
الحادي  لصف لعلىتصور التطرف صلى اهلل عليه وسلم تأثير أنشطة ترجمة قصة النبي 
 وفلو قسم البنات فا سليمانالمعهد الحديث داتوكفي شر ع

 رسالة

مقدمة الستكمال الشروط المطلوط للحصول على درجة على سرجة سرجانا التبية 
 بلجامعة االسالمية فالوفوشعبة تدرس اللعة العربية التربية والعلوم التعلمية 

 
 

 
 
 
 

 الباحثة:
 نور عزيزة

  0020 0203 15 : رقم القيد
 تحت اشراف:

 . الدكتور الحاج محمد زهري ابو نواس.اللسان.الماجستر1
 .ايدي روستان. الماجستر2

 

 شعبة تدريس اللغة العربيةكلية التربية والعلوم التعليمية
 الجامعة اإلسالمية الحكومية فالوفو

2221 



 
الحادي  لصف لعلىتصور التطرف صلى اهلل عليه وسلم تأثير أنشطة ترجمة قصة النبي 

 وفلو قسم البنات فا سليمانالمعهد الحديث داتوكفي شر ع
 رسالة

مقدمة الستكمال الشروط المطلوط للحصول على درجة على سرجة سرجانا التبية 
 بلجامعة االسالمية فالوفوشعبة تدرس اللعة العربية التربية والعلوم التعلمية 

 
 

 
 

 
 الباحثة:
 نور عزيزة

  0020 0203 15 : رقم القيد
 :تحت اسراف

 .اللسان.،الماجستيرالدكتور الحاج محمد زهري أبو نواس. 1
 .،الماجستيرايديروستانالدكتور  .2               

 

 شعبة تدريس اللغة العربيةكلية التربية والعلوم التعليمية
 اإلسالمية الحكومية فالوفوالجامعة 

2221 



 





 



 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 رفانــــــــــــــــــــة التقدير والعـــــــــــــــــــكـلم

 

نساف ما مل يعلم، كالصالة كالسالـ على أشرؼ اإلاٟتمد هلل الذل علم بالقلم، علم 
 أٚتعُت.األنبياء كا١ترسلُت سيدنا كموالنا ٤تمد كعلى آلو كصحبو 

كاجهت الباحثة يف إعداد ىذا البحث العديد من العقبات كالصعوبات. كلكن بفضل 
الدعاء، كالعمل الشاؽ، كاٞتهد اٞتاد، كالدعم من ٥تتلف األطراؼ الذين جاىدكا يف إعطاء 
الدعم ا١تعنوم، كالتغلب على اٟتواجز زالت تلك العقبات هلل لذلك أقدـ كلمة الشكر على 

 بعض األشخاص:

كالنائب ا١تاجستَت  ا١تكـر رئيس اٞتامعة اإلسالمية اٟتكومية فالوفو، الدكتور عبد الفَتكؿ، .ٔ
 ،، كالنائب الثاين الدكتور أٛتد شريف إسكندرا١تاجستَتاألكؿ اٟتاج معمر عرفات،

رقوا على درجة جودة أالذين قد ا١تاجستَت  . ،كالنائب الثالث الدكتور مهيمن، .ا١تاجستَت
 اٞتامعة.

كالنائب  ،ا١تاجستَت، اسوـ عميد كلية الًتبية كالعلـو التعليمية الدكتور نور الدين كا١تكر  .ٕ
، كالنائبة الثانية الدكتورة اٟتاجة أندل ريا كردا ا١تاجستَتمنَت يوسف،الدكتور األكؿ 
 ةا١تاجستَت ، كالنائبة الثالثة الدكتورة اٟتجة نور مشسي، ةا١تاجستَت مافيلي،



كٚتيع ٤تاضرل ،  ةا١تاجستَت .،تدريس اللغة العربية الدكتورة كارتيٌتكرئيسة شعبة ا١تكرمة  .ٖ
اٞتامعة اإلسالمية اٟتكومية فالوفو كنائبيهم الكراـ، الذين ساعدكىن ىف معرفة اللغة 

 العربية كالعلـو األخرل.
 اللساف.،ا١تاجستَت،.الدكتور اٟتاج ٤تمد زىرم أبو نواس، ا١تكـر ا١تشرؼ األكؿ .ٗ

الذين أعطوا الباحثة اإلشراؼ كاإلىتماـ الكبَت ا١تاجستَت الدكتورايدم ركستاف،كا١تشرفالثاني
 .حىت إ٘تاـ ىذا البحث

ناقش اندم عارؼ ا١ت، ٤تمد عرفاف  حسن الدين.، ا١تاجستَت ك األكؿ ناقشا١تكـر ا١ت .٘
 فامسانج.، ا١تاجستَت

ٔتكتبةاٞتامعة كموظفُت كموظفات ، ا١تاجستَت،.انجحا١تكـر رئيس ا١تكتبة اٟتاج مد .ٙ
 اإلسالمية اٟتكومية فالوفو، الذين ساعدكىن ىف ٚتع ا١تواد كا١تراجع ا١تتصلة ىذا البحث.

اللذاف أعطيا ، ا١تاجستَت، كاألخت الفاضلة ركستينا، ا١تاجستَت،ا١تكـر األستاذ مصطفى .ٚ
 ا١تساعدةكالتشجيعواٟتماسة يف سبيل إهناء ىذا البحث

 

قسم البنات  سليمافالعالية يف ا١تعهد اٟتديث داتوك ةرسدبا١تا١تدرسة ةرئيس ةمكر ١تا .ٛ
ا١تعلمُت ،ا١تاجستَت،عبد احمليمُتكا١تدرس اللغة العربية ،ا١تاجستَت٤تمد سيدم،. ، وفلو فا

قسم البنات  سليمافة العالية يف ا١تعهد اٟتديث داتوكرسدبا١تا١تدرسة كالطالٔتن
 .حيثمصدرالبيانات البحثيةمن مساعدة الذين كانواعلى استعداد للتعاكنو و فلو فا

كٚتيع أسريت الذين ساعدكىن يف مواصلة الدراسة م، ك حسن و الفضيلة كالدم الكرديُت  .ٜ
 حىت بلغت إىل ىذا ا١تستول، كأسأؿ اهلل تعاىل أف يرٛتهم كيساعدىم يف كل أمورىم.

 على عونا ك حثا يف كتابة ىذا البحث. تقدم يت،  العبد الرحيمزكجي إلى .ٓٔ



، كيديا صارم عبد اهلل، نور ٕ٘ٔٓٚتع أصدقائى شعبة تدريس اللغة العربية العاـ  .ٔٔ
سىت حجر ب.، سيت أرما، عزيزة، جوىرين، إندار، إرماكايت،كحداة األمة، سكينة، 

إنداكايت،ىارتينادامايانيت، نور أليسا، سىت نور عزيزة، سرم ككلندارم، ىارياين، ركٝتيتا 
اكاتى، أيو شفطرل، أسًتم بورنا، إمرأة الصاٟتة تفتازاين، ملو٧تي، رزقة ياٝتُت، كيدي

فتول نور أرضي،ديدل ألفياف،حافظ صراطا سالومو شكران جزيالن ، ليليسكارلينا عداس
 .لكم طواؿ ىذا الوقت

 

 ٕٕٔٓأغسطس     فالوفو،
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 الملخص

 الصفيف علىتصور التطرؼ صلى اهلل عليو كسلم تأثَت أنشطة ترٚتة قصة النيب :  ٕٕٓٓنور عزيزة 
.ْتث الًتبية وفلو قسم البنات فا سليمافا١تعهد اٟتديث داتوكاٟتادم عشر يف 

شعبة تدريس اللغة العربية كلية الًتبية كالعلـو التعلمية بااٞتامعة االسالمية اٟتكومية 
الدكتور ( ٕ) Lc., MA( الدكتور اٟتاج ٤تمد زىرم أبو نواس،.ٔ)معلموفالوفو. 

 M.Pdايدم ركستاف، 
 علىتصور التطرفصلى اهلل عليه وسلم المفتاحية:أنشطة ترجمة قصة النبي الكلمات 
عن صلى اهلل عليو كسلم ما ىو نشاط ترٚتة قصص النيب ( ٔ)يهدؼ ىذا البحث إىل.  

ويف الصف اٟتادم فلو قسم البنات فا سليماف ة العالية يف ا١تعهد اٟتديث داتوؾدرسبا١ت تصور التطرؼ
 عشر.

 وفلو قسم البنات فا سليماف ة العالية يف ا١تعهد اٟتديث داتوؾدرسبا١تما ىو تصور الراديكالية ( ٕ. )
 على تصور التطرؼ صلى عليو كسلم ىل ىناؾ آثار ألنشطة ترٚتة قصص النيب( ٖ. ) اٟتادم عشرفي

 .اٟتادم عشرفيو فلو قسم البنات فا سليماف يف ا١تعهد اٟتديث داتوؾ
بحث الكمي مع تصاميم البحوث التجريبية. تصميم البحث تستخدـ ىذه الدراسة ال 

ا١تستخدـ ىو اختبار تصميم ٣تموعة كاحدة قبل االختبار. كاف السكاف يف ىذه الدراسة طالبنا من 
ا من .اٟتادم عشرفيو فلو قسم البنات فا سليماف يف ا١تعهد اٟتديث داتوؾالفئة  الذين أخذكا فصالن كاحدن

شخصنا. كانت أدكات ٚتع البيانات  ٖٗاٟتادم عشر، كاليت يبلغ عددىا فيأربعة فصوؿ ، كىي الفئة 
 يف ىذه الدراسة ىي االختبارات كاالستبيانات كا١تالحظات كا١تقابالت كالتوثيق.

( بناءن على أنشطة التعلم لدل الطالب أثناء تعلم اللغة العربية من خالؿ ترٚتة قصة النيب ٔ) 
( إف تصور الراديكالية ٕٝ. )١ٜٓتتضمن يف فئة نشطة للغاية ٔتعايَت ٤تمد لفهم التصور الراديكايل ا

لدل الطالب بعد تطبيق ترٚتة قصة النيب ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم ىو يف معايَت الفهم كا١تعرفة بدرجة 



( أثر نشاط ترٚتة قصة النيب ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم إىل حد  ٖٝ. )ٓٛ -ٝ ٓٙكلية تًتاكح بُت 
راؾ الطالب للتطرؼ. بناءن على نتائج ىذه الدراسة ، ديكن استنتاج أف نشاط ترٚتة قصة كبَت على إد

يف ا١تعهد النيب ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم ىو أحد السبل للحد من تصور الراديكالية لدل الطالب 
 .اٟتادم عشرفيو فلو قسم البنات فا سليماف اٟتديث داتوؾ

االول بحثمال  

 مقدمة

 خلفية البحث .أ 

يف  ا١تعهد االسالميليت يتم تدريسها يف العربية ىي كاحدة من الدركس ا اللغة

كبسبب ركابطهم  ، باإلضافة إىل أدكات االتصاؿ.لدين كالعلـوايا اليت تعمل كلغة إندكنيس

، فإف اللغة العربية جزء ال يتجزأ من عدد الدراسات األخرل اليت تدرس الدينية كالعلمية

لفهم زة خاصة باللغات األخرل ألف اللغة العربية ىي ا١تفتاح كىذه مي ا١تعهد االسالميفي

 .التجديد واألجياؿ ا١تسلمينأف جيعل، ْتيث أنو يف فهم الدين االدين كالعلـو ا١تتضمنة فيه

 كىي: ٕٛ- ٕٚيف سورة الزمر اية كما ىو موضح 
 

َر ِذي ِعَوٍج َلَعلَُّهْم يـَتـَُّقونَ َوَلَقْد َضَربـَْنا لِلنَّاِس ِفي َهَذا اْلُقْرآِن ِمْن ُكلِّ َمَثٍل   َٔلَعلَُّهْم يـََتذَكَُّروَن، قـُْرآنًا َعَربِيًّا َغيـْ

                                                             
1

 3910انصفة و (  9191جالل انديٍ يحًد احًد انًحاني و جالل انديٍ عثد انرحًٍ انضيىطي، تفضر انجالنيٍ، ) دار انفكر : 



جيب تعلمها  و، أكالن ألهنا لغة اتصالكفقنا لعبد ا١تعُت، يتم تعلم اللغة العربية لسببُت 

أتباعو ، ألنو ىو لغة الدين اليت جيب على صل مع مستخدمي تلك اللغة. ثانيان إذا أردنا التوا

أما ٕتتحدث العربية. قرافربية من أجل كماؿ أعمالو الدينية، ألف الكتب التعلم اللغة الع

يف دراسة أعمق لتعلم اللغة ، اللغة ٖ.اللغة العربية فهي صوت مؤلف من عدة حركؼ حجية

لذلك من خالؿ فهم اللغة العربية ٗ.ىي الصوت الذم يستخدمو اٞتميع للتعبَت عن أىدافهم

وف من السهل التواصل كجيعل من السهل فهم تعاليم اإلسالـ كديكن ٦تارستها يف ْتيث يك

 اٟتياة اليومية.

. كاف   أصبحت الًتٚتة اآلف نشاطنا ال ديكن فصلو عن تطور التكنولوجيا كالعلـو

، لذلك تعد ا١تصنفات يف البلداف ا١تتقدمة ةىا الباحثىناؾ الكثَت من األْتاث اليت أجرا

للغاية يف حياة الناس. يتم نشر الكثَت من الكتب العلمية يف إندكنيسيا  العلمية مفيدة

باستخداـ اللغات األجنبية ، كخاصة العربية. ْتيث تكوف الكتب العلمية اليت ينتجها العمل 

مفيدة للغاية يف تطوير العلـو اإلندكنيسية ْتيث ديكن للشعب اإلندكنيسي أف يتطور بشكل 

 جيد.
                                                             

2
Abdul Muin, Analisis Konstraktif Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Al-

Husna Baru, 2004) h, vii 
3

طه عهي حضيٍ اندنيًي وصعاد عثد انكريى عثاس انىاني، انهغة انعهرتية يتاهجها وطرائك تدريضها، ) تغداد : انشروق، 

 .25(، انصفحة 5332
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لنقل الرسائل أك البيانات ا١تكتوبة بلغة كاحدة بنفس الرسالة إىل  لًتٚتة ىي مهارةا 

لغة أخرل. هتدؼ الًتٚتة إىل إنتاج عمل ترٚتة ديكن أف جيعل ا١تعٌت أقرب إىل ا١تعٌت يف لغة 

، يقـو ا١تًتجم بإرجاع ٤تتويات النص بلغة أخرل. مثل من خالؿ أنشطة الًتٚتة ٘ا١تصدر.

ا  ٙمن األعماؿ الفنية ا١تعركضة يف اللغة. ترٚتة األدب الذم يعد كاحدن

إلدراؾ ىو عملية ينظم فيها شخص ما يف ذىنو كيفسرىا كخيتربىا كيدير عالمات  ا 

، ككيف يؤثر كل إلدراؾ أيضنا سلوؾ كائن أك مشكلةحيدد ا ٚكل شيء حيدث يف بيئتو.

لفهم الذم الراديكالية ىي ا.شيء على تصور الشخص الحقنا يف السلوؾ الذم يتم اختياره

َتيد تغيَتان  لذا، فإف التطرفٛإىل جذكره.يتطلب تغيَتات كتغيَتات كتفسَتات لنظاـ يف اجملتمع 

كامالن يف حالة ما أك يف ٚتيع جوانب حياة الناس حىت يتمكن الناس من العيش يف رخاء 

 كال توجد نزاعات متبادلة.

