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مستلخص البحث
ا نطلق ىذا البحث من تعليم كتب الًتاث باملعهد اإلسالمي نور العلوم مرتأتومبوك
الذي يُطبّق طريقة بندوڠان ىف تعليم كتب الًتاث .تطبيق طريقة بندوڠان يتميز من طريقة
بندوڠان يف الغالب ،أن يقرأ ويًتجم ويبُت كتب الًتاث ويأمرىا املعلم مث يسأل ويأمر
الطالب باإلعراب والتصريف .وأىداف ىذا البحث ملعرفة ولوصف عن )ٔ :تطبيق طريقة
بندوڠان يف تعليم كتب الًتاث باملعهد اإلسالمي نور العلوم مرتأتومبوك برايا لومبوك
الوسطى )ٕ .قدرة الطالب يف قراءة كتب الًتاث باستخدام طريقة بندوڠان باملعهد
اإلسالمي نور العلوم مرتأتومبوك برايا لومبوك الوسطى .وقد استخدم الباحث منهج البحث
الوصفي .وأسلوب مجعها ىو املالحظة واملقابلة والتوثيق .النتيجة يف ىذا البحث ىي)ٔ :
أن تطبيق طريقة بندوڠان تقام مبصلى نور العلوم كل يوم إال مساء السبت واألحد واالثنُت
وليلة اجلمعة واإلثنُت )ٕ .أن قدرة الطالب يف قراءة كتب الًتاث باستخدام طريقة بندوڠان
باملعهد اإلسالمي نور العلوم مرتأتومبوك ىي الطالب تًتقى حيث قدر الطالب على قراءة
كتب الًتاث بقراءة صحيحة.

الكلمات األساسية :التعليم ،كتب الًتاث ،طريقة بندوغان
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أساسيات البحث
أ .المقدمة
كتب الًتاث ىو إشارة إىل االدب ملرجع اجلمهور يف عملية التعليمية مبؤسسات
التعليمية التقليدية اإلسالمية .عموما ،استخدم كتب الًتاث يف بيئة املعهد اإلسالمي،
فضال يف املعهد الذي يستخدم طريقة حلقة.
يف دراسة حمتويات كتب الًتاث ال يزال ىناك كثَت من املعاىد اليت تستخدم
الطريقة التقليدية ،وخاصة معهد السلف الذي يستخدم طريقة بندوڠان وطريقة سوروكن.
ولو كان يف تطويره أو تنميتو اآلن كثَت املعهد الذي يستخدم نظام املدرسة.
تنفيذ تعليم ىذا الكتاب ،تدرجييا من منهج املستوى األساسي الذي يعلم
الكتب البسيط ،مث املستوى املتقدم ودرجة التخصص .ويف ىذا التعليم يستخدم الطرق،
1
وىي :طريقة سوروكن ،وبندوڠان ،واملشاورة أو املذاكرة ،وحفاالن ،ولالران.
ومن ىذه الطرق اخلمسة ،يغلب يف املعهد الإلسالمي استخدام الطريقتُت .ومها
طريقة سوروكن ،وبندوڠان أو ويتون .ومها يستمر استخدامهما حىت اآلن حملافظة تعليم
الكتب التقليدي ،واساسيا يف دراسة املعهد اإلسالمي.
متفقا بالطريقة ،أشار القرآن الكرمي عن طريقة التدريس يف سورة النحل ،آية
ِ
اْلِ ْكم ِة والْمو ِعظىِة ْ ِ ِ
ٕ٘ٔ :اُْدعُ إِ ىىل سبِْي ِل ربِّ ى ِ
ك
ىح ىس ُن إِ َّن ىربَّ ى
اْلى ىسنىة ىو ىجاد ْْلُ ْم بِالَِّ ْيت ى ىي أ ْ
ك ب ْ ى ى ىْ
ى ى
ِ 2
ِ
ض َّل ىع ْن ىسبِْيل ِو ىوُى ىو أى ْعلى ُم بِالْ ُم ْهتىديْ ىن.
ُى ىو أى ْعلى ُم ِمبى ْن ى

