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 استهالل
 

 ِإنَّا : يَا أَي َُّها النَّاسُ  مي:الكر  نالقرآ ىف تعاىل اهللقال 
 َوقَ َباِئلَ  ُشُعوبًا َوَجَعْلَناُكمْ  َوأُنْ َثى ذََكرٍ  ِمنْ  َخَلْقَناُكمْ 

َعِليٌم  اللَّهَ  ِإنَّ  أَتْ َقاُكمْ  اللَّهِ  ِعْندَ  مْ َأْكَرَمكُ  ِإنَّ  لِتَ َعاَرُفوا
 َخِبيٌر     

 (01) الحجرات: 
 

 

 

 

 

 



 د
 

 إهداء
 أهدي هذا البحث العلمي اىل :

 

 الكريمين المحبوبين رحمهما اهلل تعالى ينلداالو 

 و إلى أساتذي الذين علموني علوما كثيرا نافعة

 و إلى أسرتي المحبوبة 

 ي تعليم اللغة العربيةوإلى أصحابي المحبوبين ف

 

 

 جزاكم اهلل خير الجزاء
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 شكرا وتقدير

احلمد و الشكر هلل عز وجل الذي أعطى الباحث نعما كثًنا حىت يستطع أن يتم هذا 
البحث العلمي وهو شرطا لنيل درجة املاجستًن يف جامعة اإلسالمية احلكومية أنتساري 

  ثقافةرة القراءة على ضوء تعليم مها تطوير مواد ٌن، حتت املوضوع "بنجرماس
 في المدرسة الثانويةة اإلضافي تعليم اللغة العربية لبرنامج نتان الجنوبيةاميكال

(MA) ." 

 فيسرين أن أقدم جزيل شكري اىل من قد ساعدوين على كتابة هذا البحث هم :

فضيلة األستاذ الدكتور جميب الرمحن املاجستًن، مدير جامعة أنتساري اإلسالمية  .0
 ومية بنجرماسٌن.احلك

فضيلة األستاذ الدكتور سيف الدين سبدا املاجستًن مدير يف كلية الدراسات  .0
 العليا جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسٌن.

فضيلة الدكتور سيف الدين امحد حسٌن املاجستًن، على إرشادته للباحث يف  .3
ا جبامعة أنتساري الكتابة البحث و هو نائب املدير يف كلية الدراسات العلي

 اإلسالمية احلكومية بنجرماسٌن.
فضيلة الدكتور فيصل مبارك  املاجستًن، على إرشادته للباحث يف الكتابة  .4

البحث و هو رئيس قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية 
 بنجرماسٌن يف كلية الدراسات العليا.

قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتساري فضيلة املكرمٌن مجيع احملاضرين يف  .5
 اإلسالمية احلكومية بنجرماسٌن يف كلية الدراسات العليا.



 و
 

ومجيع األصدقاء والزمالء الذين قاموا باملساعد و يشجعىن يف كتابة البحث  .6
 العلمي.

 ألسريت احملبوبة، زوجيت و بنيت اليت قد أحبان يف اهلل ، الىت قد شجعنين دائما. .7
 احلكومية الثالث بنجرماسٌن نويةالثا مدرسة .8

 عسى اهلل أن ينفع هذا البحث العلمي يل خاصة و للقارئٌن عامة.
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 ملخص البحث

  ثقافةتعليم مهارة القراءة على ضوء  تطوير مواد "،0202حممد سندري أنصاري 
 في المدرسة الثانويةة اإلضافي تعليم اللغة العربية لبرنامج نتان الجنوبيةاميكال

(MA) "   الدكتور سيف الدين أمحد البحث العلمي قسم تعليم اللغة العربية، ادلشرف
 ادلاجستري. حسني ادلاجستري و الدكتور احلاج  فيصلمبارك سيف

 .نتان الجنوبيةاميكال  ثقافة تعليم مهارة القراءة، تطوير موادئيسية : الكلمات الر 

 ئالوطين، إىل سياق كاليمانتان اجلنوبية مل ير رتب يف أن ادلواد التعلمية اليت 
ولذلك أراد الباحث إىل  .كاليمانتان اجلنوبية  الثقافةاالجتماعية و بااحملتوى احمللي يتضمن 

يف   بة اللغة العربيةللمعلمني والطلموافقا  تعليم مهارة القراءة يف تطوير ادلوادوضع باعتباره 
تعليم مهارة القراءة  موادادلشكالت البحث : كيف  .بااخلصوص كاليمانتان اجلنوبية

