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 الملخص

رجامعةروايلرسوجنوراإلسالميةراحلكوميةرمسارانجىفرتعليمراللغةرالعربيةرمبعهدررالتعزير
ر(ٕٖٗ٘ٓٙٓٓٗٔ:رألفىررزقيةر)راالسم

رنظامرذالذيرينفرإسالميةرتعليميةرمؤسسةرىورمسارانجروايلرسوجنوجامعةرمعهدر
رادلتعلقةرالسياسةربوضعرادلعهدريقومرلذلك  .إلجنليزيةاروراللغةرالعربيةرأيراللغةراللغة،رثنائي

رتناقشوررلالريفربالًتتيب رالذي رالعلمي رالبحث رأما رالتعزيرراللغة. رتنفيذ رىو ريفرالباحثة
 مسارانج.وايلرسوجنوراإلسالميةرراحلكوميةرالعربيةرمبعهدراجلامعةرراللغةرتعليم

رأوال،ىيرالدراسةرىذهرمنرضاغرراال رردلعرفةر: راللغةرالتعأشكال رتعليم ريف زير
رمبعهد ررالعربية رجامعة راحلكومية راإلسالمية رسوجنو رثانياً،وايل رتنفيذرمسارانج. التعزيررردلعرفة

ردلعرفةرثالثاً،رمسارانج.روايلرسوجنوراإلسالميةراحلكوميةجامعةريفرتعليمراللغةرالعربيةررمبعهدر
 مسارانج.رإلسالميةراحلكوميةاروايلرسوجنوجامعةرتعليمراللغةرالعربيةرمبعهدررأثررالتعزيرريف

ر رمصادررالبحثرالدراسةرىذهاستخدمت رمديراتررالبحثرىذارالنوعي. ىي
رالطالبات، رو رتقنياترادلعهد رأما رادلعهد. رالبحثرىذاريفرادلستخدمةرالبياناترمجعرووثائق

رمثروادلقابلة،رادلالحظةرىي تقليلررخاللرمنرادلقدمةرالبياناترحتليلرتقنياتروالوثائق.
 راإلثبات.وررالبياناتروعرضر،البيانات

رأنرنتائجروأظهرت رادلعهدريفربورادلعمولرالعربيةراللغةرتعليمريفرالتعزيررالبحث
الكالمررعدمرمثلربالعربية،رالناطقةرواألنشطةرالعربيةربالًتتيبرادلتعلقرالنظامرجبميعريرتبط

العربيةرراللغةرتعليمريفررالتعزيرأشكالراخلطابة.رونسيانراحملادثة،رأنشطةراتباعروعدمرالعربية،
رمبعهد رتنفذ رراليت رسوجنواجلامعة رتربية،رغريرتعزيرروايل رو رالتوبيخرمنراجلسدي ربينها:

ررتسعىرتحذير،الور ربعضرحفظرواحدة،رورقةرحبجمرإنشاء،رجعلرادلفردات،رٕٓوحفظ
راللغةرتعليمرررالتعزيرريفأثأماررادلفردات.روتكرارروقوفراليقوترالنفيس،ركتابريفرالفصول
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ر رمبعهد رالعربية راحلكوميةجامعة راإلسالمية رسوجنو رأنرمسارانجروايل رميكن رالطالبات رضد
 والسلبية.ررراإلجيابيةأثريسب
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 الشعار
 

رلِنَ ْفِسوِر َارجيجَاِىدج رَوَمْنرَجاَىَدرفَِإَّنم
Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu 

adalah untuk dirinya sendiri. 
(Al-'Ankabut: 6)1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                             

1
 Departemen agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: 

Diponegoro, 2009), hal. 396. 
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 اإلهداء
 

 يرالباحثةرىذارالبحثرإىل:هتد
رحنةوررحنفيراحملًتمنيرالديور .ٔ رأحسنرربّياينروللذينر،الدارينريفراهللرمهارأسعدرنور

 صغارارالتأديبرأحسنروأدبينربيةالًتر
 ادلعلمونراحملًتمونرالذينرعلموينرعلوماركثرية .ٕ
ينرحللرالذينرساعدوررٕٗٔٓرسنةرالعربيةراللغةرتعليمرقسمرأصدقائيراالحباءريفمجيعر .ٖ

 ادلشكالت
 مجيعرأصدقائيراالحباءريفرمعهدرداررالنجاح .ٗ
 كلرعائليتراحملبوباتور .٘

 أمين ,الجزاء بأحسن يجزيهم أن اهلل أسأل
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 والتقدير الشكر كلمة

رالعادلنيرهللراحلمد روادلرررأشرفرعلىروالسالمروالصالةررب رسيدناراألنبياء سلني
يثرقدرورقوتورالعظيمرحبعني.رفإينرأشكرراهللرتعاىلرعلىرفضلورمجزلمدروعلىرالوروصحبورأ

روايلر راجلامعة رمبعهد رالعربية راللغة رتعليم رىف رالتعزير ر"تنفيذ رادلوضوع: رحتت رالبحث رىذا مت
رىذار ركمال ر رألجل ريساعدين رمن رإىل رشكرا رأقول رو رمسارانج" راحلكومية راإلسالمية سوجنو

رالبحثرالعلمي،روىم:
رراىرر .ٔ رالدكتور رادلاجستالسيد روايلرريجا رجبامعة روالتدريس رالًتبية رعلوم ركلية ركعميد

 سوجنوراإلسالميةراحلكوميةرمسارانج.
رادلاجست .ٕ رإمساعيل رأمحد رالدكتور روايلرريالسيد رجبامعة رالعربية راللغة رتعليم رقسم ركرئيس

 سوجنوراإلسالميةراحلكوميةرمسارانج.
رأمحدرالدكتورراألستاذ .ٖ روالسيد رادلاجستري رحجر ركمشرفنيررإبن رادلاجستري رالدين زىر

 للباحثةرىفرإدتامرىذارالبحثرالعلميرأثناءرشغلهما.
راإلسالميةر .ٗ رسوجنو روايل رجبامعة رالتدريس رو رالًتبية ركلية ريف روالعاملني راحملاضرين ومجيع

 احلكوميةرمسارانج.
راإلسالميةر .٘ رسوجنو روايل راجلامعة رمعهد ركمدير رادلاجستري ر رفضوالن رالدكتور السيد

 كوميةرمسارانج.احل
 مديراترمعهدرراجلامعةروايلرسوجنوراإلسالميةراحلكوميةرمسارانج. .ٙ
 علي.والديرحنفيرورنوررحنةرالذينرقدرمنحارالباحثةركلرالتشجيعروالدعاءر .ٚ
ر .ٛ رمرحلة رالعربية راللغة رتعليم رقسم ريف رسوجنوررٕٗٔٓاألصدقاء روايل رجبامعة ميالدية

رالذين رمسارانج راحلكومية راألولرراإلسالمية رادلستوي رمن رمعا رللتعلم رالباحثة ريقًتنون قد
 حىتراآلن.
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رمذلرويسهلرحسنارجزءارجيزيهمراهللرأنرالتقدير،روبالغرالشكررجزيلرمذلرفمين
ربوقاموررمارأضعافراألجررمذلروجيعلرمجيعارمأمورى رالبحثرذاىرأنيجعلراهللرأسأل . ا

رتمختروأخريا،. العربيةراللغةروتثقيفرتعمقرىفروإياهرويوفقناورعليراطلعرنودلرلنارنافعارالعلمي
 . أستعنيإليوروررالطريقرأقومرإىلرعنيوادلروفقادلرواهللر :بقولرالباحثة
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 الباب األول
 مقدمة  

 خلفية البحث -أ 
، نزل هبا الذكر احلكيم غة الوحييكفي اللغة العربية رفعة وشرفا أهنا ل

ليخرج الناس من الظلمات إىل النور، وقد تعلق هبا العجم عن طريق القران 
. 1الكرمي، فسكنت قلوهبم، واستولت على ألسنتهم، وكادت تنسيهم رطانتهم

ف منها  اللغة العربية لديها موق تطور احلضارة العربية يف العامل الدويل، متشى مع
بسبب موقعها، أصبحت اللغة العربية أمرا 2لغات الدولة.كلغة الدين، والعلوم، و 

ا للتعلم. يف الوقت احلايل، قد حصلت اللغة العربية على جزء جيد نسبيا ملح
يف إندونيسيا، سواء يف ادلؤسسات الرمسية أو غري الرمسية، ألن اللغة العربية 
تدرس من مرحلة ما قبل ادلدرسة إىل الكلية، خاصة يف ادلؤسسات التعليمية 

 .اإلسالمية
سات التعليمية اإلسالمية الذي ادلعهد الدييّن اإلسالمّي احد من ادلؤس

فيو. تعليم اللغة العربية ادلطبقة يف ادلعهد الدييّن  يوجد تعيلم اللغة العربية
يف معهد الدييّن اإلسالمّي الّسلف أو التقليدّي عادة ادلزيد   .اإلسالمّي خمتلفة

من الرتكيز على التعليم من خالل الكتاب الرتاث أو الكتاب األصفر مع نظام 
أما يف ادلعهد الدييّن اإلسالمّي العصرّي ، تعليم   3غان أو بندوجنان.سورو 

 .الكتاب األصفر ليس بارز جدا
                                                             

( ،  2222ة، ، ) القاىرة: تةزية طباعطرق التدريس اخلاصة بالللغة العربية والرتبية اإلسالمية فخر الدين عامر،1
 . 27ص. 

2
  Imam Makruf, Strategi Pembelajaran Aktif (Semarang: Need Press, 

2009), hlm 7. 

3
 Mahfud Junaedi, Ilmu Pendidikan Islam: Filsafat dan 

Pengembangan (Semarang: Rasail Media Group, 2010), hlm.197. 



2 

إلسالمّي الذي احد من ادلعهد الدييّن ا وايل سوجنوامعة اجلمعهد 
نظام التعليم م الّسلفي باستخدام الكتاب الرتاث و يوّحد بني نظام التعلي

بالثنائية اللغة ىي ظاىرة  احلديث الذي ينفذ نظام الثنائية اللغة. ويقصد
اجتماعية تعين استعمال الفرد أو اجملتمع يف منطقة معينة للغتني مثل 

وايل معهد اجلامعة 4سويسرا.استعمال الفرنسية واألدلانية يف أجزاء من 
احد من ادلؤسسات الذي يقوم برتبّية مع فكرة التكامل بني اجلامعة  سوجنو

فاءة اللغوية كونو يستطيع ان يزود الك .و ادلعهد اللدييّن اإلسالميّ 
لطالبات ، ألنو يطبق الربنامج لواجب اللغة مع نظام ثنائي اللغة ىي اللغة 

 .العربية و اإلجنليزية. أما ستبحث الباحثة ىي اللغة العربية
جامعة وايل سوجنو باللغة جلميع لدعم برنامج اللغة، يلزم معهد و   

لى استخدام الطالبات. بسبب تطبيق نظام ثنائي اللغة، جتب الطالبات ع
اللغة العربية بينما يف بيئة ادلعهد. على الرغم قد طبقت اللغة إلزامية، ولكن 
ال تزال ىناك بعض الطالبات الاليت تنتهكون اللغة. للطالبات الاليت 

 تنتهكون اللغة سيتم فرض التعزير أو العقاب.
. يف الرتبية اإلسالمية، التعزير ىو واحد من األدوات التعليمية

مستخدمة لتحقيق ام بعمد و رتبية ىي العوامل الرتبية اليت تقات الاألدو 
لتأثري على حتقيق األدوات التعليمية ذلا دور كبري  5أىداف الرتبيىة ادلعينة.

من حيث الشكل، وتنقسم األدوات التعليمية  6ادلنشودة.األىداف الرتبوية 
                                                             

( ، 2212، )سورابايا: مطبعة دار العلوم اللغوية، حماضرة يف علم اللغة االجتماعيحممد عفيف الدين دمياطي،  4
 . 97 ص.

5
 Arif Rohman, Memahami Pendidikan & Ilmu Pendidikan, 

(Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2009), hlm. 178.  

6
  Ramayulis, Dasar-Dasar Kependidikan Suatu Pengantar Ilmu 

Pendidikan, (Jakarta: Kalam Mulia, 2015), hlm. 225.  
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ىي أدوات تعليمية يف شكل عالج  ادلعلم، و عمل )أ(  :مها إىل نوعني، و
نف على أهنا برامج جاىزة. )ب( كائنات  للمعلمني للمتعلمني، لذلك تص

الطبيعة، وتنقسم األدوات  أن حيث ت تعليمية، لذلك ىو اخلردوات.كأدوا
)أ( الوقائية )ب( العالجية اليت األدوات  :مها التعليمية أيضا إىل قسمني، و

يف  .الوقائية ىي األدوات اليت تنوي منع حدوث األشياء غري ادلرغوب فيها
لتحسني. ويف ىذه احلالة، يشمل لاألداة العالجية  حني أن القصد من

 7.و العالجية أيضا التعزير األدوات التعليمية الوقائية
م التعزير ىو ادلعاناة اليت يلحقها أو يتعمدىا شخص )الوالد أو ادلعل 

يف ادلعهد الدييّن يستخدم التعزير  8.خطأ أو غري ذلك( بعد جرمية أو
ىا مرة  لن يكرروا اإلسالمّي لتصحيح فرد الطالب ليدركوا أخطائهم و

ىناك قول مأثور يقول: "ألن جزء من البلطي يكسر احلليب  9أخرى.
ىذا ىو، ألن مساح ادلخالفات أو االنتهاكات جملموعة صغرية،  الربميل"، و

عزير ليكون تفكريا ميكن أن يؤدي إىل إحلاق الضرر مبجموعات أكرب. الت
اجلسدية أو القصرية  ودرسا لآلخرين من أجل لن يتابعوا االنتهاكات.

و لكن نفسيا و أىداف الطويلة  األجل، يبدو أنو عمل مؤمل ومدمر.
األجل، التعزير أن يؤدي إىل صور وحاالت نفسية الذي يسمح الناس 

ن أن خيلق باخلوف من ارتكاب اجلرائم أو االنتهاكات الطويل األجل ميك

                                                             
7
  Arif Rohman, Memahami Pendidikan & Ilmu Pendidikan, hlm. 179. 

8 Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 186. 

9 Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 186.  
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آمنة وسلمية وخالية من اجلرمية، والذي بدوره ميكن أن خيلق عمال بارعون 
 12فكريا، ومهارة، أخالقيا، وروحيا.

تعزير ىو منو االلتزام، أي ثبات اإلرادة، ومثابرة اذلدف اإلضايف لل
يكرر خمالفاتو أو  كي الإخالص التصميم، لعمل أفضل؛ ل ادلوقف، و

ينتهكو؛ لن يفعل الشيء نفسو مرة أخرى يف نفس ادلكان أو يف مكان 
ولذلك فإن اذلدف من تنفيذ التعزير يف معهد وايل سوجنوا ىو  11آخر.

  .زيادة الوعي باللغة دائما، سواء عند التعليم أو بعد التعليم
بناء على ىذه اخللفية، هتتم ادلؤلفة بإجراء حبث بادلوضوع "تنفيذ   

اجلامعة وايل سوجنوا مسارانج"، حبسب تعزير يف تعليم اللغة العربية مبعهد 
 مل تبحث ىذه ادلشكلة مبعهد وايل سوجنوا مسارانج من قبل. مؤلفة

 
 مسائلال تحديد -ب 

يف ىذ البحث  وبناء على اخللفية ادلذكورة السابقة، ميكن حتديد ادلسائل
 :على النحو التايل

وايل سوجنو امعة اجليف تعليم اللغة العربية مبعهد  التعزير أشكال ما .1
 مسارانج ؟اإلسالمية  احلكومية 

امعة واىل سوجنو اجلمبعهد التعزير يف تعليم اللغة العربية تنفيذ  يتم كيف .2
 مسارانج؟  اإلسالمية احلكومية 

                                                             
10

Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan 

Pendidikan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 373-374.  

11
Prayitno, Pendidikan Dasar Teori dan Praksis, (Jakarta: PT 

Gramedia, 2009), hlm.171.  
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وايل معة جلاا معهدعلى طالبات  أثر التعزير يف تعليم اللغة العربية ما .3
 مسارانج ؟اإلسالمية احلكومية  سوجنو

 فوائده و أهداف البحث    -ج 
  أىداف البحث .1

وايل سوجنو امعة اجليف تعليم اللغة العربية مبعهد  التعزير أشكال دلعرفةأ. 
 مسارانج.اإلسالمية احلكومية 

وايل سوجنو امعة اجليف تعليم اللغة العربية  مبعهد التعزير  ب. دلعرفة تنفيذ
 مسارانج. اإلسالمية احلكومية

 وايل سوجنوامعة اجليف تعليم اللغة العربية مبعهد  زيرج. دلعرفة أثر التع
 مسارانج. اإلسالمية احلكومية

 . فوائد البحث:2
 ( نظريا1

التعزير يف تعليم لطالبات معهد لزيادة النظرة ترتبط مع أشكال تنفيذ أ. 
 مسارانج. وايل سوجنوامعة اجل
وايل  معة ااجل مبعهد تعليم اللغة العربيةعرفة عن تنفيذ التعزير يف لزيادة مب. 

