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 يايسيجمهورية إندون
 وزارة الشؤون الدينية
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 إستهالل

اهلل الرحمن الرحيمبسم   

 

َتَمنَّى َما ِشْئَت َوََل تَ ُقْل ُمْسَتِحْيَل َفاإِلْسِتْغَفاِر َمَع اْلَيِقْيِن َيْجَعَل 
ُر   اْلُمْسَتِحْيَل َشْيًئا َيِسي ْ

“Berangan-anganlah sesukamu dan janganlah sekali-kali kamu 

katakan itu mustahil, karena dengan istighfar serta keyakinan 

akan menjadikan sesuatu yang mustahil menjadi mudah” 

 

 

ََل تَ ْنظُْر ِإَلى اْلَخْلِف َفِفْيِه َماٍض يُ ْزِعُبَك َوََل تَ ْنظُْر ِإَلى اأَلَماِم 
َفِفْيِه ُمْستَ ْقَبُل يُ َقِلُقَك َلِكْن َأْنظُْر ِإَلى اأَلْعَلى فَ ُهَناَك َربٌّ 

 ُيَساِعُدكَ 
“Jangan pernah melihat kebelakang karena didalamnya ada 

masa lalu yang melukaimu dan jangan pernah melihat kedepan 

karena didalamnya ada masa depan yang membuatmu risau 

tetapi lihatlah keatas karena disana ada Allah yang senantiasa 

membantumu” 

 



   
 

 إهداء

 أىديها إُف:ىذه الرسالة 

  ،األكُف ة ادلعلمساَف بنت ليٍت ك حسن بصرم ابن مانادم كالدم ككالديت
ا الكرديتُت أكؿ مبادئ الصدؽ كالوفاء كعرفت يف ماليت تلقيت على يديه

 نفسها السمحة الطيبة كنقاء الضمَت تقدمو اجبلؿ ك احًتاـ
  ،دستا الصغَتين دلتا ك  أخي فيبل كَتة صغك أخيت الجيٍت أخي الكبَت

 الذاف ما زالوا يرغبٍت يف الدراسة كيشجعوف يف اإلختيار
  ح ا أدين ذلم بالكثَت تقديرا كإجبلال يف اجلامعة رادين فتأساتذيت الذين

 ادلبانج كلية الًتبية قسم تعليم اللغة العربية باإلسبلمية احلكومية 
  الذين دفعوين  ۲٠۱٤أصدقائي أمجعُت يف قسم تعليم اللغة العربية دلرحلة

 لنهاية ىذه الرسالة ك ساعدكين مساعدة كثَتة ك رافقوين فرحا ك حزنا
 ادلبانج" بح ا دين اإلسبلـ ك اجلامعة الشريفة "رادين فت 
  إُف الذين يؤمنوف بأف تعليم اللغة العربية اليزاؿ يف حاجة اُف االصبلح

 كالتجديد
 األمة ك بقائها. إُف الذين حيرصوف على اللغة العربية حرصا على كجود 

  

 



   
 

 شكر  وتقدير

احلمدهلل على كل حاؿ، كأشكره على فضلو ادلتواؿ، كأسألو جزيل النواؿ، 
كالثابت ىف احلاؿ ك ادلاؿ، كأصلي كاسلم على خَت الصابرين الشاكرين، كعلى 
آلو كأصحابو الغر ادليامُت، كالتابعُت كمن تبعهم بإحساف اُف يـو الدين، اما 

 بعد.

ك قد مّن اهلل علي باالنتهاء من اعداد ىذه الرسالة، فلو سبحانو أذلج 
باحلمد كالثناء، فلك احلمد ياريب حىت ترضى، على جزيل نعمائك كعظيم 

أف أتقدـ بالشكر كالتقدير كالعرفاف  –بعد محد اهلل تعاُف  –عطائك كيشرفٍت 
ىم بشيء طلبت، اُف الذين كاف ذلم فضل يف ادتاـ ىذه الرسالة كَف يبخل أحد

 كَف يكن حيدكىم اال العمل اجلاد ادلخلص ك منهم:

ح ا مساحة فركفسر دكتور احلاج سَتازم ادلاجستَت، مدير جامعة رادين فت
 ادلبانج.باإلسبلمية احلكومية 

مساحة فركفسر دكتور كاسينو حارتو ادلاجستَت، عميد كلية الًتبية جامعة 
 ادلبانج.بح اإلسبلمية احلكومية ا رادين فت

 

 



   
 

ادلاجستَتة، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية كلية  يونيارمساحة األستاذة 
 ادلبانج.بح اإلسبلمية احلكومية ا الًتبية جامعة رادين فت

مساحة األستاذ مجهور ادلاجستَت، ادلشرؼ األكؿ الذم أفاد الباحثة كثَتا 
البحث حىت  ككجو خطواتو ىف كل مراحل اعداد ىذا البحث منذ بداية فكرة

 االنتهاء منو، فلو من اهلل خَت اجلزاء كمن الباحثة عظيم الشكر ك التقدير. 

، فحقا يعجز ةالثاني ة، ادلشرف ادلاجستَتةإينوؾ رحيايت  ةمساحة األستاذ
للباحثة كل العوف ك التشجيع طواؿ  تفقد قدم ىاك تقدير  الساىن عن شكرى

يوما عن مساعدة  ىاكَف يضق صدر  افًتة اعداد ىذا البحث فلم يبخل بعلمه
، ككاف لتفضلو مبناقشة ىذا البحث أكرب األتر يف نفس االباحثة كتوجيهه

 مٍت خالص الشكر ك التقدير كمن اهلل عظيم لثواب كاجلزاء. هاالباحثة فل

كما تتقدـ الباحثة بكل الشكر كالتقدير اُف األساتذ يف قسم تعليم اللغة 
ح اإلسبلمية احلكومية بادلبانج. فلهم من ا ة رادين فتالعربية كلية الًتبية جامع

الباحثة كل الشكر كالتقدير علي ماقدموه من العلـو كادلعارؼ كالتشجيع كجزاىم 
 اهلل عٌت خَت اجلزاء.

 

 



   
 

زمبلئي العزاء يف قسم تعليم اللغة  كما أتقدـ بكل الشكر ك التقدير اُف
اإلسبلمية احلكومية بادلبانج ،  أما اسرتى ح ا العربية كلية الًتبية جامعة رادين فت

كعلى رأسها كالدم الكرًن الذم كاف لو بعد اهلل تعاُف فضل ادتاـ ىذا البحث 
 ككلديت احلبيبة ُتدلارفة كاإلخبلص ىف الععم كادللغرسة ىف نفسي من حب للع مبا

 اليت يطوؽ فضلها عنقي ككاف دعائها ادلستمر خَت معُت ِف ىف حيايت.

 كزمبلئي كأصدقائي ككل من ساىم ىف اخراج ىذا العمل كألشقايت
ادلتواضع اُف خَت الوجود كلو بكلمة تشجيع، ذلم مجيعا خالص الشكر كعظيم 

 التقدير ك االمتناف.

 

 كاهلل ك ِف التوفيق

 ـ ۲٠۱۱يوليو  ادلبانج،ب

 ،الكاتبة

 

 ميدم سينتييا

8٤00٠٠٤1 



   
 

 



   
 

 
 



   
 

 
 



   
 

 ةإقرار الطالب
 أفيدكم علما:أنا ادلوقع أدناه، ك 

 ميدم سينتييا:           اإلسم
 ۱٤۲0٠٠٤1:    رقم التسجيل

بادلدرسة  الثامنللصف  كتاب ادلدرسي يف مادة اللغة العربية  حتليل:  العنواف
 تيغا سَتانكام  يطبع الثانوية

 
الىت حضرهتا لتوفَت شرط لنيل درجة علمية يف تعليم اللغة العربية،   الرسالةأقرر بأف ىذه 

 ادلبانج حتت عنواف:بح اإلسبلمية احلكومية ا كلية الًتبية جامعة رادين فت
تيغا  يطبع بالمدرسة الثانوية الثامنللصف  كتاب المدرسي في مادة اللغة العربية  تحليل "

 " سيرانكاي
حضرهتا ككتبتها بنفسي كما زكرهتا من ابداع غَتم أك تأليف اآلخر. كاذا ادعى أحد  

استقباال أهنا من تأليفو كتبُت أهنا فعبل ليست من حبثي فانا أحتمل ادلسؤكلية على ذلك، 
رادين فتاح اإلسبلمية  كلن تكوف ادلسؤكلية على ادلشرؼ أك عميد كلية الًتبية جامعة

 ادلبانج.احلكومية ب
 ىذا، كحررت ىذا االقرار بناء على رغبىت اخلاصة كالجيربين أحد على ذلك.

 ـ ۲٠۱۱بادلبانج،   أغسطس 
 توقيع صاحبة االقرار

 
 

 ميدم سينتييا
(۱٤۲0٠٠٤1) 



   
 

 البحث مستخلص
تيغا يطبع بادلدرسة الثانوية  الثامنللصف  كتاب ادلدرسي يف مادة اللغة العربية  حتليل ـ، 0٠81، ميدم سينتييا

 .سَتانكام
 ادلاجستَتةإينوؾ رحيايت : ةالثاني ةادلشرؼ األكؿ: مجهور ادلاجستَت، ادلشرف 

 
 حتليل احملتول، كتاب ادلدرسي: الكلمات األساسية

حيتاج إُف استجواهبم ما إذا كاف الكتاب ادلنشور مناسبا أـ  تيغا سَتانكامكتاب ادلدرسي الذم يطبع 
 الكتاب ادلنشور ذات نوعية جيدة. لذلك، حتليل األنشطة مهم جدا للقياـ بو.إذا كاف  ك ما 0٠82ال مع ادلنهج 

للصف  باللغة العربيةالكتاب ادلدرسي فصيح مبلءمة كصف مادة كيف . 8أسئلة ىذا البحث ىي:
كصف مادة  ةدقكيف .0 ،؟0٠82األساسية يف منهج  كالكفاءة يةىلاألالكفاءة  تيغا سَتانكام معطبع ي الثامن

التعليمية  ةدام كماؿ دعمكيف  .2تيغا سَتانكام؟ طبع ي الثامنللصف باللغة العربية الكتاب ادلدرسي فصيح 
 تيغا سَتانكام ؟ طبع ي الثامنللصف باللغة العربية الكتاب ادلدرسي فصيح 

تيغا  يطبع بادلدرسة الثانوية الثامنللصف  كتاب ادلدرسي يف مادة اللغة العربيةعرفة  دل هدؼ ىذ البحثي
يف باستخداـ ادلدخل الكيفى ك ادلنهج الوصفى باختاذ خلفية البحث  البحث ادلكتبةىو  ىذ البحث .سَتانكام

ىو  قسماف يف ىذا البحث ةدر البيانامصأما . بادلدرسة الثانوية الثامنللصف فصيح باللغة العربية  كتاب ادلدرسيال
ثانوية ىو البيانة اليت تتم من ناحية الاسية كتاب ادلدرسي فصيح باللغة العربية، كمصادر البيانة األسمصدر البيانة 

ى. كطريقة قيوثتالادلستخدمة فهي  ةمجع البيان. كأما طريقة أخرل  لتكميل زلتوم كتفسَت مصدر البيانة األساسية
حتاكؿ الباحثة حتليل زلتول مواد الكتاب ادلدرسي بادلفاىيم ك  بتحليل احملتول ادلستخدمة ىي  ةحتليل البيان

 النظريات من حيث اجلدكل احملتول مث كسفها كتفصيلها. 
 اللغة فصيح يف العربية اللغة ادلدرسي أف كتاب( 8خلص فيما يأيت: )اأما نتائج ىذا البحث ديكن أف 

 كمصدر يستخدـ ادلنهج مناسبة بفعل 0٠82 عاـ يف الكفاءة األساسية ك الكفاءة األىلية الثامن العربية للصف
، بل ىذا الكتاب ادلدرسي يبدك كاسعا جدا مع تطور اللغة التبلميذ الذين ال يزالوف يف األساسي من التعلم تلميذلل

 كفقا مع تيغا سَتانكاميطبع الثامن  العربية للصف اللغة فصيح يف ادة كتاب ادلدرسيم دقةأف ( 0) ادلبتدئن،
طبع ي الثامن للصف العربية اللغة كتاب ادلدرسي فصيح يفالالتعليمية يف  ةادم دعمأف ( 2) ،ادلادة دقة مؤشرات

 .عملية تعليم  للتعلم الداعمة ادلواد اكتماؿ ادلؤشرات قد مت من تيغا سَتانكام
 

    
 
 



   
 

ABSTRAK 

 

Meidi Sintia, 2018, Analisis Buku Ajar Bahasa Arab untuk Kelas VIII Mts 

Terbitan Tiga Serangkai. 

Pembimbing satu: Drs. Jumhur, MA, Pembimbing dua: Dra. Enok Rohayati, 

M.Pd.I 

 

Kata Kunci: Analisis Isi, Buku Ajar 

 

Buku ajar yang telah diterbitkan oleh Tiga Serangkai tahun 2017 tentunya 

masih perlu dipertanyakan apakah buku yang telah diterbitkan sudah sesuai atau 

belum dengan kurikulum 2013 dan apakah buku yang diterbitkan berkualitas baik. 

Oleh karena itu, kegiatan menganalisis buku ajar sangat penting untuk dilakukan. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “1. Bagaimana kesesuaian 

uraian materi buku ajar Fasih Berbahasa Arab untuk kelas VIII Madrasah 

Tsanawiyah terbitan Tiga Serangkai dengan KI dan KD dalam Kurikulum 2013?, 

2. Bagaimana keakuratan materi buku ajar Fasih Berbahasa Arab untuk kelas 

VIII Madrasah Tsanawiyah terbitan Tiga Serangkai?, 3. Bagaimana kelengkapan 

materi pendukung pembelajaran buku ajar Fasih Berbahasa Arab untuk kelas VIII 

Madrasah Tsanawiyah terbitan Tiga Serangkai? 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami apakah materi 

buku ajar  bahasa Arab untuk kelas VIII  di Mts Terbitan Tiga Serangkai 

memenuhi syarat karakteristik buku ajar yang baik.  Penelitian ini merupakan 

penelitian kepustakaan, menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil 

latar belakang buku ajar Fasih Berbahasa Arab 2 untuk kelas VIII  di Mts 

Terbitan Tiga Serangkai. Sumber data penelitian ini  terbagi menjadi dua yaitu  

sumber data pertama buku ajar  Fasih Berbahasa Arab 2 untuk kelas VIII, dan  

sumber data kedua adalah didapatkan dari sumber  data lainnya. Metode 

Pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis isi yaitu peneliti berusaha menganalisis isi materi buku 

ajar dengan konsep dan teori dari segi kelayakan isi materi, kemudian diuraikan 

dan dijabarkan.. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa buku ajar bahasa Arab untuk kelas 

VIII  di Mts Terbitan Tiga Serangkai  sebagai berikut: pertama, bahwa buku ajar  

Fasih Berbahasa Arab 2 untuk kelas VIII sesuai dengan KI dan KD dalam 

kurikulum 2013sebagai sumber belajar untuk siswa, akan tetapi buku ini terkesan 

terlalu luas dengan perkembangan bahasa siswa kelas VIII yang pada dasarnya 

masih tahap pemula dalam mempelajari bahasa Arab. Kedua, bahwa keakuratan 

materi  buku ajar Fasih Berbahasa Arab 2 untuk kelas VIII sudah akurat sesuai 

dengan kriteria keakuratan materi. Ketiga, bahwa materi pendukung pembelajaran 

buku ajar Fasih Berbahasa Arab 2 untuk kelas VIII telah lengkap.  
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 اآلول فصلال
 اإلطار العام  

 
 مقدمة . أ

Bahan ajar merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan 

sebuah pembelajaran. Tanpa bahan ajar yang memadai sulit diwujudkan proses 

pembelajaran yang mengarah kepada tercapainya hasil belajar yang optimal. 

Bahan ajar merupakan segala bahan (baik informasi, alat, maupun teks) yang 

disusun secara sistematis, yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang 

akan dikuasai siswa dan digunakan dalam proses pembelajaran dengan tujuan 

perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran.
1
 

 

ادلواد التعليمية ىي كاحدة من العوامل اليت حتدد صلاح التعلم. دكف ادلواد التعليمية 

لية التعلم اجملسدة اليت تؤدم إُف حتقيق نتائج األعماؿ للتعلم الكافية صعبة لتكوف عم

األمثل. مواد التعلم أم مادة )سواء كانت ادلعلومات، أدكات، فضبل عن النص( اليت 

رتبت بانتظاـ، شلا يظهر الرقم بكامل ىيئتو لبلختصاصات اليت سوؼ تسيطر عليها 

 .كيستخدـ يف التعلم عملية هبدؼ ختطيط كمراجعة تنفيذ التعلم تبلميذال
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Proses pembelajaran selama ini menggunakan bahan ajar, seperti buku ajar 

dan LKS (Lembar Kerja Siswa). Hal ini diperkuat dengan penjelasan seorang 

ahli yang menyatakan, “Belum ada satu negara pun di dunia ini yang 

meninggalkan buku dalam proses pembelajaran”.
2
 

أثناء ىذه العملية للتعلم باستخداـ مواد تعليمية، مثل الكتب ادلدرسية كيصنف 

(. كأكد ذلك مع توضيح أف الدكؿ، "ليس ىناؾ أم بلد كاحد يف تلميذ)كرقة عمل ال

 العاَف كترؾ الكتب يف عملية التعلم".

Buku ajar tersusun atas beberapa komponen tertentu. Buku ajar terdiri atas 

lima komponen, yaitu judul, kompetensi dasar atau materi pokok, informasi 

pendukung, latihan, serta penilaian.
3
 Selain itu, isi kandungannya juga harus 

mengacu kepada kompetensi dasar yang telah ditetapkan berdasarkan 

kurikulum yang berlaku. Meskipun buku ajar ditulis dan disusun oleh tim ahli, 

belum tentu buku ajar tersebut baik dan benar dari segi struktur maupun isinya. 

Sungguhpun pada umumnya berasal dari dunia pendidikan, belum banyak 

penulis buku ajar yang mengetahui unsur-unsur yang perlu ada dan harus 

diperhatikan dalam penulisan buku ajar. Selain itu, dalam proses penerbitan, 

editor penerbit juga kurang cermat menyunting buku itu dari aspek isi, bahasa, 

ilustrasi dan desain dengan sudut pandang buku ajar sebagai sumber belajar.
4
 

كتاب يتكوف من عدة مكونات. كتاب يتألف من مخسة عناصر، الكفاءة 

 .علومات، كالتدريبات، كالتقييماتاألساسية ىي أك العنواف أك ادلوضوع، كدعم ادل

ضافة إُف ذلك، فإنو يعٍت أيضا أف تشَت إُف األساسية الكفاءات قد أنشئت إلكبا
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لى أساس ادلنهج الدراسي. على الرغم من أف الكتب ادلدرسية ادلكتوبة، كيتألف من ع

قبل فريق اخلرباء، ليس بالضركرة الكتاب اجليد كادلناسب من حيث اذليكل أك 

زلتويات. على الرغم من أف يأيت عموما من العاَف من التعليم، كلكن العديد من 

إُف الوجود، كأف تكوف على علم يف كتابة مؤلفي الذين يعرفوف العناصر اليت حتتاج 

الكتب ادلدرسية. كباإلضافة إُف ذلك، يف عملية النشر، زلرر الناشر أيضا أقل دقة 

بتحرير ىذا الكتاب من ناحية احملتويات كاللغة، كالرسم التوضيحي كالتصميم مع 

 كجهة نظر الكتاب ادلدرسي كمصدر تعليمي.