1

Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren (Jakarta: Indonesia-Netherlands Cooperation In
Islamic Studies, 1994), hal: 61.
 2القرآن الكرمي.ٕٔ٘/۱ٙ :
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وأما طريقة التعليم ىي كيفية العالقة أو التوصل بُت املعلم أو األستاذ والطلبة
حُت التدريس 3.إمجاال ،طريقة التدريس تشمل على ختطيط الربامج الشاملة املواصلة
4
خبطوات توصيل املواد التعليمية إجرائيا ،وال يتعارض باملدخل.
ختطيط الطريقة املركبة بالصحيحة تساعد املعلم أو األستاذ يف عملية التعليمية
بالصحيحة .وبعبارة أخرى ،املراجع الذي يستخدم املعلم ىي الطريقة نفسها .التعليم
سوف يكون فعالة ودمتعة إذا كانت الطريقة املستخدمة وفقا هبيئة الطلبة وأىداف التعليم،
حىت املواد اليت سيتم فهمو بسهولة من قبل املتعلمُت .وباختصار دور طريقة التعليم ىي:
دليل للمعلمُت يف ختطيط التعليم ،أداة لتحقيق أىداف التعليم ،أحد من الكفايات
الستمرار التعليم املمتنعة ،لتسهيل الطلبة أو املتعلم من فهم مواد التعليم.
املعهد اإلسالمي نور العلوم مرتأتومبوك برايا لومبوك الوسطى أحد املعهد يف قرية
مرتأتومبوك برايا لومبوك الوسطى الذي فضل دراسة كتب الًتاث ،وميكن رؤية ىذه اْلالة
من نشاط طالب معهد نور العلوم يف دراسة كتب الًتاث كل يوم أي بعد الصبح واملساء
والليل ولو كانت الطلبة تعلمن يف املدرسة أي مدرسة الثانوية ومدرسة العالية ( MTs,
5
 .)MAلكن ىذا املكان مل خيل املعهد نور العلوم الذي فضل دراسة كتب الًتاث.
املعهد اإلسالمي نور العلوم ال يزال استخدم الطريقة التقليدية أى طريقة
بندوڠان ،لكن ىناك يتميز من طريقة بندوڠان يف الغالب ،يعٍت املعلم يقرأ كتب الًتاث
ويشرحو وأما الطلبة تستمع املعلم (كياىي) أو األستاذ الذي يقرأ ويبُت كتب الًتاث.
هتتم الطلبة كتاهبا نفسها وتكتب إما معٌت أو شرحا عن الكلمات أو األفكار اليت
تصعب .وأما طريقة بندوڠان يف املعهد اإلسالمي نور العلم يعٍت قبل أن يقرأ ويًتجم
3

Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011),
hlm: 76.
4
Syamsuddin Asyrofi, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta: Idea Press, 2010), hlm:
20.
5
Obsevasi Awal, Mertak Tombok, Selasa 25 Desember 2018
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ويبُت كتب الًتاث يأمر املعلم أو األستاذ الطلبة أن يقرأ ويًتجم كتب الًتاث اليت تعلم.
ليعرف املعلم قدرة الطلبة يف قراءة كتب الًتاث ويعرف ىل الطلبة يدرس قبلو .ويسئل
املعلم عن اإلعراب .وجبانب جاىدت الطلبة يف عملية التعليم بأن تسئل عن املسئلة اليت
6
مل تُفهم.
قد قابل الباحث حممد عارف موالنا يوم األربعاء  ٕٙديسيمرب  ٕٓ۱ٛوىو
يشعر الفرح ومهتم حُت يتبع تعليم كتب الًتاث باستخدام طريقة بندوڠان .وقولو ما يلي
 :تعليم كتب الًتاث باستخدام طريقة بندوڠان يرفع مهّة الطلبة يف عملية التعليم .ويأمر

