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 الباب االول

 مقّدمة

 خلفية البحث .أ

توفري املعرفة  التعليم هو أحد مراكز التعلم إلحداث تغيري يف احلياة يهدف إىل

جملموعة من األشخاص الذين توفرهم املرافق التعليمية. تفسري التعليم  ةوالعاد ةواملهار 

أيًضا على أنه جهد واع يتم إعداده عن عمد لتحقيق األهداف احملددة وحتقيق 

أهداف اجلودة للموارد البشرية. احلديث عن التعليم سيظهر كلمة واحدة ال ميكن 

 ، وهي املنهج. فصلها عن التعليم

التعليم يف بعض املؤسسات أو  مناقشةعند  ما نسمعكثريا  كلمة املنهج

رس. املنهج هو أحد العوامل اليت حتسن جودة التعليم. للمنهج والتعليم روابط ااملد

 قادرًا ميكن نظام التعليم نوثيقة للغاية وال ميكن فصلهما عن بعضهما البعض. ل

شيء ومن مث ميكن  كلدون املنهج، ألنه يف املنهج هناك  بنريد  على العمل وفقا ملا

 لتنفيذ املنهج.  إرشاداتكمبادئ توجيهية أو   بعد ذلك استخدامه
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وأتيت لغة املصطلح "املنهج" من اليواننية ، وهي "كورير" اليت تعين "عداء" و 

نظام التعليم  إن فهم املنهج الواردة يف قانون 1"كورير" واليت تعين "مكان للعرق".

بشأن نظام التعليم الوطين ينص  2003لعام  20مهورية إندونيسيا رقم جل الوطين

ية على أن املنهج هو "جمموعة من اخلطط وحتديد األهداف واحملتوى واملواد التعليم

والطرق املستخدمة كمبادئ توجيهية لتنظيم أنشطة التعلم لتحقيق أهداف تعليمية 

 2معينة."

م. أما يالتعليم هي أداة تستخدم لتحقيق األهداف يف التعلاملنهج يف نطاق 

ابلنسبة ألمان سوغيهارتو ، فأشارت إىل أن املنهج الدراسي هو أيًضا حاوية 

ستحدد اجتاه التعليم. يعتمد جناح وفشل التعليم بشكل كبري على املنهج املستخدم. 

املنهج هو أحد لذلك ، جيب أن يتم دراسة املنهج يف كل وحدة تعليمية ، ألن 

ثابة جسر مهم مبعىن آخر ، يُعترب املنهج الدراسي مب 3حمددات النجاح التعليمي.

   4للغاية للوصول إىل نقطة هناية الرحلة ويتسم ابكتساب دبلوم معني.

 
1 Zainal Arifin, Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum, (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2011), hal. 2. 
2 Permendikbud RI Nomor 36 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 59 

Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah 
3 Aman Sugiharto, Penerapan Kurikulum 2013 pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama 

Islam di SMA Negeri 1 Gondang Tulungagung, Skripsi S1, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 

2017), hal. 1. 
4 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran , (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1994), hal. 

16 
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م ييف معاجلة املنهج الدراسية يف وحدة التعليم يؤثر أيضا على نظام التعل

م الذي مت استخدامه يف إندونيسيا هو نظام حزمة )التقليدية(. يف ياحلايل. نظام التعل

هذا النظام ، يتم تعميم مجيع الطالب بدءًا من الطالب القادرين يف هذه احلالة 

، فإن يف إقتباس له أمحد موليس  ذكرأعلى من املتوسط والطالب غري القادرين. و 

قيقة الطالب املتنوعني من هذا النظام )الرزمة( يصبح أقل طموًحا عند مواجهته حل

وكذلك اهتماماهتم ومواهبهم اليت ستؤثر على سرعة  (IQ)حيث حاصل الذكاء 

 5عملية استكمال املواد التعليمية.

الطالب هم أطفال فريدون لديهم مواهب واهتمامات وقدرات خمتلفة. مت 

، املادة  2003لعام  20التأكيد على هذا البيان يف قانون مجهورية إندونيسيا رقم 

)ب( اليت تنص على أنه "حيق لكل طالب يف كل وحدة تعليمية  1، الفقرة  12

حلصول على اخلدمات التعليمية وفًقا ملواهبهم واهتماماهتم وقدراهتم." مث انتقل إىل ا

النقاط ) و( اليت تنص أيًضا على أنه "حيق للطالب يف كل وحدة تعليمية إكمال 

 6التعليم وفًقا لسرعة التعلم وعدم اخلروج عن املوعد احملدد."

 
5 Achmad Muhlis, Pengembangan Pembelajaran dengan Sistem Kredit Semester di MTs 

Negeri Sumber Bungur Pamekasan , Jurnal Ilmiah Program Doktor, Volume 14 Nomor 1 2017, 

hal. 140.  
6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 12 Ayat 1 
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بناًء على القانون أعاله ، ميكن للطالب من ذوي االحتياجات اخلاصة تطوير 

مواهبهم واهتماماهتم وقدراهتم دون انتظار أصدقائهم. توفر احلكومة حلواًل بديلة 

ملواهبهم واهتماماهتم  للمدارس لتكون قادرة على تلبية احتياجات الطالب وفًقا

 يف وحدة التعليم.( SKS)لفصل الدراسي ل التعليموقدراهتم من خالل تنظيم نظام 

للفصل الدراسي هو نظام يوفر الفرص للطالب ليتمكنوا  تعليمالوصف العام لنظام ال

 يف اقتباس هلا أن نظام تريسنا دويمن اختيار احتياجاهتم وفًقا لقدراهتم. ذكرت 

هو منوذج لتنظيم توزيع وحدة تعليمية واحدة عن  (SKS)فصل الدراسي لل التعليم

طريق ضبط مستوى التنمية واإلمكاانت لكل طالب على حدة حىت يكونوا سعداء 

 7ابلتعلم حىت يتمكنوا من حتقيق معايري الكفاءة وفًقا لألهداف التعليمية احملددة.

