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 الفصل األول

 المقدمة

 البحث خلفية -أ 

ُب الوقت اغباضر، مبى تعليم اللغة األجنبية بُت العامة، نظران غباجة اجملتمع القادر على 

اؼبنافسة ُب عصر العوؼبة. أساسا، لتعلم اللغة األجنبية وبتاج  إٔب اعبهد كالصرب، ألف اللغة 

لذلك، عموما ىناؾ خطأ عند تعليم  األجنبية ليست لغة معتادة مستخدمة ُب اغبياة اليومية.

اللغة األجنبية. كيُرل مستول صعوبة اللغة من تنوع قواعد اللغة كاؼبفردات. تلك عائقة لطالب 

 اللغة األجنبية، ككثَت منهم ىبافوف من تعليم لغة ثانية ألهنم غَت قادرين على فهم قواعد اللغة.

نبية، من حيث الكالـ كالكتابة. غالبنا ربدث أخطاء اللغة عندما يتعلم شخص لغة أج

. كما ىو يرجع ذلك إٔب االختالفات بُت اللغة األجنبية كاللغة الشائعة اليت يستخدمها الطالب

، فإف اللغة العربية معركفة باللغة اؼبستخدمة ُب كتاب القرآف الكرًن اغباؿ ُب اللغة العربية

غة العربية ألف ىذه اللغة مألوفة ؽبم، فكيف اإلسالمي، أساسنا طبيعية إذا كاف اؼبسلموف قادرين الل

 ال؟ غالبنا يستخدـ اؼبسلموف اللغة العربية ُب العديد الدكؿ من العآب ألجل عبادهتم.

كفقا للدكتور ىداية اهلل زرقاسي، فإف اللغة العربية كانتشار اإلسالـ ُب إندكنيسيا جزءاف ال 

شطة العبادة اليت يقـو هبا مسلم خاصة ُب يبكن فصلهما، ألف ىذه اللغة متأصلة دائما ُب أن

الصالة، تسببب كذا اف تكوف رغبة اؼبسلموف ُب تعليم اللغة العربية، يبتدأ من نطق حركؼ 

 اؽبجائية إٔب مرحلة فهم معٌت الكلمات كقواعد اللغة. كطبق ىذا التعليم ُب اؼبعهد السلفي.
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يسي. ىذه اؼبؤسسة التعليمية كلدت ىو مؤسسة تعليمية إسالمية الثقافية ُب إندكن 1اؼبعهد

كطورت منذ بداية كصوؿ اإلسالـ إٔب بلدنا حىت اليـو صارت مؤسسة تعليمية ك دينية ُب البالد، 

على الرغم من اليقُت الذم ٓب تذكر فيها الوالدة. تنظر الوظيفة ىذه اؼبؤسسة بوسيلة للتحوؿ 

. كلذلك ، 2ة الركحية للشعب اإلندكنيسيالثقاُب، حىت أف اؼبعهد تُعاِب كمظهر من مظاىر الزراع

 .فإف اؼبعهد تلعب دكرنا مهمنا للمسلمُت كخاصة كمكاف لطلب العلم الدينية

 اإلسالـ، كليس شريعة لفهم كسيلة لكوهنا اللغة العربية بتعليم الّسلفية اؼبعاىد اىتماـ

 كحيويتو، كهبذا سالـاإل إٔب أساسا تعود العصور العربية عرب اللغة حياة أف ُب شك أدىن ىناؾ

 الديٍت كبَت باالذباه حدّ  إٔب متقيدة الّسلفية اؼبعاىد ُب اللغة العربية تعليم أىداؼ كانت السبب

 النحو مواد العربية على اللغة تعليم مواد تًتكز حيث الّدينية كفهمها الكتب تعلم أجل من

 كالثقافية، ة الًتبوية كالنفسيةاللغوي األسس إٔب اؼبفتقر احملتول التعليمي على كليس كالقواعد

 لقراءة مفتاح أهنا على أساس  العربية اللغة تعليم يُبٌت حيث ىدفا أساسيّا القراءة مهارة فتصبح

 ظهور إٔب تؤدم ممّ  اللغة ُب تعليم أساسيا معيارا النحو دركس كتُعترب النصوص العربية، كفهم

 استخداـ يقدركف كال اللغة يفهموف الطالب"اؼبصطلح 

 3اللغة.

