   فلللك أف تعليم
كالًتصبة  كتغيَت اؼبوقف كحيقق القيم احملتوية يف اؼبادة الدراسة )اؼبعريف كالشعورم 
كالنفسي(. اكال تعليم  كتب الصفراء يدرس يف اؼبعهد فقط كلكن يف الوقت 

ؼبدرسة الاانوية اليت تدخل يف اغبا ر كاَت من اؼبؤسسات الًتبية الرظبية خاصة ا
 منهاج الدراسية كتعليمها كالدراسة الزايدة. 

 ( خاسبة3
                                                           

27
Binti Maunah, Tradisi Intelektual Santri, (Yogjakarta: TERAS, 

2009) hlm. 32 
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من تلك اؼبادة يستطيع الباحث أف يلخص أف قدرة قراءة كتاب الًتاث 
ىو القدرة كاؼبهارة ككللك استعداد الشخص لفهم أفكار كرموز اللغة يف يعٍت 

للقارئ للحصوؿ على  نص كتاب الًتاث اللم يتم  بطو مع غرض اؼبقصود
 الرسالة أك اؼبعلومات يف كتاب الًتاث

 . اؼبعهداإلسالمي الساليف3
عبارة معهد إسالمي عن كلمتُت مًتابطتُت كؽبما نفس الغرض كمكاف 

كلمة الفندؽ مأخوذة من اللغة العربية كالفندؽ اللم اإلسالـ.    لدراسةمؤقت 
من كلمة ” pesantren“يعٍت غرفة نـو ، منزؿ ، فندؽ بسيط كؼبا 

“santri ” ببداية“pe  ” كأخَت“an  ” فبا يعٍت مكاف إقامة الطالب كعاما
  wetonأك  bandonganالتعلم كالتدريس يف اؼبعهد اإلسالمي يتوفر ب  

يعٍت معلم يقرء كيًتجم كيشرح كيتسع الكتب الكالسيكية ، بينما يكتب 
 الطالب مسائل مهمة من نصائح اؼبنح الدراسية.

كفقا ؽبلا اؼبصطلح ، اؼبعهد اإلسالمي ىو مؤسسة تعليمية إسالمية              
التقليدية ،مكاف الطالب يتعلم دين اإلسالـ كتطبيق التعاليم اإلسالمية 
ألشكاؿ السلوؾ اإلسالمية ، كفقا لإلماـ دمحم ابكاين  ىو مؤسسة تعليمية 

 كتدريسية لإلسالـ ، بشكل عاما بطرؽ غَت كالسيكية
 

 السابقاة الدراسات .ب 
( ابؼبو وع "تطبيق 04110137) 28حبث العلمي اللم كتبو إركاف فتح هللا .1

طريقة أماليت يف قرائة كتاب الًتاث يف معهد اغبكاـ اإلسالمية يف ماالنج" , يف 
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قسم تعليم علـو اإلسالمية كلية الًتبية كتدريس, عبامعة اإلسالمية اغبكومية يف 
 ماالنج.

الدراسة ىو أف تطبيق أماليت يف قرائة كتاب الًتاث يف معهد اغبكاـ اختتاـ ىله  
اإلسالمية مستمر يف التطور يف عملية التعليم كالتعلم, ألنو يبحث عن  أم 

 طرؽ أفضل إليصاؿ مواد أماليت اليت أكار طالهبم طالب اعبامعة أيضا.
 سيما فيما من اؼبؤكد أف الدافع معهد اغبكاـ اإلسالمية ىو قباح طالهبا, ال 

يتعلق بقرائة كتاب الًتاث اللم ىو اؼبادة الرئيسية أك الغرض الدافع من معهد 
اغبكاـ اإلسالمية نفسها ابستخداـ طريقة أماتسياليت اليت تستخدـ كمرجع يف 

 أنشطة التعليم كالتعلم.
فهلا البحث مع البحث السابق لو تشابو كاختالؼ, أما تشابو ىله الدراسة  

لسابق ىو استخدامة طريقة تعلم اللغة العربية. كالفرؽ بُت ىلا مع البحث ا
البحث كاألحباث السابقة ىو أف البحث السابق قد استخدـ تطبيق أماليت يف 

معهد معهد اغبكاـ, بينما استخدمت ىله الدراسة طريقة إبتدائي, كعقدت في
 نور اغبكمة اإلسالمية سببالنج ظبارنج

( ابؼبو وع "تطبيق طريقة 09420069) 29مارايحبث العلمي اللم كتبو أسال  .2
احملا رات النحوية يف التعلم القرائة لدم التالمل صف األكرل دبدرسة الانوية 
كاحد ىاشم يوغياكارات"، جامعة سوانف كاليجاكا االسالمية اغبكومية 

 يوغياكارات قسم تعليم اللغة العربية.
قة ىو أف يتمكن الطالب من تظهر نتائج حباو أف الغرض من تطبيق ىله الطري 

القرائتو بشكل صحيح كفقان ابعرابو كموقع اعبملة حبيث ديكن ترصبتها إذل 
 اإلندكنيسية بشكل صحيح. مت أخل مادة الدرس من كتاب فتح القريب.
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فهلا البحث مع البحث السابق لو التشابو كاالختالؼ،التشابو ىله الدراسة  
مع حبث العلم السابق ىو استخدامة طريقة تعلم اللغة العربية. كالفرؽ بُت ىلا 
البحث كاألحباث السابقة ىو أف البحث السابق قد استخدـ طريقة النحو 

نوية كاحد ىاشم كالًتصبة اليت نفلت على التالمل صف األكرل دبدرسة الا
معهد نور يوغياكارات.  بينما تستخدـ ىله الدراسة طريقة إبتدائي، كذبرم يف 

 اغبكمة اإلسالمية سببالنج ظبارنج
( ابؼبو وع "تعلم القواعد 06420025) 30حبث العلمي اللم كتبو أكرب فؤاد  .3

عن طريق استخداـ طريقة أماليت يف معهد جياقبور جياميس اإلسالمية"، كىو 
 ب جامعة سوانف كاليجاكا االسالمية اغبكومية قسم تعليم اللغة العربية.طال
: من الطالب 80تشَت نتائج ىله الدراسة إذل أف طريقة أماليت تعترب فعالة من  

: قالوا أهنم قادركف جدا على قرائة كتاب الًتاث 12القادرين على االقتناع ك 
ـبتلفة يف التعلم كعلى الرغم من أك العريب. بُت اؼبعهد كاؼبدرسة، تواجو مشاكل 

أف اؼبشكلة ىي سواءيعٍت ابلتحديد عن القواعد. كىلا مال إدخاؿ ـبتلف 
 أيضا, سوؼ يسبب مشاكل ـبتلفة خاصة متأثرة ابلعديد من العوامل.

ىلا البحث مع حبث سابق لو تشابو كاختالؼ, تشابو ىله الدراسة مع حبث  
اللغة العربية. كالفرؽ بُت ىلا البحث  العلم السابق ىو استخداـ طريقة تعلم

كاألحباث السابقة ىو أف البحث السابق استخدـ طريقة أماليت. كمت تنفيله يف 
معهد جياقبور جياميس اإلسالمية. بينما تستخدـ ىله الدراسة طريقة إبتدائي 

 معهد نور اغبكمة اإلسالمية سببالنج ظبارنجكذبرم يف 
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( ابؼبو وع " تطبيق 133211071) ميطيفر عز حبث العلمي اللم كتبو  .4
طريقة اإلبتدائي يف تعليم كتب الًتاث يف معهد اإلصالح اإلسالمي السلفي 

 ." ڠكولوف توجو مدينة ظبارا  ڠكاڠما
اختتاـ ىله الدراسة تطبيق طريقة اإلبتدائي يف تعليم كتب الًتاث يف معهد  

مستمر يف  ڠاكولوف توجو مدينة ظبار   ڠكاڠاإلصالح اإلسالمي السلفي ما
التطور يف عملية التعليم كالتعلم, ألنو يبحث عن  أم طرؽ أفضل إليصاؿ مواد 

 ابتدائ اليت أكار طالهبم طالب اعبامعة أيضا.
من اؼبؤكد أف الدافع معهد اإلصالح اإلسالمية ىو قباح طالهبا, ال سيما فيما  

الدافع من معهد  يتعلق بقرائة كتاب الًتاث اللم ىو اؼبادة الرئيسية أك الغرض
اإلصالح اإلسالمية نفسها ابستخداـ طريقة ابتدائ اليت تستخدـ كمرجع يف 

 أنشطة التعليم كالتعلم.
فهلا البحث مع البحث السابق لو تشابو كاختالؼ, أما تشابو ىله الدراسة  

مع البحث السابق ىو استخدامة طريقة تعلم اللغة العربية. كالفرؽ بُت ىلا 
ث السابقة ىو أف البحث السابق قد استخدـ تطبيق يف معهد البحث كاألحبا

معهد نور اإلصالح, بينما استخدمت ىله الدراسة طريقة إبتدائي, كعقدت في
 31اغبكمة اإلسالمية سببالنج ظبارنج

 
 فرضية البحثج. 