 مسارانج. سوجنو
تعليم اللغة العربية على طالبات عرفة حول أثر تنفيذ التعزير يف ج. لزيادة م         

                                                                                                                                      .ادلعهد
       عمليا) 2   

منضبطة   طالباتلتكون وايل سوجنو امعة اجلعطاء ادلدلول إىل معهد إل
 .يها يف ادلعهدباللغة العربية وتلتزم بالنظام ادلنصوص عل
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 الباب الثاني  
 الهيكل النظري

 الوصفي النظري -أ
 ( تعريف التنفيذٔ

السياسات، أو االبتكار يذ ىو عملية تطبيق األفكار واظتفاىيم و لتنفا  
ر، سواء كان ذلك التغيَتات يف إلجراءات العملية اليت يكون عتا أثيف ا

  Oxford Advance    Learner’sيفعارف واظتهارات والقيم واظتواقف. اظت
Dictionary  يقال أن التنفيذ ىو "وضع شيء يف الواقع" )تنفيذ شيء أن

 ٔعطي تأثَت(.ي
 )العقاب( ( التعزيرٕ

 أ. تعريف التعزير    
من الكلمة العربية "التعزير" الذي ىو شتقة مكلمة التعزير 

يعّزر" و ىو ما يعٍت معاقبة و  -در من الكلمة "عّزرشكل مص
 ٕتدريب االنضباط.

و أّما وفقا ظتصطلح اضتكم الشرعي التعزير وسائل الوقاية 
التدريب  على جرائم اصتناية اليت ليس عتا قانون اضتد و، الكفارة و 

  ٖالقصاص.

                                                             
1
 Mulyasa, Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

Kemandirian Guru dan Kepala Sekolah, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008) , 

hal. 178. 

2
 Ali Ma‟shum dan Zainal Abidin Munawwir, Kamus Al Munawwir 

Arab-Indonesia terlengkap, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984), hlm. 

925.  
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م هبا شخص؛ التعزير ىو نتيجة أو ذتار اظتخالفات اليت يقو 
سواء كانت أخطاء متعمدة أو غَت متعمدة؛ سواء األخطاء الكبَتة 

 ٗوالصغَتة.
التعزير من حيث النفسية ىو الطريقة اليت استخدمت 

سارة اليت أجريت من قبل الخالل الظروف اظتعاكسة أو خربة غَت 
 .لذي يسقط اآلخرين عمداشخص ا

وفقا للغزايل، فإن التعزير ىو فعل حيث شخص واعية و 
متعمدا بإلقاء اضتزن على اآلخر من أجل حتسُت أو زتاية نفسو من 

و  .ميع أنواع التجاوزاتصتالضعف البدين و الروحي، و بالتايل جتنب 
تمكن التعزير ىي اظتالذ األخَت إذا تأنيب و التحذيرات و اظتشورة مل ت

ويف الوقت نفسو، يقول أزتد  .من منع الطفل من ارتكاب جردية
 ٘تفسَت أن التعزير ىو العنصر اظتؤمل، يف النفس واصتسد.

ذكر عبد الرزتن النحالوي عليو بالًتىيب الذي ىو 
يف  .التهديد أو التخويف من خالل التعزير على فعل شيء ؽتنوع

أن التعزير ىو الفعل   (Amir Daien Indrakusuma)حُت يعرف
الذي يقع على الطفل واعية و متعمدا حيت يسبب الويل، وبالتايل 

 بح واعية و وعد بعدم تكرار ذلك.صيفإن الطفل س

                                                                                                                                   
3
 Ali Ma‟shum dan Zainal Abidin Munawwir, Kamus Al Munawwir 

Arab-Indonesia terlengkap, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984), hlm. 

925. 

4
 Prayitno, Pendidikan Dasar Teori dan Praksis, ... , hlm.153.   

5 Muhammad Husnur Rofiq, “Kedisiplinan  Siswa Melalui Hukuman 

Dalam Perspektif Stakeholder Pendidikan”, Nidhomul Haq vol. 2 No.2, Juli 

2017, hlm . 80.  
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ومنذ ذلك اضتُت، اعترب التعزير أداة تعليمية خاصة ظتوقفو، 
ْتيث ال ينفذ التعزير على ميدان العدالة فحسب، وإمنا ينفذ أيضا 

  ٙعلى رتيع اظتيادين، مبا يف ذلك التعليم.
والتعزير ليس عمال انتقاميا، بل التعزير يهدف إىل 

يسعى اظتعلمون الناجحون إىل تثقيف أطفاعتم بأساليب  التثقيف.
ان الطفل أقل وإذا ك اظتكافأة اليت تكون ذات مغزى وال تنسى.

حضارة، فإن اظتريب يضطر إىل اظتعاقبة، ولكن من حيث اظتبدأ و نظام 
  ٚالتعزير، فإن الطفل يرى أن األمر ال ينبغي االستهانة بو.

 ۰ٕتعزير " يستخدم القرآن كلمة "عقاب" يف اإلسالم "ال
، ٔٔ، العمران: ٕٔٔ، وٜٙٔحرفا، وىي: سورة البقرة:  ٔٔمرة يف 

، ٖٔ، األنفال: ٚٙٔ ، األعارف:5ٙٔ، األنعام: ٜٛ، و ٕاظتائدة: 
، سورة ٗٔ، صاد: 3ٕو  ٙ، و الرعد: 5ٕ، و ٜٗ، و 5ٕو 

األيات  . عندما انتباه كلٚو  ٗ، و اضتشر: ٕٕو، و  5، ٖالغافر: 
يبدو أن كلمة األغلبية "عقاب" تسبقها كلمة "شديد" )األكثر، و 

جدا والكثَت جدا(، ورتيعهم من إظهار معٌت الشر و العذاب حزين.  
 كما قال ا:

بُوا بِآيَاتَِنا فََأَخَذُىُم اللَُّو    َكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن َوالَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم َكذَّ
 ﴾ٔٔآل عمران:﴿ لَّوُ َشِديُد اْلِعَقابِ ِبُذنُوهِبِْم َو ال

                                                             
6
 Ramayulis, Dasar-Dasar Kependidikan Suatu Pengantar Ilmu 

Pendidikan, (Jakarta: Kalam Mulia, 2015), hlm.  223-224.  

7
، ) القاهرة: دار السالم، (، الطبيعت هىسىست التربيت العوليت للطفل هدايت هللا أحود الشاش،  

   .۳٦٨الرابعت، ص. 
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من ىذه اآلية دتكن أن تفهم أن كلمة "عقاب" يظهر على        
نتيجة ألفعال اإلنسان الشريرة. فيما يتعلق بالتعليم لجزاء اإلمث 

 اإلسالمي "عقاب" يعٍت:
 أ( الة تربية السارة و القمعية األكثر غَت ؽتتعة.

 ٛئة من الطالب.ب( اظتكافأة من األفعال السي 
العشرات أو حىت اظتئات من اآليات اليت تتطابق معها يف 
القرآن الذي ىو يف األساس التعزير. شرح اضتديث التعزير أيضا، أي 

يم الطفل لقيام الصالة بدأ يف سن سبع من عمره، ورمبا عندما تعل
  .ضرب يف سن عشر سنوات من عمره إن مل يكن يصلي

َها َوُىْم  ُمُروا َأْواَلدَُكْم بِالصَّاَلِة َوُىْم أَبْ َناُء َسْبِع ِسِنَُت َواْضرِبُوُىْم َعَلي ْ
نَ ُهْم يف اْلَمَضاِجعِ   ٜ.ه ابوا داود()روا أَبْ َناُء َعْشٍر  َوفَ رُِّقوا بَ ي ْ

ينفذ اإلسالم رتيع التقنيات التعليمية: عدم السماح ألي  
النافذة اليت مل تدخل للوصول إىل الروح. يستخدم اإلسالم أمثلة 
منوذجية ونصيحة وهتديدات ومكافآت، ولكن باإلضافة إىل ذلك 

أيضا طرق ؼتيفة وهتديد على ؼتتلف اظتستويات، من  يسعى
 ٓٔالتهديدات لتنفيذ التهديد.

                                                             
8 Muhammad Aulia Rahman, Pengantar Ilmu dan Metodologi 

Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), hlm. 129-131. 

9 Bukhari Umar, Hadis Tarbawi, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 120.    

10 Muhammad Quthb, Sistem Pendidikan Islam, terj. Salman Harun 

(Bandung: Al ma‟arif, 1988), hlm. 343   
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قال ابن سينا إذا كان جيرب اظتعلم على استخدام التعزير،            
 ٔٔل وسيلة ونقل اضتكمة يف حتديد اضتد القانوين.جيب أن يزن يف ك

ولذلك الدين اإلسالمي يطبق التعزير على كل من يرتكب جردية، 
شياء اليت جيب مراعاهتا، مثل العمر ومستوى األا ىناك وتطبيقه

 اظتخالفة.
 

 أهداف التعزيرب. 
ىو احد من وسائل الًتبية. ال ديكن حتقيق الًتبية  تعزيرال   

اإلنسان  طبيعةبتنفيذ طريقة واحدة فقط. فذلك ألن ديناميات 
ؼتتلفة يف االستجابة لتأثَت بعض وسائل اإلعالم الًتبوية. يستجيب 

 .لبعض مع نصيحة واحدة، أو مع دافع واحد أو هتديد ظترة واحدةا
فبعضها يستجيب للمشورة والدوافع والتهديدات مرارا. ولذلك، جيب 
أن يكون التعزير وفقا ظتستوى االنتهاك الذي ترتكبو الطالبات. وجيب 
تنفيذ التعزير أن يتضمن عناصر القيمة اإلجيابية اليت سيتم تنفيذىا يف 

 لتعليم. عملية ا
التعزير يف  ال عبد الرزتان، فإن اعتدف من تنفيذوفقا صتم   

الًتبية اإلسالمية ليس سوى تقدمي التوجيو و االىتمام، و ليس 
لالنتقام أو الرضا. و لذلك، جيب اضترص على شخصية الطفل اظتعٍت 
وحالتو قبل أن يعاقبو الشخص، ويبلغو خطأه، ويشجعو على 

 .طائو وسهوه عندما يصححو الطفلتصحيح نفسو، ويغفر أخ
                                                             

11 Muhammad „Athijah Al-Abrasjy, Dasar-Dasar Pokok Pendidikan 

Islam, terj. Bustami A.Gani dan Djohar Bahri (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 

hlm.156. 
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يكشف اثنا حسن فهمي عن ىدف التعزير يف الًتبية  
اعتدف من التعزير لو معٌت إجيايب، ألنو   اإلسالمية على النحو التايل

يهدف إىل حتسُت وتوجيو، وليس غترد االنتقام، وبالتايل اظتسلمون 
ألهنم  حريصون على معرفة طبيعة و مزاج أطفاعتم قبل أن يعاقبهم،

يريدون أيضا تشجيع األطفال على أن يكونوا نشطُت يف حتديد 
 .أخطائهم، وعتذا ينسون أخطاء األطفال وال يكشفون عن أسرارىم

 يف حُت وفقا لكارتيٍت كارتونو، اعتدف من التعزير يف الًتبية ىي:
 خطأه، و لن يكرره مرة أخرى. . تصحيح الفرد اظتعٍت ليدركٔ
يستمر يف منط السلوك اظتنحرف، والسيئة   انو ال. زتاية اصتاين حىتٕ

 الشيئة.و 
رج من اطتطأ )اظتشاغب، الشر، غَت . كما حيمي غتتمع اطتاٖ

أخالقية، اصتنائية، غَت طبيعية و ىكذا( اليت يرتكبها طفل أو شخص 
 بالغ.

، ديكن أن يؤخذ يف تنادا إىل بينة ىدف التعزير سابقةاس
الًتبية اإلسالمية إلصالح األخطاء اليت االعتبار أن ىدف التعزير يف 

، بدال من القيام بالثأر و الًتبية ىنا يشجع خصوصا األطفال ارتكب
 .اظتعلمُت على معرفة مزاجو، و تبيعات و األخالق طالبو قبل التعزير

يف حُت أن اعتدف الرئيسي من التعزير يف الًتبية اإلسالمية ىو الوقاية 
يم، ومعٌت الوقاية ىو منع لصانع اطتطأ و التدريس واضتماية والتعل

كي ال يتابع أن يرتكب األخطاء مرة أخرى، و جعل الدروس ل
 ٕٔللمتعلمُت االخر.

                                                             
12

 Muhammad Fauzi, “Pemberian Hukuman Dalam Perspektif 

Pendidikan Islam”, Al-Ibroh, Vol. I No.1, Juni 2016, hlm.35-36.  
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 نظريات التعزير ج. 
 : النظريات اظتتعلقة بالتعزير كما يليمن بُت     
 أ(  نظرية االنتقام     

وفقا عتذه النظرية، يقام بالتعزير انتقاما من االنتهاكات واصترائم اليت     
ارتكبها شخص. و بطبيعة اضتال، ال ينبغي استخدام ىذه النظرية يف 

 .التعليم مبدرسة
 ب( نظرية التحسُت    

لذلك، فإن  .التعزير للقضاء على اصتردية وفقا عتذه النظرية، جيري
الغرض من التعزير ىو إصالح اظتخالف لتجنب اإلرتكاب مثل ىذه 
األخطاء مرة أخرى. ىذه النظرية تربوية ألهنا تعتزم لتحسُت اظتخالف، 

 .سواء يف الظاىرية أو الباطنية
 ج( نظرية اضتماية

من األفعال غَت وفقا عتذه النظرية، يقام بالتعزير ضتماية اجملتمع 
وهبذ التعزير، ديكن زتاية اجملتمع من اصترائم اليت يرتكبها  .الطبيعية

 .اظتخالف
 د( نظرية التعويض

الستبدال اطتسائر اليت عانت منها  وفقا عتذه النظرية يقام بالتعزير
يقام هبذ التعزير معظمو يف اجملتمع أو نتيجة للجرائم أو االنتهاكات. 

 .اضتكومة
ألن مع ىذا  ية التعليمية، ما زالت ىذه النظرية غَت كافية.ويف العمل

النوع من التعزير قد اصبح الطفل غَت مذنب أو خاطئة ألن ذنبو قد 
 .دفع مع التعزير
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 ه( نظرية اطتوف  
وفقا عتذه النظرية، يقام بالتعزير ليقضي بشعر اطتوف على اظتخالف 

من القيام هبذا الفعل بسبب فعلو الذي خيالفو حىت يكون دائما خائفا 
 ٖٔويريد أن يًتكو.

 

 د. أنواع التعزير 
 :أ( ىناك آراء اليت تفرق التعزير إىل نوعُت مها  

صد جتنب أو عدم االنتهاك. ( التعزير الوقائي، ىو التعزير اظترتكب بقٔ
ويهدف ىذا التعزير ظتنع االنتهاك من اضتدوث ْتيث كان يقوم بو قبل 

على سبيل اظتثال، سجن شخص أو احتجازه يف  أن يتم انتهاك. 
السجن، )يف انتظار قرار القاضي(؛ بسبب اضتالة اليت احتجز فيها يف 

 .السجن
االنتهاك، بوجود خطيئة ( التعزير القمعي، ىو التعزير اليت يرتكبها ٕ

 .لذلك، يقام هبذا التعزير بعد انتهاك أو خطأ .مرتكبة
ب( فّرق ويليام ستَتن ثالثة أنواع من التعزير اليت تسّوي بنمو األطفال الذين 

 حيصلون على التعزير.
 ( التعزير اإللزامئ

يف الغالب، فإن الناس يربطون بُت التعزير واصتردية أو اظتخالفة، و بُت 
لتخلص الشعور غَت السارة  ظتعاناة النارتة عن التعزير و اصتردية اظترتكبة.ا

)التعزير(، وعادة اجتنب الشخص أو الطفل عن األعمال السيئة أو 
 اظتمنوعة.

                                                             
13 Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2014), hal. 187-188.  
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 ( التعزير اظتنطقيٕ
يستخدم ىذ التعزير على األطفال الكابرون قليال. مع ىذ التعزير، 

يدرك  ة لعملو أو أعمالو السيئة.يفهم الطفل أن التعزير ىو نتيجة منطقي
شتح  على سبيل اظتثال، الطفل أن التعزير ىو النتيجة من اطتطأ ارتكبو.

ألن جاء متأخرا جدا، عامر سجنو  السبورة ألنو سطر و وسحو.امر 
 .اظتعلم يف اظتدرسة لقيام بالعمل الذي مل يكتمل بعد

 ( التعزير اظتعياري3
ذي يهدف إىل حتسُت معنويات األطفال. التعزير اظتعياري ىو التعزير ال

هبذ التعزير على انتهاكات معيار األخالق مثل الكذب والغش  يقام
وىكذا، فإن التعزير اظتعياري يرتبط ارتباطا وثيقا جدا بتشكيل  والسرقة.