                                                           
1
 Dalam Buku Tradisi Pesantren karya Zamakhsyari Dofier pada halaman 18 menyatakan bahwa 

penamaan pesantren terkait dengan terminologi yang ada di kalangan Hindu. Kata pesantren berakar dari kata 

santri dengan awalan ”pe” dan akhiran ”an”. Menurut C.C. Berg istilah tersebut berasal kata India Shastri, berarti 

orang-orang yang tahu buku-buku suci agama Hindu, atau seorang sarjana ahli kitab suci agama Hindu. Kata 

Shastri sendiri berasal dari kata shastra yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama atau pengetahuan. 
2
 H. Mahpuddin Noor, Potret dunia Pesantren, (Bandung: Humaniora, 2006), hlm. 17. 

3
 Azyumardi Azra, Esei-esei Intelektual Muslim & Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos, 1999) hal. 141 



3 

ىو أمر وبتاج أف ينظر إليو الشعب اإلندكنيسي، كخاصة  اؼبعهدإف تعليم اللغة العربية ُب 

اؼبسلمُت. ألف اللغة العربية ضركرية جدا لفهم اإلسالـ نفسو، مثل: فهم الكتاب القرآف الذم ىو 

الكتب الذين  األساس لإلسالـ، كعمل العبادة الذم بستخدـ اللغة العربية، كاألحاديث النبوية ك 

 .كتبهم العلماء السابقوف الذين أصبح األساس لعمل الشريعة اإلسالمية

كربقيقا ؽبذا اؽبدؼ الديٍت اتبع اؼبعنيوف بتعليم اللغة العربية ُب إندكنيسيا اؼبدخل النحوم، 

ذلك اؼبدخل الذم كاف شائعا ُب جنوب شرؽ آسيا كالذم يهدؼ إٔب تعليم اللغة من أجل 

اث اإلسالمي من خالؿ تزكيد الطالب بالنحو كالصرؼ كاؼبفردات كغَتىا فبا يلزمو االتصاؿ بالًت 

 4.كقراءة كتب اللغة كاألدب 4لقراءة القرآف الكرًن 

ُب اؼبعهد السلفي، يفضل تعلم اللغة علي الكفاءة القواعد اللغة. درست ىذه القواعد ُب 

العلماف أمراف مهماف هبب أف يتقن ىذاف  ك الصرؼ. النحو نقاشُت رئيسيُت معركفُت باسم علم

لكي يكونا قادرين على معرفة بنية اللغة اليت ىي لغة ك حدة اؼبسلمُت. ُب اؼبعهد السلف، يكوف 

ك  ك الصرؼ متعدد اؼبستويات باإلشارة إٔب كتاب السلف ُب النحو ىذا التعلم ُب النحو

 .كىلم جرا ودالفية ،امثلة التصرفية، مقص جركمية، عمرطي، الصرؼ. مثل كتاب

معهد الذم يطبق التعليم السلفي فقط. كاحد منهم ىو معهد منبع اغبكم  ككاف عدد من

على الرغم أنو السلفية فقط، مازاؿ ىذا اؼبعهد موجود كتؤثر على امور الدينية ُب  مانتيناف باليتار.

