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 ملخص
 ةثانويلطلبة المدرسة ال 3102تحليل كتاب تعليم اللغة العربية بمنهج 

 عشرللمستوى الثاني 
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. حمتويات ادلعىن الظاهرفعاال حنو ا و ممنظشيئ اللتحليل احملتوى هو طريقة لتعلم و حتليل 
كتاب التعليمي بادلنهج . فالبد أن يطابق الالتعليمية لعملية التعليمالكتاب التعليمي هي مصدر ادلواد 

هو كان ادلنهج ادلستخدم يف إندونيسيا احلاضر   بالنسبة للعملية التعليمة. و تعليمال ةعمليادلستخدم يف 
(يف القراءة)احلوار و ةمضمون ادلواد عرفبحث هو دلال هذا هدفكان   .العلميدلل ادلب 3102ادلنهج 

اعة طبل لطلبة ادلدرسة الثانوية للمستوى الثاين عشر 3102نهج مبلكتاب التعليمي لدرس اللغة العربية ا
اليت تكون  ساسيةالكفاءاتاألتكون من أربع الذي ي 3102مطابقته بادلنهج ة للشؤون الدينية و ر الوزا

 .منظورا له

تكون الباحثةكاآللة األساسية جلمع البيانات. تكون في و حبث نوعي وصقام هذا البحث 
يل الكتاب التعليمي لدرس حلصلت الباحثة على البيانات بتو  .التوثيقية كطريقة مجع البياناتالطريقة 

 .لطلبة ادلدرسة الثانوية للمستوى الثاين عشر 3102اللغة العربية مبنهج 

قررات الكفاءات تناسب مب (القراءة)احلوار و ادلواد  هيأن حمتوىهذا البحث  كانت نتائج
 النواحي إىلكثريا يل  كان الباب األول مي( أكالتايل: ا  بياهن وتفصيل .3102دلنهج (KIاألساسية )

( KI-2الثالثة/)الكفاءة األساسية ادلعرفية النواحي و  (KI-0/)الكفاءة األساسية األوىل الدينية الروحية
 & KI-2)الكفاءة األساسية الثالثة والرابعة/ة إىل النواحي ادلعرفية وادلهار يل كثريا ب( كان الباب الثاين مي

النواحي و (KI-4إىل السلوك االجتماعية )الكفاءة األساسية الرابعة )يل (ج( كان الباب الثالث مي4
)الكفاءة عية السلوك االجتما إىليل كان الباب الرابع مي( ( دKI-2ادلعرفية )الكفاءة األساسية الثالثة/

النواحي  إىليل كان الباب اخلامس مي( و ه( KI-0الدينية )الروحية النواحي و (KI-4األساسية الرابعة )
(. ومن نتائج البحث كان النواحي السلوك االجتماعية قليلة جدا. ومل KI-3الدينية )حية و ر الالسلوك 

 الكتاب التعليمي.توجد ناحية التنوع والتسامح والتنوع الدينيوالثقايف يف هذا 

 3102الكلمة المفتاح: التحليل، الكتاب التعليمي، المنهج 
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 هـ

 شعار

 

 نظروا ماذا في السماوات واألرض وما تغني األيات والنذر عن قوم اليؤمنونقل ا

“katakanlah: “perhatikanlah apa yang ada di langit dan di 

bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-

rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak 

beriman” 

(Q.S Yunus : 101) 

 

 

 

 خير جليس في الزمان كتاب

“sebaik-baiknya teman di setiap waktu adalah buku” 

(Al-Mahfudzot) 



 و
 

 إهداء

 

 :إىل علميةالرسالة ال أىديت ىذه عن كثرة شكري خبلوص قليب

دائمان يرمحاين باحلب و الذاين  صادقين حمبويب أبيو  حوسماوارنيحبيت  أمي .ٔ
و محدا هلل بدعاءمها وصلت إىل املودة و الدواعي و قد سارا بالصعوبات لنجاحي 

 .هناية السري من كتابة ىذه الرسالة العلمية
مع ستة إخويت و عشر أبناءىم  ،الشقيقات ديانا، سوسي، سيت، سيتا، رزقاأخوايت  .ٕ

املشتقني خاصة إينتان سافوتري اليت ما دامت تدرس يف اجلامعة معارف ميًتو 
 . اإلسالمية احلكومية

ْينِ أ .ٖ على مجيع التشجيعات و  ىمأشكر   ،سرة كبرية من جّد طَيِّْب و جّد َحَسُن الدِّ
 حىت انتهاء دراسيت للدرجة البكالورية. املساعدة

دق، فضلي، داين، اصأمحد نور ) ٕٗٔٓزمالئي املشرفني من املعهد اجلامعة مرحلة  .ٗ
يتا ساري، قرة أعني، إيفا ريانتيكا دياين، و نرحال، سيت تانيا، حسنة النعمة، رمح

، نا ديوي، ريرين كوستي، أفيسكا، كوستني رفعة الرفيقة، نور رمحة العنيةراعنة زىرا
 لعل اإلخاء حىت اجلنة. آمني(

 أساتذيت من معهد اجلامعة رادين إينتان و كافة املدبرين و املربني. .٘
النشاط و املساعدة صاحيب مفتاح الرمحان شكرا لك على مجيع التشجيعات و  .ٙ

 إلمتام ىذه الرسالة العلمية عسى أن تنتفع الرسالة العلمية ملعاشر الناس كثريا.



 ز

 ةترجمة الباحث

 

يف أوجرمنارم   ارارف الاو و  5991سوتري رمحة ولدت يف التاررخ  الاار م  او خو  او 
 .بريخنجني أوكو شرق ة  الةنت األخريف  و ستة إخوف و اسم أب هر صر قني و أ هر حومسروارين

بربركار   ارارف الوكاو ا تروار وم و  2تدرست الةرحثة يف املدرسة ا بتدار ة احلكو  ة 
. مث تدرساات ب ااد يفلااد يف املدرسااة املتوساا ة ادسااع  ة   هااد ال  اار 2003خترجاات ساانة 

مث اسااتءرت الدراسااة يف املدرساااة  2050هنضااة ال اءاارال تاار  ا الاار ا ا ترواار وم و خترجاات 
و  .2052الثر وخاة ادسااع  ة   هااد هنضااة ال اءاارال تار  ا الاار ا ا ترواار وم و خترجاات ساانة 

يف املاادارم تدرساات الةرحثااة أخضاار يف امل هااد هنضااة ال اءاارال ال  ااري جبر ااا الدراسااة الرمس ااة 
. و تاااتءر حاان ا   يف اةر  ااة را خااو إخنتاار  2052ادسااع و و خترجاات  ااو نناار  ساانة 

 ادسع  ة احلكو  ة   ةو ا بكا ة الرتب ة و الت ا م قام ت ا م الاغة ال رب ة.

ة يف اةر  اة  ار خااوأ كط شا ة ال اةاة و أ ر األ ش ة اليت اتة ت الةرحثة طوال الدراسا
(HIQMA)2052   و أ شاااا ة ال اةااااة(Permata Shalawat )2052   و  ااااك يفلااااد تكااااو

  .حن ا   الةرحثة  دبرف يف   هد اةر  ة را خو إخنتر  ادسع  ة احلكو  ة   ةو ا



 ح

 تقديرالشكر و ال

احلمد هلل رب العاملني على مجيع نعمو الذي أعطى املعلومات ألذىان الناس و 

هبدايتو و قوتو استطاعت الباحثة على إمتام ىذه الرسالة العلمية. و الصلوات و السالم على 

مجيع األنبياء صلى اهلل عليو و سلم و على آلو و أصحابو و من تبعو بإحسان إىل يوم 

 الدين.

ال مبساعدة كثرية من بعض و ما كانت الباحثة قادرة على إمتام ىذه الرسالة العلمية إ

 :ىف ىذا املناسبة قّدمت الباحثة جزيل الشكر والتقدمي إىل الساداتالناس و 

األستاذ الدكتور احلاّج حممد موكري، املاجستري كرئيس اجلامعة رادين انتان اإلسالالمية  .1
 احلكومية المبونج.