املعلم أو األستاذ الطلبة قراءة كتب الًتاث أن يقرأ ،اعتمادا ليعرف قدرة الطلبة عن قراءة
الكتاب .ومن جهة األخرى يسئل املعلم اإلعراب.
وأ يضا ،قد قابل الباحث األستاذ عبد القادر يوم األربعاء تاريخ  ٕٙديسمرب ٕٓ۱ٛ
وىو يقول :طريقة تعليم كتب الًتاث يف املعهد اإلسالمي نور العلوم ىي طريقة
بندوڠان .ولو كان يف معهد نور العلوم يستخدم طريقة بندوڠان كانوا خارجوه يدخلوان
ٚ
املعهد العايل يف املعهد اإلسالمي سلفية شافعية سوكورجيو سيتو بوندو جاوى الشرقية.
ب .أسئلة البحث
فالعرض عن عن ىذه املسئلة الرئيسية ىي:
ٔ .كيف تطبيق طريقة بندوڠان يف تعليم كتب الًتاث باملعهد اإلسالمي نور العلوم
مرتأتومبك برايا لومبوك الوسطى ؟
ٕ .كيف قدرة الطالب يف قراءة كتب الًتاث باستخدام طريقة بندوڠان باملعهد
اإلسالمي نور العلوم مرتأتومبوك برايا لومبوك الوسطى ؟
6مشس اْلادي,

املقابلة.ٕٓٔٛ ,

7عبد القادر ,املقابلة.ٕٓٔٛ ,
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اإلطار النظري
أ .مفهوم التعليم

التعليم لغة ىو العملية ،والطريقة ،وعمل التعلم ٛ.التعليم ىو جعل الطالب على
تعلم .وعملية التعليم حتدث يف أي مكان والتعليم لتحقيق األىداف ٜ.قال محزة ،أن
التعليم ىو األنشطة اليت تسعى إىل جعل الطلبة يتعلمن باملتكاملة مع اعتبار البيئة،
وخائص الطلبة ،وخائص املادة ،واسًتاتيجية التعليم ،إما أداء ،أو إدارة ،أو تنظيم التعليم.
وأما حقيقة التعليم ىو اجلهد الواعي من املعلم إىل جعل الطالب على تعلم لتحقيق
ٓٔ
األىداف.

ب .مفهوم كتب التراث

ب .مبعٌت الصحف
يف "املنجيد" الكتاب ىو من كتب-يكتب-كتابا ومجعو ُكتُ ٌ
وعرف اإلمام اللحياين الزىري ،أن الكتاب ىو اسم ملا كتب جمموعا .وشرح
اجملموعةّ .
النخائي ،أن كتب الًتاث ىي اصطالح يف املعهد اإلسالمي ليُسمى كتب اليت يكتبها
عدال يف أول طبعتها باألوراق الصفراء .واآلن ليس باألوراق
علماء السلف الصاحلُ ،م ّ
ٔٔ

الصفراء فقط بل باألوراق البيضاء ،لكن ال مينعها لتسمى كتب الًتاث.
وأما املصطلحات عن الكتب اليت تدرس يف املعهد اإلسالمي كثَتة ،ومنها كتب
الًتاث ،والكتب القدمية ،وكتاب كوندولٕٔ ،والكتب الصفراء ،واألوراق الصفراء.
8

Agus Suprijono, Cooprative Learning, Teori & Aplikasi PAIKEM (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2012), hlm: 13.
9
Wina Senjaya, Pembelajaran dalam implementasi kurikulum berbasis kompetensi (Jakarta: Kencana,
2006), hlm: 79.
10
Ulin Nuha, Ragam Metodologi & Media Pembelajaran Bahasa Arab (Yogyakarta: DIVA Press,
2016), hlm: 143.
11
Abu Yasid, Pradigma Baru Pesantren Menuju Pendidikan Islam Transformatif (Yogyakarta:
IRCiSoD, 2018), hlm: 43.
12
Amin Haedari, Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan Tuntutan Kompleksitas
Global (Jakarta: IRD Press, 2004), hlm: 149.
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قال مرتُت فن بروينيسُت ( )Martin Van Bruenessenأن كتب الًتاث ىي
الكتب القدمية اليت تكتب منذ قرون ٖٔ.وبكلمات أخرى يعرف مرتُت فن بروينيسُت
كتب الًتاث بالكتب اليت تكتب باْلروف اْلجائية وتستخدم يف بيئة املعهد
اإلسالمي .واملراد بكتب الًتاث ىنا ىي الكتب باللغة العربية وبغَت شكل وألفها
ٗٔ
العلماء القدمية قبل قرن سبعة عشرة ميالدية.
واْلاصل ،أن كتب الًتاث يتميز بالكتب األخرى ومن التمييز ىي كتبت باللغة
العربي ة ،وبغَت الشكل ،وطبعت باألوراق الصفراء ،ومبادة دين اإلسالم ،وتستخدم يف
بيئة املعهد اإلسالمي.