ألسهل لتحقيق أىداؼ التعلم يف كتاب سوؼ يكوف من ا تلميذادلعلمُت كال

يستخدـ الكتاب ادلدرسي من نوعية جيدة. مع كتاب جيد، سيكوف من األسهل 

حتقيق أىداؼ التعلم على النحو ادلنصوص عليو يف ادلناىج الدراسية ادلعلمُت 

 يف التعلم. تبلميذ. كبالتاِف، حيدد نوعية الكتب ادلدرسية صلاح التبلميذكال

Menurut BSNP buku ajar yang berkualitas wajib memenuhi empat unsur 

kelayakan, yaitu kelayakan isi, kelayakan penyajian, kelayakan kebahasaan, 

dan kelayakan kegrafikaan.
5
 Salah satu unsur yang harus diperhatikan, yaitu 

kelayakan isi. Isi menyangkut materi yang ada dalam buku ajar sehingga sangat 

wajar apabila unsur kelayakan isi merupakan unsur utama untuk menentukan 

kualitas buku. 
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ككفقا بسنب تفي نوعية الكتب ادلدرسية اإللزامية أربعة عناصر للجدكل، أم 

مدل مبلءمة كجدكل كعرض زلتويات أىلية األىلية ككيجرافيكاف اللغوية. أحد 

ناصر اليت جيب مراعاهتا، ىي: مدل مبلءمة احملتول. فيما يتعلق مبحتول ادلواد الع

الواردة يف الكتب ادلدرسية حىت أف من ادلعقوؿ جدان إذا كاف زلتول العنصر ىو 

 العنصر الرئيسي من جدكل لتحديد نوعية الكتاب.

Dari sudut pandang kebijakan pendidikan, diungkapkan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa 

buku ajar termasuk ke dalam sarana pendidikan yang perlu diatur standar 

mutunya. Sebagaimana juga standar mutu pendidikan lainnya, yaitu standar isi, 

standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan 

kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar 

pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Buku teks pelajaran yang 

digunakan di sekolah-sekolah harus memiliki kebenaran isi, penyajian yang 

sistematis, penggunaan bahasa dan keterbacaan yang baik, dan grafika yang 

fungsional. Kelayakan ini ditentukan oleh penilaian yang dilakukan Badan 

Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan ditetapkan berdasarkan Peraturan 

Menteri. 

 87، اليت أعرب عنها يف البلئحة احلكومية رقم سياسة التعليم  يةنظر  ةكمن كجه

بشاف معايَت التعليم اليت يتضمنها الكتاب ادلدرسي يف التعليم يعٍت اف  0٠٠0 ةلسن

. فضبل عن معايَت اجلودة التعليمية األخرل ، ام معايَت قَتاط إُف ةادلعيار حباج

يَت التعليم احملتويات ، كالعملية ادلوحدة ، كمستوم خرجيي الكفاءات ، كمعا



   
 

، كأداره ادلعايَت ، كادلعايَت ، كمعايَت تقييم دتويل  ةكادلعايَت كاذلياكل االساسي كالتثقيف،

التعليم. الكتب النصية الدرس ادلستخدمة يف ادلدارس جيب اف يكوف احلقيقة من 

القراءة ، كالرسومات الوظيفية.  ةاحملتوم ، كتقدًن االستخداـ ادلنهجي للغة كسهول

كادلسندة علي  (BSNP)كفقا دلعايَت التعليم اليت كضعتها الوكالة للتقييم  ةكتتحدد االىلي

 أساس التنظيم الوزارم.

Sejak tahun 1998, terjadi perubahan kebijakan pemerintah dalam bidang 

buku sekolah. Kalau sebelumnya buku pelajaran pokok atau buku teks 

pelajaran disusun, diterbitkan, dan disalurkan oleh Pemerintah sampai ke 

sekolah, mulai tahun 1998 buku yang dipakai sebagai buku teks pelajaran 

dipilih dari terbitan swasta. Akan tetapi, ternyata penilaian yang dilakukan oleh 

Kementerian Pendidikan Nasional, yang sejak tahun 2005 dilaksanakan 

melalui Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), tidak pernah 

menghasilkan buku terbitan swasta yang terpilih tanpa perbaikan dan 

penyempurnaan
6
. Keresahan problematika buku teks diatas bertolak belakang 

dengan ketentuan baru, yakni adanya peraturan menteri pendidikan nasional 

nomor 11 tahun 2005 tentang pentingnya buku teks pelajaran bagi peserta 

didik. Sehubungan dengan peranan buku teks yang sangat penting guna 

meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah. Oleh karena itu buku teks 

pelajaran sebagai sumber informasi bagi peserta didik haruslah memiliki 

kualitas yang baik, yang memenuhi kriteria standar tertentu. 
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، كاف ىناؾ تغيَت يف سياسة احلكومة يف رلاؿ الكتاب 8771كمنذ عاـ 

تب ادلدرسية األساسية السابقة أك الدركس الكتب ادلدرسية ادلدرسي. إذا كانت الك

 8771أعدت كنشرت ككزعت من قبل احلكومة يصل إُف ادلدرسة، ابتداء من عاـ 

الكتاب كدركس الكتب ادلدرسية احملددة من ادلنشورات اخلاصة. كمع ذلك، اتضح أف 

من خبلؿ ىيئة ادلعايَت  التقييم الذم قامت بو كزارة الًتبية الوطنية، الذم جيرم تنفيذه

َف تنتج من الكتاب، ادلنشورة من  0٠٠0"الوطنية للتعليم" )بسنب(، اعتبارا من عاـ 

القطاع اخلاص، كادلنتخبُت دكف إصبلح ك الصقل. استنادان إُف االضطرابات الكتب 

 88ادلذكورة أعبله سلالفة ألحكاـ جديدة، أم كجود الئحة لوزير الًتبية الوطنية رقم 

على أمهية درس الكتب ادلدرسية للمتعلمُت. كفيما يتعلق بدكر الكتاب  0٠٠0ة لسن

ادلدرسي ىو أمر مهم جدان من أجل حتسُت نوعية التعليم االبتدائي كالثانوم. كلذلك 

ينبغي أف يكوف درسا الكتب ادلدرسية كمصدر للمعلومات للمتعلمُت اجليد الذم يفي 

 .مبعايَت ذات مستول معُت

 

 

 



   
 

Saat ini, buku teks pelajaran masih sangat beragam kualitasnya.sudah ada 

upaya pemerintah untuk menyediakan buku teks pelajaran yang bermutu. Salah 

satunya adalah penilaian buku teks pelajaran yang dilakukan oleh pusat 

perbukuan Depdiknas. Penilaian dilakukan terhadap buku buku-buku teks 

pelajaran yang beredar, dan dipakai sekolah-sekolah saat ini. Disamping itu, 

pada saat ini , masih banyak buku teks pelajaran yang belum dinilai dan 

memerlukan penilaian agar memenuhi standar yang ditetapkan, sesuai dengan 

peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 dan peraturan menteri nomor 22 

dan 23 tahun 2006. Kriteria buku yang baik menurut permen tersebut adalah 

buku yang dapat dipakai, baik dari segi isi maupun fisik buku, dalam kurun 

waktu paling sedikit lima tahun. Kurun waktu lima tahun dimaksudkan untuk 

mengakomodasi perubahan-perubahan yang bermakna dalam perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pertimbangan dari segi ekonomi bagi 

pengguna.
7
 Begitupun buku ajar yang telah diterbitkan oleh  Tiga Serangkai 

Tahun 2017 tentunya masih perlu dipertanyakan. Apakah buku yang telah 

diterbitkan sudah sesuai atau belum dengan kurikulum 2013. Selain itu, apakah 

buku yang telah diterbitkan berkualitas baik. Oleh karena itu, kegiatan 

menganalisis buku ajar sangat penting untuk dilakukan. Banyaknya masukan 

dari masyarakat termasuk guru dan siswa serta adanya berbagai penelitian 

diharapkan dapat dijadikan acuan untuk memperbaiki atau merevisi buku ajar. 

، درس الكتب ادلدرسية ال تزاؿ نوعية متنوعة جدان. ىناؾ بالفعل فيف الوقت اآل

ت احلكومة لتوفَت نوعية درس الكتب ادلدرسية. كاحد منهم إجراء تقييم درس زلاكال

الكتب ادلدرسية اليت تضطلع هبا اإلدارة من مركز بَتبوكواف الوطٍت. األنصبة ادلقررة 

ضد الدركس الكتب ادلدرسية الكتب ادلتداكلة كادلستخدمة يف ادلدارس يف ىذا الوقت. 

                                                           
7
 http://scholar.google.com/scholar?hl=in Muljono dalam buletin BSNP,2007:15. 

(Diakses 11 mei 2018) 



   
 

حظة، ال يزاؿ ىناؾ العديد من الدركس الكتب كباإلضافة إُف ذلك، يف ىذه الل

ادلدرسية اليت َف تقيم كحتتاج إُف تقييم من أجل الوفاء بادلعايَت ادلقررة كفقا "الئحة 

من عاـ  02ك  00ك "البلئحة الوزارية" رقم  0٠٠0لعاـ  87احلكومة" رقم 

 . معايَت لكتاب جيد، كفقا للحلول ىو كتاب ديكن أف تستخدـ سواء من0٠٠0

حيث كتب احملتول، فضبل عن ادلادية، يف فًتة مخس سنوات على األقل. فًتة مخس 

سنوات يهدؼ إُف استيعاب تغيَتات ذات مغزل يف تطوير العلـو كالتكنولوجيا، 

تيغا الكتاب ادلدرسي من يطبع كقد  .1كاالعتبارات من حيث االقتصاد للمستخدـ

إُف استجواب. ما ىو  ةكبطبيعة احلاؿ ال تزاؿ ىناؾ حاج 0٠83العاـ  سَتانكام

إُف ذلك ، ما  ة. االضاف0٠82يف االمتثاؿ أك ال مع منهج طبعة الكتاب الذم مت 

إذا كاف الكتاب قد نشرت من نوعيو جيده. كلذلك ، فاف حتليل النشاط الكتاب 

اجملتمع مبا يف ذلك ادلعلمُت  ادلدرسي من ادلهم جدا القياـ بو. عدد من ادلدخبلت من

كالطبلب ، فضبل عن كجود رلموعو متنوعة من البحوث ادلتوقعة لتصحيح أك تنقيح 

 الكتاب ادلدرسي.
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Melihat berbagai permasalahan tersebut, maka penelitian terhadap buku 

teks pelajaran bahasa arab sangat penting untuk dilakukan. Buku teks terbitan 

tiga serangkai merupakan salah satu buku teks yang digunakan oleh sekolah, 

khususnya di MTsN 2 Palembang. Peneliti tertarik untuk menjadikan buku teks 

terbitan tiga serangkai tahun 2017 sebagai bahan atau objek penelitian. Fokus 

masalah penelitian ini, yaitu kelayakan isi materi buku teks pelajaran bahasa 

arab terbitan tiga serangkai ini sesuai dengan instrumen yang telah ditetapkan 

oleh BSNP dalam buku masnur muslich, meliputi (1) kesesuaian uraian materi 

dengan KI dan KD dalam kurikulum 2013, (2) keakuratan materi, (3) 

kelengkapan materi pendukung pembelajaran. 

متنوعة من ىذه ادلشاكل ، مث دراسة دركس الكتب ادلدرسية يف  ةانظر رلموع

من  القضية ىي كاحدتيغا سَتانكام اللغة العربية من ادلهم جدا القياـ بو. نص كتاب 

 0ادلدرسة الثانوية  كال سيما يفالكتب ادلدرسية ادلستخدمة من قبل ادلدارس ، 

العاـ تيغا سَتانكام مهتم يف جعل قضية الكتاب ادلدرسي من  ةالباحث بادلبانج.

أك موضوع البحث. كتركز ىذه ادلسالة البحثية ، كىي مبلءمة زلتوم  ةكماد  0٠83

تتوافق مع الصكوؾ اليت تيغا سَتانكام الدركس الكتب ادلدرسية العربية ، كنشر ىذا 

( 8يف الكتاب ، كتشمل )مصليح  تعيينها من قبل احلزب االسكتلندم منصورمت 

ادلنهج  0٠82يف الكفاءة األىلية ك الكفاءة األساسية مبلءمة ادلسالة الوصف مع 

 .( اكتماؿ ادلواد التعليمية الداعمة2( دقو ادلادة ، )0الدراسي ، )

 



   
 

 ب.اسئلة البحث

  أسئلة ىذا البحث ىي:

يطبع  الثامنللصف باللغة العربية الكتاب ادلدرسي فصيح مبلءمة كصف مادة كيف . 8

 ؟ 0٠82يف منهج  األساسية ةالكفاءك  يةىلاألة الكفاء مع تيغا سَتانكام

يطبع  الثامنللصف باللغة العربية الكتاب ادلدرسي فصيح كصف مادة  ةدقكيف . 0

 ؟  تيغا سَتانكام

 الثامنللصف باللغة العربية الكتاب ادلدرسي فصيح  التعليمية ةادم دعمكماؿ . كيف  2

 ؟  تيغا سَتانكاميطبع 

 

 

 

 

 

 



   
 

 ج. أهداف البحث

 البحث ىي: اأما أىداؼ ىذ

يطبع  الثامنللصف باللغة العربية الكتاب ادلدرسي فصيح . معرفو مبلءمة كصف مادة 8

 0٠82يف منهج  األساسية ةالكفاءك  يةىلاألة الكفاءمع  تيغا سَتانكام

تيغا يطبع  الثامنللصف باللغة العربية الكتاب ادلدرسي فصيح كصف مادة  ة. دق0

  سَتانكام

 الثامنللصف باللغة العربية الكتاب ادلدرسي فصيح  التعليمية ةدما دعمكماؿ . دلعرفو  2

  تيغا سَتانكاميطبع 

 

 

 

 

 

 



   
 

 د. أهمية البحث

 : الناحية التطبيقية ك الناحية النظريةالبحث اُف قسمُت يعٌت أمهيةنقسم ت

 ىذا البحث مفيد ألضافو ذاكره التخزين ادلؤقت التقييم العلمي: الناحية النظرية .8

 كماده للمؤلف/الناشر الذم نشر النظر السابق يكوف القياـ مبراجعو للنشر.

ىذا البحث مفيد للنظر األساسي للباحثُت يف دراسة التعليم ، كال : الناحية التطبيقية .0

يف حتديد الدليل ىو يف عمليو تعلم اللغة العربية كيضيف البصَتة يف اختيار سيما 

 الكتب اليت تستحق من حيث مبلءمة احملتوم.

 

 ه.األفكار النظربية

حيل" بزيدة حرؼ -التحليل قاؿ فركفيسور زلمود يونس أصلو من كلمات "حل

 7حتليبل" مبعٌت يبحث بالتفصيل.-حيلل-"ؿ" يعٍت " حلل

 كبَت اللغة اإلندكنسية:أما قاموس  

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa ( karangan, 

perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab 

musabab, duduk perkara, dan sebagainya).
10

 

                                                           
9
ص.  )ـ 877٠-ق 8٤88, )جاكرتا: زلمود يونس كالزرية, إندكنسيا-, قاموس عريبزلمود يونس 

8٠1. 



   
 

كغَت ذلك( دلعرفة  حتليل ىو كسائل للتحقيق يف حادث ) اإلنشاء, األفعاؿ,

 الواقعة )أساليب األشياء, اجللوس أُف األمر, كغَت ذلك(.

Sumber belajar adalah segala apa  daya, lingkungan, pengalaman yang bisa 

mendatangkan manfaat atau mendukung dan menunjang individu untuk 

berubah ke arah yang lebih positif, dinamis, atau menuju perkembangan, dapat 

disebut sebagai sumber belajar .
11

 

 

تعليميا بادلواد  صادركادلواد التعليمية ىي كل ما ديكن اف يشار اليو بوصفو م

كالبيئة كاخلربة اليت ديكن اف حتقق فوائد أك تدعم كتدعم االفراد للتغيَت ضلو التنمية 

 لتطور.األكثر اجيابيو أك دينامية أك ضلو ا

Dalam dunia pendidikan, buku merupakan dari bagian kelangsungan 

pendidikan. Buku sebagai bahan ajar didefinisikan sebagai buku yang berisi 

suatu ilmu pengetahuan hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk 

tertulis.
12

 

ىو  الكتاب ادلدرسي .كتاب التعليم  ترمجتو الكتاب ادلدرسي الذميف تعليم، 

 علي حتليل لنتائج ادلنهج العلمي يف شكل مكتوب.الكتاب حيتوم 

 

                                                                                                                                                               
10
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 Diknas, Pedoman Umum Pemilihan dan Pemanfaatan Bahan Ajar (Jakarta: Ditjen 
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Buku ajar dalam istilah Bahasa Arab diterjemahkan dengan al-kitab al-

ta’limi. Bahan ajar Bahasa Arab juga secara garis besar dapat dikelompokkan 

menjadi bahan ajar cetak dan non cetak. Yang termasuk bahan ajar Bahasa 

Arab cetak adalah buku ajar Bahasa Arab, lembar kerja siswa (LKS) Bahasa 

Arab, dll. Sedangkan jenis bahan ajar Bahasa Arab non cetak adalah video, 

slide, dan lain-lainnya.
13

 

لتعليمية العربية يف ادلواد التعليمية ادلطبوعة كغَت ادلطبوعة. كما ديكن جتميع ادلواد ا

اليت تشمل مواد التعلم طباعو العربية ىي كتاب اللغة العربية ، كرقو عمل الطبلب 

)مصنفو( العربية ، اٍف. يف حُت اف أنواع ادلواد التعليمية للطباعة غَت العربية ىي 

 الفيديو ، كالشرائح ، كغَتىا.

Dalam hal kelayakan isi, ada tiga indikator yang harus diperhatikan dalam 

pengembangan buku ajar bahasa Arab agar memenuhi kriteria buku ajar yang 

baik yaitu, kesesuaian uraian materi dengan kompetensi inti (KI) dan 

kompetensi dasar (KD) yang terdapat dalam kurikulum pelajaran yang 

bersangkutan, keakuratan materi, dan materi pendukung pembelajaran. 

 اعداد يف راعاهتام بجت مؤشرات ثبلث ىناؾ ، احملتوم مبلءمة مبدم يتعلق كفيما

 (8)يعٌت:  ، اجليد ادلدرسي الكتاب معايَت استيفاء أجل من عريب مدرسي كتاب

, ادلعنية ادلناىج الدرس يف األساسية ةالكفاءك  يةىلاألة الكفاء مع الوصف كمبلءمة

 .التعلم ادلواد كدعم( 2), ادلواد كدقة( 0)
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Kurikulum 2013 merupakan implementasi dari UU no. 32 tahun 2013. 

Kurikulum 2013 ini merupakan kelanjutan dan penyempurna dari Kurikulum 

Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP). Akan tetapi lebih mengacu pada kompetensi sikap, pengetahuan dan 

keterampilan secara terpadu, sebagaimana amanat UU 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional yang terdapat pada pasal 35,
14

 di mana kompetensi 

lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah 

disepakati. 