ل التعليم الثانوي. بدءًا هذا النظام ليس جديًدا ولكنه غالبًا ما ينشأ يف مشاك

من عدد املوضوعات اليت يتلقاها الطالب ملدة أسبوع واحد ، ابإلضافة إىل أسئلة 

املمارسة والواجب املنزيل اليت جتعل الطالب ابلدوار أنفسهم. انهيك عن إجنازات 

القيم اليت جيب أن حيققها مجيع الطالب يف مستوى فصل دراسي واحد حىت 

عة إىل املرحلة التالية. أشياء مثل هذه ميكن أن جتعل الطالب يتمكنوا من املتاب

 حيصلون على نقطة التشبع حيث يشعر الطالب ابلكسل للتعلم.

 
7 Trisna Dwi Anjarsari, Penerapan Sistem Kredit Semester (SKS) Untuk Meningkatkan 

Prestasi Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas XI MIA 1 di MAN 1 Tulungagung, 

Skripsi S1, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2017), hal. 4.   



 
5 
 

 

يف إندونيسيا مبادئ توجيهية  (BSNP) وضعت الوكالة الوطنية ملعايري التعليم

 لتنفيذ نظام االئتمان للفصل الدراسي والذي ينص على أن هذا النظام هو ابتكار

ممكن للغاية ألنه يتم  لفصل الدراسيل التعليم نظاممربح يف وحدة التعليم. هذا 

سية رئيال ةبطريقة متنوعة ومرنة تؤدي إىل اكتمال الطالب يف فهم واتقان الكفاء

(KI) األساسية  ةوالكفاء(KD) .نظام اترد اإلشارة إىل تنفيذ هذ لكل موضوع 

 2006لعام  22وزير التعليم الوطين رقم  أيًضا يف الئحة لفصل الدراسيل التعليم

بشأن معايري احملتوى لوحدات التعليم االبتدائي والثانوي. يف الالئحة تنص على أن 

نظام االئتمان الفصل الدراسي هو نظام لتنظيم الربامج التعليمية اليت حيدد طالهبا 

ليم. يتم عبء التعلم اخلاصة هبم واملوضوعات تتبع كل فصل دراسي يف وحدة التع

لفصل الدراسي بوحدات التعليم ل التعبري عن عبء الدراسة لكل مادة يف نظام

. يتضمن عبء الدراسة ساعة واحدة من التعلم (SKS) للفصل الدراسي تعليمال

وجهًا لوجه وساعة واحدة من التعيني املنظم وساعة واحدة من النشاط الذايت غري 

 8املنظم.

كما أوقات العامل من التعليم أيضا جتربة تطوير املناهج الدراسية. أدى تطوير 

 الدراسة املنهج إىل ظهور جمموعة متنوعة من النماذج ، كان أحدها هو منهج

 
8 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk 

Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. 
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واآلن أكثر أو أقل من املدارس يف إندونيسيا قامت بتطبيقه إىل جانب  2013

 ان انفيا يف اقتباسه أن بنية املنهج الدراسية يفملوجود برانمج ائتماين. صرح حممد إ

هتدف إىل استيعاب خمتلف الفروق الفردية ( SKS) نظام التعليم للفصل الدراسي

خلدمات املثلى من قبل املدرسة يف تطوير للطالب حبيث ميكن للطالب تقدمي ا

فاءة حبيث ميكن هلذا مع توفري تفسري لك 9إمكاانهتم يف تسريع عملية الدراسة.

املدارس احلالية ، وشخصية التعليم ، وظهور املرافق والبنية التحتية اليت تدعم التعليم 

 والتعلم املثمر لتوقعات أصحاب املصلحة.

، هناك العديد من املدارس الثانوية اليت نفذت منهج  تلونج اجونجيف منطقة 

الثناوية  درسةمع برانمج نظام االئتمان الفصل الدراسي ، واحدة منها هي م 2013

اإلسالمية احلكومية الثانية تلونج اجونج. املدرسة الثناوية اإلسالمية احلكومية الثانية 

، كما تعمل  منطقة تلونج اجونجهي مدرسة مفضلة مملوكة لشركة تلونج اجونج 

ملدة ثالث سنوات بتطبيق  املدرسة الثناوية اإلسالمية احلكومية الثانية تلونج اجونج

 لفصل الدراسي.ل يمالتعل نظام

استناًدا إىل اخللفية السابقة ، يهتم الباحثون إبجراء البحوث من خالل 

م اللغة العربية يلفصل الدراسي يف تعلل التعليم احلصول على عنوان "تطبيق نظام

 
9 Mukhammad Ilman Nafia, Penerapan Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Kudus, 

Skripsi S1, (Semarang: UNNES, 2017), hal. 5. 
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" ابعتباره املشروع األخري  ابملدرسة الثناوية اإلسالمية احلكومية الثانية تلونج اجونج