ج .طريقة بندوغان

الطريقة يف قاموس علمية ىي طريقة العمل.

٘ٔ

وجاء يف معجم اإلندونيسيا

الكبَتة ،أن الطريقة ىي منظمة وعملية يف حتقيق األىداف ،أي حصول العلم .أو
ٔٙ
وبُت ظاىرة باستخدام االطار النظري.
وحل ّ
الحظ ّ
وأما بندوڠان يف معجم اإلندونيسية الكبَتة ىو التدريس يف شكل من فئة املدرسة
الدينية ٔٚ.بندوڠان تسمى أيضا بويتون واصل مصطلح ويتون ىو من لغة اجلاوي مبعٌت
الوقت .ألن ىذه الطريقة تستخدم يف أوقات معدودة ،غالبا قبل صالة املكتوبة
ٔٛ
وبعدىا.
13

Martin Van dan Bruinessen, Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat (Bandung: Mizan, 1995), hlm:
17.
14
Van, hlm: 111.
15
Al Barry M Dahlan dan Pius A, Partanto, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: ARKOLA, t.t.), hlm:
467.
16
Jamil Suprihatiningrum, Strategi Pembelajaran: Teori dan Aplikasi (Yogyakarta: Ar ruzz, 2013),
hlm: 154.
17
Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet, ke-4 (Jakarta: Balai
Pustaka, 1995), hlm: 129.
18
Abdullah Syukri Zarkasyi, Gontor dan Pembaharuan Pendidikan Pesantren (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2005), hlm: 73.
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واْلاصل أن طريقة بندوڠان ىي دراسة جمموعية اليت يتبعها الطالب كلهم .وقال
ظفَت ،أن طريقة بندوڠان أو ويتون ىي الطريقة الرئيسية يف نشاط التعليم يف املعهد
اإلسالمي .يف ىذا النظام ،يستمع الطالب (سنًتي) (بُت ٘ ٘ٓٓ -طالبا) معلما
(كياىي ) أو األستاذ الذي يقرأ ويًتجم ويبُت كتب الًتاث .هتتم الطلبة كتاهبا نفسها
وتكتب إما معٌت أو شرحا عن الكلمات أو األفكار اليت تصعب ٜٔ.وجمموعات من
ٕٓ
الطلبة يف ىذا النظام أي يف طريقة بندوڠان أو ويتون يسمى باْللقة.
منهجية البحث

أ .مدخل البحث
يف ىذا البحث ،استخدم الباحث منهج البحث الوصفي ،ألنو يريد أن يعرف
تطبيق طريقة بندوڠان يف تعليم كتب الًتاث باملعهد اإلسالمي نور العلوم مرتأتومبوك
بالتعمق ،وقدرة الطالب يف قراءة كتب الًتاث باستخدام طريقة بندوڠان باملعهد
اإلسالمي نور العلوم مرتأتومبوك .وأما البيانات اليت مت اْلصول عليها فهي البيانات
21
اللفظية دون األرقام.