عن الدين، سواء مت ضى احمليطة باسم الدفاع كلكن اليـو ىناؾ الكثَت من الفو  

م ىل اجملموعات الكبَتة. يف الواقع ٚتيع األديعل، كاجملموعات الصغَتة إذلك من قبل األفراد

ا١تؤمنُت كأتباع الديانات األخرل.  تباعهماعهم. كل دين يعلم السالـ الا٠تَت لكل من أتب
                                                             

5
Abdul Muin, Analisis Konstraktif Bahasa Arab dan Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Al-

Husna Baru, 2004) h, vii 
6
M. Zaka Al Farisi, Pedoman Penerjemahan Arab Indonesia (Bandung:PT Remaja 

Rosdakarya,2014), h,3. 
7
Abdul Syukur Ibrahim, Kapita  Selekta Sosio Lingustik (Surabaya: Usaha Nasional 1993), h, 

33 
8
Zuly Kodir, Radikalisme Agama di Indonesia, Yogyakarta: pustaka Pelajar,2014 hlm,116 

 



هم شيء تفسَت تعاليم كاحدة يف دين كاحد، مثل ف كلكن ىناؾ بعض األطراؼ اليت تسيء

، كفهم شيء زائد أك حىت تربير شيء يعتقدكف أنو صحيح. ىذا ىو ما يسمى يف  نصي فقط

ين إذا اقتصركا فقط على األفكار َت كثَت من األحياف فهم جذرم. لن يكوف ا١تتطرفوف خط

أف تلحق  بهاديكن ، ستظهر أعماالأفعاالأك اآلراء. لكن عندما يزداد ا١تتطرفوف سلوكنا أك 

، مثل مزاعم اٟتقيقة كا٠تيانة ٕتاه اآلخرين كالقنابل النوكية. غالبنا اؼديد من األطر الضرر بالع

 .ما يوجد ىذا يف البيئة اليت تصادفها غالبنا

الًتٚتة ىي عملية نقل اللغة اليت هتدؼ إىل نقل ا١تعلومات من لغة ا١تصدر للغة  

ثر يقدموف معلومات ا٢تدؼ. ٖتدث عملية الًتٚتة بسبب كجود اتصاؿ بُت شخصُت أك أك

أك اكتشافات جديدة باستخداـ لغات ٥تتلفة. بدكف الًتٚتة ، لن يتم نقل االتصاالت 

 كا١تعلومات بشكل صحيح.

ال ديكن الًتٚتة دكف إتقاف اللغات األجنبية. جيب ٖتسُت قدرة كإتقاف لغة أجنبية  

التواصل مع لغات أخرل ، العربية على سبيل ا١تثاؿ. ألف كل دكلة مطلوبة لتكوف قادرة على 

يف ٚتيع جوانب اٟتياة ، كخاصة لرسم ا١تعلومات كالعلـو كالتكنولوجيا لتوسيع آفاؽ األمة ٔتا 

 ٜيتماشى مع احتياجات التنمية.
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، ال يتم ا١تعهد االسالميجراؤىا يف بيئة بناءن على نتائج ا١تالحظات اليت مت إ 

تفسَت تعاليم كاحدة يف دين  سيءتدريسها التطرؼ. كلكن ىناؾ بعض األطراؼ اليت ت

، كفهم شيء مفرط أك حىت تربير شيء ما حسبو صحيح كاحد، مثل فهم شيء نصي فقط

،  فهم قائم على التعاليم الدينيةكلكن ليس بالضركرة اٟتقيقة. حيتاج فهم التعاليم الدينية إىل

ا كاإلجيابية.  أم القرآف كاٟتديث من أجل فهم التطرؼ جيدن

ة ا١تعهد اٟتديث رسديف ١تإىل أنو  ة، خلص الباحثلتفسَت الوارد أعالهبناءن على ا 

فهمهم  ، كلكن متلراديكالية اليت أدت إىل اٞترديةو مل يتم تعليم افلو قسم البناتفا سليمافداتوك

، لذلك كاف عنواف البحث ىو "تأثَت أنشطة ترٚتة قصة بشكل سيء حوؿ تصور التطرؼ

قسم البنات  سليمافا١تعهد اٟتديث داتوكيف  علىتصور التطرؼصلى اهلل عليو كسلم النيب 

 ".يف الصف العاشرو فلو فا

 البحث ةأسئلب. 

 ، ديكن صياغة ا١تشكلة على النحو التايل:بناءن على صياغة ا١تشكلة أعاله

ة العالية يف رسدبا١تعن تصور التطرفصلى اهلل عليو كسلم. ما ىو نشاط ترٚتة قصص النيب 1

 ؟يف الصف العاشرو فلو قسم البنات فا سليمافداتوك ا١تعهد اٟتديث



 وفلو قسم البنات فا سليمافة العالية يف ا١تعهد اٟتديث داتوكرسدبا١ت. ما ىو تصورالتطرؼ 2

 ؟يف الصف العاشر

يف  على تصور التطرؼ صلى عليو كسلم . ىل ىناؾ آثار ألنشطة ترٚتة قصص النيب3

 ؟يف الصف العاشرو فلو قسم البنات فا سليمافا١تعهد اٟتديث داتوك

 أهداف البحثج .

 ، فإف أىداؼ البحث ىي:كفقنا للمشاكل ا١توضحة أعاله 

 يف عن تصورات التطرؼصلى عليو كسلم عرفة كيفية ترٚتة أنشطة حكايات النيب م. 1

 .يف الصف العاشرو فلو قسم البنات فا سليمافا١تعهد اٟتديث داتوك 

قسم  سليمافة العالية يف ا١تعهد اٟتديث داتوكرسدبا١ت. ١تعرفة كيف تصورات التطرؼ ٕ 

 .يف الصف العاشرو فلو البنات فا

على تصور صلى عليو كسلم عرفة ما إذا كاف ىناؾ تأثَت ألنشطة ترٚتة قصص النيب م. ٖ

 .يف الصف العاشرو فلو قسم البنات فا سليمافيف ا١تعهد اٟتديث داتوك التطرؼ

 فوائد البحثد.

 من عنواف البحث: باحثةتوقع التكما  

 . الفوائد النظريةٔ



ا١تسامهة يف مفهـو تعلم اللغة العربية على كجو التحديد ألنشطة الًتٚتة العربية ا١تتعلقة بتصور 

 التطرؼ.

 . الفوائد العمليةٕ

 من ا١تتوقع أف تقدـ نتائج الدراسة فوائد عملية.

 توفر ىذه الدراسة فوائد عملية ٔتا يف ذلك:، من حيث التطبيق العملي

 للمعلم. ا

توفَت فوائد للمعلمُت / ا١تعلمُت يف ٤تاكلة لتحسُت اٞتودة األخالقية كاالىتمامبتعلم الطالب 

اليت هتدؼ إىل ٖتسُت ا١تعهداالسالميصلى عليو كسلم من خالؿ أنشطة ترٚتة قصص النيب 

 نتائج التعلم للطالب.

 بنات. الب

ا الطا١تتوقع أف يقدـ ىذا البحث معلومات كمدخالت تتعلق باإلدارة اٞتيدةمن  

 .ا١تعهد االسالميفيصلى عليو كسلم  من خالؿ تطبيق أنشطة ترٚتة قصص النيب  لبات

 . للباحثُتج

صلى عليو كسلم  اٟتصوؿ على خربة مباشرة يف ٦تارسة ترٚتة أنشطة قصص النيب 

 ا١تعهد االسالمي



 المنطقي للمتغيراتالتعريف ه. 

من أجل ٕتنب سوء فهم ىذه الدراسة ، من الضركرم أف يقدـ ا١تؤلفوف تأكيدا  

 :كىو مصطلح حيتاج إىل كضوح على النحو التايل-يشكل تقييدا للمصطلح

تدكر ترٚتة قصة النيب ٤تمد يف ىذه الدراسة حوؿ قصة النيب ٤تمد اليت ديكن صنعها يف . ٔ

 يف اٟتياة اليومية كالدينمثاؿ أك منوذج حيتذل بو 

إف مفهـو التطرؼ ىو الفهم الذم يؤثر على أم عمل أك حقوؽ باسم دين أجارا . ٕ

 لإلسالـ.

 فرضية البحثي.

الفرضية ىي إجابة مؤقتة من صياغة ا١تشكلة اليت ٘تت صياغتها مسبقنا. يصوغ  

 ا١تؤلف شكلُت من الفرضيات ، كمها:

 . الفرضية الوصفيةٔ

 صلى عليو كسلم: ىناؾ تأثَت كبَت من نشاط ترٚتة قصص النبي(Ha)البديلةأ. الفرضية 

: ال يوجد تأثَت لنشاط ا١تًتجم يف قصص النيب على تصورات (H0)ب. الفرضية الصفرية

قسم  سليمافة العالياتية يف ا١تعهد اٟتديث داتوكرسدبلمالتطرؼ يف الفصل اٟتادم عشر 

 وفلو البناتفا



 . الفرضية اإلحصائيةٕ

 t0 > tt : (Ha)أ. الفرضية البديلة 

 t0 > tt : (Ha)ب. الفرضية الصفرية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 المبحث الثاني

 الدراسة النظرية

 المتعلقة بالبحثالسابقة  دراساتالأ. 

ىذا البحث ىو دراسة تبدأ البحث الذم أجرم ىو البحث ا١تيداين الكمي.  

أك مكانو. مراجعة األدبيات يف ىذه الدراسة ىي كما  ا١تتغَتات يف ٣تاؿ البحثٔتالحظا

 يلي:

جامعة شريف ىداية اهلل كلية أصوؿ الدين أن انصار اهلل  كتبها حنيف أٛتد  ْتث. 1

الة ست . تشرح ىذه الرسالة يف الرسالكهف اصحاببعنواف "قصة  .ٕ٘ٔٓجاكرتا 

كقصة صاحبُت يف رسل، الكقصة الفقراء من أصحاب  ،قصص، كىي: قصة أشاب ا٠تايف

ج كماجوج. يف ياجو أه. '، كنباٟتديقة، كقصة النيب آدـ كالشيطاف، كقصة النيب موسى كخضر

، كشرح . الكهف كما العتيب / الدرسسورة كجود قصة يف باحثةستنتج التىذه الرسالة، 

، كغرس تعليم أخالؽ قاط الشريعة اليت نقلها األنبياءأساسيات الدعوة اهلل كشرح ن

 ٓٔ.الكردية
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 الطالباتفي تغيَت األخالؽ يف ا١تعهد االسالميعابدين "أسلوب التعليم الكتبها زينْتث   2.

مقطعة ككتو مركز لوكك  ندانا ىيجاك،تشة الداخلية يف قرية سنة اإلسالميةحمدرسة أسو 

سنةاإلسالمية الداخلية ٕتمع بُت التعليم ةحأسو ." ديكن أف نستنتج أف مدرسة الشريقتيو

الرٝتي كغَت الرٝتي. كيرجع ذلك إىل التطور اٟتايل الذم يتطلب بشكل متزايد التعليم 

سنةالداخلية ىي وةحأساإلسالمي جيب أف تكوف قادرة على التكيف مع العصر. إف مدرسة 

حيتفظ بالشكل القدًن ، كىي عبارة عن بيسانًتين تقليديةا١تعهد االسالمية أك مدرسة سلفي

كالسيكية مع طرؽ / كتبخ للبقاء، مساجد، سنًتم، كتب صفراء، أكوا قسيسٔتكونات 

داخلية بإصدار الكتاب الةحسن ةف. تقـو مدرسة أسو انو تدريس باندك٧تاف، سوركجاف، كيت

 ٔٔ.رؼ أحد ا١توضوعات اإلضافية األخرلو صاألصفر ك٨ت

كاالتصاالت ، كلية الدعوة سم االتصاالت كاإلذاعة اإلسالمية، قكتبها لولو نوفيتا  ْتث 3.

. بعنواف "بناء كسائل اإلعالـ ٕ٘ٔٓ، سالمية سنن كاليجاغا يوجياكارتاّتامعة الدكلة اإل

ا١تطبوعة على التطرؼ )ٖتليل ا٠تطاب النقدم حوؿ حظر أخبار ا١تعلمُت الدينيُت األجانب 

". يركز ىذا البحث على مشكلة بناء اإلصدار( ٕ٘ٔٓٚتهورية يناير يف إندكنيسيا يف 

ط ا١تطبوعة يف كصف طريقة ٖتليل ا٠تطاب النقدم فيما يتعلق بفهم التطرؼ. نتائج الوسائ
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ىذه الدراسة ىي كيف كإىل أم مدل تشكل كسائل اإلعالـ تصورات الناس أك القراء يف 

االستجابة لفهم التطرؼ يف إندكنيسيا كفهمو كفهمو كتعلمو. يوضح بناء خطاب التطرؼ 

تبوف حملررم األخبار أف دكر كسائل اإلعالـ يف تقاريرىا فيما يتعلق بالصحفيُت الذين يك

ييظهر كيف تبنت كسائل اإلعالـ األيديولوجية.
ٕٔ  

 أكجو التشابو كاالختالؼ يف البحث ٔ.ٕاٞتدكؿ 
 معادلةْتث بحثفرق

 
 اسم الباحث كعنواف البحث

شػػػػػػػرالوه. حنيػػػػػػػف اٛتػػػػػػػد انٔ
"قصػػػػػػػػػػة منصػػػػػػػػػػة يف سػػػػػػػػػػورة 

". كليػػػػػػػػػة أصػػػػػػػػػوؿ الكهػػػػػػػػػف
ريف شػػػامعػػػة كاليػػػة الػػػدين ّت

 ٕ٘ٔٓىداية اهلل جاكرتا 

شػػرح مبػػادئ الشػػريعة الػػػيت 
نقلهػػػػػػػا األنبيػػػػػػػاء ، كغػػػػػػػرس 

 التعليم األخالقي
 

 موضوع كموقع البحث.1
 . الطريقة ا١تستخدمةٕ

٤تمػػػػػػد أكؿ "منػػػػػػط توجيػػػػػػو ٕ
ا١تػدارس الداخليػة اإلسػػالمية 
يف خلػػق مػػوارد بشػػرية عاليػػة 
اٞتودة يف قرية سالو إينػدكؾ 

بوبػػػػػػػػػوف ، لػػػػػػػػػوك ، مقاطعػػػػػػػػػة 
 رجينسي

مػػواد ْتثيػػة عػػن منػػط تعزيػػز 
ا١تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدارس الداخليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 اإلسالمية.
. األىػػػػداؼ الػػػػيت يتعػػػػُت ٕ

ٖتقيقهػػػػػا ، كنوعيػػػػػة ا١تػػػػػوارد 
 البشرية أك 

 موضوع كموقع البحث. 1 .
. الطريقػػػػػػػػػػػػة ا١تسػػػػػػػػػػػػػتخدمة يف ٕ

 الدراسة
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Pemberitaan Pelarangan Guru Agama Asing di Indonesia  dalam SKH Republika Edisi Januari 2015). 



عابػػػػػػػػػػػػػدين "أسػػػػػػػػػػػػػلوب الزينٖ
في ا١تعهػػػد االسػػػالميالتعلػػػيم 

تغيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَت األخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالؽ يف 
سػػػػػػػػنة ةحدرسػػػػػػػػة أسو الطالبا٘ت

ة الداخليػػة يف قريػػػة اإلسػػالمي
مقطعػػػػػػػة  ندانا ىيجػػػػػػػاك،تشػػػػػػػ

 ."ككتو مركز لوكك الشريقتيو
 
 

 

موقع البحوث علػى قػدـ ٔ
 ا١تساكاة.

ا٢تػػدؼ ا١تػػراد ٖتقيقػػو ىػػو ٕ
مػػػػػػػػػػػػػػن حيػػػػػػػػػػػػػػث التطػػػػػػػػػػػػػػور 

 األخالقي لسانًتم
 

 استخداـ هنج ٥تتلف.ٔ
 . مواضيع ٥تتلفة.