سوجيونو الفر ية يقاؿ كإجابة نظرية لصياغة اؼبشكالت البحاية ك عند 
كليس كإجابة  ذبريبية كبناءن على صياغة اؼبشكلة فيصاغ الفر ية, يعٍت يفًتض أف 
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أتثَت استخداـ طريقة االبتدائ على قدرة الطالب على قراءة كتاب الًتاث يكوف ؽبا 
 .نج ظبارنجيف الفصل الااين معهد نور اغبكمة اإلسالمية سببال

 كأما فر ية البحث
HO:  استخداـ طريقة االبتدائ دل يؤثرعلى قدرة قراءة كتاب الًتاث لدل الطالب

 .يف الفصل الااين معهد اغبكمة اإلسالمية سببالنج ظبارنج 
: HI  استخداـ طريقة االبتدائ يؤثرعلى قدرة قراءة كتاب الًتاث لدل الطالب يف

 اإلسالمية سببالنج ظبارنجالفصل الااين معهد اغبكمة 
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 الباب الثالث
 مناىج البحث

ك بعد أف شرح الباحث النظرية يف الباب الااين، أخلت اؼبناىج اؼبخصوصة 
 للبيااتت يف مكاف البحث. ك فيها أحباث متعددة، ك ىي كما يلي:

 نوع البحث  .أ 
الكمي. البحث كاف نوع ىلا البحث ىو حبث ميداين ابستخداـ اؼبنهج 

يف  32اؼبيداين ىو دراسة للحصوؿ على البياانت اليت ربدث ابلفعل يف اجملاؿ.
حُت أف اؼبنهج الكمي ىو اؼبنهج اللم يركز على ربليل البياانت العددية 

ىله اؼبنهج جبمع البياانت  33)األرقاـ( اليت حصوؿ عليها ابلطريقة اإلحصائية.
اث بعد الطالب يف قراءة كتاب الًت حوؿ استخداـ طريقة إبتيدائي ك قدرة 

 استخداـ الطريقة اإلبتدائ

 ووقتالبحثو  مكان .ب 
 مكاف البحث .1

يف معهد نور اغبكمة اإلسالمية يريد الباحث أف تعمل حبث للطالب 
 .سببالنج ظبارنج

 كقت البحث .2
 19الوقت عبمع البياانت ىلا البحث حواذل شهر كاحد، من اتريخ 

 2019يوين  21يوين إذل  اتريخ 

 اجملتمع اإلحصائي .ج 
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S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2000), hlm. 29. 
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اجملتمع اإلحصائي ىو العدد اإلصبارل لوحدات التحليل أم اؼبفعوؿ يف 
اجملتمع اإلحصائي ليس الناس فقط، كلكن األشياء الطبيعية أيضا  34البحث،

كغَتىا. اجملتمع اإلحصائي ليس اؼبقدار اؼبوجود يف الفاعل أك اؼبفعوؿ فقط، 
بل يشمل صبيع اػبصائص أك صفة اليت ؽبا الفاعل أك اؼبفعوؿ اللم يبحاو 

 35الباحث.
اين يف معهد ك يف ىلا البحث، أخدت الباحاة صبيع الطالب الفصل الا
لفصل الااين نور اغبكمة اإلسالمية سببالنج ظبارنج ك جعل الباحث الطالب ا

 كعدتو عشركف طالاب.

 ادلتغريات وادلؤشرات للبحث .د 
اؼبتغَتات يف البحث ىي أم شيء يف شكل ما اللم قرر الباحث 
ليبحث الباحث حىت حيصل الباحث على اؼبعلومات حوؿ اؼبو وع مث 

دان إذل عنواف ىلا البحث، يظهر اثناف من اؼبتغَتات استنا 36استنتاجها.
قدرة الطالب يف قراءة كتاب   (x)البحاية، ك ا استخداـ طريقة إبتيدائي  
 .(y)الًتاث بعد استخداـ الطريقة اإلبتدائ 

 اؼبتغَتة اؼبستقلة .1
اؼبتغَتة اؼبستقلة ىي اؼبتغَتة اليت تؤثر أك سبب التغيَت أك ظهور اؼبتغَتة   

 ك أما اؼبتغَتة اؼبستقلة يف ىلا البحث تعٍت طريقة إبتيدائي.   37التابعة.
                                                           

34
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 اؼبتغَتة التابعة  .2
ك اؼبتغَتة التابعة ىي اؼبتغَتة اليت يتأثر أك تصبح العاقبة من كوف اؼبتغَتة  

ك أما اؼبتغَتة اؼبستقلة يف ىلا البحث تعٍت قدرة الطالب يف قراءة  38اؼبستقلة.
 طريقة إبتيدائي.استخدموا  اللين الكتاب األصفر

 أما اؼبؤشرات يف اؼبتغَتين كما يلي: 
 طريقة إبتيدائي (.أ 

 دقة الطور يف تعليم بطريقة إبتيدائي (1
 قدرة الطالب يف قراءة كتاب الًتاث بعد استخداـ الطريقة اإلبتدائ (.ب 

 دقة إعطاء اغبركة  (1
 دقة الًتكيب   (2
 فهم معٌت اؼبفردات يف سياؽ صبلة معينة   (3
 سهل قراءة كتاب الًتاث   (4

 طريقة مجع البياانت .ه 
 أما الطريقة اليت استخدمتها الباحث عبمع البياانت كما يلي:

 طريقة اؼبالحظة  .1
عند بيمو كعبيتو، إف طريقة اؼبالحظة ىي عملية التحقيق اليت 
يقومها الباحث دبنتظما ك متعمدا ابستخداـ اغبواش )خاصة العينُت( 

استخدـ  39يلتقاطها الباحث فورا يف كقت اغبادث.على األحداث اليت 
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الباحث ىله الطريقة لتعرؼ األحواؿ الظاىرة اؼبوجودة يف مكاف البحث. 
 ك لتعريف بياانت البحث.

 طريقة االختبار .2
طريقة االختبار ىي صبع من األسئلة أك التدريبات أك غَتىا من 

ك القدرة أك  األدكات اؼبستخدمة لقياس اؼبهارات ك اؼبعرفة ك اللكاء
 Allenك عند ألُت بليب) 40اؼبوىبة اليت ؽبا األفراد أك اعبماعات.

Philips)  أف االختبار ىو أدكات القياس اليت تستخدمها الباحث
ليحصل على بياانت حوؿ ظبات فبيزة أك ؿبددة لفرد أك ؾبموعة. قد 
يكوف شكل االختبار أسئلة أك أك أكامر اليت جييبها ك يديرىا على 

أثر استخداـ طريقة  استخداـ الباحث ىله الطريقة ؼبعرفة 41ستجيب.اؼب
كتاب اإلبتدائ على مهارات الطالب يف قراءة الكتاب األصفر يف معهد 

 .نور اغبكمة اإلسالمية سببالنج ظبارنج
 طريقة التوثيق .3

طريقة التوثيق ىي تسجيل األحداث اؼبا ية بشكل النصوص أك  
إذف هبله الطريقة ذبمع الباحاة  42ص.الصور أك ألعماؿ الضحمة للشح

البياانت اللم ربتاج أليها من النصوص أك الصور أك غَت ذلك من 
الواثئق اؼبتنوعة. ك أراد الباحث أف ذبمع البياانت عن أثر استخداـ طريقة  
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Bumi Aksara, 2011), hlm.32. 
41

Phillips, Allen D. (1979). Measurement and Evaluation in physical 
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كتاب اإلبتدائ على مهارات الطالب يف قراءة الكتاب األصفر يف معهد 
 ارنجنور اغبكمة اإلسالمية سببالنج ظب

 طريقة حتليل البياانت .و 
 43ربديد طوؿ اؼبسافة للفئة يستخدـ ابلصيغة لتالية .1

I = 
 

 
 

 بياانت
R   =H- L +1 

K  =1 +3,3 log N 
 بياانت

I طوؿ مسافة الفصل = 
R نطاؽ البياانت  = 
K صبلة مسافة الفصل = 
Hأعلى قيمة = 
L أدىن قيمة = 
N 44= عدد اؼبستطلعُت 
 ربديد اؼبتوسط كاالكبراؼ اؼبعيارم ابلصيغة التالية  .2

 (  ربديد اؼبتوسط ابلصغة على النحو التارل ؛1
M = 
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MohNazir, MetodePenelitian, (Bogor: Ghalia Indonesia, 8102), hlm. 
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Mاؼبوسط اؼبطلوب = 
∑Xعدد الدرجات )القيم( اؼبوجودة = 
Nعدد اؼبو وعات اليت سبت دراستها = 
 45:ديد االكبراؼ اؼبعيارم ابستخداـ الصيغة التاليةرب  (2

SD =  √
     ̅ 2

  1
 

 46ربديد نوعية اؼبتغَت مع مقياس قياسي من طبسة  (3
 SD 1,5الوسط + 
 SD 0,5الوسط + 
 SD 0,5  -الوسط 
 SD 1,5 -الوسط 

 حتليل احباث اإلرتباط .ز 
 ربليل االرتباط ( أ

ربليل االرتباط ىو أسلوب ربليل ديكن استخدامو الختبار فر ية 
 product. تقنية االرتباط اؼبستخدمة ىي ارتباط47االرتباط أك الفر ية

moment يبحث ارتباط ىلا .product moment  عن العالقة بُت
 يف الصيغة كما يلي: 48اؼبتغَت اؼبستخدـ
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√   2    2 
 