                                                           
4
 ٩١١ص  (٩١٩١إسيسكى،  4رشدي أحود طعيوة، جعلين اللغة العربية لغير النبطمين بهب: هنبهجه وأسبليبه، )الرببط:  
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بدكف كجود  اجملتمع عاما. كإف عدد الطالب الذين يتعلموف فيو ما زاؿ عليهم اغبماس للتعلم

 5.اؼبدرسة العامة. كينمو ىذا اؼبعهد حىت اآلف

، 1951اؼبعهد ُب عآب التعليم ُب االلبفاض بشكل كبَت بعد  بدأت ىيمنة لي االسفع

أف العمالة اغبديثة بدأت على التدريب ُب اؼبدارس العامة. كقد أدل ذلك إٔب  ,كاحد من العواملو

هد مقارنة باؼبدارس العامة، ُب حُت أف اغبكومة توٕب اىتماـ الشباب بالتعليم ُب اؼبع تنقيص

العديد من اؼبعهد  أدخل ُب االستجابة ؽبذه اؼبشكلة، 6اىتماما منذ إعالف نظاـ التعليم الوطٍت.

ُب اؼبدارس العامة  رغبة اجملتمعتوازف بُت الرظبية من أجل الدارس اؼب بٌتالسلف دركسنا عامة ك 

 .القائمة

أيضنا األكقات كاالحتياجات اؼبختلفة، شهد التعليم ُب اؼبعهد لذلك، باإلضافة إٔب 

بعض اؼبعهد برامج تعليم  كطريقة التعليم. كقد استوعب الدراسي منهجذبديدا كتطويرا، ال سيما 

، لكنو قادر على تفعيل كجودىا ةاؼبعهد التقليديخبصائص  وبفظأف اؼبعهد  ال يزاؿلكن 7 .اؼبدرسة

كف إزالة خصائص اؼبعهد هج الدراسية من دلتطوير اؼبن الباحثة عن تقديره أعربت اجملتمع. ةرغب من

حىت  درعهد قااؼباجملتمع العاؼبي. حىت أف كجود  ةرغبك  موجو تطوير الزمافعلى  توالسلفي كقدر 

ىو  العصرلج السلفي ك همن أحد اؼبعهد الذم صبع بُت اؼبنأكثر تطورا ُب اؼبستقبل. ك ساآلف ك 

 معهد التهذيب.

                                                           
5
 4١٩١هبريث  44الومببلة هع السحبذ رفيك الئيبإلبحدائية  في هدرسة هنبع الحكن   

6
 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, LP3ES, Jakarta, cet. 2. 1994, hlm. 18 

7
 Tim Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam/Direktorat Pendidikan Keagamaan 

dan Pondok Pesantren, 2004: 2 
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( التعليم الرظبي. 2( التعليم الدينية  ك1، لذم يتطبق ُب معهد التهذيب نوعافتعليم اال

اؼبقصود بالتعليم الدينية  ىو التعليم الذم يبحث ُب العلـو الدينية، كخاصة الكتب السفراء. من 

أجل قباح ىذا التعليم، مريب اؼبعهد كيساعد  األساتيذ الذين ماىركف ُب زبصصهم كفقا ؼبناىج 

التعليم. التعليم الرظبي ىو مستول تعليمي يبدأ من اؼبدرسة اؼبتواسطة إٔب اعبامعة. ال زبتلف طرؽ 

التعليم عن اؼبدرسة الرظبية األخرل، اال دركس احملتول احمللي ُب مناىج التعليمية كفقنا لرؤية كرسالة 

د الذم يطبق السلفي، أم معه-معهد التهذيب. كىكذا، فإف معهد التهذيب ىو معهد العصرم

 8السلف كمنهج الدراسي الرظبي معا.

تعليم اللغة العربية في المعهد السلفي و "  بالعنواف كمن ىذه الظاىرة يأخذ الكاتبة

السلفي )دراسة مقارنة بين معهد منبع الحكم مانتينان باليتر و معهد التهذيب -العصري

 عورو جومبانج(".