 . باستخداـ هنج ٥تتلف.ٕ
 ٥تتلفة.مواضيع 

 

 

 السابقة ا١تذكورة أعاله أفالبحث  ، من دراسة مث يتم اٟتصوؿ على االستنتاجات 

، كىي البحث معا ١تناقشة منوذج التعلم أك إدارة ا١تدارس ىناؾ أكجو تشابو يف ىذه الدراسة

الداخلية اإلسالمية يف التكوين األخالقي. ىناؾ العديد من الطرؽ ا١تستخدمة مثل 

)دكرية أك كقت(. باإلضافة إىل ذلك ، فإف الدراسة ٢تا نفس ا٢تدؼ باندكعانويطونافسركغان

 يف ٖتسُت أخالقيات السانًتم كالتحصيل العلمي لسانًتم.

كمواقع البحث  ، كىي أنواع الطرؽ ا١تستخدمةىناؾ اختالفات يف الدراسة 

فسو. يف دراسة ، ىناؾ دراستاف تستخدماف نفس األسلوب كا١توقع نا١تختلفة. كمع ذلك

سنة اإلسالمية ا١تتغَتة ٖتأسوا الطالباتالصعود اإلسالمية يف مدرسة  الطريقة التعليمية ١تدارس



، شرؽ لوك رجينسي. مث يف دراسة في قرية سندانا ا٠تضراء، مقاطعة كتوا١تعهد االسالمي

ا١تستخدـ ، كاف البحث ة"في خلق موارد بشرية عالية اٞتودا١تعهد االسالمي"النمط ا١تعتاد 

 عبارة عن ْتث نوعي كصفي مع أساليب التحليل غَت اإلحصائي )ٖتليل احملتول(.

 مراجعة األدب. ب

 تعلم اللغة العربية. 1

 تعريف اللغة العربيةأ. 

اللغة العربية تأيت من عائلة اللغات السامية كلديها أكرب عدد من ا١تتحدثُت. ىذا  

اللغات السامية األخرل مثل األكادية اليت تعرضت ما دينع العربية من االنقراض على عكس 

لالنقراض بسبب قلة ا١تتحدثُت. اللغة العربية ىي أيضنا لغة الدين ، لغة الوحدة للمسلمُت يف 

ٚتيع أ٨تاء العامل. كهبذه اللغة مت الكشف عن القرآف الكرًن للمسلمُت ، كمعو قاـ النيب ٤تمد 

، جعلت التطورات األخرل العربية لغة دكلية. إىل أيضا بأطركحة عن اإلنسانية. كمع ذلك 

جانب كوهنا ألغراض دينية ، ديكن استخداـ اللغة العربية أيضنا كوسيلة للتواصل العادم 

 باالشًتاؾ مع الدكؿ األخرل.

 مبادئ تعلم اللغة العربيةب. 

 مبادئ التخطيط( ٔ



التقدديية كا١تراجعات يف كل كالعركض مقدمة جيب على ا١تعلم اٞتيد دائمنا إعداد  

موضوع مناقشة ، كجيب أف يكوف الغرض من الدرس الذم سيتم تدريسو كاضحنا يف االٕتاه. 

قبل القياـ بعملية تعلم اللغة العربية ، جيب على ا١تعلم ٖتديد ا١تواد أك ا١تواد اليت تصبح 

 مقياس األكلوية الذم يتم تدريسو للطالب.

 مبادئ التنفيذ( ٕ

 احل ا١تاديةا١تر أ( 

يتم تقدًن مواد تعلم اللغة العربية على مراحل ، بدءنا من ا١تواد السهلة ، كالصعبة  

 نوعنا ما ، مث الصعبة. سيؤدم ذلك إىل تسهيل فهم الطالب للمواد اليت مت تقدديها للتو.

 الدافعب( 

توفَت دافع أحد العناصر ا١تهمة اليت مل يتم أخذىا يف االعتبار يف عملية التعلم ىو  

 التعلم للطالب. لذلك ، جيب على ا١تعلمُت توفَت حافز يف عملية التعلم ا١تستمرة.

 الثناء(  ج

باإلضافة إىل توفَت اٟتافز ، جيب على ا١تعلم أيضنا أف يثٍت على نتائج تعلم  

 الطالب. ىذا سيجعل الطالب سعداء بالتعلم كيشجع الطالب على مواصلة التعلم.

 ييممبادئ التقد ( 



كيقاؿ أف التعلم يكوف ناجحنا إذا شارؾ كل الطالب أك معظمهم بنشاط ،  

 جسدينا كذىنينا كاجتماعينا يف عملية التعلم.

 تصور الراديكالية.  ٕ

 فهم التصورأ.   

كفقا لتصورات جالؿ الدين ىي ٕتارب األشياء أك األحداث أك العالقات اليت يتم  

 ٖٔا١تعلومات كتفسَت الرسائل.اٟتصوؿ عليها عن طريق استنباط 

، كىي عملية تلقي ىي عملية تسبقها عملية استشعار ىينطكاٞتكفقا لتصور  

 ٗٔالتحفيز من قبل الفرد من خالؿ أجهزة االستشعار.

، فإف اإلدراؾ ىو عملية يقـو فيها شخص ما بتنظيم كتفسَت كفقنا لسياجياف 

 ٘ٔلبيئتو. االنطباعات اٟتسية يف ٤تاكلة إلعطاء شيء ذم معٌت

، ديكن االستنتاج أف التصور ىو عملية يفسر فيها بناءن على آراء ا٠ترباء أعاله 

 شخص ما انطباعاتو اٟتسية يف ٤تاكلة إلعطاء معٌت معُت لبيئتو.

 تعريف الراديكاليةب.
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با ما ، ىناؾ نوعاف من األسباب اليت ٕتعل اٟتركات ا١تتطرفة غال٥تتار ٓترمؿ كفقا 

اليت ٗتتلف  ؛ أكالن ، عدـ تسا٤تهم مع اآلراء كا١تواقف كالسلوكياتمع بيئتها تعاين من التوتر

، عادهتم يف تشكيل أجزاء خاصة يف جسم منظمتهم ، كاليت أصبحت عن أذكاقهم ؛ ثانيان 

 ٙٔيف تطور آخر كسيلة للحركة شبو العسكرية.

الدين. أك اللغة  عركؼاسم الت، فقد أعطى ا١تصطلح كفقنا ١تا قالو يوسف القرضاكم 

، أك ٦تارسة الدين من خالؿ اٗتاذ موقف ارسة تعاليم الدين بشكل غَت الئقالصرحية ىي ٦ت

، كىذا ىو التعاليم اٟتديثة يف تيناجاه. ىذا بعيد عن جوىر تعاليم اإلسالـالتعرفة أك اٟتافة. 

غَت معقوؿ.  عادةن ما يكوف موضع اٟتافة ىذا اٞتانب الثقيل أك ا١تنتفخ كا١تفرط ، كىذا

و أنو يف ٦تارسة التجربة الدينية، ، ىًتتبة على ىذه الطريقة يف الدينا١تقصود من اآلثار ا١ت

 ٚٔ، ْتيث يتجاكز ا١تعقولية ا١تناسبة.ىناؾ أشخاص يتصرفوف بشكل متطرؼ

 ماكم أف استخداـ مصطلح األصولية مل يكن سول ىدؼ لشرحشصرح الع 
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/ ـ األصويل. لذلك ال ديكن ٖتديده، كليس اإلسالـة متطرفة يف اإلسالكجود أعماؿ ديني

/ تضمينو يف تعاليم اإلسالـ. ألف تعاليم اإلسالـ ال تشَت إىل كجود أفعاؿ إجرامية أك تضمينو

 ٛٔ.و/ االنتحاريك تطرؼ عن طريق ا١تيموف األناركيتطرؼ أ

أك كفقنا لعفيف ٤تمد ، فإف التطرؼ يعٍت األعماؿ ا١تتطرفة اليت يقـو هبا شخص  

 ٣ٜٔتموعة من اجملذفُت الذين دييلوف إىل التسبب بالعنف باسم الدين.

، ديكن استنتاج أف التطرؼ يتأثر بفهم ا١تعرفة الدينية بناءن على آراء ا٠ترباء 

ا عن  السطحية / اإلسالـ األصويل. كبالتايل ٦تارسة التعاليم الدينية بشكل غَت الئق )بعيدن

، ككذلك األفكار غَت الواسعة من حيث لقيم اإلنسانية(، كىو التمسك باتعاليم اإلسالـ

 ث أعماؿ دينية متطرفة يف اإلسالـاألمة كالدكلة. ْتيث ٖتد

تصور الراديكالية ىو عملية يفسر فيها الشخص انطباعاتو اٟتسية يف إعطاء معٌت  

يم ىو التطرؼ الذم يتأثر بفهم سطحي للدين / اإلسالـ األصويل. كبالتايل ٦تارسة التعال

ا عن تعاليم اإلسالـ(، كىو التمسك بالقيم اإلنسانيةالدينية بشكل غَت  ، ككذلك الئق )بعيدن

 األفكار غَت الواسعة من حيث األمة كالدكلة. ْتيث ٖتدث أعماؿ دينية متطرفة يف اإلسالـ.
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 أنشطة ترٚتة قصص النيب. ٖ

 أنشطة الًتٚتة.أ

كلمة الًتٚتة تأيت من ترٚتة عربية يتم استيعاهبا يف اإلندكنيسية لًتٚتة ترٚتتها.  

بلغة حسب أصل الكلمة ترجم ىو الكالـ فسره بلساف اخر ٖتتوم الكلمة على معٌت الشرح 

ككفقنا لدكغ أرنولد ، فإف الًتٚتة هتدؼ إىل ٖتويل الرسائل ا١تكتوبة بلغة ا١تصدر للغة 20.اخرل

 ٕٔ. دةا٢تدؼ ا١توجو 

 : كذكر الزرقاين أف مصطلح الًتٚتو من الناحية األلفية لو أربعة معاين 

 ( يلفظ بالناس الذين ال يقبلوهنا.1

 ( اشرح الكالـ بنفس اللغة.ٕ

 ( تفسَت الكالـ بلغات ٥تتلفة.ٖ

 ٕٕ( نقل الكالـ من لغة إىل أخرل.ٗ
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 09(، ص.9112دار انكتاب انعراتي : تيروت نثُاٌ، يحًد عثد ادو انزرلاَي، انًُاهم انعرفاٌ في عهىو انمراٌ، ) 

 



اللغة أك إىل لغة الًتٚتة ىي عملية نقل ، نقل ، تفسَت كتفسَت خطاب إىل نفس  

٥تتلفة أك لغة أخرل. دييز ركماف جاكوبسوف يف مقالو "ا١تظاىر اللغوية للًتٚتة" إىل ثالثة 

 أنواع من الًتٚتات ، كىي:

( الًتٚتة بلغة كاحدة ، أك إعادة كتابة الكلمات: )يفسركف اإلشارات اللفظية بإشارات ٔ

 أخرل باللغة نفسها(.

٥تتلفتُت أك ترٚتة خالصة: )أم تفسَت اإلشارات اللفظية باستخداـ ( الًتٚتة بُت لغتُت 2

 إشارات لغة أخرل(.

 ( ترٚتة ٚتيع النصوص أك التحويالت: )يفسركف اإلشارات اللفظية بوساطة النظاـ3

ي التحليل كالنقل كإعادة ، ىناؾ ثالث مراحل من عملية الًتٚتة ، كىفبابااناكفقنا  

٢تداية اهلل ، الًتٚتة ىي عملية نقل ا١تعٌت الذم مت التعبَت عنو يف لغة بينما كفقنا .ٖٕا٢تيكلة

 نيمار ككفقنا لًتٚتة ٕٗ.ا١تصدر إىل ما يعاد٢تا أقرب ما ديكن كمعقوؿ يف اللغة ا١تستهدفة

، تؤدم الًتٚتة إىل لويس معلوؼ كفقنإ٘تًتجم معٌت النص إىل لغة أخرل كفقنا لقصد ا١تؤلف.

 ٕٙ.ة العربية )لغة ا١تصدر( إىل اإلندكنيسية )اللغة ا٢تدؼ(تغيَت الرسائل من اللغ
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، ديكن استنتاج أف أنشطة الًتٚتة ىي ٖتليل لعمليات ءن على آراء ا٠ترباء أعالهبنا 

النقل كإعادة ىيكلة كل من الرسائل كمعٌت نقل النصوص العربية إىل لغات أخرل على 

 النحو ا١تنشود من قبل ا١تؤلف.

 قصص الرسوؿب. 

 مل حسن، فهي كسيلة للتعبَت عن حياة تتضمن حدثنا كاحدنا/عدةاكفقنا لقصة ك 

 ٕٚأحداث كٕتارب مرتبة ترتيبنا زمنينا، كاليت جيب أف يكوف للقصة بداية كهناية.

، فإف القصة ىي كسيلة لنقل رسائل إىل البشرية  نور خالس ٣تيد، القصةكفقنا  

 ٕٛ.حوؿ اٟتاجة إىل بذؿ جهود متواصلة لتحسُت كرامتهم ككرامتهم مثل قمة ا٠تلق اإل٢تي

/ عريف القصة بأهنا األحداث كالقصصموس اإلندكنيسي الكبَت. يتم تحسب الق 

 ٜٕالتاريخ.

صلى عليو كسلم ، ديكن أف نستنتج أف قصص النيب بناءن على آراء ا٠ترباء أعاله 

ىي أحداث أك قصص أك أحداث حوؿ أشياء األنبياء اليت أثبتت أهنا ٕتريبية أك حقيقية. 

 بناء على ٕتارب مرتبة زمنيا.
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يف حُت أف القصة ْتسب ٖٓ.القصة ركاية كقصة كأسطورةالسراج الواجيهكْتسب  

البشرم الذم يتخذ أسلوب النثر ، حوؿ  ٤تمد عركؼ الصايح ىي فن األسلوب األديب

 ٖٔأحداث معينة يقـو هبا الناس من زماف كمكاف.

 
 

صلى عليو  ، ديكن أف نستنتج أف أنشطة ترٚتة قصص النيببناءن على الرأم أعاله 

 لغات أخرل كفقنا ىي عملية لتحليل نقل ا١تعٌت أك الرسائل من النصوص العربية إىل كسلم

 ا١تتعلقة بأحداث النيب ٤تمد اليت أثبتت جدكاىا كترتيبها ترتيبنا زمنينا.، لنوايا ا١تؤلف

 إطار التفكير -ج

دكف كجود التعليم ىو كسيلة لطباعة خليفة جيل األمة ا١تهم جدا ١تستقبل البالد. ب 

، ستتعرض األمة للتهديد من جراء تدمَت جيل الشباب. يًتافق تقدـ تعليم جيد كعايل اٞتودة

، ٦تا جيعل عقائد التطرؼ سهلة الدخوؿ التكنولوجيا السريعة بشكل متزايدطور العصر مع ت

، مثل كسائل اإلعالـ االجتماعية اليت يستخدمها سريعة التطورمن خالؿ التكنولوجيا 

 الشباب بشكل متزايد.

                                                             
30

  2003السراج الواجيه. معجم المترادفات االصطالحيه واالصداد العرابيه مكتبة لبنان ناشروف 
31

 2004د عالروف الشيخ.ادب االطفال وبناء الشخصية ) منظور اسالمي ( دار العلم اانشر والتوريع محم

 



يف ا١تعهد االسالميو اللغة العربية ىي كاحدة من ا١تواد اليت يتم تدريسها يف  

، نظرنا الرتباطها بالدين كالعلـو كاليت تعمل كلغة ديانة كعلـو ككذلك أداة اتصاؿ.إندكنيسيا 

. ا١تعهد االسالميو تعد اللغة العربية جزءنا ال يتجزأ من عدد الدراسات اليت يتم تدريسها يف

، من ا١تتوقع أف صلى عليو كسلم العربية من خالؿ ترٚتة قصص النيبمن خالؿ تعلم اللغة 

على تقدًن نظرة ثاقبة يف تصور التطرؼ الذم ىو إجيايب. ليس مثل أكلئك الذين تكوف قادرة 

 يدركوف أف التطرؼ يدكر حوؿ اٞتردية.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

االختباربعد  

 ٖتليل البيانات كالنتائج
 

 صور الراديكالية
 

الختبارا قبل   
 

 صلى عليو كسلم أنشطة ترٚتة قصص النيب
 



 الثالثالمبحث 
 مناهج البحث

 النوع والنهج. أ

النهج ا١تستخدـ يف ىذه الدراسة ىو النهج االجتماعي. النهج الًتبوم  

نبغي ، ككيف يلذم يبحث يف كيفية تعليم األطفاؿىو العلم ا البيداجوجيكاالجتماعي. 