 البياانت
 product momentأرقاـ مؤشر ارتباط     

∑xy  عدد الضرب بُت قطاعي =y  كx 
 بعد اكؿ تربيعها  Xعدد مسافة نتيجة = 2 ∑
 49بعد اكؿ تربيعهاYعدد اؼبسافة نتيجة = 2 ∑

50حبث معادلة خط االكبدار ابستخداـ صيغة اكبدار بسيطة  ابلصيغة التالية: (ب
 

Ŷ = a + bX 

 b =   
   

 2 
 

A =  ̅- b.  ̅ 

Ŷ = 
  

 
 

X = 
  

 
 

 الياانت
Ŷ القيمة اؼبتوقعة = 
A  اثبت أك إذا كاف السعر =X= 0  
B معامل االكبدار = 
X اؼبستقل= قيمة اؼبتغَت 

 حبث عن قيمة )تباين خط االكبدار( ( ج
ديكن يستخدـ من خالؿ اػبطوات  Fكيفية حساب قيمة 

 التالية:
                                                           

49
AnasSudijono, PengantarStatiskaPendidikan, hlm. 204 

50
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D, hlm122 
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 حبث اجملموع الًتبيعي ابلصيغة
     =  2 

 حبث عدد تربعي االكبدار مع الصيغة
      = 

     2

  2
 

      حبث عن درجات حرية االكبدار  
 X= عدد اؼبتغَت اؼبستقل   Kالبياف: 

 ابلصيغةregresiحبث اؼبتوسط الًتبعي 
          = 

     

     


 طلب مقدار تربيع ابلصيغة ؛
        =  2  -       

  طلب درجة حرية اؼبرارة ابلصيغة ؛
      = N – K – 1  

 طلب اؼبتوسط الًتبيعي ابلصيغة:
      = 

     

     
 

 ابلصيغة        طلب 
        = 

     

     
 

يف جدكؿ األ ية         ك         ربليل إ ايف تستخداـ ؼبقارنة قيمة 
 : ابالحتماؿ5البالغ 

فإف الفر ية تقبل، فهله يعٍت أف ىناؾ أتثَتنا من      <  اذا كانت 
استخداـ طريقة اإلبتدائ على قدرة الطالب على قراءة كتاب الًتاث يف 

 سببالنج ظبارنج معهد نور اغبكمة اإلسالميةالفصل الااين يف 
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كانت فإف الفر ية التقبل، فهله يعٍت أف ىناؾ ليست   >  اذا 
أتثَتنا من استخداـ طريقة اإلبتدائ على قدرة الطالب على قراءة كتاب 

 معهد نور اغبكمة اإلسالمية سببالنج ظبارنجالًتاث يف الفصل الااين يف 
 كما يلي  persialأك اختبار tد( خطوات اختبار 

 t α / 2 : N - 2: = 5اغبرجة مع مستول ىاـ =  tربديد قيمة  (1
 ، ابلصيغة : tربديد قيمة اختبار 

  
  √  2

√1    2
 

 بياانت
r معامل اإلرتباط = 
n اؼبستطلعُت = 

 ابلصيغة = Yمع اؼبتغَت  Xق( طلب معامل ربديد اؼبتغَت 
KD=     

2 x 1001 

KD = قيمة معامل ربديد 
r قيمة معامل التحديد = 
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 الباب الرابع
 ونتائج البحث وحتليل

 
تأثَت استخداـ طريقة االبتدائ على قدرة يقدـ ىلا الباب نتائج البحث عن

الطالب على قراءة كتاب الًتاث يف الفصل الااين معهد نور اغبكمة 
ربتوم علي مدينة ظبارنج. كجاء الباحث بتقدًن البياانت عنو اليت اإلسالمية

 األشياء اؼبتعلقة بطريقة اإلبتيدائي كاستخدامها, كىي كما يلي:
 مدينة مسارنجنور احلكمة اإلسالميةاللمحة عن معهد  .أ

 مدينة ظبارنجنور اغبكمة اإلسالمية الساؼبوقع اعبغرايف عن معهد  .1

مدينة ظبارانج.  ابسكورا رااي سببالنج يف الشارع  نور اغبكمةيقع معهد معهد 
كيلو مًتا من كسط اؼبدينة.كيقع ىلا اؼبعهد على أرض معهد اإلصالح  16

مًت مربع. كتبلغ مساحة  1000اإلسالمي السلفي اليت تغطي مساحة قدرىا 
 51مًت مربع. 700البناء فيها 

 نور اغبكمة اإلسالمية اتريخ أتسيس معهد  .2

سببالنج أسسو شيخ سيف الدين اغبج يف عاـ  نور اغبكمة اإلسالميةمعهد 
نور  كىو متخرج يف معهد إعانة اجملتهدين تغاؿ رجو يف اؼباض اؼبعهد 2016

مسكن طليب جامعي مث يدعوا طالب جامعي اف يتعلم العلـو  اغبكمة اإلسالمية
مال علـو النحو الصرؼ كالعقائد ككتاب الًتاث كالفقو الشفعي كربفيظ الدينية 
نور كيؤسس اؼبعهد اإلسالمي بتسمية معهد كالتوحيد كتريخ اإلسالـ القرأف 

ككاف ىلا اؼبعهد يريب األستاذ اضبد ـبلصوف األف كيتعلم فيو    اغبكمة اإلسالمية

                                                           
51
  البياواثالعامتوالىحيقتفيمعهذوىسالحكمتاإلسالميالسالفيسماسوذ
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كاسكانو طالب اعبامعي صبيعا يعٍت طالب من جامعة ديفو نغار كتاب الًتاث 
 اغبكومية كمن جامعة فوليتكيس اغبكومية

 غبكمةرؤية معهد نور ا .3

 الرؤية

عادل اإلسالمي كيتأدب ابألخالؽ معا لبناء جيل الشباب كبو الطالب الدينيين
 الكردية ػبدمة الدين كاجملتمع

 كالطالبأحواؿ األساتل  .4

 األساتل (أ

األستاذ ىو مكوف مهم جدا يف تنفيل التعليم ألنو علي الواجب عن إقامة نشاط 
اإلصالح اإلسالمي السلفي ىم من كبار التعلم. األساتل اللين يدرسوف يف معهد 

 52الطالب اللين حيصلوف على التفويض للتدريس كاألساتيل حوؿ اؼبعهد.
 الطالب (ب

الطالب ىم مفعوؿ التعليمية اليت ذبب تطوير إمكاانتو كحيتاج إذل التوجيو 
طالبنا. 62كاإلرشاد من اؼبعلم. كعدد الطالب يف معهد اإلصالح ىو 

53 
 ؼبعهد اإلصالح اإلسالمي السلفياألنشطة اليومية  .5

 54األنشطة اليومية (أ

                                                           
52
  2019رىلي 23أحذمهاألساتيزطشيقتاإلبتذائيفيتاسيدسحمتمقابلتمعاألستار
53

معهذوىسالحكمتاإلسالميالسالفيكياهيأحمذمخلصىنفيتاسيدمقابلتمعمذيش

 2019رىلي 23
54
 وتيزتالمشاهذةوالتىحيقفيوىسالحكمتاإلسالميالسالفيسماسوذ
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 4,1 جدكؿ

 األنشطة اليومية

 األنشطة الساعة

03:00-
04:45 

يستيقظ من النـو مث قياـ التهجد مث الصالة 
 الصبح صبعة

04:45-
06:00 

يتعلم كتب الًتاث يف الفصل كفقا لكل 
 مستوم

06:00-
07:00 

 الغسل كتناكؿ الفطور كيلىب ارل اعبامعة

07:00- 
15:00 

 يتعلم يف اعبامعة

14:30-
15:30 

 الغسل كالصالة العصر صباعة

15:30-
16:00 

يتعلم كتب الًتاث يف الفصل كفقا لكل 
 مستوم

16:00-
17:45 

 الراي ية ك األكلاإلسًتاحة ك 

18:00-
19:30 

 صالة اؼبغرب صباعة مث تالكة القرأف 

تعليم علـو الدين يف مدرسة السلفية -19:30
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 اإلصالح 21:00

21:00-
21:30 

 ساعات التعليم اإللزامي

21:30-
03:00 

 اسًتاحة أك يتعلم الدراسة اعبامعية

 
 55ةاألنشطة األسبوعي  (ب

 4,2 جدكؿ

 ةاألنشطة األسبوعي

 األنشطة اليوم

 العمل االجتماعي )األسبوع الرابع( يـو األحد

 الربزقبي كخطابةقرائة  ليلة اعبمعة

ليلة اعبمعة 
 الكليوكنية

 قرائة اؼبناقب

صباح يـو 
 اعبمعة

 56(ro’anتنظيف اؼبعهد )

                                                           
55

 وتيزتالمشاهذةوالتىحيقفيوىسالحكمتاإلسالميالسالفيسماسوذ
56

Kegiatanparasantridalamrangkamemeliharalingkunganpondokpesa

ntren yang dilakukansecara periodic yaknikerjabaktipembangunanataubersih-

bersihlingkunganpesantrensecarabersama-sama 
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 صباعة سورة الكهف يـو اعبمعة 

 

 التحتيةالوسائل كالبنية  .6

يف عملية التعليم ال ديكن فصلها عن كجود اؼبرافق كالبنية التحتية، كىلا 
التعليمية. ككلما كانت البنية التحتية  ركرم جدا لدعم ربقيق األىداؼ 

 أكار انعم أيضا يف ربقيق األىداؼ التعليمية., فأكار اكتماال
يشمل معهد نور اغبكمة اإلسالمي الساليف اؼبدعومة حالينا ابؼبرافق كىي  ك 

 كما يلي:
 اؼبسجد, مكاف للصالة اعبماعة كمركز األنشطة الدينية. (أ

 كالتعلم.الفصوؿ الدراسية, كتستخدـ للتعليم  (ب

القاعات لالجتماعات, كأنشطة الطالب األخرل, كقراءة. الربزاقبي,  (ث
 كاؼبناقشة, كغَتىا.