األسالالتاذ الالالدكتور احلالالاج والالري األنالالوار، املاجسالالتري كعميالالد كليالالة الًتبيالالة و التعلالاليم  امعالالة  .2
 رادين انتان اإلسالمية احلكومية المبونج.

و  ، كالالرئيس قسالالم تعلالاليم الّلرالالة العربيالالة بكليالالة الًتبيالالة والتعلالاليمسالاليري املاجسالالتري الالالدكتور .3
إنتالالان اإلسالالالمية احلكوميالالة امعالالة راديالالن   سالاليد عييالالر أمالالر اهلل، املاجسالالتري كسالالكريتريه

 المبونج.
و  كتابالالالة ىالالالذه الرسالالالالة العلميالالالة.يف   األوىل ةكاملشالالالر   ةاملاجسالالالتري  أمالالالج ىةريالالالة ةالالالالدكتور  .4

 كتابة ىذه الرسالة العلمية.كاملشرف الثاين يف    املاجستريو احلنان، الدكتور
 ىيئة احملاضرين من كلية الًتبية و التعليم. .5



 ح

رادين إينتان أستاذ كمران أسعد إرشادي، املاجسالتري   األسرة الكبرية من معهد اجلامعة .6
كمالالالدير املعهالالالد و كالالالذلت إىل سالالالكريتري املعهالالالد أسالالالتاذ حممالالالد نالالالور، املاجسالالالتري و مجيالالالع 

 األساتذة و املربيني و املشر ني و املدبرين و الطلبة.
)صالالدي ،  يالاللج، داين، رحالالا ،  2114زمالئالالج املشالالر ني مالالن املعهالالد اجلامعالالة مرحلالالة  .7

نة النعمة، رمحايتا ساري، قرة أعالني، إييالا ريانتيكالا ديالاين، راعنالة زىالراء، سيت تانيا، حس
أ يسالالكا، كوسالالتني ر عالالة الر يقالالة، نالالور رمحالالة العالالني، ريالالرين كوسالالتينا ديالالوي، لعالالل اإلوالالاء 

 حىت اجلنة. آمني(
 2114ملرحلة  أصحايب يف قسم تعليم اللرة العربية .8
  واحدا.مجيع الناس الذين قد ساعدوين و مل أذكرىم واحدا  .9

و جامعيت رادين انتان اإلسالمية احلكومية المبونج مكالان  يهالا تعلمالت كثالريا  .11
 من العلوم.

آمني. و موضوع ىو رجت الباحثة إىل اهلل عّز و جّل على أحسن اجلزاء هلم 
تحليل كتاب تعليم اللغة العربية تحليل كتاب تعليم اللغة العربية الرسالة العلمية "

وعت الباحثة على " المدرسة الثانوية للمستوى الثاني عشرلطلبة  3102بمنهج 
وطاءات و النقصان لذالت احتاجت االقًتا  و املداولة من القار.. و أهنا كثري من األ

 لعلت الرسالة العلمية نا عة للناس مجيعا آمني. و اهلل ويل التو ي .

 2118بندار النبونج، مايو 
 الباحثة

 

 سوتري رحمة
0200131032 
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 الباب األول

 المقدمة

 توضيح الموضوع .أ 

 :يف ىذه الرسالة العلمية كما يليتوضيح ادلوضوع 

 التحليل (1

التحليل ىو البحث عن الوقائع )األفعال، اإلنشاء، و ما أشبو ذلك( دلعرفة احلالة 

و التحليل من أحد العملية اليت  1 احلقيقية )السبب، ادلشكلة، ادلرجع و ما أشبو ذلك.

 هتدف اىل معرفة مشكلة ما للوصول غلى اخلالصة ادلقصودة.

 كتابال (2

لدي الطلبة و ادلواد الدراسية ىي كل وسيلة مرتبة اليت تظهر الكفاءة األساسية 

فبذلك تكون ادلادة مرجعا لدي  2 تستخدم عند الدرس هبدف التحقيق و البحث عن ادلادة.

 الطلبة أو ادلدرس لتكميل العملية التعليمية.

                                                             
1 Anton M. Moeliono, dkk., Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 

hlm. 607. 
        2 Prastowo, A., Panduan Kreatif Membuat  Bahan  Ajar Inovatif. (Yogyakarta: Diva Press, 2012), 

hlm. 17.   
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 2113ادلنهج  (3

ادلنهج ىو التخطيط و التنظيم عن اذلدف و العرض و ادلادة و الطرائق ادلستخدمة 

 2113أما منهج  3 اليت تكون مرجعا عند التدريس للوصول إىل األىداف الرتبوية ادلقصودة.

هبدف إعداد  2116مبدال من منهج  2114-2113يف العام الدراسي  ىو ادلنهج ادلطلق

، ادلتقي، الذكي و قادر على أن يفعل كل اخلربات لبالده و رلتمعو و إندونيسي ادلؤمن

هبدف ترقية الكفاءة الرتبوية للطلبة  2116على منهج  2113بذلك يكمل منهج  4 .دنياه

 .و للمجتمع إندونيسيا

 أسباب اختيار الموضوع .ب 

من البحث الذي قامت هبا الباحثة مل جتد كثريا من البحث على حتليل  .1

. و يوجد 2113خاصة يف تعليم اللغة العربية مبنهج مصدر التعلم أي الكتاب ادلدرسي 

البحث طوال ىذه األواخر على البحث عن الدروس العامة كاللغة اإلندونيسية و العلوم 

 الطبيعية و العلوم االجتماعية و غريىا.

البحث عن اللغة العربية مييل كثريا إىل الطريقة التعليمية و الوسائل التعليمية  .2

 و التقييم. و أما البحث عن مصدر التعلم للطلبة نادرة.
                                                             

3 Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 
4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Kerangka Dasar dan Struktur 

Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah Nomor 69 Tahun 2013. 
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 خلفية البحث .ج 

اختيار الطريقة و شكل سبب ضعف قدرة الطلبة ىي ادلنهج و تنظيم الرتبية 

مرجع الدرس، و الكتاب ادلقرر و ما التدريس من الدرس، الوسائل، و األدوات التعليمية، 

أشبو ذلك. و أحد من األسباب اليت تؤثر عملية التعليم و تسبب إىل ضعف قدرة الطلبة 

 5 ىي وجود مراجع التعلم لدي الطلبة.

كأحد ادلصدر ادلهمة يف الرتبية و الكتاب على شكل الطباعة أو غريه   6الكتاب

)الشبكة الدولية، فيديو، أو شكل آخر( تعامل عمال فعالية للوصول إىل الغاية. مناسبة 

بالكتاب التعليمي مع ادلقدار ادلطبق مهمة. جبانب ذلك تكون الوسائل التعليمية األدوات 

 ن األمور ادلهمة كذلك يف التعليم و التعلم. التعليمية و البيئة التعليمية م

                                                             
5
 Feni Kurnia, dkk, “Analisis Buku ajar Fisika SMA Kelas XI di Kecamatan Indralaya Utara 

Berdasarkan Kategori Literasi Sains”, Jurnal Inovasi dan Pembelajaran Fisika, No. 1, Vol. I, Mei 

2014, hlm. 43. Pukul 20.00 wib 
6
 Buku ajar adalah sumber bahan pembelajaran dan sumber informasi utama yang mendukung 

proses pencapaian tujuan pembelajaran dan merupakan komponen yang sangat penting dalam proses 

pembelajaran. Tanpa melibatkan buku ajar, pembelajaran bisa menjadi kurang optimal dan tidak 

terarah. Karena buku ajar adalah sumber bahan pembelajaran dan sumber informasi utama yang 

mendukung proses pencapaian tujuan pembelajaran. Lihat Ubaidillah, “Nilai-nilai Ajaran Salafi dalam 

Buku Ajar Bahasa Arab al-Arabiyyah Baina Yadaik”, Adabbiyāt: Jurnal Bahasa dan Sastra, Vol. 