من ، كما ىي مهمة ا١تعلمُت يف تعليم األطفاؿ، ما ىو ا٢تدؼ للمعلمُت التعامل مع الطالب

، ة توجيو األطفاؿ ٨تو أىداؼ معينةلذلك فإف ا١تنهج الًتبوم ىو دراسة مشكل ٕٖالعنك.

ىي دراسة  اال٘تاع اللغولأم أنو "الحقنا قادر على إكماؿ مهاـ حياتو بشكل مستقل". 

، يرتبط النهج االجتماعي يف ستخداـ اللغة. لذلكتأديبية تدرس تأثَت الثقافة على طريقة ا

باطنا كثيقنا ٔتجتمع ا١تنطقة كوسيلة للتواصل كالتفاعل بُت اجملموعات مع بعضها ىذه اٟتالة ارت

 البعض.

نوع البحث ا١تستخدـ ىو البحث الكمي الوصفي. جيادؿ سوجيونو بأنو: ديكن  

، كيستخدـ لفحص سلوب ْتث قائم على فلسفة الوضعيةتفسَت البحث الكمي كأ

يل البيانات ، كٖتلستخداـ أدكات البحثع البيانات با، كٚتك عينات معينة٣تموعات أ

، هبدؼ اختبار الفرضيات احملددة مسبقنا. نوع البحث الذم يستخدمو الكمية أك اإلحصائية
                                                             

32Wikipedia. Org, pendekatan pedagogik,Wordpres, pada tanggal 25Maret 2016, pukul 18:10 

 



، كىي دراسة تسعى إىل التأثَت على تأثَت البحث التجرييب )البحث التجرييب(ا١تؤلف ىو 

ا١تؤلف استخداـ  بعض ا١تتغَتات على متغَتات أخرل يف ظركؼ ٤تكومة بإحكاـ. يعتـز

 .ٖتكم كمقارنة. مثل اٞتدكؿ أدناه التصميمات التمهيدية عن طريق عدـ استخداـ ٣تموعة
  

  

  

 

 

 موقع الدراسة. ب

 موقع الدراسة

 . ا١تكافٔ

اٟتاج ، وفلو فافيقسم البنات  سليمافيف ا١تعهد اٟتديث داتوكمت إجراء ىذا البحث  

 و، جنوب سوالكيزمفلو فامدينة داكد رقم ٜتسة 

 
 . الوقتٕ

 بعد االختبار متغَتات ملزمة قبل االختبار

x1 O x2 



 راء ىذا البحث يف التاريخ كالوقتمت إج

 تاريخ ككقت البحث ٔ.ٖاٞتدك 

 
 
 عدد
 

 
 

 نشاط
 
 

 كقت النشاط
 

 األسبوع إىل
 

1 2 3 4 
 تقدًن عنواف االقًتاح 1

 
   19ٔ./ٕ.ٜٔ 

عنواف البحث  2
 ا١تقًتح

 

  2/12/2018  

 توجيو االقًتاح 3
 

20/5/2019 20/6/2019   

 ندكة االقًتاح 4
 

  25/6/2019  

إدارة ا١تشكالت  5
 البحثية

 

 30/6/2019   

 ٚتع البيانات 6
 

 10/7/2019 20/7/2019  



 ٖتليل البيانات 7
 

   27/7/2019 

 أطركحة التوجيو 8
 

5/8/2019    

 نتائج الندكة 9
 

   25/8/2019 

 اختبار مغلق .1
 

5/9/201    

 

 عينة السكان والبحث .ج

 ٣تتمع البحث. 1

في ا١تعهد اٟتديث البحث امت إجراء ىذ ٖٖالسكاف ىو موضوع البحث بأكملو. 

، جنوب سوالكيزم. وفلو فامدينة اٟتاج داكد رقم ٜتسة ، وفلو فافيقسم البنات  سليمافداتوك

، ديكن رؤية يف وفلو فافيقسم البنات  سليمافيف ا١تعهد اٟتديث داتوكطالبلة كالذم يضم 

 .اٞتدكؿ أدناه

 وفلو فافيقسم البنات  سليمافا١تعهد االسالمي يف ا١تعهد اٟتديث داتوكٕ.ٖاٞتدكؿ 
 ؤعدد السكان

 
 فئة

 
 رقم
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4. ٚ 1 
50 ٛ 2 
6. ٜ 3 

  عدد 155
 عينات البحث ٕ

، تقنيتاف ألخذ العيناتستهم. توجد العينة جزء أك ٦تثل السكاف الذين ٘تت درا 

كمها أخذ العينات االحتمالية كىي تقنية اسًتجاع توفر فرصنا متساكية ألفراد اجملتمع 

الختيارىم كأعضاء عينة. تستخدـ تقنية أخذ العينات يف ىذه الدراسة أخذ العينات 

 اتطالبقودية العشوائية. يف ىذه الدراسة، حظي ٚتيع الاالحتمالية كىي أخذ العينات العن

، العشوائية بواسطة اليانصيب. لذلك، كمت أخذ العينات تبنفس الفرصة ليتم اختيارىم كعينا

العينة يف ىذه الدراسة ىي أخذ العينات االحتمالية باستخداـ أخذ العينات العنقودية 

 ٖٗالعشوائية

ألخذ العينات. لتحديد حجم ، مث يف اليانصيب مت ترقيم عدد السكاف أكالن  

الصيغة السلوفاكية على النحو التايل: ةيستخدـ الباحثالعينة،  :         

     
 

 مالحظات:
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 ف = حجم العينة

N  السكاف= حجم 

 ق = القيمة اٟترجة )اٟتد من البحث( ا١تطلوب / ىامش ا٠تطأ كحد أقصى

   
 

     
 

  
  

    (      )
  

  
  

     
 

 44تقريب لتصبح44,44=

 أدكات البحث3. 

البحث ىي أداة تستخدـ السًتداد ا١تعلومات من الكائن أك ا١توضوع قيد أداة  

بندا  ٕٓالدراسة.األداة ا١تستخدمة يف ىذه الدراسة ىي أداة اختبار ،الذم يتكوف من 

ث بشكل عاـ على .ٖتتوم أداة البحصلى اهلل عليو كسلمنشطة ترٚتة قصة النيب خالأل

ْتيث يتم إجراء اختبار الصالحية كا١توثوقية ألكؿ ، كمها الصالحية كا١توثوقية.شرطُت مهمُت

 مرة على األداة اليت سيتم استخدامها يف الدراسة.

 صالحيةالصك  .ٔ



فيهذىالدراسة٘تاستخداماثنينٖ٘.يقاإلناألداةصاٟتةإذاكانبإمكاناألداةا١تستخدمةقياٝتاتريدقياسو

 <rxyحية،إذاكاففياختبارالصال.مناختباراتالصالحية،كمهاصالحيةاحملتوىوصالحيةا١تادة

rtabelاختربصالحيةىذااٞتهازباستخدامتطبيق.،فقاإلناألداةصاٟتةSPSS 25. 

 صالحية االختبارأ. 

اختبار الصك ، قبل أف يتم إعطائو للمستجيب أك سيتم فحص العينة ، يتم  

إجراء اختبار التحقق أكالن. يف ىذه الدراسة مت استخداـ نوعُت من اختبارات صالحية 

 كاختبارات صالحية البند.احملتول 

 صالحية االختبار(  ٔ 

يتم إجراء اختبار الصالحية عن طريق اختبار األدكات الذم يعطى لثالثة خرباء يف  

اجملاؿ العريب ، يف ٣تاؿ التعليم ، يف ٣تاؿ اللغة كيف ٣تاؿ علم النفس لتقدًن تقييم الختبار 

 ناه:الصك. ديكن رؤية مدقق اختبار األداة يف اٞتدكؿ أد

 أداة التحقق من اختبار األجهزة ٖ.ٖاٞتدكؿ 
 العمل اسم رقم

 
 ككالة
 

 ٤تاضر مدرس اللغة العربية .٤S.Ag.,MAتمد ارفاف. ٔ
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 مدرس اللغة العربية .S.Pd.I., M.Pdمسطفى. ٕ
 

 ٤تاضر
 

 مدرس اللغة العربية أجي غونا ٖ
 

 ٤تاضر
 

 
 مدققُت يف اٞتدكؿ أدناه:نتائج التحقق من الصحة ديكن رؤية أدكات ثالثة  

 نتائج التحقق من الصك ٗ.ٖاٞتدكؿ 
 تقييم اٞتانب رقم

 
 القيمةمتوسط  تقييم ا١تدقق

 ٔ ٕ ٖ 

 ٗ ٗ ٗ ٗ تعليمات ملء التعويض مكتوبة بلغة كاضحة ٔ

البيانات الواردة يف أداة إدراؾ الراديكالية  ٕ
 تتوافق مع مؤشرات البحث

ٗ ٗ ٗ ٗ 

الواردة يف كرقة أدكات اإلدراؾ البيانات  ٖ
 الراديكايل تتوافق مع األىداؼ ا١تراد ٖتقيقها

٘ ٘ ٘ ٘ 

ال ٖتتوم العبارات ا١توجودة يف أداة اإلدراؾ  ٗ
 الراديكايل لسانًتم على معاين متعددة

٘ ٘ ٘ ٘ 

أداة اإلدراؾ الراديكالية للطالب يستخدـ  ٘
 شكل تقييم بسيط كسهل الفهم

ٗ ٗ ٗ ٗ 

ٙ 

 

 

اللغة ا١تستخدمة يف كل بند من بنود صك 
التصور الراديكايل السانًتم تتوافق مع 
االتفاقيات اإلندكنيسية الصحيحة 

 كالصحيحة

٘ ٘ ٘ ٘ 



 

 

 قيمةٚتيعا١تكوناتصاٟتألهنيفيبمعايَتالصالحيةلػتظهر نتائج تقييم ا١تدقق أف متوسط  

ٗ <M<٘  صاحل للغاية.كيعلن أنو 

( يتم التحقق من صحة البند من خالؿ ٖتديد القيمة احملسوبة باستخداـ تطبيق ٕ 

SPSS 25 :كديكن رؤية نتائج اٟتساب يف اٞتدكؿ أدناه ، 

 حيسب كل عنصر بياف  ٘.ٖاٞتدكؿ 
 رقم الصنف القيمة احملسوبة

 ٔ البند 3،995

ٕالبند  3،295  
ٖ البند 3،159  

ٗ البند 3،225  

٘ البند 3،919  

٘ البند 3،112  

ٙ البند 3،131  

ٚ البند 3،990  

ٛ البند 3،995  

ٜ البند 3،251  

 ٘ٗ،٘ قيمةا١تكونبأكملومتوسط 



ٓٔ البند 3،133  

ٔٔ البند 3،291  

ٕٔ البند 3،115  

ٖٔ البند 3،299  

ٗٔ البند 3،195  

٘ٔ البند 3،199  

ٙٔ البند 3،291  

ٚٔ البند 3،219  

ٛٔ البند 3،159  

ٜٔ البند 3،919  

ٕٓ البند 3،153  

 

يف اٞتدكؿ أعاله يوضح القيمة احملسوبة لكل عنصر من العناصر اليت يبلغ  

سؤاالن ، يتم اٟتصوؿ على القيمة من خالؿ اٟتسابات الثابتة باستخداـ تطبيق  ٣ٕٓتموعها 

SPSS 25  ٓىي  ٖٗمستجيبنا. يف حُت أف قيمة اٞتدكؿ لعدد ا١تستجيبُت  ٖٗلػ  ،ٖٕٜ .

، يقاؿ أف الصك صاحل. مث ديكن استنتاج  r count>rtableأساس اٗتاذ القرار ىو ، إذا كاف 

 أف ٚتيع العناصر يف أداة الذكؽ الراديكايل التصريح أعلن أهنا صاٟتة.

 صكا١توثوقية .ٕ



يقاإلنأداةالبحثلهاقيمةموثوقيةعاليةإذاكانلالختبارالذ.ا١توثوقيةىينفساالتساقأكالقسوة 

بعدذلك،كلماارتفعمستوىا١توثوقيةفياالختبار،زاداالتسا.يتمإجراؤىنتائجمتسقةفيقياٝتايريدقياسو

: قواعدالقرارىي.أيضناSPSS  25يستخدماختبارا١توثوقيةعلىأدكاتالبحث.قعنداختبارمهرةأخرل

 .الديكناالعتمادعليوr <rtabelيعولعليهبخالفذلك،إذاكافr> rtabelإذاكاف

 اختبار ا١توثوقيةأ. 

عنصرنا باستخداـ  ٕٓلػ  كركنباخ ألفايتم اختبار ا١توثوقية عن طريق ٖتديد قيمة   
 . ديكن رؤية نتائج اٟتساب يف اٞتدكؿ أدناه:SPSS 25تطبيق 

 كركنباخ ألفا: قيم  ٙ.ٖ اٞتدكؿ

 ا١توثوقيةإحصائيات 
 كركنباخ ألفا

 عدد العناصر
 

ألفا كركنباخ بناء 
على العناصر 

 ا١توحدة

 

كركنباخ 

 ألفا

53 3،995 3،995 

 

، يقاؿ أف األداة  rtable<كركنباخ ألفاأساس اٗتاذ القرار ىو أنو إذا كاف جدكؿ   

، ديكن استنتاج أف  ٜٕٖ.ٓ <ٚٛٛ.ٓىو  كركنباخ ألفاموثوؽ هبا. من ا١تعركؼ أف  

 ا١تشكلة مت اإلعالف عنها موثوقة.



 اختبار طبيعيةب. 

يستخدـ اختبار الطبيعية ١تعرفة ما إذا كانت البيانات اليت مت دراستها من ٣تتمع  

التوزيع الطبيعي أـ ال. الختبار اٟتالة الطبيعية لعينة البيانات اليت مت اٟتصوؿ عليها ، يتم 

 SPSS 25استخداـ 

 اختبار التجانسج. 