 ؾباؿ الراي ة. (ث

)مكاف التدريب كمهارات األعماؿ(, كأماكن التدريب TPKU (د
 للطالب اللين لديهم مهارات.

للحصوؿ على مكاف للخدمة للطالب POSKESTREN (س
 اؼبر ى.
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مرافق اغبماـ اليت ديكن أف تليب احتياجات إثنُت كستُت الطالب   (خ
 57مواقع. 6كىناؾ 

 بياانت الطالب .7
 4,3 جدكؿ

 طالبا 62عدد الطالب يف اؼبعهد نور اغبكمة اإلسالمية 

 اعبملة فصل  رقم
1 1 22 
2 2 20 
3 3 20 
 62 صبلة الطالب

 
 وصفية البياانت .ب

الباحث يف اغبصوؿ على بياانت حوؿ العالقة بُت استخداـ طريقة 
معهد اإلبتدائمع قدرة لطالب على قراءة كتاب الًتاث يف الفصل الاانيفي 

بطريقة توزيع االستبياانت مع أنواع نور اغبكمة اإلسالمية سببالنج ظبارنج 
اءات استبياانت االختيارة من متعدد تصل إذل طبسة عشر األسئلة حوؿ إجر 

استخداـ طريقة اإلبتدائ  للطالب لإلجابة كفقنا للتعليمات اؼبوجودة 
كيسًتشدكف دائمنا ابلباحث عند اإلجابة عليها ، مع اؼبستجيبُت بعشرين 

 طالبا

                                                           
57

 اإلسالميالسالفيسماسوذوىسالحكمتالبياواثالعامتوالىحيقتفيمعهذ
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كيفية إعطاء درجة عن طريق اؼبقارنة بُت اؼبؤشرات مع عناصر ك 
: مرارا ، درجة 4: مرارا جدا ، درجة 5فئات التقييم اؼبقدمة ىي درجة  .األداة
: قط كإذل جانب توزيع االستبياانت ، 1: ندرة كدرجة 2: كافية ، درجة 3

يستخدـ الباحث يف اغبصوؿ على البياانت كتقنيات االختبار أيضا لتحديد 
 قدرة الطالب على القراءة كتاب الًتاث

ككللك الباحث يف اغبصوؿ على البياانت ابستخداـ تقنيات اؼبراقبة 
معهد نور ديد األنشطة اؼبوجودة يف استخداـ طريقة اإلبتدائ يف كالتوثيق لتح

 .اغبكمة اإلسالمية سببالنج ظبارنج
 البياانت حتليل . ج

 أ( ربليل  البياانت ابستخداـ طريقة االبتيدئ  .
معهد نور ربليل بياانت استخداـ طريقة اإلبتدائ يف الفصل الااين يف         

 اغبكمة اإلسالمية سببالنج ظبارنج
ابستخداـ استبياف حيتوم على بياانت استخداـ طريقة اإلبتدائ يطلب       

 نتائج استبياف طريقة اإلبتدائ كما يلي : .عنصر سؤاؿ ك اما  15
 4.4جدكؿ 

 معهد نور اغبكمة اإلسالمية سببالنج ظبارنجالستخداـ طريقةيف الفصل الااين  درجات اإلختيارم

قيمة  قيمة جواب عينة
 (X)ؾبموعية

 SS S C K TP 5 4 3 2 1  
S 1-  4 6 4 1  20 24 12 2  58 
S 2-  1 5 6 3  5 20 18 6  49 
S 3-   7 4 4   28 12 8  48 
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S 4-  1 7 7   5 28 21   54 
S 5-    12 3    36 6  42 
S 6-   8 5 2   32 15 4  51 
S 7-  2 4 7 2  10 16 21 4  51 
S 8-  3 4 6 2  15 16 18 4  53 
S 9-  3 7 3 2  15 28 9 4  56 
S
10-  

 3 7 4 1  12 21 8 1 42 

S
11-  

3 7 4 1  15 28 12 2  57 

S
12-  

2 7 5 1  10 28 15 2  55 

S
13-  

2 4 7 2  10 16 21 4  51 

S
14-  

1 5 6 3  5 20 18 6  49 

S
15-  

10 3 2   50 12 6   68 

S
16-  

3 5 6 1  15 20 18 2  55 

S
17-  

5 6 3 1  25 24 9 2  60 
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S
18-  

 3 7 5   12 21 10  43 

S
19-  

5 4 6   25 16 18   59 

S
20-  

5 7 3   25 28 9   62 

 1063 صبلة
 

النتائج التالية من نتائج درجات اإلختيارم الستخداـ طريقة 
، مع معهد نور اغبكمة اإلسالمية سببالنج ظبارنج اإلبتدائ يف الفصل الااين  

، كأدىن قيمة  68قيمة  عينة ، مع أعلى 20من أصل  1063ما ؾبموعو 
 53.15، كدبتوسط  42

بعد حصوؿ قيمة االستبياف ابستخداـ طريقة اإلبتدائ مث حساب 
عدد الفواصل الزمنية للفصل كنطاقات البياانت ككبَتة فًتات الفصوؿ إلنشاء 

 .جدكؿ توزيع التعدد
 :حساب اؼبسافة للفصل ابستخداـ الصيغة التالية ( أ

K = 1+3,3log N 

  = 1+3,3log20 
  = 1+3,3 (1,301) 
  = 5, 2935=  

طريقة أعلى قيمة يناقص أبقل قيمة بزايدة بحساب ؾبموعة من البياانت  ( ب
 كاحد

 R = H-L+1 
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         = 68-42+1 
         = 27 

 :ج( حساب طوؿ مسافة الفصل ابستخداـ الصيغة التالية
  I =  

 
 

   = 275  
        = 5, 4   5=  

اغبساابت اليت مت إجراؤىا أعاله ، ديكن يعرؼ عدد مسافة استنادنا إذل  
الفصل الااين. كطوؿ مسافة الفصل الااين كابلتارل فإف جدكؿ توزيع الًتددات ىو  

 :كما يلي
 4.5جدكؿ     
 x  توزيع الًتدد لالستبياف اؼبتغَت       

مسافة 
 الفصل

توزيع 
 (%) تردد النسيب (f) الًتدد

42-46 3 15% 
47-51 6 30% 
52-56 5 25% 
57-61 4 20% 
62-66 1 5% 
67- 68 1 5% 
 N=20 100 % 

 
 د( حساب اؼبتواسط )اؼبتوسط( كاالكبراؼ اؼبعيارم
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بعد االنتهاء من إعادة تلخيص جدكؿ االستبياف يف أعالئو ، مث يهيئ جدكؿ 
حساب إلجياد اؼبتوسط كاالكبراؼ اؼبعيارم فيما يتعلق ابستخدامطريقة 

 معهد نور اغبكمة اإلسالمية سببالنج ظبارنجاإلبتدائ يف الفصل الااين 
الوارد يف تلييل انءن على جدكؿ اغبساب ، احباث اؼبتوسط كاالكبراؼ اؼبعيارم 

الستة أ مث حساب اؼبتوسطة )اؼبتوسطة( كاالكبراؼ اؼبعيارم ابستخداـ الصيغة 
 التالية
 حساب اؼبتواسط :  ( أ)

M =   

 
 

= 106320  
 = 53,15 

 االكبراؼ اؼبعيارمحساب   ( ب)

 SD = √      ̅ 2

  1  

        = √860 55
19  

  =√45 29 
 =6, 737=  

االكبراؼ اؼبعيارم ، مث إبجراء اؼبسافة للفئة بعد معرفة القيمة اؼبتوسطة كقيمة 
 من الدرجة األكلية إذل قيمة معيار مقياس اػبمسة

+M1,5 = SD 53,15+ 1,5(7) = 63,65 = 64 أعاله 
+M0,5 = SD 53,15+ 1,0(7) =56,65 = 57-63 
– M5,0  = SD  53,15 – 0, 5  (7=)49,65= 50-56 
M – 1,5SD= 53,15 – 1,5(7)= 42,65 = 43-49 كأقلو 
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معهد مث ؼبعرفة نوعية اؼبتغَتات ابستخداـ طريقة إلبتدائي يف الفصل الااين يف 
 ، مث إعداد اعبدكؿ التارل نور اغبكمة اإلسالمية سببالنج ظبارنج

 4.6جدكؿ 
معهد نور اغبكمة جودة الربانمج ابستخداـ طريقة اإلبتيدائ يف الفصل الااين يف 

