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Departemen Agama RI Al-Hikmah, Al-Qur’an
Diponegoro, 2014), 459.
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إهداء
أهدى هذا البحث اجلاكةي إىل:
والدي
أيب كرمي حمبوب حمدد أمني وأمي كرمية حمبوبة خمسنة اللذان حيرثين علم وأعطين األموال إلمجال
دراسيت وأطلب منهدا الرضى ،عسى اهلل أن ةةطيهدا الصحة والةافية.

وإىل أخيت وأخي الكبري
ولد فوزةة رمحاوايت وأرةو وةبيسونو ,جزةل الشكر على دعائكدا .عسى اهلل أن ةسهل يف أمور كله
وةستجيب اهلل دعامها يف الدةن والدنيا واألخرة.

vii

ملخص
عبد اهلل شكري زركاشي توفر من بةض األفكاره يف نظام التةليم املةهدي من خالل خربته
الشخصية كةنصر فاعل يف جمال التةليم املةهدي .خربته كإحدى من الرئيس املةهد بارزة يف
إندونيسيا جةلته نشطا يف كتابة الةدةد من الكتب حول مةهدي وملء األحداث اهلامة يف
مناسبات خمتلفة .فإن املسألة قد صيغت يف هذا البحث ما هي أسس التفكري عبد اهلل شكري
زركاشي يف نظام التةليم املةهدي؟ وما هي مبادئ التفكري عبد اهلل شكري زركاشي يف نظام التةليم
املةهدي؟.
هذا البحث هو حبث املكتيب واملصادر البيانات الكتب اليت ألفه عبد اهلل شكري زركاشي
والكتب اليت متةلقة بالتةليم املةهدي .وةتم مجع البيانات باستخدام طرةقة التوثيق وحتليل البيانات
بواسطة طرةقة حتليل امحمتوى.
والنتائج من هذا البحث إن أسس التفكري عبد اهلل شيكري زركاشي يف نظام التةليم املةهدي
ةشدل قيم فرتة يف منظور الفلسفة الرتبوةة ,املبادئ األساسية للتةليم املةهدي ,املفهوم الرتبوي,
القيم األساسية .ةنقسم مبادئ التفكر عبداهلل شكري زركاشي يف نظام التةليم املةهدي إىل قسدني،
مها( :أ) خصائص نظام التةليم املةهدي اليت تشدل نظام السكن ,طالب مستقل ،ةتصرف
للدجتدع ،وإمجاع بني التةليم الرمسي وغري الرمسدي ,ومدةر املةهد كشخصية مركزةة والقوة املةنوةة.
(ب) عناصر نظام التةليم املةهدي ،هي :األهداف ،املناهج ،طرةقة التدرةس ،املةلدون ،املتةلدني،
مرافق التةليم ،والنظوم.
الكلدة :نظام التةليم املةهدي ,أساس التفكري ,مبادئ التفكر.
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ABSTRAK
Pemikiran Abdullah Syukri Zarkasyi tersebut memberikan beberapa
pandangan tentang sistem pendidikan pesantren melalui pengalaman pribadinya
sebagai pelaku di bidang pendidikan pesantren. Pengalamannya sebagai salah satu
Pimpinan di sebuah Pondok Pesantren ternama di Indonesia menjadikannya aktif
dalam menulis beberapa buku tentang kepesantrenan dan mengisi acara-acara
penting di berbagai kesempatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui beberapa
hal, yaitu landasan pemikiran dan pokok-pokok pemikiran Abdullah Syukri
Zarkasyi dalam sistem pendidikan pesantren.
Ditinjau dari jenis data yang didapat penelitian ini termasuk penelitian yang
bersifat kepustakaan (library research). Dalam penelitian ini, sumber data yang
peneliti gunakan adalah sumber tertulis. Metode pengumpulan data yang dipakai
dalam penulisan penelitian ini adalah metode dokumentasi. Sedangkan metode
analisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (content analysis).
Hasil dari penelitian ini yaitu landasan Pemikiran Abdullah Syukri Zarkasyi
dalam Sistem Pendidikan Pesantren meliputi: Nilai-nilai fitrah dalam perspektif
falsafah pendidikan yang terbagi menjadi Dimensi Esensial, Dimensi Fungsional,
dan Dimensi Kultural; Prinsip Dasar Pendidikan Pesantren “Memelihara tradisi
lama yang baik dan mengambil inovasi yang lebih baik”; konsep pendidikan
Abdullah Syukri Zarkasyi yang mengajarkan totalitas; nilai-nilai dasar yang
terdiri dari Keikhlasan, Kesederhanaan, Berdikari, Ukhuwah Islamiyah, dan
Kebebasan. Pokok-pokok Pemikiran Abdullah Syukri Zarkasyi dalam Sistem
Pendidikan Pesantren terbagi menjadi dua, yaitu karakteristik sistem pendidikan
pesantren dan unsur-unsur sistem pendidikan pesantren.