ب .أسلوب جمع البيانات

من أ جل حصول البيانات الصدقة والثبات .قام الباحث باملالحظة ،واملقابلة،
22
والتوثيق يف مجع البيانات.
ٔ .املالحظة

19

Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren , Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai, cet. ke-6 (Jakarta:
LP3ES, 1994), hlm: 30-31.
20
Dhofier, hlm: 28.
21
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm: 14.
22
Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan (Bandung: Refika
Aditama, 2012), hlm: 209.
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قد قال ُسًتسنو ىادي ( )۱ٜٛٙأن املالحظة ىي عملية دقيقة أي عملية
ٖٕ
إحيائي و سيكوجليا.
مركبة من عملية مستحضر
ٍّ
والحظ الباحث البيئة الطبيعية من أنشطة تعليم كتب الًتاث وحتصل

البيانات عن نشاط تعليم كتب الًتاث وتطبيق طريقة بندوڠان يف تعليم كتب
الًتاث يف املعهد اإلسالمي نور العلوم مرتأتومبوك عامة.
ٕ .املقابلة
املقابلة ىي طريقة مجع البيانات املستعملة لتحصيل األخبار أو البيانات اليت
حصلت من لسان اخلرباء على سبيل التخاطب واملقابلة .قام الباحث يف املقابلة
املكثفة حىت حصل الباحث على املعلومات املهمة واملعمقة من اخلبَت ٕٗ.وقابل
الباحث املتعلم واألستاذ واملؤسس .وحتصل البيانات عن نشاط تعليم كتب الًتاث،
وتطبيق طريقة بندوڠان ،وقدرة الطالب يف قراءة كتب الًتاث باستخدام طريقة
بندوڠان.
ٖ .التوثيق
التوثيق ىو شكل من أشكال العمل الببليوغرايف الذي يستخدم وسائل
وأدوات متعددة تقليدية مثل التصنيف والفهرسة ،وحديثة مثل الكشافات
واملستخلصات واملقاالت الببليوغرافية أو على أنو حتليل ونقل وجتميع وتصنيف
الوثائق واستعماالهتا .وطلب الباحث البيانات اليت تتعلق عن ىذا البحث.
ج .تحليل البيانات
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, hlm: 145.
Sugiyono, hlm: 232.
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وقام الباحث يف التحليل على وجو مستمر حىت كانت البيانات ثابتة ،واستخدم
الباحث املدخل التفاعلىٕ٘ وقام حتليلها بنظاميّها ،وعربىا إىل األقسام ،وتصنيفها إىل
ختطيطات ،واختار ما أمهة ،وحتصيلها وختبَتىا إىل اآلخر ٕٙ.وفيو اخلطوات كاآلتية:
ٔ .مجع البيانات
مجع البيانات املأخوذة من ميدان البحث وحتقيقها ،وأما البيانات منو ىي
نشاط التعليم ،وما تعلق بتطبيق طريقة بندوڠان يف تعليم كتب الًتاث ،وقدرة
الطالب يف قراءة كتب الًتاث باستخدام طريقة بندوڠان باملعهد اإلسالمي نور
العلوم.
ٕ .ختفيض البيانات
وبعد مجع البيانات ،اختار الباحث كل البيانات عن نشاط التعليم ،وما تعلق
بتطبيق طريقة بندوڠان يف تعليم كتب الًتاث ،قدرة الطالب يف قراءة كتب الًتاث
باستخدام طريقة بندوڠان باملعهد اإلسالمي نور العلوم ،ىل مناسب بعناصر
املوضوع ،وحلّل الباحث على البيانات املناسب بعناصر املوضوع ،واجتنّب الباحث
عن البيانات دون املناسب.
ٖ .عرض البيانات
وبعد ختفيض البيانات ،فقام الباحث لعرضها على حنو املالحظات والتصنيف
وعرض البيانات يف نظامي وموضوعي شامل عن نشاط التعليم ،وما تعلق بتطبيق

Moch Ainin, Metoldologi Penelitian Bahasa Arab (Surabaya: Hilal Pustaka, 2007), hlm: 124.
Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, hlm: 334.
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طريقة بندوڠان يف تعليم كتب الًتاث ،وقدرة الطالب يف قراءة كتب الًتاث
باستخدام طريقة بندوڠان باملعهد اإلسالمي نور العلوم.