 اإلسالمية سببالنج ظبارنج
 فئة مسافة رقم
 جيد جدا كأعاله64 1
 جيد 57-63 2
 كاؼ 50-56 3
 نقص 43-49 4
 نقص جدا كأقلو 42 5

من نتائج حساب البياانت ، ديكن اف يعرؼ أف متوسط القيمة فيما يتعلق 
 ."مع فئة "كافية 54-50كىو يف الفًتة  53.15ابستخداـ طريقة اإلبتدائ ىو 
 قراءة الكتاب الًتاثربليل بياانت قدرة الطالب يف 

معهد . ربليل البياانت لقدرة الطالب على قراءة كتاب الًتاثفي الفصل الااين يف 2
 نور اغبكمة اإلسالمية سببالنج ظبارنج

بياانت حوؿ قدرة الطالب على قراءة كتاب الًتاث ابلتناكؿ ابختبار قراءة تيجاف 
، كإعطاء معٌت كالًتكيب ، داركرم ، كاللم يتكوف من معايَت يف دقة إعطاء اغبركة

 :كالطالؽ كاما درجات االختبار ىي كما يلي
 

 4.7جدكؿ 
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معهد نور اغبكمة بياانت: قدرة الطالب على قراءة كتاب الًتاث يف الفصل الااين 
 اإلسالمية سببالنج ظبارنج

 قيمة عينة
 مقدار

إعطاء  
 اغبركة

إعطاء 
 الطالؽ الًتكيب معٌت

S 1-  20 20 30 10 80 
S 2-  25 20 30 10 85 
S 3-  30 20 20 10 80 
S 4-  25 25 20 5 70 
S -5  30 25 20 10 85 
S 6-  25 25 20 10 80 
S 7-  20 25 20 5 70 
S 8-  20 20 25 5 70 
S 9-  20 25 15 5 65 
S 10-  20 30 20 10 80 
S 11-  20 25 30 10 85 
S 12-  30 25 25 10 90 
S 13-  20 25 30 10 85 
S 14-  30 30 25 10 95 
S 15-  20 30 20 10 80 
S 16-  30 25 20 10 85 
S 17-  25 25 30 10 90 
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S 18-  20 20 20 10 70 
S19 30 25 30 10 95 
S20 20 30 20 10 80 
 1620 اؼبقدر

التارل من نتائج درجات قدرة الطالب يف قراءة الكتاب الًتاث يف الفصل الااين 
عينة ، أبعلى  20من  1620دبجموعو  معهد نور اغبكمة اإلسالمية سببالنج ظبارنج

 .81، كدبتوسط  65، كأدىن قيمة  95قيمة 
بعد حصوؿ درجة اإلختبار يف القدرة على قراءة كتاب الًتاث ، مث حساب عدد 

 .مسافة الفصل كنطاقات البياانت كطوؿ مسافة الفصل إلنشاء جدكؿ توزيع الًتدد
 حساب عدد اؼبسافة للفصل ( أ

 :خداـ الصيغة التاليةحساب مسافة الفصل ابست
K = 1+3,3log N 
  = 1+3,3 log 20 
  = 1+3,3 (1,301) 
  = 5, 295=  

 .حساب ؾبموعة البياانت بطريقة قيمة األعلى دبناقصة قيمة السفلى بزايدة كاحد ( ب
  R = H-L+1 

    = 95-65+1 
    = 31 

 :ج( حساب طوؿ مسافة الفصل ابستخداـ الصيغة التالية
I = 

 

 
 

          = 315  
  = 6, 26=  
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استنادنا إذل اغبساابت اليت مت إجراؤىا يف أعالئو ، يستطيع اف يعرؼ عدد اؼبسافة 
 :للفصل الااين  لللك يكوف جدكؿ توزيع الًتدد كما يلي

 4.8جدكؿ 
 جدكؿ توزيع الًتدد

 (%)معامل النسيب  (f) معامل مسافة الفصل
65 – 70 5 25% 
71–76  0% 
77–82 6 30% 
83–88 5 25% 
89–95 4 20% 
 N=20 100% صبلة

  
بعد االنتهاء من إعادة تلخيص جدكؿ االستبياف اللم فوقو ، ـ إبعداد  

جدكؿ غبساب إلجياد اؼبتوسط كاالكبراؼ اؼبعيارم فيما يتعلق بقدرة الطالب على قراءة  
استنادا عبدكؿ حساب  .معهد نور اغبكمة اإلسالميةكتاب الًتاث يف الفصل الااين 

لتناكؿ اؼبتوسط اللم يف التتمة مث حساب اؼبتوسط كاالكبراؼ اؼبعيارم ابستخداـ 
 :الصيغة التالية

 حساب اؼبتوسط ( أ)
     M =   

 
 

         = 162020  
   = 81 

 االكبراؼ اؼبعيارمحساب  ( ب)
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 SD =  √      ̅ 2

  1  

  = √1363
19  

      =√71 73 
   = 8, 478=  
 

اؼبتوسط كقيمة االكبراؼ اؼبعيارم ، قم إبجراء مسافة للفئة من الدرجة  بعد معرفة قيمة
 األكلية إذل قيمة مقياس اػبمسة :

M +1,5 = SD 81, + 1,5  (8) = 93 = 94 
M  +0,5 = SD 81+ 1,0  (8  ) =85 = 86–93 

– M5,0  = SD 81 – 0, 5  (8=) 77= 78–85 
– M 1,5SD=81– 1,5(8 )=  69 = 70–77 

  اذل أقلو = 69    
معهد مث ؼبعرفة اعبودة اؼبتغَتة لقدرة قراءة كتاب الًتاث يف الفصل الااين 

 :ابعبدكؿ التارل نور اغبكمة اإلسالمية سببالنج ظبارنج
 .6. 9جدكؿ 

معهد نور اغبكمة اإلسالمية سببالنج قدرة على قراءة كتاب الًتاث يف الفصل الااين 
 ابعبدكؿ التارل ظبارنج

No الطبقة اؼبسافة 
 جيد جدا كأعاله 94 1
 جيد 86-93 2
 كاؼ 76-85 3
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 نقص 70-77 4
 نقص جدا كأقلو 69 5

 
من نتائج حساب البياانت ، ديكن أف اف يعرؼ أف القيمة اؼبتوسط لقدرة قراءة  

، ىي  معهد نور اغبكمة اإلسالمية سببالنج ظبارنجكتاب الًتاث يف الفصل الااين 
 ."مع فئة "كافية 82-78كاليت ىي يف مساؼ  81

 . البحث األخَت3
مرحلة التحليل النهائية ىله ىي مرحلة اختبار الفر ية إلثبات قبوؿ الفر ية أك 

الفر ية اليت اقًتحها الباحث ىي "العالقة بُت استخداـ طريقة ابتيدائ مع  .رفضها
د نور اغبكمة اإلسالمية سببالنج معهقدرة قراءة كتاب الًتاث يف الفصل الااين 

 "2017/2018ابعبدكؿ التارل  عاـ دراسي  ظبارنج
 معXاستنادنا إذل جدكؿ العمل ، ديكن أف يعرؼ معامل االرتباط بُت متغَتات

Yاؼبوجودة يف اؼبلحق ابلقيم كما يلي: 
∑x = 2,8421   
∑y = 0  
∑xy = 127 
∑ 2= 860,55 
∑ 2 = 1380 

 يتم ابستخداـ صيغة  اإلكبدارة كاحدة كأمااػبطوات كالتارلالثبات ىله الفر ية 
 Y معX احباث االرتباطات بُت اؼبتغَتات ( أ

يف ىلا البحث ىو استخداـ طريقة اإلبدائ، كابلنسبة X اؼبتغَت
 Xابلنسبة إلجياد العالقة بُت اؼبتغَتين .ىو قدرة  قراءة كتاب الًتاثYللمتغَت
 :النحو التارل ابستخداـ صيغة غبظة اؼبنتج علىY مع
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√   2    2 
 

= 127
√ 860 55  1380  

 = 127
√1187559

 
 = 127

1089 752 
 = 0,116 
من نتائج االرتباط اللم يعامل الباحث اغبصوؿ على معامل االرتباطة 

  nب       معاعبدكؿ  يراجع   ، مث نتيجة حساب0,116=     
مع معايَت القياس إذا   )0,444=       : )5ؼبستول األ ية 20

 ىي مث ال توجد عالقة معنوية ذات أ ية بُت متغَتين،         <كانت
)            <   بناءن على حساب دطريقة االرتباط اليت مت اغبصوؿ عليها 

نتائج ىله اغبساابت أنو ال يوجد ارتباط إجيايب بُت استخداـ طريقة  )0,444
 .(Yقراءة كتاب الًتاث )بقدرة الطالب على  (X) اإلبتدائ 

4.10جدكؿ   
 X Yمعامل اإلرتباط                             

N            حصيلة 
5% 

 غَت أ ية 0,444 0,116 20
 
مث ؼبعرفة القوية أك  عفة االرتباط بُت اؼبتغَتين اؼبلكورين يف أعالئو ، ديكن اف يعرؼ يف 

 :اعبدكؿ التارل
 4,11جدكؿ 

 XYمعامل االرتباط منتفسَت  .
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 العوامل الفاصلة درجة االرتباط
0,99 – 0,00 منخفض جدا  
0,399 – 0,20 منخفض  
0,599 – 0,40 معتدؿ  
16200 – 16,1 قوي  