شخصية األطفال. هبذ التعزير، يسعى اظتعلم إىل التأثَت ضمَت الطفل، و 
ز رغبتو أن يفعل اطتَت دائما ويتجنب يدان الطفل من ؼتالفتو، ويعز 

 .الشر
 ج( باإلضافة إىل التقسيم اظتذكور أعاله، ديييز أيضا التعزير على النحو التايل:

 ( التعزير الطبيعئ
، Rousseauوفقا  J.J. Rousseauاظتدافع عن ىذا التعزير ىو 

األطفال عند يولد على الفطرة، و تنظيف رتيع البقاع والشرور. أما 
 تدمَت الطفل فهو اجملتمع البشري نفسو. لذلك، اقًتح سبب

Rousseau  األطفال وفقا لطبيعة. بل ىو أيضا عن  عليمأن يكون ت
أن إىل "التعزير الطبيعي". دع الطبيعة  الدعوةRousseau التعزير 

 الطفل. تعاقب
إذا كان الطفل الذي يلعب سكُت مث خفض إصبعو، أو            

اظتياه القذرة، مث واضتكة، ىو التعزير الطبيعي. دع الطفل الذي يلعب 
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يشعر بنتائجو القانونية من أفعالو بأن الطفل سوف يدرك  أن الطفل
 عن التعزير.  Rousseauبنفسو. وىكذا، رأي 

ؿتن ال منكن القبول بو دتاما.  Rousseauبناء على نظرية 
قيقة يف بعض األشياء الصغَتة أو اطتفيفة، أحيانا ىناك أيضا ح

من عمره  ٔ،5. على سبيل اظتثال، فإن صيب يبلغ Rousseauنظرية ل
لن يريد أن يطلب من سيجارة والده بعد الشعور بأن نار السجارة 
ساخنة. الطفل أكثر حذرا إلغالق باب منزلو ألنو كان تقرص يده 

 مرات. عدة
ومع ذلك، فإن مراجعة الًتبوية، التعزير الطبيعي ليس 

ير الطبيعي وحدىا ال يستطيع الطفل أن يعرف أي تعليم. مع التعز 
معايَت أخالقية جيدة و أي ىي سيئة، ما ديكن أن يفعلو و ما ينبغي 
أن يفعلو و ما ؽتنوع. وال ديكن الطفل أن يتطور بنفسو إىل اجتاه 
اظتناسب باملو وأىداف التعليم الفعلي. بعد كل شيء، فإن التعزير 

 جدا للطفل، وأحيانا حىت تدمَته.الطبيعي يف بعض األحيان ضارة 
 ( التعزير العرضيٕ

ىذا العقاب يف مقابل التعزير الطبيعي. يقام هبذا النوع التعزير عمدا 
و قصدا. على سبيل اظتثال التعزير الذي يرتكبو اظتعلم على أطفالو، و 

 ٗٔالتعزير الذي يفرضو القاضي على اظتدعى عليو أو اظتخالف.
 
 

                                                             
14

 Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis,…, hlm. 

189-191.   
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 د. شروط التعزير )العقاب(
ىناك تعزير نفسي وبدين. على شكل النفسي،  اظتعاظتة اليت أن تعطي 

 الوعي لو، مثل الوجو، والعيون اليت ال توافق على العمل. ولكن ال تدع ىذا
و أذل يف خضم صديقو. يف أقل شأنا، ألن التعزير النفسي جيعل الطالب

 من الغضب. Aristoteles ىذه اضتالة من الضروري أن تأخذ رأي
"ديكن ألي شخص أن يغضب و الغضب أمر سهل. ولكن الغضب على 
الشخص اظتناسب، و باظتستوى اظتناسب، و يف الوقت اظتناسب، و باعتدف 

 ٘ٔالصحيح، و بالطريقة اصتيدة، ليست سهلة ".
 :وىي عارف شروط التعزير إىل ستسةيقسم أرمي 

أ( جيب أن يعطا التعزير يف وسط اضتب وابة واظتودة. اضتب ىو اؾتذاب إىل 
ىذا حيتاج إىل أن يعترب معلمُت ألنو إذا مت التعامل مع  ابوب للحصول ع

إذا يتعرض . ٙٔجل أو اجل، أو ظتنح نفع ابوب وإسعادهاللى نفع عا
طالب مع اطتام وصعبة القلب اليت من اظتتوقع يف ػتاولة لتصحيح أخطاء ال

الطالب من الصعب حتقيقو، حىت العكس حيدث، حىت أكثر مقاومة غَت 
 .طالبمتوقعة من ال

ليس كل الطالب ديكنوا من العودة بطريق أي  ب( يستند إىل سبب "الضرورة".
الدروس من اظتثال أهنا ديكن أن يأخذ ىناك فقط من خالل  .التعزير

أخطائو. وبالتايل، ديكن يف الواقع أن تنفيذ التعزير إذا كانت ظروف 

                                                             
15 Haidar Putra Daulay, Pendidikan Islam dalam Perspektif Filsafat, 

… , hlm.124. 

16
. 201. ، )مصر: هنضة مصر،    (، صالًتبية ىف اإلسالم، رشدى ياسين    
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ديكن أن الطالب طالبت بالفعل منو، على سبيل اظتثال الطفل اطتاطئ ال 
 .يكون واعيا واليمُت إال مع التعزير

ج( جيب أن خيلق انطباعا على قلب الطفل. إذا اظتربُت أذكياء يف تنفيذ التعزير 
الطفل، مث بالطبع سوف  وفقا ألشكال التعزير اليت سيتم تعديلها لطبيعة

تكون النتائج القصوى وديكن أن يعطي انطباعا جيدا على قلب الطفل، 
 .نفيذ التعزير من خالل معاملة الطفل مع لطيفوخاصة إذا ت

 د( ينبغي أن خيلق الوعي والندم للطالب. 
 ٚٔه( تليها الغفران واألمل والثقة. 

ويشرح أثنا حسن فهمي عن خصائص التعزير يف منظور الًتبية   
( ٕ( وتعطى التعزير للحصول على حتسُت والتوجيو، ٔ :اإلسالمية، وىي

الطفل الذي مل  .وإعطاء الطفل فرصة لتصحيح خطأه قبل التعرض للضرب
يتعرض للضرب، حىت لو ضرب ال  يبلغ من العمر عشر سنوات جيب أن ال

( جيب أن يكون اظتعلمون شجاعا يف تنفيذ 3 .يزيد عن ثالث مرات
التعزير، وىذا يعٍت أنو إذا مل تعترب اظتربُت موقفا متشددا من الضروري بعد 

 ذلك ينبغي أن يتم التساىل و الرزتة. 
معا بذلك، أضاف مهيمُت و عبد اجمليد أن التعزير جيب أن يكون 

ّي، يف حُت أن الًتغيب و الًتىيب سهال ننسبيا، ألن الرباىن كثَت مادّ 
ال ديكن تطبيق الثواب و التعزير إال وفقا  ٛٔاظتذكورة يف القرآن الكرمي.

ديكن تطبيقها  يب و الًتىيب لبعض اضتاالت و الظروف، يف حُت الًتغ
                                                             

17
  Moh. Mahfud, “Hukuman Dalam Pendidikan Perspektif „Abdullah 

Nasih „Ulwan” Dalam Kitab Tarbiyah al-Awlad fi al Islam, Islamuna, Vol. 3 

No. 1, Juni 2016, hlm. 124-125. 

18 Muhammad Aulia Rahman, Pengantar Ilmu dan Metodologi 

Pendidikan Islam, … , hlm.131-132.  
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الثواب و التعزير أكثر واقعية، يف حُت أن  .بغض النظر عن الزمان و اظتكان
ترغيب و الًتىيب أكثر جتريدا ألنو يقول الكثَت عن اظتكافآت اليت سيتم 

 تلقيها يف اآلخرة.
و بصرف النظر عن ىذه االختالفات، الثواب و التعزير يف ىذه 

اعتروب من مطالب القرآن والسنة كمصدر يف تنفيذ الدراسة أيضا أبدا 
إليهما يف ىذه الورقة لذلك، فإن الثواب وا التعزير اظتشار  .الًتبية اإلسالمية

 ٜٔنتج الغريب كما يدعي أزتد التفسَت أعاله.ليسا نفس مب
 ( تعليم اللغة العربية3

 تعريف تعليم اللغة العربية -أ 
 أو  "التعليم" اللغة اإلندونيسية الكبَتة يف قاموس

pembelajaran  )ىو العملية، و الوسيلة، ؽتا جيعل )اإلندونيسية
     ٕٓالناس أو الكائنات اضتية تعلم.

الذي  instructionكلمة "التعليم" ىي تررتة من      
و يتأثر ىذا  يستخدم معظمو يف التعليم بالواليات اظتتحدة.

الشمويل، -اظتصطلح بشكل كبَت عند مذىب علم النفس اظتعريف
 ٕٔ.الذي يضع الطالب كمصدر النشاط

أما شرح هباء الدين أن التعليم ىو عملية ظتساعدة الطالب         
يبدو أن أنشطة التعليم أكثر من غترد  لكي يتعلم بشكل جيد.

                                                             
19

 Muhammad Aulia Rahman, Pengantar Ilmu dan Metodologi 

Pendidikan Islam, … , hlm.131-132. 

20
 Daryanto SS, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Surabaya: Apollo 

Lestari, 1998), hlm. 23.   

21 Wina Sanjaya, Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum 

Berbasis Kompetensi, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), hal.76.   
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ليحرك الرغبة، و الدفع، وتلميع أنشطة  التدريس، بل أيضا اصتهود
 ٕٕ.الطالب، لكي تصبح أنشطتها ديناميكية

ينبغي على التأكيد أن التعليم ىو نظام يتألف من عناصر       
عضها بعضا. ىذا النظام ىو غتموع كل ومكونات مًتابطة ويؤثر ب

تأثر جودة النظام ى بعضها البعض. ومالعناصر اليت تتصل وتؤثر عل
بنوعية عناصره، وإذا تعذر تشغيل أحد عناصره وفقا لعناصر 
أخرى، فإن فعالية النظام تتعطل. ومع ذلك، ما ىي العناصر اليت 

قع كل جيب أن يكون موجودا ضمن نظام والنسيب، ألنو يف الوا
 .عنصر يف النظام ىو يف األساس أيضا نظاما لنظمها الفرعية

وبعبارة أخرى، ديكن القول أن شيئا ما يصبح نظاما، يعتمد على 
 .من ينظر إليو، ومن وجهة نظر يرى

يف التخطيط لنظام التعلم العريب، ىناك نوعان على األقل   
التعلم   .نظاممن فئات النظام، ومها التعلم كنظام واللغة العربية ك

كنظام، على األقل يتكون من اظتتعلمُت واظتربُت واظتواد واألساليب 
والتقييم. اللغة العربية كأنظمة يعٍت أن اللغة العربية تتكون يف الواقع 
من جوانب ؼتتلفة من اللغة والنحوي واادثة والقراءة والكتابة 

  .والًترتة
اللغة العربية نفسها، م جوانب يم اللغة العربية يعٍت تعليتعل  

ولكل جانب من جوانب اللغة خصائصها اليت ختتلف عن بعضها 
   ٖٕالبعض.

                                                             
22 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm 32. 
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 اظتبادئ األساسية للتعليم اللغة العربية  -ب 
 أ( مبدأ األولوية

يريد اظتعلم تقدمي مواد تعليمية، جيب أن يفكر يف  مبدأ األولوية ىو عندما
اظتواد اليت  سيقدمها أوال و بعد ذلك، ألن ىذا سيؤثر على نعومة عملية 

 .التعليم اظتقبلة
 ب( مبدأ تصحيح ودقة

يطبق ىذا اظتبدأ عندما تدريس اظتواد الصوتية، و القواعد و اظتفصل. اعتدف 
ة العربية أن يلوم الطالب فقط، بل من ىذا اظتبدأ ىو ال ينبغي معلم اللغ

ينبغي لو أيضا أن يكون قادرا على تصحيح وإعتاد الطالب على الدقّة 
 التالية: 

 صحة يف التعليم الصويت  .أ
 يف التعليم القواعد ب. صحة

 صحة يف تعليم اظتفصل  ج.
 ج( اظتبدأ التدرجيي

ل التعليم على النحو عندما ينظر إليها من اظتواد العربية، ديكن تصنيف مراح    
وثانيا، مرحلة تعليم القواعد )الصرف  أوال، مرحلة تعليم اظتفردات،  التايل.

 .)و القواعد(، وثالثا، مرحلة تعليم اظتعٌت )الداللة
 د( اظتبدأ العاطفي

التعليم اصتيد ىو التعليم الذي يقام باإشراك عنصر الشعور )العاطفية( على     
يت ال تنطوي على عنصر العاطفي، سوف تشعر العكس عملية التعليم ال

                                                                                                                                   
23

 Munir, Perencanaan Sistem Pengajaran Bahasa Arab, (Jakarta: 

Kencana, 2017), hlm. 5-6.  
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بالضعف وتعوق عملية إضافة اظتعلومات اظتقدمة، لذلك، يف عملية التعليم 
جيب أن حتتوي على بيئة اصتّذاب و اظتمتعة. ولكن ىذا ال يعٍت أن تستعبد 

 اصتدية.
 ه( مبدأ فهم اصتوىر وتكثَت التطبيق

نظرية فقط، ولكن ال يقل أمهية ىذا اظتبدأ خيرج من افًتاض أن اللغة ليست 
 ٕٗىو اصتانب تطبيقية.

 

 أهداف تعليم اللغة العربية  -ج 
اعتدف من التعليم اللغة العربية ديكن أن يعرف من خالل أىداف  

اظتلموس، فإن شكل التعليم العريب ىو تعلم اللغة يف اظتعٌت الضيق و  .تعليمها
تنمية مهارات اللغة لدف اعتىدف تعليم اللغة نظريا يعٍت  .العربية نفسها

مع تعليم اللغة اظتستمر ديكن اضتصول على اظتهارات اللغوية عموما ال  .العربية
لكالم تزال معروفة من قبل أربعة أنواع من اظتهارات اللغوية، وىي االستماع و ا

 .و القراءة و الكتابة
وعالوة على ذلك، من اظتفهوم أن الغرض من تعليم اللغة العربية   

يف حُت  .للمعلمُت ىو جعل اللغة العربية سهلة ليتم إتقاهنا من قبل اظتعلمُت
 ٕ٘أن اعتدف للطالب ىو أن تكون قادرة على اتقان اللغة العربية.

مؤكدا أن ىناك ثالث كفاءات جيب حتقيقها يف  .الفوزان، و االخر 
 :الكفاءات الثالث ىي .دراسة اللغة العربية

                                                             
24

Munir, Perencanaan Sistem Pengajaran Bahasa Arab, (Jakarta: 

Kencana, 2017), hlm. 11-24.  

25
Bisri Mustofa dan Abdul Hamid, Metode dan Strategi Pembelajaran 

Bahasa Arab, (Malang: Uin Maliki Press, 2012), hlm.5-6. 
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أوال: الكفاءة اللغوية تعٍت أن اظتتعلم يسيطر على نظام الصوت 
وكيف دييزه ونطقو، وأن يعرف بنية اللغة، والقواعد األساسية  العريب جيدا،

 .صتوانب النظرية والوظيفة؛ معرفة اظتفردات واستخدامها
ثانيا: كفاءة االتصال، وىذا يعٍت أن اظتتعلمُت قادرون على استخدام   

اللغة العربية تلقائيا، و التعبَت عن األفكار واطتربات بسالسة، وتكون قادرة على 
 .يعاب اليت مت إتقاهنا من اللغة بسهولةاست

ثالثا: الكفاءة الثقافية، فإن القصد ىو فهم ما ىو وارد باللغة العربية 
من الناحية الثقافية، وقادرة على التعبَت عن أفكار اظتتكلم، والقيم، والعادات، 

 .واألخالق، والفن
اللغة  من الكفاءات الثالث اظتذكورة أعاله، يبدو أن الغرض من تعلم 

( إتقان عناصر اللغة اليت دتتلكها اللغة العربية، أي جوانب ٔ :العربية موجو إىل
( استخدام اللغة العربية يف اإلتصال ٕ  .الصوت، واظتفردات، والتعبَت، والبنية

( فهم الثقافة العربية، سواء يف شكل األفكار، والقيم، والعادات، 3و الفعال.
 .واألخالق، والفن

 Thu’aimah dan، يعززه رأي وزي وآخرون كما سابقاإن بيان ف 

al-Naqah فيما يتعلق هبدف تعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت ، وىي: 
فهم اللغة العربية بشكل صحيح، وىو االستماع بوعي إىل ظروف اضتياة   أ.

 بشكل عام.
 عن النفس.الكالم باللغة العربية كوسيلة لالتصال اظتباشر و التعبَت  ب.         
 قراءة العربية بسهولة، و العثور على معٌت و التفاعل معها. ج.          
 ٕٙالكتابة باللغة العربية كتعبَت عن الظروف الوظيفية، و التعبَت عن الذات.  د.         