 .تلونج اجونج ابجلامعة اإلسالمية احلكومية  ية طربيه وتدريب املعلمنيللدراسة يف كل

 البحث  مسائل .ب

، ميكن صياغة عدد من املشكالت على بناًء على اخللفية املذكورة أعاله

 النحو التايل:

ابملدرسة الثناوية م اللغة العربية يلفصل الدراسي يف تعلل التعليمنظام  منهجكيف  .1

 ؟ م2020/  2019للعام الدراس   كومية الثانية تلونج اجونجاإلسالمية احل

ابملدرسة م اللغة العربية يلفصل الدراسي يف تعلل تعليمنظام ال إستخدام كيف .2

للعام الدراس  الثناوية اإلسالمية احلكومية الثانية تلونج اجونج

 ؟م2019/2020

ابملدرسة اللغة العربية  ميالدراسي يف تعل لفصلل تعليمتطبيق نظام الل أثر كيف .3

للعام الدراس  الثناوية اإلسالمية احلكومية الثانية تلونج اجونج

 ؟م2019/2020
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 هداف البحثأ .ج

 بناًء على صياغة املشكلة ، ميكننا تلخيص أهداف البحث على النحو التايل:

ابملدرسة م اللغة العربية يلفصل الدراسي يف تعلل تعليمنظام ال منهج وصفل .1

للعام الدراس  لثناوية اإلسالمية احلكومية الثانية تلونج اجونجا

 !  م2019/2020

ابملدرسة م اللغة العربية يلفصل الدراسي يف تعلتعليم لنظام ال إستخداملوصف  .2

للعام الدراس  الثناوية اإلسالمية احلكومية الثانية تلونج اجونج

 !م2019/2020

ابملدرسة م اللغة العربية يلفصل الدراسي يف تعلل تعليمتطبيق نظام الل أثرملعرفة  .3

للعام الدراس  الثناوية اإلسالمية احلكومية الثانية تلونج اجونج

 م!2019/2020

 البحث أمهية .د

ضافة إىل األهداف اليت يتعني على الباحثني حتقيقها ، هناك أيًضا العديد ابإل

 من االستخدامات يف هذه الدراسة ، مبا يف ذلك:

 ةنظريالفائدة ال .1
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من املتوقع أن تؤدي نتائج هذه الدراسة إىل توسيع املعرفة وتوسيع وجهات النظر 

حول التعليم واملناهج الدراسية يف جوانب االستعداد والتنفيذ والتميز واملشاكل 

يف املدارس ، وكذلك مدخالت ( SKS)احملتملة اليت تواجه نظام الفصل الدراسي 

 نتائج هذه الدراسة.   للمهتمني مبتابعة

 ةتطبيقيالفائدة ال .2

 للباحثني (أ

من املتوقع أن تضيف نظرة اثقبة ومعرفة جديدة للباحثني يف عامل التعليم. 

لذلك عندما ينتهي هذا البحث ، ميكن للباحثني إدراك ذلك عندما يذهبون 

 إىل احلقل.

 اجونج لمدرسة الثناوية اإلسالمية احلكومية الثانية تلونجل  (ب

من أجل استخدامها كمرجع وكتقييم وإدخال حلل املشكالت املتعلقة 

 .(SKS)لفصل الدراسي  التعليم لبتطبيق نظام 

 تلونج اجونج جامعة اإلسالمية احلكوميةلل  ج(

 تعليميف مكتبة على املنهج وتطبيق نظام ال حبث العلميمن أجل زايدة مجع 

 .ابملدرسة الثناوية على مستوىيف عامل التعليم  (SKS)  الدراسي لفصلل

 للباحثني يف املستقبل    د(
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من املتوقع أن تكون نتائج هذه الدراسة موطئ قدم يف صياغة املزيد من 

للباحثني يف  ومراجع يف حبثه التصميمات البحثية املتعمقة واألكثر مشواًل 

ة ابملدرس على مستوى  (SKS)لفصل الدراسي ل التعليم نظام تطبيقب املستقبل

 .الثناوية

 توضيح املصطلحات . ه

وأوضح أنه لن   يف كتابة هذا البحث هناك العديد من املصطلحات اليت سوف

 يتحقق أي سوء فهم يف سبل االنتصاف. إليك شرح للمصطلحات املوجودة على

 عنوان هذا البحث:

 التوضيح النظري .1

 لفصل الدراسيل تعليمنظام ال .أ

سي هو نظام لتنظيم الربامج التعليمية حيث حيدد نظام االئتمان الفصل الدرا

الطالب أمحال الدراسة اخلاصة هبم واملوضوعات اليت تتبع كل فصل دراسي 

 يف وحدة التعليم.

 تعلم   .ب
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التعلم عبارة عن مزيج من العناصر البشرية واملرافق واملرافق واإلجراءات اليت 

 10تؤثر على بعضها البعض لتحقيق أهداف التعلم.