1,00 – 0,800 قوم جدا  
من اعبدكؿ يف أعالئو ، ديكن اف يعرؼ أف مستول االرتباط بُت استخداـ 

يف فئة  0.116كتاب الًتاث ىو طريقة اإلبتدائوقدرة طالب على قراءة  
 .0.199 - 0.00"منخفضة للغاية" ألنو يقع على فًتات تًتاكح بُت 

 ربليل االكبدارالبسيط ( ب
 :احباث عن معادلة خط االكبدار ابستخداـ صيغة اكبدار بسيط كما يلي

Ŷ = a + bX 
 b =      

 2 
 

    = 127
860 55 

    = 0,147 
A =  ̅- b.  ̅= 81- 0,147 (53,15) 
         = 81- 7,81305 
                     = 73,18695 
Ŷ =   

 
 = 162020  = 81 

X =   

 
 = 106320  = 53,15 

 
Ŷ = a + bX 
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 يعٍت معادلة خط االكبدارإذا                                  
    = 73,18695 + 0,147 X 

قيمة قدرة ، فإف  0)استخداـ طريقة اإلبتدائ( = Xيو ح أنو إذا كانت 
كإذا كانت قيمة  73.18695الطالب على قراءة كتاب الًتاث ىي 

استخداـ طريقة اإلبتدائ فتزيد من قيمة قدرة الطالب على قراءة الكتاب 
 .الًتاث

 )تباين خط االكبدار (Fج( يبحث قيمة 
 :خبالؿ اػبطوات التالية يستطيعديكن  Fكيفية حساب قيمة

 (1      =  2 
      = 1.363 

 (2       =      
2

  
2  

  = 127 
2

860 55 
         = 16 129860 55 
         = 18,742 
 (3       = 1 
 (4           =      

     
 

                  = 18 7421  = 18,742 
 (5         =  2  -       

 = 1.380 - 18,742 
  = 1.361,258 
 (6       = N – K – 1 = 20 – 1 -1= 18  
 (7       = 
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          = 1 361 25818  = 17,625 
 (8         =      

     
 

 = 18 74217 625 = 1,063 
% مث يدخل يف قاعدة اختبار أ ية ىي 5=       يف ىلا البحث 

فمعنو ال         >        فمعنو أ ية كلكن اذا        <        
 أ ية

يعٍت غَت مهم أف   1,063=        من نتائج اغبساابت ، يُعرؼ أف 
( دبعدؿ 35, 4)      <1,063         الفر ية غَت مقبولة ألف 

 :  5تعريفة مهم بنسبة 
 tد( ذبربة قيمة 

يف ىله البحث  .، يتم ربديد مستول األ ية أكالن  t قبل البحث عن قيمة
% مع درجة من حرية بسط كاحد a  5 = ابستخداـ مستول مهم

        (  مث حصلت على  N – 2  =20 – 2)من  18كاؼبقسمة 
 فإف اػبطوة التالية ىي العاور على سعر        بعد معرفة اؼبستول  % 5
t  بعد معرفة  .:5(        ، مث حصلت على (ابستخداـ الصيغة التالية

 t الية ىي العاور على قدر، فإف اػبطوة الت (       اؼبستول اؽباـ من 
 :ابستخداـ الصيغة التالية

  
  √  2
√1   2

 

 = 0 116√20 2
√1  0 1162

 
  = 0 116   4 242

√0 986 
 

   = 0 4920 986 
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   = 0,498 
. 

يعٍت أنو ليس من   894, 0=         من نتائج اغبساب ، من اؼبعركؼ أف 
عند مستول       < 894, 0=         اؼبهم أف الفر ية غَت مقبولة ، ألف 

 .:5األ ية 
احباث أتثَت استخداـ طريقة ابتيدائ األكذل على قدرة الطالب على قراءة كتاب  ق( مث

عن طريق إجياد معهد نور اغبكمة اإلسالمية سببالنج ظبارقبيف الفصل الااين  .الًتاث
 :مقدمنا على الطريق التالية (R square)معامل التحديد

 0,116=     يعرؼ 
R=     x     =    2x 100: 
                      = 0 1162 x 100: 
=  0,0134 x 100:  
                     = 1,34: 

 Y)استخداـ طرية اإلبتدائ( على اؼبتغَت xكىكلا ديكن اف يعرؼ أف أتثَت اؼبتغَت
:  98.66: ، يف حُت أف  1.34)قدرة الطالب على قراءة كتاب الًتاث( ىو 
 .اؼبتبقية ىي عامل اخر دل يبحث يف ىله البحث

 . مباحاة نتيجة البحث4
بناءن على معاعبة البياانت إحصائينا ، ستتم  .مت معاعبة البياانت إحصائيا

 :مناقشة دراسة أكار تعمقنا يف مناقشة نتائج البحث التالية
نتائج االختبارات اإلحصائية إذل أف القيمة اؼبتوسطة اؼبتعلقة ابستخداـ  

معهد نور اغبكمة اإلسالمية طريقة اإلبتدائ، كاليت تقع يف الفصل الااين 
مع فئة "كافية" على  54-50يف فاصل  53.15، ىي  سببالنج ظبارنج

 بناء على تلك الفئة  4.3النحو الوارد يف اعبدكؿ 
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استخداـ طريقة اإلبتدائ، اليت من صبلة برانمج  يف الفصل  إذان برانمج
ابلنسبة للقيمة  .، يكفي معهد نور اغبكمة اإلسالمية سببالنج ظبارنجالااين 

معهد اؼبتوسطة لقدرة الطالب على قراءة كتاب الًتاث يف الفصل الااين من 
بفئة "كافية"   82-78طالاب يف فًتة  81فقد بلغت  نور اغبكمة اإلسالمية

 4.6كما ىو مو ح يف اعبدكؿ 
ديكن اؼبوافقة  0.116 =    يف ربليل غبظة اؼبنتج ، من اؼبعركؼ أف

غَت مهم ،        ألف 0.444: = 5دبستول األ ية r_tabelعليو مع
بتدائ مع لللك ديكن االستنتاج أنو ال يوجد أتثَت كبَت بُت استخداـ طريقةاإل

 قدرة الطالب على قراءة كتاب الًتاث
استنادنا إذل مستول االرتباط ابستخداـ طريقة اإلبتدائ لقدرة الطالب 

ا" ألنو يقع يف  0,116على قراءة كتاب الًتاث جبملة  يف فئة "منخفضة جدن
عالكة على ذلك ، يف ربليل معادلة  .0.199 - 0.00الفًتة الفاصلة 

 Ŷ =73,18695 + 0,147كوف نتيجة معادلة االكبدار االكبدار البسيط ، ت
Xتدؿ على أنو إذا كانتX = )0)ابستخداـ طريقة اإلبتدائ 

كإذا زادت  73.18695فقيمة قدرة لطالب على قراءة كتاب الًتاث جبملة 
قيمة استخداـ طريقةاإلبتدائ، فستزداد قيمة قدرة اطالب على قراءة كتاب 

 إجيايب ، لللك ديكن القوؿ أف اذباه أتثَت اؼبتغَتمعامل االكبدار ىو  .الًتاث
X على Y موجب. 

مث من نتائج االختبار اؼبفًتض ابستخداـ اكبدار مسند فردم مت اغبصوؿ عليو 
: 5دبستول داللة          من خالؿ استشارة على   1,063 =         

اغبصيلة لللك ديكن أف  .فبا يعٍت أنو غَت مهم     >    يعٍت  0,35= 
 أف الفر ية اليت اقًتحها الباحث دل تقبل ،
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كىلا يعٍت أنو ال يوجد  أتثَت الستخداـ طريقة اإلبتدائ على قدرة الطالب 
معهد نور اغبكمة اإلسالمية سببالنج على قراءة كتاب الًتاث يف الفصل الااين 

 .2017/2018يف العاـ الدراسي  ظبارنج
=         لعمليات اغبسابية اؼبعركفةمع نتائج ا t مث ابستخداـ اختبار

=        يعٍت غَت مهم يعٍت أف الفر ية غَت مقبولة ، ألف  0,498
 .:5دبستول داللة قدره (1,734)        < 0,498

ؼبعرفة أتثَت استخداـ طريقةعلى القدرة اإلبتدائ على قراءة كتاب الًتاث من 
: ، يف حُت أف  1.34خالؿ البحث عن معامالت ؿبددة كاغبصوؿ  من 

 : اؼبتبقية ىي عامل اخر دل يبحث يف ىله البحث 98.66
 قيود البحث . د

أدرؾ الباحث يف تنفيل البحث ما زاؿ يتم بعيدا عن الكماؿ. ىناؾ حدث 
 القيود كما يلي:

ا .1
 لقيود يف كقت البحث

فعل البحث للباحث قصرا على الوقت ألنو ؿبدد جدا. ملك الباحث 
الوقت دبناسب حاجة البحث فقط. ك لو كاف قصرا لكنو يستطيع أف يكمل 

 الشركط يف البحث العلمي. 
ا .2

 لقيود يف كفاءة الباحث
يف تنفيل البحث ال بعد من العلم ، لللك أدرؾ الباحث قيود الكفاءة 