                                                             
26

 Ahmad Muradi, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab dalam 

Perspektif Komunikatif, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm.5-7. 
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غة العربية  من وجهة نظر التصنيف، ديكن تقسيم أىداف تعليم الل
 :ثالث فئات ىي كلغة أجنبية إىل

 أ( اعتدف اظتعريف  
اعتدف اظتعريف يف تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية ىو فهم اظتعرفة     

ة جيدا مفهوم رتلة يف غتال ؿتو، معرف .اظتفاىيمية عن للغة    العربية
إشتية و مفهوم رتلة فيلية، و مفهوم العرب، وىكذا. يف غتال الصرف، 
معرفة مفهوم صيغة و وزان و إبدال و إعالل، و ىكذا. يف غتال 

 األصوات، معرفة على مفهوم ؼتارج اضترف و صفة اضترف و ىكذا.
 ب( اعتدف العاطفي            

لغة العربية كلغة أجنبية ىو القدرة على تطبيق اعتدف العاطفي يف تعليم ال       
وبعبارة أخرى، ديكن استنتاج أن  .اظتفاىيم  العربية يف ؽتارسة اللغوية

القدرة على تطبيق اظتفاىيم على اظتمارسة اللغوية ىي ىدف عاطفي من 
 تعليم اللغة العربية.

 ج( اعتدف اضتركية
لغة أجنبية ىو ظهور حساسية و اعتدف النفسي يف تعليم اللغة العربية ك       

مست روح اللغة لتحليل وعتا  .وعي بأي  أعراض عربية موجودة
الفضول عالية. و كذلك الوعي الذايت للتفاعل مع اللغة العربية ىو 

مؤشر نفسي يعمل بشكل جيد. اعتدف النفسي من تعليم اللغة العربية  
 ٕٚكلغة أجنبية ىو حتقيق حدة روح اللغة.

 منها :للتالميذ أما األىداف اطتاصة لتعليم اللغة العربية   

                                                             
27

 Munir, Perencanaan Sistem Pengajaran Bahasa Arab ,..., hlm. 91-92.   
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إكتساب التالميذ القدرة على استعمال اللغة العربية استعماال  .ٔ
 صحيحا نطقا و قراءة و كتابة.

تعبَت عنها بلغتهم تعويد التالميذ على فهم اظتادة اظتقروءة و ال .ٕ
 اطتاصة ْتيث يشجعهم ذلك على التفكَت و االبتكار.

تشجيع التالميذ على التعبَت عن أحاسيسهم و مشاعرىم بكل  .ٖ
 حرية و بلغة سليمة.

تدريب التالميذ على استخدام القواعد النحوية و الصرفية أثناء  .ٗ
 القراءة والكتابة و التعبَت بشىت أنواعو.

ميذ يف كل فرصة بأن اللغة العربية اليت يستخدموهنا تنبيو التال .٘
 ٕٛىي لغة القران الكرمي.

 
 ة العربيةأنواع تعليم اللغ -د 

 أ( مهارة االستماع
موع مثل االستماع ىو فهم الكالم، أو االنتباه إىل شيء مس 

االستماع إىل متحدث. واالستماع ىو عملية فسيولوجية تعتمد على أمن 
 ٜٕاألذن، وال حيتاج إىل إعمال  الذىن أو  ظتصدر الصوت.

مهارة االستماع ىو القدرة على ىضم أو فهم الكلمات أو العبارات 
اليت يتحدث هبا شريك اادثة أو وسائل اإلعالم معينة. ىذه القدرة دتكن 
يف الواقع أن تتحقق عن طريق اظتمارسة اظتستمرة لالستماع العناصر 

                                                             
   

2٦
 . 11-12 ، )2991 ،اظتكتبة الًتبية(    :  ، ،طرق تدريس اللغت العربيت، زكريا إشتاعيل  

29
 ،شحتة حسن   .57( ، ص. 2992، المنقحة و المزيدة: القاهرة) العربية اللغة تعليم

Hasan Syakhatah, Ta’limu al-Lughoh al-Arobiyah, (Kairo: Mazidah 

wa Manqokhah, 1992), hlm.75. 
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ات )الفونيمات( مع عناصر أخرى وفقا ظتخراج اطتالفات كلمة األصو 
 .اضترف صحيح إما مباشرة من الناطق األصلي أو من خالل التسجيل

 ب( مهارة الكالم
مهارة الكالم ىي القدرة على التعبَت عن أصوات التعبَت أو الكلمات 
للتعبَت عن األفكار يف شكل أفكار واآلراء والرغبات، أو مشاعر للشريك 

 ٖٓ.الناطق
مهارة الكالم ىي استمرار ظتهارات االستماع. و اظتهارتان    

مًتابطتان. لذلك ديكن ظتعلم اللغة تنفيذ تعليم مهارة الكالم يف حُت 
يصاحب مهارة االستماع  الذي دتلكها الطالب. و لذلك، فهم 

حول اظتوضوعات اليت حيصلون عليها من خالل عملية  اظتتعلمُت
االستماع ديكن أن يستخدم كخطوة أوىل يف تدريس الكالم. مهارة 
الكالم أساسا ىو الكشف تعبَت من ػتتويات الفكر الذي مت تسجيلو يف 

 ٖٔفهم اظتتعلمُت.
 ج( مهارة القراءة

مهارة القراءة ىي القدرة على إدراك و فهم ػتتوى شيء مكتوب 
 ٕٖ.)رموز مكتوبة( عن طريق نطق أو ىضمو يف القلب

لتعليم مع  مادة مهارات القراءة، مث ديكن للمعلم أيضا يف تنفيذ ا 
استخدام هنج اختيار اظتواد من القراءة يف مراحل من مادة سهلة للمواد 

                                                             
30

 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, … , hlm. 

130-136. 

31
Mohammad Thoha, “Pembelajaran Bahasa Arab Dengan Pendekatan 

Manajemen Berbasis Sekolah”, Okara, Vol. I, Tahun7, Mei 2012, hlm. 86-87.  

32
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, hlm. 143. 
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أكثر صعوبة، من اظتواد اليت ىي قريبة جدا من عامل الطالب إىل اظتواد 
 ٖٖاجملردة على ؿتو متزايد لفهمهم.

 د( مهارة الكتابة
مهارة الكتابة ىي القدرة على وصف أو التعبَت عن ػتتوى العقل، بدءا من 

 .ٖٗجوانب بسيطة مثل كتابة الكلمات إىل جوانب معقدة ىي إنشاء
 أما بالنسبة للغرض بسيط من تعليم الكتابة على النحو التايل: 

. الطالب قادرون على الكتابة بشكل جيد وفقا لعالمات الًتقيم. بناء ٔ
 )القواعد(، و جوانب من التشكل و تركيب )صرف و ؿتو(. اصتملة

كار واظتشاعر، والشعر يف الكتابة مع . طالب قادرين على التعبَت عن األفٕ
 معٌت     الكمال أكثر رتاال.

. الطالب معتادين على التفكَت بشكل متماسك، منهجي، واضح، 3
 ٖ٘بشكل   صحيح،  و قادرة على التعبَت يف شكل الكتابة.

 
 طرق تعيلم اللغة العربية  -ه 

 الًترتة أ( طريقة القاواعد و
أن اظتبدأ األساسي عتذه الطريقة ىو حفظ القواعد،  Ba’labakiشرح    

والتحليل النحوي للخطاب، مث تررتتها إىل اللغة اظتستخدمة كدروس 
ىو ليكون الطالب  Al Naqahوالغرض من ىذه الطريقة وفقا  .دتهيدية

                                                             
33

Mohammad Thoha, “Pembelajaran Bahasa Arab Dengan Pendekatan 

Manajemen Berbasis Sekolah”, …, hlm. 86-87.  

34
Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, … , hlm. 151. 

35
 Ahmad Muradi, Pembelajaran Menulis Bahasa Arab dalam 

Perspektif Komunikatif,… , Hlm. 83-84. 
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يف حفظ و فهم قواعد اللغة. التعبَت عن األفكار من خالل تررتة  ذكاء
اللغة األم أو اللغة ثانية إىل اللغة أجنبية تعلمها. و جتهيز ىم ليكونوا قادرة 
على فهم النصوص باللغة األجنبية من خالل تررتتها إىل اللغة العادية أو 

 العكس بالعكس.
وانب اعتامة يف طريقة وبناء على ىذ البيان ىناك نوعان من اصت  

القدرة  ثانيا،و القدرة على إتقان قواعد النحو. و  أوال،القاعدة و الًترتة: 
على تررتة. ىتان القدرتان ىي رأس اظتال األساسي لنقل اطتاطر أو األفكار 

اليت األساسي لفهم الفكرة  إىل الكتابة باللغة أجنبية )إنشاء(، و رأس اظتال
 لغة أجنبية تعلمت )قراءة الفهم(. حتتوي على النص يف ال

 ب( الطريقة اظتباشرة       
يفًتض الطريقة اظتباشرة أن تعلم اللغة األجنبية ىو نفس تعلم اللغة 

ىذه  .األم، أي استخدام اللغة مباشرة وبشكل مكثف يف االتصاالت
الطريقة لديها الغرض ْتيث يستطيع الطالب من التواصل مع اللغة األجنبية 

ولتحقيق ىذه القدرة يعطى الطالب  .يتعلموهنا مثل صاحب ىذه اللغةاليت 
الكثَت من التدريب اظتكثف. وتعطى ىذه التدريبات عن طريق االرتباط 

اظتباشر بُت الكلمات أو اصتمل مع معانيها، و من خالل اظتظاىرات،  
 وتعابَت الوجو، وما إىل ذلك.

رس هبا منذ أول وأكد دعاة ىذه الطريقة على ضرورة حتدث اظتد
  ٖٙضتظة يف الدرس.

 

                                                             
۳٨

) القاىرة: مكتبة  ، تعلن اللغاث الحيت و تعليوها بين النظريت و التطبيك،صالح عبد اجمليد العزيب  
   .12(, ص. لبنان
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 ج( الطريقة الّسمعية و الشفوية
الطريقة الّسمعية و الشفوية ىي الطريقة القائم على النهج البنيوي يف 

ضمنا ىذه الطريقة تؤكد على دراسة و وصف اللغة سيتم كما .تعليم اللغة
تعلمها من خالل البدء من نظام الصوت، مث نظام تشكيل الكلمة، و 

  .نظام تشكيل اصتملة
 د( طريقة اإلنتقائية

اظتقصود ىنا ليس فقط اصتمع بُت رتيع األساليب يف  وقت واحد، 
درة على حل نقيصة معينة تعترب قابل "الرصاص يف"، وىذا يعٍت أن طريقة 

على الرغم من أن كل طريقة عتا مزاياه وعيوبو،  ولكن ىذا   أخرى. لطريقة
ال يعٍت أن كل شيء ديكن اصتمع يف وفت واحد، ألهنا جيمع بُت ىنا وفقا 
للحاجة على أساس النظر يف أىداف التعلم، وطبيعة اظتوضوع، وقدرة 

و استخدام يف ىذه اضتالة ىالطالب، وحىت حالة اظتعلم. اظتناسب للقيام بو 
 ٖٚ.معينة مزايا بعض الطرق ضتل نقيصة طريقة

 

 الدراسات السابقة -و 
الدراسة السابقة ىي األساس اظتستخدمة يف ىذه الدراسة. حىت اآلن كانت 

ا باظتسألة اليت تناقشها الباحثة. مشلت ىناك عدة دراسات تتعلق مناقشاهت
 :الدراسة ما يلي

الًتكيز على تأثَت الثواب و العقاب ( ۰ٕٔٚ. الدراسة اليت تقوم بسييت مرمي )ٔ
على رغبة تعلم اللغة العربية لطالب الفصل اضتادي عشرة باظتدرسة الثناوية 

رت . وأظه۰ٕٔٙ/ ۰ٕٔٚاضتكومية غوديان سليمان كلية يوجياكارتا سنة 

                                                             
37 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, … , hlm. 

130-196.  
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النتائج أن رغبة الطالب باللغة العربية معتدل جدا يف الوسط بعد تطبيق 
 .اظتكافآت والعقاب

( طالب يف قسم تعليم اللغة ۰ٕٔٔ. الدراسة اليت يقوم بو أزتد جهاد )ٕ
العربية ّتامعة سَتيف ىداية ا اإلسالمية اضتكومية جاكرتا حتت اظتوضوع 

. و " اظتعهد الديٍّت اإلسالمّي دار القلم"فعالية التعزير على انضباط طلبة يف
يف  فعالية أظهرت النتائج أن أثبت التعزير اظتفروض ظتنتهكي االنضباط

اظتعهد الديٍّت اإلسالمّي دار القلم فعالية يف تأديب الطالب من أجل عدم 
 تكرار خطئو للمرة الثانية.

م تعليم اللغة ( طالب يف قس ۰ٕٔٚ. الدراسة اليت يقوم بو سرىان الدين ) 3
العربية ّتامعة اإلسالمية اضتكومية المبونج حتت اظتوضوع "فعالية إعطاء 
الثواب و العقاب على دفاع تعلم تربية اإلسالمية لطالب الفصل الثامن 

. و أظهر ناتائج ۰ٕٔٙ/ ۰ٕٔٚتوناس دارما واي غاليو المبونج سنة 
كون أفضل، البحث أن الثواب والعقاب ديكن أن يدافع الطالب أن ي

مواظب يف التعلم، اتباع أنشطة عملية تعلم الًتبية اإلسالمية دائما، ودائما 
القيام باألعمال اظتنزلية أو الواجبات اظتنزلية اليت قدمها مدرس و مدرسة، 
مراعاة نظام اظتدرسة، ال نقاتل يف اظتدرسة، ودائما اتباع عملية التعلم اليت 

 جتري.
تنفيذ التعزير  تأثَت الًتكيز على .(ٕٗٔٓ)سطية ة الق. الدراسة اليت تقوم مبلٗ

يف معهد جامعة وايل  الًتبوي على انضباط تكلم اللغة العربية للطالبات
)التعزير الًتبوي( على متغَت  Xمتغَت سنجو شتارانج. وأظهرت النتائج أن 

Y  )تأثَتا. ومن اظتفهوم أن تأثَت تنفيذ  ٝٙ.ٗ٘)انضباط تكلم اللغة العربية
تأثَتا، و  ٝٙ.ٗ٘لتعزير الًتبوي على انضباط تكلم اللغة العربية للطالبات ا
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من العوامل األخرى اليت تشكل انضباط تكلم اللغة العربية  ٝٗ.ٙٗ
 للطالبات.

من البحث الذي مت ذكره السابق، ديكن استنتاج أن ما درسو 
وىذا ىو أيضا ْتث  ،الباحثة ىناك بعض أوجو التشابو مع البحوث السابقة

عن التعزير. الدراسة اليت تقوم بسييت مرمي سييت مرمي الًتكيز على تأثَت 
والبحث الذي يقام بأزتد  .الثواب والعقاب على رغبة تعلم الطالب العرب

اصتهاد ىو حول فعالية العقوبات ضد انضباط الطالب وكذلك آثارىا على 
ين و ىو عن "فعالية إعطاء سرىان الدبأما والبحث الذي يقام  .الطالب

وأما البحث الذي تقام  الثواب والعقاب على دفاع تعلم تربية اإلسالمية".
مبلة القسطية الًتكيز على تأثَت التعزير الًتبوي على انضباط تكلم اللغة 

الذي تقوم  البحثرغم سواء لبحث عن التعزير، ولكن على الالعربية. 
بقة أي أن ىذا البحث يركز على تنفيذ ؼتتلفا عن الدراسات السابالباحثة 

شرح عملية و  ،عة وايل سوؾتو شتارانجامجيف تعليم اللغة العربية مبعهد  تعزير
 . لذا فإن الدراسات اظتقدمة السابقةأثره على الطالباتمن إعطاء التعزير و 

 .تستخدم فقط كمثال ومرجعية فقط من قبل الباحثة
 

 اإلطار النظري  -ز 
النظري التوجيو الذي ديكن استخدامو كدليل للباحثُت سيوفر اعتيكل 

عة وايل سوؾتو ىي أمر إلزامي قة مبعهد جامالنظام اظتطب .ٖٛيف تنفيذ أْتاث
ويشمل ذلك  و اظتسؤوليات اظتعهد. الطالبات ميعصتيطيعو  جيب أن

.   أحكاما وحظرا وفرض عقوبات على االنتهاكات اليت ارتكبتها الطالبات

                                                             
38 Riduwan, Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian (Untuk 

Mahasiswa) S-1, S-2, dan S-3¸(Bandung: Alfabeta, 2015), hlm.33.    
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 كل شيء، بالطبع يؤدي إىل ػتاولة لتأديب الطالبات أثناء وجودىن يف يف
وأنشطة اللغة  االنضباط يف ىذه اضتالة ىو االنضباط يف الكالم اظتعهد.