ٗ .تلخيص البيانات
وخلّص الباحث البيانات عن تطبيق طريقة بندوڠان يف تعليم كتب الًتاث،
وقدرة الطالب يف قراءة كتب الًتاث باستخدام طريقة بندوڠان باملعهد اإلسالمي
نور العلوم.
وىذه اخلطوات كما يف الرسم التاىل:
مجع

عرض البيانات

البيانات
ختفيض البيانات

تلخيص البيانات
الرسم  :1.1خطوات تحليل البيانات بالمدخل التفاعلى
عرض البيانات ومناقشتها
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سيبحث الباحث مبناقشتها وىي:
أ .تطبيق طريقة بندوڠان يف تعليم كتب الًتاث باملعهد اإلسالمي نور العلوم مرتأتومبوك
تطبيق طريقة بندوڠان يف تعليم كتب الًتاث بالعهد اإلسالمي نور العلوم
مرتأتومبوك ىو يُقام يف مصلى نور العلوم .وإقامة التعليم بطريقة بندوڠان يف املصلى ىي
يف كل يوم إال مساء السبت واألحد واإلثنُت ،وليلة اجلمعة واإلثنُت .واملعلم فيو املكرم

توان كورو اْلاج حممد نور ،واألستاذ مشس اْلادي صاحل ،واألستاذ مشس اْلادي عارفُت،
واألستاذ نصر اهلل ،واألستاذ عبد القادر ،وتوان كورو اْلاج عبد القادر ،واألستاذ مشس
الدين .وكتب اليت تتعلم فيو تفسَت اجلاللُت ،ورياض الصاْلُت ،وفتح املعُت ،وفتح
الوىاب ،وفتح القريب اجمليب ،ونيل الرجاء ،والكيالين ،وألفية ابن عاقل (شرح ابن
عاقل).
وكيفية طريقة بندوڠان يف تعليم كتب الًتاث باملصلى ىي قبل أن يقرأ ويًتجم
ويشرح أو يبُت املعلم كان يأمر الطلبة أن تقرأ وتًتجم الكتاب الذي تُتىعلم ،وبعد ذلك
يقرأ املعلم كتب الًتاث ويشرحو وأما الطلبة تستمع املعلم (كياىي) أو األستاذ الذي يقرأ
ويبُت كتب الًتاث .وهتتم الطلبة كتاهبا نفسها وتكتب إما معٌت أو شرحا عن الكلمات
أو األفكار اليت تصعب .وحُت جيري التعليم يسأل ويأمرىا األستاذ اإلعراب والتصريف.
وقبل أن خيتم األستاذ التعليم يعطيها الفرصة لتسئل الشيئ الذي مل تفهم.
أداء طريقة بندوڠان يف املصلى موافق بشرح زخمشري ظفَت يف كتابو

Tradisi

Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan
Indonesia

ولو كان مل يوافق بالضبط ،وىو يقول أن طريقة بندوڠان ىي يستمع
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الطالب (سنًتي) (بُت ٘ ٘ٓٓ -طالبا) معلما (كياىي) أو األستاذ الذي يقرأ ويًتجم
ويبُت كتب الًتاث .وهتتم الطلبة كتاهبا نفسها وتكتب إما معٌت أو شرحا عن الكلمات
أو األفكار اليت تصعب.

27

ب .قدرة الطالب يف قراءة كتب الًتاث باستخدام طريقة بندوڠان باملعهد اإلسالمي نور
العلوم مرتأتومبوك
قدرة الطالب يف قراءة كتب الًتاث باستخدام طريقة بندوڠان يف معهد نور العلوم
كانت الطلبة اليت تتعلم بطريقة بندوڠان ختتلف أو تتميز بالطلبة اليت مل تتعلم بطريقة
بندوڠان .وحمل دتيزه ىو يف قرائتهم وفهمهم عن كتب الًتاث بالعميق وأوسع.
يف مسئلة القراءة كانت الطلبة تستكمل ُم ىؤشىِّر الكفاءة يف قراءة كتب الًتاث يعٍت

أهنم يقدرون ُّ
تلفظ وترمجة الكلمات أو الكلم يف الكتاب ،ويعرفون اإلعراب والتصريف،
ويفهمون ما يشمل على الكتاب .ىذا موافق بقولو ىدلْ ىمان يف كتابو
 Membacaقد كانت أربعة ُمؤشِّر الكفاءة يف قراءة كتب الًتاث ،يعٍت:

Keterampilan

ٔ .كفاءة ليافظ مجلة الكلمة أو الكلم يف الكتاب.
ٕ .كفاءة ليعًتف اإلعراب.
ٖ .كفاءة ليًتجم كتب الًتاث.
ٗ .كفاءة ليفهم ما يشمل على كتب الًتاث.