 لعاـ 20 رقم القانوف من الدراسية ادلناىج تنفيذ ىو 0٠82ادلنهج الدراسي 

 على القائم للمنهج كمكمبلن  0٠82 الدراسي للمنهج استمرار ىو ىذا. 0٠82

 إُف تشَت أكثر كلكن(. كتسب) التعليم مستول كحدة كادلنهج( كبك) الكفاءة

 حوؿ 0٠٠2 سنة قانوف 0٠ كوالية كادلهارات، ادلعارؼ كإدماج ادلواقف، اختصاص

 القدرة اخلرجيُت تأىيل اختصاص ىو حيث ،20 ادلادة يف الواردة الوطٍت التعليم نظاـ

 .عليها ادلتفق الوطنية للمعايَت كفقا كادلهارات كادلعارؼ، ادلواقف خرجيي كتشمل
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 UU Repuplik Indonesia tentang SISDIKNAS no. 20 tahun 2003, (Bandung: 
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 و.الدراسات السابقة

 السابقة الىت تناكلت عن ىذا ادلوضوع ىي:   كىنا بعض الدراسات

 ة، الطالبالًتبيةالتعليم باللغة العربية ككليو تدريب ادلعلمُت يف . راحيو سافطرم بقسم 8

الكتاب مع عنواف "حتليل  0٠80 جامعة رادين فتاح اإلسبلمية احلكومية سنة

 8يف دركس اللغة العربية يف الصف احلادم عشر مبدرسة العالية زلمدية  دراسيادل

تتم ىذا البحوث أف ذلك كتاب ادلدرسي غَت تستويف شركط اجلودة كتاب  فالنباج"

جيد من اللياقة ادلادة كال يوجد مناسبة بُت الكتاب ادلدرسي بادلناىج الدراسية 

 KTSPة التعليمية أك مسيتادلستخدمة مدرسة, ألف إستعمل مناىج مستول كحد

 كتاب حتليل من كل: التشابو أكجو 0٠80.80الذم لبد إستعمل مناىج الدراسية  

 .التعليم مستوم كتاب كحده الدراسية ادلناىج حتليل: الفرؽ العربية اللغة

. الرسالة بعنواف " حتليل الكتاب ادلدرسي يف مادة اللغة العربية لوزارة الشؤكف الدينية 0

التعليم " يألف نور اخلصوصية بقسم 0٠81للصف الرابع بادلدرسة اإلبتدائية سنة 

جامعة رادين فتاح اإلسبلمية  ة، الطالبالًتبيةباللغة العربية ككليو تدريب ادلعلمُت يف 

. يف ىذا التحليل أف ذلك كتاب ادلدرسي مناسب بطريق 0٠81احلكومية سنة 
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استخداـ الذم يعريف يف الكتاب كمناسب بإجراءات الرابع التقدًن )التفرقة, اك 

ستينسف, ادلصورة, السياقية( كمناسب مبهارات الرابع ىي اإلستماع, الكبلـ, 

ىي من التفرقة, الباحثة حتليل كتاب ادلدرسي من كصف ادلادة ك  80القراءة ك الكتابة.

 اك ستينسف, ادلصورة, السياقية.

التعليم باللغة العربية ككليو تدريب ادلعلمُت يف  يلحفشة نورل البحوث اليت أجراىا. 2

مع عنواف االطركحو "مواد االمتحاف  0٠80إين سنن كاليجاغا ، الطالب الًتبية

 كاريا ركم دؾ الدينيةعليا الربامج ادلدرسة  0٠82للفئة  8متقدمة ادلناىج العربية 

(. يف ىذه ك كيغرافيكاف)استعراض مدم مبلءمة ادلواد ، كالعرض ، كاللغة ، 

االطركحو يناقش حتليل اجلدكل كما يتضح من اجلانب من ادلواد ادلادية ، كتقييم 

. كتستويف ادلواد معايَت اجلودة القياسية للمواد ك كيغرافيكاف العرض ، كاللغوية ،

تقييم  حبة حتليل كتاب ادلدرسي يطبع تيغا سَتانكام ك ىي حتليل. البا83اجليدة.

 . ك كيغرافيكاف العرض ، كاللغوية ،
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 0٠81احلكومية فادلباج،  , الرسالة )فادلباج: ادلكتبة اجلامعة رادين فتاح اإلسبلمية0٠8٤بادلدرسة اإلبتدائىة للسنة 
  ( ٠٤3منرة 

17
ادلدرسة عليا الربامج  0٠82للفئة  8مواد االمتحاف متقدمة ادلناىج العربية حتليل يل، حفشة نورل 

التعليم باللغة  ، الرسالة)الدينية كاريا ركم دؾ )استعراض مدم مبلءمة ادلواد ، كالعرض ، كاللغة ، ك كيغرافيكاف(
 .(مع عنواف االطركحو 0٠80، الطالب إين سنن كاليجاغا الًتبيةدلعلمُت يف العربية ككليو تدريب ا



   
 

 ز. منهجية البحث 

, البيانة البحث كمدخلوقبل القياـ البحث, الباحثة أف تبُت عن منهج 

 كمصادرىا, ك طريقة مجع البيانة, كطريقة حتليل البيانة.

 منهج البحث و مدخله .9
Jenis penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian literatur atau 

bisa juga disebut dengan penelitian kepustakaan (library research), yakni 

penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data 

penelitiannya. Tegasnya riset perpustakaan membatasi kegiatannya hanya pada 

bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.
18

 

ىو أحباث األدب أك ديكن تسميتها مكتبات  باحثةقـو بو التنوع البحث الذم س

البحوث )مكتبو البحوث( ، ام البحوث اليت تستخدـ مواد ادلكتبة للحصوؿ علي 

يانات لبحثو. كقاؿ اف مكتبات البحوث تقصر أنشطتها فقط يف مجع ادلواد الب

 للمكتبة كحدىا دكف احلاجة إُف البحث يف ادليداف.

Bahan-bahan atau sumber kepustakaan tersebut akan peneliti gunakan 

untuk menganalisis isi buku ajar bahasa Arab Fasih Berbahasa Arab untuk 

kelas VIII Madrasah Tsanawiyah terbitan Tiga Serangkai dengan KI dan KD 

dalam Kurikulum 2013. Adapun jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 
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memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.
19

 

ادلواد اليت ستستخدمها ادلكتبة لتحليل زلتويات الكتاب العريب الذم جييد اللغة 

 ةالكفاءك  يةىلاألة الكفاء مع منهج تيغا سَتانكامالعربية بالنسبة للفئة الثامنة 

. اما بالنسبة ذلذا النوع من البحوث كتدرج يف البحوث النوعية. 0٠82يف  األساسية

اخلربة يف  البحث النوعي ىو البحث الذم يهدؼ إُف فهم ظاىره ما ىو من ذكم

ىذا ادلوضوع علي سبيل ادلثاؿ السلوكيات ، كالتصورات ، كالدكافع ، كاإلجراءات ، 

 كغَتىا.

  هاالبيانات ومصادر . 4

كمصادر  األساسى من مصادر ةالبيان ا البحثيف ىذ حتتاج يتالبيانات ال

 ثانوم.ال

 مصدر البيانات األساسي( أ 

 الثامنللصف باللغة العربية فصيح , كتاب ادلدرسي مصدر البيانات األساسي

 .0٠83السنو  تيغا سَتانكاميطبع 
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Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian 

dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada 

subjek sebagai sumber informasi yang dicari.
20

 

 

يعٌت البيانات اليت جتد مباشرة من ادلوضوع البحث  مصدر البيانات األساسي

بإستخداـ أدكات القياس اك أدكات اإلسًتجاع البيانات مباشرة كمصدر للمعلومات 

 ادلطلوبة.

 مصدر البيانات الثانوم( ب 
Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak 

langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya.
21

 Sumber ini digunakan 

untuk melengkapi isi serta interpretasi dari sumber data primer. 

أخرل ، كاليت َف يتم من ناحية تم تكمصدر البيانات الثانوم ىو البيانات اليت 

كاستخدمت ىذه ادلصادر لتكميل زلتوم  00.الباحثة من ادلوضوع البحث مباشره من

 ي.ؤلساسكتفسَت مصدر البيانات ال

 :ةستخدمها الباحثتاليت  ةدلصادر الثانويااما 
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أكال، الكتاب بعنواف النص انتزاع الكتاب ، أساسيات التفاىم ، كالكتابة  

ركز ميدياف -أر، يوغياكارتا:  ماسنور موسليشكاستخداـ الكتب ادلدرسية يعمل 

 .0٠8٠السنو من متوسط 

: ج، باندكن سيتيبو ب.ؼ الثانية، الكتاب بعنواف كتابو كتاب الدرس يعمل

 .0٠80يف سن ادلراىقة من العاـ شباب ركزداكاريا 

ثالثا، الكتاب بعنواف الدليل اإلبداعي جيعل ادلواد التعليمية ، كالعمل ادلبتكر 

 .0٠80، يوغياكارتا: ادلغنية الصحافة السنو براستوكالندم 

اندكنيسيا حوؿ دركس  ةرابعا ، البلئحة التنظيمية لوزير التعليم الوطٍت يف مجهوري

، كالكتب مواضيع اللغة العربية 0٠82وثيقة الكتب ادلدرسية ، كادلناىج الدراسية ال

 ادلتعلقة علم النفس التطور ادلعريف للمراىقُت.

 

 

 

 



   
 

 .طرىقةجمع البيانات2

 .توثيقىذا البحث بطريقة ال ةطريقة مجع البيان

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi 

yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan, 

yaitu berupa sumber-sumber dari beberapa literatur yang sesuai dengan objek 

penelitian.
23

 Dokumen ini bisa berupa dokumen publik (seperti koran, makalah, 

laporan kantor) ataupun dokumen privat (seperti buku harian, diary, surat e-

mail).
24

 

باستخداـ طريقة التوثيق ىو األسلوب ادلستخدـ  بحثال امجع البيانات يف ىذ

يف شكل مصادر بعض ادلؤلفات يتوافق مع للحصوؿ على البيانات ادلطلوبة، إال كىي 

كن أف تكوف الوثائق العامة )مثل الصحف، كرقات، دتىذه الوثائق  ىدؼ البحث.

 تقارير عن ادلكتب( أك الوثائق اخلاصة )مثل مذكرات، يوميات، رسالة الربيد(.

ادلادة اللغة العربية الكتب ادلدرسية، مث أما بالنسبة للوثيقة ادلذكورة، إال كىي 

الكتاب حتليل فيما يتعلق بالصك يف شكل مبادئ توجيهية بشأف حتليل احملتول. مت 

الصك الصادر عن ىيئة ادلعايَت "الوطنية ادلتحد حتليل مضموف ادلبادئ التوجيهية 

لوؿ عاـ مع حتليل للنهج العلمي لكتب ادلناىج الدراسية حبجتريد للتعليم" )بسنب( مث 

0٠82. 
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 تحليل البيانات. طريقة ٠

 طريقة حتليل البيانات ىذا البحث بتحليل احملتول . 

 حتليل احملتول  . أ
Peneliti  menganalisis data menggunakan analisis isi (content analysis). 

Analisis isi merupakan sembarang teknik penelitian yang ditujukan untuk 

membuat kesimpulan dengan cara mengidentifikasi karakteristik tertentu pada 

pesan-pesan secara sistematis dan objektif.
25

 Buku ajar ini, peneliti melakukan 

analisa yang dengan menggunakan pedoman analisis isi. Pedoman analisis isi 

yang dipaparkan oleh Masnur Muslich. 

 

يتم حتليل زلتول أم تقنيات البحوث اليت هتدؼ إُف جعل االستدالؿ عن طريق 

ىذا الكتاب ادلدرسي حتديد بعض اخلصائص على الرسائل يف منهجية كموضوعية. 

داللة التحليل احملتول اليت مؤلف  حتليل بإستخداـ أداة يعٍت داللة التحليل احملتول.

 .موسليشماسنور 
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 ح. هيكل البحث 

لسهولة فهم من احملتول يف ىذا البحث, الباحثة تقسم إُف مخسة الفصوؿ, أما   

 ىيكل البحث كما يلى:

، كأىداؼ البحث، : اإلطار العاـ , حيتول عن مقدمة ك أسئلة البحث الفصل األكؿ

، كمنهجية البحث، كالدراسات السابقة، ك افكار النظرية ،أمهية البحثك 

 كىيكل البحث.

: اإلطار النظرل, يبحث عن مصادر التعلم, كتاب ادلدرسي, مادة  الفصل الثاىن

التعليمية, مناسبة فكة ادلادة بأقدارة الكفاءة األىلية كالكفاءة األساسية 

الواردة يف الدرس ادلناىج ادلعينة, دقة ادلادة, دعم ادلواد التعليمية, ادلنهج 

 . 0٠82الدراسي 

خلقة : الوصف العاـ الكتاب ادلدرسي يعٍت التعريف بالكتاب ك  الثالثالفصل 

تيغا  يطبع الثامنللصف باللغة العربية فصيح الكتاب ادلدرسي 

 .سَتانكام

: عرض البيانات كحتليلها كمناقشتها بتضمن ىذا الفصل عن تقارير  الفصل الرابع

فصيح لعربية باللغة االكتاب ادلدرسي مبلءمة كصف ادلادة  البحث يعٍت

 يةىلاألة الكفاءمع  تيغا سَتانكام يطبع الثامنللصف باللغة العربية 



   
 

الكتاب ادلدرسي كصف ادلادة  ةدق, 0٠82يف منهج  األساسية ةالكفاءك 

 ,تيغا سَتانكام يطبع الثامنللصف باللغة العربية فصيح باللغة العربية 

باللغة فصيح باللغة العربية الكتاب ادلدرسي  التعليمية ادلواد دعمكماؿ 

 .تيغا سَتانكام يطبع  الثامنللصف العربية 

 كادلصادر كادلراجع كاالقًتاحات توصياتال: نتائج البحث ك  الفصل اخلامس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 الفصل الثانى
 اإلطار النظري

 
 التعلم مصادر . أ

Sumber belajar adalah segala apa daya, lingkungan, pengalaman yang bisa 

mendatangkan manfaat atau mendukung dan menunjang individu untuk 

berubah ke arah yang lebih positif, dinamis, atau menuju perkembangan, dapat 

disebut sebagai sumber belajar.
26

 

 أك فوائد جتلب أف ديكن كالتجربة كالبيئة، ادلواد، ىي ما شيء كل التعلم صادرادل

 يشار أف ديكن التنمية، ضلو أك كدينامية، إجيابية أكثر اجتاه لتغيَت الدعم كأفراد يدعم

 '.التعليمي ادلصدر' باسم إليها

Secara sederhana, sumber belajar dapat dikatakan sebagai sesuatu yang 

dapat dipergunakan untuk mendukung dan memudahkan terjadinya proses 

belajar. Peserta didik secara aktif mencari dan berinteraksi dengan sumber 

belajar, baik berupa buku, majalah, maupun kegiatan yang dapat dijadikan 

sumber belajar, sehingga kegiatan belajar dapat dilakukan secara individual 

tidak harus dihadiri oleh guru. 
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 لدعم استخدامها ديكن شيء بأهنا توصف أف ديكن التعليمي ادلصدر ببساطة،

 التعلم، مصادر مع لتفاعلكا البحث بنشاط ادلتعلمُت. التعلم عملية حدكث كتسهيل

 كمصدر استخدامها ديكن اليت األنشطة عن فضبل كرلبلت، كتب شكل يف أما

 حيضرىا ال ينبغي فردم أساس على يتم أف ديكن التعلم أنشطة أف حيث للتعلم،

 .ادلدرسُت

Dengan peranan sumber-sumber belajar memungkinkan individu berubah 

dari tidak tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak terampil 

menjadi terampil, dan menjadikan individu dapat membedakan mana yang baik 

dan tidak baik, mana yang terpuji dan mana yang tidak terpuji dan seterusnya.
27

 

 

 أف يفهموف ال من يعرفوف، ال من تغَتت األفراد دتكن التعلم مصادر دكر مع

 جيد كىو أقوؿ أف ديكن الفردية كجيعل ادلهرة، لتصبح ادلهرة غَت العماؿ من تفهم،

 .جرا كىلم الثناء يستحق ال ىذا كحيث بالثناء، جدير كىو جيدة، كليست
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Adapun fasilitas dan sumber belajar memiliki kegunaan sebagai berikut: 

a) Merupakan pembuka jalan dan pengembangan wawasan terhadap proses 

pembelajaran yang akan ditempuh. 

b) Merupakan pemandu secara teknis dan langkah-langkah operasional untuk 

menelusuri secara lebih teliti menuju pada pembentukkan kompetensi secara 

tuntas. 

c) Memberikan berbagai macam ilustrasi dan contoh-contoh yang berkaitan 

dengan kompetensi dasar yang akan dikembangkan. 

d) Memberikan petunjuk dan gambaran kaitan kompetensi dasar yang sedang 

dikembangkan dengan kompetensi dasar lainnya. 

e) Menginformasikan sejumlah penemuan baru dengan mata pelajaran tertentu. 

f) Menunjukkan berbagai permasalahan yang timbul, sebagai konsekuensi logis 

dalam pengembangan kompetensi dasar yang menuntut adanya kemampuan 

pemecahan dari peserta didik yang sedang belajar.
28

 

 

 :التالية باالستخدامات التعليمية كادلوارد للمرافق بالنسبة أما

 .سافر تكوف سوؼ اليت التعلم عملية جتاه رؤل كتطوير الطريق فتح ىو .8

 بناء ضلو الضمَتم من أكثر يف للبحث كالتشغيلية التقنية التدابَت يف كتسًتشد. 0

 .دقة الكفاءات

 بالكفاءات ادلتصلة األمثلة توضع كسوؼ التوضيحية، الرسـو من كاسعة رلموعة يوفر .2

 .األساسية
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 جيرم اليت الضركرية األساسية الكفاءات االتصاؿ عن عامة كحملة التعليمات إعطاء .٤

 .األخرل األساسية الكفاءة مع

 .معينة مواضيع مع جديد اخًتاع من عدد إببلغ .0

 ادلطالب اختصاصات كضع يف منطقية كنتيجة الناشئة، ادلشاكل سلتلف يبُت .0

 .يتعلموف الذين ادلتعلمُت قدرة حلل األساسية
Berdasarkan bentuknya, sumber belajar dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut: 

a) Tempat atau lingkungan alam sekitar di sini adalah di mana saja seseorang bisa 

melakukan proses belajar atau perubahan tingkah laku, maka tempat tersebut 

dapat dikategorikan sebagai tempat belajar. Sebagai contohnya, perpustakaan, 

museum, dll. 

b) Benda  adalah segala benda yang memungkinkan terjadinya perubahan tingkah 

laku bagi peserta didik, maka benda itu dapat dikategorikan sebagai sumber 

belajar. Contohnya, situs, candi, dll. 

c) Orang adalah siapa saja yang memiliki keahlian dan kemampuan tertentu di 

mana peserta didik dapat belajar sesuatu, maka yang bersangkutan dapat 

dikategorikan sebagai sumber belajar. Contohnya, guru, ahli geologi, dll. 

d) Buku adalah segala macam buku yang dapat dibaca secara mandiri oleh peserta 

didik dapat dikelompokkan sebagai sumber belajar. Contohnya, buku 

pelajaran, buku teks, kamus, dll. 

e) Peristiwa dan fakta yang sedang terjadi contohnya adalah peristiwa kerusuhan, 

peristiwa bencana, dan peristiwa lainnya yang guru dapat menjadikan peristiwa 

atau fakta itu sebagai sumber belajar.
29
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 :التاِف النحو على تصنيفها ديكن التعليمي ادلصدر شكلو، على بناء

 أك التعلم بعملية القياـ ديكن شخص حيث ىو ىنا حوؿ الطبيعية بيئة أك مكاف .8

 ادلثاؿ، سبيل على. للتعلم مكاف أهنا على تصنيفها ديكن فإنو السلوؾ، يف تغيَت

 .إٍف متحف، مكتبة،

 تصنيفها ديكن أنو مث للمتعلمُت، السلوؾ يف تغيَت حدكث يسمح أم ىو الكائن .0

 .إٍف ادلعابد، ادلواقع، ادلثاؿ، سبيل على'. التعليمي ادلصدر' أهنا على

 ديكن ادلسألة مث شيئا، تعلم من ادلتعلمُت ديكن اليت كالقدرة اخلربة لديو ىو الشخص .2

 .إٍف اجليولوجيُت، ادلعلمُت، ادلثاؿ، سبيل على'. التعليمي ادلصدر' أهنا على تصنيفها

 قبل من مستقل بشكل قراءهتا ديكن اليت الكتب أنواع كل ميعتجي ديكن ىو الكتاب .٤

 .إٍف كقواميس، ،ادلدرسية الكتب ادلثاؿ، سبيل على. تعلم صادركم الطبلب

 كارثية، كأحداث شغب أعماؿ ىو ادلثاؿ سبيل على حيدث ما قيقةاحلك  األحداث .0

 .تعلم ردصكم أف احلقيقة أك احلدث أف ديكن ادلعلمُت أخرل كأحداث

Adanya berbagai bentuk sumber belajar seperti yang disebutkan di atas, 

jika dimanfaatkan dengan baik dan benar, maka akan menghasilkan sesuatu 

yang bermanfaat, seperti membantu proses jalannya belajar sehingga 

memungkinkan peserta didik belajar secara individual. 