 أسئلة البحث   -ب 

 :الباحثة األسئلة البحث، كىي تأعال، صاغ استنادا إٔب خلفية البحث

 تعلم الطالب ُب معهد منبع  اغبكم باليتار ك معهد التهذيب  جومبانج؟ رغبة كيف .1

كيف عملية تعليم اللغة العربية )طريقة ككسائل كتقييم( ُب معهد منبع اغبكم باليتار ك معهد  .2

 التهذيب  جومبانج؟

 منبع  اغبكم باليتار ك معهد التهذيب  جومبانج كيف مشكالت تعليم اللغة العربية ُب معهد .3

 وفوائده البحثأغراض  -ج 
                                                           

8
  Profil Pesantren AtTahdzib (PA) Rejoagung Ngoro Jombang, edisi II, diterbitkan oleh Bagian Humas 

Dan Informasi Kependidikan, 2007. hl 1-2 
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 البحث أغراض .1

 :بناءن على أسئلة البحث السابق، فإف األىداؼ اليت هبب ربقيقها من ىذه البحث ىي

تعلم اللغة العربية الطالب ُب معهد منبع اغبكم باليتار كالتهذيب  رغبةلوصف  .أ 

 .جومبانج

العربية )طريقة ككسائل كتقييم( تعلم اللغة العربية ُب معهد  لوصف عملية تعليم اللغة .ب 

 .منبع اغبكم باليتار كالتهذيب جومبانج

 .لوصف مشكالت تعليم اللغة العربية ُب معهد منبع اغبكم باليتار كالتهذيب جومبانج .ج 

تعلم الطالب ك عملية )طريقة ككسائل  رغبةلوصف االختالفات كأكجو التشابو ُب  .د 

كالت تعليم اللغة العربية  ُب معهد منبع اغبكم باليتار كالتهذيب كتقييم( ك مش

 .جومبانج

 البحث فوائد  .2

 نظريا: -أ 

تعلم الطالب ك  رغبةتقدًن معلومات فعلية كدقيقة عن االختالفات كالتشاهبات ُب 

عملية )طريقة ككسائل كتقييم( ك مشكالت تعليم اللغة العربية  ُب معهد منبع اغبكم 

حبيث يبكن استخدامو كإطار مراجع للتقييم إلدارة معهد  .يب جومبانجباليتار كالتهذ

ككذلك للمعهد األخرل الذم سينظم نفس  .منبع اغبكم باليتار كالتهذيب جومبانج

 الربنامج. 

 عمليا: -ب 
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تكوف نتيجة ىذا البحث مقدرا ؼبعرفة كمساعدا للمدرس لعملية تعليم اللغة  للمدرس : .1

 معهد التهذيب جومبانج.باليتار ك  معهد منبع اغبكمَب العربية 

تكوف نتيجة ىذا البحث ليسهل يرقي دافغية الطالب ُب لعملية تعليم اللغة  للطالب : .2

 العربية.

َب تكوف نتيجة ىذا البحث للباحثة زيادة اؼبعرفة من خالؿ  تعليم اللغة العربية للباحثة :  .3

 السلفي-معهد السلفي ك العصرم

ىذا البحث كسيلة كمرجعا للبحث اآلٌب الذم يريد أف  للباحث اآلخر : تكوف نتيجة .4

 يبحث عمقا حوؿ ىذا اؼبوضوع كيتطوره إٔب نتائج البحوث األخرل.

ؼبكتبة اعبامعة اإلسلمية اغبكومية تولوقباغونج : تكوف نتيجة ىذا البحث زيادة الكتب ُب  .5

د السلفي ك معهَب ؾباؿ التعليم، خاصة الذم يتعلق من خالؿ  تعليم اللغة العربية 

 .السلفي-العصرم

 توضيح المصطلحات -د 

 : اآلتية صطلحاتاؼب توضيح ةالباحث سنرب البحث، ذاى موضوع عن الفهم إلجتناب

 التوضيح النظرم .1

 قادرا الفرد يكوف أف ٍتيع أجنبية لغة كتعليم العربية اللغة تعليم كإف : العربية اللغة تعليم (أ 

 األـ، اللغة عليها يطلق كما أك صغره ُب عّلمهات الىت األكٔب ولغت َتغ لغة استخداـ على