 .ةالعربي
ىو أحد الطريقة اظتستخدمة يف معهد  التعزير يف تعليم اللغة العربية

اصتماعة والِت سوؾتو لتحسُت انضباط باللغة لدى الطالبات. لذلك، التعزير 
عة والِت سوؾتو ،ألنو إذا مل عليم اللغة العربية يف معهد اصتامدورا ىاما يف ت

غتال باط الطالبات يف يتم اختاذ إجراءات حاشتة مثل تطبيق التعزير، إنض
 .العربية نقصاناللغة 

عة والِت سوؾتو التعليمية اإلسالمية، مثل معهد جاماظتؤسسات 
اليت لديها نظام ثنائي اللغة، مؤثرة جدا يف التعود على الطالبات باللغة 
دائما. للحفاظ على بيئة ثنائية اللغة ال تزال مواتية،  يعترب التعزير طريقة 

د تعزير من اظتتوقع أن يكون لو تأثَت إجيايب على مناسبة، ومع وجو 
  .الطالبات
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 الباب الثالث
 مناهج البحث

 نوع  البحث -أ 
نوع من البحث طريقة البحث النوعي ىي طريقة يستخدم ىذا ال

البحث اليت تقوم على الفلسفة ما بعد الوضعية، تستخدم لبحث حالة 
الباحثة ىو األداة  حيثالكائنات الطبيعية ) باعتبارىا اخلصم ىو التجربة ( 

الرئيسية، أخذ العينات من مصادر البيانات عن طريق اذلادف و كرة الثلج، 
لتثليث )اجلمع(، وحتليل البيانات استقرائي، و نتائج البحث ومجع تقنية مع ا

ويستند اختيار النهج النوعي إىل  1النوعي أكثر التأكيد على معٌت مع التعميم.
ات اليت مت احلصول عليها من معهد اجلماعة والِت سوصلو سواء من البيان

 ادلالحظة وادلقابالت والوثائق كمصدر للدعم لتحليل البيانات.
أما نوع من ىذا البحث ىو دراسة حالة. دراسة احلالة ىي وصف   

لشرح شامل دلختلف جوانب الفرد، و رلموعة، و منظمة )اجملتمع(، و برنامج 
 2جتماعي.أو الوضع اال

 مكان البحث و وقته  
 ( مكان البحث1

معهد اجلامعة  ىذا البحث يف جامعة وايل سوصلو مسارانج. تجريأ
وايل سوصلو ىي ادلعهد الديٍّت اإلسالمّي جلامعة وايل سوصلو مسارنج الذي 

 .يقع يف منطقة احلرم اجلامعي الثاين

                                                             
1 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D),(Bandung: Alfabeta 2016), hlm.15.  

2 Dedi Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Rosda 

Karya, 2003), hlm.201.  
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 وقت البحث( 2
 .2118مارس  23-6ذا البحث من ذل مجع البيانات تجريأ    

 

 مصادر البيانات   -ب 
وفقا سوىارسيمي أريكونتو، مصدر البيانات ىو موضوع حيث يتم احلصول  

 3على البيانات.
 يف ىذا البحث ىناك نوعان من البيانات:

البيانات اليت مت احلصول عليها  مصادر البيانات األساسية ىيمصادر أ( 
و ىذا ىو مصدر  4.مباشرة من و جوه البحث يف ىذه احلالة ادلستفىت

البيانات األساسية ىو كل ادلسؤوليات يف رلال اللغة و مجيع الطالبات 
 اليت انتهكت اللغة و ليس.

ليها البيانات اليت مت احلصول عمصادر نوية ىي البيانات الثا مصادر ب(
ادر البيانات الثانوية وتشمل مص 5البحث.بشكل غَت مباشرة من كائن 

 .اوثائق
 

 طريقة جمع البيانات -ج 
 مع البيانات، وىي:جلم ىناك أربعة أنواع من تقنيات بشكل عا         

  

                                                             
3 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.172. 
4 Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, Metode Penelitian Pendekatan 

Praktis dalam Penelitian (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm. 44. 

5 Amri Darwis, Metode Penelitian Pendidikan Islam, (Jakarta: Raja 

Gravindo Persada, 2014), hlm. 122.  
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 شاىدةادل أ( الطريقة
ىذه  6من الًتكيز على كائن باستخدام احلواس. نشاطىي ة ادلشاىدالطريقة 
باشرة إىل الكائن قيد الدراسة يف مجع ها ادلؤلفة دلعرفة متستخدمالطريقة ا

البيانات ادليدانية يف شكل الظروف ادلادية وغَتىا الواردة يف معهد اجلامعة والِت 
 سوصلو مسارانج.
، مشاىدة أوال إىل ثالثة وىي: ادلشاىدات  Sanafiah Faisalيصنف

أو   األنشطة اليومية للشخ  أن يشاىديف أي الباحث مشارك مشاركة
ادلشاىدة اليت ىي علنية وسرية  ثانيا،ا كمصدر للبيانات البحث. استخدامه

الباحث يف مجع البيانات تعبَت عن الضوء الساطع دلصدر البيانات، أنو  ىي
اليت مل تعد بشكل  ادلشاىدة غَت ادلنظمة ىي ادلشاىدة ثالثا،يقوم بالبحث. 

ادلؤلفة يف ىذه اليت تقوم هبا  ادلشاىدة 7منهجي حول ما سيتم مالحظتو.
تطور خالل أنشطة يس ز ادلشاىدةي منظمة ألن تر َتغ الدراسة ىي مشاىدة

 ادلراقبة.
 ب( طريقة ادلقابلة
ة ىي تقنية جلمع البيانات يقوم ادلقابل أنLarry Cristensen أعلنت 

فيها القائم بادلقابلة )الباحث أو ادلكلف ّتمع البيانات( ّتمع البيانات 
 8اليت تطرح سؤاال على الشخ  الذي مقابلتو.

                                                             
6 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 

... , hlm. 155.  

7
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D, … , hlm. 310-313. 

8
 Sugiono, Metode Penelitian Kombinasi, … , hlm. 188.   
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 تتكون ادلقابالت يف البحث النوعية أو ادلقابالت األخرى عموما  
من ثالثة أشكال: ادلقابالت ادلنظمة وادلقابالت شبو ادلنظمة و ادلقابالت 
غَت ادلنظمة. ادلقابالت ادلنظمة ىي معجب جدا مثل االستجوابات ألهنا 
جامدة جدا، و كان تبادل ادلعلومات بُت الباحثُت وادلوضوعات ادلدروسة 

ت شبو ضئيال. و على النقيض من ادلقابالت ادلنظمة، متنح ادلقابال
ادلنظمة للباحثُت احلرية احلرة يف االستجواب و ذلا حرية إدارة التدفق و 
وضع ادلقابالت. ادلقابلة غَت ادلنظمة ىي مشاهبة تقريبا دلقابالت شبو 
منظمة. اهنا رلرد أن ادلقابالت غَت منظم ذلا التساىل يف نواح كثَتة مبا يف 

 9ذلك من حيث ادلبادئ التوجيهية ادلقابلة.
يف نوع ادلقابلة ادلستخدمة يف ىذه الدراسة ىو مقابلة شبو منظمة. 
ى توفَت ىذه الدراسة أجرت مقابالت مع أطراف تعترب قادرة عل

ؤوليات يف رلال اللغة  مبعهد اجلامعة ىي مجيع ادلسادلعلومات ادلطلوبة 
والِت سوصلو مسارنج. و الطالبات الاليت تًتكبون انتهاك اللغة و اليت مل 

 .تًتكبوا أي انتهاك اللغة
 ج( طريقة التوثيق

من كلمة تعٍت وثيقة مكتوبة االشياء. يف استخدام  التوثيق مشتق
الكتب و اجملالت  طريقة التوثيق الباحث يتبحث يف األشياء ادلكتوبة مثل

 11والوثائق و زلاضر االجتماع، و جدول األعمال، ومذكرات و ىكذا.
من خالل ىذه الطريقة ميكن للباحث احلصول على البيانات ادلتعلقة 

                                                             
9
 Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, Dan Fokus Groups, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm.63.  

10
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktek, ... , hlm. 223.   
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، عن تاريخ التأسيس، و أشكال تطبيق مبعهد اجلامعة وايل سوصلو مسارانج
، و تعليم اللغة العربية الواردة مبعهد اجلامعة وايل التعزير ادلطبقة يف ادلعهد

 سوصلو مسارانج.
 

 إختبار صحة البيانات   -د 
الباحثة يف ىذا لبحث  تستخدم إختبار صحة البيانات النوعية، ايف

اللغة اليومية ادلعروفة باسم يف التثليث   (Triangulasi).فهو طريقة التثليث
الشيكات و الشيكات ىو التحقق من البيانات باستخدام سلتلف ادلصادر و 
التقنيات و الوقت. و تستخدم مصادر سلتلفة تعٍت أكثر من مصدر للتأكد شلا 
إذا كانت البيانات صحيحة أم ال. وتقنيات سلتلفة تعٍت استخدام وسائل بديلة 

ادلستخدمة ىي ادلقابلة،  يانات صحيحة. الطريقةللتأكد شلا إذا كانت الب
، و حتليل الوثائق. أوقات سلتلفة تعٍت التحقق من ادلعلومات من ادلشاىدة

ادلصدر نفسو يف أوقات سلتلفة من الصباح،  و الظهر، و بعد الظهر، أو الليل. 
و ىذا يعٍت أيضا مقارنة تفسَتات ادلصدر عندما يدعى حملادثة  مع الباحثة 

 11هما و عندما يتحدث يف العموم عن نفس ادلوضوع.بين
 

 طريقة تحليل البيانات -ه 
صوص مقابلة، حتليل البيانات ىو عملية منهجية للبحث وترتيب الن

 فهم ىذه ادلواد واد اليت مجعها الباحثة لتحسُتوغَتىا من ادل ادلالحظات ادليدانية
 12من تقدمي ما وجد لآلخرين. ومتكُت الباحثة

                                                             
11

 Nusa Putra, Penelitian Kualitatif: Proses dan Aplikasi, (Jakarta: 

Indeks, 2011), hlm.189.  

12
 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2011), hlm. 85.  
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يقام بإجراء حتليل البيانات يف البحث النوعي يف وقت مجع البيانات، وبعد 
بأن  Miles dan Hubermanنتهاء من مجع البيانات يف فًتة معينة. بُّت اال

النشاط يف حتليل البيانات النوعية تقام بستمرار حىت اكتمال، وبالتايل فإن 
  :اخلطوات ىي .البيانات مشبعة
 أ( تقليل البيانات

تقليل البيانات يعٍت تلخي ، و اختار األساسيات، مع الًتكيز على      
ء ادلهمة، وتبحث عن ادلوضوعات و األمناط و إزالة غَت الضرورية. األشيا

وبالتايل فإن البيانات ادلخفضة تعطي صورة أوضح، وتسهل على الباحثة 
 جلمع البيانات التالية، والبحث عن ذلك عند الضرورة.

 عرض البيانات  ب.( 
ف يف البحث النوعية، ميكن أن يقام بعرض البيانات يف شكل أوصا      

موجزة، و الرسوم البيانية، والعالقات بُت الفئات، ادلخططات االنسيابية 
وما شابو ذلك. من خالل تقدمي البيانات، استسهال لفهم ما حيدث، 

 خطة العمل ادلقبل على أساس ما مفهوم.
  اإلثباتج.( 

 Miles danاخلطوة الثالثة يف حتليل البيانات النوعية وفقا 
Huberman إن اخلالصة يف البحث النوعي اإلثبات ىو اخلالصة و .

ادلتوقع ىو نتيجة جديدة مل تكن موجودة من قبل. و ميكن أن تكون 
النتائج وصفا أو صورا لشئ كان يف السابق ال يزال قامتا أو مظلما ْتيث 
يصبح واضحا بعد البحث، ميكن أن يكون عالقة سببية أو تفاعلية أو 

 13فرضية أو نظرية.
                                                             

13
Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, 

Kualitatif dan R&D, … , hlm. 337-345.   
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 الباب الرابع
 هاتومناقش البحث  نتائج

 جامعة والى سونجو ربية بمعهدفي تعليم اللغة الع أشكال التعزير .1
أشكال التعزير على انتهاكات نظام ادلعهد خاصة يف رلال اللغة العربية ىي شكل 

 تعزير غَت اجلسدي ، من بينها:
 تحذيرالالتوبيخ و  (1

يتم إعطاء توبيخ أو  ىذا النوع من التعزير ىو أخف نوع من التعزير ، 
  تأخر اىل فصل احملادثة.ربذير إذا ارتكبت الطالبات انتهاكات مثل م

  التعليم (2
  ادلفردات  22أ. تسعى وحفظ 

 ب. جعل إنشاء حبجم ورقة واحدة
  ج. حفظ بعض الفصول يف كتاب اليقوت النفيس

  1.وقوف وتكرار ادلفرداتد. 
 ،TRعلى مقاما مع األحرف األوىل كما ىو احلال مع الطالبات األ

النزالقو لتقول "ذلك" والذي  ىيئة التحكيم.  أنو عوقبت مرة واحدة من قبل
مث عليو أن ذبد وحفظ ادلصطلحات باللغة العربية  نفسها. ىيئة التحكيمتسمعو 
يف وقت الحق، حاالت انتهاك اللغة اليت يعاين منها الطالبات مع  .22بقدر 

اعًتف بأنو انزلق قائال "إىل األمام" عندما يف ادلسجد  ،ASن األحرف األوىل م
وقال رد الفعل، ألنو يف ذلك الوقت كان ىناك صاف فارغ. لذا، ينبغي أن  ،

                                                             
1

  تريسا ليلة الصفا،  ٢۰1١مارس  ٦يف التارخ  ادلقابلة،ىيئة التحكيم،   
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ىيئة  تُعاقب على جعل إنشاء بقدر ورقة واحدة، مع ادلوضوع الذي ربدده
 التحكيم.

تهاكات ادلرتكبة باإلضافة إىل ذلك، تنفيد التعزير يف ادلعهد حسب مستوى االن
اذلدف من  وتدرجيية من معتدل إىل صعب بناء على درجة االنتهاكات ادلرتكبة

يث وجود مستوى االنتهاكات ىو معرفة عدد االنتهاكات ادلرتكبة الطالبات حب
للمخالفُت بناًء على مستوى ادلخالفات  تستطيع ادلديرة ربديد التعزير ادلناسب

 ادلرتكبة.
، يتم أيًضا تعديل العقوبات مستوى ادلخالفةإلضافة إىل تعديل با

ادلقدمة إىل حالة كل من اصغر و األعلى مقاما .سبيز ادلديرة العقوبة بالنسبة 
اصغر و األعلى مقاما ألن الطالبات األعلى مقاما تعتربون لديهم مهارات 
عربية أكثر من اصغار السنتَتي. مث ىناك اعتبار آخر ىو أن الطالبات األعلى 

ا جيب أن تكون مثااًل جيًد لطالبات اصغر. لذلك من ادلناسب أن يكون مقام
  2التعزير للطالبات األعلى مقاما أثقل من الطالبات اصغر.

، فهي مناسبة لنظرية التعزير يف تعليم اللغة العربية بالنسبة ألشكال
ين التعزير تنفيذىا يكون اذلدف من تصحيح األخطاء الطالبات أ التحسُت

الليت تنتهكون النظام ادلرتبطة باللغة العربية واألنشطة اللغوية على أمل أن القادم 
ال ذبعل خطأ آخر أو التائبُت عن أخطائهم، إدانة الناشئة عن وعيو، لذلك ال 

عام وىيئة التحكيم تريد أن تكرر مرة أخرى، حىت أن ادلشرفة وادلساعد ال
، أدانت الطالبات ضد أفعاذلم اخلاطئة اولون التأثَت على قلب الطالباترب

 وتعزيز قدرهتم على االنضباط دائما باللغة العربية.
 

                                                             
٢

    ٢۰1١مارس  ٧يف التارخ  ادلقابلة،نية مرمحة، ىيئة التحكيم،   
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 التعزير في تعليم اللغة العربية بمعهد الجامعة والى سونجوتنفيذ  .2
ظامها اخلاص كل مؤسسة تعليمية خاصة يف ادلعهد الديٍت اإلسالمي ذلا ن

،  عهد لتحقيق ىدف ادلعهد إىل نفسوالذي جيب أن يطيع من قبل مجيع مواطٍت ادل
سالمية دبعهد اجلامعة واىل سوصلو. ادلعهد  كما تنفبذ يف ادلؤسسة التعليمية اإل

، لو الًتتيب الذي سيلة للتعليم األخالقي وادلعايَت، وىي و كمؤسسة تعليمية إسالمية
، ىناك الل تنفيذ التعزير. يف معهد نفسوك الطالبات من خيستطيع أن ينظم يف سلو 

، ينقل ق. باإلضافة إىل النظام ادلكتوبةالنظام ارتفاعها مًتان معروضة يف كل طاب
 عام دراسي جديد ادلسؤولون أيًضا معلومات حول نظام ادلعهد عند بدء

دة وبناء على مقابلة مع احد من مسؤويل االدارة ادلعهد أو يشار اليو عا
 ادلشرفة وىي سييت منظرة قالت:

"بعد قبول الطالبات اجلديدة ، سنقوم بالتصويت ألي شخص صلح يف 
، مث ننقل يف ادلعهد، بعد ذلك ننفذ التوجواجتياز اإلختيار وحيق لو العيش 

، وبالتايل فإن ا حول اإلدارة دبا يف ذلك النظاماألشياء اليت ربتاج إىل تسليمه
 3ة."النظام نشر يف البداي

، خاصة ذات الصلة باللغة العربية بعد فًتة قصَتة من دلذلك نظام ادلعه
كل مرة يكون ىناك عام من سنة إىل أخرى يف   اختبار اختيار الطالبات جلديدة.