 تعلم اللغة العربية .ج

( ، كما تتعلم أيًضا عن  صرفو  حنواللغة العربية هي دراسة قواعد اللغة )

والكلمات اليومية. يف حني أن املقصود يف هذا البحث هو  بالغةكلمة 

 ن تكون موجودة على مستوى مدرسة عالية.املوضوعات اليت جيب أ

 التوضيح التطبيقي .2

ابعتباره  2013لفصل الدراسي هو برانمج يف املناهج الدراسية ل تعليمنظام ال

ابتكارا يف الوحدات التعليمية اليت توفر الفرص للطالب لتلبية احتياجاهتم وفقا 

بية هو نشاط للتدريس ملواهبهم واهتماماهتم وقدراهتم. أثناء تعلم اللغة العر 

 .صرفو  حنووالتعلم حول العلوم مثل 

 ةالبحوث السابق .و

تطبيق نظام التعليم ان انفيا بعنوان "ملاألخ حممد إ قبل كتب هذا البحث من .1

حبثه  أما مسائل ".سابملدرسة الثناوية احلكومية األول كودوللفصل الدراسي 

ابملدرسة الثناوية  فصل الدراسيلل التعليم ، وهي: أ. كيف يتم تنفيذ نظام

 
10 Oemar Hamalik, Kurikulum dan Pembelajaran..., hal. 57. 
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 ؟ ب. ما هي القيود واحللول لنظام الفصل الدراسياحلكومية األول كودوس

قام  أ.يف حني أن نتائج حبثه ، وهي:  ؟ابملدرسة الثناوية احلكومية األول كودوس

لفصل الدراسي ل التعليم نظام بتطبيق ابملدرسة الثناوية احلكومية األول كودوس

(SKS) تطوير نظام اإلدارة األكادمييةو  2013ملا أوصى به منهج  وفًقا 

(PSMA) .لفصل الدراسي ل التعليم مت تنفيذ نظام(SKS ) بشكل جيد. ميكن

ابملدرسة مالحظة ذلك من مجيع املكوانت اليت تدعم بعضها البعض. لدى 

خطة  هيكلني للمنهج الدراسية ويقوم بتعديل الثناوية احلكومية األول كودوس

فصول دراسية. تؤكد عملية  6فصول دراسية و  4للفصول  (RPP) لتنفيذ التعليما

التعلم على اإلمكاانت املثلى للطالب يف تسريع عملية التعلم. بينما تشري عملية 

سبب العقبات  ب. التعلم إىل ثالثة جوانب ، وهي املواقف واملعرفة واملهارات.

ابملدرسة الثناوية  (SKS)الدراسي لفصل ل التعليم نظاماليت تنشأ يف تطبيق 

 تطوير نظام اإلدارة األكادميية بواسطة التزامن بني احلكومية األول كودوس

(PSMA) مل حيدث بعد. للتغلب على هذه العقبات ، قامت املدرسة  امعةو اجل

وعقدت اجتماعات بني  (PSMA) تطوير نظام اإلدارة األكادمييةابلتنسيق مع 
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لتلبية  (PDSS) دة بياانت املدرسة والطالبقاع فريقاملستشارين وشكلت 

 11احتياجات الطالب.

تطبيق نظام التعليم كتبت هذا البحث من قبل األخت سيفه فوزية بعنوان " .2

فصل الدراسي يف مواد الرتبية الدينية اإلسالمية ابملدرسة الثانوية احلكومية لل

. أما مسائل حبثها ، وهي: أ. كيف يتم تنفيذ نظام التعليم للفصل "جاكرات 78

الدراسي يف التعليمية الدينية اإلسالمية وحقوق اإلنسان ابملدرسة الثانوية 

م من نظام التعليم للفصل جاكرات ؟ ب. ما هي عملية التعل 78احلكومية 

الدراسي يف التعليمية الدينية اإلسالمية وحقوق اإلنسان ابملدرسة الثانوية 

جاكرات ؟ ج. ما هي العوامل احملفزة واملثبطة لتطبيق نظام الفصل  78احلكومية 

جاكرات ؟ يف  78الدراسي يف تعلم الرتبية اإلسالمية ابملدرسة الثانوية احلكومية 

أ. يعتمد نظام نظام الفصل الدراسي يف مدرسة   حبثه ، وهي: حني أن نتائج

جاكرات احلكومية الثانوية من حيث السياق ، على احتياجات املدرسة اليت 

من أجل تعظيم  (CI)هتدف إىل تسهيل الطالب من الفئات الذكية اخلاصة 

وية إمكاانهتم. مت تنفيذ برانمج نظام التعليم للفصل الدراسي ابملدرسة الثان

جاكرات من حيث العملية وفقا لتخطيط الربانمج بدءا من  78احلكومية 
 

11 Mukhammad Ilman Nafia, Penerapan Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Kudus, 

Skripsi S1, (Semarang: UNNES, 2017). 
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األهداف واملبادئ واإلدارة آللية التنفيذ وفقا للوكالة الوطنية ملعايري التعليم 

(BSNP)  ودليل أصدرته املديرية العامة للتعليم االبتدائي والثانوي وزارة الرتبية

نظام التعليم للفصل الدراسي. تسلسل تنظيم  والتعليم والثقافة فيما يتعلق بتنفيذ

جاكرات على النحو  78نظام التعليم للفصل الدراسي ابملدرسة الثانوية احلكومية 

( مراحل اإلعداد قبل تطبيق نظام االئتمان الفصل الدراسي: إنشاء جلنة 1التايل:  

التعليم للتحضري لتنفيذ نظام االئتمان الفصل الدراسي ؛ تتم صياغة أهداف نظام 

جاكرات وجهاز التنشئة  78ابملدرسة الثانوية احلكومية  (SKS)للفصل الدراسي 

( تطبيق نظام التعليم للفصل الدراسي 2 االجتماعية لنظام الفصل الدراسي.