البحث العلمي. لكن اجتهد الباحث ابعبهد لننفيل خاصة يف العلم لكتابة 
 البحث دبناسب كفاءة العلم مع توجيو اؼبشرفُت.
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استخداـ اإلستبياف يف البحث ال ديلك اؼبزية دائما بل لو النقصة أيضا يعٍت 
من إجابة اجمليب اليت ال تفتح كامال يف إعطاء اإلجابة ك ديكن اإلجابة مؤثرة 

 على حاجة نفس اجمليب.
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 الباب اخلامس
 االختتام

 اخلالصة .أ 
أتثَت استخداـ طريقة االبتدائ على قدرة الطالب على عن  بناء على البحث

قراءة كتاب الًتاث يف الفصل الااين معهد نور اغبكمة اإلسالمية سببالنج ظبارنج عاـ 
 استنتج الباحث كما يلي: 2018/  2017دراسي  

نتائج االختبارات اإلحصائية إذل أف القيمة اؼبتوسطة اؼبتعلقة ابستخداـ طريقة 
،  معهد نور اغبكمة اإلسالمية سببالنج ظبارنجاإلبتدائ، كاليت تقع يف الفصل الااين 

مع فئة "كافية" على النحو الوارد يف اعبدكؿ  54-50يف فاصل  53.15ىي 
 بناء على تلك الفئة  4.3

تخداـ طريقة اإلبتدائ، اليت من صبلة برانمج  يف الفصل الااين إذان برانمج اس
ابلنسبة للقيمة اؼبتوسطة لقدرة  .، يكفي معهد نور اغبكمة اإلسالمية سببالنج ظبارنج

 معهد نور اغبكمة اإلسالميةالطالب على قراءة كتاب الًتاث يف الفصل الااين من 
كما ىو مو ح يف اعبدكؿ   بفئة "كافية" 82-78طالاب يف فًتة  81فقد بلغت 

4.6 
ديكن اؼبوافقة عليو  r_xy = 0.116يف ربليل غبظة اؼبنتج ، من اؼبعركؼ أف

غَت مهم ، لللك ديكن        ألف 0.444: = 5دبستول األ ية r_tabelمع
االستنتاج أنو ال يوجد أتثَت كبَت بُت استخداـ طريقةاإلبتدائ مع قدرة الطالب 

 على قراءة كتاب الًتاث
استنادنا إذل مستول االرتباط ابستخداـ طريقة اإلبتدائ لقدرة الطالب على 

ا" ألنو يقع يف الفًتة  0,116قراءة كتاب الًتاث جبملة  يف فئة "منخفضة جدن
عالكة على ذلك ، يف ربليل معادلة االكبدار البسيط  .0.199 - 0.00الفاصلة 
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تدؿ على أنو إذا  Ŷ =73,18695 + 0,147 X، تكوف نتيجة معادلة االكبدار 
 0)ابستخداـ طريقة اإلبتدائ( =  X كانت

كإذا زادت  73.18695فقيمة قدرة لطالب على قراءة كتاب الًتاث جبملة 
 .قيمة استخداـ طريقةاإلبتدائ، فستزداد قيمة قدرة اطالب على قراءة كتاب الًتاث

 Y على X اؼبتغَتمعامل االكبدار ىو إجيايب ، لللك ديكن القوؿ أف اذباه أتثَت 
 .موجب

مث من نتائج االختبار اؼبفًتض ابستخداـ اكبدار مسند فردم مت اغبصوؿ عليو 
: = 5دبستول داللة          من خالؿ استشارة على   1,063 =         

لللك ديكن أف اغبصيلة أف الفر ية  .فبا يعٍت أنو غَت مهم     >    يعٍت  0,35
 بل ،اليت اقًتحها الباحث دل تق

كىلا يعٍت أنو ال يوجد  أتثَت الستخداـ طريقة اإلبتدائ على قدرة الطالب 
معهد نور اغبكمة اإلسالمية سببالنج على قراءة كتاب الًتاث يف الفصل الااين 

 .2017/2018يف العاـ الدراسي  ظبارنج
=         مع نتائج العمليات اغبسابية اؼبعركفة t مث ابستخداـ اختبار

 0,498=         يعٍت غَت مهم يعٍت أف الفر ية غَت مقبولة ، ألف  0,498
 .:5دبستول داللة قدره (1,734)        <

ؼبعرفة أتثَت استخداـ طريقةعلى القدرة اإلبتدائ على قراءة كتاب الًتاث من 
: ، يف حُت أف  1.34خالؿ البحث عن معامالت ؿبددة كاغبصوؿ  من 

 خر دل يبحث يف ىله البحث: اؼبتبقية ىي عامل ا 98.66
 

 االقرتاحات .ب 
اف يكوف ىلا البحث خربة يرجى على اؼبعلمُت ابستخداـ طريقة اإلبتدائ  .1

 تعلم كتاب الًتاث جديدة يف ؾباؿ طريقة 
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ربسُت تدريس كتب اتراث ابستخداـ طريقة يرجى على اؼبعلمُت أف يشجع  .2
 ابتدائي

يرجى على الطالب أف يتعلموا اللغة العربية كي تستطيع مسابقة يف كوف  .3
 أف يكوف مساعدة للتالميل يف تنمية قدرة كتاب الًتاث.العاؼبي ك 

 
 اخلامتة .ج 

هللا اللل علم ابلقلم، علم اإلنساف ما دل يعلم، كالصالة كالسالـ  اغبمد
، كعلى ألو كأصحا بو، كمن تبعهم على نبياألمم، سيدان دمحم األجل األكـر

 .أما بعد.إبحساف إذل يـو األعظم
 كتابة ىلا البحث بعوف اهللا كىدايتو كتوفيقو ربت اؼبو وع "  انتهتفقد 

الطالب على قراءة كتاب الًتاث يف  كفاءةأثر استخداـ طريقة ابتدائ على  
عاـ  ڠاظبار  ڠسبباال الساليف الفصل الااين معهد نور اغبكمة اإلسالمي

 7102/  7102دراسي
كللا، يرجو الباحث .كيظن الباحث أف فيو يوجد اػبطيئات كالنقوص. 

االقًتاحات إلكماؿ ىلا البحث. كندعو اهللا تعاذل أف ينفعنا هبلا البحالنا 
 صبيعا. أمُت.
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Lampiran 1 

 

Daftar Responden Angkat Pengaruh Penggunaan Metode 

Ibtida,I dan Responden Kemampuan Membaca Kitab Kuning 

Kelas II Pondok Pesantren Nurul Hikmah Kecamatan 

Tembalang Kota Semarang. Tahun Ajaran 2017 / 2018 

No Nama 

1 Muhammad Imadudin 

2 Arif Mushofa 

3 Dikron Mayhadi 

4 Adi Nugroho 

5 Dzikrul 

6 Ali Muthohar 

7 Eko Satrio 

8 Anan Niam 

9 Iwan Faisal Tajung 

10 Muhammad syarif 

11 Bangun 

12 Panji 

13 Ahmad Rofiq 

14 Afrizal Maulana 

15 Ali Musthofa 

16 Fawaidh 

17 Alam Firmansyah 

18 Yogi Satrio 

19 Azka Maulana Dzul qornain 

20 Ahmad Mukhlisun 

 



Lampiran 2 

 

ANGKET PENGGUNAAN METODE IBTIDA’I 

Identitas Responden: 

Nama :  

Kelas : 

Petunjuk : 

Angket ini berisi 15 item pertanyaan tentang penggunaan 

metode Ibtida’i. Bacalah dengan cermat setiap pernyataan. 

Kemudian, berikan jawaban dengan cara memberi tanda cek (√) 

pada salah satu pilihan jawaban yang paling sesuai dengan 

tingkat persetujuan anda dengan pilihan jawaban sebagai 

berikut: 

SS : Sangat Sering 

S : Sering 

C : Cukup  

K : Kurang  

TP : Tidak Pernah 



Jawaban anda tidak menuntut jawaban benar atau salah dan 

tidak berhubungan dengan penentuan kelulusan atau hal lain 

yang akan merugikan anda di Pondok Pesantren ini. 

Kesungguhan dan kejujuran anda dalam menjawab merupakan 

bantuan yang amat berguna. Karena itu diharapkan anda 

menjawab semua soal yang tersedia. 

Atas bantuan dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih. 

