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 ملخص البحث
لصف لدروس اللغة العربية  كتابواد القراءة يف  األسس ملحتليل  .2022، هداييتنور 

البحث العلمي.  .ؤون الدينية اإلندونيسيةشللمدرسة املتوسطة اإلسالمية لوزارة ال السابع
جة نور ليلى، االدكتورة احل: األوىل ة. املشرفلرتبية والتعليم، كلية اتعليم اللغة العربيةقسم 

 ، املاجستري.: فتح هللا منادي. املشرف الثايناملاجستري
 .حتليل الكتاب، كتب مدرسيالكلمات الرئيسية: 

 توجد ،دروس اللغة العربية للصف السابع للكتابعند الباحثة  مالحظة أوىلبناء على 
اجلانب الرتبوي يعين يف ، بنظرية علمية القراءة يف هذا الكتاب موادبعض التناقضات يف  ةالباحث

 واجلانب اللغوي واجلانب النفسي واجلانب الثقايف.
كيف نفسية.  يف كتاب دروس اللغة العربية من اجلانب ال القراءة وادمكيف هي:   سئلةاألأما 

يف كتاب دروس اللغة  القراءة وادمكيف ثقافية.  يف كتاب دروس اللغة العربية من اجلانب ال القراءة وادم
نوع  يف كتاب دروس اللغة العربية من اجلانب اللغوية. القراءة وادمالعربية من اجلانب الرتبية. كيف 

للمدرسة  لصف السابعلكتاب دروس اللغة العربية البحث   . ذايتيوصف مدخل. مكتبيةالبحث 
 حتليل احملتوى باحثة، أجرى الالبحثا يف هذ .ؤون الدينية اإلندونيسيةشاملتوسطة اإلسالمية لوزارة ال

نظرية حممود كامل النقا وهي املبادئ النفسية  يف الكتاب بناًء علىة من خالل تعديل مادة القراء
 واملبادئ الثقافية واملبادئ الرتبوية واملبادئ اللغوية.

بية للصف يف كتاب اللغة العر  ةدة القراءإىل أن ما ةالباحث ت، خلصوبناًء على نتائج الدراسة
الغالب متوافقة مع املبدأ من قبل وزارة الدين اإلندونيسية كانت يف  متوسطةالسابع لطالب مدرسة 

، ومت ترتيبها عمر الطالب واهتماماهتم وأهدافهم، أي أن مادة الكتاب قدمت وفًقا للمبدأ. لالنفسي
، الذي يشمل بدأ الثقايفق يف الغالب مع املمع مراعاة الفروق الفردية للطالب. هذا الكتاب يتواف

هذه ، وهي إندونيسيا. كل توي على الثقافة األصلية للطالب، وحيقافة العربية اإلسالمية العامليةالث
، ادة تتفق مع نظرية التعليم العام، أي االستمرارية، واالستمرارية، أي أن املالكتب تتفق مع مبادئ الرتبية

مكانية التدريس. يتوافق هذا الكتاب يف الغالب مع ، فضاًل عن الوضوح وإلبعضواتباع بعضها ا
ة، واملفردات عامة وليست مصطنعة، وتستخدم املبادئ اللغوية ألن املادة تستخدم اللغة العربية القياسي

 .هياكل شائعة االستخدام
 



 

 و

 

ABSTRAK 

Nur Hidayati, 2022. Analisis Asas Materi Bacaan pada Buku Bahasa Arab Siswa 

Kelas VII Madrasah Tsanawiyah Karangan Kementerian Agama - 

Indonesia. Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan, Pembimbing I: Dr. Hj. Norlaila, M.Ag., M.Pd. Pembimbing II: 

Fathullah Munadi, S.Ag., MA. 

 

Kata Kunci: Analisis Buku, Buku Ajar  

Berdasarkan penelusuran awal penulis pada buku kelas VII MTs yang 

diterbitkan oleh kemenag, peneliti menemukan beberapa ketidaksesuaian pada 

bagian keterampilan membaca di buku ini dengan teori ilmiah yakni pada asas 

pendidikan, asas kebahasaan, asas psikologi, dan asas kebudayaan. 

Adapun rumusan masalah dalam pembahasan ini: Bagaimana penerapan 

asas pendidikan pada materi qiraat di buku Bahasa Arab kelas VII Kemenag. 