يستخدـ اختبار التجانس لتحديد ا١تساكاة يف البيانات أك حساب البيانات. إذا   

 كاف لكل من اجملموعتُت نفس التباين ، فيقاؿ أف اجملموعة متجانسة

 جمع البيانات .تفنيةد

 . استبيافٔ

 تقنيات ٚتع البيانات ىي أىم خطوة يف ٣تاؿ البحث من أجل اٟتصوؿ على 

ه ا١تراد تطويره. يف االٕتا ةبيانات ا١تستخدمة من قبل الباحثالبيانات. يتم ضبط تقنيات ٚتع ال

 ىي طريقة االستبياف. ةبيانات ا١تستخدمة من قبل الباحث، تقنية ٚتع اليف ىذه الدراسة

كفقنا لسوجيونو، فإف االستبياف ىو أداة ٞتمع ا١تعلومات من خالؿ تقدًن عدد من  

كلوية ، كانت األمن قبل اجمليب. يف ىذه الدراسة توبة لإلجابة عليها كتابةن األسئلة ا١تك

 كاف كبَتنا نسبينا. بعد كل شيء، ال ديكن ، ألف عدد ا١تشاركُتالستخداـ طريقة االستبياف



مقابلة كاحد من مستجيب كاحد. تستخدـ ىذه الدراسة استبيانا مغلقا ىو استبياف  ةللباحث

 ٖٙ.حىت خيتار اجمليبوف عليو ةبل الباحثمت تقدًن إجاباتو من ق

أف االستبياف ىو عدد من األسئلة ا١تكتوبة اليت يتم سوىرسيمي اريكونتو جادؿ  

ء استخدامها للحصوؿ على معلومات من اجمليب ٔتعٌت التقارير حوؿ الشخص أك األشيا

 ٖٚ، جيب أف يستند إىل مؤشرات متغَت البحث.ا١تعركفة. عند ٕتميع االستبياف

يتم عرض العناصر ا١توجودة يف أداة االستبياف يف ىذه الدراسة باستخداـ مقياس  

لقياس ا١تواقف كالتصورات حوؿ كل من ا١تتغَتات اليت ٘تت دراستها. اإلجابات على كل اليت 

، كىي: بالنسبة للعالقة إجيابية للغاية إىل سلبية للغايةيستخدمها مقياس ٢تا درجات من 

 ة العربية إىل معدالت ا١تتغَتة تعلم اللغ

 صلى اهلل عليو كسلم ترٚتة قصص النيبYشبكة ا١تتغَتات  ٚ.ٖاٞتدكؿ 
 مؤشر رقم

 
 عدد رقم البند

 (+) (-) 
عدـ التسامح مع الفئات االجتماعية  ٔ

 األخرل
ٖ،ٔٗ،ٔٓ ٘،ٔٛ ٘ 

 ٘ ٕٓ،ٔٔ ٙ،ٔ،٘ٔ التفرد الذايت كاٞتماعي ٕ
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 ٘ ٚ،ٛ،ٕ ٙٔ،ٜٔ فهم ضحلة كمغلقة ٖ
 ٘ ٚٔ،ٖٔ ٗ،ٜ،ٕٔ تربير أعماؿ العنف ٗ

 ٕٓ   عدد
 

 مقابلةٕ 

تعد ا١تقابالت أك ا١تقابالت أحد أشكاؿ تقنيات ٚتع البيانات ا١تستخدمة على  

نطاؽ كاسع يف البحوث الوصفية النوعية كالكمية. تستخدـ ىذه الطريقة ١تعرفة كل ما ىو 

 عقبة أك مشكلة.

طريقة تيستخدـ إذا كنت ترغب يف اٟتصوؿ ، فإف ا١تقابالت ىي كفقنا لسويانتو 

ا كتفصيالن ألنو إذا كاف ال يزاؿ ىناؾ شيء غَت كاضح ما إذ ا كاف على معلومات أكثر تعقيدن

، فإف ا١تقابالت نك طرحو كمناقشتو على الفور. لذا، فيمكال يزاؿ ىناؾ شيء غَت كاضح

شر لتسجيل اتساع ىي اٟتصوؿ على معلومات أكثر دقة كموثوقية بشكل مباشر أك مبا

 ٖٛا١تشكلة.

 ا١تالحظة 3

ا١تالحظة أك ا١تالحظة ىي تقنية أك كيفية ٚتع البيانات عن طريق إجراء مالحظات  

ا بالطريقة اليت يعلم هبا ا١تعلم، كيتعلم على األنشطة اٞتارية. ديكن أف يكوف النشاط متعلقن 
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ىل ا١توظفُت ا١توجودين يف ، كا١توظفُت ا١تيدانيُت إالطالب، كالرئيس الذم يعطي التوجيو

 االجتماع.

 ديكن القياـ با١تالحظات بطريقة تشاركية أك غَت قائمة على ا١تشاركة. يف ا١تالحظة 

قب يف االجتماع أك مشارؾ ، كيشارؾ ا١ترايشارؾ ا١تراقب يف النشاط ا١تستمرالتشاركية 

يلعب فقط دكرنا يف ، ؾ ا١تراقب يف النشاط، كيف ا١تالحظة غَت التشاركية ال يشار التدريب

 ، كليس ا١تشاركة يف النشاط.مراقبة النشاط

، ا١تراقبة ىي أداة ٞتمع البيانات اليت يتم تنفيذىا من خالؿ مراقبة نربوكوكفقا  

، فإف ا١تالحظة ىي طريقة تستخدـ يف راض قيد التحقيق بشكل منهجي. لذاكتسجيل األع

األنشطة اٞتارية ضد العملية أك الكائن بقصد ٚتع البيانات من خالؿ النظر يف األحداث أك 

 ٜٖالشعور مث فهم معرفة ىذه الظاىرة.

 تقنيات تحليل البياناتي. 

سيتمتحلياللبياناتكميناباستخدامإ.تؤخذالبياناتبناءنعلىنتائجاالختباراألكليوبعداالختبار 

 :اإلجراءاتباستخدامالتحلياللكميهيكمايلي.حصائياٖتسابية

 لإلجابات الصحيحة باستخداـ الصيغة:إعطاء عالمات  .ٔ
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نتيجة  
الصحيحةاالجابة

عدد عناصر االختبار
     

 ١تعرفة مستول درجة الطالب ، استخدـ التصنيف التايل: .ٕ

 ٓٓٔ - ٓٛ=  جيد جدا  

 ٜٚ - ٙٙ=  جيد  

 ٘ٙ - ٙ٘=  يكفي  

 ٘٘-ٙٗ=  كافية جدا  

 ٓٗ٘.ٗ - ٓ=  أقل  

، مت إجراء االختبار القيمة، كا٠تطأ القياسي، كمتوسط لتحديد اال٨تراؼ ا١تعيارم .ٖ

 .SPSS 21ا١تسبق كما بعد االختبار باستخداـ تطبيق 

 .SPSS 21باستخداـ  tcount (tt)اْتث عن  .ٗ

 ٔ-)عينة(  Nأْتث عن درجات اٟترية مع الصيغة:  .٘

 الفرضية اإلحصائية .ٙ

، يتم حساب البيانات اليت مت اٟتصوؿ عليها من التجربة باستخداـ إلثبات الفرضية 

 مع االفًتاضات التالية:  t-testصيغة 
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 t0>tt ( فرضية بديلة =Ha( مقبولة كيتم رفض فرضية فارغة )Ho ىذا يعٍت أف .)

 .ىناؾ تأثَتنا كبَتنا من أنشطة ترٚتة قصص النيب على تصور اإلشعاع

.t0<tt ( فرضية بديلة =Ho( مرفوضة كيتم قبوؿ فرضية فارغة )Ho ىذا يعٍت أنو ال يوجد .)

 تأثَت كبَت من أنشطة ترٚتة قصص النيب على تصور التطرؼ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الرابع المبحث

 نتيجة البحث والمناقشة

 نتائج البحثأ. 

 كصف ألنشطة ترٚتة قصة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم. ٔ

 إرشادات ا١تراقبةأ(  

، حضر االجتماع األكؿ لتعلم اللغة العربية إىل ا١تالحظات عند البحثاستنادا ك  

 ٖطالبا. دركس اللغة العربية يف أسبوع كاحد ىي  ٖٗ، بلغ ٣تموعهم XI IPS 1طالبا  ٖٗ

 . ناقش ىذا اللقاء ترٚتة قصة النيب ٤تمد.ٖٓ.ٜ-ٖ.ٚٓاعات، يـو األربعاء الساعة س

لقوؿ مرحبنا مث االستفسار عن كجود الطالب. يف بداية تعلُّم ا١تعلم ، يتم فتحو با 

بعد ذلك يقـو ا١تعلم بتهيئة جو التعلم من خالؿ مناقشة الكفاءات اليت جيب تعلمها 

كتطويرىا. بعد ذلك يتم تزكيد الطالب ٔتواد عن قصة النيب ٤تمد ، مث يقـو ا١تعلم بًتٚتة 

كن الطالب من فهم ا١تواد ا١تقدمة. قصة النيب ٤تمد باللغة العربية إىل اإلندكنيسية ، حىت يتم

 كمعرفة الغرض كاألىداؼ من ا١تواد اليت يقدمها ا١تعلم.

نح الطالب الفرصة للسؤاؿ كاٞتواب كأدلة ا١تعلم ، خاصة   يف االجتماع الثاين ، ديي

للطالب الذين يواجهوف صعوبات. ترتبط ا١تواد اليت يتم تدريسها با١تشاكل اليومية أك البيئة 



عالكة على ذلك ، ييطلب من الطالب مناقشتو مع أقراهنم ككذلك اإلشارة إىل  احمليطة.

نح الطالب اآلخركف الفرصة لطرح األسئلة أك تقدًن  مالحظاهتم على السبورة ، بينما ديي

تعليقات على اإلجابات. من خالؿ ا١تناقشة الصفية ، تتم مناقشة إجابات الطالب أك 

 على ٖتليل كتقييم نتائج اإلجابات.مقارنتها ، بينما يساعد ا١تعلم 

يف االجتماع الثالث قدـ ا١تعلم شرحنا للطالب حوؿ مادة قصة النيب ٤تمد اليت  

ناقشها الطالب أك مل يفهمها الطالب. بعد أف يفهم الطالب ا١تادة ا١تقدمة ، ييطلب من 

 استنتاجات الطالب تكرار ا١تادة ا١تعطاة أثناء التعلم كبعد ذلك ييطلب من الطالب تقدًن

 حوؿ مادة قصة النيب ٤تمد. كما يعطي ا١تعلم مهاـ للطالب للقياـ هبا يف ا١تنزؿ.

 نتائج ا١تقابالت مع معلمي اللغة العربيةب(  

 فيما يلي نتائج ا١تقابالت اليت أجراىا الباحثوف:

 مقابلة تركيز: نشاطات ترٚتة قصة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم

 ٕٕٓٓيناير  ٕٕتاريخ ا١تقابلة: 

 خرباء:السيد ٤تيمن

 .يف الصف العاشرو فلو قسم البنات فا سليمافيف ا١تعهد اٟتديث داتوك العنواف: ا١تدرسة

 ا١تكاف: غرفة مدرس اللغة العربية



 فيما يلي مقتطفات من مقابالت الباحثُت مع ا١تخربين:

 للطالب؟ا١تؤلف: كيف تعلمت أنشطة التعلم عن قصة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم 

السيد ٤تيمن: أنشطة التعلم عن قصة النيب ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم كذلك من خالؿ 

 إعطاء الطالب فهمنا لقصة النيب ٤تمد كمثالو.

 ا١تؤلف: بعد التعرؼ على قصة النيب ٤تمد ، كيف كاف رد فعل الطالب؟

 يفهم الطالب أكثر عن قصة كمثاؿ النيب ٤تمد.:  السيد ٤تيمن

نتائج ا١تقابالت مع السيد مهيمن ٓتصوص ترٚتة قصة النيب ٤تمد. يتم بناء على  

بشكل  إعطاء الطالب فهمنا لقصة النيب ٤تمد كمثالو. فقط بعد ذلك حىت يفهم الطالب

، ْتيث يفهم الطالب مع إعطاء مادة يف شكل قصة النيب ،أفضل قصة كمثاؿ النيب ٤تمد

 بشكل أفضل مثاؿ النيب ٤تمد.

 ابالت مع الطالبنتائج ا١تقج(  

 فيما يلي نتائج ا١تقابالت اليت أجراىا الباحثوف:

 مقابلة تركيز: نشاطات ترٚتة قصة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم

 ٕٕٓٓيناير  ٕٕتاريخ ا١تقابلة: 

 ا١تقابل: طالب



 .يف الصف العاشرو فلو قسم البنات فا سليمافيف ا١تعهد اٟتديث داتوكالعنواف: ا١تدرسة

 دراسة الطالب العريبا١تكاف: غرفة 

 فيما يلي مقتطفات من مقابالت الباحثُت مع ا١تخربين:

 ا١تؤلف: ىل ٖتب تعلم اللغة العربية؟

 شيفا: نعم ، أنا أحب ذلك. ألف تعلم اللغة العربية سهل جدا لفهم ا١تواد ا١تقدمة.

 ا١تؤلف: ما ىي ا١تواد اليت تقدـ عند تعلم اللغة العربية؟

 ليمية اليت قدمها ا١تعلم تتعلق بقصة النيب ٤تمد.الطالب: ا١تواد التع

 الكاتب: ىل تفهموف كتفهموف ا١تواد اليت يدرسها ا١تعلم؟

الطالب: نعم ، أفهم كأتفهم. ألف ا١تعلم ينقل جيدنا كصحيحنا ، حىت يتمكن الطالب حقنا 

 من فهم ا١تواد ا١تقدمة.

تعلم اللغة العربية ككلهم بناءن على نتائج ا١تقابالت مع الطالب ، أحب الطالب  

أحبوا مادة قصة النيب ٤تمد اليت قدمها ا١تعلم يف الصف ، ألنو سلم ا١تادة حىت يفهمها حقنا 

 كديكن للطالب فهمها.

 كصف تصور التطرؼ( ٕ



١تعرفة تصورات الطالب عن الراديكالية ، قمت بذلك من خالؿ إعطاء الطالب  

قراءة كفحص األسئلة ا١تقدمة. بعد ذلك اإلجابة أدكات أك استبيانات ، بعد أف طلب منهم 

عن طريق التحقق من كرقة اإلجابة. مث ييطلب من الطالب ٚتع أسئلة األدكات اليت مت الرد 

عليها. عالكة على ذلك ، من األدكات اليت مت ٚتعها من قبل الطالب ، أقـو بتصحيح ىذه 

األدكات اليت ديكنٍت معرفة  األدكات حوؿ إجابات األسئلة اليت يطرحها الطالب ، من

 تصورات الطالب لتصورات التطرؼ.

 أثر نشاط الًتٚتة لقصة النيب ٤تمد على إدراؾ التطرؼ( ٖ

 ٖتليل بيانات ا١ترحلة ا١تبكرةأ. 

هتدؼ ىذه اإلحصاء الوصفي إىل كصف نتائج تصورات الطالب للتطرؼ قبل  أ( 

 التعامل مع ترٚتة قصة النيب ٤تمد. ديكن رؤية نتائج التحليل يف اٞتدكؿ أدناه:

 : القيمة اإلحصائية الوصفية قبل االختبارٔ.ٗاٞتدكؿ 
 إحصائيات القيمة
 عدد العينات 43

 القيمةمتوسط  37،94
 اال٨تراؼ ا١تعيارم 74،49

 أعلى درجة 79
 أدىن درجة 49



 

١تعرفة النسبة ا١تئوية لقدرة الطالب على اختبار تصور التطرؼ ديكن رؤية الطالب  
 يف اٞتدكؿ أدناه:

 : النسبة ا١تئوية لقيم ما قبل االختبارٕ.ٗاٞتدكؿ 
 النسبة ا١تئوية

 

 القيمة الفئة الًتدد

6 % 499 – 09 جيد جدا 7   

74% 97 – 66 جيد 9   

41% 61 – 16 كفى 1   

40% 11 – 36 أقل 6   

34% 31 – 9 أقل من ذلك بكثَت 43   

499%  عدد 43 

 

طالب  ٕطالبنا ، ىناؾ فقط  ٖٗاستنادنا إىل البيانات أعاله ، ديكن مالحظة أنو من 

ٝ  ٕٔٝ من األشخاص بفئات جيدة بنسبة  ٙحيصلوف على درجات بفئات ٦تتازة بنسبة 

 ٗٔٝ ك ٛٔأشخاص بفئات أقل مع بنسبة  ٙٝ  ٘ٔبفئات كافية بنسبة أشخاص  ٘

ا بنسبة  ٝ. ديكن استنتاج أف غالبية الطالب ال يزالوف ٔٗشخصنا من الفئات الفقَتة جدن

 يفتقركف إىل فهم حوؿ مفهـو التطرؼ.

 ٖتليل بيانات ا١ترحلة النهائيةب. 