 

        

        Peneliti 

, 

           Ahmad   Khafidin 

      

 

 

 

 

 



Angket Penggunaan Metode Ibtida’i 

N0 Pernyataan SS S C K TP 

1 Ketika guru menerangkan saya 

mendengarkan dengan seksama 

     

2 Saya bertanya kepada guru, jika ada 

pelajaran yang kurang dipahami 

     

3 Saya melafadzkan  Syi’ir nadzoman di 

metode Ibtida’I sesuai yang diajarkan oleh 

guru 

     

4 Saya memahami syi’ir nadzoman yang ada 

di kitab metode Ibtidai sesuai yang 

diterangkan oleh guru 

     

5 Saya  sering mendapatkan pertanyaan-

pertanyaan dari guru  terkait singkatan 

Nahwu dan maknanya  

     

6 Saya memahami fungsi-fungsi kitab yang 

dipegang  

     

7 Ketika memulai mengaji saya membaca 

bacaan pegon dan membaca  tulisan paling 

atas sebelum basmaalah 

     

8 Saya membaca basmllah dan tulisan paling 

atas bersama-sama secara serempak  

     



9 Saya selalu memperhatikan guru ketika 

diajarkan menulis pegon  

     

10 Saya mendapatkan nilai  di buku prestasi 

ketika guru memberikan tugas  

     

11 Saya  membaca arti bahasa Indonesia pada 

kitab besar sesuai nomor bintang dengan 

tidak mengeraskan suara 

     

12 Setelah setoran hafalan , saya memulai 

pelajaran dengan kitab besar, yaitu memulai 

dengan membaca الحود   

     

13 Saya membaca kitab besar sesuai dengan 

batasan nomor bintang sesuai  yang dibatasi 

oleh guru 

     

14 Saya membaca kitab praktik (sorogan) di 

hadapan guru secara antrian 

     

15 Saya  melanjutkan membaca kitab praktik 

sesuai kemampuan  

     

 

 

 

 



Kisi-kisi angket santri 

Variabel Indikator Nomor Jumlah  

Penggunaan 

metode Ibtida’i 

Prosess 

mengimplemantasikan 

langkah-langkah 

metode Ibtida’i 

1,2,3,4,5,6.7,8,9,1

0,11, 

12,13,14,15, 

15 

 

Skor untuk setiap pernyataan: 

Pernyataan positif pada angket penggunaan metode Ibtida’i pada 

nomor 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,penskorannya sebagai 

berikut: 

Sangat sering : 5 

Sering: 4 

Cukup : 3 

Kurang : 2 

Tidak pernah: 1 

 

 



Lampiran 3 

Tabel Perhiungan Mencari rata-rata dan Standar deviasi 

Variabel X (Penggunaan Metode  Ibtida’i) 

no X (X- ̅) (X- ̅)
2 

1 58 4,85 23,5225 

2 49 -4,15 17,2225 

3 48 -5,15 26,5225 

4 54 0,85 0,7225 

5 42 -11,15 124,3225 

6 51 -2,15 4,6225 

7 51 -2,15 4,6225 

8 53 -0,15 0,0225 

9 56 2,85 8,1225 

10 42 -11,15 124,3225 

11 57 3,85 14,8225 

12 55 1,85 3,4225 

13 51 -2,15 4,6225 

14 49 -4,15 17,2225 

15 68 14,85 220,5225 

16 55 1,85 3,4225 

17 60 6,85 46,9225 

18 43 -10,15 103,0225 

19 59 5,85 34,2225 

20 62 8,85 78,3225 

  1063   860,55 

 

 

 



1) Menghitung mean (rata-rata) 

M = 
  

 
  

     = 
    

  
  

            = 53.15 

2) Menghitung standar deviasi  

 SD =  √
     ̅  

   
 

        = √
      

  
  

        =√               

           =  6,7299409554  dibulatkan menjadi 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 4 

Tabel Perhiungan Mencari rata-rata dan Standar deviasi 

Variabel Y (Kemampuan Membaca Kita Kuning) 

NO Y (Y- ̅) (Y- ̅)
2 

1 80 -1 1 

2 85 4 16 

3 80 -1 1 

4 70 -11 121 

5 85 4 16 

6 80 -1 1 

7 70 -11 121 

8 70 -11 121 

9 65 -16 256 

10 80 -1 1 

11 85 4 16 

12 90 9 81 

13 85 4 16 

14 95 14 196 

15 80 -1 1 

16 85 4 16 

17 90 9 81 

18 70 -11 121 

19 95 14 196 

20 80 -1 1 

  1620   1363 

 

 

 



1) Menghitung mean (rata-rata)  

      M = 
  

 
 

          = 
    

  
 

            = 81 

2) Menghitung standar deviasi 

    SD =  √
     ̅  

   
 

          = √
    

  
 

          =√        

                  = 8,4697 dibulatkan menjadi 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 5 

Tabel kerja Koefisien Korelasi antara Variabel X( Penggunaan 

Metode Ibtida’i) dengan Variabel Y(Kemampuan Membaca 

Kitab Kuning)   

Nomor y (X- ̅) y(Y- ̅) xy x
2 y

2 

1 4,85 -1 -4,85 23,5225 1 

2 -4,15 4 -16,6 17,2225 16 

3 -5,15 -1 5,15 26,5225 1 

4 0,85 -11 -9,35 0,7225 121 

5 -11,15 4 -44,6 124,3225 16 

6 -2,15 -1 2,15 4,6225 1 

7 -2,15 -11 23,65 4,6225 121 

8 -0,15 -11 1,65 0,0225 121 

9 2,85 -16 -45,6 8,1225 256 

10 -11,15 -1 11,15 124,3225 1 

11 3,85 4 15,4 14,8225 16 

12 1,85 9 16,65 3,4225 81 

13 -2,15 4 -8,6 4,6225 16 

14 -4,15 14 -58,1 17,2225 196 

15 14,85 -1 -14,85 220,5225 1 

16 1,85 4 7,4 3,4225 16 

17 6,85 9 61,65 46,9225 81 

18 -10,15 -11 111,65 103,0225 121 

19 5,85 14 81,9 34,2225 196 

20 8,85 -1 -8,85 78,3225 1 

  2,84217 0 127 860,55 1380 

 

 



Lampiran 6 

Perhitungan Koefisien Korelasi antara Variabel X dengan 

Variabel Y, diketahui: 

∑x = 2,8421   

∑y   = 0  

∑xy = 127 

∑   = 860,55 

∑   = 1380 

Perhitungan: 

    
   

√          
 

                              = 
   

√              
 

                             = 
   

√       
 

                                             = 
   

        
 

                                   = 0,116 

Dari hasil korelasi yang telah dilakukan diperoleh koefisien 

korelasi    = 0,116, selanjutnya hasil perhitungan     

dikonsultasikan dengan        dengan N 20dari taraf 

signifisikansi 5% (        0,444) dengan kriteria penguiannya 

adalah jika    <         maka terdapat tidak adanya korelasi yang 

signifisikan antara dua variable. Berdasarkan perhitungan teknik 

korelasi diperoleh    <         (0,116 < 0,444). Hasil perhitungan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya korelasi yang 



positif antara penggunaan metode ibtida’I (X) terhadap 

kemampuan santri dalam membaca kitab kuning. 

Tabel 4.7. Koefisiensi Korelasi XY   

N            kesimpulan 
5% 

20 0,116 0,444 Tidak 

Signifikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 7 

Mencaripersamaan garis regresi dengan rumus 

regresi sederhana sebagai berikut: 

Ŷ = a + bX 

 b =   
   

   
 

    = 
   

      
 

    = 0,147 

A =  ̅- b.  ̅= 81- 0,147 (53,15) 

               = 81- 7,81305 

                     = 73,18695 

Ŷ = 
  

 
 = 

    

  
 = 81 

X = 
  

 
 = 

    

  
 = 53,15 

Jadi persamaan regresinya adalah 

Ŷ = a + bX 

    = 73,18695 + 0,147 X 

 

 

 



Lampiran 8 

a. Mencari nilai F (varian garis regresi) 

Cara menghitung nilai F dapat dilakukan dengan 

langkah langkah sebahai berikut:  

1)      =    

      = 1.363 

2)       = 
      

    

         = 
      

      
 

         = 
      

      
 

         = 18,742 

3)       = 1 

4)           = 
     

     
 

                  = 
      

 
 = 18,742 

5)         =     -       

       = 1.380 - 18,742 

  = 1.361,258 

6)       = N – K – 1 = 20 – 1 -1= 18  



7)       = 
     

     
 

          = 
         

  
 = 17,625 

8)         = 
     

     
 

 = 
      

      
 = 1,063 

Dalam penelitian ini        5%=  4,35 kemudian 

dimasukkan kedalam kaidah pengujian signifikansi, 

yaitu         >        maka artinya signifikan tetapi 

apabila         <         artinya tidak signifikan. 

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa         = 

1,063 berati tidak signifikan artinya hepotesis tidak 

diterima, karena         = 1,063 < <        (4,35) pada 

tarf signifikansi 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 9 

a. Uji T 

Mencari harga t dengan menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

   
  √   

√     
 

  = 
     √    

√         
 

                   = 
             

√     
 

              = 
     

     
 

              = 0,498 

Dari hasil perhitungan diketahui          0,498 berarti tidak 

signifikan artinya hipotesis tidak diterima, karena         = 

0,498 <        (1,734) pada taraf signifikansi 5%. 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 10 

a. Kontribusi antara variable X dan variable Y 

Selanjutnya mencari pengaruh penggunaan metode Ibtida,I 

terhadap kemampuan santri dalam membaca kitab kuning di 

Pondok Pesantren. Dengan mencari koefisien determinasi ( 

R square) terlebih dahulu dengan cara sebagai berikut: 

Di ketahui    = 0,116 

R=     x      =     
  x 100% 

                      =        x 100% 

                     =  0,0134 x 100%  

                     = 1,34% 

        Dengan demikian dapat  diketahui bahwa besar 

pengaruh variabel  x (penggunaan metode ibtida’I) terhadap 

variable Y (kemampuan mebaca kitab kuning) sebesar 

1,34%, adapun sisanya 98.66% yang merupakan faktor lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

 

 

 

 



Lampiran 11 

 



Lampiran 12 

 



 

Lampiran 13 

Dokumentasi Penelitian 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran 14 
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