 



   
 

التعليمية علي النحو ادلذكور أعبله ، إذا ما  صادركجود اشكاؿ سلتلفو من ادل

استخدمت بشكل صحيح كصحيح ، فانو سوؼ تنتج شيئا مفيدا ، مثل ادلساعدة 

 يف عمليو التعلم ، كالسماح للمتعلمُت تعلم شكل فردم.

 

 كتاب المدرسيب. 

توضع ببُت يدم التبلميذ كترافقة يف الكتاب ادلدرسي ىو ادلادة األساسية اليت 

ادلدرسة ك ادلنرلة, كما أنو يرسم للمدرس ادلستول الذم جيب أف يصل بطبلبو إليو. 

 2٠فهو كسيلة ىامة يستعُت هبا ادلدرس كالتبلميذ يف عملية التعليم كالتعلم.

 Dalam dunia pendidikan, buku merupakan dari bagian kelangsungan 

pendidikan. Buku sebagai bahan ajar didefinisikan sebagai buku yang berisi 

suatu ilmu pengetahuan hasil analisis terhadap kurikulum dalam bentuk 

tertulis.
31

 Buku ajar dalam istilah Bahasa Arab diterjemahkan dengan al-kitab 

al-ta’limi. Bahan ajar Bahasa Arab juga secara garis besar dapat 

dikelompokkan menjadi bahan ajar cetak dan non cetak. Yang termasuk bahan 

ajar Bahasa Arab cetak adalah buku ajar Bahasa Arab, lembar kerja siswa 

(LKS) Bahasa Arab, dll. Sedangkan jenis bahan ajar Bahasa Arab non cetak 

adalah video, slide, dan lain-lainnya.
32
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 يف ادلنهج لنتائج حتليل عليالكتاب ادلدرسي يعٍت الكتاب الذم حيتول العلم 

 ادلواد جتميع ديكن كما. العربية باللغة مًتمجو ادلدرسي باالكت .مكتوب شكل

 التعلم مواد تشمل اليت. ادلطبوعة كغَت ادلطبوعة التعليمية ادلواد يف العربية التعليمية

 يف .اٍف العربية،( مصنفو) تبلميذال عمل كرقو ، العربية اللغة كتاب ىي العربية طباعة

 .كغَتىا ، كالشرائح ، الفيديو ىي العربية غَت للطباعة التعليمية ادلواد أنواع اف حُت

Buku pelajaran atau buku teks yaitu buku yang berisi uraian bahan tentang 

mata pelajaran atau bidang studi tertentu, orientasi pembelajaran, dan 

perkembangan siswa untuk diasimulasikan. Buku ini dipakai sebagai sarana 

belajar dalam kegiatan pembelajaran di sekolah.
33

 Buku teks  pelajaran adalah 

buku yang berisi ilmu pengetahuan yang diturunkan dari kompetensi dasar 

yang tertuang dalam kurikulum , di mana buku tersebut digunakan oleh peserta 

didik untuk belajar.
34

 

 

 رلاؿ أك مبوضوع ادلتعلقة للمادة كصفا يتضمن مدرسي كتاب أك ةمدرسي كتب

 يف للتعلم كاداه الكتاب ىذا كيستخدـ. للطلبة كالتطوير كالتوجيو كالتعلم الدراسة

 ادلعرفة علي حيتوم كتاب ىو ادلدرسية الكتب درس .ادلدرسة يف التعلم ةأنشط

 استخداـ مت كاليت ، الدراسية ادلناىج يف ادلذكورة ةاالساسي الكفاءة من ادلستمدة

 .للتعلم ادلتعلمُت قبل من الكتاب
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 Masnur Muslich, Teks Book Writing,(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 24 
34

 Andi Prastowo, Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif (Yogyakarta: DIVA 

Press, 2015), hlm. 168 



   
 

Selain itu, dalam permendiknas nomor 2 tahun 2008 pasal 1 menyatakan 

bahwa “ buku teks adalah buku acuan wajib untuk digunakan di satuan 

pendidikan dasar dan menengah atau perguruan tinggi yang memuat materi 

pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan, ketakwaan akhlak mulia 

dan kepribadian, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan 

kepekaan dan kemampuan estesis, peningkatan kemampuan kinestetis dan 

kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan”.
35

 

 

 كتاب" اف 8 ادلادة تنص 0 العددكزير الًتبية كالثقافة  من ، ذلك إُف ةاالضاف

 الكلية أك كالثانوم االبتدائي التعليم كحدات يف الستخدامو مرجعي كتاب ىو النص

احبلؽ الكردية  واتّقا لذلك ، االدياف زيادة أجل من تعليمية مواد علي حتتوم اليت

 ، ةاجلمالي ةكقدر  حساسية كزيادة ، كالتكنولوجيا العلم كإتقاف ، النبيلة كالشخصية

 ". للتعليم الوطٍت ادلستوم أساس علي كضعت اليت كالصحة ةحركي ةقدر  كزيادة

Secara khusus buku teks pelajaran dibedakan menjadi dua macam, yaitu 

buku teks utama dan buku teks pelengkap. Buku teks utama berisi bahan-bahan 

pelajaran suatu bidang studi yang digunakan sebagai buku pokok bagi peserta 

didik dan pendidik. Sedangkan buku teks pelengkap adalah buku yang sifatnya 

membantu atau merupakan tambahan bagi buku teks utama serta digunakan 

oleh pendidik dan peserta didik.
36
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 مها ، نوعُت كبُت ادلدرسية الكتب درس بُت التفريق يتم ، التحديد كجو كعلي

 علي الرئيسي الكتاب كحيتوم. التكميلية الدراسية كالكتب الرئيسي ادلدرسي الكتاب

. كادلربيُت للمتعلمُت ةرئيسي ةمدرسي ككتب تستخدـ الدراسة رلاؿ من دراسية مواد

 إُف ةباالضاف أك مفيد ىو الذم الكتاب ىو يةالنص التكميلية الكتب اف حُت يف

 .كادلتعلمُت ادلعلمُت قبل من ادلستخدمُت ككذلك للكتاب الرئيسي النص

Dapat kita pahami bahwa buku ajar utama berisi informasi atau topik 

utama yang ingin disampaikan kepada siswa atau harus dikuasai siswa. 

Umumnya bahan ajar utama berbentuk bahan ajar cetak. Sedangkan buku ajar 

pelengkap dapat berupa informasi atau topik tambahan yang terintegrasi 

dengan bahan ajar utama, atau informasi atau topik pengayaan wawasan siswa. 

Biasanya buku ajar pelengkap terdiri dari bahan pendukung cetak (materi 

pengayaan, bacaan, jadwal, silabus), bahan pendukung non cetak (kaset,CD, 

VCD). 

 مواضيع أك معلومات علي حيتوم ةالرئيسي ةادلدرسي الكتاب اف نفهم اف ديكننا

 ةطباع الرئيسية التعليمية ادلواد عموما. يتقن اف جيبتلميذ  أك تبلميذال إُف نقلها مثل

 معلومات تكوف اف ديكن ادلدرسي الكتاب اف حُت يف. شكل علي--التعليمية ادلواد

 اإلثراء أفكار أك معلومات أك ، الرئيسية ادلواد مع تتكامل اضافيو مواضيع أك ةتكميلي

 تكميليو مطبوعات من مؤلفو ادلدرسية للكتب الداعمة ادلواد تكوف ما كعاده. تبلميذال



   
 

 الداعمة كادلواد ،( الدراسي كادلنهج ، الزمٍت كاجلدكؿ ، كالقراءات ، التخصيب مواد)

 ).،كاالسطوانو ادلدرلة كاألقراص ، الشرائط) ادلطبوعة غَت
Dari beberapa paparan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa buku 

teks adalah buku yang berisi uraian tentang mata pelajaran tertentu, yang 

disusun secara sistematis oleh pakar bidang berdasarkan kurikulum tertentu, 

dan telah diseleksi berdasarkan kurikulum tertentu, dan telah diseleksi 

berdasarkan tujuan pembelajaran serta dilengkapi dengan sarana pengajaran 

yang serasi dan mudah dipahami oleh para pemakainya di sekolah-sekolah 

sehingga menunjang suatu program pengajaran. 

 

 ىو النص كتاب اف إُف اخللوص ديكن ، أعبله الواردة لآلراء التعرض بعض كمن

 رلاالت إُف استنادا بانتظاـ اخلرباء يرتبو ، معُت مواضيع أكصاؼ يتضمن كتاب

 كقد ، احملددة الدراسية ادلناىج أساس علي اختَتكا كقد ، الدراسية ادلناىج من زلدده

 كيسهل التدريس بُت للمواءمة بوسيلة ةرلهز  كىي التعلم أىداؼ أساس علي اختَتت

 .التدريس برنامج لدعم ادلدارس يف يرتديها من قبل من فهمها

Dilihat dari isi dan penyajiannya, buku teks pelajaran berfungsi sebagai 

pedoman manual bagi siswa dalam belajar dan bagi guru dalam membelajarkan 

siswa untuk bidang studi atau mata pelajaran tertentu. Pedoman belajar bagi 

siswa berarti siswa menggunakannya sebagai acuan utama dalam: 



   
 

 كدليل يستخدـ ادلدرسية الكتب درس فاف ، كاخلدمة احملتوم إُف استناد

 موضوع أك الدراسة دليداف تبلميذال يف كللمعلمُت التعلم رلاؿ يف تلميذةلل إرشادم

 :يف أساسي كمرجع استخدامها يعٍت تبلميذال لتعلم التوجيهية ادلبادئ. معُت
1. Mempersiapkan diri secara individu atau kelompok sebelum kegiatan belajar 

di kelas 

2. Berinteraksi dalam proses pembelajaran di kelas 

3. Mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru, dan 

4. Mempersiapkan diri untuk tes atau ujian formatif dan sumatif. 

 

 الدراسية الفصوؿ يف التعلم ةأنشط قبل اجلماعي أك الفردم االعداد. 8

 الدراسية الفصوؿ يف التعلم ةعملي يف التفاعل. 0

 ك ، للمعلمُت ادلعطية ادلهاـ علي العمل. 2

 .االمتحاف التكوين أك لبلختبار التحضَت. ٤

Bagi guru, buku teks pelajaran dipergunakan sebagai acuan dalam: 

1. Membuat desain pembelajaran 

2. Mempersiapkan sumber-sumber belajar lain 

3. Mengembangkan bahan belajar yang konstektual  

4. Memberikan tugas, dan 

5. Menyusun bahan evaluasi.
37
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 :يف كمرجع ادلستخدـ النص الدرس ككتاب ، للمعلمُت

 التصميم دراسة إنشاء. 8

 األخرل التعليمية ردصاادل . اعداد0

  ةسياقي تعليمية مواد . كضع2

 ، مهمة إعطاء .٤

 .ادلواد تقييم جتميع. 0

 

 مادة التعليمية. ج

اللغة، كاللغة نظاـ، بل عندما حتللها سنجد أهنا تعد ادلادة التعليمية أساسا لتعليم 

أكثر من نظاـ، إهنايف احلقيقة نظاـ النظاـ، فنحن أكالصلد نظاـ األصوات، الذم 

يتكوف منو نظاـ األشكاؿ )الكلمة(، الذم يؤدم بدكره إُف نظاـ البينة أك الًتكيب، 

 21كىذه األنظيمة الثبلثة تؤدم إُف نظاـ رابع ىو نظاـ ادلعٌت.
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يعد الكتاب أىم مواد التعليم، كمن ىنا فإف ادلربُت يوصوف بالعناية بإعداده كال 

 27سيما تلك ادلواد اليت تعٌت بتعليم اللغة العربية لغَت الناطقُت هبا.

Materi berarti benda, barang, segala sesuatu yang tampak, sesuatu yang 

menjadi bahan (untuk disajikan, dipikirkan, dibicarakan, dilarang, dsb).
40

 

Sedangkan materi dalam pembelajaran bahasa Arab biasa disebut dengan 

“bahan ajar Bahasa Arab” yaitu Al-mawad Ad-Dirasiyyah atau al-mawad al-

Ilmiyyah.
41

 

 الذم الشيء كىو ، شيء كل كيبدك ، كالسلع ، للكائنات ادلادية الوسائل

 اف حُت يف(.  اٍف ، كحظرت ، كناقش ، جيداسية مدر  ، ستقدـ اليت) ادلادية يصبح

 ."العربية التعليمية ادلواد" إُف يشار ما عاده العربية اللغة تعلم يف ادلواد

كيف ضوء ىذه ادلناقشة ديكن اخلركج مبجموعة من ادلبادئ كاألسس الشركط 

 األساسية لتعليم اللغة العربية كمنها:اللغوية اليت ينبغي أف تراعى يف إعداد ادلواد 

 أ. أف تعتمد ادلادة اللغة العربية الفصحى لغة ذلا.

 ب. أف تعتمد ادلادة على اللغة األساسية شلثلة يف قائمة مفردات شائعة.

                                                           
 27ص.  عبد الرمحن بن إبراىيم الفوزاف . إضاءات دلعلمُت اللغة العربية لغَت الناطقُت.  27

40
 Tim penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 997  

41
 Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Mudloc, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia , cet  VIII, 

(Jakarta: Multi Karya Grafika, 1998) hlm. 1578 



   
 

 ج. أف تعاًف ادلادة اذلجاء كحتليل الكلمة كتركيبها.

 د. أف تعتٍت بالرمز كالصوت لكل حرؼ.

 بالكلمة كاجلمل كليس باحلرؼ.ق. أف تبدأ ادلادة 

 ك. أف تعتمد ادلادة على الًتكيب الشائعة اإلستعماؿ.

 ز. أف يربز الًتكيب ادلقصود كيتم التدريب عليو.

 ٤0س. أف تأخذ الكلمات الوظيفة إىتماما كبَتا.

Ada beberapa faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam menyusun 

materi pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing, yaitu: 

1. Kesesuaian materi pembelajaran dengan usia perkembangan peserta didik 

2. Kesesuaian materi pembelajaran dengan tujuan pembelajaran 

3. Kesesuaian materi pembelajaran dengan konteks sosial peserta didik  

4. Kesesuaian materi pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik 

5. Sistematika penyusunan materi pembelajaran.
43
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 للغة ادلادم التعلم تاليف يف مراعاهتا ينبغي اليت ةاذلام العوامل من العديد كىناؾ

 :ام ، ةأجنبي كلغة العربية

 السن يف ادلتعلمُت تقدـ مع التعليمية ادلواد مبلءمة . مدم8

 التعلم بغرض التعليمية ادلواد . مبلءمة0

 للمتعلمُت االجتماعي السياؽ مع التعليمية ادلواد مبلءمة . مدم2

 ادلتعلمُت الحتياجات التعليمية ادلواد مبلءمة . مدم٤

 .التعليمية للمواد ادلنهجي االعداد. 0
 

Dalam hal kelayakan isi, ada tiga indikator yang harus diperhatikan dalam 

pengembangan buku ajar bahasa Arab agar memenuhi kriteria buku ajar yang 

baik yaitu, kesesuaian uraian materi dengan kompetensi inti (KI) dan 

kompetensi dasar (KD) yang terdapat dalam kurikulum pelajaran yang 

bersangkutan, keakuratan materi, dan materi pendukung pembelajaran. 

 

 اعداد يفمببلحظة  جيب مؤشرات ةثبلث ىناؾ ، احملتوم مبلءمة مبدم يتعلق كفيما

 كمبلءمة :اجليد ادلدرسي الكتاب معايَت استيفاء أجل من عريب مدرسي كتاب

, ادلعنية ادلناىج الدرس يف الواردة ةساسياأل الكفاءة كاألىلية  الكفاءة مع الوصف

 .التعلم ادلواد كدعم, ادلواد كدقو

 



   
 

 
1) Kesesuaian Uraian Materi dengan KI dan KD 

 Indikator kesesuaian uraian materi dengan KI dan KD, diarahkan pada hal-

hal berikut. 

a. Kelengkapan Materi 

Materi yang disajikan dalam buku teks minimal memuat semua materi pokok 

bahasan dalam aspek ruang lingkup yang mendukung tercapainya KI dan KD 

yang telah dirumuskan dalam kurikulum mata pelajaran yang bersangkutan. 

 

 في الواردة األساسية الكفاءة واألهلية  الكفاءة ناسب وصف المادة بأقدارةم .9

 المعنية المناهج الدرس

 تكاملة ادلادة أ(

حتتوم ادلواد ادلقدمة يف الكتاب النصي علي األقل علي مجيع اجلوانب  تكاملة ادلادة

ادلادية دلوضوع نطاؽ ىذا الدعم ، كىو اإلصلاز الذم دتت صياغتو يف ادلناىج 

 الدراسية للمواضيع ادلعنية.

 

b. Keluasan Materi  

Penyajian konsep, definisi, prinsip, prosedur, contoh-contoh, dan pelatihan 

yang terdapat dalam buku teks sesuai dengan kebutuhan materi pokok yang 

mendukung tercapainya KI dan KD. Materi (termasuk contoh dan latihan) 

dalam buku teks menjabarkan substansi minimal (fakta, konsep, prinsip, dan 

teori) yang terkandung dalam KI dan KD. 