Kata Kunci: Sistem Pendidikan, Pendidikan Pesantren
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الشكر والتقدير
بسم اهلل الرمحن الرحيم
إن احلدد هلل حندده ونستةينه ونستغفره ونةوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعدالنا من ةهده
اهلل فال مضلله ومن ةضلله فال هادي له ،أشهد آن الإله إال اهلل وحده الشرةك له وأشهد آن حمددا
عبده ورسوله .أما بةد.
محد وشكرا هلل فله احلدد والثناء على جزةل نةده وعظيم عطائه متت كتابة هذا البحث
اجلامةي مبوضوع "نظام التعليم المعهدي في منظور عبد اهلل شكري زركاشي" .هذا البحث هو
نتيجة حمقق ةشرح فيه حول نظام التةليم املةهدي يف منظور عبد اهلل شكري زركاشي .وتقدمت
الباحثة أمجل الشكر والتقدةر إىل الذةن كانوا هلم فضل يف إمتام هذا البحث إىل خري الوجود وَل
ةبخلوا أحدهم بشيئ طلبت ,وهم:
.1

فضيلة األستاذ الدكتور صفيان أنيف املاجستري ,مدةر جامةة امحمددةة بسوراكرتا.

.2

فضيلة األستاذ الدكتور مشس اهلداةة املاجستري ،عديد كلية الدراسات اإلسالمي يف جامةة
امحمددةة بسوراكرتا.
فضيلة األستاذ الدكتور حمدد علي املاجستري ،رئيس قسم الرتبية اإلسالمية يف جامةة

.3
.4

.5
.6
.7

امحمددةة سوراكارتا.
فضيلة األستاذ دكتوراندس سيف الدةن املاجستري ،كدشرف الذي أفادت الباحثة علديا
وعدليا وتوجيها خطواته يف كل مراحل إعداد هذا البحث اجلامةي منذ بداةة فكرة الباحثة
حىت االنتهاء منه ,فله من اهلل خري اجلزاء ومن الباحثة عظيم الشكر والتقدةر.
مجيع األساتذ واألستاذات يف قسم الرتبية اإلسالمية كلية الدراسات اإلسالمية جامةة
حمددةة بسوراكرتا ,وهم الذةن قدموا الةلوم واملةارف واخلربات املفيدة.
مجيع املوظفني اإلدارةني يف كلية الدراسات اإلسالمية يف جامةة امحمددةة بسوراكرتا ,الذةن
قدموا اخلدمات اإلدارةة بشكل جيد.
مجيع املوظفني يف مكتبة جامةة امحمددةة بسوراكرتا الذةن قدموا اخلدمات بشكل جيد.
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.8

مجيع الزمالء يف قسم الرتبية اإلسالمية كلية الدراسات اإلسالمية يف جامةة امحمددةة
بسوراكارتا ،على دعدهم وتشجيةهم لنا على إمتام هذا البحث وأَّنين هلم دوام النجاح

والتوفيق.
 .9مجيع الزمالء خرجيات مةهد دار السالم كونتور للبنات .2113
 .11ومجيع إخواين وأخوايت يف منظدة اجلامةة يف جامةة امحمددةة بسوراكرتا ,على دعدهم
وتشجيةهم لنا على إمتام هذا البحث وأَّنين هلم دوام النجاح والتوفيق.
مت هذا البحث بةون اهلل وتوفيقه أسةدكم اهلل يف الدارةن وأشكركم جزةال الشكر على
إهتدامكم وكرمكم واهلل ويل التوفيق واهلداةة.
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