XIII, No. 1, Juni 2014., Yogia Prihartini, “Analisis Materi Keterampilan Berbicara dalam Buku Ajar 

Mulakhkhash Al-Arabiyah Linnasyi’in”, Media Akademika, Vol. 27, No. 2,diakses 3 April 2012 Pukul 

20.00 wib., Syamsul Arifin dan Adi Kusriyanto, Sukses Menulis Buku Ajar dan Referensi, (Jakarta: 

Grasindo, 2010), hlm. 56.  
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من قبل وجد الكتاب التعليمي الذي يناسب مبقدار أساسي يف ادلنهج. فيو 

، و 9، مالنج8، جاكرتا7السلبيات اليت تناسب باحلسنات كالوقائع اليت توجد يف بوكور

مييل إىل جبانب األمثلة السابقة وجد ادلشكالت يف الكتاب التعليمي الذي . 10نوماسبا

التطرف، بذا نعرف أن التقدم يف الكتاب التعليمي يف الرتبية االبتدائية و ادلتوسطة تؤثر 

ادلشكلة اليت البد تقدميها. و الذي يتعلق بتعليم اللغة العربية ان الكتاب ادلقدم من شيء 

تكون مهم كالكتب التعليمي اخلرى تكون اللغة العربية لغة رمسية ذليئة األمم ادلتخدة. و 

اللغة العربية لغة على أكثرىا استعماال اليوم خاصة يف إندونيسيا اليت أكثر رلتمعها مسلم يف 

الدنيا فلذلك البد أن يهت احلكومة يف التعليم عن اللغة العربية يف ادلدرسة االبتدائية 

 ادلتوسطة و الثانوية.

                                                             
7
 Kasus tersebut ditemukan tahun 2013 SDN IV dan Gunung Gede, Kota Bogor. Ditemukan 

unsur pornografi pada buku paket pelejaran Bahasa Indonesia untuk siswa kelas VI. Lihat Zaki Al 

Hamzah, “Beredar Buku Pelajaran SD Berbau Porno”, dalam 

http://m.republika.co.id/berita/koran/news-update/13/07/10/mpg3lg-beredar-buku-pelajaran-sd-berbau-

porno, diakses tanggal 03 Maret 2017Pukul 14.00 wib. 
8
 Pada Februari 2017 di Jakarta ditemukan konten pornografi dalam buku yang berjudul „Aku 

Berani Tidur Sendiri‟. Lihat Muhammad Taufiqurrahman, “Menko Puan Minta Buku „Aku Berani 

Tidur Sendiri‟ Diinvestigasi”, dalam http://m.detik.com/news/berita/d-3428466/menko-puan-minta-

buku-aku-berni-tidur-sendiri-diinvestigasi, diakses tanggal 03 Maret 2017 Pukul 14.00 wib. 
9
 Pada awal tahun 2016 Kota Malang dihebohkan dengan cover LKS untuk SD bertulis aksara 

Jawa yang jika diartikan adalah alat kelamin pria. Lihat M. Sanusi, “Heboh! LKS Berbau Pornografi di 

Malang”, dalam http://daerah.sindonews.com/read/ 1086437/heboh-lks-bahasa-jawa-mesum-di-kota-

malang, diakses tanggal 03 Maret 2017 Pukul 14.10 wib. 
10

 Buku yang ditemukan mengandung unsur pornografi di Banyumas pada Desember 2016 

adalah buku Penjaskes untuk SD kelas V. Lihat Saladin A, “Ada Unsur Porno, Buku Penjasorkes SD 

Kelas V di Banyumas Ditarik”, dalam http://daerah.sindonews.com/ read/11608653/22/ada-unsur-

porno-buku-penjasorkes-untuk-sd-kelas-v-di-banyumas-di-tarik, diakses tanggal 06 Maret 2017 Pukul 

16.00 wib. 

http://m.republika.co.id/berita/koran/news-update/13/07/10/mpg3lg-beredar-buku-pelajaran-sd-berbau-porno
http://m.republika.co.id/berita/koran/news-update/13/07/10/mpg3lg-beredar-buku-pelajaran-sd-berbau-porno
http://m.detik.com/news/berita/d-3428466/menko-puan-minta-buku-aku-berni-tidur-sendiri-diinvestigasi
http://m.detik.com/news/berita/d-3428466/menko-puan-minta-buku-aku-berni-tidur-sendiri-diinvestigasi
http://daerah.sindonews.com/read/%201086437/heboh-lks-bahasa-jawa-mesum-di-kota-malang
http://daerah.sindonews.com/read/%201086437/heboh-lks-bahasa-jawa-mesum-di-kota-malang
http://daerah.sindonews.com/%20read/11608653/22/ada-unsur-porno-buku-penjasorkes-untuk-sd-kelas-v-di-banyumas-di-tarik
http://daerah.sindonews.com/%20read/11608653/22/ada-unsur-porno-buku-penjasorkes-untuk-sd-kelas-v-di-banyumas-di-tarik
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عد يف التعليم. الكتاب التعليمي من أحد الوسائل ادلهمة يف التعليم و الذي يسا

يسهل الكتاب التعليمي يف التعليم ألن فيو ادلواد اليت تسهل الطلبة و ادلدرس على الفهم و 

ضعف قيمة الكتاب التعليمي ادلوجودة يكون سببا يف  11 الوصول إىل الغاية ادلقصودة.

جبانب ذلك تعرف أن مسؤولية  الصعوبة للطلبة على الوصول إىل غاية النجاح ادلقصودة.

دلدرس يف الفصل ىي مساعدة الطلبة لذا حنتاج إىل الكتاب التعليمي اجليد دلساعدة ا

  12 ادلدرس على ترقية التعليم الفعالية.

قدمت احلكومة الكتاب التعليمي دلدرسة االبتدائية و ادلتوسطة  2113يف ادلنهج 

الشؤون الدينية.  بوسيلة وزير الرتبية و الثقافة. و خاصة للمعاىد فتكون ادلسؤولية لوزير 

كذالك الكتاب التعليمي ادلقدم دلادة الللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية للصف الثاين عشر 

 13".2113رتب وزير الدينية الكتاب التعليمي للطلبة "كتاب اللغة العربية دلدخل ادلنهج 

اء على يكون تأليفا جديدا و يكمل التأليف السابق. الرج 2116الكتاب ادلطبق يف السنة 

يرقي جناح الطلبة ألنو يكمل ادلنهج السابق. ىذا  2113كتاب اللغة العربية على منهج 

 اب كتب واجب الذي البد أن ميتلكو كل طالب يف الصف الثاين عشر.الكت

                                                             
11

 Sungkono, dkk, Pengembangan Buku ajar, (Yogyakarta: FIP UNY, 2003), hlm. 98. 
12

 Halimi Zuhdi, Al-bīah Al-Lughawiyah: Takwīnuhā wa Dauruhā fī Iktabi al-Arabiyah, 

(Malang: UIN Maliki Press, 2009), hlm. 15. 
13

 Ahmad Hidayat, Buku Siswa Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013 untuk 

Kelas XII, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2016. 
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التحليل على الكتاب التعليمي يعقد لتحقيق قيمة و مناسبتو يف استخدام خاصة 

لطلبة يف التعليم.  رأى لكسي مولونج يف كتابو الذي يصدر ا 2113عند استخدام ادلنهج 

عن البحث أن التحليل احملتوي من احدى الطريقة يف أخذ اخلالصة بطريقة إجادة 

بذلك نرى أن الكتاب التعليمي من أحد ادلصدر  14 و تقام عن طريقة ادلنتظمة. اخلصائص

 للقراءة الذي البد التحليل هبا دقيقا.

ناك الكتب التعليمي الذي مييل  إىل الفاحشة و كما شرحت الباحثة من قبل ى

التطرفية و ال يناسب بالقاعدة و ادلقدار األساسية يف ادلنهج. و إن مل نفهم فسوف يؤثر 

آثارا سلبية و استطاع الطلبة أن يقرأىا و يطبقها يف يوميتهم. فلذلك البد لنا أن نقوم على 

ال، دقيقة يف البحث ام ال و ما اشبو ب ام التحليل بالكتاب التعليمي ىل الكتاب مناس

و عزيز  15يعقد التحليل خاصة يف الكتاب التعليمي ادلقدم. كما حققو ىلمان صوري ذلك.