   
 

 ادلادةكاسعة  (ب

كالتدريب الواردة  ةعرض ادلفهـو كالتعريف كادلبادئ كاإلجراءات كاالمثلادلادة كاسعة 

 الكفاءة يف الكتاب ادلدرسي كفقا الحتياجات ادلوضوع الذم يدعم إصلاز التعليم

كالتمارين( يف كتاب النص  ةاالمثل ادلواد )مبا يف ذلكة ك ساسياأل الكفاءة كاألىلية 

يف ادلصادر حيدد ادلادة ىي احلد األدىن )احلقائق كادلفاىيم كادلبادئ كالنظريات( 

 ة.ساسياأل الكفاءة كاألىلية  الكفاءة
c. Kedalaman Materi 

Materi yang terdapat dalam buku teks memuat penjelasan terkait dengan 

konsep, definisi, prinsip, prosedur, contoh, dan pelatihan agar siswa dapat 

mengenali gagasan atau ide, mengidentifikasi gagasan, menjelaskan ciri suatu 

konsep atau gagasan, dapat mendefinisikan, menyusun formula/rumus/aturan 

, mengonstruski pengetahuan baru, dan menerapkan pengetahuan sesuai 

dengan KI dan KD yang telah dirumuskan. Uraian materinya harus sesuai 

dengan ranah kognitif, afektif dan psikomotorik yang dituntut KI dan KD. 

Tingkat kesulitan dan kerumitan materi disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan kognitif siswa. 

 ةادلاد ةعمق (ج

ادلواد الواردة يف نص الكتاب حيتوم على تفسَتات ادلفاىيم ذات ىي  ةادلاد ةعمق

 تبلميذالصلة، التعاريف، كادلبادئ، كاإلجراءات، كأمثلة، كالتدريب حىت يتعرؼ ال

على مفهـو أك فكرة، حتديد الفكرة، كيشرح اخلصائص مفهـو أك فكرة، فإنو ديكن 

أف يكوف تعريف كإنشاء قواعد الصيغة/صيغ/مينجونسًتكسكي، معارؼ جديدة، 



   
 

جيب أف دتتثل ك  كقد مت كضع كفاءة األىلية ككفاءة األساسيةلكتطبيق ادلعرفة كفقا 

ريف كالعاطفي كالنفسي احلركي كدينار  ادلعتلميذ مواد دعاية مغاُف فيها رلاؿ كي 

كوييت. مستول الصعوبة كالتعقيد للمواد اليت تتكيف مع مستول النمو ادلعريف 

 .تبلميذلل

2. Keakuaratan Materi 

Indikator keakuratan materi diarahkan pada sasaran berikut. 

a. Akurasi Konsep dan Defenisi 

Materi dalam buku teks harus disajikan secara akurat untuk menghindari 

miskonsepsi yang dilakukan siswa. Konsep dan defenisi harus dirumuskan 

dengan tepat untuk mendukung tercapainya KI dan KD. 

 

 . دقة المادة4

 مؤشرات دقة ادلواد اليت تستهدؼ أىدافا ىنا.

 دقة فكرة كتعريف (أ

ينبغي أف تقدـ ادلادة الواردة يف الكتاب ادلدرسي بدقة تفاديا  كتعريفدقة فكرة 

 مفهـو كديفينيسي ينبغي أف تصاغ بدقة لدعم حتقيق ؿ للطبلب ادلفاىيم اخلاطئة.

 ة.ساسياأل الكفاءة كاألىلية  الكفاءة

 

 



   
 

b. Akurasi Prinsip 

Prinsip merupakan salah satu aspek yang digunakan untuk menyusun suatu 

teori. Prinsip-prinsip yang tersaji dalam buku teks perlu dirumuskan secara 

akurat agar tidak menimbulkan multi-tafsir bagi siswa. 

 ادلبدأ دقة (ب

ادلبادئ ادلوجودة  ىو كاحد من اجلوانب اليت يتم استخدامها لبناء نظرية. ادلبدأ دقة

جيب أف تصاغ بدقة حىت ال تتعرض لتحليل متعدد السبب  يف الكتب ادلدرسية

 .تبلميذلل

c. Akurasi Prosedur  

Prosedur merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai 

suatu sasaran tertentu  . Prosedur harus dirumuskan secara akurat sehingga 

siswa melakukan kekeliruan secara sistematis. 

 

 

  اتاإلجراء دقة (ج

 بدقة تصاغ أف ينبغي اإلجراءاتك  معُت ىدؼ لتحقيق اختاذىا ينبغي اليت اخلطوات

 .منهجية بأخطاء القياـ تبلميذال أف حيث
d. Akurasi contoh, fakta, dan ilustrasi 

Konsep, prinsip, prosedur, atau rumus harus diperjelas oleh contoh, fakta dan 

ilustrasi yang disajikan secara akurat. Dengan cara demikian siswa tidak 

hanya memahami suatu pengetahuan secara verbalistis 

 

 



   
 

 التوضيحيةكاحلقيقة, ك  ،األمثلة دقة (د

 الصيغة أك اإلجراءات أك ادلبادئ أك ادلفاىيمىي  التوضيحيةكاحلقيقة, ك  ،األمثلة دقة

 فهم الطريقة هبذه. بدقة كترد التوضيحية كالرسـو كالوقائع، باألمثلة، توضيحها ينبغي

 .فَتباليستيس يف معرفة فقط ليس تبلميذال
e. Akurasi soal  

Penguasaan siswa atas konsep atau prinsip harus dibangun oleh soal-soal 

yang disajikan secara akurat. 

 السؤاؿ دقة ق.

 بادلشاكل يرتكز أف ينبغي مبدأ أك مفهـو على يزيد ما الطالب إتقاف السؤاؿ دقة

 .بدقة عرضت اليت

 
3. Materi Pendukung Pembelajaran 

 Indikator materi pendukung pembelajaran diarahkan pada hal-hal berikut: 

a. Keterkinian fitur, contoh, dan rujukan 

Fitur (termasuk uraian, contoh, dan latihan) mencerminkan peristiwa atau 

kondisi terkini. Keterkinian ini terlihat pada sumber atau rujukan yang 

digunakan. Pada umumnya, rujukan yang layak digunakan dalam buku teks 

maksimal menggunakan rujukan lima tahun terakhir. 

 

 

 

 



   
 

 التعليمية المواد دعم. 2
 :يلي ما تستهدؼ للتعليم ادلادية ادلؤشرات تدعم

 كادلراجع األمثلة، ،ادلستجدات ةيز شلأ( 

 .اجلارية األحداث أك الظركؼ تعكس( كدتارين كأمثلة كصف ذلك يف مبا) يزاتمادل

 يتم عاـ، بشكل. استخدامو يتم الذم ادلرجع أك ادلصدر يف يبحث ادلستجدات

 السنوات مينجاناكاف أقصى كحد ادلرجعية الكتب يف الصحيح اقتباس استخداـ

 .ادلاضية اخلمس
b. Penalaran 

Penalaran ini berperan pada saat siswa harus membuat kesimpulan. Oleh 

karena itu, materi dalam buku teks perlu memuat uraian, contoh, tugas, 

pertanyaan, atau soal latihan yang mendorong siswa untuk secara runtut 

membuat kesimpulan yang sahih (valid). Materi dapat pula memuat soal-soal 

terbuka , yaitu soal-soal yang menuntut siswa untuk memberikan jawaban 

atau strategi penyelesaian yang bervariasi. 

 

 عتباراإل ب(

 كلذلك،. استنتاجات جلعل الطبلب يكوف عندما كقت يف دكر لو عتباراإل ىذا

 أك سؤاؿ أك ادلهاـ أمثلة، الوصف، لتحميل ادلدرسية الكتب يف ادلادية االحتياجات

 صحيح استنتاج إُف التوصل بغية أف على تبلميذال تشجع اليت التدريبات مشكلة



   
 

 تتطلب اليت األسئلة أم مفتوحة، أسئلة على أيضا حتتوم قد ادلوادك  (صحيح)

 .االسًتاتيجية إصلاز أك إجابات لتقدًن الطبلب
Komunikasi (write and talk) 

Materi dalam buku teks hendaknya memuat contoh atau latihan untuk 

mengkomunikasikan gagasan, baik secara tertulis maupun lisan, untuk 

memperjelas keadaan atau masalah yang sedang dipelajari atau dihadapi. 

Komunikasi tertulis dapat disampaikan dalam berbagai bentuk seperti simbol, 

tabel, diagram, atau media lain, komunikasi lisan dapat dilakukan secara 

individu, berpasangan atau kelompok 

 

 (كزلادثة كتابة) االتصاالتج( 

 األفكار، التواصل ادلمارسة أك أمثلة على حتتوم أف جيب ادلدرسية الكتب يف مادة

ك   تواجو اليت أك دراستها جترم اليت القضايا أك الظركؼ لتوضيح كالشفوية، اخلطية

 أك جداكؿ الرموز، مثل سلتلفة أشكاؿ يف الرسائل تسليم يتم أف ديكن كتب

 على بو القياـ ديكن الشفهي االتصاؿ األخرل، اإلعبلـ كسائل أك ختطيطية رسومات

 .رلموعات يف أك أزكاج يف حدة،
d. Kemenarikan Materi  

Materi dalam buku teks hendaknya memuat uraian, strategi, gambar, foto, 

sketsa, cerita sejarah, contoh, atau soal-soal menarik yang dapat menimbulkan 

minat siswa untuk mengkaji lebih jauh. Apabila siswa tertarik terhadap materi 

yang dipelajari, ia akan terangsang untuk mempelajarinya lebih jauh 

 



   
 

 القبض على ادلوادد( 

جيب أف حتتوم ادلواد ادلوجودة يف الكتاب على أكصاؼ أك اسًتاتيجيات أك 

ات أك قصص تارخيية أك أمثلة أك أسئلة مثَتة لبلىتماـ رسومات أك صور أك اسكتش

، مهتمنا بادلواد قيد الدرس تلميذالدلزيد من الدراسة. إذا كاف  تبلميذقد تثَت اىتماـ ال

 .فسيتم إثارتو لدراستو بشكل أكرب
e. Mendorong Mencari Informasi Lebih Jauh  

Materi dalam buku teks hendaknya memuat tugas-tugas yang mendorong 

siswa untuk memperoleh informasi lebih lanjut dari berbagai sumber lain 

seperti internet, buku, artikel, dsb.
44

 

 

  ادلعلومات من مزيد عن البحث تشجيع )ك

 على تبلميذال تشجع اليت ادلهاـ على حتتوم أف ينبغي ادلدرسية الكتب يف مادة

 كالكتب، اإلنًتنت، مثل سلتلفة أخرل مصادر من ادلعلومات من مزيد على احلصوؿ

  .إٍف كادلقاالت،
Landasan utama yang perlu diperhatikan dalam penulisan buku teks adalah 

landasan kurikulum. Itu berarti bahwa setiap penulisan buku teks harus 

memahami dan menguasai teori yang terkait dengan bidang keilmuan atau 

bidang studi yang ditulisnya. Dengan demikian, penulis buku teks bahasa Arab 

misalnya, harus memahami dan menguasai materi yang terkait dalam bidang 

studi bahasa Arab. 
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 كىذا. الدراسي ادلنهج يف زاكية حجر مدرسي كتاب يف مبلحظة الرئيسي ادلدرج

 أك حبقوؿ ادلرتبطة النظريات كماجستَت نفهم أف جيب كتابة الكتاب نص أم أف يعٍت

 فهم جيب ادلثاؿ، سبيل على العريب النص مؤلف كىكذا،. كتب الدراسة من حقل

 .العربية اللغة بدراسة ادلتصلة ادلواد كإتقاف

 
d. Kurikulum 2013 

1. Definisi Kurikulum 2013 

Kurikulum 2013 merupakan implementasi dari UU no. 32 tahun 2013. 

Kurikulum 2013 ini merupakan kelanjutan dan penyempurna dari Kurikulum 

Berbasis Kompetensi (KBK) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP). Akan tetapi lebih mengacu pada kompetensi sikap, pengetahuan dan 

keterampilan secara terpadu, sebagaimana amanat UU 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional yang terdapat pada pasal 35,
45

 di mana kompetensi 

lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah 

disepakati. Paparan ini merupakan bagian dari uji publik kurikulum 2013 yang 

diharapkan dapat menjaring pendapat dan masukan dari masyarakat secara 

positif. Perubahan kurikulum ini merupakan akibat dari perkembangan 

masyarakat, sehingga kurikulum bersifat dinamis dalam mengikuti 

perkembangan dan tantangan zaman.
46
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Fermana,2006), h. 83 
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 Syarwan Ahmad, “Problematika  Kurikulum 2013 dan Kepemimpinan Instruksional 
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 4٤92 الدراسي د. منهج

 4٤92 لعام الدراسي منهاج .9

 استمرار ىو ىذا. 0٠82 لعاـ 20 رقم القانوف من الدراسية ادلناىج تنفيذ ىو

 كحدة كادلنهج( كبك) الكفاءة على القائم للمنهج كمكمبلن  0٠82 الدراسي للمنهج

 ادلعارؼ كإدماج ادلواقف، اختصاص إُف تشَت أكثر كلكن(. كتسب) التعليم مستول

 ادلادة يف الواردة الوطٍت التعليم نظاـ حوؿ 0٠٠2 سنة قانوف 0٠ كوالية كادلهارات،

 كادلعارؼ، ادلواقف خرجيي كتشمل القدرة اخلرجيُت تأىيل اختصاص ىو حيث ،20

 يتوقع اجلمهور من جزء التعرض ىذا. عليها ادلتفق الوطنية للمعايَت كفقا كادلهارات

 ىذا يغَت. إجيابية اجملتمع من كمسامهات آراء التقاط ديكن 0٠82 ادلناىج اختبار

 تطورات أعقاب يف دينامية الدراسي ادلنهج أف حيث اجملتمع، لتطور نتيجة ىي ادلنهج

 .العصر كحتديات

 

 

 

 



   
 

2. Tujuan Kurikulum 2013 

Tuntutan masyarakat terhadap pendidikan juga diterjemahkan dalam 

bentuk rencana pembangunan pemerintah. Tuntutan tersebut harus 

diterjemahkan pula menjadi tujuan setiap jenjang pendidikan, lembaga 

pendidikan, dan tujuan kurikulum.
47

 Kurikulum 2013 bertujuan untuk 

mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai 

pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif dan inovatif, dan 

afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan peradaban dunia.
48

 

 4٤92 عام هو الدراسي المنهج من . غرض4

. احلكومة كضعتها اليت التنمية خطة شكل يف التعليم علىالتلميذ  يًتجم كما

 األىداؼ مستويات من مستول كل إُف أيضا ادلطالبات ىذه تًتجم أف جيب

 يهدؼ 0٠82 ادلنهج.  الدراسية ادلناىج كأىداؼ التعليمية، كادلؤسسات التعليمية،

 كمواطن كشخص العيش على القدرة لديهم البشر أف حيث إندكنيسيا إعداد إُف

 على قادرة كوهنا عن فضبل كالعاطفية كاالبتكارية كاإلبداعية كاإلنتاجية يعتقدكف الذين

 .العادلية كاحلضارة الدكلة، األمة، ع،اجملتم حياة يف ادلسامهة

 

 
                                                           

47
 Arfah Ibrahim, “Tujuan Pendidikan dalam Aspek Kurikulum Indonesia”, Islamic 

Studies Journal [Online], Vol. 2, No. 1, 2014, h. 186. (diakses 10 maret 2018) 
48

 Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Implementasi Kurikulum 2013 di 

Madrasah, (KEMENAG RI, 2014), h. 4. 



   
 

3. Penyusunan Kurikulum 2013  

1. Landasan yuridis yaitu dari PP 32 tahun 2013 tentang perubahan atas PP nomor 

19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 

2. Landasan psikologis, terdapat dua cabang ilmu psikologis yang berkaitan erat 

dalam proses pengembangan kurikulum, yaitu psikologi perkembangan dan 

psikologi belajar. Psikologi perkembangan merupakan ilmu yang mempelajari 

tentang perilaku individu berkenaan dengan perkembangannya. Sedangkan 

psikologi belajar merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu 

dalam konteks belajar. 

3. Landasan konseptual, kurikulum dan pendidikan merupakan dua konsep yang 

harus dipahami terlebih dahulu, seperti manusia sejak lahir telah mempunyai 

potensi dasar, usaha agar mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara 

optimal, potensi tersebut agar dapat dikembangkan sehingga mampu 

bertanggung jawab dalam potensi yang dimiliki dengan berpedoman kepada 

hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang mempunyai beberapa karakter 

yang tertanam dalam dirinya selain kompetensi. 

4. Landasan filosofis, dapat membantu segala hal yang berhubungan dengan 

kurikulum yang didasarkan kepada bagaimana sekolah dan kelas diorganisir. 

Pentingnya filsafat dapat menentukan keputusan-keputusan dalam sebuah 

kurikulum seperti: merumuskan tujuan pendidikan, menyeleksi dan 

mengorganisasikan pengetahuan.
49
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 4٤92 عام الدراسية المناهج . إعداد2

تنظيم  التغيَتات حوؿ 0٠82سنة   20من تنظيم احلكومة  القانوين األساسأ( 

 .التعليم معايَت حوؿ 0٠٠0 سنة 87 رقم احلكومة

 تطوير عملية يف كثيقا ارتباطان  النفسية العلـو من اثنُت ىناؾ النفسي، مؤسسةب( 

 النفس علم. التعلم كسيكولوجية التنموم النفس علم مها الدراسية، ادلناىج

 النفس علم تدرس حُت كيف. بتنميتها يتعلق فيما الفرد سلوؾ دراسة ىو التنموم

 .التعلم إطار يف الفردم السلوؾ دراسة ىو

 يفهم أف جيب اليت اثنُت ادلفاىيم ىي كالتعليم الدراسية كادلناىج ادلفاىيم تأريضج( 

 النمو حتقيق بغية أساسية، جهود زلتملة أ كقد الوالدة منذ اإلنساف مثل مسبقان،

 يف ادلسؤكلية حتمل على قادرة أهنا حبيث كضعت تكوف أف كديكن كالتنمية، األمثل،

 األحرؼ بعض قد االجتماعية بكوف يتعلق فيما البشر مع اإلمكانيات، يف النظر

 .اختصاصها إُف باإلضافة ذاتو حد يف ادلضمنة

 استنادان  الدراسية بادلناىج ادلتصلة ادلسائل مجيع يف الفلسفية، التأريض مساعدة كند( دت

 يف ادلقررات الفلسفة أمهية حتديد كديكن. كالفصوؿ ادلدرسة تنظيم كيفية إُف

 .ادلعارؼ كتنظيم كاختيار التعليمية، األىداؼ صياغة: ذلك يف مبا الدراسية ادلناىج



   
 

 

4. Prinsip-prinsip Kurikulum 2013 

1. Dari siswa diberi tahu menuju siswa mencari tahu; 

2. Dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka 

sumber; 

3. Dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan 

pendekatan ilmiah; 

4. Dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi; 

5. Dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu; mata pelajaran dalam 

pelaksanaan kurikulum 2013 menjadi komponen sistem terpadu; 

6. Dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran 

dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi; 

7. Peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisikal (hardskill) dan 

keterampilan mental (softskill); 

8. Pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan siswa 

sebagai pembelajar sepanjang hayat; 

9. Pembelajaran yang menerapkan nilainilai dengan memberi keteladanan (ing 

ngarso sung tulodo), membangun kemauan (ing madyo mangun karso), dan 

mengembangkan kreatifitas siswa dalam proses pembelajaran (tut wuri 

handayani); 

10. Pembelajaran berlangsung di rumah, di sekolah dan di masyarakat; 

11. Pembelajaran menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja 

adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas; 

12. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas pembelajaran; 

13. Pengakuan atas perbedaan individu dan latar belakang budaya bangsa.
50
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 4٤92 الدراسي المنهج . مبادئ٠

 ما؛ معرفة تبلميذال جتاه إخطار تبلميذال من. 8

 ادلصادر؛ من التعلم على تقـو متنوعة رلموعة يف للتعلم الوحيد كادلصدر ادلعلم من. 0

 العلمي؛ النهج الستخداـ كتعزيزات عملية جتاه نصية هنج من .2

 الكفاءة؛ على القائم التعلم ضلو زلتول على القائم تعلم من. ٤

 عاـ يف الدراسية ادلناىج موضوعات تنفيذ التعلم؛ متكامل ضلو جزئية" من" التعلم. 0

 ادلتكامل؛ النظاـ مكوف 0٠82

 متعددة ىي اإلجابات مع احلقيقة تعلم ضلو التعلم على يركز كاحد جواب من. 0

 األبعاد؛

 ؛(كاف) العقلية كادلهارات( ىاردسكيل) البدنية ادلهارات بُت التوازف كحتقيق زيادة. 3
 احلياة؛ مدل على الدارسُت تلميذةال من كالتمكُت بيمبوداياف، مع التعلم. 1

 استعداد على بناء ،(تولدك سونغ جي صلارسو) مثاؿ بإعطاء القيم تطبيق أف تعلم. 7

 التعلم عملية يف للطبلب اإلبداعية القدرة كتطوير ،(كارسو ماصلاف ماديو جي)

 ؛(ككرم ىانداياين توت)

 احمللي؛ اجملتمع كيف ادلدرسة كيف ادلنزؿ يف حيدث التعلم. 8٠

 فئة؛ ىو مكاف أم كيف طالب، كىو معلم، ىو فرد كل أف مبدأ بتطبيق التعلم. 88



   
 

 كفعالية كفاءة لتحسُت (ICT) كاالتصاالت ادلعلومات تكنولوجيا االستفادة. 80

 التعلم؛

 .لؤلمة الثقافية كاخللفية الفردية بالفركؽ االعًتاؼ. 82

Menurut peneliti pendekatan saintifik dimaksudkan untuk memberikan 

pemahaman kepada peserta didik mengenal serta memahami berbagai materi 

menggunakan pendekatan ilmiah, informasi bisa serasal dari mana saja dan 

siapa saja, tidak tergantung pada informasi searah dari guru. Dan pendekatan 

ilmiah itu terbagi ke dalam lima langkah, yaitu: 

 كفهم معرفة للمتعلمُت البصَتة توفَت إُف دؼهت ةالباحث أف العلمي نهجملل كفقا

 مكاف أم من سَتساؿ ادلعلومات تكوف كقد علمي، هنج باستخداـ ادلختلفة ادلواد

 ينقسم كىو العلمي، األسلوب. ادلعلم اجتاه ادلعلومات على يعتمد كال شخص، كأم

 :ىي خطوات، مخس إُف

a. Mengamati  

Mengamati yaitu kegiatan peserta didik diperoleh untuk memperoleh 

dunia nyata melalui berbagai alat indera penglihatan, pembau, pendengar, 

pengecap dan peraba. Proses mengamati dapat dilakukan melalui kegiatan 

observasi lingkungan, menonton video, mengamati gambar, membaca tabel 

dan grafik data, menganalisis peta, membaca buku, mendengar radio, 

menyimak cerita, dan berselancar mencari informasi yang ada di media masa 

atau jejaring internet. 

 

 



   
 

 ةاالحتفال) أ

 احلواس خبلؿ من احلقيقي العاَف على للحصوؿ اسًتداد ادلتعلمُت أنشطة أم كالحظ

 عملية يف بو القياـ ديكن. عن كاالستشعار كالذائق اإلصغاء، بيمبو، للرؤية، ادلختلفة

 كقراءة الصور، كمشاىدة الفيديو، أشرطة كمشاىدة البيئة، مراقبة خبلؿ من ادلراقبة

 إُف االستماع كتاب، قراءة اخلريطة، كحتليل البيانات، البيانية كالرسـو اجلداكؿ

 اإلعبلـ كسائل يف ادلعلومات عن يبحثوف اإلنًتنت كتصفح القصص، كمساع الراديو،

 .اإلنًتنت أك الفًتة شبكات
b. Menanya  

Yaitu kegiatan peserta didik untuk menyatakan secara eksplisit dan rasional 

apa yang ingin diketahuinya baik yang berkenaan dengan suatu objek, 

peristiwa, suatu proses tertentu. Dalam kegiatan menanya, peserta didik 

mengajukan pertanyaan kepada guru, nara sumber, atau kepada peserta didik 

lainnya. Pertanyaan dapat diajukan secara lisan dan tulisan. Bentuk 

pertanyaan dapat berupa meminta informasi, konfirmasi, menyamakan 

pendapat, atau bersifat hipotetif. 

 األسئلة )ب

 لكائن، ادلراعاة مع أنو جيدا يعرفو كما بعقبلنية صراحة بالدكلة ادلتعلمُت نشاط أم

 األسئلة طرح تبلميذال من كأطلب النشاط، يف. زلددة عملية كىي كاألحداث،

 قد السؤاؿ شكل. كخطيا شفويا األسئلة تقدًن كديكن. للمتعلمُت أك خبَت، للمعلم،

 .ىيبوتيتيف أك الرأم، يف مساكاة تأكيد، ادلعلومات، على للحصوؿ طلب



   
 

c. Mengeksperimen 

Kegiatan berupa mengumpulkan data melalui kegiatan observasi, wawancara 

atau uji coba di laboratorium. Kegiatan mengumpulkan dapat dilakukan 

dengan cara membaca buku, mengumpulkan data sekunder, observasi 

lapangan, uji coba (eksperimen), wawancara, menyebarkan kuesioner, dan 

lain-lain. Data yang diperoleh memiliki sifat yang dapat dianalisis dan 

disimpulkan. 

 التجربية )ج

 يف االختبارات أك ادلقاببلت أك ادلبلحظة طريق عن البيانات مجع شكل يف األنشطة

 كادلراقبة البيانات كمجع الكتب، قراءة طريق عن مجع بنشاط القياـ ديكن. ادلخترب

 البيانات. كغَتىا كانتشار مقابلة، استبياف ،(التجارب) احملاكمات الثانوية، ادليدانية

 .كاختتمت حتليلها ديكن اليت باخلصائص عليها احلصوؿ مت اليت

d. Mengasosiasi 

Kegiatan peserta didik untuk mengkritisi, menilai, membandingkan, 

interpretasi data, atau mengajukan pendapatnya berdasarkan data hasil 

penelitian. Secara khusus, arti mengasosiasi dapat diartikan dengan proses 

membandingkan antara data yang telah diperolehnya dengan teori yang telah 

diketahuinya sehingga dapat ditarik kesimpulan atau ditemukannya prinsip 

dan konsep penting. Kegiatan mengasosiasi dapat berupa membuat kategori, 

menentukan hubungan antar data/kategori, dan menyimpulkan dari hasil 

analisis data. Penemuan prinsip dan konsep penting diharapkan dapat 

menambah skema kognitif peserta didik, memperluas pengalaman dan 

wawasan pengetahuannya. 

 

 



   
 

 اإلشًتاكة )د

نشاط ادلتعلمُت إُف نقد، كاحلكم، مقارنة، تفسَت البيانات، أك أطلب رأيو استنادان 

بعملية مقارنة اإلشًتاؾ إُف نتائج البحث. على كجو اخلصوص، ديكن تعريفها مبعٌت 

بُت البيانات اليت قد اكتسبت مع النظرية اليت تقوؿ أف كاف يعرفو حىت ديكن 

استخبلص استنتاج أك العثور على ادلبدأ كادلفاىيم اذلامة. ديكن أف تكوف أنشطة 

أما إنشاء فئات كتعريف العبلقات بُت البيانات/الفئة، كىو تلخيص لنتائج  اإلشًتاؾ

قع اكتشاؼ ادلفاىيم اذلامة كادلبادئ إضافة إُف ادلخطط ادلعريف، حتليل البيانات. كيتو 

 .كتوسيع خربة ادلتعلمُت كبصَتة من علمو

e. Mengkomunikasikan 

Kegiatan peserta didik untuk menyampaikan hasil temuannya di hadapan 

orang lain. Kegiatan mengkomunikasikan dapat dilakukan secara lisan 

maupun tulisan yang dapat dibantu oleh perangkat Teknologi Informasi dan 

Komunikasi. Artinya, peserta didik dapat menyampaikan dalam forum diskusi 

kelas atau diunggah (upload) di internet.
51
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 ةالتواصل )ق

آخرين. أنشطة التواصل  حبضور أشخاص انقل نتائج استنتاجاهتتأنشطة ادلتعلم أف 

 اللفظي ديكن القياـ بو أك اليت ديكن أف تساعدىا أجهزة تكنولوجيا ادلعلومات

أف حيقق يف منتدل مناقشة الفئة أك  وفكاالتصاالت. كىذا يعٍت أف ادلتعلمُت ديكن

 مت حتميلو )حتميل( على شبكة اإلنًتنت. نالذي

Bentuk kegiatan dari lima langkah di atas telah diberi petunjuk oleh 

pemerintah yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 81A tahun 2013 

tentang implementasi kurikulum bagian pedoman umum pembelajaran. 

أشكاؿ األنشطة اخلطوات اخلمس ادلذكورة أعبله قد أعطيت تعليمات احلكومة 

لتنفيذ ادلبادئ التوجيهية  0٠82سنة  أ 18الثقافة تنظيم كزير الًتبية ك  ترد يف عدد

 العامة قسم ادلناىج التعليمية.

5. Bahasa Arab dalam Kurikulum 2013 

Bidang studi bahasa arab dari segi keselarasan materi pada kurikulum 

2013 berisi Kompetensi Inti untuk pelajaran bahasa Arab. Konpetensi Inti 

bahan kajian terdiri dari empat, yaitu: 

KI-1 : menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya 

KI-2 : menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

( toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan 

keberadaannya 



   
 

KI-3 : memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata  

KI-4 : mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, 

membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang 

dipelajari di sekolah dan sumber lain yang semua dalam sudut pandang/teori. 

 

 4٤92اللغة العربية المناهج الدراسية في عام . 5

 0٠82تضمن دراسة اللغة العربية من حيث زلاذاة مواد ادلنهج الدراسي يف عاـ ت

الدراسة، إال اختصاصها لدركس اللغة العربية. كور كونبيتينسي يتكوف من أربع مواد 

 كىي:

 : كالتقيد هبا ترقى إُف مستول تعاليم الدين 8-األىلية الكفاءةأف 

 قة السلوؾ، االنضباط، ادلسؤكلية،: نقدر كيعيش صاد0-األىلية الكفاءةأف 

كرعاية )التسامح ادلتبادؿ(، مهذبا، كاثق يف التفاعل الفعاؿ مع البيئة االجتماعية 

 الرابطة ككجودىاكالطبيعية تكوف يف متناكؿ 



   
 

ادلفاىيمية كاإلجرائية( : فهم كتطبيق ادلعرفة )الوقائعية ك 2-األىلية الكفاءة أف

إُف الفضوؿ حوؿ العلـو كالتكنولوجيا، كالفنوف كالظواىر ذات الصلة بالثقافة  استنادان 

 كاألحداث تبحث العيوف

انة : العملية، مينياجي، كميناالر يف عاَف اخلرس٤-األىلية الكفاءة أف

)باستخداـ، حتليل كبناء كتعديل كإنشاء( كعاَف اجملرد )قراءة ككتابة كحساب، كرسم 

 ككتابة( كما تدرس يف ادلدارس كغَتىا من ادلصادر كل شيء يف منظور/نظرية.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa  mata pelajaran bahasa 

arab bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa berkomunikasi dalam 

bahasa tersebut, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Memanfaatkan 

bahasa arab untuk menjadi alat utama belajar, khususnya dalam mengkaji 

sumber-sumber ajaran islam dan mengembangkan pemahaman tentang saling 

keterkaitan antara bahasa dan budaya.
52

 

 تبلميذال ةكيستنتج شلا سبق اف التعرض دلواد اللغة العربية يهدؼ إُف تطوير قدر 

هبذه الصيغة ، اما يف شكل شفهي أك كتابو. استخداـ اللغة العربية علي التواصل 

كتطوير  ةلتكوف االداه الرئيسية للتعلم ، كال سيما يف دراسة مصادر التعاليم االسبلمي

 فهم اللًتابط اللغوية بُت الثقافات.
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Sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ditetapkan 

pemerintah, mata pelajaran bahasa arab juga terdiri dari empat kompetensi 

yang harus dicapai oleh setiap siswa dalam pembelajaran. Empat kompetensi 

tersebut meliputi, keterampilan dalam berbahasa, yaitu membaca (qiraah), 

menulis (kitabah), menyimak/mendengarkan (istima’) dan berbicara (kalam). 

Keempat komponen keterampilan tersebut dirangkai dalam satu tema sehingga 

memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik.
53

 

للحكومة كاختصاصاهتا ، فاف ادلواد االساسيو باللغة  ةسيككفقا للكفاءة االسا

يف رلاؿ تلميذ اليت جيب اف حيققها كل  ةالعربية تتالف أيضا من االختصاصات االربع

( ، قراءةالتعلم. كىذا يشمل أربع كفاءات ، كادلهارات يف التحدث ، ام قراءه )

ف الرابع من ادلهارات كالكتابة )ب( ، كاالستماع )فانو( كاحلديث )كبلـ(. ادلكو 

 اجملمعة يف أحد ادلواضيع التاِف توفَت اخلربات ذات ادلغزل بالنسبة للمتعلمُت.

 اعداد يفمببلحظة  جيب مؤشرات ةثبلث ىناؾ ، احملتوم مبلءمة مبدم يتعلق كفيما

 كمبلءمة :اجليد ادلدرسي الكتاب معايَت استيفاء أجل من عريب مدرسي كتاب

, ادلعنية ادلناىج الدرس يف الواردة ةساسياأل الكفاءة كاألىلية  الكفاءة مع الوصف

 .التعلم ادلواد كدعم, ادلواد كدقو
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 الفصل الثالث
 الوصف العام الكتاب المدرسي

 
يف تأليف الكتاب ادلدرسي, فطبعا ترتيب الكتاب من خبلؿ تفكَت كحتليل. 

اليت تكوف تقدًن جيب  مبديئيا, كتاب مدرسي حاجة أساسية لتبلميذ, لذلك ادلادة

أف نظر يف االحتياجات األساسية التبلميذ. لذا ستكوف النتائج اليت سيتم حتقيق 

 عمبل مطلوب من التبلميذ.

كيف ىذا احلاؿ, سَتد يوضح على عدة زلتول تتعلق بالشخصية كتاب الذم   

ستكوف موضوعا للمناقشة يف ىذه األطركحة, فيما بينهم عن: تعريف بالكتاب, 

تيغا  طبعة الثامنللصف باللغة العربية فصيح للغة العربية خلقة الكتاب ادلدرسي 

 .سَتانكام

  تعريف بالكتاب . أ

 .التحليل عن الباحث أف اذلوية الكتاب حوؿ عامة نظرة التالية القائمة أف

 العربية اللغة فصيح يف:  الكتاب . عنواف8



   
 

 احلاج دارسونو:   . ادلؤلف0

  : ت. إبراىيم

 حسُت افطوررمحف:   زلرر. 2

 أغونج ك : التصميم . تغطي٤

 سريا إيواف:   . ادلصور0

 صفحة 801:  الصفحات . عدد0

 0٠83:   الطبععاـ . 3

 تيغا سَتانكام بنط :   . الناشر1

 سولو:   النشر . مكاف7

 مبدرسة الثناكية الثامن الصف طبلب:  إُف . موجهة8٠

88 . ISBN  8-1٠2-003-0٠0-731 : رقم 

 

 



   
 

تيغا يطبع  الثامنللصف باللغة العربية  خلقة الكتاب المدرسي فصيحب.  

 سيرانكاي

 اجللد من جزء. الكتاب كزلتويات اجللد منيتكوف  ادلدرسي لكتابتركيب ا

 اخللفي كاجلزء ،(األمامي الغطاء) الوجو جبهة أك األمامي اجللد من يتكوف الكتاب

 الكتاب من جزء أك زلتول من جزء(. اخللفي الغطاء) اخللف من كاجللد الكتاب،

 اخللفي كاجلزء ادلدرسي، باالكت من اجلزءك  ،(التصفيات) الكتاب مقدمة من يتكوف

 .الكتاب من

 اجللد. كاألصفر كاألزرؽ األخضر اللوفديلك  ادلدرسي الكتاب اجللد ىذا

 مت الذين الطبلب بعض مع فتوحادل كتابىذا الكتاب ادلدرسي يوجد صورة  األمامي 

 ادلستخدـ، مستول باالكت كصف كتاب، عنواف زءاجل ىذا يف يوجد. الكتب قراءة

. ادلدرسي كتابكسنة   كالناشر، الناشر، يطبع، ككصف الدراسي، ادلنهج معلومات

 كصف كتاب ك عنواف ىناؾ ادلدرسي الكتاب ىذا من اخللفي اجلزء يف ذلك، بعد

 باالكت عناكين ىو اخللف جلد يف نفسو، الوقت كيف. ادلستخدـ كتاب مستولال

 الكتاب رقم) ISBN كأرقاـ كخبلصة، للكتاب، ادلستخدـ مستول ككصف ادلدرسي،

 (.الدكلية السلسلة



   
 

 من جزءك  الكتاب، مقدمة من بدأ قد ادلدرسي الكتاب زلتويات من جزء

 ادلدرسي الكتاب من األمامي اجلزء. الكتاب من اخللفي كاجلزء ادلدرسية، باالكت

 صفحة، كعركض كالنشر، التأليف حقوؽ صفحة الرئيسي، العنواف صفحة ىو

 كحتليل التدريس برنامج كصفحة للكتاب، االستخداـ تعليمات صفحة مقدمة،

 أرقاـ باستخداـ الصفحات كتابة من األجزاء على. لصفحة احملتويات جدكؿ

الفصل  عنواف اخلريطة، مفهـو ىو ادلدرسي الكتاب نص يف ،بعد ذلك. ركمانية

 .الفصل-سوبسوبك 

يف ىذا  فصل كل. األرقاـ استخداـ بالفعل الصفحات ككتابو ، الكتاب نص يف

 للطبلب كمقدمو التوضيحية الرسـو عرض خبلؿ منالكتاب ادلدرسي مقدـ 

 فهم كالطبلب ادلعلمُت اف حىت ، الكوييت ك كي ىناؾ ككذلك التعلم يف ادلهتمُت

 ، ادلدرسي الكتاب يف فصل كل. التعلم عمليو يف حتقيقها يتعُت اليت األىداؼ

 ادلفردات حلفظ منهم كطلب الطبلب جانب من". ادلفرادات" من صفحات كىناؾ

 الطبلب جانب من". الوظيفة" من صفحو ىناؾ فصل كل هناية يف. عرضها مت اليت

 ، نفسو الوقت كيف. فصل كل دراسة بعد خرباهتا كتسجيل يف للتفكَت منهم كطلب

 .الببليوغرافيا يتضمن ادلدرسي الكتاب من اخللفي اجلزء علي



   
 

 علي حيتوم العاـ الكتاب ىذا اف يعرؼ اف ديكن أعبله ادلناقشة إُف استنادا

 نظرية إُف يستند كىو. ادلدرسي الكتاب علي موجودة تكوف اف ينبغي اليت أقساـ

 (.80٠-0٠80سيتفوا ) كضعتها

 
 الكتاب ادلدرسي  كجو2.8صورة 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 
 خلف الكتاب ادلدرسي  2.0صورة 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 الرابع فصلال
 عرض البيانات و تحليلها و مناقشتها

 
يف ىذا الفصل عرضت الباحثة لبيانات ك ادلناقشة على حسب أسئلة البحث, 

باللغة العربية فصيح اللغة العربية الكتاب ادلدرسي مبلءمة كصف ادلادة ىو كيفية 

يف الكفاءة األساسية  ك الكفاءة األىلية مع تيغا سَتانكام يطبع الثامنللصف 

للصف باللغة العربية الكتاب ادلدرسي فصيح كصف ادلادة  ةدق, 0٠82منهج 

للغة العربية الكتاب ادلدرسي ا التعليمية ادلواد دعم, كماؿ تيغا سَتانكام يطبع الثامن

باللغة , ك الكتاب ادلدرسي تيغا سَتانكاميطبع  الثامنللصف باللغة العربية فصيح 

معيار الكتاب  تيغا سَتانكاميطبع  الثامنللصف للغة العربية فصيح االعربية 

 ادلدرسي ادلؤىل.