Bagaimana penerapan asas psikologi pada materi qiraat di buku Bahasa Arab kelas 

VII Kemenag. Bagaimana penerapan asas kebudayaan pada materi qiraat di buku 

Bahasa Arab kelas VII Kemenag. Bagaimana penerapan asas pendidikan pada 

materi qiraat di buku Bahasa Arab kelas VII Kemenag. Jenis penelitian yang 

dilakukan adalah penelitian pustaka (Library Research). Adapun pendekatan yang 

digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Buku 

Bahasa Arab Siswa Kelas VII Madrasah Tsanawiyah Karangan Kemenag 

Indonesia. Pada penelitian ini, penulis melakukan analisis isi (content analysis) 

dengan cara menyesuaikan materi qiraat pada buku berdasarkan teori Mahmud 

Kamil al-Naqah yaitu asas psikologi, asas kebudayaan, asas pendidikan dan asas 

kebahasaan.  

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa materi qiraat 

pada Buku Bahasa Arab Siswa Kelas VII Madrasah Tsanawiyah Karangan 

Kemenag Indonesia kebanyakan sesuai dengan asas psikologi yakni materi buku 

disajikan sesuai dengan usia, minat, dan tujuan peserta didik, serta disusun dengan 

mempertimbangkan perbedaan individual peserta didik. Buku ini kebanyakan 

sesuai dengan asas kebudayaan yakni memuat budaya Arab Islam Internasional, 

serta memuat budaya asli peserta didik yaitu Indonesia. Buku ini semuanya sesuai 

dengan asas pendidikan yaitu materinya sesuai dengan teori pendidikan umum 

yakni berkelanjutan, kontinuitas, dan saling mengikuti, serta jelas dan 

memungkinkan untuk diajarkan. Buku ini kebanyakan sesuai dengan asas 

kebahasaan karena materinya menggunakan Bahasa Arab standar, kosakatanya 

umum dan bukan buatan, dan menggunakan struktur yang umum digunakan. 
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 شعار

 بسم هللا الرمحن الرحيم

ت   ...  ُ الَِّذْيَن اهَمنُ ْوا ِمْنُكْمْۙ َوالَِّذْيَن ُاْوُتوا اْلِعْلَم َدرَجه  (11... )يَ ْرَفِع اّللٰه

 (11 :ادلة)اجمل 
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 إهداء

 أهدى هذا البحث العلمي إىل والدي احملبوبني

  و إىل مشريف و مجيع أساتذيإىل أخوايتو 

 ليس ىل كلمة إهداء أمجل وأحسن غري الشكر احلزيل

 جزاكم هللا خري اجلزاء
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 شكر وتقدير

 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل الذي أعطى الباحثة نعمة عظيمة حىت تستطيع أن تتم البحث العلمي شرطا لينل 
 جبامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني والتعليملرتبية درجة السرجاان يف كلية ا

 لصف السابعلدروس اللغة العربية  كتابواد القراءة يف  مل األسس حتليلبعنوان "
 ".ؤون الدينية اإلندونيسيةشللمدرسة املتوسطة اإلسالمية لوزارة ال

وصحبه أمجعني. أما والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدان حممد وعلى آله 
 بعد.

 زيل إىل:اجلشكر الالباحثة  دمفي هذه الفرصة تقف
جامعة  لرتبية والتعليمكلية ا  عميد املاجستري محدان الدكتور احلاج فضيلة املكرم -1

 .أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني
جامعة  والتعليملرتبية كلية ا  تعليم اللغة العربيةكرئيس قسم   املكرم حسب هللا املاجستري -2

 .أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرماسني
فتح هللا  املكرم و األوىل ةاملاجستري كاملشرف ة احلاخة نور ليلىالدكتور  فضيلةاملكرم  -3

 .ثاينكاملشرف ال املاجستريمنادي 
جامعة أنتساري  لرتبية والتعليمكلية ا  تعليم اللغة العربيةن واحملاضرات يف قسم و احملاضر  -4

 . اإلسالمية احلكومية بنجرماسني
وجلميع األصدقاء الذين أعطوين مساعدة والتوجيه والتسهيل للباحثة يف كتابة هذا  -5

 البحث العلمي.
 كل من أمسهم أو قدم جهدا يف سبيل إخراج هذا البحث. -6
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أن هذا البحث العلمي ال تتخلع عن األخطاء والنقائص، فلذا أرجو من  وأخريا
إلصالح، عسى هللا االقراء أو الباحثني اآلخرين أن يعطوين النقد أو االقرتاح على سبيل 

 أن يهدي لنا إىل الصراط املستقيم و ينعم علينا النجاح. آمني
 

 م 2022 بنجرماسني، يونيو
  الباحثة

                
  هداييتنور 

            170102020474   
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