 م ادلعهد ىو نشاط إلزامي.مقدمة ادلعهد دبا يف ذلك نظا/دراسي جديد، فإن التوجو
التوجو مهم دبا فيو الكفاية لكي تعرف الطالبات اجلديدة بيئة ادلعهد دبا يف ذلك 

مع ادلعلومات الواردة يف بداية العام الدراسي حول النظام  معرفة كل نظام ادلعهد.
ساعة  24ترجي من الطالبات تكون مستعدة للعيش مع النظام القائمة يف ادلعهد دلدة 

يرتبط التعزير يف تعليم اللغة العربية ادلعمول بو يف ادلعهد جبميع النظام  ون توقف.بد
                                                             

    ٢۰1١مارس  ١يف التارخ  ادلقابلة،سييت منظرة، مشرفة ادلعهد،  3



04 

عربية واألنشطة الناطقة بالعربية، مثل عدم الكالم العربية، وعدم ادلتعلق بالًتتيب ال
طالبات  ير ىنا إىل ، يتم إعطاء التعز وىكذا 4، ونسيان اخلطابة.اتباع أنشطة احملادثة

 ادلعهد الليت تثبت أن  اترتكبون انتهاكات تتعلق باجملال العريب.
  أحكام التعزير العام ادلستند إىل ملف وثيقة ادلعهد ىي كما يلي: 
يت ال تقومون بتنفيذ االلتزامات و / أو جيوز فرض التعزير على طالبات الال -أ 

 لنظام.تنتهكون احلظر كما ادلشار إليو يف ىذا ا
بعد من خالل عملية البحث  تفرض التعزير من قبل السلطات ادلختصة -ب 

 عن القضايا بعناية ونزاىة.
، جيب أواًل احلاالت اليت تتطلب معاجلة خاصة، قبل فرض التعزير يف -ج 

 تشكيل فريق التعامل مع احلاالت برسالة تكليف من قيادة ادلعهد.
 5اءات جنائية إىل السلطات.وستقدم احلاالت اليت تتطلب إجر  -د 

يف حُت أن أحكام اجلردية و التعزير على النحو ادلرتبط بنوع انتهاك اللغة 
 :6ىي كما يلي

 اللغة
 
 

عدم الكالم باللغة 
 العربيىة

 عدم اتباع أنشطة احملادثة
 ونسيان اخلطابة

x2۰1ادلفردات و تكون جاسوسة دلخالفتُت 
x2 ترجم النص و تكون جاسوسة دلخالفتُت 
x۳  اإلنشاء 

حيق لو أن يعاقب ىو قيادة بناًء على ملف الوثائق ادلعهد الذي 
ىم زبولون لتقدمي   ، و ىيئة التحكيم.ادلعهد، وادلشرفة، وادلساعد العام

                                                             
  نظام ادلعهد اجلامعة وايل سوصلو 4

5
 وايل سوصلوتوثيق ادلعهد اجلامعة  

6
 نظام ادلعهد اجلامعة وايل سوصلو  
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تعزير اجملال اللغوي  شمل، يويف الوقت نفسو التعزير اخلفيفة وادلتوسطة.
لذلك التعزير يف تعليم اللغة العربية اليت تقوم  ىو التعزير اخلفيفة وادلتوسطة.

بصفتو مالك السلطة لتوجيو   هبا ادلشرفة، ادلساعد العام و ىيئة التحكيم.
ومعاقبة أخطاء الطالبات، فإن ادلشرفة، و ادلساعد العام و ىيئة التحكيم 

تقنيات سلتلفة  ا قدر اإلمكان عند معاقبة ذلم.يف زلاولة لتكون حذر 
من دون  اإلمكان لتوفَت تأثَت رادع عليهم قدربالتعزير نظرا للطالبات 
 استخدام التعزير البدين.

 ، وىو أكثر ربديداً بالنسبة دلشكلة التعزير فهو ىيئة التحكيم،أما ىنا 
طالبات ألن واجبها نفسها ىي البحث عن االنتهاكات ادلرتكبة ضد ال

على الرغم من تنفيذ التعزير ال تزال تنطوي على ادلشرفة وادلساعد  ومجعها،
 العام أن تطلب للنظر فيها.

، سيشرح أواًل عن اذلدف بتنفيذ التعزير يف قبل مناقشة األمر أكثر 
 تعليم اللغة العربية دبعهد اجلامعة وايل سوصلو مسارنج.

لعربية دبعهد اجلامعة وايل سوصلو ىدف تنفيذ التعزير يف تعليم اللغة ا ( 1
 مسارنج.

مصطلح التعزير ليس غريبا لنا،  يف ادلعهد الديٍت اإلسالمي،
التعزير أو العقوبة ادلطبقة يف مجيع ادلعهد الديٍت  وخاصة للطالب.

اإلسالمي تقريبا تعترب فعالة يف تأديب الطالب، يتم تطبيقو أيضا 
 دبعهد اجلامعة وايل سوصلو مسارنج.

لطالب، حىت بالنسبة تعزير ىو الشيء الذي ال يعجبو اال 
، فإن ذلك ىو شبح سليف جدا. على الرغم من لبعض الطالب

وجود التعزير خاصة يف تعليم اللغة العربية دبعهد الديٍت اإلسالمي ىو 
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عملية تشكيل شخصية الطالب من أجل أن تكون مطيعة واخلضوع 
 لنظام الواردة يف ادلعهد.

الرغم من أن الطالب يف البداية يشعرون بالقوة ، على لذلك 
، فإهنم سيعتادون يف النهاية على العيش كوابالنظام دون أن يدر 

ًدا للطالب بشكل منظم ومرتب.  نظًرا ألن جودة بيئة اللغة مهمة ج
، فمن ادلناسب جًدا أن يتم تنفيد التعزير. إذا لتعلم اللغة بشكل جيد

نضباط مث ىؤالء الطالب ديكن أن يعيش الطالب يف ادلعهد دون ا
  تفعل أي شيء مع رغباهتم اخلاصة.
، من ادلتوقع أن يعتاد الطالب لذلك، مع النظام ادلعمول هبا

الذين لديهم شخصيات سلتلفة على العيش بشكل منتظم مع 
، خاصة يف تعليم اخر من أجل موجود حالة تعلم مواتالطالب 

 اللغة العربية.
سوصلو مسارنج ىي مؤسسة ذات نظام ثنائي معهد اجلامعة وايل  

اللغة تتطلب من الطالبات أن تستخدمون دائمًا اللغة أثناء وجودىا 
ىناك ،  بيئة ادلعهد. باإلضافة إىل ذلك، إذا دخول منطقة العمهديف

مًت على باب ادلعهد األمامي ويف كل  2النظام مكتوب على أمر 
 ىداف.طابق. بالتأكيد ال ديكن فصلها عن بعض األ

 كنتيجة ادلقابلة مع ، ارفاع عمليا قالت:  
كما يتم تنفيذ التعزير إلعطاء تأثَت رادع على طالبات.  "

إذا على سبيل ادلثال يف رلال اللغة العربية بالتأكيد ديكن 
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إضافة نقطة منفصلة للطالبات ألن التعزير الذي ننّفذ ليس 
 7بشيء  عنيف و تعذيب".

 كما وفقا لنية مرمحة كهيئة التحكيم قالت: 
"لذا فإن اذلدف من التعزير يف تعليم اللغة العربية ىو  

تعويدىم يف حياهتم اليومية حىت تكونوا معتادات على 
التكلم باستخدام اللغة العربية ، ألن يف معهد نفسو، كما 

لكن معظم  يكون ثنائي اللغةىو معروف بالفعل أن 
الطالبات تستخدمون اللغة اإلصلليزية بالفعل. إن التعزير 
ىو التعود عليهم باستخدام اللغة العربية يف حياهتم 

 8".اليومية
 على عكس تصريح سيىت منذرةكمشرفة، قالت: 

التعزير يف ادلعهد لغرض وحيد من  "نعم بالطبع، كل
لذلك ال يوجد ىدف آخر غَت الًتبية وكان  ،التعليم

 النموذج يف الواقع التعزير تثقيف ذلك بدال من التعذيب،
إذا يف تعليم اللغة العربية مضبوط ، فإننا إذا وضعنا النظام  

على سبيل ادلثال التعزير يف رلال اللغة ، فسيكون أيًضا 
مثال البحث وحفظ ادلفردات، مث  يم اللغة ،مرتبطًا بتعل

جعلها يف شكل مجلة يف فقرة واحدة ، وإال ىناك إنشاء 
  9وىلم جرا."
                                                             

  ارفاع عمليا،  ٢۰1١مارس  ٩يف التارخ  ،ادلقابلةمشرفة ادلعهد، 7

   ٢۰1١مارس  ٧يف التارخ  ادلقابلة،نية مرمحة، ىيئة التحكيم،  ١

9
   ٢۰1١مارس  6يف التارخ  ادلقابلة،سييت منظرة، مشرفة ادلعهد،   
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من بعض ادلقابالت تقدم توضيًحا أن األىداف من تنفيد التعزير 
 :فيما بينها ىيدبعهد اجلامعة وايل سوصلو مسارنج 

 أ. من أجل أن تكون طالبات رادعاً ولن تكرر اخلطأ الذي ترتكبو مرة أخرى.
ب. إىل تعويد الطالبات تتكلمون اللغة العربية يف حياهتم اليومية بينما يف 

 ادلعهد.
 ج. لتعليم الطالبات يف اذباه أفضل.

ات ، يف ادلعهد تنفيذه حىت تشعر الطالبوفقا لنظرية تصحيح التعزير
بالردع ولن تكرر خطأىم مرة أخرى. مث متخصصة يف رلال اللغة العربية، 

يت ربصلون على التعزير عندما ينظر اليها من الفوائد اجلانبية الطالبات الال
ستكون ذلا قيمة أكرب. ومع ذلك، بشأن ادلسألة سيتم مناقشتها يف الفصل 

 التايل.
 ( فعالية تنفيذ التعزير2

بعض التقارير ىيئة التحكيم  الطالبات، مجعت تنفيذ التعزير على 
الًتكيز ىو أحد الذي شاىد  من انتهاكات الطالبات خالل ىذا األسبوع،
لذلك، ليس  .ىيئة التحكيم اجلردية، فمن واجب عليو أن يقدم تقريرا إىل

األخطاء اليت  اليت ذبب أن تسعى واحد على واحد ىيئة التحكيمفقط 
ن الطالبات اآلخرين أيضا ديكن أن التقرير عندما ولك  ارتكبتها الطالبات،

 12رأت الطالبات آخرين ترتكب انتهاكات.
يف غضون أسبوع واحد بعض التقارير ىيئة التحكيم ، إذا مجعت مث

ن إىل غرفة ذىبو التقارير يوم اجلمعة مساء، تعن االنتهاكات ومجعت مجيع 
ادلشرفة و مساعد العام للتساؤل عما إذا كانوا ستوافقون على التعزير أم ال 

                                                             
1۰

  ارفاع عمليا،  ٢۰1١مارس  ٩يف التارخ  ادلقابلة،مشرفة ادلعهد،   
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 ليليزال لديهم اتصاالت حىت يف وقت لذلك ال  الذي سيعطى للمجرم.
 ال يوجد نزاع بُت ىيئة التحكيم و الرأي ادلشرفة وادلساعد العام التحكيم

 تريسا: كبيان ىيئة التحكيم، وىي
 أنشطتهم لنظر ادلشرفة وادلساعد العام ألهنم يف"نطالب با

، لذا فهموا أي نوع من الطالبات ،يف الصباح مع الطالبات
لذلك ال نزال نطلب النظرىم، على سبيل ادلثال يتم 

حق لن نكون استبدال التعزير ما زلنا نتبعهم. يف وقت ال
، لن يكون من اجليد إذا صاخب أمام صاخبُت ىناك

 11."الطالبات
لذا من البيان السابق التعزير الذي يعطي عليهم بناء على مستوي 

إن فعل النظر يف قدرة  . مهارة اللغة العريبة الليت سبلكها الطالبات أيضا
الاليت  الطالبات على إعطاء التعزير ليس بدون سبب. ألن خلفية الطالبات

ىناك البعض شلن ال تعرفون اللغة العربية  تأتون من سلتلف األساسيات،
 12.على اإلطالق

ىيئة التحكيم  ،ة ادلشرفة ومساعد العامبعد احلصول على موافق
يف  ذبمعون ، والطالباتتعاقب الطالبات. ليلة السبت بعد صالة ادلغرب

، حكيم بتقسيم بعض اقسم االنتهاكاتمث تقوم ىيئة الت كل طابق.زلكمة
مثل قسم اللغة و قسم التنظيف و قسم الًتبية و قسم األمن. باإلضافة إىل 

لذا،  ىيئة التحكيم ، تساعد مشرفة و مساعد العام أيضا يف تنفيذ التعزير.

                                                             
11

   تريسا ليلة الصفا،  ٢۰1١مارس  ٦يف التارخ  ادلقابلة،يئة التحكيم، ى  

  تريسا ليلة الصفا،  ٢۰1١مارس  ٦يف التارخ  ادلقابلة، ىيئة التحكيم،   1٢
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فقط التعزير ىيئة التحكيم لكن  الذي كان لو دور أساسي يف تنفيذ ليس
 .شاركت مشرفة و مساعد العام أيضا يف ذلك

مث بعد الطالبات يعاقب، على النحو الذي حيدده كل ىيئة التحكيم  
إذا مل تستطع  تعطى مهلة زمنية إليداع عقوبة حىت يوم اجلمعة مساء.

لن  الطالبات إنتهاء التعزير يف الوقت احملدد إما نسيان أو ألي سبب ،
يتم ذلك حبيث أن يًتدد ىيئة التحكيم يف فرض التعزير إضافية عليهم. 

ىيئة الطالبات ال نقلل من التعزير الذي قدمتو ادلشرفة، ومساعد العام و 
 13وحبيث تستطيعون أن تقدرون الوقت. والنظامالتحكيم 

ىيئة  و ية تنفيذ التعزير ادلنفذة دبعهد اجلامعة وايل سوصلو،بناء على آل
يف إعطاء التعزير، دائما باستخدام هنج للطالبات، بعضهم النهج  التحكيم

ادلتبع ىو أن نسأل مقدما للطالبات دلدة أسبوع واحد سواء كان ارتكبت 
 14.مباشرة لطالباتا خطأ أم ال، لذلك ال يلوم

مع ىذه اإلجراءات سوف يتم تأسيس عالقة جيدة إىل حد ما بُت 
يت أبداىا ادلؤلف يف ىيئة التحكيم والطالبات. واستنادًا إىل ادلالحظات ال

لتحكيم حسنة ، فإن العالقة احلميمة بُت الطالبات و ىيئة اوقت التنفيذ
غم من أن شكال من أشكال التعزير ولكن ليس ذلك على الر  ،التأسيس

مث يرى الباحثة أنو يف هناية تنفيذ ربكيم قبل   بالضرورة أن يكون اجملهدة.
الطالبات العودة إىل غرفتهم كل اعتذار أواًل إىل ىيئة التحكيم بسبب اخلطأ 

 الذي ارتكبهم.

                                                             
13

   ٢۰1١مارس  ٧يف التارخ  ادلقابلة،نية مرمحة، ىيئة التحكيم،   

  تريسا ليلة الصفا،  ٢۰1١مارس  ٦ يف التارخ ادلقابلة،ىيئة التحكيم،  14
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أكيد ،ادلشرفة و ادلساعد بالت كما شخص لديها دورا ىاما كمديرة،
ىيئة التحكيم ستعطي مثاال جيدا كنموذج للطالبات اآلخرين، العام و 

، ومساعد العام و ىيئة من ناحية أخرى، تقدم ادلشرفة وخاصة يف اللغة.
التحكيم دائما أمثلة على كيفية التحدث باللغة العربية جيدا، إما عندما 

أخرى تعلمون أو التفاعل مع الطالبات. وباإلضافة إىل ذلك لديهم طريقة 
 15ىي إجراء تفتيش مفاجئة.

، باإلضافة إىل إجراء تفتيش مفاجئة، وىي عن من البيان السابق
طريق التكاثر للتواصل باستخدام اللغة العربية مع الطالبات، استأنفت 

لبات األخرى إذا ما خرقوا اادلشرفة دائما على الطالبات لإلبالغ عن الط
وىكذا، فإن النظام دبعهد ىو  ، سواء األصدقاء أنفسهم أو ادلسؤليات.اللغة

، ذبب أن تقدم تقريرا إىل ادلشرفة أي شخص قد شهدت جردية، مث
ومساعد العام و ىيئة التحكيم  مع ادلالحظات لن يتم فتح ىوية الطالبات 

 يت تبلغون عن االنتهاك.الال
 لعام و ىيئة التحكيم عندما تنفيذ، ومساعد االيت تواجهها ادلشرفة( ادلشاكل 3

 التعزير
كامل بناء نظام السياسة ال بد أن يكون من ذوي اخلربة العقبات.  