جاكرات على النحو التايل: تطبيق نظام االئتمان  78ابملدرسة الثانوية احلكومية 

غيري هيكل املناهج الدراسية اليت الفصل الدراسي للمدارس هو عن طريق ت

استخدمت سابقا هيكل املناهج الدراسية القائمة على نظام التعليم للفصل 

القدمية يف هيكل املناهج الدراسية اجلديدة نظام التعليم للفصل  (SKS)الدراسي 

 45دقيقة من أنشطة التعلم وجهًا لوجه، و  45. قم بتنظيم (SKS)الدراسي 

دقيقة من األنشطة املستقلة غري املهيكلة.   45ملهام املنظمة، و دقيقة من أنشطة ا

اجلديد حزمة نظام التعليم  (SKS)يُطلق على نظام التعليم للفصل الدراسي 

ألن مجيع األعباء التعليمية واملوضوعات مت حتديدها  (SKS)للفصل الدراسي 
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ية اليت طبقت هذا بواسطة احلكومة املركزية. وهذا ينطبق على مجيع املدارس الثانو 

النظام ال الفصل الدراسي. وظيفة املدرسة هي فقط للتقدمي واالختالط مع 

 أولياء أمور الطالب والطالب وسكان املدرسة حىت يعمل النظام وفًقا لتوقعاهتم.

يف التعليمية الدينية ب. ال ختتلف عملية التعلم لنظام االئتمان للفصل الدراسي 

ابستخدام منط  جاكرات 78ابملدرسة الثانوية احلكومية  اإلسالمية وحقوق اإلنسان

اجلديد اختالفًا كبريًا عن  (SKS)نظام التعليم للفصل الدراسي هيكل منهج 

يف  التعليمية الدينية اإلسالميةهيكل منهج النمط القدمي. إن ما يقوم به معلمو 

( مرحلة 1: عملية التعلم ابستخدام نظام االئتمان للفصل هذا هو كما يلي

إعداد التعلم يف هذه املرحلة ، يصمم املعلمون خططًا للدرس وفًقا للمنهج 

املستخدمة كوحدات /  (UKBM) صفحة التدريباتالدراسية ويقومون إبنشاء 

( مرحلة 2أوراق عمل من قبل الطالب حبيث ميكنهم معرفة املواد اليت يتعلموهنا. 

، يقوم املعلم أيًضا إبنشاء اسرتاتيجيات  عملية التعلم يف عملية التدريس والتعلم

وأساليب تعليمية متنوعة عندما تكون أنشطة التدريس والتعلم متوافقة مع املناهج 

حبيث يكون النهج  2013الدراسية املستخدمة اآلن ، أي استخدام منهج 

املستخدم منهًجا علميًا يتطلب من الطالب التعلم بشكل نشط ومستقل. يف 

ابستخدام نظام الفصل الدراسي هذا ، خيدم املعلم خالل الفصل  عملية التعلم
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الطالب وفًقا لسرعة التعلم. يتم تقدمي الطالب الذين لديهم سرعة تعلم خاصة 

قبل امليالد واليت  (KD) الكفاءة األساسية عن طريق إعطائهم الفرصة للمتابعة إىل

مرحلة تقييم ( 3  .(UKBM) صفحة التدريباتيتم تلخيصها يف كل وحدة من 

نتائج التعلم يف مرحلة تقييم نتائج التعلم ، يستخدم املعلم تقييًما أصياًل لقياس 

جناح تعلم الطالب عند إجراء الدرس. مث تقييمات أخرى مثل االختبارات اليومية 

 (PAS) تقييم هناية للفصل الدراسيو  (PTS) تقييم منتصف للفصل الدراسي و

لوالايت املتحدة. يوفر املعلم أيًضا برانجمًا عالجيًا للطالب وامتحاانت املمارسة وا

ويتم إلغاء برانمج  (KKM) معايري اكتمال احلد األدين الذين تقل درجاهتم عن

ج. العوامل الداعمة واملثبطة فيما يتعلق بتطبيق نظام  الفصل الدراسي القصري.

رسة اثنوية يف مد 78( العوامل الداعمة لـ 1الفصل الدراسي هي كما يلي: 

اليت  ISO 9001: 2008جاكرات هي مدرسة عليا يتضح من وجود شهادة 

تشري إىل أن املدرسة قد نفذت إدارة املعايري الدولية ، ابإلضافة إىل أن العديد من 

نظام التعليم للفصل الدراسي املعلمني أصبحت املدرسة مدراًب وطنيًا ، كتيب 

(SKS)ضوء ينبعث منها الصمام الثنائى اشة، مت جتهيز كل فصل دراسي بش 

(LCD) بنية أساسية كاملة وكافية ، وجود فصل دراسي ، والعديد من اإلجنازات ،

( العوامل املثبطة 2 اليت حققتها املدارس يف اجملاالت األكادميية وغري األكادميية.