 اإلحصائيات الوصفية لبيانات ما بعد االختبار( ٔ 

هتدؼ ىذه اإلحصائية الوصفية إىل كصف تصورات الطالب للتطرؼ بعد أف  

 تعاملوا مع ترٚتة قصة النيب ٤تمد. ديكن رؤية نتائج التحليل يف اٞتدكؿ أدناه:

 القيمة اإلحصائية الوصفية بعد االختبار ٖ.ٗاٞتدكؿ 
 إحصائيات القيمة
 عدد العينات 43

 القيمةمتوسط  69،74
 ا١تعيارماال٨تراؼ  43،97

 أعلى درجة 79
 أدىن درجة 39

 

١تعرفة النسبة ا١تئوية لقدرات الطالب يف اختبار فهم الًتٚتة لقصة النيب ٤تمد صلى اهلل عليو 

 كسلم ديكن رؤيتها أدناه:

 : النسبة ا١تئوية لقيم ما قبل االختبارٗ.ٗاٞتدكؿ 
 النسبة ا١تئوية

 

 القيمة الفئة الًتدد

76% 499 – 09 جيد جدا 7   

73% 97 – 66 جيد 0   

40% 61 – 16 كفى 6   

76% 11 – 36 أقل 7   



6% 31 – 9 أقل من ذلك بكثَت 7   

499%  عدد 43 

 

استنادنا إىل البيانات ا١تذكورة أعاله ، ديكن مالحظة أعاله أنو ديكن مالحظة أنو  

ا بنسبة  ٜطالبنا ، كاف ىناؾ  ٖٗمن  طالب  ٛٝ ، ك ٕٙطالب حققوا درجات جيدة جدن

طالب بفئات أقل بنسبة  ٜٝ ٛٔطالب بفئة كافية بنسبة  ٙٝ ، ك ٕٗبفئة جيدة بنسبة 

ٝ. مث ديكن استنتاج أف غالبية ٙطالب بفئات مصنفة بدرجة عالية بنسبة  ٕٝ كفقط ٕٙ

 الطالب قد فهموا تصورات الراديكالية السانًتية بًتٚتة قصة النيب ٤تمد.

 ٖتليل متطلبات االختبارأ. 

 اختبار طبيعية( ٔ

 اختبار طبيعي لبيانات االختبارأ.  

يتم إجراء اختبار اٟتالة الطبيعية لتحديد ما إذا كانت بيانات ما قبل االختبار يتم  

توزيعها بشكل طبيعي أـ ال. كالطريقة ىي ٖتديد قيمة أمهية بيانات البحث باستخداـ تطبيق 

SPSS 25  س اٗتاذ القرار ىو ، إذا كانت قيمة . أساٜٙٓ.ٓ، مت العثور على قيمة أمهية

مث يتم توزيع البيانات بشكل طبيعي. ديكن االستنتاج أف بيانات االختبار  ٘ٓ.ٓاألمهية< 

 التمهيدم حوؿ تصور الطالب للتطرؼ يتم توزيعها بشكل طبيعي.



 اختبار طبيعي لبيانات ما بعد االختبارب.  

يتم إجراء اختبار الطبيعية لتحديد ما إذا كانت بيانات ما بعد االختبار ٢تا توزيع  

،  SPSS 25طبيعي أـ ال. اٟتيلة ىي ٖتديد قيمة أمهية بيانات البحث باستخداـ تطبيق 

،  ٘ٓ،  ٓ. أساس اٗتاذ القرار ىو ، إذا كانت قيمة األمهية< ٜٓٔ.ٓكجدت قيمة أمهية 

بيانات موزعة بشكل طبيعي. مث ديكن االستنتاج أف بيانات ما بعد ا١تعركفة أيضنا باسم ال

 االختبار اليت تفهم تصور الراديكالية لدل طالب السانًتم يتم توزيعها بشكل طبيعي.

 Tاختبار ج.  

لتحديد ما إذا كانت ىناؾ اختالفات يف متوسط  tمت استخداـ اختبار  

. جبتوزيعبياناتالبحثبشكلطبيعيشرطهذااالختبارىوأهني. العينتينا١تقًتنتُت

يعيمنا١تعركفمننتائجاختباراٟتالةالطبيعيةأنكالنمنبيانا٘تاقبالالختباركمابعدىتماإلعالنعنتوزيعهاالطب

 :ائج كما ىو موضح يف اٞتدكؿ أدناه، تظهر النت SPSS 25. بعد اٟتساب باستخداـ 

 اختبار العينات ا١تزدكجة
    االختالفات الزكجية 

األمراض  ا١تتوسط
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ٓ 
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ٖ 
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ٓ 

 

ديكن رؤيتو يف اٞتدكؿ أعاله العثور على الفرؽ يف متوسط  

 ٘ٓ.ٓ>أساساٗتاذالقرارىوإذاكانتقيمةاألمهية. القيمةبيناالختبارالقبليواالختبارم

 منا١تعركفأنقيمةالداللةالتيتبلغ. ،ٙتهناكفرقكبَتبيننتائجالتعلمفيبياناتاالختبارالقبليوبعداالختبار

ىناؾ فرقنا كبَتنا بُت نتائج التعلم يف بيانات االختبار ديكن استنتاجها أف  ٘ٓ.ٓ> ٓٓٓ.ٓ

 التمهيدم كبيانات ما بعد االختبار.

 اختبار التجانس. ٕ 

اختبار التجانس ىو مطلب يف ٖتليل البيانات الختبار العينة ا١تستخدمة سواء مت  

 على النحو التايل: SPSS 25اشتقاؽ نفس التباين أك ديكن اختبار ٕتانس التباين من خالؿ 

 : اختبار التجانس٘ٔ.ٗجدكؿ 
5دف سيج 9دف   إحصائيات ليفُت 
901 55 9 9.309 



 

 أساس اٗتاذ القرار على النحو التايل:

. ٦تا يعٍت أف العينة H0، يتم قبوؿ  ٘ٓ.ٓإذا كاف مستول الداللة< أ( 

 ا١تستخدمة مشتقة من تباين متجانس.

. كىذا يعٍت أف العينة H0يتم رفض ٘ٓ.ٓإذا كاف مستول الداللة >ب(  

 ا١تستخدمة مشتقة من تباين غَت متجانس.

بناءن على ٖتليل بيانات اختبار التباين للتجانس ، مت اٟتصوؿ على مستول أمهية  

قسم  سليمافيف ا١تعهد اٟتديث داتوك  ترٚتة قصة النيب ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم يف الفئة 

< ٖٙٗ. كبالتايل يتم قبوؿ مستول الداللة )ٖٙٗ.ٓبنسبة .يف الصف العاشرو فلو البنات فا

 ْتيث يتم ذكر العينة مشتقة من تباين متجانس. H0( ، مث ٘ٓ.ٓ

 اختبار الفرضيات( ٖ

 اختبار الفرضياتأ.  

( كيتم Haيتم قبوؿ ) = فرضية بديلة t0>ttأساس اٗتاذ القرار ىو إذا كانت  

( كقبلت الفرضية Ha= الفرضية البديلة ) t0<tt، كإذا مت رفض  H0)(رفض الفرضية الصفرية

< ٜٓٙ.٘ىي  SPSS 25من نتائج اٟتساب اإلحصائي باستخداـ  t0(. القيمة H0الصفرية )



كيتم قبوؿ الفرضية البديلة كرفض الفرضية الصفرية. ىذا يعٍت أف ىناؾ زيادة  ٜٖٓ.ٕ

 ب.ملحوظة يف نشاط ترٚتة قصة النيب ٤تمد إىل إدراؾ راديكالية الطال

 . مناقشةب

استنادنا إىل نتائج متطلبات اختبار الفعالية األكىل اليت مت إجراؤىا ، أثرت نتائج  

البحث اليت مت اٟتصوؿ عليها من أنشطة تعلم الطالب أثناء ا١تواد التعليمية اليت تًتجم قصة 

ا النيب ٤تمد على نشاط الطالب كقدرتو على فهم قصة كمثاؿ النيب ٤تمد. ْتيث يظهر  تعلمن

ذا معٌت للطالب. أحد التعلم ذم ا١تغزل ىو إشراؾ الطالب بنشاط كإبداع يف تطوير 

خيا٢تم للتفكَت. يأيت ىذا تبعنا للتعلم لًتٚتة قصة النيب ٤تمد اليت أشركت الطالب بنشاط 

يف عملية التعلم إلجياد تعلم ىادؼ ك٤تاكاة. تظهر ا١تالحظات أف أنشطة الطالب أثناء 

 م نشطة للغاية.عملية التعل

بناءن على نتائج اختبار الفعالية الثاين ا١تسجل ، ١تعرفة مدل القدرة على حل  

مشكلة تصورات الطالب للتطرؼ يف فهم ا١تواد حوؿ ترٚتة قصة النيب ٤تمد ، يستخدـ 

الكاتب العديد من أسئلة االختبار كأدكات ْتث. يف بداية االجتماع ، الذم يسبق عملية 

علم ، يقدـ الكاتب اختبارنا مسبقنا ١تعرفة القدرة األكلية على تصور التطرؼ. يف التدريس كالت

االجتماع األخَت مت إجراء اختبار الحق لرؤية زيادة يف القدرة على ترٚتة قصة النيب ٤تمد. 



االختبارات ا١تعطاة يف هناية التعلم لتحديد مدل ٧تاح الطالب كقدرهتم على فهم ا١توضوع. 

لنتائج اليت مت اٟتصوؿ عليها من الذم اجتاز االختبار األكيل ، من ا١تعركؼ أف كبناءن على ا

قدرة الطالب على فهم تصور التطرؼ يف إكماؿ االختبار األكيل ال تزاؿ منخفضة جدنا. 

ٝ( كصلوا إىل مستول االكتماؿ  ٓ، مل يكن ىناؾ طالب ) ٖٗمن بُت الطالب الػ 

 تنفيذترٚتقصةالنبيمحمدصلىاللهعليهوسلمالذيكافدرجاتاالختبارللطالبقباللكمتوسط 

. من نتائج االختبار التمهيدم ، ال يفهم العديد من الطالب أسئلة االختبار ٔٚ.ٜٗ

التمهيدم. اإلجابات اليت يقدمها الطالب متنوعة للغاية كغَت صحيحة مع اإلجابات 

الفعلية. ىذا يدؿ على أف القدرة على فهم تصور التطرؼ. لذلك فإف التعلم من خالؿ 

كسلم ديكن معرفة قصة كمثاؿ النيب ٤تمد صلى اهلل  ترٚتة قصة النيب ٤تمد صلى اهلل عليو

ٝ ال يكملوف  ٙطالب بنسبة  ٕطالبنا ، كاف ىناؾ  ٖٗعليو كسلم ، يف االختبار النهائي لػ 

القيمةمتوسطٝ إىل االكتماؿ كمتوسط  ٜٓاالكتماؿ ، بينما كصل الطالب اآلخركف بنسبة 

 كىذايدلعلىأنتعلماللغة. ٕٔ.ٚٙ يمحمد،أمنتائجاختبارالطالببعدتطبيقالتعلملًتٚتةقصةالنب

 العربية ديكن أف يؤثر على فهم الطالب لتصور التطرؼ.

بناءن على نتائج اختبار الفعالية الثالث ، مت اٟتصوؿ على نتائج البحث اليت  

قسم  سليمافا١تعهد اٟتديث داتوكورات الراديكالية لدل الطالب يف ٘تكنت من فهم تص



الصف اٟتادم عشر. بعد تطبيق أنشطة الًتٚتة لقصة النيب ٤تمد صلى اهلل يف و فلو البنات فا

عليو كسلم أكثر تأثَتان قبل تطبيق أنشطة الًتٚتة لقصة النيب ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم. بناء 

. كىذا يعٍت أف نتائج القدرة h1يتم قبوؿ  h0على فرضية اختبار الفرضية يتم قبوؿ الفرضية 

قسم البنات  سليمافا١تعهد اٟتديث داتوكيف طرؼ لدل طالب على فهم تصورات الت

الصف اٟتادم عشر.بعد ترٚتة قصة النيب ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم كانت أكثر يف و فلو فا

 تأثَتان ٦تا كانت عليو قبل ترٚتة قصة النيب ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم.

اط الًتٚتة لقصة انطالقا من ا١تشكلة أعاله ، أجرل الباحث ٕتربة باستخداـ نش 

النيب ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم ، كأظهرت نتائج اختبار الفرضية أيضنا حساب الفرضية 

البديلة ا١تعلنة كرفض الفرضية الصفرية. كىذا يعٍت أف ىناؾ تأثَتنا كبَتنا على فهم تصورات 

الصف اٟتادم يف و فلو قسم البنات فا سليمافا١تعهد اٟتديث داتوك يفالتطرؼ للطالب 

 عشر.

أظهرت بيانات نتائج تعلم الطالب اليت مت اٟتصوؿ عليها من أدكات ما قبل  

االختبار كما بعد االختبار للمشكالت اليت ٘تت صياغتها كصياغتها سابقنا أف غالبية 

 الصف اٟتادم عشر.يف و فلو قسم البنات فا سليمافا١تعهد اٟتديث داتوك يف الطالب 



ؾ التطرؼ. عدـ فهم الدين كثَتا من الفوضى كالضرر بالدين ال يزالوف يفتقركف إىل فهم إدرا

كباسم اإلسالـ نفسو. ْتيث تصّور الراديكالية يف الدين. كعزز رأم عفيف ٤تمد الراديكايل 

يعٍت التصرفات ا١تتطرفة اليت يقـو هبا شخص أك ٣تموعة من اٞتناحات اليت ٘تيل إىل التسبب 

  ٔٗبالعنف باسم الدين.

اختبار الفرضيات كمن خالؿ أدكات ما قبل االختبار كما بعد االختبار من نتائج  

لألنشطة البحثية اليت تًتجم قصة النيب ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم ، تظهر أف ىناؾ جودة 

لفهم تصور التطرؼ بعد تطبيق أنشطة الًتٚتة لقصة النيب ٤تمد ، ديكن أف تقلل من إدراؾ 

 الصف اٟتادم عشر.يف و فلو قسم البنات فا ليمافسا١تعهد اٟتديث داتوك يف التطرؼ
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 المبحث الخامس
 خاتمة

 
 الخالصةأ. 

كخلص البحث إىل معرفة أنشطة الًتٚتة لقصة النيب ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم  

الصف اٟتادم يف و فلو قسم البنات فا سليمافا١تعهد اٟتديث داتوك يف ٨تو تصور الراديكالية

 عشر.

إىل تصور الراديكالية يف صلى اهلل عليو كسلم أنشطة الًتٚتة لقصة النيب ٤تمدقبل دراسة . ٔ

، ال تزاؿ تفتقر إىل الصف اٟتادم عشريف و فلو قسم البنات فا سليمافا١تعهد اٟتديث داتوك

، صلى اهلل عليو كسلمفهم التصور الراديكايل كبعد دراسة أنشطة الًتٚتة لقصة النيب ٤تمد 

ا لتصور التطرؼأظهرت أف ىناؾ فهمنا   جيدن

الصف اٟتادم يف و فلو قسم البنات فا سليمافا١تعهد اٟتديث داتوك تصورات الراديكالية يف. ٕ

، ال تزاؿ تفتقر إىل فهم الدين الكثَت من الفوضى كالضرر بالدين كباسم اإلسالـ عشر

 نفسو. ْتيث تصّور الراديكالية يف الدين.

صلى اهلل عليو كسلم أف ىناؾ جودة لفهم تصور  يظهر البحث يف ترٚتة قصة النيب ٤تمد. ٖ

 التطرؼ كمنع الشر.



 

 االقتراحاتب. 

 بناءن على نتائج ىذه الدراسة يرغب الباحث يف استخداـ االقًتاحات التالية: 

ديكن استخداـ نتائج ىذه الدراسة كمدخالت ْتيث يتم إضافة أنشطة ترٚتة قصة النيب . ٔ

كساعات التعلم ْتيث يزداد فهم الطالب للراديكالية كديكن ٤تمد صلى اهلل عليو كسلم ، 

 ٦تارستها.