وبادلثل ، فإن سياسة التعزير الذي تقوم بو ادلشرفة ال زبلو من العقبات. بعض 
 سييت منظرة:العقبات اليت يعاين منها ادلشرفة بينها كما عربت عنها 

"لذلك ما زلنا نشعر بالصعوبة ، إذا كانت ىناك الطالبات الليت 
تتعاونون ، دبعٌت أنو إذا ارتكب أحدىم انتهاكا ، فإن اآلخر ال يزال 
يغطي ، لذلك محاية ، ومن منا يف كثَت من األحيان ناشد "غَت 

                                                             
   ٢۰1١مارس  6يف التارخ  ادلقابلة، سييت منظرة، مشرفة ادلعهد، 15
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مسموح بو" ، ال ديكن محاية صديقو على سبيل ادلثال كان صديقو 
على سبيل ادلثال إذا ثبت حلماية أصدقائو يف اجلردية، سنتابع خطأ. 

 16أي إمكانية حلماية التعزير أيضا."
أما بالنسبة لغَتىا من العقبات واليت عربت عنها تريسا كما ىيئة التحكيم، 

 وىي: 
ما ندعو الطالبات ، لذلك مهاراهتم "العقبات تناسب احملكمة عند

اللغوية أقل ، ادلالءمة تلقائيا عند احملكمة نتكلم باللغة العربية حيت ال 
تفهمون. كان ال يسمح ذلم باستخدام اللغة االندونيسية، جيب أن 
نفسر ببطء. لذلك يف بعض األحيان ال نتحدث معهم ، ألهنم ردبا 

 17تكون ىناك نقص يف اللغة ،مل تعرفون".
، ديكن االستنتاج أن بعض واستنادا إىل بعض التصرحيات السابقة

اليت تواجهها ادلشرفة ، ومساعد العام و ىيئة التحكيم يف تنفيذ التعزير  ادلشاكل
 تشمل:

 اليت ترتكب خطأأ. إذا كان ىناك الطالبات الليت ربمون صديقة  
تشعر ادلشرفة ، ومساعد العام و ىيئة التحكيم صعوبة إذا كان ىناك 
الطالبات الليت زبفون األخطاء أصدقاء اخلاصة. لذلك تتعاون الطالبات مع 
الطالبات األخرى حبيث لن تكون معروفة أخطاءىم إىل ادلشرفة و ادلساعد 

يتم استدعائهم دائًما العام و ىيئة التحكيم. ولكن يف كل ىذا الوقت ، 
 لإلبالغ عن أي شكل من أشكال اخلطأ إذا رأوه. 

 
                                                             

   ٢۰1١مارس  6يف التارخ  ادلقابلة،سييت منظرة، مشرفة ادلعهد،  16
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  تريسا ليلة الصفا،  ٢۰1١مارس  ٦يف التارخ  ادلقابلة،ىيئة التحكيم،   



44 

 ب. صعوبة يف التواصل مع الطالبات
،  الصعوبات اليت تواجهها ادلشرفةإن صعوبة التواصل ىنا تعٍت

ومساعد العام و ىيئة التحكيم يف التواصل مع الطالبات باستخدام اللغة 
الليت ما زالوا ال تفهمون ومل تكن العربية. وذلك ألن ىناك بعض الطالبات 

قادرة على التواصل باللغة العربية. لذلك ادلشرفة ، ومساعد العام و ىيئة 
التحكيم عند تنفيذ التحكيم أوضحت ببطء حبيث الطالبات معرفة وفهم 

 معٌت كالمهم.
التعزير ادلقدم ىو تعزير رىبة وتثقيفي أن لذا من البيان السابق 

البات ضد النظام ادلتعلق باجملال العريب. طريقة التعزير وتشجيعي لتأديب الط
 اليت تنفيذىا ادلشرفة وادلساعد العام وىيئة التحكيم ، وىي:

  . التعزير القمعي1
، فإن التعزير يف ادلعهد يشمل التعزير وفقًا لنظرية التعزير القمعي

،  القمعي ألن التعزير يُعطى بعد أن تكون الطالبات قد ارتكبت سلالفة
ووفقا لالنتهاكات ادلرتكبة. مثل، أعطيت الطالبات التعزير حلفظ  

 النتهاك اللغة. 22مفردات
 . التعزير النقايب2

ووفقًا لنظرية التعزير النقايب ، فإن التعزير يف ادلعهد تتضمن التعزير 
النقايب ألن التعزير يعطى لو عالقة باالنتهاكات ادلرتكبة. بعبارة أخرى ، 

ير باالتتهاكات. مثلها مثل الطالبات الاليت مل تؤد اخلطابة يف ترتبط التعز 
 جدوذلا الزمٍت جيب عليها أن تكرر خطابتها مرتُت.

 أثر التعزير على طالبات معهد اجلامعة وايل سوصلو .3
الواردة يف تعليم اللغة العربية دبعهد اجلامعة وايل  ديكن جلميع التعزير 

كل ىذه اآلثار تعتمد على اادلديرات   لطالبات.سوصلو األثر اإلجيايب أو السليب
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، التعزير يف تعليم اللغة العربية ادلطبق بناءا على نتائج البحث يف تنفيذ التعزير.
، تسبب تأثَت إجيايب وسليب على شخصية الطالبات، معهد اجلامعة وايل سوصلو

 ىنا سيتم وصف كيفية تأثَت إجيايب على الطالبات:
معهد اجلامعة وايل للتعزير يف تعليم اللغة العربية لطالبات  األثر اإلجيايب( 1

 مسارانج سوصلو
على  مهد.عيف ال وسيلة فعالة لتثقيف الطالبلت وقد اعترب التعزير

الرغم من أنو بدا سليفا، ولكن التعزير لو بالتأكيد تأثَت على الطالبات، 
ى ادلقابالت مع ما يلي ىو تعبَت عن إحد سواء اآلثار اإلجيابية والسلبية.

حيث ارتكبت مرة  ،ASإحدى طالبات ادلعهد مع األحرف األوىل من 
 واحدة انتهاك اللغة ، وأوضحت األثر اإلجيايب الذي تشعر بو مع التعزير:

ادلقال أو اإلنشاء أحبث عن األشخاص اليت تستطيع "عند سأكتب 
 إذا مل أعاقب أبدًا ، ال. عرفحىت أ حقا، مث للمساعدة لتدريسي

ردبا حىت اآلن مل يسبق يل ان أنشأت  أنشأ اإلنشاء أبداً باللغة العربية
قل لدي خربة من أي وقت لذلك على األ من اسم مقال العربية.

 18".مقال العربيةلكتاب  مضى 
 UWSألثر اإلجيايب اآلخر الذي تشعر بو الطالبات األحرف األوىل ا 

 اليت قد ارتكبت انتهاًكا للغة ، وىي:
ن صديقيت اليت ، إذا كاع العديد من الفوائد بالنسبة لنا"يف الواق

، وقالت مرة مثل ىذا ، "أنا أكثر ذكاء منك عوقبت خلرقو اللغة
هنا يف كثَت من األحيان ادلفردات اخلاصة يب أكثر". أل  بسبب ماذا؟

                                                             
   ٢۰1١مارس  1۵يف التارخ ، ادلقابلةيف قسم تعليم كيمياء،  6، مستوى طالبة معهد اجلامعة وايل سوصلو ،18

AS   
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تعاقب عليها. كما ديكن أن تكون ربسُت احملادثة أيضا أن تكون 
على سبيل  أكثر حذرا. األىم من ذلك ال تنتهك اللغة مرة أخرى

ادلثال اجلاسوسسة ىي أيضا السمع أكثر دقة. مث التغيَت يف موقف 
قد يكون أكثر حذرا إذا كنت تريد التحدث أكثر استنساخ عبارة 

على سبيل  ، ما ىي اللغة العربيةعلى سبيل ادلثال، "أذىب أواًل"
يف الواقع أكثر يف ىذا  "لقد تركت وحدي"أو ، ادلثال ستقول "أواًل"

 .، أكثر إلجياد العبارة دعونا إذا كان التحدث ال االنزالق حقااالذباه
أحيانا عندما أكون االندفاع يف كثَت من األحيان االنزالق. إذا 

 19ا من البداية فهو ان شاءاهلل ال".استعدن
حول آثار  TRأما بالنسبة للرأي الطالبات اآلخر باالحرف االوىل 

 اإلجيابية التعزير يف تعليم اللغة، ومهي:
للغة ، ألنٍت مل أكن أعرف ما عبارة اصطالحية "أستطيع أن أحبث 

عاقب أن أكون معرفة لغة ىي ذبمع بُت  أمث عندما  ىو ادلصطلح
مزيد من ادلسؤولية ودائما  كلمتُت مث أن أكون أكثر حذرا، و

 22 استخدام اللغة وفقا للمكان.
من السرد الذي قدمتو الطالبات ديكن أن يرى أن التعزير يف تعليم  

 اللغة العربية ديكن أن يسبب بعض األثر اإلجيايب لطالبات ، مثل:
 .أ. تعرف الطالبات بعض ادلفردات جديدة

                                                             
19

يف التارخ ، ادلقابلةيف قسم تعليم بيولوجي ،  4، مستوى طالبة معهد اجلامعة وايل سوصلو ،  
 UWS   2۰18مارس  1۳

يف التارخ   ،ادلقابلةيف قسم تفسَت احلديث،  8، مستوى طالبة معهد اجلامعة وايل سوصلو ، ٢۰
 TR     2۰18مارس 16
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 .عند تكتب اإلنشاء  أكثر دراية باستخدام النحو و الصرفالطالبلت . ب
ج. الطالبات أكثر حذرا عند التحدث واستخدام اللغة العربية دائما وفقا 

 للمكان.
د. تبحث و تتعلم الطالبات عن العبارة اليت استخدامها عند التواصل باللغة 

 العربية مع الطالبات  األخرى.
 قبل أن تتكلموا اللغة العربية. الطالباتاستعدت ه. 

 اإلجراءات اليت قام هبا.و. جعل الطالبات أكثر مسؤولية عن 
معهد اجلامعة وايل سوصلو ( األثر السليب للتعزير يف تعليم اللغة العربية ضد طالبات 2

 مسارنج
باإلضافة إىل األثر اإلجيايب، تشعر الطالبات اليت ترتكب انتهاك للغة 

نتيجة دلقابلة مع الطالبات باألحرف  كما أيًضا باألثر السليب الذي تشعر بو.
 ، قالت:UWS األوىل

ديكن  ،"إذا كانت اآلثار السلبية واضحة، فاألول يرتبط بالعقلية
، كنت أيضا أول مرة أعاقب، أشعر أنٍت غاضب اخنفاض العقلية،
 "دلاذا ننسى؟ مل تعتاد؟"ىيئة التحكيم قد تسألٍت  أريد أن أبكي.

 21".القلب اجلمباز و جعلٍت حياء
أما بالنسبة لآلثار السلبية األخرى اليت تشعر هبا الطالبات باحلروف 

 ، فقد قالت:  AS األوىل من االسم
إذا كان  "إذا كان األثر السليب أحيانًا ينحي جانبًا واجبات الكلية ،

ثال ال ديكننا الًتكيز على مهام احلرم ىناك التعزير على سبيل ادل
                                                             

يف التارخ ، ادلقابلةيف قسم تعليم بيولوجي ،  4وى ، مستطالبة معهد اجلامعة وايل سوصلو ، ٢1
 UWS   2۰18مارس  1۳
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على سبيل ادلثال ىناك الواجبة ادلنزلية من فصل اللغة يف  اجلامعي
ولكن ألن ىناك التعزير، لذلك ادلزيد من العمل وجيعل ادلوعد  ادلعهد،

ىذا ما جيعلٍت غَت مريح  النهائي الواجبات األخرى ادلهملة،
 22اعاقب".

 :TR، قالت الطالبات باألحرف األوىل لى النقيض من الرأي ادلذكور السابقع
"عند معاقبة األمر ، أشعر خبيبة األمل على معّزرة و ىناك شعر ال 

ادلعروف باألصدقاء  كما أنو احلياء ألنو عند ليلة التعزير امسنا قبول ،
 23مث ضد ذكرت أيضا خبيبة أمل". اآلخرين.

أن التعزير يف تعليم اللغة العربية  السابقة يعرف الرواياتمن بعض 
ر اإلجيايب لطالبات كن أن يسبب بعض األثديعهد اجلامعة وايل سوصلو مسارنج دب

 ، مثل:
أ. التعزير ديكن أن خيفض العقلية لطالبات، مثل احلياء. ىذا ىو إذا كان اسم 

لذلك يتسبب التعزير يف  ادلخالفة معروفا من قبل الطالبات أخرى.
 الشعور باجلنب وجيعل الطالبات خائًفا من التصرف. 

يت معاقبة. طالبات ضد ادلسؤوليات الالب. يسبب الغضب وخيبة األمل من ال
 ثقيلة ضد العقوبة ادلمنوحة لو.الطالبات ينشأ ذلك عندما تشعر 

                                                             
 1۵يف التارخ ، ادلقابلةيف قسم تعليم كيمياء،  6، مستوى وصلوطالبة معهد اجلامعة وايل س ،22

   AS   2۰18مارس 

يف التارخ  ، ادلقابلةيف قسم تفسَت احلديث،  8، مستوى طالبة معهد اجلامعة وايل سوصلو ، 23
 TR   2۰18مارس 16
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الطالبات  ربصل عندما ىذا حيدث ج. يسبب يف إمهال الواجبات األخرى.
 وىذا ، اجلامعي أو ادلعهد يف الفصل من سواء الواجبات، من الكثَت على
 .التعزير على الًتكيز نم ادلزيد فستكون تعاقب عندما يأيت

ىذا إذا كان الطالبات تًتددون  د. جيعل الطالبات أكثر ذكاًء إلخفاء األخطاء.
يف اإلبالغ عن األخطاء أصدقاء اخلاص دلشرفة أو مساعد العام و ىيئة 

 التحكيم.
 فإن الباحثة، هبا تقوم اليت وادلالحظات ادلقابالت نتائج إىل استناداً 

 الكفاية فيو دبا فعالة يف سوصلو وايل اجلامعة دبعهد العربية غةالل تعليم يف التعزير
وإذا بإمكان الطالبات أن تأخذ قيمة إجيابية  ألنو موصوف بًتبية، تنفيذىا، ليتم

خصوصا عندما يكون  ، فمن ادلؤكد أنو سيكون إضافة ذلميذ التعزيرمن تنف
ما يف بيئة ادلعهد. ساعة بين 24لديهم دائما اىل استخدام اللغة العربية دلدة 

 مع نفسها للطالبات وفقاو  لذلك، ليس ىناك ما يدعو للطالبات عدم الكالم.
 أنشطة متابعة ويف العربية باللغة دائما لتأديب ىميساعد أن ديكن التعزير تنفيذ
 .ادلعهد يف اللغة
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 الباب الخامس
 ختتاماال

 الخالصة  -أ 
 :ج ما يليفإنو ميكن استنتا  استناًدا إىل نتائج البحث الذي تنفيذه

التعزير يف شكل مبعهد اجلامعة واىل سوجنو أشكال التعزير يف تعليم اللغة العربية . 1
 :غري بدنية وىي تربوية ، مثل

 ( التوبيخ و حتذير إلنتهاك خفيف، مثل: ادلتأخر لدخول فصل احملادثة.1
عبارة  أو ادلفردات  ( التعزير التعليمي إلنتهاك متوسط، مثل: حبث وحفظ2

اليقوت  ، تكوين اإلنشاء، وحفظ بعض الفصول يف كتابحيةاصطال
 النفيس.

 بو تنفيذ التعزير يف تعليم اللغة العربية مبعهد اجلامعة واىل سوجنو الذي تقوم . 2
ادلشرفة، وادلساعد العام، و ىيئة التحكيم يتعلق باللغة العربية وأنشطة اللغة 

النسيان اخلطابة. أما  حملادثة، والعربية، مثل عدم الكالم، وعدم اتباع أنشطة ا
مجعت الطالبات ادلنتهكة  يف احملكمة ليلة السبت، وستمنح التعزير تثقيفية وفقا 

يف الوقت  ىيئة التحكيم وتودع التعزير إىلإلنتهاك الذي تقوم بو الطالبات، 
 .احملدد

د اجلامعة واىل . ىناك آثار إجيابية وسلبية لتنفيذ التعزير يف تعليم اللغة العربية مبعه3
، جيعل تعرف الطالبات بعض ادلفردات جديدةسوجنو، واآلثار اإلجيابية ىي: 

جيعل   الطالبات متعودات على استخدام حنو و صرف عند تكون إنشاء،
جيعل  الطالبات متعودات على استخدام جمموعة متنوعة من التعبري العريب،

لعربية، الطالبات أكثر باللغة اعبارة اصطالحية الطالبات أفضل فهم حول 
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حذرا عندما تتحدثون العربية، ودائما استخدام اللغة ادلناسبة يف ادلكان، جيعل 
 الطالبات أكثر مسؤولية عن اإلجراءات اليت تقوم هبا.

، يسبب ميكن أن خيفض العقلية لطالباتوتشمل آالثار السلبية ما يلي: 
سبب يف إمهال ي الغضب وخيبة األمل من الطالبات ضد ادلسؤوليات،

 .وجيعل الطالبات أكثر ذكاء إلخفاء األخطاء ،الواجبات األخرى
 

 االقتراحات -ب 
  . إىل مدير ادلعهد1

أ. جيب أن تستخدم مبادئ توجيهية موحدة عند تنفيذ التعزير ضد الطالبات، 
 لذلك ال يوجد فرق يف التعزير ادلمنوح لطالبات يف نفس القضية.