 
17 
 

 

الفصل ال توجد العديد من العوامل اليت ميكن أن تعرقل تنفيذ نظام االئتمان هلذا 

 78ابملدرسة الثانوية احلكومية الدراسي ألن هذا النظام قد مت تنفيذه لفرتة طويلة 

حىت اآلن تستخدم بنية  2017، يف العامني املاضيني فقط ، أي من  جاكرات

نظام التعليم للفصل املنهج الدراسي منطًا جديًدا ولكن ال خيتلف كثريا عن مفهوم 

، فإن السياسات واالبتكارات اجلديدة ستجد  القدمي. ومع ذلك (SKS)الدراسي 

ابلتأكيد عقبات يف تنفيذها. الشيء الذي حيفز تثبيط هذا التطبيق هو املعلم 

الذي يواجه صعوبة قليلة يف خدمة الطالب الذين لديهم سرعة تعلم خاصة يف 

الفصل ، نظرًا ألن الفصل املستخدم هو منط غري متجانس ، يبدو أن املعلم ال 

 12  أقصى خدمة للطالب الذين لديهم تلك السرعة التعليمية اخلاصة.يقدم 

تطبيق نظام سنا دوي أجنارساري بعنوان "كتبت هذا البحث من قبل األخت تري .3

يف الفقه  ةداتحصيل الدراسي للطالب يف مال قيةاالئتمان الفصل الدراسي لرت 

ابملدرسة الثناوية اإلسالمية احلكومية األول  MIA 1حادية عشر فصل 

نظام البحث ، وهي: أ. كيفية االستعداد لتنفيذ  أما مسائل". تلونج اجونج

ابملدرسة الثناوية اإلسالمية احلكومية األول تلونج  (SKS)راسي التعليم للفصل الد

لتحسني حتصيل  (SKS)نظام التعليم للفصل الدراسي ؟ ب. كيفية تطبيق  اجونج
 

12 Syifah Fauziah, Penerapan Sistem Kredit Semester (SKS) pada Mata Pelajaran PAI di 

SMA Negeri 78 Jakarta, Skripsi S1, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019). 
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ابملدرسة الثناوية  MIA 1عشر  ةالطالب يف مواد الفقه يف الفصل احلادي

تقييم أو ؟ ج. كيف ميكن لنتائج ال اإلسالمية احلكومية األول تلونج اجونج

الفقه  ةدازايدة حتصيل الطالب يف م (SKS)نظام التعليم للفصل الدراسي التعلم ل

ابملدرسة الثناوية اإلسالمية احلكومية األول  MIA 1عشر  ةيف الفصل احلادي

نظام التعليم للفصل الدراسي ؟ د. ما هي اآلاثر املرتتبة على وجود   تلونج اجونج

(SKS)  عشر  ةيف الفصل احلادي ة الفقه مادحتصيل الطالب يف قيةلرتMIA 1 

يف حني أن نتائج  ؟ ابملدرسة الثناوية اإلسالمية احلكومية األول تلونج اجونج

نظام والتحضري لتنفيذ  (SKS)نظام التعليم للفصل الدراسي حبثه ، وهي: أ. فهم 

سي نظام التعليم للفصل الدراعلى مستوى عالية.   (SKS)التعليم للفصل الدراسي  

(SKS)  هو شكل من أشكال تنفيذ التعليم حيث حيدد الطالب مقدار عبء

التعلم واملوضوعات اليت تتبعها كل فصل دراسي يف وحدة التعليم وفًقا ملواهبهم 

واهتماماهتم وقدراهتم أو سرعة التعلم. االستعدادات اليت جيب إجراؤها عند تنظيم 

الثناوية اإلسالمية احلكومية األول  ابملدرسة (SKS)نظام التعليم للفصل الدراسي 

( مرحلة التنفيذ األولية و 2( مرحلة اإلعداد ، 1مراحل:   3. هناك تلونج اجونج

، (SKS)نظام التعليم للفصل الدراسي ( مرحلة التنفيذ. مع التحضري قبل إجراء 3

نظام التعليم للفصل سيكون من األسهل على مجيع األطراف املشاركة يف تنفيذ 
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ب.  .ابملدرسة الثناوية اإلسالمية احلكومية األول تلونج اجونج (SKS)اسي الدر 