 ظهر البيان يف البحث الوثيقي. يف حبثهما 16فردوسي

                                                             
14 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 

hlm. 220. 
15

 Penelitian Hilman Sodri menemukan kualitas buku teks PAI untuk kelas VII SMP terbitan 

Erlangga masih belum seluruhnya sesuai dan belum mencakup seluruh KI dan KD yang telah 

ditetapkan oleh Kemendikbud. Lihat Hilman Shodri, “Perbandingan Kelayakan Isi Buku Teks PAI 

untuk Kelas VII Terbitan Erlangga dan PT Tiga Serangkai dengan Buku PAI Kelas VII 

Kemendikbud”, Skripsi, FTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015, hlm. i. 
16

 Penelitian Aziz Firdaus dkk pada buku teks bahasa Indonesia terbitan Erlangga untuk kelas 

VII SMP/MTs dapat dikatakan telah memenuhi syarat kelayakan isi buku teks. Namun dalam hal 

kemenarikan materi buku teks tersebut tergolong kurang menarik. Secara keseluruhan buku teks ini 

telah memenuhi standar kelayakan isi buku teks. Lihat Aziz Firdaus, dkk., “Analisis Kelayakan Buku 
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انطالقا من ادلشكلة ادلوجودة فهدف ىذا البحث ىو التحليل على الكتاب 

لدي الطلبة للصف الثاين عشر يف ادلدرسة  2113التعليمي لدرس اللغة العربية مبنهج 

نظرا إىل قصر الباحثة إما الثانوية. جبانب ذلك مل يعقج البحث ذلذا الكتاب من قبل. 

كون التحليل الذي قامت هبا الباحثة حتتوي على ادلادة الوقت ادلنحة أو الفرصة أو القوة. في

 ادلقدمة فحسب.

 بحثالمشكلة  .د 

انطالقا من خلفية البحث السابقة فتكون مشكلة البحث ىي "كيف كانت ادلادة 

لطلبة ادلدرسة الثانوية  2113عن احلوار و القراءة يف الكتاب التعليمي للغة العربية مبنهج 

 .2113ألساسية دلنهج الكفاءة ا الصف الثاين عشر نت ناحية

 هدف البحث .ه 

 2113وصف ادلادة احملتوى يف كتاب اللغة العربية على منهج ىدف البحث ىو 

 لطلبة الصف الثاين عشر

 

 

                                                                                                                                                                              
Teks Bahasa Indonesia Terbitan Erlangga Kelas VII SMP/MTs”, Jurnal Kata: Bahasa, Sastra, dan 

Pembelajarannya, Diakses 10 April 2017 Pukul 14.30 wib, hlm.1. 



8 
 

 فائدة البحث .و 

 تقدمي معرفة اللغة العربية لتكون مرجعا يف التعليم .1

التعليمي للغة لكافة مدرسي اللغة العربية يف اختيار الكتاب تقدمي ادلداخلة  .2

 العربية

تقدمي اخلربة لكافة الطلبة على اختيار الكتاب التعليمي ليكون مرجعا ذلم عند  .3

 القراءة

تقدمي ادلداخلة للمؤلفني على الكتب التعليمية على ان يقدموا الكتاب    .4

 التعليمي الكامل و الشامل.

 مرجعالنقد  .ز 

التشابو مع ىذه الرسالة ميكن ان نقد ادلرجع يف ىذا البحث عن الرساالت اليت ذلا 

تكون الرسالة اجلديدة او البحوث االخرى اليت تتعلق بالكتاب التعليمي كما حبثتها الباحثة 

لطلبة  2113اهنا مل جتد حبثا خاصة عن الكتاب التعليمي لدرس اللغة العربية على منهج 

التصرفات عن  الصف الثاين عشر ىدف النقد ىو اظهار احلقيقة على البحث و تقدمي

 البحوث ادلقصودةو ىي:



9 
 

على مضوع مقارنة الكتاب التعليمي  17األول البحث الذي قام بو حلمان صدري

لدرس الدين االسالمي على الطباعة مصنع تيغا سورنسا و الكتاب التعليمي لدرس الدين 

لقيمة من االسالمي للفصل السابع لوزير الرتبية و الثقافة. فائدة البحث معرفة القدرة او ا

لوزير الرتبية و الثقافة، الكتاب التعليمي لدرس الدين االسالمي للصف السابع على الطباعة 

فائدة البحث ىي معرفة القدرة و القيمة من الكتاب التعليمي لدرس الدين االسالمي. و 

اما نتيجة البحث ىي بيان النوعية من الكتاب التعليمي لدرس الدين االسالمي للصف 

على الطباعة مصنع ارلوجنو اليت مل تساوي بالقاعدة االساسية. اما الكتاب العليمي السابع 

لدرس الدين االسالمي للصف السابع على الطباعة تيغا سورنسا تكاد مناسبة بالقاعة 

 االساسية.

على موضوع "حتليل الكتاب  18الثاين، البحث الذي قامت بو ريين دوي سوسانيت

التعليمي دلادة اللغة العربية يف الفصل االعلى دلدرسة االبتدائية. ىناك استنبطت الباحثة 

الكفاءة االساسية ادلكتوبة اليت حتتوي على اربعة مهارات ىي االستماع و احملادثة و القراءة 

                                                             
17

 Hilman Shodri, “Perbandingan Kelayakan Isi Buku Teks PAI untuk Kelas VII Terbitan 

Erlangga dan PT Tiga Serangkai dengan Buku PAI Kelas VII Kemendikbud”, Skripsi, FTK UIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015. 
18

 Rini Dwi Susanti, “Studi Analisis  Materi Ajar “Buku Teks Pelajaran“ pada Mata Pelajaran 

Bahasa Arab di Kelas Tinggi madrasah ibtidaiyah”, Arabia: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, Vol. 5, 

No. 2, Diakses 10 April 2017 Pukul 15.00 wib. 
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بار و الرسالة و ادلعرفة و الكتابة. و نظرا من ناحية العرض احتوى الكتاب التعليمي االخ

 ادلكتوبة و ادلقدم لكافة ادلدرسني و الطلبة و السهولة هبا الفهم.

على موضوع حتليل  19قسمني موال النساءالثالث، البحث الذي قامت بو الباحثة 

و  2113مناسبة العرض لكتاب تعليمي للصف الرابع عن ادلساعدة ألىؤالء الناس مبنهج 

و الثقافة. نتيجة البحث يف الكتاب التعليمي للصف الرابع عن النشر من وزير الرتبية 

 و النشر بوزير الشؤون للرتبية و الثقافة ىي: 2113ادلساعدة ذلؤالء الناس مبنهج 

 % أي ضعيف45،83مناسبة روحانية  .1

 % أي ممتاز111االجتماعية مناسبة من ناحية  .2

 % أي جيد87،51ادلناسبة من ناحية ادلعرفة  .3

 % أي جيد83،33ناحية ادلهارة ادلناسبة من  .4

على موضوع حتليل ادلقارنة النوعية  20الرابع، البحث الذي قامت هبا الباحثة ادلطمئنة

على الطباعة و النشر  2113للكتاب التعليمي دلدرسة الثانوية بالفصل العاشر على منهج 

طبعو و  و نتيجة البحث ىي ان كتاب اللغة لعربيةوزير الدينية طوىا فطرا و تيغا سريانساي 
                                                             

19
 Qismaeni Maula Nisa, “Analisis Kelayakan Isi Buku Teks Siswa Kelas IV SD/MI Tema 

Peduli Terhadap Makhluk Hidup Kurikulum 2013 Terbitan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan”, Skripsi, FTK UIN Walisongo Semarang, 2015.  
20

 Muthmainnah, “Analisis Perbandingan Kualitas Buku Teks Pelajaran Bahasa Arab 

Madrasah Aliyah Kelas X Bermuatan Kurikulum 2013 Terbitan Kemenag, Toha Putra, dan Tiga 

Serangkai”, Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.  
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نشره وزير الدينية طوىا فوطرا و تيغا سورنساي لو النقصان و ادلميزات من كل ناحية و يف 