 

 



   
 

للصف اللغة العربية الكتاب المدرسي فصيح مالءمة وصف المادة تحليل  . أ

في  الكفاءة األساسية و الكفاءة األهلية تيغا سيرانكاي معطبع ي الثامن

  4٤92منهج 

مبلءمة كصف ادلادة القياس  حيدد الذم اجلزء وى مبلءمة كصف ادلادةحتليل 

الكفاءة  تيغا سَتانكام معيطبع  الثامنللصف اللغة العربية الكتاب ادلدرسي فصيح 

 كاألىلية  الكفاءة اختذت . كقد0٠82يف منهج  الكفاءة األساسية ك األىلية

 اإلطار علي 0٠82 سنو 01 كزير الًتبية كالثقافة العدد من األساسية الكفاءة

 رلموعات األىلية أربع ك الكفاءة .الثانوية للمدرسة ادلناىج كىيكل األساسي

 الكفاءة) االجتماعية كادلواقف ،( 8األىلية  الكفاءة) الدينية ادلواقف كىي ، مًتابطة

. (٤األىلية  الكفاءة) ادلعارؼ كتطبيق ، (2األىلية  الكفاءة) كادلعارؼ ،( 0 األىلية

 ادلواد من تفصيبل الكفاءة الرئيسي اليت موصوفة العامة كأكثر ىو األىلية الكفاءة

الكفاءة  أك تومحت ياالساسية ى الكفاءة .االساسية التوضيح يف الكفاءة التعليمية

 األىلية الكفاءة من عليها احلصوؿ تمت اليت كادلهارات كادلعارؼ ادلواقف اليت تتكوف

 .إتقاهنا التبلميذ جيب اليت



   
 

 دراسة االساسية يف قد مت بالكفاءة 0األىلية  ك الكفاءة 8األىلية  الكفاءة

 ك الكفاءة 8األىلية  الكفاءة فاف ، كلذلك. ٤األىلية  الكفاءةك  2األىلية  الكفاءة

 يتم حبيث ادلباشر غَت التعلم تنفيذ ألنو مدرسي كتاب يف يكتب ال 0األىلية 

 االساسية الكفاءة كل ليس ذلك، إُف ضافةإلكبا .التعلم عمليو يف الكفاءات تطبيق

االساسية  الكفاءة لذا،. تعليمة كل يف 0األىلية  كالكفاءة 8األىلية  الكفاءة يف

 .للتعلم خصيصا مناسبة 0األىلية  كالكفاءة 8األىلية  الكفاءة أف على

Buku ajar harus memenuhi beberapa kriteria tertentu dan salah satu 

kriteria penting yang dapat digunakan untuk melihat mutu buku ajar adalah 

kesesuaiannya dengan kurikulum. Sudah sewajarnya materi-materi pada buku 

ajar harus sesuai dengan kurikulum yang digunakan. Apabila buku ajar yang 

digunakan siswa tidak sesuai dengan kurikulum, kompetensi yang diharapkan 

akan sulit tercapai.
54

 

 ديكن اليت اذلامة ادلعايَت أحد ككاف عدة مبعايَت تفي أف جيب ادلدرسي الكتاب أف

 جيب فعبل. الدراسية ادلناىج مع للتوافق ادلدرسية الكتب جودة لعرض استخدامها

 كيتحقق. ادلستخدمة الدراسية للمناىج كفقا ادلدرسي الكتاب يف ادلواد مع تأيت أف

 تكوف أف ادلتوقع من الكفاءات الطالب، دلنهج كفقا ال ادلستخدمة كتاب كاف إذا

 .صعبة
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Buku ajar berkaitan erat dengan kurikulum yang berlaku. Buku ajar yang 

baik haruslah relevan dan menunjang pelaksanaan kurikulum. Indikator 

penilaian kesesuaian uraian materi dengan KI dan KD memiliki empat butir 

penilaian yaitu kelengkapan materi, keluasan materi, kedalaman materi, dan 

pemilihan tema. Setiap butir dinilai dan dijelaskan pada setiap bab. Persentase 

penskoran buku ajar ini memperoleh skor yang berbeda pada setiap indikator 

dan butirnya.
55

 

 أف جيب جيد كتاب. الدراسية بادلناىج كثيقا ارتباطان  يرتبط ادلدرسي الكتاب أف

 كصف مؤشرات تقييم ادلطابقة كقد. الدراسية ادلناىج تنفيذ كدعم صلة ذات تكوف

 ادلواد، كقدر ادلواد، من أم اكتماؿ مدل تقييم من جوالت أربع كدؾ كي مع ادلواد

. فصل كل يف كادلوصوفة احلبوب كل تقييم يتم. موضوع كاختيار ادلواد، ىذه كعمق

 مؤشر كل يف سلتلفة نقاط على احلصوؿ الكتاب ىذا للتهديف ادلئوية النسبة

 .كاحلبوب
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 مع الكفاءة األىلية ك الكفاءة األساسيةمبلءمة كصف ادلادة  ٤.8 صورة

الكتاب  ىذا الحظت كقد. كاملة الكتاب ادلدرسي حبالة ىذا ادة يفادل ةمالاكت

 01 كزير الًتبية كالثقافة رقم يف حددت قداألساسية الكفاءة  األىلية ك الكفاءة

 مت قد ادلادة كل على حيتوم الكتاب ادلدرسي ىذا يف ادلقدمة ادلادة. 0٠82 سنة

 كفقا اخلطاب فهم على نظرة كإلقاء العربية. اللغة تعلم يف األساسية الكفاءة حتديد

 اليت ادلؤشرات ىي كما ،ىليةاأل ةكالكفاء األساسية ةالكفاء. ادلتوقعة الرد دلؤشرات

 للمنهج الكتاب بنص مكتوبة ادلواضيع مبلءمة مدل بالطبلب، تتحقق أف ينبغي

  .الدراسي



   
 

 
 ادةادلاكتماؿ  ٤.0 صورة

 

 اليت ادلادة لشرح كىذا. جدان  الكتاب ادلدرسي حبالة كاسع ىذا يفمدم ادلادة 

 بعرض تتميز اليت ادلادة مناقشةاألساسية. الكفاءة  ك األىلية مناسبة بالكفاءة كانت

 األىلية حتقيق الكفاءة لدعم مادة ككضع كإجراءات كمبادئ، كتعريف، ادلفهـو

 لدعم التمرينات اليت توجد يف ىذا الكتاب مبلءمة ذلك، كمعاألساسية. الكفاءة ك 

ادلادة عن الساعة اليت  8، يف الباب  ءة األساسية.كالكفا يةىلاأل اللكفاءة حتقيق



   
 

توجد مهارة ادلفردات ك مهارة اإلستماع ك مهارة الكبلـ ك مهارة القراءة ك القواعد. 

رة ادلفردات ك مهارة ادلادة عن يوميتنا يف ادلدرسة اليت توجد مها 0يف الباب 

 اإلستماع ك مهارة الكبلـ ك مهارة القراءة ك القواعد, كغَت ذلك

 
 مدل ادلادة ٤.2صورة 

 



   
 

 الكتاب الف كذلك. ة يف ىذا الكتاب ادلدرسي حبالة عمق جداادلاد ةعمق

 اللغوية ادلهارات مفهـو مع االسئلو من كعينو ادلواد من كامل عرض لديو ادلدرسي

ادلعريف التوضيح ادلادة مبلءمة مع  األساسية. كالكفاءة يةىلاأل الكفاءةإصلاز  لدعم

 ذلك، كمع األساسية. كالكفاءة يةىلاألاللكفاءة  حتقيق لدعم كالعاطفي كالنفسي

 بُت ادلواد مواصفات مع كويد كال جدان  كاسع أعجب ىو الثامن للصف مواد عرض

  .القراءات

 ىذا استخدـ كقد. حالة مبلءمة مع لديو ادلوضوع يف ىذا الكتاب االختيار

 باحلياة ادلتعلقة التطورات األساسية كالكفاءة يةىلاألالكفاءة  الستيعاب ادلوضوع

 الظواىر معرفو إُف الطبلب يدعو كقد معها القائمة الصبلت كلوصف اليومية

 .كالثقافية االجتماعية



   
 

 

 ادلوضوع االختيار ٤.٤ صورة    

 

 كمدم ادة ،اكتماؿ ادل ام ، ةاالربع هبذا الكتاب البحث نتائج إُف استنادا

 الكفاءة مع ادلسالة الوصف مبلءمة مؤشرات موضوع كاختيار كعمق ادلادة، ادلادة،

الكتاب ادة م اف بُتت كىذا. 0٠82 الدراسية ادلناىج يف األساسيةكالكفاءة  يةىلاأل

 قيمتو ذكرت الذمتيغا سَتانكام  يطبع الثامنللصف باللغة العربية ادلدرسي فصيح 

منهج  مع الوصفية ادلادة مبلءمة مدم حيث من للتعلم كمصدر الطبلب يستخدمو

 .0٠82 يف األساسية كالكفاءة يةىلاأل الكفاءة

 



   
 

 الثامنللصف باللغة العربية الكتاب المدرسي فصيح وصف المادة  ةدق . ب

  تيغا سيرانكاي يطبع

 حتليل. ادلدرسي الكتاب يف ادلادة قياس دقة حيدد الذم اجلزء ىو ادلادة دقة حتليل

للصف باللغة العربية فصيح باللغة العربية الكتاب ادلدرسي ادلادة  ادلادة دقة

 تعريف, كدقة مبادئ, احلبوب دقة مفهـو ك الستعراضتيغا سَتانكام اللنشر الثامن

 دقة ادلشكلة.ك  التوضيحية, كالرسـو كاألمثلة كاحلقائق، الدقةاإلجراءات, ك  دقة

. جدا حبالة دقيق لديها كتعريف يف ىذا الكتاب ادلدرسي احلبوب دقة مفهـو

 ىذا كتعريف مفهـو اف إُف تشَت مواد ستة أك ، فصوؿ ستة حتليل نتائج إُف استنادا

 ككذلك اللغة علم يف تنطبق ألهنا ، كدقيقة صحيحو تعريفاهتا علي ادلدرسي الكتاب

 .الفهم سهل

 نتائج إُف استنادا. جدا دقيق لديها مبادئ يف ىذا الكتاب ادلدرسياحلبوب دقة   

 الكتاب ذلذا تعريفاهتا يف ادلبدا اف إُف تشَت مواد ستة أك ، فصوؿ ةست حتليل

 الكتاب علي توجد اف جيب اليت االساسيو بادلبادئ كالوفاء حق رلرد ىو ادلدرسي

 متعلق ادلبدا. ، احملاذاة االصالو كمبدا ، الوحدة مبدا ىو الذم ادلدرسي



   
 

 

 
 دقة مبادئ ٤.0ك  ٤.0 صورة     



   
 

 كاستنادا. جدا دقيق لديها ادلدرسي الكتاب ىذا االجراءات يف دقة من احلبوب

 ىذا يف الواردة اإلجراءات اف إُف تشَت مواد ةست أك ، فصوؿ ةست حتليل نتائج إُف

 تطبيق عن فضبل ، كتفاصيلها تعاريفها ةكمفصل بالفعل، كاضحة ادلدرسي الكتاب

 .متماسك بشكل تتصل اليت اإلجراءات

 الكتاب ىذا يف التوضيحية كالرسـو ةكاالمثل ، كاحلقائق ، الدقة من احلبوب

 تشَت مواد ةست أك ، فصوؿ ةست حتليل نتائج إُف استنادا. ةدقيق ةحال ادلدرسي مع

 مت قد ادلدرسي الكتاب ىذا علي التوضيحية كالرسـو ، كاحلقائق ، ةاالمثل اف إُف

 .للمادة التوضيح كفقا

 
 التوضيحية كالرسـو كاالمثلو ، كاحلقائق ، الدقة من ٤.3صورة 



   
 

 

 نتائج إُف كاستنادا. جدا ادلدرسي دقيق الكتاب ىذا يف احلبوب من دقة ادلشكلة

 ادلدرسية بالكتب ادلتعلقة ادلسالة اف إُف تشَت مواد ةست أك ، فصوؿ ةست حتليل

 .متناسب كمببلغ ةكبدق ادلادية الصياغة مع ةمتفق كانت

 
 دقة ادلشكلة ٤.1صورة 

 



   
 

 ، كالتعاريف ادلفاىيم دقة ام ، اخلامس الكتاب يف ىذا البحث نتائج إُف استنادا

 ، التوضيحية كالرسـو ، كاالمثلة ، احلقائق كدقة ، االجراء كدقة ، ك دقة ادلبادئ

للصف باللغة العربية الكتاب ادلدرسي فصيح ادلادة  اف يبُت كىذا. كدقة ادلشكلة

 علي استيفاؤه جيب الذم للوصف ككفقا شديده بدقو عنو يعربتيغا  يطبع الثامن

 BSNP.56احملددة  احلبوب إُف استنادا ادلدرسية الكتب تقييم مؤشرات

 

باللغة العربية التعليمية الكتاب المدرسي فصيح  المواد كتمال الدعم. إج

  تيغا سيرانكاييطبع  الثامنللصف 

 يدعمها اليت ادلواد مقاييس حتدد اليت العناصر من جزءا التعليمية ادلواد حتليل دعم

باللغة العربية الكتاب ادلدرسي فصيح  علي الداعمة ادلواد حتليل. ادلدرسي الكتاب

 ،ةكاالمثل ،متأخر ميزات من احلبوب استعراض تيغا سَتانكاميطبع   الثامنللصف 

 من ادلزيد عن احبثكالكبلـ( ك  الكتابة) كاالتصاالت ،( ادلنطق) كادلنطق كادلراجع،

 .ادلعلومات
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 الوضع معيف ىذا الكتاب ادلدرسي  كادلراجع ، ةكاالمثل ، ادليزاتمتأخر  حبوب  

 ىذا اف إُف تشَت مواد ةست أك ، فصوؿ ةست حتليل نتائج إُف استنادا. جدا األخَت

 احلالة تعكس اليت( كالتمارين ، ةكاالمثل ، األكصاؼ) ميزات تقدًن مت قد الكتاب

 .احلدث أك الراىنة

 إُف استنادا. ةكامل ةحال مع يف ىذا الكتاب ادلدرسي (ادلنطق) ادلنطق من بوبح  

 ، أكصاؼ لتحميل الكتب اف إُف تشَت مواد ةست أك ، فصوؿ ةست حتليل نتائج

 اف علي الطبلب تشجع اليت ادلشكلة التمارين أك ، كالسؤاؿ ، كادلهاـ ، ةكاالمثل

 اسًتاتيجية ادلطالبة عن فضبل ،( صاٌف) صحيح استنتاج إُف التوصل أجل من يكوف

 .اإلصلاز

. ةكامل ةحال مع يف ىذا الكتاب ادلدرسي( كالكبلـ الكتابة) االتصاالت حبوب  

 كاف الكتاب ىذا اف إُف تشَت مواد ةست أك ، فصوؿ ةست حتليل نتائج إُف استنادا

 ، حده علي كالشفوية الكتابة يف سواء األفكار، للتواصل ةشلارس أك ادلثاؿ لتحميل

 .رلموعات يف أك ، أزكاج يف



   
 

 
 (كالكبلـ الكتابة) االتصاالت ٤.7صورة 

 إُف استنادا. للغاية لبلىتماـ مثَت كضع مع يف ىذا الكتاب ادلدرسي القبض ادلواد 

 لتحميل كاف الكتاب ىذا اف إُف تشَت مواد ستو أك ، فصوؿ ةست حتليل نتائج

 كادلشاكل ، ةكاالمثل ، كالقصص ، كالصور ، كالصورة ، كاالسًتاتيجية ، الوصف

 .الدراسة من دلزيد الطبلب اىتماـ تثَت اف كديكن فهمها يسهل اليت لبلىتماـ ادلثَتة

 إُف استنادا. ةكامل ةحال مع ادلعلومات من مزيد علي للعثور دفعت اليت احلبوب  

 من كميات لديو الكتاب ىذا اف إُف تشَت مواد ةست أك ، فصوؿ ةست حتليل نتائج



   
 

 استخداـ طريق عن ادلعلومات من مزيد عن البحث علي الطبلب تشجع اليت ادلهاـ

 .ادلصادر من متنوعة رلموعو

 ،متأخر ميزات كىي ، احلبوب اخلامس الكتاب يف البحث نتائج إُف استنادا  

 عن احبثكالكبلـ( ك  الكتابة) كاالتصاالت ،( ادلنطق) كادلنطق كادلراجع، ،ةكاالمثل

الكتاب  اف يبُت كىذا. التعليمية ادلواد دعم االكتماؿ مؤشر من ادلعلومات من ادلزيد

 الوصف إُف يشَت تيغا سَتانكاميطبع  الثامنللصف باللغة العربية ادلدرسي فصيح 

 احلبوب إُف استنادا ادلدرسية الكتب تقييم مؤشرات أساس علي استيفاؤه جيب الذم

  BSNP.57 احملددة

 اف يعٍت شلا ادلائة يف أعبله ادلقدـ احملتوم جدكل دراسة نتائج إُف كاستنادا 

 كمصدر جدا الكردية يستخدموف الذين الطبلب من فئة لديو ادلدرسي الكتاب

 .للتعلم

التاليف يف موضوع أك فصل كاحد يبدأ مرئي من زلتول ادلواد يف ىذا الكتاب، 

من ادلفردات، اإلستماع، الكبلـ، القراءة ك الكتابة. كاالخر، التاليف الكتاب إضافة 

 قواعد اللغة العربية اليت زلتار لتناسب مع قدرات التبلميذ مع التمارين لكل مهارات.
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ناسبة اما من ترتيب الًتكيب، إحتار ىذا الكتاب من القواعد أساسية الىت م

بطبيقة الصعوبة من السهوؿ اُف الصعوبة. كمنظور من القواعد اك الًتكيب يبدأ من 

معرؼ أسئلة عن الساعة، اجلملة اإلمسية, اجلملة الفعلية, كالفاعل ادلفرد, ادلفعوؿ بو ك 

أنواع اجلمع. كىذه القواعد تواصل بأمثلة اخلفيفة، كىناؾ ترمجة لسهولة التبلميذ لفهم 

 كتاب.زلتوم من ال

 بإحتسار، صورة عامة عن مادة التعليمية زلتوم يف ىذا الكتاب يبُت كما ياِف:

. الفصل األكؿ، يبحث التقدًن يف الدرس الؤلكؿ بعنواف عن" الساعة" تقدًن ادلادة يف 8

 ىذه مباحث حتتوم بعض اجزاء، كذالك: 

مفردات ادلوجو ىناؾ مادة ادلفردات بعنواف "الساعة" يعٍت تستمع التبلميذ اُف  أ. 