يف ادلدرسة  ةاإلضافي التعليم اللغة العربية لربنامج نتان اجلنوبيةاميكال  ثقافةعلى ضوء 
تعليم مهارة القراءة  مواد وأما األهداف البحث هي : دلعرفة وخصائصها. (MA) الثانوية

يف ادلدرسة  ةاإلضافي التعليم اللغة العربية لربنامج نتان اجلنوبيةاميكال  ثقافةعلى ضوء 
أما منهج البحث هو منهج البحث وتطوير مبدخل النوعي،  ( وخصائصها.MA) الثانوية

قابلة، اإلستبانة، والتوثي.. باستددام بطريقة أدي ، وادوِات البيانات : مالحظة، ادل
 (، تنفيدDevelop) (، تطويرDesign) (، تصميمAnalyze) مخسة خطوات وهي : حتليل

(Implementتقييم ،) (Evaluate.) 

القراءة  مهارة الكتاب اخلرباء  يف جمال تصميم بعد أن حيلل اخلبري عن حتكيم
مستوى  يف تدخل هىي%  88،  مئوية نسبة إىل وهو من اجلانب العرضها وجد الباحث

 اخلبري يف اخلرباء من اجلانب التعليم واحملتوى، وجد الباحث من و حتكيم" جيد جدا
 يف تدخل هىي%  88،  مئوية نسبة إىل تبلغ القراءة الكتاب مهارة جمال تصميم

ويف اختبار ادلقروئية من جمموعة صغرية أو من سادس الطلبة وجد  " جيد جدامستوى "
  " جيد جدا% " 88مئوية  لباحث اىل نسبةا
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Abstrak 

Muhammad Sandri Ansari, 2020 “Pengembangan Bahan Ajar pembelajaran 

Qira’ah sesuai dengan Sosial Budaya Kalimantan Selatan untuk materi 

pendamping siswa di MA”. Pembimbing I : Dr. Saifuddin Ahmad Husein, M.A. 

Pembimbing II : Dr. H Faisal Mubarak Seef, M.A 

Kata Kunci : Pengembangan Bahan Ajar, Sosial Budaya Kalimantan Selatan. 

 Bahan Ajar yang disusun saat ini terlebih khusus di daerah Kalimantan 

Selatan belum terdapat materi tentang bahasan sosial budaya kalimantan selatan, 

sebagaimana yang kita ketahui bahwa peran bahan ajar sangat penting bagi siswa 

untuk mengembangkan kemampuan dalam belajar,  

 Adapun Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : Bagaimanakah 

Bahan Ajar pembelajaran Qira’ah sesuai dengan Sosial Budaya Kalimantan 

Selatan. Dan tujuan dalam penelitian ini adalah : Untuk mengetahui bagaimana 

Bahan Ajar pembelajaran Qira’ah sesuai dengan Sosial Budaya Kalimantan 

Selatan. Dan apa-apa saja kelebihanya. 

 Metode penelitian ini menggunakan metode Reseach & Development 

(R&D) dengan pendekatan Kualitatif menggunakan Model ADDIE yang terdiri 

dari : Analisis,Desain,Pengembangan,Implementasi,Evaluasi. Dengan alat 

pengumpulan data berupa : Observasi,Wawancara,Angket,Uji coba. 

 Hasil Penelitian : berdasarkan hasil penelitian yang meliputi dari Analisis 

Ahli kemudian observasi wawancara dan angket kepada siswa, sesudah 

mempelajari dan menelaah bahan ajar berbasis sosial dan budaya Kalimantan 

Selatan, yaitu, sesudah analisis ahli dari bidang tampilan menunjukkan tingkatan 

“Baik Sekali” dengan Nilai “88%” sedangkan dari Aspek pembelajaran dan isi 

materi menunjukkan tingkatan “Baik sekali” dengan Nilai “84%”, kemudian hasil 

dari tanggapan siswa pada Uji keterbacaan pada bahan ajar ini menunjukan 

tingkatan “ Baik Sekali” dengan Nilai “86%”. Dengan ini menunjukkan bahwa 

materi ajar berbasis sosial budaya Kalimantan Selatan bisa membantu 

meningkatkan minat dan kemampuan siswa dalam belajar bahasa arab khususnya 

pada materi pembelajaran Qira’ah.  
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