% طوىا 91،82العام ان النعية يف النص حصل على النتيجة العامة و ىي تيغا سورنساي 

 %76،12% و وزير الدينية 91،31فوطرا 

و اصحاهبا على موضوع حتليل ادلادة  21ذي قامت هبا وولندايايناخلامس، البحث ال

 الثامن. استنبطت الباحثة على ان للغة العربية االندونيسية دلستوى ادلتوسطة بالفصل 

 احتوي الكتاب الشروط الالزمة يف الكتاب لدرس اللغة العربية -1

% أي ان 72،5مناسبة البيان عن ادلواد و القدرة االساسية اليت حصلت على  -2

 ىذا الكتاب مناسب يف نشره

 اي ان ىذا الكتاب ممتاز 5ش93متتم ادلادة يف الكتاب الذي حصل على  -3

 5ش92كمال ادلادة التعليمية اليت حصلت على   -4

 استنبطت ان ىذا الكتاب جيد يف طبعو و نشره -5

                                                             
21

 Wulandayani dkk, “Analisis Isi Buku Ajar Bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan Untuk 

SMP/MTs Kelas VIII”, BASASTRA: Jurnal Penelitian Bahasa, Sastra Indonesia dan Pengajarannya, 

Vol. 3, No. 2,Diakses 4 Juni 2017 Pukul 15.20 wib. 
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تاب على موضوع مقارة النوعية لك 22السادس، البحث الذي قام بو مشس ادلعارف

يف ادلدرسة الثانوية يكون الكتاب مبحثا يف ىذا البحث. ىداية مامان عبد  اللغة العربية

اجلليل شيخ الدين، حسن سيف الدين ىم ادلؤلفون ذلذا الكتاب، استنبط الباحث على 

ذلك انو وجد العيوب و ادلميزات ذلذا الكتاب. و يف العام ان الكتاب اللغة العربية الذي 

  أحسن من الكتاب لخآخرين.ألفو سيف اهلل

و من مث رأت الباحثة ان البحوث السابقة متعددة و خمتلفة بعضها بعضا ببعض 

د أن رأت الباحثة أهنا مل توجد حبثا حبث عن النوعية من الكتاب التعليمي. لكن بعالباحث 

 للمدرسة الثانوية. لذلك كان 2113خاصا عن الكتاب التعليمي للغة العربية على منهج 

البحث الذي قامت هبا الباحثة متام، ألنو شيء جديد و مل يقم الباحثون السابقون على 

 البحث مبثل ىذا البحث.

                                                             
22

 Syamsul Ma‟arif, “Perbandingan Kualitas Buku Teks Bahasa Arab Tingkat Madrasah 

Tsanawiyah”, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 4, No. 1, Diakses  4 Juni 2017 Pukul 15. 20 wib. 



 

 

 الباب الثاني

 النظري اإلطار

 

 الكتاب التعليمي لدرس اللغة العربية .أ 

 معرفة الكتاب التعليمي لدرس اللغة العربية .1

 ( اي يف اللغة العربية الكتابtextbookيقال الكتاب التعليمي يف اللغة االصلليزية ىي )

ادلدرسي و ىو الكتاب الذي ػلتوي على ادلواد التعلييمية يًتتب ادلؤلف الكتاب احسن ما 

. بل يكون الكتاب 1ؽلكن لتسهيل الطلبة على فهم ادلواد الدراسية ربت اشراف ادلدرس

التعليمي نوع مهم يف التعليم. ال يسر لتعليم سَتا حسنا بدونو. ألن الكتاب التعليمي 

 .ىل الغية التعليمية او الًتبية ادلقصودةإ مصدر أساسي للوصول
رأى مشس العارفُت أن  2

 الكتاب التعليمي ىو الكتاب ادلرتب ادلنتشر و ادلستخدم يف التعليم.
3 

بُت مسبليس و سلفي يف منصور مصلح أن الكتاب التعليمي و ىو الكتاب الذي 

يكون مساعدا للطلبة على الفهم و التعلم من القراءة اليت قرأىا و لفهم كل شيء خارج 

                                                             
1
 Ubaidillah, “Nilai-nilai…, hlm. 34. 

2
 Prihartini, “Analisis Materi…, hlm. 12. 

3
 Syamsul Arifin dan Adi Kusriyanto, Sukses Menulis Buku Ajar dan Referensi, (Jakarta: 

Grasindo, 2010), hlm. 56. 
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جسمو. رأوا أن الكتاب التعليمي يؤثر تأثَتا كبَتا على تنمية الكفاءة ز ادلهارات للطلبة و 

 .لبةيؤثر عادة على القيم للط
4 

اى منصور مصلح أن الكتاب التعليمي ىو شيء البد على كل طالب أن ر  

 .يستحقو ليكون التعليم ميسرا سَتا حسنا
5 

أن الكتاب التعليمي ىو الوسيلة  6106ستة  8نظم وزير الشؤون للًتبية و الثقافة ظلرة 

 .تساعد الوسيلة األوىلاألوىل يف التعليم و الوسائل غَت الكتابة من الوسائل األخرى اليت 
6 

ألساسية و وقعت اخلدمة ا يكون الكتاب التعليمي دليال على اخلدمة بالًتبية لطلبة.

بالكتاب التعليمي قام ادلدرس بالوسائل ادلوثقة. الطلبة متعلقون بادلعلومات الصادقة. و 

سوف يتكرر ادلاىرون يقدرون أن يستخدم فرصة التعلم باحلسنة. و الطلبة البطيء يف الفهم 

 .دائما عند قراءة الكتاب
7 

من األمور السابقة نستنبط أن الكتاب التعليمي ىو الوسائل التعليمية لدي الطلبة و 

الكتاب يًتتب على شكل الكتايب و يستخدم للوصول إىل الغاية ادلقصودة و ادلقررة. رتب 

                                                             
4
 Masnur Muslich, Textbook Writing: Dasar-dasar Pemahaman, Penulisan, dan Pemakaian 

Buku Teks, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 50. 
5
 Ibid., hlm. 57. 

6
 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Buku yang 

Digunakan oleh Satuan Pendidikan.  
7
 Khoirurrijal, “Buku ajar Balaghah pada Prodi PBA STAIN Jurai Siwo Metro dalam 

Meningkatkan Prestasi Belajar Mahasiswa: Suatu Analisis Kelayakan”, TAPiS: Jurnal Penelitian 

Ilmiah, Vol. XV, No. 1, Juni 2015, hlm. 35. 
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الطباعة و ينتشر إىل ادلؤسسات التعليمية يف إندونيسيا بالنظام ادلقرر. أما الكتاب التعليمي 

هو الكتاب ادلستخدم لدي ادلدرس و الطلبة على ىدف الوصول إىل فلدرس اللغة العربية 

 الغاية التعليمية للغة العربية ادلقصودة.

 خصائص الكتاب التعليمي لدرس اللغة العربية .6

كتاب التعليمي للغة العربية خصائص زبتلف الكتب األخرى. مثل الكتاب أو ال

يف العام أن الكتاب التعليمي ىو النتيجة من البحث  .األخبار أو الكتب للقرءة البسيطة

العلمي و من العرض احتوى الكتاب التعليمي ادلعلومات و األخبار الصادقة الراجحة، و 

ات عن طريقة الفهمية كما أن طريقة الفهم عن العلوم و من ناحية التقدمي تقدم ادلعلوم

و من ناحية الًتبية شارك ىذا الكتاب على الكتب العلمية األخرى إما من  .ادلعارف الكثَتة

 .ناحية الكتابة او ادلرجع و التقسيمات و البحث
8 

 جبانب اخلصائص ادلذكورة للكتاب التعليمي خصائص علمية أخرى، بعضها:

 البد أن يكتب الكتاب التعليمي مستدال بادلنهج دلقرر و ادلستخدمة  (0

 للكتاب التعليمي ىدف و غاية (6

 تقدمي معلومات ما (3

                                                             
8
 Muslich, Textbook Writing... hlm. 60. 



41 
 

 