ابملدرسة الثناوية اإلسالمية  (SKS)نظام التعليم للفصل الدراسي  يتم تنفيذ

، لتنفيذه على مراحل مع إسرتاتيجية التدرجيي  احلكومية األول تلونج اجونج

ابملدرسة ا يف هذا العام ، ال يزال للداخل واخلارج اليت تبدأ يف السنة األوىل. بينم

السنة الثانية يف تطبيق هذا يف  الثناوية اإلسالمية احلكومية األول تلونج اجونج

نظام ، لذا فإن الشخص الذي يستخدم  (SKS)نظام التعليم للفصل الدراسي 

اليت  XIIللفئة  XIو  Xهو حاليًا فقط للفئة  (SKS)التعليم للفصل الدراسي 

نظام ستخدم احلزمة. بشكل عام ، يشري هيكل املناهج ومحل التعلم يف ال تزال ت

لعام  59رقم  لوائح وزير التعليم والثقافة إىل (SKS)التعليم للفصل الدراسي 

)التخصص(.  ج)عامة( واجملموعة  بو  أ، والذي يتكون من املواد  2014

اإلسالمية احلكومية ابملدرسة الثناوية يصل عبء التعلم الذي جيب أن يتم تنفيذه 

واليت ميكن تغيريها. للفقه  (JP) خصص التعليم 306إىل  األول تلونج اجونج

ساعة. مبعىن آخر ، الطالب  12نفسه ، جيب أن تؤخذ عبء التعلم يف 

فصول دراسية  4القادرين على إكمال برانمج الدراسة ملدة عامني أو اجتياز 

سنوات للطالب النظاميني أو  3دته وبرانمج م (PDCI) الذكية اخلاصة طالبلل

ج. إن تقييم   .6والتحضري لالختبار الوطين يف الفصل  5نفاد املواد يف الفصل 
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ملوضوعات الفصل الدراسي احلادي  (SKS)نظام التعليم للفصل الدراسي تطبيق 

الذي  2013عشر يف الفقه جيد ابلفعل ، وذلك ألن التقييم يتبع معيار مناهج 

ملواقف وقيمة املعرفة وقيمة املهارات. د. تتضمن اآلاثر املرتتبة على يتضمن قيمة ا

ابملدرسة الثناوية اإلسالمية احلكومية  (SKS)نظام التعليم للفصل الدراسي  تطبيق

( للطالب الذين تزيد ذكائهم عن املتوسط ، 1ما يلي:  األول تلونج اجونج

ن به أكثر ألنه نظرًا ( الطالب أكثر سعادة ويستمتعو 2سوف يتخرجون بسرعة 

( تشعر 3ألن القائمة أُخرتت ابختيار مقررهم املطلوب وفًقا ملواهبهم واهتماماهتم 

ابلتقدير ، ألن األطفال حيددون عبء التعلم اخلاص هبم وفًقا ملواهب 

( العالقة بني الطالب واملستشارين األكادمييني أقوى من بداية 4اهتماماهتم. 

( حتفيز الطالب على التعلم العايل بسبب 5ة دراساهتم. السنة األوىل وحىت هناي

 13احلق يف اختيار أعباء التعلم واملوضوعات يف كل فصل دراسي.

 تعليمم التقييم نظاكتب هذا البحث األخ موالان احسانول شولوق بعنوان " .4

ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية الرائدية آمانة للفصل الدراسي )دراسة حالة( 

حمور البحث ، وهي: أ. كيفية ختطيط تنفيذ نظام الفصل  ".األمة سورااباي

 
13 Trisna Dwi Anjarsari, Penerapan Sistem Kredit Semester (SKS) Untuk Meningkatkan 

Prestasi Peserta Didik Pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas XI MIA 1 di MAN 1 Tulungagung, 

Skripsi S1, (Tulungagung: IAIN Tulungagung, 2017). 
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. ظهرت أمانة األمة سورااباي؟ ب.  ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية (SKS)الدراسي 

. ظهرت أمانة األمة سة املتوسطة اإلسالميةابملدر كيف يتم التقييم الذي تقوم به 

نظام التعليم يف حني أن نتائج حبثه ، وهي: أ. التخطيط لتنفيذ برانمج  سورااباي؟

ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية الرائدية آمانة األمة  (SKS)للفصل الدراسي 

ي نظام التعليم للفصل الدراس ، بتحليل االحتياجات وتنفيذ اسرتاتيجية سورااباي

(SKS)  نظام التعليم للفصل الدراسي وإعداد برانمج(SKS)  نظام وتنفيذ برانمج

، ميكن للطالب اختيار املواد اليت سيتم تسويقها  (SKS)التعليم للفصل الدراسي 

من سياق ومدخالت  CIPPب. يبدأ تقييم . ابملدرسة املتوسطة اإلسالمية

م: املنهج ، خطط الدرس ، مرافق املدارس والعمليات: األدوات الالزمة يف التعل

ما قبل التعلم ، املنتجات املنتجة: درجات الطالب ترضي الطالب بعد أن 

 14  حققوا إجنازات جيدة واجتياز املستوى التايل.

تنفيذ نظام كتبت هذه الدراسة من قبل األخت ديكا تريبتاساري بعنوان " .5

لفصل الدراسي يف تعلم الرتبية اإلسالمية وبناء الشخصية على ل تعليمال

ابملدرسة الثناوية احلكومية األول   )دراسة متعددة 2013أساس املناهج 

-ابملدرسة الثناوية احلكومية األول بويوالعو وونج اجونج تل-كدوعوارو
 

14 Maulana Ahsanul Chuluq, Evaluasi Sistem Kredit Semester (Studi Kasus) di MTs 

Unggulan Amanatul Ummah Surabaya, Skripsi S1, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018). 
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البحث ، وهي: أ. كيف يتم حتديد عبء التعلم يف  أما مسائل ".(تلونج اجونج