28

Dhofier, Tradisi Pesantren , Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai, hlm: 30-31.
Dalman, Keterampilan Membaca (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2013), hlm: 5.
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ص ِّدقُوا أن يقرؤوا اخلطبة،
وكانوا اخلارجون الذين شاركوا طريقة بندوڠان باجلهد ُ

ويدخلون املعهد العايل يف املعهد اإلسالمي سلفية شافعية سوكورجو سيتوبوندو جاوى
الشرقية.

29

اإلختتام
أ .الخالصة
بناء على عرض البيانات ومناقشتها اليت قدمها الباحث من قبل فاستنتج منها،
وىي:
ٔ .تطبيق طريقة بندوڠان ىف تعليم كتب الًتاث باملعهد اإلسالمي نور العلوم مرتأتومبوك
أداء طريقة بندوڠان ىف املصلى كل يوم إال مساء السبت واألحد واإلثنُت ،وليلة
اجلمعة واإلثنُت .واملعلم فيو املكرم توان كورو اْلاج حممد نور ،واألستاذ مشس اْلادي
صاحل ،واألستاذ مشس اْلادي عارفُت ،واألستاذ نصر اهلل ،واألستاذ عبد القادر،
وتوان كورو اْلاج عبد القادر ،واألستاذ مشس الدين .وكتب اليت تتعلم فيو تفسَت
اجلاللُت ،ورياض الصاْلُت ،وفتح املعُت ،وفتح الوىاب ،وفتح القريب اجمليب ،ونيل
الرجاء ،والكيالين ،وألفىة ابن عاقل (شرح ابن عاقل).
وكيفىة طريقة بندوڠان ىف تعليم كتب الًتاث باملصلى ىي قبل أن يقرأ ويًتجم و
يشرح أو يبُت املعلم كان يأمر الطلبة أن تقرأ وتًتجم الكتاب الذي تُتىعلم ،وبعد

ذلك يقرأ املعلم كتب الًتاث ويشرحو وأما الطلبة تستمع املعلم (كياىي) أو األستاذ
الذي يقرأ ويبُت كتب الًتاث .وهتتم الطلبة كتاهبا نفسها وتكتب إما معٌت أو شرحا
29نصر اهلل ,املقابلة.ٕٜٓٔ ,
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عن الكلمات أو األفكار اليت تصعب .وحُت جيري التعليم يسأل ويأمرىا األستاذ
اإلعراب والتصريف .وقبل أن خيتم األستاذ التعليم يعطيها الفرصة لتسئل الشيئ
الذي مل تفهم.
ٕ .قدرة الطالب يف قراءة كتب الًتاث باستخدام طريقة بندوڠان باملعهد اإلسالمي نور
العلوم مرتأتومبوك
قدرة الطالب يف قراءة كتب الًتاث باستخدام طريقة بندوڠان ىف معهد نور
العلوم كانت الطلبة اليت تتعلم بطريقة بندوڠان ختتلف أو تتميز بالطلبة اليت مل تتعلم
بطريقة بندوڠان .وحمل دتيزه ىو ىف قرائتهم وفهمهم عن كتب الًتاث بالعميق
وأوسع.
ص ِّدقُوا أن يقرأوا اخلطبة،
وكانوا اخلارجون الذين شاركوا طريقة بندوڠان باجلهد ُ
ويدخلون املعهد العايل ىف املعهد اإلسالمي سلفىة شافعية سوكورجو سيتوبوندو
جاوى الشرقية.
ب .التوصيات
إن ىذا البحث وصف عن تطبيق طريقة بندوڠان ىف تعليم كتب الًتاث ونتائجو
باملعهد اإلسالمي نور العلوم مرتأتومبوك الذي ميكن للباحث الالحق ينتفذ يف املعاىد
العصري أو السلفي.
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