 ؽليل إىل عملية التعليمية للطلبة (4

 دبر سَت التعليم داخل الفصل (5

 .يقدم لًتقية و تنمية كفاءة أساسية و النوعية للطلبة (6
9 

ق على الكتاب التعليمي، البد أن يهتم رأى اسكندار و دادنج سونندرا يف التحقي

الوصول إىل  نهج دلساعدتوول البد ان تكون ادلادة مناسبة بادلألأربعة عناصر: و ىي ا

 اذلدف. الثاين البد 

ان تكون ادلادة مناسبة دبراحل الًتبية العامة. الثالث البد أن تكون ادلادة مرتبة و 

الرابع احتوى ادلادة األحوال ادلتعلقة بالعلوم و ادلعلومات اجلديدة و ذو معان و فوائد  .منظمة

 .للهدف الذي أراد الطلبة بالوصول إليو
 : الكتاب األمور اآلتية تويػلن و البد أ 10

 الًتتيب بُت ادلنهج و اذلدف ارتباط قوية (0

بالقدرة االساسية و قادرة ادلعلومات و ادلهارة و االسئلة و التدريبات مناسبة  (6

 على ارتفاع سَت افكار الطلبة

                                                             
9
 Ibid., hlm. 61-62.  

10
 Iskandar Wasid dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: 

Rosdakarya, 2008), hlm. 219-220. 
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مناسبة الكتاب يف اختيار ادلادة، ادلثال العرض و الًتتيبات و ادلهارات و  (3

 غَتىا

 فيو الوسائل الصورية و التدريبات اخلريطة اليت تسهل سَت التعليم (4

 ارتبط الكتاب بادلعلومات السابقة (5

و ذلا مرجع صريح الذي ؽلكن الطالب فيو ادلعلومات الكافية لدي القارئ  (6

 .أن يقرأه عند البحث اآلخر
11 

جونتور تاريغان ، ىناك شبانية معايَت غلب الوفاء هبا للحصول على كتاب جودة ، فقال و 

 على النحو التايل. 

 غلذب اىتمام الطالب الكتاب التعليميغلب أن   (0

 قادراً على ربفيز الطالب الكتاب التعليميغلب أن يكون  (6

 أيًضا على رسوم توضيحية ذبذب الطالب  الكتاب التعليمي غلب أن ػلتوي (3

 بعُت االعتبار اجلوانب اللغوية الكتاب التعليمي . غلب أن يأخذ (4
                                                             

11
 Muhbib Abdul Wahab, “Konstruksi Buku Al-Lughah Al-’Arabiyyah Al-Mu’âshirah Karya 

Eckehard Schulz: Analisis Isi dan Wacana” dalam Repository UIN Jakarta, hlm. 8-9. Lihat 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/29005.pdf  diakses tanggal 08 Juni 2017. 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/29005.pdf
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ينبغي على النصوص أن ربفز وربفز األنشطة الشخصية  كتاب التعليميلل (5

 للطالب.  

الدروس ادلفاىيم ادلرتبطة بشكل وثيق ب الكتاب التعليميغلب أن تتجنب  (6

 األخرى.  

 وجهة نظر واضحة.  الكتاب التعليميغلب أن يكون لدى  (7

 الفروق الشخصية للطالب واستخدامها. الكتاب التعليميغلب أن ربًتم  (8

أعاله كنقطة  الكتاب التعليميإذا قمنا بفحص أكثر عمقًا ؽلكن تعريف معايَت 

. وىي تشمل اىتمامات الطالب ، والتحفيز ، الكتاب التعليميربديد جودة  بداية يف 

والتوضيح ، واللغويات ، وادلتكاملة ، واالطلراط ، والنشاط ، وضوح ادلفهوم ، وجهة نظر ، 

 06وتوحيد القيم ، واحًتام االختالفات الشخصية.

                                                             
12 Henry Guntur Tarigan, Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia, ( Bandung:Angkasa,2009),hlm.21-24 
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مث اللغة ادلستخدمة يف الكتاب التعليمي ىي اللغة العربية أو األساليب البسيطة. 

األبواب يف الكتاب البد أن يكون مناسبة بسيكولوجية و مرحلة الًتبية للطلبة. ادلوضوع و 

و قدر  اللغة و األساليب ادلستخدمة يف البيان البد أن تكون مناسبة دبعلومات الطلبة

فهمهم. و الذي البد أن يكون الغالف رلذب. و سعتو سبام و قرطاسو جيد و احلروف فيو 

الغلظات يف الطباعة و اللغة و الصورة واضحة مث قوي عند ظاىرة و ال يوجد األخطاء و 

 .التجليد
13 

مث خصائص الكتاب التعليمي للغة العربية لدي الطلبة األعجمي و غَته كمثل تربية 

اللغة العربية يف إندونيسيا البد أن يكون لو خصائص سلتلفة و البد أن يهتم الكتاب 

التعليمي لدرس اللغة العربية لؤلعجميُت أي لغَت الناطقُت باللغة العربية اللغة و األدب و 

 .لطلبةأحوال البالد من ا
ففي ىذا احلال البد أن يهتم ادلؤلف الكتاب الًتبوية خاصة للغة  14

 :العربية على األمور اآلتية

 االجتماعية و الثقافة ناحية .أ 

                                                             
13

 Muhbib Abdul Wahab, “Konstruksi Buku Al-Lughah Al-’Arabiyyah Al-Mu’âshirah Karya 

Eckehard Schulz: Analisis Isi dan Wacana” dalam Repository UIN Jakarta, hlm. 8-9. Lihat 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/29005.pdf  diakses tanggal 08 Juni 2017. 
14

 Maufiq Abdullāh al-Qashiri, Asytarāṭāti Maqtarahata Lā ’adāda al-Kitāb al-Ta’limī fī al-

Lughati al-‘Arabiyyah, (Kuala Lumput: al-Jami’ah al-Wathaniyah), tt, hlm. 5. 

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/29005.pdf
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ارتباط ذلجوية و ال التعبَت عن الثقافة دون اللغة، و اللغة ادلعربة دون  للغة و الثقافةا

الثقافة فيها. اللغة ىي اإلناء و الثقافة كل ما عليو و الوسائل األوىل ذلا. أما العالقة بُت اللغة 

هي الفهم عن الثقافة من اجملتمع العرب و فو الثقافة عند تعليم اللغة العربية لؤلعجمي 

 . لذي يكون شرطا أساسيا يف تعليم اللغة العربيةاإلسالم ا

يف علم اللغة االجتماعية صلد أن تعليم اللغة األجنبية يبدأ بالتعرف ضلو الثقافة من اجملتمع 

 .فيها
15 

 سيكولوجية لدي الطلبة ناحية .ب 

يكون ىذا احلال تركيزا يف صبيع العمليات التعليمية  الطلبة رحقق التعليم احلديثة دو 

من االىدف الًتبوية لذلك صار التعليم عن اخلصائص التعليمية من ناحية االول 

   .سيكولوجية مهمة يف استعداد و كتابة الكتب الًتبوية

و الرجال يف تعليم اللغة األجنبية متفرقة و اخلصائص اخلاصة يف تعليم  إرادة الشباب

ادلوجودة يف نفس ية نلروحاهي الشعار افاللغة األجنبية للطلبة ىي الدوافع و اما الدوافع 

الطالب و ال تبحث مباشرة بل تستنبط من النشاط اليومية. ظهر البحث ادليداين يف التعليم 

اللغة االجنبية و الدوافع للطلبة ىي العالقة اللهجوية. تعلم اللغة األجنبية ليس سهلة ألنو 
                                                             

15
 Maufiq Abdullāh al-Qashiri, Asytarāṭāti Maqtarahata Lā ’adāda al-Kitāb al-Ta’limī fī al-

Lughati al-‘Arabiyyah, (Kuala Lumput: al-Jami’ah al-Wathaniyah), tt, hlm. 5. 
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 .ػلتاج إىل العملية و السعي و ادلبذولة و الصرب
الدوافع مهمة و ذلا دور يف لذا تكوين  16

تعليم اللغة األجنبية حىت البد لنا أن نفهم الدالئل اخلاصة منها يف كتابة الكتاب التعليمي 

 لدرس اللغة العربية.