م التعب أبًدا يف إعطاء الدافع لطالبات لتكونون سعى محاسة دائًما وعد .ب
 .منضبطًا دائًما باللغة العربية

 . إىل طالبات ادلعهد2
 ال ينبغي على الطالبات التقليل من شأن النظام والتعزير الذي يثبتو ادلعهد. أ. 
  .استخدم اللغة العربية دائًما يف احلياة اليومية أثناء يف ادلعهد .ب

 

 ختتاماال -ج 
،  سبحانو وتعاىل ودعم ادلستشارينمد  هل رب العادل ن بفضل نعمة ا هلاحل

ما زال ادلؤلفة أنو يف إعداد ىذا البحث تدرك  .تستطيع ادلؤلفة استكمال ىذا البحث
ىناك العديد من أوجو القصور. لذلك ، االقًتاحات والنقد البناء ىي حاجة ادلؤلفة 

 .جدا لتحقيق الكمال
ىذا البحث ميكن أن يفيد خاصة دلؤلفة و عموما لقارء  تًتجي ادلؤلفة عسى

 حىت ميلك قيم ادلعلومات خاصة يف اجملال الًتبية. 
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1ملحق   

 

PEDOMAN OBSERVASI 

1. Kondisi fisik ma’had al Jami’ah Walisongo Semarang 

2. Fasilitas  ma’had al Jami’ah Walisongo Semarang 

3. Teknik pelaksanaan ta’zir dalam pembelajaran bahasa Arab di 

ma’had al Jami’ah Walisongo Semarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2ملحق 

PEDOMAN WAWANCARA 

Dengan Pengurus Ma’had Walisongo 

 

1. Apakah di awal taun ajaran baru para pengurus memberikan 

informasi kepada para santriwati baru tentang peraturan yang ada 

di ma’had? 

2. Apakah tujuan diterapkannya ta’zir dalam pembelajaran bahasa 

Arab di ma’had al Jami’ah Walisongo Semarang? 

3. Bagaimana bentuk-bentuk ta’zir yang diterapkan dalam 

pembelajaran bahasa Arab di ma’had Walisongo Semarang? 

4. Bagaimana pelaksanaan ta’zir yang diterapkan dalam 

pembelajaran bahasa Arab di ma’had Walisongo Semarang? 

5. Apakah pengurus bidang bahasa ketika menerapkan ta’zir melalui 

beberapa tahap: yaitu hukuman dari yang ringan hingga berat? 

6. Apakah ada kendala yang dihadapi pengurus bidang bahasa dalam 

melaksanakan ta’zir bagi santriwati? Jika ada apa sajakah 

kendalanya? 

7. Apakah santriwati  sering melanggar bahasa? Lalu, apa sajakah 

alasan mereka melakukan pelanggaran itu? 

8. Apa sajakah nilai positif bagi santriwati setelah mendapat ta’zir 

dari pengurus? Contohnya? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Dengan Pengurus Ma’had Walisongo 

1. Apakah anda selalu menggunakan bahasa Arab ketika berada di 

lingkungan ma’had?  

2. Apakah anda pernah melanggar bahasa? Jelaskan alasannya? 

3. Berapa kali anda pernah dita’zir karena melanggar bahasa? Dan 

hukuman apa yang anda terima? 

4. Apakah anda setuju dengan adanya ta’zir dalam pembelajaran 

bahasa Arab? jelaskan alasan anda! 

5. Bagaimana pendapat anda mengenai pelaksanaan ta’zir yang ada 

dalam pembelajaran bahasa Arab? 

6. Apakah anda merasa terbebani dengan adanya ta’zir yang ada 

dalam pembelajaran bahasa Arab? 

7. Apakah anda pernah merasa trauma dan takut karena dita’zir? 

8. Nilai positif dan negatif apa yang anda dapatkan dengan 

diadakannya ta’zir? 

9. Perubahan sikap apa yang anda alami setelah dita’zir? 
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PEDOMAN DOKUMENTASI 

 

1. Sejarah berdirinya ma’had al Jami’ah Walisongo Semarang 

2. Struktur organisasi  

3. Sarana dan prasarana 

4. Tata tertib santri ma’had 

5. Mekanisme penerapan hukuman di ma’had al Jami’ah Walisongo 

Semarang 
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HASIL WAWANCARA 

Dengan Pengurus Ma’had Walisongo 

  

1. Apakah di awal taun ajaran baru para pengurus memberikan 

informasi kepada para santriwati baru tentang peraturan yang ada 

di ma’had? 

Jawab: iya, jadi setelah penerimaan santri baru itu kita 

ngumumin siapa saja yang berhasil lolos seleksi dan berhak 

tinggal di ma’had, setelah itu kami melaksanakan orientasi 

kemudian hal-hal yang perlu disampaikan mengenai 

administrasi termasuk peraturan, jadi perarurannya itu sudah 

di publish dulu di awal. 

2. Apakah tujuan diterapkannya ta’zir dalam pembelajaran bahasa 

Arab di ma’had al Jami’ah Walisongo Semarang? 

Jawab: ya tentunya semua ta’ziran di ma’had itu tujuannya 

semata-mata untuk tarbiyah jadi tidak ada tujuan lain selain 

tarbiyah dan bentuknya pun memang mendidik jadi bukan 

menyiksa. 

3. Apa saja bentuk-bentuk pelanggaran dalam pembelajaran bahasa 

Arab di ma’had Walisongo Semarang? 

Jawab: jelas sekali kalau misalkan di qism lughoh itu bentuk 

pelanggarannya ya apabila tidak menggunakan bahasa Arab, 

tidak ikut ngaji kitab, bolos kegiatan muhadatsah, tidak kuliah 

malam, lupa khitobah, serta telat masuk kegiatan muhadatsah. 



4. Bagaimana pelaksanaan ta’zir yang diterapkan dalam 

pembelajaran bahasa Arab di ma’had Walisongo Semarang? 

Jawab: jadi selama satu minggu kami mengumpulkan 

beberapa laporan pelanggaran, kemudian pada malam sabtu 

kami panggil beberapa nama yang menjadi pelanggar itu 

kemudian kami beri konsekuensi. 

5. Apakah pengurus bidang bahasa ketika menerapkan ta’zir melalui 

beberapa tahap: yaitu hukuman dari yang ringan hingga berat? 

Jawab: ya tetap bertahap kalau yang junior sekali mereka 

melanggar itu hafalan mufrodat kemudian kalau yang kedua 

kalinya biasanya mencari semacam artikel, kami menyuruh 

mereka untuk menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau 

untuk santri senior biasanya mereka sekali dapat hukuman 

mereka jera, paling sering ya itu satu kali melanggar mereka 

bikin essay. 

6. Apakah ada kendala yang dihadapi pengurus bidang bahasa dalam 

melaksanakan ta’zir bagi santriwati? Jika ada apa sajakah 

kendalanya? 

Jawab: jadi kami masih kesulitan apabila santrinya 

bekerjasama dalam arti kalau misalkan salah satunya 

melakukan pelanggaran yang lainnya menutupi, jadi 

melindungi. 

7. Apakah santriwati  sering melanggar bahasa? Lalu, apa sajakah 

alasan mereka melakukan pelanggaran itu? 

Jawab: jadi kalau adannya pelanggaran setiap minggu itu 

sudah biasa, wajar, tapi selama saya jadi musyrifah di lantai 



satu untuk pelanggaran berbahasa itu jarang. Alasan mereka 

melakukan pelanggaran pertama karena lupa, kemudian yang 

kedua malu, mungkin karena mereka merasa tidak bisa jadi 

akhirnya malu.  

8. Apa sajakah nilai positif bagi santriwati setelah mendapat ta’zir 

dari pengurus?  

Jawab: Mereka jadi jera, apalagi yang bahasa lumayan susah, 

ta’zirannya susah jadi mereka jera sih, dan biar mereka mau 

belajar lagi. 
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HASIL WAWANCARA 

Dengan Santriwati Ma’had Walisongo 

 

1. Apakah anda selalu menggunakan bahasa Arab ketika berada di 

lingkungan ma’had?  

Jawab: Digunakan, cuma kadang masih kecampur sama 

bahasa Inggris kan kita bahasa Arabnya logatnya jawiyah juga 

sih. 

2. Apakah anda pernah melanggar bahasa? Jelaskan alasannya? 

Jawab: Pernah, ngomongnya pake bahasa Indonesia gitu tanpa 

disengaja, reflek ngomong, keceplosan. 

3. Berapa kali anda pernah dita’zir karena melanggar bahasa? Dan 

hukuman apa yang anda terima? 

Jawab: dua kali yang pertama saat masih semester satu waktu 

itu mencari dan menghafal 20 mufrodat dengan tema di luar 

kelas muhadatsah dan disuruh membuat kalimat. Saat 

semester 3 disuruh membuat essay bahasa Arab. 

4. Apakah anda setuju dengan adanya ta’zir dalam pembelajaran 

bahasa Arab? jelaskan alasan anda! 

Jawab: saya sih secara pribadi sangat setuju, soalnya kita di 

sini kan bilingual kita juga belajar bahasa Arab dan bahasa 

Inggris. 

 



5. Bagaimana pendapat anda mengenai pelaksanaan ta’zir yang ada 

dalam pembelajaran bahasa Arab? 

Jawab: ta’zirannya mendidik kayak bikin essay gitu kan 

malah membuat kita tambah pinter belajar nahwu-shorofnya. 

6. Apakah anda merasa terbebani dengan adanya ta’zir yang ada 

dalam pembelajaran bahasa Arab? 

Jawab: kalau terbebani mungkin awal-awal terbebani ya 

karena mungkin belum sadar kalau sebenarnya itu penting 

juga buat kita. 

7. Apakah anda pernah merasa trauma dan takut karena dita’zir? 

Jawab: sebenarnya kalau kapok nggak kapok sih manusia juga 

gitu kadang lupa, jadi kapok nggak pengen ke ta’zir lagi. 

8. Nilai positif dan negatif apa yang bisa anda dapatkan dengan 

diadakannya ta’zir? 

Jawab: pas jadi junior itu mbak bisa nambah mufrodat baru 

karena temanya diluar kegiatan muhadatsah. Kalau dampak 

negatifnya salah satunya malu dan bener-bener kayak merasa 

tercoreng namanya. 

9. Perubahan sikap apa yang anda alami setelah dita’zir? 

Jawab: perubahan sikap mungkin ya itu lebih hati-hati kalau 

ngomong lebih memperbanyak ungkapan jadi dari awal sudah 

prepare apa yang mau diucapkan biar tidak keceplosan.  
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Tata Tertib Kegiatan Ma’had 

 Santriwati wajib sholat berjamaah Subuh di masjid pukul 04.30. 

 Santriwati wajib melaksanakan tugas giliran /mengikuti khitobah 

Arab/ English Speech setelah jamaah Subuh di masjid pukul 05.00 

 Santriwati wajib mengikuti Muhadatsah  Arab/ English 

Conversation setelah khitobah Arab/ English Speech pukul 05.30 

di halaman Ma’had sesuai dengan kelompok  masing-masing. 

 Santriwati wajib sholat berjamaah Maghrib di masjid dan tiba 

pukul 18.00. dilanjutkan tahsin/setoran Alquran di Aula Ma’had. 

 Sholat Isya’ dilaksanakan pukul 19.30. dilanjutkan mengaji kitab 

kuning pada hari jadwal ngaji kitab. Dilanjtkan kuliah bahasa pada 

jadwal kuliah bahasa. 

 Sholat Tahajjud dilaksanakan setiap malam Jum’at pukul 03.45 

berjamaah. 

 Setiap kelas Bahasa santriwati wajib hadir pukul 19.50. 

 Untuk mengaji/Setoran Al-Qur’an dilaksanakan usai sholat 

Maghrib berjamaah tepat. 

 Olahraga dilaksanakan pukul 06.00. 

 Dilarang membawa HP/Laptop ketika kegiatan Ma’had 

berlangsung. 

 Setiap santriwati yang tidak mengikuti kegiatan Ma’had wajib izin 

kepada Musyrifah. 

 

 



Tata Berbahasa 

 Setiap santriwati wajib menggunakan bahasa Arab/Inggris di 

seluruh area Ma’had sesuai dengan jadwal mingguan 

berbahasa. 

 Dilarang keras menggunakan bahasa selain bahasa Arab dan 

Inggris (termasuk bahasa Jawa dan bahasa Indonesia). 

 Bagi yang melanggar akan dikenai sanksi dari Qismul Lughoh 

dan Haiah Tahkim. 

 Penertiban bahasa akan dilakukan oleh Musyrifah, Qismul 

Lughoh, Pembantu Umum dan jassusah (mata-mata) setiap 

minggunya. 

 Jassusah bersifat rahasia dan disembunyikan identitasnya. 

 Setiap santriwati wajib mengikuti seluruh kegiatan 

kebahasaan di Ma’had. 

Tata Perizinan 

 Setiap santriwati yang keluar/ masuk Ma’had harus mengisi 

buku absensi yang tersedia di meja security. 

 Setiap santriwati wajib masuk Ma’had pukul 17.30, kecuali 

ada kegiatan mendesak yang harus mendapatkan izin dari 

Musyrifah. 

 Setiap santriwati hanya diperbolehkan pulang 2 kali dalam 

satu bulan. 

 Santriwati yang akan pulang harus mendapat izin dari 

Pengasuh dan wajib mengisi buku perpulangan dan absensi 

yang tersedia di ndalem Pengasuh. 



 Cara perizinan pulang: 

1. Setiap santriwati yang ingin pulang harus mendaftar 

pada Qismul Amn (Dept. keamanan)/ Musyrifah. 

2. Setelah mendapat kartu perizinan pulang dari 

Musyrifah, santriwati wajib meminta izin dan 

pengesahan pada Pengasuh dan mengisi buku 

perpulangan di tempat Pengasuh. 

3. Saat kembali santriwati harus mengisi absensi masuk 

ma’had dengan mendapatkan ttd dari security, lalau 

menyerahkan buku perizinan kepada Pengasuh serta 

mengisi buku absensi perizinan di ndalem Pengasuh. 

Tata Tertib Berpakaian 

 Pakaian santriwati di dalam Ma’had 

 Setiap santriwati yang keluar dari kamar harus 

mengenakan kerudung, berpakaian panjang. 

 Santriwati diharuskan memakai rok/ sarung dan 

berkerudung panjang (menutup dada) atau memakai 

mukena saat kegiatan berlangsung. 

 Santriwati diperbolehkan memakai baju lengan pendek 

(kaos pendek) seusai kegiatan Ma’had sampai subuh 

dengan catatan sopan dan memakai kerudung. 

 Setiap kegiatan olahraga Ahad diharuskan memakai kaus 

dan celana panjang. 

 



 Pakaian santriwati di luar Ma’had 

 Dilarang memakai celana jeans baik pensil ataupun tidak 

atau celana kain yang ketat maupun bermodel pensil. 

 Boleh bercelana kain dengan ketentuan baju panjang 

diatas lutut. 

 Memakai rok dengan ketentuan baju dibawah pantat. 

 Berkerudung menutup dada. 

Tata Pergaulan 

 Dilarang membawa teman lawan jenis ke dalam atau 

lingkungan Ma’had, kecuali mendapat ijin dari 

Security/Musyrifah. 

 Dilarang mengajak teman/ tamu masuk ke dalam kamar. 

 Setiap tamu santriwati diharuskan mengisi daftar tamu di meja 

security. 

 Dilarang membawa teman menginap di Ma’had kecuali 

mendapat ijin dari Pengasuh. 

 Dilarang tidur di luar Ma’had kecuali mendapat ijin dari 

Pengasuh. 

 Jam kunjung untuk tamu maksimal sampai pukul 17.30. 

Tata Kebersihan Dan Kerapian 

 Santriwati dilarang mengecat warna rambut. 

 Santriwati wajib melakukan kerja bakti pada hari Ahad setiap 

minggunya. 

 Kerja bakti dilakukan tepat pukul 07.30. 



 Sandal dan sepatu milik santriwati harus dibawa masuk ke 

dalam kamar (bagi yang melanggar sandal atau sepatunya 

akan disita). 

 Santriwati dilarang membawa setrika, rice cooker, computer, 

alat pemanas (heater). 

 Hanya tersedia 2 setrika disetiap lantainya. 

 Santriwati diperbolehkan membawa laptop, sepeda motor dan 

Hp serta elektronik yang mendukung perkuliahan. 

 Santriwati diperbolehkan menggunakan inventaris Ma’had 

(gayung, ember, sapu, kemoceng). 

Demikian Tata Tertib Ma’had ini ditetapkan, bagi setiap 

santriwati WAJIB mematuhi dan melaksanakannya. Dan bagi yang 

melanggar akan dikenai SANKSI. Ditetapkan di Semarang, pada 

tanggal 1 Januari  2011 oleh kepala pusat ma’had Walisongo 

Semarang Dr. KH. Fadlolan Musyaffa’, Lc, Ma. 
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