للفصل الدراسي يف تعليم الرتبية اإلسالمية وبناء الشخصية على  تعليمنظام ال

ج اجونج تلون-ابملدرسة الثناوية احلكومية األول كدوعوارو 2013 أساس منهج

؟ ب. كيف يتم  تلونج اجونج-و ابملدرسة الثناوية احلكومية األول بويوالعو

تنفيذ نظام االئتمان الفصل الدراسي يف تعلم الرتبية اإلسالمية وبناء الشخصية 

-ابملدرسة الثناوية احلكومية األول كدوعوارو 2013 الدراسة على أساس منهج

؟ ج.   تلونج اجونج-كومية األول بويوالعوتلونج اجونج و ابملدرسة الثناوية احل

لفصل الدراسي يف تعلم الرتبية اإلسالمية وبناء ل التعليم كيف يتم التقييم يف نظام

تلونج -ابملدرسة الثناوية احلكومية األول كدوعواروالشخصية على أساس منهج 

هي ؟ د. ما  تلونج اجونج-اجونج و ابملدرسة الثناوية احلكومية األول بويوالعو

العقبات واحللول يف تنفيذ نظام الفصل الدراسي يف تعلم التعليم اإلسالمي وبناء 

-ابملدرسة الثناوية احلكومية األول كدوعوارو 2013الشخصية بناًء على منهج 

؟ يف  تلونج اجونج-تلونج اجونج و ابملدرسة الثناوية احلكومية األول بويوالعو

بء التعلم يف نظام الفصل الدراسي على حني أن نتائج حبثه ، وهي: أ. حتديد ع

ابملدرسة  2013تعلم الرتبية اإلسالمية والتعليم القائم على الشخصية منهج 

تلونج اجونج و ابملدرسة الثناوية احلكومية -الثناوية احلكومية األول كدوعوارو
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ب.  .2013 الدراسة يشري كليا إىل هيكل منهج تلونج اجونج-األول بويوالعو

ظام االئتمان الفصل الدراسي يف تعلم التعليم اإلسالمي وبناء الشخصية تطبيق ن

-ابملدرسة الثناوية احلكومية األول كدوعوارو 2013 الدراسة على أساس منهج

أي  تلونج اجونج-تلونج اجونج و ابملدرسة الثناوية احلكومية األول بويوالعو

الثاين. إذا كنت تتبع  إعطاء الطالب حرية املشاركة يف التسارع أو عدم الفصل

التسارع ، فسيتم ضبط عبء التعلم على التعيني احملدد مسبًقا. ج. التقييم يف 

نظام االئتمان للفصل الدراسي يف مناهج التعلم يف التعليم اإلسالمي وبناء 

ابملدرسة الثناوية احلكومية األول   2013 الدراسة الشخصية بناًء على منهج

تلونج -ابملدرسة الثناوية احلكومية األول بويوالعوتلونج اجونج و -كدوعوارو

 (PAP)، ومها استخدام التقييم األصيل واستخدام تقييم املرجع املرجعي اجونج

صفحة لكل إجناز  (KKM) معايري اكتمال احلد األديناستناًدا إىل حتقيق 

. د. العقبات واحللول يف تنفيذ نظام الفصل الدراسي يف (UKBM) التدريبات

ابملدرسة  2013لم التعليم اإلسالمي وبناء الشخصية على أساس منهج تع

تلونج اجونج و ابملدرسة الثناوية احلكومية -الثناوية احلكومية األول كدوعوارو
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اليت هي من الطالب واملدرسني فقط، من املدارس  تلونج اجونج-األول بويوالعو

   15ليست هناك عقبات ، وبداًل من ذلك توفر حلول.

  البحث ترتيب .ز

لتسهيل قراءة األطروحة اليت سيقوم الباحثون بتجميعها الحًقا، من الضروري 

نظام التعليم للفصل  جراء مناقشة منهجية. مناقشة يف أطروحة بعنوان تطبيقإ

ابملدرسة الثناوية اإلسالمية احلكومية الثانية يف تعلم اللغة العربية  (SKS) الدراسي

 .م2019/2020للعام الدراسي   تلونج اجونج

 تتكون كتابة هذا البحث من مخسة فصول ، وهي:

، )ج( مسائل البحثالبحث، )ب(  خلفيةمن )أ( مقدمة، يتكون  األول بابال

ث و بحال املصطلحات، )و( وضيحالبحث ، )هـ( ت أمهيةأهداف البحث، )د( 

 .ترتيب البحث  ، )ز(ةسابقال

 يتكون من )أ( وصف للنظرية . تنظرايال  الثاين بابال

 
15 Dika Tripitasari, Implementasi Sistem Kredit Semester Dalam Pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti Berbasis Kurikulum 2013 (Studi Multisitus di SMAN 1 

Kedungwaru-Tulungagung dan SMAN 1 Boyolangu-Tulungagung), Tesis S2, (Tulungagung: IAIN 

Tulungagung, 2019). 
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البحث، اليت تتألف من )أ( تصميم البحث، )ب( وجود  منهجية الباب الثالث

مجع البياانت، )و(  طريقة)ج( موقع الدراسة، )د( مصادر البياانت، )هـ(  الباحث،

 حتليل البياانت، )ز( التحقق من صحة النتائج )ح( مراحل البحث.

حلة املدرسة الثناوية اإلسالمية نتائج البحث ، اليت تتكون من )أ(  لباب الرابعا

 .حتليل احلقائق(  تقدمي احلقائق، )ج، )ب( احلكومية الثانية تولونج اجونج

 ام، يتكون من )أ( االستنتاجات، )ب( االقرتاحاتتختاإل  لباب اخلامسا