 احية لغويةن .ج 

اللغة يف معٌت اللغة ىي اللهجة، القاعدة الصرفية و األساليب ادلختلفة لتكون اجلملة 

 اليت ذلا ادلعاين يف فرقة ما
لذلك كان الكتاب التعليمي لدرس اللغة العربية ػلتاج اىل  17

االىتمام ضلو االساس اللغوي الذي ػلتوي على الصوت، الكلمة، القاعدة ادلناسبة 

 .بالشجاعة و اللغوية لدي الطلبة

الكتاب التعليمي لدرس اللغة العربية احلسن ؼلتوي على ادلواد اليت ذلا أربع مهارات و 

 كالم، القراءة، الكتابة.ىي: االستماع، ال
ألن تعليم اللغة العربية ىو التعليم عن ادلادة  و 18

اليت تقدم التدريبات و الرعاية و الًتقية لدي كل طالب، فالبد أن ػلتاج كل طالب الكفاءة 

على فهم ادلرجع األساسي يف التعليم عن دين اإلسالم علا األساسية لتلك اللغة دلساعدهتم 

 .القرآن و احلديث
19  

                                                             
16

 Ibid., hlm. 9.  
17

 Ibid., hlm. 9.  
18

 Ubaidillah, “Nilai-nilai Ajaran... hlm. 3.  
19

 Ma’arif, “Perbandingan... hlm. 215. 
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العربية.  شبانية خصائص البد أن هنتم هبا عند الًتتيب الكتاب التعليمي لدرس اللغة

تستخدم تلك اخلصائص أساسا نظريا يف التقومي الكتاب التعليمي لدرس اللغة العربية على 

 :الفصل الثاين عشر. تلك اخلصائص ىي 6103منهج 

 نهج و ادلقررادل (0

 ادلهارة اللغوية (6

 احملتوى اللغوي (3

 احملتوى الثقايف (4

 تعليم القراءة و الكتابة (5

 التدريبات اللغوية (6

 20 .تنظيم الكتب (7

 فوائد الكتاب التعليمي لدرس اللغة العربية .3

للكتاب التعليمي درس اللغة العربية فوائد متنوعة و ليست للطلبة فحسب بل لكافة 

ادلدرسُت دلادة لغة العربية كذالك، فمنها: األول، استطاع الطلبة أن يتعلم بأنفسهم بالكتاب 

التعليمي ادلكتوب مستدال بادلنهج ادلقرر و ادلطبق. الثاين، استطاع الطالب أن يتعلم الدرس 

                                                             
20

 Wahab, “Konstruksi... hlm. 10. 
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ألهنم يقدرون أن يشًتي و ػلمل الكتاب إىل بيوهتم. و الثالث، استطاع الطالب أن دبا شاء 

الكفائية يتعلم على حسب ما قدروه. و الكتاب التعليمي قادر على ادلعاجلة االختالفات 

 .لدي كل طالب يف ادلدرسة حىت استطاع كل فرد على فهم ادلادة ادلقررة
21  

لدرس ادلهارة كالكالم و احملادثة و مل  الكتاب جبانب ذلك نستطيع أن نستخدم

و حفظهم  نصل إىل اذلدف للمحادثة إال بعد االىتمام إىل كفاءهتم يف الكالم و قوة فهم

 .على ادلفردات و األساليب
رأى الباحثون و ادلفكرون أهنا مهمة على استخدام الكتاب  22

التعليمي يف ارتفاع كفاءة زلادثتهم، بذا للكتاب التعليمي دور مهم يف ارتفاع الكفاءة 

األساسية للغة احملادثة ذلذا النوع التعليمي ثالثة عناصر و ىي التعليم عن وسيلة الكتابة و 

 .عن وسيلة الواقعيةالتعليم عن وسيلة الواجبة و التعليم 
23 

أما فائدة الكتاب التعليمي لدي ادلدرس ىي استخدام أحسن الفرصة عند التعليم 

يصال ادلعلومات يكون الكتاب إوجود الكتاب التعليمي الذي يسهل ادلدرس على التعليم و 

الوحيد يف نيل ادلعلومات. و جبانب ذلك وجود الكتاب  التعليمي ادلدرس ليس مصدرا

  .يف كل طالب يسهل ادلدرس على التدبَت يف سَت التعليم بطرائق متعددة التعليمي
                                                             

21
 Muslich, Textbook Writing... hlm. 54-55. 

22
 Umi Hijriyah, ”Pendekatan-pendekatan dalam Belajar Bahasa”, JURNAL AL-BAYAN, Vol. 

8, No. 1, Juni 2016, hlm. 84. 
23

 Zulhanan, “Model Pembelajaran Bahasa Arab Komunikatif”, JURNAL AL-BAYAN, Vol. 6, 

No. 2, Juni 2014, hlm. 105. 
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 دور الكتاب التعليمي لدرس اللغة العربية .4

يكون الكتاب التعليمي مصدرا يف الًتبية يف تأثَت نتيجة التعلم. كذلك يف مادة اللغة 

التعليمي مصدرا أي العربية و أن صلاح التعلم ال ؼللو من الكتاب التعليمي. فيكون الكتاب 

مركز ادلعلومات و ادلعارف. مصدر ادلعلومات الذي يقدم اإليصالية ضلو معلومات ما. 

 .للوصول إىل نتيجة التعلم الكافية فالبد أن نرقي النوعية للكتاب التعليمي ادلوجودة
24 

من ناحية النشر و البيع، قدم الكتاب التعليمي الربح ادلالية و عادة طبع و نشر 

اعة للكتب إىل ادلؤسسات الًتبوية و عادة صلد الكتب ال يتم شروط نشرىا منتشر يف الطب

األسواق أي يتكون الكتاب التعليمي ادلواد و ادلعلومات عن التعليمات يف ادلنهج ادلقرر 

 .لذلك يكون الكتاب التعليمي مساعدا لدي ادلدرس عند التعليم و فهم ادلنهج
رأت دينا  25

بتلك ادلزية . التعليمي من أحد الوسائل الطبيعية الذي لو الكفاءة اخلاصة اندريان أن الكتاب

ؽلكن الكتاب ادلدرسي ان يقدم كثَتا من االخبار و ادلعلومات يف عدد كثَت و تلك االشياء 

الكثَتة سيتعمها الطالب مناسبا دبا اراد و ما احتاج و اسرع ما ؽلكن من كلهم حىت استطاع 

                                                             
24

 Muhammad Afif Amrullah, “Analisis Kesalahan Penerapan Qawa’id pada Buku Ajar 

Bahasa Arab”, Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 6, No. 1, Mei 2015, hlm. 51. 
25

 Shodri, “Perbandingan... hlm. 12. 
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ت و مكان كان الن الكتاب التعليمي يستطيع ان ػلمل اىل اي مكان  ان يتعلمها يف اي وق

 .كما اراد شلتلكو
26 

و يف تعليم اللغة العربية كان الكتاب ادلدرسي يلعب دورا مهما الظهار النجاح من 

 .الطلبة يف التدريس. و يف كل كتاب مدرسي مادة االستماع و القراءة
و ىذا يساعد  27

لغوية من اللغة العربية خاصة يف االستماع مث الكالم. و لذالك ينبغي الطلبة لتدريب ادلهارة ال

 .لكتاب تعليمي لدرس اللغة العربية ان تقدم فيو ادلادة لالستماع كامال مع األصوات

 للمدرسة الثانوية 3112عناصر المنهج  .ب 

 .ادلنهج ىو زبطيط العطاء األساس ادلقرر يف التعليم
 61و يًتب يف القانون رقم  28

عن نظام الًتبية الوطنية، ان ادلنهج ىو التخطيطات و التنظيم عن اذلدف و  6113سنة 

العرض و مادة الدرس و الطريقة ادلستخدمة كمسكة العقاد العملية التعليمية لنيل ىدف 

 .ما
وايٍت رش تعرف ادلنهج بانو ليس بعُت ادلادة ن الدروس فحسب و لكنو ايضا اخلربات  29