 .ديكن استخداـ ترٚتة قصة النيب ٤تمد كمثاؿ يف اٟتياة اليومية. ٕ

ديكن استخداـ نتائج ىذه الدراسة من قبل الباحثُت كمادة مرجعية إلجراء مزيد من . ٖ

 البحوث.
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المعهد الحديث داتوك سليمان قسم البنات فالوفو .وصف  

 اٞتغرافِت.موقع ٔ

يف عاـ  ا١تعهد اٟتديث داتوؾ سليماف قسم البنات فالوفوأّسس 

لفصلو كاحد ٥تتص للبنُت طالبا  ٓ٘تلّقي ا١تعهد عدد  ا تأسيسو,.يف بدٕٜٛٔ\ٖٜٛٔ

(  ٕٜٛٔأغسطس  ٚٔ)   ٖٙ –اؿيف ذكرل ميالد ٚتهرية اْندكنيسية  مت افشاحو رٝتياك 

 الستة فالوفو.الدكلة الدينية درساللذكرل تقيوضعت يف التعليم ا١ت

اجملتمع الفراد من  فيز( بتحٜٗٛٔ \ٖٜٛٔدراسّيةى السنة اليف السنة الثانية ) 

 امن قسم البناتبخسُت طالبةكاحد , تلّقي أيضا فصالؤلوك  ىف ا١تقيموفاإلسالمي, كخاصة 

مّت افتتاح ا١تعهد البنات كقعت يف الّشارع  ٜٙٛٔ \ٜ٘ٛٔيف سنة الدراسّيةى اٞتديدة 

 أنغرؾ فالوفو. كاستعرض ا١تعهد اٟتديث مرحلة العالية                                 

ىكتار , كىو كقف من الدكتور الراحل فلمال تاندم  ٕ موقع ا١تعهد البنات حوايل

لذلك كجود ا١تدرسة من ا١تتوقع ث داتوؾ سليماف للبنات فالوفو. مؤّسس ا١تعهد اٟتدي احد

أف تساعد يف ٖتقيق األىداؼ التعليميةكسوؼ تكوف قادرة على ا١تساعدة لتقي دراسة أك 

 ٕٗ.الدراسة ْتيث ديكن توجيو مواىب كمهاراتتقيبشكل جيد
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 . الرؤية كالرسالة ٕ

 أ.الرؤية  

صارا١تعهد اٟتديث نوعي جّيد كاعتماد على النفس, كقادرة على ا١تناقسة , فضال 

عن كوهنا مركز الًتبية االسالمية  كتطوير مسلم االدياف كالعامل كالعاماؿ كيصبحوا مهواطن 

 مسؤلة. 

 ب. الراسالة

 . إعداد العوامل الذين لديهم اإلدياف كالتقولٔ

 . صادؽ كأمن ٟتاجة الّتنميةٕ

 ق العوامل مؤىلة كا١تهنيُت يف الّدين كا١تعرفة العامة. خلٖ

 . إخراج الطالبات االعتماد على النفس كقادرة على زيادة الزاد لًتقية كرامتهنّ ٗ

 . تغيَت موقع اإلنساف ليكوف األمة كالدين٘

 ٖٗ. ليكوف مركزا ىف تطوير العلـو كاإلديافٙ

 سليمافا٢تيكل التنظيمي ا١تعهد اٟتديث داتوؾ . ٖ       
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ىو ىيكل كعيه للجيل ىف ا١تستقبل للوطن كالّدين، كتقّدـ  كجود ا١تعهد اٟتديث للبنات

الرعاية ا١تعهد يف العلـو كالتكنولوجي كالعمل الصاحل يف تنظيم األخالؽ الطالبات اإلسالمية 

 ىي كسائل ىاـ ىف التنظيمي ألف الّنجاح كفاصل التنظيمي متعلقة برعايتو.

 نظيمي ا١تعهد اٟتديث داتوؾ سليماف للبنات فالوفو على النحو التاىل :ىيكل الت       

 ا١تعهد اٟتديث داتوؾ سليماف قسم البنات فالوفوك الرئاستوف  مشرفوف . أ

 2.2الجدول 

 قسم البنات –بالمغهد  المشرفقائمة بأسماء 

 نصبا١ت سماإل رقم

 قسم البناتمدير  MA،الدكتور اٟتاج  شريف الدين داكد ٔ

 قسم ا١تعهدم رئيس  Lc.,MA،أألستاذ الدكتور اٟتاج  ٤تّمد سعيد ٤تمود ٕ

 ا١تعهدم نائب رئيس  Lc., M.Th.I ،اٟتاج  رقماف أ ر سعيد ٖ

 للبناتالقيادة اٟتـر ا١تعهد M.Ag،الدكتور اٟتاج حسباف طو ٗ

 ةمشرف S.Sos.I.,M.Pd.I ،مبشرة بكرم ٘

 ةمشرف الدكتوراندة اٟتاجة مهاجرة ٙ

 ةمشرف  الدكتوراندة مناترة ٚ

 ةمشرف S.Pd،أرديانا ٛ



 مشرؼ S.Pd.I،مسافر ٜ

 ةمشرف S.Pd،فوزية ٓٔ

 ةمشرف Pd.S،فاطمة ٔٔ

 ةمشرف رتنا ـ جّدار ٕٔ

 ةمشرف S.Pd،حاتكا سومينا ٖٔ

 مشرؼ S.Ag،عارؼ الدين ٗٔ

 ةمشرف S.Pd ،نور أزمينا ٘ٔ

 ةمشرف S.Ag،رٛتنية كاج ٙٔ

 ةمشرف S.S،نور كماالكيت ٚٔ

 مشرؼ S.Pd ،أٛتد أهنارم ٛٔ

 ةمشرف S.Pd ،مرنيايت حالع ٜٔ

 ةمشرف S.Pd.I،نور ىايايت عسماف ٕٓ

 ةمشرف نور فضيلة حسيب ٕٔ

 مشرؼ S.Pd.I،٤تمد عرفة شريف الديىن ٕٕ

 ةمشرف S.Pd.I،نيال فضيلة ٖٕ

 ةمشرف S.Pd.I،مسداينيت ٕٗ



 ا١تعهد اٟتديث داتوؾ سليماف قسم البنات فالوفوالبيانات: إدارةمصدر 
.حالة ا١تدرسٗ  

سول ا١تشرفُت ا١تذكورة أعالىهناكهيكل لرعايةمنالتعليم الرٝتيهوأنا١تدرسة العالية.كما 

 .ىو اٟتاؿ معا١تدارسالعمومية األخرل

ليم.مدير يف ا١تعهد،مدير ا١تعهدىوعنصر ىاـ تلعب دكرا كبَتايف ترقيةنوعية التع

نوعية الًتبية . ا١تعهدرئيسللمعلمينوا١توظفُت اإلداريينفي ا١تعهد.ا١تعلمونتلعبدكرا مركزيايف التعليم

 قدرةا١تعلمعلى القيامبواجباهتم.ب  فيا١تعهد متعلقة

كجودا١تعلمينوا١توظفُت اإلداريينفي ا١تعهد اٟتديث داتوؾ سليماف للبناتفالوفوديكن 

 :كصفهاعلى النحو التايل

 ا١تعهد اٟتديث داتوؾ سليماف قسم البنات فالوفومصدر البيانات: إدارة

 أٝتاء ا١توظفُت إلدارة ا١تعهدج. 

  2.4الجدول 

 أسماء الموظفين إلدارة المعهد الحديث داتوك سليمان للبنات

 رقم إسم رقم التوظيف كظيفة
 ٔ اٟتاج  بنواس, ب. أ  رئيس اإلدارة

ةمشرف S.Pd.I،أسوة حسنة  ٕ٘  



مرزكقىذكالفياىن   عامة للحسوب  ٕ 
 ٖ Ag.S،رٛتنيا كجى  أمُت الصندكؽ

 ا١تعهد اٟتديث داتوؾ سليماف قسم البنات فالوفومصدر البيانات: إدارة 

معهد اٟتديث داتوؾ ا١توظفُت يف ا١تشرفينومدير ا١تدرسةكا١تعلمُت ك إف  كبالتايل 

الطالبات. أف إشراؼ التعليم كالًتبية سليماف للبنات فالوفو ٢تمدكرا ىاـ  فَتعانة ك 

ا١توظفُت جّيد بعضهم البعض.كىذا ىوالذم يصبحمعيارافيا١تعهد  التضامن بُت يكونالتعاكف ك 

 .اٟتديث داتوؾ سليماف للبنات فالوفوحىت كصاللتعاكف اٞتيد

 حاؿ كسائل كبنية ٖتتية ا١تعهدد. 

عدـ  كسائل عملية ، كأحيانا مع ألمهيةالبنيافنظرا . البنياهني كسائل ىامفي عملية التعليمفي الفصولوا١تدرسةكل

التعليم متأخركإدارةا١تدرسةاليكوف ٘تاما.كبالتايل،سيظهرانواع الوسائل ا١تعهد اٟتديث داتوؾ 

 التعليم.سليماف للبنات فالوفوعمليةالتعلم ك 

 :كبالتايل كتب الباحث حالوسائال١تعهد اٟتديث داتوؾ سليماف للبنات فالوفوعلى النحو التايل

 ا١تعهد اٟتديث داتوؾ سليماف قسم البنات فالوفومصدر البيانات: إدارة

أف الوسائل فيا١تعهد اٟتديث داتوؾ سليماف ، فمن الواضح كبالنظر إلىاٞتدكؿ أعاله         

كاإلبداعلدل مكانات التنمية دعمإلحىت للبناتفالوفو لو دكر أساسيفي تطويرالتعلم ك 



ئل يف معهد اٟتديث داتوؾ سليماف للبنات فالوفوتدعم ا١تعلمُت الطالبات.كبالتاليوجود الوسا

 الطالبات.  ك 

با١تدرسة العالية يف ا١تعهد ٟتادم عشر الذم يدرس اللغة العربية يف الفصالأما ا١تدرس

 الطالباتفيما يلي أٝتاء اٟتديث داتوؾ سليماف قسم البنات فالوفو ىو مهيمن,س.أغ.,ـ أ.

العلـو الطبيعيةبا١تدرسة العالية يف ا١تعهد اٟتديث داتوؾ سليماف قسم  اٟتادم عشرالصف

 البنات فالوفو.

 رقم اسم الطالبة
 ٔ أ. كارك فرغنسيا

 ٕ أنيسا لتفيا
 ٖ أنيسا نور ىدينيت

 ٗ عاشة متقل
 ٘ عملي ايدريس
 ٙ أكليا سلسبيال

 ٚ أزا مغفَتا
 ٛ عليشا

 ٜ بلبينا أزىرا
 ٓٔ دانيسا نيال
 ٔٔ ىنديا أزىرا

 ٕٔ ىرتيٍت



 ٖٔ ىاليفي
 ٗٔ اينتاف نور عيٍت
 ٘ٔ اينده ليستارم

 ٙٔ ايرموايت
 ٚٔ لونا نبيال

 ٛٔ ليسا ىانيم
 ٜٔ ليليس اينداه شرم

 ٕٓ نورؿ فجرينا
 ٕٔ نزؿ اسنُت
 ٕٕ نور عزيزة
 ٖٕ نور جنة

 ٕٗ فوترم شهردين
 ٕ٘ فوفوت لستارم
 ٕٙ فوجي أستويت

 ٕٚ راٛتا أ
 ٕٛ رسكا أكليا

 ٜٕ رٛتليا ايركاف
 ٖٓ ريسكي رامدانا
 ٖٔ سرميال ٛتداف

 ٕٖ كىيوين
 ٖٖ كيوم فراتيوم

 ٖٗ زلفا زىَتا
Cerita 1 



KESABARAN NABI MUHAMMAD PADA PENDUDUK THAIF 

Dikisahkan Saat itu, Nabi dalam keadaan sedih telah ditinggalkan oleh istri 

tercintanya, Siti Khadijah, sehingga ia memutuskan untuk mencoba berdakwah ke 

kota Thaif. 

 Namun sesampainya di sana, Nabi justru tidak mendapat sambutan yang baik 

sama sekali dari penduduk Thaif. Sedari awal, ia sudah menerima  penolakannya dari 

penduduk maupun para tokoh pengusa. 

 Mereka menyebut bahwa merekaa tidak mempercayai Nabi Muhammad 

sihingga melakukan pengusiran kepada Nabi, bukan hanya pengusiran yang 

dilakukan oleh Nabi Muhammad, namun cemohan, dan lemparan batu atau benda pun 

dari penduduk Thaif. 

 Lemparan benda-benda tajam tersebut membuat wajah Nabi Muhammad 

bercucuran dengan darah. Tubuhnya pun ikut lebam-lebam akibat terkena dengan 

benturan batu yang diarahkan padanya.lalu Nabi bersembunyi di sebuah kebun 

anggur milik orang mekah yang bernama Rabiah, kondisi Nabi saat itu 

menhawatirkan. Sebab pakain yang dikenakannya sudah bercampur dengan debu dan 

darah. 

Dalam riwatayat muslim dikisahkan, ketika Rasul melewati wilayah Thaif, 

penduduk thaif melempari beliau dengan batu. Melihat kelakuan itu, malaikat datang 

menghampiri rasululloh dan turut sedih dengan kejadian yang menimpa Rasululloh. 

Malaikat menawarkan balasan untuk penduduk Thaif,sangking kesal nya malaikat 

ingin melempar gunung kepada mereka.akan tetapi, Rasululloh menolak tawaran 

malaikat. Nabi tidak  mau membalas keburukan yang di timpakan kepadanya. Alih-

alih balas dendam , Nabi malah mendoakan. Beliau berharap agar  anak keturunan 

dari penduduk Thaif kelak menyembah Allah SWT dan tidak menyekutukannya. 

Akhlak Rasul begitu mulia. Tidak ada yang mampu menandingi akhlak 

Beliau. Meskipun tidak bisa sempurna dalam mengikuti akhlak beliau, paling tidak 

sebagai umatnya kita berusaha untuk selalu memperbaiki akhlak sebagai tuntunan 

Rasululloh 

 

 

 

 



Cerita 2 

KISAH MUALLAF SEORANG NENEK YANG SUKA MElUDAHI NABI 

SAW 

 

Dikisahkan, ada seorang wanita tua yang berani menghina Nabi. Setiap hari ia 

suka berdiri didepan rumahnya menunggu Nabi. Dia tahu bahwa Nabi suka melewati 

rumahnya untuk iibadah di masjidil haram.ketika Nabi melewati rumahnyawanita tua 

itu langsung meludahkan air liurnya  dan melempari dengan kotorandengan penuh 

kebencian didepan Nabi.tetapi Nabi malah membalas dengan senyuman.  

setiap kali Nabi SAWmelintas di depan rumah wanita tua itu.suatu hari Nabi 

SAW melintas di depan rumah wanita tua itu.beliau tidak bertemu dengan nya. 

Karena penasaran beliau bertanya kepadaaa seseorang tentang wanita tua itu. Justru 

orang yang datang merasa heran, kenapa ia menanyakan wanita tua itu yang telah 

berlaku buruk kepadanya.  

Setelah itu Nabi mendapatkan jawaban bahwa wanita tua yang biasa 

meludahinya itu ternyata telah jatuh sakit. Bukan bergembira justru beliau 

memutuskan menjenguk wanita tua itu. Dan wanita tua itu tidak menyangka bahwa 

Nabi justru menjenguknya. 

Ketika itu wanita tua itu sadar bahwa manusia yang menjenguknya adalah 

orang yang selalu diludahinya setiap kali melewati depaan rumahnya, iapun menangis 

didalam hatinya “duhai betapa luhur budi manusia ini”. Kendati tiap hari aku ludahi, 

justru justru dialah orang pertama yang menjenguknya. 