 ادلعلم مث تكرر التبلميذ حيت فصيح ك حفيظ ادلعٌت من ادلفردات.

ىناؾ مادة اإلستماع بعنواف عن " الساعة اك كقت" يعٍت تقرأ األستادة  ب.

 القصة عن الساعة كالوقت كتستمع التبلميذ قراىتها جيدا.

التبلميذ القراءة ج. ىناؾ مادة القراءة بعنواف عن " الساعة اك كقت" يعٍت يقرأ 

 جيدا.



   
 

د. ىناؾ مادة الكتابة تًتكب من التمرينات عن مجع مواد ادلدركس يف ىذا 

الفصل يعٍت تتعلق مبهارة الكتابة ك ادلهارة اإلستماع ك ادلهارة الكبلـ ك 

أسئبلت يف كل  0-٤ادلهارة قراءة متكوف من ستة األجراء التمرينات حتتول 

 أجراءىا.

كيب اللغوم أك القواعد، اليت تبحث ىي عن الساعة اك ق. ىناؾ يبحث عن ترت

 الوقت بإستحداـ العدد الًتتييب.

. الفصل الثاين، يبحث التقدًن يف الدرس الؤلكؿ بعنواف عن" يوميتنا يف ادلدرسة" تقدًن 0

 ادلادة يف ىذه مباحث حتتوم بعض اجزاء، كذالك:

ة " يعٍت تستمع التبلميذ اُف يوميتنا يف ادلدرس ىناؾ مادة ادلفردات بعنواف " أ. 

مفردات ادلوجو ادلعلم مث تكرر التبلميذ حيت فصيح ك حفيظ ادلعٌت من 

 ادلفردات.

ب. ىناؾ مادة اإلستماع بعنواف عن " يوميتنا يف ادلدرسة " يعٍت تقرأ األستادة 

 القصة عن الساعة كالوقت كتستمع التبلميذ قراءهتا جيدا.

اف كبشَت بعنواف عن" يوميتنا يف ادلدرسة" يعٍت ج. ىناؾ مادة احلوار بُت فوز 

 التبلميذ تطبيق الكبلـ مع صديقو.



   
 

د. ىناؾ مادة القراءة بعنواف عن " يوميتنا يف ادلدرسة " يعٍت يقرأ التبلميذ القراءة 

 جيدا.

ق. ىناؾ مادة الكتابة تًتكب من التمرينات عن مجع مواد ادلدركس يف ىذا 

لكتابة ك ادلهارة اإلستماع ك ادلهارة الكبلـ ك الفصل يعٍت تتعلق مبهارة ا

أسئبلت يف كل  0-٤ادلهارة قراءة متكوف من ستة األجراء التمرينات حتتول 

 أجراءىا.

ز. ىناؾ يبحث عن ترتكيب اللغوم أك القواعد، اليت تبحث ىي عن مفعوؿ بو 

 ك اخلرب ك ادلبتدأ.

نواف عن" يوميتنا يف البيت" تقدًن . الفصل الثالث، يبحث التقدًن يف الدرس الؤلكؿ بع2

 ادلادة يف ىذه مباحث حتتوم بعض اجزاء، كذالك:

يوميتنا يف البيت " يعٍت تستمع التبلميذ اُف  ىناؾ مادة ادلفردات بعنواف " أ. 

مفردات ادلوجو ادلعلم مث تكرر التبلميذ حيت فصيح ك حفيظ ادلعٌت من 

 ادلفردات.

ن " يوميتنا يف البيت " يعٍت تقرأ األستادة ب. ىناؾ مادة اإلستماع بعنواف ع

 القصة عن الساعة كالوقت كتستمع التبلميذ قراءهتا جيدا.



   
 

ج. ىناؾ مادة احلوار بُت مصطفى كمنصور بعنواف عن" يوميتنا يف البيت" يعٍت 

 التبلميذ تطبيق الكبلـ مع صديقو.

قرأ التبلميذ القراءة د. ىناؾ مادة القراءة بعنواف عن " يوميتنا يف البيت " يعٍت ي

 جيدا.

ق. ىناؾ مادة الكتابة تًتكب من التمرينات عن مجع مواد ادلدركس يف ىذا 

الفصل يعٍت تتعلق مبهارة الكتابة ك ادلهارة اإلستماع ك ادلهارة الكبلـ ك 

أسئبلت يف كل  0-٤ادلهارة قراءة متكوف من ستة األجراء التمرينات حتتول 

 أجراءىا.

ترتكيب اللغوم أك القواعد، اليت تبحث ىي عن اجلملة  ز. ىناؾ يبحث عن

 الفعلية.

 

 8٠أسئبلت لئلختيار الضعف ك  ٤٠. أمتحاف األىلية لفصل األكؿ، حتتوم من ٤

 أسئبلت دلقالة.



   
 

. الفصل الرابع، يبحث التقدًن يف الدرس الؤلكؿ بعنواف عن" الرياضيوف" تقدًن ادلادة 0

 ذالك:يف ىذه مباحث حتتوم بعض اجزاء، ك 

الرياضيوف " يعٍت تستمع التبلميذ اُف مفردات  ىناؾ مادة ادلفردات بعنواف "  أ. 

 ادلوجو ادلعلم مث تكرر التبلميذ حيت فصيح ك حفيظ ادلعٌت من ادلفردات.

ب. ىناؾ مادة اإلستماع بعنواف عن " الرياضيوف " يعٍت تقرأ األستادة القصة 

 ءهتا جيدا.عن الساعة كالوقت كتستمع التبلميذ قرا

ج. ىناؾ مادة احلوار بُت حسن كعلي بعنواف عن" الرياضيوف " يعٍت التبلميذ 

 تطبيق الكبلـ مع صديقو.

 الرياضيوف " يعٍت يقرأ التبلميذ القراءة جيدا. د. ىناؾ مادة القراءة بعنواف عن "

ق. ىناؾ مادة الكتابة تًتكب من التمرينات عن مجع مواد ادلدركس يف ىذا 

يعٍت تتعلق مبهارة الكتابة ك ادلهارة اإلستماع ك ادلهارة الكبلـ ك الفصل 

أسئبلت يف كل  0-٤ادلهارة قراءة متكوف من ستة األجراء التمرينات حتتول 

 أجراءىا.



   
 

ز. ىناؾ يبحث عن ترتكيب اللغوم أك القواعد، اليت تبحث ىي عن ادلصدر 

 الصاريح.

ؤلكؿ بعنواف عن" ادلهنة الطبّػّية" تقدًن . الفصل اخلامس، يبحث التقدًن يف الدرس ال0

 ادلادة يف ىذه مباحث حتتوم بعض اجزاء، كذالك:

" يعٍت تستمع التبلميذ اُف  ادلهنة الطبّػّية ىناؾ مادة ادلفردات بعنواف "  أ.

مفردات ادلوجو ادلعلم مث تكرر التبلميذ حيت فصيح ك حفيظ ادلعٌت من 

 ادلفردات.

ادلهنة الطبّػّية " يعٍت تقرأ األستادة القصة  واف عن "ب. ىناؾ مادة اإلستماع بعن

 عن الساعة كالوقت كتستمع التبلميذ قراءهتا جيدا.

ج. ىناؾ مادة احلوار بُت برىاف ك حامد بعنواف عن" ادلهنة الطبّػّية " يعٍت 

 التبلميذ تطبيق الكبلـ مع صديقو.

 يقرأ التبلميذ القراءة " يعٍت ادلهنة الطبّػّية د. ىناؾ مادة القراءة بعنواف عن "

 جيدا.



   
 

ق. ىناؾ مادة الكتابة تًتكب من التمرينات عن مجع مواد ادلدركس يف ىذا 

الفصل يعٍت تتعلق مبهارة الكتابة ك ادلهارة اإلستماع ك ادلهارة الكبلـ ك 

أسئبلت يف كل  0-٤ادلهارة قراءة متكوف من ستة األجراء التمرينات حتتول 

 أجراءىا.

عن ترتكيب اللغوم أك القواعد، اليت تبحث ىي عن حرؼ  ز. ىناؾ يبحث

 النواصب )أف، لن، إذا، ؿ + فعل ادلضارع(.

. الفصل السادس، يبحث التقدًن يف الدرس الؤلكؿ بعنواف عن" عيادة ادلريض" تقدًن 3

 ادلادة يف ىذه مباحث حتتوم بعض اجزاء، كذالك:

يعٍت تستمع التبلميذ اُف  عيادة ادلريض " أ. ىناؾ مادة ادلفردات بعنواف "

مفردات ادلوجو ادلعلم مث تكرر التبلميذ حيت فصيح ك حفيظ ادلعٌت من 

 ادلفردات.

عيادة ادلريض " يعٍت تقرأ األستادة القصة  ب. ىناؾ مادة اإلستماع بعنواف عن "

 عن الساعة كالوقت كتستمع التبلميذ قراءهتا جيدا.

بعنواف عن" عيادة ادلريض " يعٍت  ج. ىناؾ مادة احلوار بُت مدّرس ك أمحد

 التبلميذ تطبيق الكبلـ مع صديقو.



   
 

عيادة ادلريض " يعٍت يقرأ التبلميذ القراءة  د. ىناؾ مادة القراءة بعنواف عن "

 جيدا.

ق. ىناؾ مادة الكتابة تًتكب من التمرينات عن مجع مواد ادلدركس يف ىذا 

ستماع ك ادلهارة الكبلـ ك الفصل يعٍت تتعلق مبهارة الكتابة ك ادلهارة اإل

أسئبلت يف كل  0-٤ادلهارة قراءة متكوف من ستة األجراء التمرينات حتتول 

 أجراءىا.

ز. ىناؾ يبحث عن ترتكيب اللغوم أك القواعد، اليت تبحث ىي عن فعل 

 الـ التعليل(. -لن -ادلضارع )أف

 8٠ضعف ك أسئبلت لئلختيار ال ٤٠. أمتحاف األىلية لفصل األكؿ، حتتوم من 1

 أسئبلت دلقالة.

 

 

 

 



   
 

 

 

ادلفردات ٤.8٠ صورة  

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

مهارة اإلستماع ٤.88 صورة  

 

 

 

  

 



   
 

 

 

 

مهارة الكبلـ ٤.80 صورة  

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

مهارة القراءة ٤.82 صورة  

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

مهارة الكتابة ٤.8٤ صورة  



   
 

 

 

القواعد ٤.80 صورة  

 

 

 

 

 



   
 

 الفصل الخامس
 حاتوالتوصيات والمقتر  نتائج البحث

 

 نتائج البحث . أ

 العربية اللغة من البيانات يف الفصوؿ السابقة عن الكتاب ادلدرسي فصيح يف

زلتول، دتكن للباحثة  مبلءمة مدل من حيث تيغا سَتانكام يطبع الثامن للصف

 تلخص فيما يأيت:أأف 

 ك الكفاءة األىلية الثامن العربية للصف اللغة فصيح يف مدرسي كتاب يف ادلواد . ىذه8

 للتلميذ كمصدر يستخدـ ادلنهج مناسبة بالفعل 0٠82 عاـ الكفاءة األساسية يف

. موضوع كاختيار ادلادة، ةكعمق ،مدم ادلادة  ادلادة، اكتماؿ مدل حيث من التعلم

 اليت ادلؤشرات ىي كما الكفاءة األساسية، ك الكفاءة األىلية ىناؾ ،وؿفص كل يف

 للمنهج الكتاب بنص مكتوبة ادلواضيع مبلءمة كمدل بالطبلب، تتحقق أف ينبغي

 .الدراسي



   
 

 الدقة .الثامن العربية للصف اللغة فصيح يف كتاب ادلدرسي يف الواردة ادلادة دقة . مت0

 كاألمثلة كاحلقائق، الدقةاإلجراءات, ك  دقة تعريف, كدقة مبادئ, ادلفهـو ك من

 مؤشرات مع شغلها مت قد الذم للوصف كفقا دقة ادلشكلةك  التوضيحية, كالرسـو

 .ادلادة دقة

 .الثامن للصف العربية اللغة التعليمية يف كتاب ادلدرسي فصيح يف ادلواد . قد مت دعم2

الكتابة ) كاالتصاالت ،( ادلنطق) كادلنطق كادلراجع، كاالمثلو، متأخر، ميزات من

 قد اليت األكصاؼ مع جدان  كاملة ككشف ادلعلومات من ادلزيد عن كالكبلـ( كاحبث

 . للتعلم الداعمة ادلواد اكتماؿ ادلؤشرات من ملئت

 

 

 

 

 

 



   
 

 التوصيات . ب

تيغا   يطبع الثامن للصف العربية اللغة إقًتحت الباحثة لكتاب ادلدرسي فصيح يف

 مبا يأيت: سَتانكام

 فيما  .باحلرم توفرت الشركط مستحسن الكتاب 'التعليمي ادلصدر' ينبغي كما . كتاب8

 تبلميذال على تؤثر أف خيشى مث القياسية القواعد كتاب استخداـ إساءة لتجنب ىذا

 .كاإلصلاز التعلم نتائج

 تطوير مع تتكيف اليت ادلواد زلتول يقدـ أف ينبغي الثامن للصف العربية . كتاب اللغة0

 التعلم، يف راغبة يشعر سوؼ تبلميذال تعلم مث مادم عبء كاف إذا. تبلميذلل اللغة

 .بادللل تشعر سوؼتبلميذ ال تعليم مث جدان  سهلة ادلواد كانت إذا ذلك

 إُف ةماس ةحاج يف تزاؿ ال اف كينبغي الثامنة الدرجة من لؤلطفاؿ العربية اللغة كتاب. 2

 .ادلواد ضد تبلميذال فهم لدعم البصرية توضيح

 

 

 

 



   
 

 ج. المقترحات

 مواد لتقليم احلاجة ىو الكتاب ىذا يف احملتوم مبلءمة لتحسُت ةىام ةمبلحظ

 معالقواعد  ادلواد بُت ادلواصفات كليس جدا ةكاسع كأعجب الثامنة للفئة العرض

قواعد  تطبيق علي مثاال دتثل اف ديكن القراءات ىذه الواقع يف كاليت ، القراءات

 .تسليمها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

المراجعقائمة   
 

. إبسيكو: منشورات كاساليبوتعليم العربية لغَت الناطقُت هبا مناىجو .رشدم أمحد طعيم

 ـ 8717/ق 8٤8٠ادلنظمة اإلسبلمية للًتبية كالعلـو كالثقافة 

 . )القاىرة: دار السبلـ،الًتبية اإلسبلمية كفن التدريسعبد الوىاب عبد السبلـ طويلة، 

  0٠٠2) 

 .إضاءات دلعلمُت اللغة العربية لغَت الناطقُت. بن إبراىيم الفوزاف عبد الرمحن 

. )جاكرتا: زلمود يونس إندكنسيا -قاموس عريبـ.  877٠ق.  88٤8زلمد يونس،

 كالزرية(

أسس أعداد الكتب، منشورات ادلنظمة اإلسبلمية للًتبية كالبعلـو زلمود كامل الناقة، 

 81(، ص.0٠٠0إيسيسكو،  :كالثقافة

 

Ahmad, Syarwan, 2014. Problematika Kurikulum 2013 dan kepemimpinan 

Instruksional Kepala Sekolah. vol.8 No.2, jurnal pencerahan: 98-108.  

(Jan-Juli) 

 

Arikunto, Suharsimi,1998. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. 

(Jakarta: Rineka Cipta) 

 



   
 

Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Mudloc, 1998. Kamus kontemporer Arab-Indonesia. 

(Jakarta: Multi Karya Grafika) 

 

Azwar, Saifuddin, 1999. Metode Penelitian. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) 

 

Cresswell , Jhon W,  2014. Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, 

dan Mixed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar) 

 

Darsono dan Ibrahim, 2017. Fasih Berbahasa Arab. (Solo: Tiga Serangkai) 

 

Diknas, 2004.  Pedoman Umum Pemilihan dan Pemanfaatan Bahan Ajar. 

(Jakarta: Ditjen Dikdasmenum) 

 

Http://eprints.ums.ac.id/44310/ 

 

Hamid, Abdul, 2008. Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: UIN Malang Press) 

 

Ibrahim, Arfah,  2014. Tujuan Pendidikan dalam Aspek Kurikulum 

Indonesia.islamic studies journal  vol.2 No.1. 

 

Khususiyah, Nurul, 2018. Analisis Buku Ajar Bahasa Arab Karangan Kemenag 

Kelas IV SD/MI. Skripsi. Palembang: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Raden Fatah Palembang. 

 

Moleong , Lexy J, 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja 

Rosda Karya) 

 

Mulyasa, E, 2013. Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013. (Bandung: 

Remaja Rosdakarya)  

 

Munir, 2017. Perencanaan Sistem Pengajaran Bahasa Arab, (Jakarta: Kencana) 



   
 

 

Muslich, Masnur, 2010. Textbook Writing. (Yogyakarta: Ar-ruzz Media) 

 

Nurlaila, Hafshah, 2015. Telaah Bahan Ajar Mahir Bahasa Arab 1 Berbasis 

Kurikulum 2013 Kelas X MA Program Keagamaan Karya Rowi DKK, vol. 

7 No. 1,  Journal.uinsuka.ac.id (Januari-Juli) 

 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 

Pasal 1(3) tentang Buku Teks 

 

Prastowo, Andi, 2015. Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif. 

(Yogyakarta: Diva Press) 

 

Rohani, Ahmad, 2010. Pengelolaan Pengajaran. (Jakarta: Rineka Cipta) 

 

Safitri,Rahayu, 2013. Analisis Buku Ajar Bahasa Arab Kelas XI SMA/MA 

Muhammadiyah 1 Palembang. Skripsi. Palembang: Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan UIN Raden Fatah Palembang.  

 

Sitepu, B.P, 2012. Penulisan Buku Teks Pelajaran. (Bandung: Remaja 

Rosdakarya) 

 

Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, 2014. Implementasi 

Kurikulum 2013 di Madrasah. (Kemenag RI) 

 

Tarigan, H.G. dan Tarigan, D, 1993. Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia. 

(Bandung: Angkasa) 

 

Tim Penyusun, 2008. Kamus Bahasa Indonesia. (Jakarta:Pusat Bahasa) 

 



   
 

Titscher, Stefan, dkk, 2009. Metode Analisis Teks dan Wacana Terj. Gazali, Dkk. 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar) 

 

Yani, Ahmad, 2014. Mindset Kurikulum 2013. (Bandung: Alfabeta) 

 

Zed, Mestika , 2004. Metode Penelitian Kepustakaan. (Jakarta: Yayasan Obor 

Indonesia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 



   
 

 

 

 



   
 

 

 

 



   
 

 

 

 



   
 

 

 

 



   
 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 



   
 

 



   
 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 



   
 

 

 



   
 

 



   
 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 



   
 

 


