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حتليل مواد الكتابة على أساس مهارة التفكري األدىن واملتوسط والعليا  .م2021 ،حممد رزوان إهلامي
بحث ال. بنجرماسني يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية 

جبامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية قسم التعليم اللغة العربية، كلية الرتبية والتعليم،  العلمي
و  الدكتور أدمد مراد  املاجستري واملشرفة الاانية الدكتورة املشرف اال. بنجرماسني

 فطوية نور املاجستري.
 التحليل، مواد الكتابة، مهارة التفكري: الكلمات الرئيسية

حتليل مواد الكتابة على أساس مهارة التفكري األدىن  بحث عني ا البحث العلميهذ 
خلفية  .بنجرماسني واملتوسط والعليا يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية 

لتعليم اللغة  لكتابةمواد ايل مواد ابللغة العربية ،وخاصة زال من النادر حتلتال  اهذا البحث هي أهن
يف  ةهي مواد لطلب الكتابةواد تلك م بنجرماسني. احلكوميةامعة أنتاساري اإلسالمية جبالعربية 

األدىن واملتوسط والعليا، التفكري  ةمهار  أساسعلى املواد ذلك ويتم حتليل  .الرابع واخلامس ستوىامل
هو وصف املستوى  ا البحثمن هذ اهلدف يسمى غالًبا تصنيف بلوم. عما فصلها ميكن ال حبيث

ذلك مواد  يف األدىن واملتوسط والعلياتفكري ال ةعريف وتصنيف اتحمتوى الذي تحتوي على مهار امل
من هذا البحث اتحمتوى. نتائج  ث نوعي مع أساليب حتليلتصميم حب بحثال استخدم هذي. الكتابة

مواد الكتابة بقسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتسارى يف  واداملستوى املعريف للم  أنالعلمي 
 الفهم مستوى من مواد 24(، 1)ج التذكر ادة مستوىمن م 1اإلسالمية احلكومية بنجرماسني هو 

ادة ممن  1، (4)ج التحليلمستوى مواد من  13(، 3)ج يقالتطب مادة مستوىمن  1 ،(2)ج
 املهيمن إلتقان هو مواداملستوى (. إن 6اإلبداع )ج مستوى موادمن  13 و (،5)ج التقييم مستوى

الكتابة يف هارة التفكري األدىن واملتوسط والعليا يف مواد ملتصنيف حمتوى املواد (. 2)ج مستوى الفهم
مادة مهارة من  1 هناك قسم تعليم اللغة العربية جبامعة أنتسارى اإلسالمية احلكومية بنجرماسني

 واداملمواد مهارة التفكري العليا.  من 28مهارة التفكري املتوسط و ادمو  من 25التفكري األدىن و
 واملتوسط.األدىن التفكري ة هتيمن على مهار  العليا ريالتفك ةهار مب
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Skripsi ini menyajikan tentang Analisis Bahan Ajar Kitabah Pendidikan 

Bahasa Arab Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dalam Perspektif 

Keterampilan Berpikir Tingkat Rendah, Menengah, dan Tinggi. Penelitian ini 

dilatarbelakangi bahwa masih jarangnya dilakukan analisis bahan ajar bahasa 

Arab, terutama bahan Ajar kitabah Pendidikan Bahasa Arab Universitas Islam 

Negeri Antasari Banjarmasin. Bahan ajar kitabah tersebut merupakan bahan ajar 

kitabah untuk mahasiswa/i semester IV dan V. Bahan ajar tersebut dianalisis 

dalam perspektif keterampilan berpikir tingkat rendah, menengah dan tinggi, 

sehingga hal tersebut tidak bisa dilepaskan dengan pembicaraan tentang apa yang 

sering disebut dengan Taxonomi Bloom. Tujuan penelitian ini untuk 

mendeskripsikan tingkat kognitif dan klasifikasi konten yang bermuatan 

keterampilan berpikir tingkat rendah, menengah, dan tinggi pada materi bahan 

ajar kitabah tersebut. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif 

dengan metode analisis dokumen/isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat 

kognitif materi dalam bahan ajar buku kitabah Pendidikan Bahasa Arab 

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin menunjukkan 1 materi level 

mengingat (C1), 24 level materi memahami (C2), 1 materi level mengaplikasikan 

(C3), 13 materi level menganalisis (C4), 1 materi level mengevaluasi (C5), dan 13 

materi level mencipta (C6). Tingkat kognitif materi yang mendominasi dalam 

buku tersebut yaitu berada pada tingkat memahami (C2). Sedangkan klasifikasi 

konten materi keterampilan berpikir tingkat rendah, menengah, dan tinggi dalam 

bahan ajar buku kitabah tersebut terdapat 1 materi yang termasuk kategori 

keterampilan berpikir tingkat rendah, 25 materi kategori keterampilan berpikir 

tingkat menengah dan 27 materi kategori keterampilan berpikir tingkat tinggi. 

Klasifikasi konten yang bermuatan keterampilan berpikir tingkat tinggi lebih 

mendominasi dari pada keterampilan berpikir tingkat rendah dan menengah. 
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َنَّةِ  ِإَل  َطرِيًقا ِبهِ  َله   اَللَّ   َسهَّلَ  ِعل ًما ِفيهِ  يَ ل َتِمس   َطرِيًقا َسَلكَ  َوَمن   "اجل  " 
 )رواه مسلم(

 

َا ال ِعل م  َما نَ َفعَ " "َلي َس ال ِعل م  َما ح ِفَظ، ِإَّنَّ  
 )اإلمام الشافعي(
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 إهداء
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
 احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني

على آله وأصحابه أمجعني، أما بعدو  سيدان وموالان حممد  
إىل: بحث العلميالا أقدم هذ  

 أيب وأمي اتحمبوبني
هم  رعاية صحيحة و قد افدوين كل حبالذين يربياين تربية حسنة ويراعياين

 ودعاءهم لنجاح يف حيايت.
ًرا" ِغي ْ ا رهب هيهاين صه مه ا كه ُْهمه ا وهاْرمحه ُمه  "اللَُّهمَّ اْغِفْرهله

حباءاأل إخواين  
 أفادوين علومهم. ونجميع األساتذ واألساتذة الذين قد

اتحمبوبنيو إىل أصدقائي   
 الذين قد أعطوين الدافعة واحلماسة والعلوم النتهاء هذه الرسالة العلمية.

  جيزيهم جنان اآلخرة.فاهلل
عاملنيال آمني اي رب  
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