Dengan menitikan air mata haru dan bahagia wanita tua itu lantas bertanya “ 

wahai Muhammad mengapa engkau menjengukku, padahal tiap hari aku 

meludahimu?” Nabi SAW menjawab. Aku yakin engkau meludahiku karna belum 

tahu tentang kebenaran ku, jika engkau mengetahuinya pasti engkau tidak akan 

melakukannya. Dan mendegar jawaban bijak dari Nabi, wanita tuai itupun menangis 

dalam hati dan dadaknya sesak , lalu dengan penuh kesadaran ia berkata: wahai 

,Muhammad, mulai saat ini aku bersaksi untuk mengikuti agamamu. 

Demikian salah satu keteladaan  kesabaran Nabi Muhammad menajubkan dan 

salah satu nilai keteladan Nabi. Nabi SAW tidak pernah membalas keburukan orang 

yang menyakitinya  dengan keburukan lagi, tetapi justru Nabi memaafkannya. 

 



PENGEMIS YAHUDI YANG MASUK ISLAM 

 

Pada suatu hari terdapat seorang pengemis yahudi buta yang selalu menghina 

Nabi Muhammad SAW. pengemis tersebut selalu di temani sesesorang senantiasa 

menyuapi dengan penuh lemah lembut dan kasih saying. Suatu hari, seseorang 

tersebut tidak datang kembali untuk menyuapi dan tergantikan dan tergantikan oleh 

sahabat  Rasululloh yaitu abu bakar aasidk. Seketika sang pengemis hanya ingin di 

suapi oleh seorang sebelumnya dan rasa nyaman dan saying mengisi hatinya. 

Kemudian si pengemis yahudi bertanya kepada abu bakar,siapa orang yang 

selama ini memberinya makan dan menyuapinya? Lalu abu bakar menjawab. Bahwa 

selama ini yang menyuapi adalah Nabi Muhammad SAW. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



RPP  

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 

Nama Sekolah : SMA PMDS Putri  Palopo 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas/Semester  : XI / 2 (Genap) 

Waktu   : 120 Menit 

Aspek :الحرية الدنية(kebebasan beragama ) 

A.   Kompetensi Inti( KI ) 

 

KI- 1    Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

KI- 2   Menghayati dan mengamalkan prilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli     

(gotong royong, kerja sama, toleran, damai ), santun, responsive, dan pro-aktif 

dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social dan alam serta 

dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI-3 Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan factual, konseptual, 

procedural  berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni dan budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusian, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI- 4   Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai keindahan keilmuan. 

 



 

B. Kompetensi dasar 

     1.  Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 

pengantar komunikasi internasional yang mewujudkan dalam semangat 

belajar. 

     2.  Menunjukan prilaku santun dan peduli dalam melaksanakan komunikasi antar 

pribadi dengan guru dan teman.  

     3.   Memahami dan  menerjemahan kisah Nabi Muhammad SAW 

     4.   Menjelaskan tentang pengertian Kisah Nabi Muhammad SAW. 

     5.   Mendemostrasikan contoh sederhana tentang kisah Nabi SAW yang di 

teladani. 

 

C.   Indikator Pembelajaran  

   1. Mampu menjelaskan pengertian dari الحرية الدنية 

2. Mampu memberikan contoh-contoh الحرية الدنية 

  3. Mampu mengaplikasikan الحرية الدنية dalam kehidupan sehari-hari. 

 

D. Materi Ajar (Materi Pokok) 

 Pengertian الحرية الدنية 

 Contoh-contohالحرية الدنية 
E. Metode Pembelajaran:  

 Ceramah , tanya jawab dan Mengidentifikasi 

 



F. Tujuan Pembelajaran 

Siswa diharapkan mampu untuk : 

 Mampu menjelaskan pengertian الحرية الدنية 

 Mampu menjelaskan contoh-contoh الحرية الدنية 

 Mampu mengaplikasikanالحرية الدنية dalam kehidupan sehari-hari. 

G. Strategi Pembelajaran 

Tatap Muka Terstruktur Mandiri 

 Mendiskusikan tentang 

pengertian الحرية الدنية   

 Mendiskusikan contoh-

contoh الحرية الدنية 

 Mempresentasikan hasil dari 

pengertian الحرية الدنية 
 Mempresentasikan contoh-

contoh الحرية الدنية 

 Siswa membiasakan 

menyebut الحرية  
 الدنية

 Mempraktikkan الحرية  
 dalam الدنية

pembelajaran. 

 

 

Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

a. Kegiatan Awal 

- Siswa memberi salam dan memulai pelajaran dengan mengucapkan basmalah 

dan kemudian berdoá bersama sebelum memulai pelajaran.  

- Siswa menyiapkan kitab suci Al Qurán  

- Secara bersama membaca Al Qurán selama 5 – 10 menit 

- menjelaskan secara singkat materi yang akan diajarkan dengan kompetensi 

dasar yang akan dicapai. 

 

b. Kegiatan Inti 



Dalam kegiatan inti, guru dan para siswa melakukan beberapa kegiatan sebagai 

berikut: 

Eksplorasi 

Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa tentang materi pembelajaran . 

- Guru mengawali dengan analisis, transfer dan restrukturisasi., contohnya: 

 Pernahkah kalian mendengar tentang apa itu الحرية الدنية 

 Tahukah kalianapa الحرية الدنيةitu ? 

 Siapakah diantara kalian yang pernah membaca tentangالحرية الدنيةitu ? 

- Setelah para siswa selesai mendengarkan secara klasikal, guru menunjuk 

beberapa siswa untuk menerangkannya kembali. 

- Guru menjelaskan tentang الحرية الدنية 
Elaborasi 

- Selanjutnya siswa menyebutkan pengertian dariالحرية الدنية dengan 

pengamatan dari guru.   

- Selanjutnya, guru mengajukan beberapa pertanyaan tentang الحرية الدنية 
kepada siswa. 

- Guru menjelaskan kepada siswa akan hikmah mempelajari الحرية الدنية 

Konfirmasi 

 merupakannama – kebebasan beragama. Dengan mempelajari الحرية الدنية -

kita dapat mengetahui kebebasan dalam beragama. 

c. Kegiatan Akhir (Penutup) 

- Guru meminta agar para siswa sekali lagi menyebut pengertianالحرية الدنية 

- Guru meminta agar para siswa rajin mempelajariالحرية الدنية 



- Guru menutup / mengakhiri pelajaran tersebut dengan membaca hamdalah/doá. 

- Guru mengucapkan salam kepada para siswa sebelum keluar kelas. 

 

H. Penilaian 

 Tes perbuatan (Performance Individu) 

 Tes tertulis 

 

I. Bahan/Sumber Belajar 

 دروس انهغة انعرتية 

 Kamus 

 Dasar-dasar penguasaan bahasa Arab 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANGKET PERSEPSI RADIKALISME 

Assalamua’alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh 

Nama Responden   : 

Tanggal Pengisian  : 

 Saya mohon kesediaan responden yang terhormat agar kiranya sudi membantu 

mengisi kuesioner yang telah saya susun ini. Responden diharapkan membaca dengan 

cermat dan teliti setiap pertanyaan sebelum mengisinya, mohon untuk memberikan 

tanggapan yang sesuai atas pernyataan berikut dengan memilih skor yang tersedia 

dengan tanda centang (√ ) pada salah satu alternative jawaban di bawah ini Atas 

segalah perhatiannya dan bantuannya saya ucapkan terima kasih. 

 

NO 

 

PERNYATAAAN 

 

PENILAIAN 

1. Setiap kelompok dan pribadi 

memiliki kebenaran, 

keunggulan dan kelemahannya 

masing - masing. 

 

(   )  Sangat Setuju 

 

(   )  Setuju 

 

(   )   Tidak  Setuju 

 

(   )  Sangat Tidak Setuju 

2. Saya senang dan terbuka,  

dalam berkomunikasi dengan 

teman di lingkungan sekolah 

saya, siapapun dia. 

 

 

(   )  Sangat Setuju 

 

 

(   )  Setuju 

 

 

(   )   Tidak  Setuju 

 

 

(   )  Sangat Tidak Setuju 

3. saya tergangلu oleh ibadah 

tetangga yang berbeda agama 

dengan saya 

 

(   )  Sangat Setuju 

 

(   )  Setuju 

 

(   )   Tidak  Setuju 

 

(   )  Sangat Tidak Setuju 

4. saya suka menonton tentang 

berita kriminalitas di TV 

(   )  Sangat Setuju (   )  Setuju (   )   Tidak  Setuju (   )  Sangat Tidak Setuju 

5. Saya sepakat membolehkan 

pendirian tempat ibadah agama 

lain di lingkungan tempat 

tinggal ku 

 

(   )  Sangat Setuju 

 

(   )  Setuju 

 

(   )   Tidak  Setuju 

 

(   )  Sangat Tidak Setuju 

6. Semua orang harus mampu 

bergaul dengan berbagai 

 

(   )  Sangat Setuju 

 

(   )  Setuju 

 

(   )   Tidak  Setuju 

 

(   )  Sangat Tidak Setuju 



kalangan dan kelompok. 

7. Ajaran agama hanya diartikan 

secara tekstual tanpa harus 

melihat kondisi dikehidupan 

nyata. 

 

(   )  Sangat Setuju 

 

(   )  Setuju 

 

(   )   Tidak  Setuju 

 

(   )  Sangat Tidak Setuju 

8. Saya enggan menirima 

masukan dari orang lain. 

(   )  Sangat Setuju (   )  Setuju (   )   Tidak  Setuju (   )  Sangat Tidak Setuju 

9. Saya akan ikut menghakimi 

pelaku pencurian yang 

tertangkap warga 

 

(   )  Sangat Setuju 

 

(   )  Setuju 

 

(   )   Tidak  Setuju 

 

(   )  Sangat Tidak Setuju 

10. Saya menghargai kepercayaan 

agama lain di lingkungan 

tempat tinggal saya 

 

(   )  Sangat Setuju 

 

(   )  Setuju 

 

(   )   Tidak  Setuju 

 

(   )  Sangat Tidak Setuju 

11. Saya memiliki banyak teman 

dan kelompok 

(   )  Sangat Setuju (   )  Setuju (   )   Tidak  Setuju (   )  Sangat Tidak Setuju 

12. Kekerasan dibolehkan dalam  

menyuarakan kebenaran 

(   )  Sangat Setuju (   )  Setuju (   )   Tidak  Setuju (   )  Sangat Tidak Setuju 

13. saya memiliki sifat enggan 

untuk menyakiti orang lain, 

siapapun dia, apapun yang 

telah diperbuatnya. 

 

(   )  Sangat Setuju 

 

(   )  Setuju 

 

(   )   Tidak  Setuju 

 

(   )  Sangat Tidak Setuju 

 

14. saya menghargai praktek 

ibdah,ritual, penganut agama 

lain di lingkungan tempat 

sekolah saya 

 

(   )  Sangat Setuju 

 

(   )  Setuj 

 

(   )   Tidak  Setuju 

 

(   )  Sangat Tidak Setuju 

15. Saya tidak tertarik bergabung 

dan berinteraksi dengan 

kelompok lain. 

 

(   )  Sangat Setuju 

 

(   )  Setuju 

 

(   )   Tidak  Setuju 

 

(   )  Sangat Tidak Setuju 

16. Saya tertutup dan enggan 

berkomunikasi dengan teman 

yang berbeda agama 

 

(   )  Sangat Setuju 

 

(   )  Setuju 

 

(   )   Tidak  Setuju 

 

(   )  Sangat Tidak Setuju 

17. Ajaran agama manapun tidak 

membenarkan tindakan 

kekerasan 

 

(   )  Sangat Setuju 

 

(   )  Setuju 

 

(   )   Tidak  Setuju 

 

(   )  Sangat Tidak Setuju 

18. Saat saya puasa,saya merasa 

terganngu saat teman agama 

lain makan di depan saya 

 

(   )  Sangat Setuju 

 

(   )  Setuju 

 

(   )   Tidak  Setuju 

 

(   )  Sangat Tidak Setuju 

19. Saya mencari tau berbagai 

pandangan, sumber dari 

berbagai ahli agama tanpa 

harus berpatokan pada 1 ahli 

agama saja. 

 

 

(   )  Sangat Setuju 

 

 

(   )  Setuju 

 

 

(   )   Tidak  Setuju 

 

 

(   )  Sangat Tidak Setuju 

20. Saya merasa kelompok saya 

adalah kelompok terbaik dan 

 

(   )  Sangat Setuju 

 

(   )  Setuju 

 

(   )   Tidak  Setuju 

 

(   )  Sangat Tidak Setuju 



terhebat. 

 

           

 

 

 

LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN PERSEPSI RADIKALISME SANTRI 

 

Penilaian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi tentang instrumen 

validitas yang akan digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dalam pengujian 

validitas persepsi radikalisme Santri 

PETUNJUK PENGISIAN 

1. Melalui lembar penilaian ini Santriwan/Santriwati dimintai pendapatnya 

tentang lembar  validasi yang telah dibuat untuk mengumpulkan data 

penelitian. 

2. Pendapat yang Santriwan/Santriwati berikan pada setiap butir pernyataan 

yang terdapat dalam lembar penilaian instrumen validasi ini akan digunakan 

sebagai masukan untuk menyempurnakan instrumen yang akan digunakan 

untuk mengumpulkan data penelitian. 

3. Mohon berikan pendapat  Santriwan/Santriwati dengan memberikan tanda 

centang (√), pada salah satu kolom angka 1, 2, 3, 4  yang mempunyai arti : 

1. TB   = Tidak Baik 

2. CB   = Cukup Baik 

3. B     = Baik 

4. SB= Sangat Baik 

4. Identitas Bapak/Ibu mohon diisi dengan lengkap 

Nama Validator : 

 



 

 

 

Instansi  : Dosen fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan 

 

No Aspek Yang Dinilai 
Skor 

1 2 3 4 

TB CB B SB 

1 
Petunjuk pengisian dalam kompensasi ditulis 

dalam bahasa yang jelas 

       

2 

Pernyataan-pernyataan yang dibuat pada 

instrumen Persepsi Radikalisme Santri sesuai 

dengan indikator penelitian 

       

3 

Pernyataan-pernyataan dalam lembar instrumen 

Persepsi Radikalisme Santri sesuaidengan 

tujuan yang ingin dicapai 

       

4 

Pernyataan-pernyataan dalam instrumen 

Persepsi Radikalisme Santri tidak mengandung 

makna yang ganda 

       

5 

Instrumen Persepsi Radikalisme Santri 

menggunakan format penilaian yang sederhana 

dan mudah dipahami 

       

6 

Bahasa yang digunakan pada setiap butir 

pernyataan pada instrumen Persepsi 

Radikalisme Santri sesuai dengan kaidah EYD 

bahasa Indonesia yang baik dan benar 

       

 

Penilaian Umum: 

1. Belum dapat digunakan 

2. Dapat digunakan dengan revisi besar 

3. Dapat digunakan dengan revisi kecil 

4. Dapat digunakan tanpa revisi  

 

Saran: 

     

     

     

     

     



 

 

 

          

 

Tabel 3.4Kisi-kisiVariabel YPersepsi Radikalisme 

No Indikator No Item Jumlah 

(+) (-) 

1. Intoleransi terhadap 

kelompok social lain 

   3,14,10    5,18 5 

2. Ekslusifitas diri dan 

kelompok  

15,1,6 11,20 5 

3. 
Pemahaman yang 

dangkal dan tertutup 

19,16 2,8,7 5 

4. 
Membenarkan 

tindakan kekerasan 

12,9,4 13,17 5 

 Jumlah   20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DOKUMENTASI 

Memberikan Agket Pada Siswi 

 



 

 

Hasil Wawancara dengan Siswi 



 

 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 
 