ادلدرس يدور فيها. و هبذا الرأي فالبد ان ؼلطط ادلنهج يف مساعدة  التعاملية حيث كان

                                                             
26

 Dina Andriana, Ragam Alat Bantu Media Pengajaran: Mengenal, Merancang, dan 

Mempraktikkannya, (Yogyakarta: Diva Press, 2011), hlm. 64. 
27

 Ubaidillah, “Nilai-nilai... hlm. 3. 
28

 Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Rosdakarya, 2009), hlm. 5. 
29

 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 



01 
 

 

 .ادلدرس لتطبيق التعليم باجليد
إندونيسيا لنيل الكفاءة االساسية للحياة حىت يكون مؤمنا  30

 حقيقيا

الستعداد شعب مؤمنا باهلل صاحلا و اغلابيا و مبتكرا و رلددا  6103يهدف ادلنهج 

ال باحلياة االجتماعية و الوطنية و الشعبية و حبضارة العامل. كان و دقيقا و قادر على االشتغ

لدرس الدين اإلسالمي و اللغة العربية يف ادلدرسة تطور بأساس الفيلسوف  6103ادلنهج 

الذي يقدم التطوير على كفاءة صبيع الطلبة ليكون شعبا شلتازا كما يرجى من ىدف الًتبية 

من االشياء ادلهمة يف عملية التعليم منذ التخطيط اىل  كان ادلنهج تكوينالوطنية. و بذلك  

 التطبيق و التقييم يف التدريس لنيل اذلدف من الًتبية ادلكتوبة يف القانون.

(الوسائل 4(االسًتاتيجية 3(ادلادة 6(اذلدف 0ىناك أربع عناصر على االىتمام يف ادلنهج: 

 ينفك كوهنا و البيان ما يلي:(التقييم.لتلك العانصر ارتباط قوي ال 5التعليمية 

 الهدف .1

أعلية الًتبية للناس فيجب كل بالد على رعياهتم بإتباع األنشطة  الًتبوية اليت ذكرا ب

تكون طريقا و يناسب فالسف كل البالد و شأن السياسة و االجتماعية و االقتصادية يف 

ناحية الًتبية الوطنية و رغم ذلك يف تكوين ىدف الًتبية يكاد متساو بكلها. و يف  .بيئاهتم
                                                             

30
 Wayne Ross, The Social Studies Curriculum: Purposes, Problems, and Possibilities, (New 

York: State University of New York Press, 2008), hlm. 11. 
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عن نظام الًتبية  6113سنة  61كان اذلدف من الًتبية الوطنية كما قرر يف القانون رقم 

الوطنية. على أن الًتبية الوطنية تفيد على تنشأة الكفاءة و تكوين السلوك و تعليم الشعب 

يكونوا ادلمتلك بالقيمة يف جعل حياة الشعب الذاكي و هتدف لتطور كفاءة الطلبة كي 

إنسانا متخلقُت باألخالق الكرؽلة و يتقي باهلل األحد و أجسامهم صحية، و مبتكرين و 

 ادلعتمدين على أنفسهم، و يكونون أعضاء األمة ادلسؤوليُت.

من األىداف من الًتبية الوطنية إىل األىداف من الدروس و ادلواد التعليمية ما زالوا 

يشرح و يبُت أكثر و أوسع يف شكل ادلادة البسيطة يف ذبريدية و قانونية. فلذلك البد أن 

ىدف الًتبية ادلطبق و البد أن ينجح كل طالب فيو من كل أنشطة  التعليم. و ىي بشكل

 what will the student able to do“تعليمية و ىنا صورت األىداف من الًتبية بعبارة ما يلي )

as result of the teaching that  he was unable to do before”). 
و دبعٌت آخر أن درجة  31

 .ادلعٌت من اذلدف أشد بسيطا و مفهوما لعملية التعليم

يهدف  6103أن ادلنهج  6104سنة  59وفقا بنظام الوزير للًتبية و الثقافة ظلرة 

إلعداد الشعب اإلندونيسيالمتالك القدرة للحياة كأعضاء الوطن ادلؤمن و ادلبتكري و اجملدد 

                                                             
31

 Ma’as Shobirin, Konsep Implementasi Kurikulum 2013, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 

hlm. 26. 



01 
 

 

و ادلعامل و يعاون التطورات للحياة االجتماعية و الشعبية و الوطنية و حلضارة العامل أوسع.  

 لروح القوي يف ىذا القرن إلتباع ادلنافسة العادلية.كما ػلتاج ا

ىدف البحث يعرف لتطوير الذكاء العقلي و التقدم الباىر  6103و يف نظر ادلنهج 

يف األكادؽليكية و ىذه الفلسفة ربقق على أن مضمون ادلنهج ىو تطبيق العلوم و آثارىا. 

لذكية و الكفاءة يف االتصال، و لتقدم حضارة الناس احلاضر و ادلستقبل بأنواع الطرائق ا

السلوك االجتماعية و التسامح و التغلغل لبناء احلياة االجتماعية و الشعب أحسن احلال  

 6103هبذه الفلسفة يفيد ادلنهج  ( experimentalism and social reconstructivismكعربة )

كلة األمة يف اجملتمع و لبناء لننمية الكفاءة للطلبة على الكفاءة التفكَتية ادلتقدمة لتحليل مش

 .احلياة الدؽلقراطية أحسن ما ؽلكن
32 

يستخدم الفلسفة كما يكتب من قبل لنتمية الشخصية  6103و بذلك كان ادلنهج 

للطالب وحده يف األمور الدينية و الفنون و االبتكارة و االتصال و القيم و أنواع التفكَتية 

 و الوطن و األمة كلها. مناسبة بشخص االنسان حىت ينفع للمجتمع

 المادة .3

                                                             
32

 Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor  59 Tahun  2014 

Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, hlm. 4-5. 
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اليت  6103تشرح بأساس الكفاءة ادلضمونة من ادلنهج  6103ادلادة من ادلنهج 

. يف السعي لتناول الكفاءة األساسية 6103تقرر و تنظم يف الوزارة للًتبية و الثقافة سنة 

اءة من سنة و كل مرحلة الًتبية، و استوعب الكفللمتخرجُت من الطلبة كما يقرر يف كل 

درجة الكفاءة تبُت عن اخلطوات اليت  .الكفاءة عند الطلبة مهمة و يصنف بعدد من درجة

أساس  .البد أن ؽلرىا الطالب لنيل الكفاءة من ادلتخرجُت مناسبا بالكفاءة األساسية ادلرجوة

للمدرسة الثانوية قد دخلت الصنف اخلامس و السادس. و يف تلك ادلرحلة  6103ادلنهج 

عن السلوك الدينية، و االجتماعية و ادلعرفية كفاءات البد أن يستوليها الطالب   ىناك ست

 .و ادلهارية
33 

المدرسة للصف العاشر و الحادي عشر بمستوى  5مقدار الكفاءة  1جدول ال

 الثانوية

 وصف الكفاءة الكفاءة
 العمل بالقيم الدينية اليت يعرفها السلوك الدينية

                                                             
33

 Permendikbud Nomor 64 tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah. 
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 السلوك االجتماعية
 

العمل و التنفيذ على صفات حسنة كالصدق و ادلنتظم و ادلسؤولية و 
التسامح و التعاون و اللطيف و ادلساعد بسرعة اخلاطر و اإلغلايب يف 
األشياء احملمودة و إظهار روح اإلغلايب من احللول عن ادلشكالت و 
التعامل بالفعايل مع البيئة و إمكان النفس كقدوة الشعب الصاحل يف 

 العامل. معاملة

 ادلعرفية

ادلوجودة و القانونية و  الفهم مع التطبيق بتحليل ادلعلومات و احلقائق
ادلناسبة باخلطوات ادلوجودة و داخل ادلعرفية أو القيمية وفقا بروح التعلم 
عن ادلعلومات و الفنون و الثقافة و الناس يف اجملتمع و ادلعلومات 
االنسانية و الشعبية و الوطنية و تطبيق ادلعلومات ادلكتوبة يف الصنف 

 شكلةاخلاص مناسبا باإرادة و ربليل ادل

 ادلهارية
العرض على صنف حقيقي و ذبريدي عن تنمية ادلعلومات من ادلدرسة 
و بنفسو و يقرر األمر فعاليا و مبتكرا و يقدر على استخدام الطريقة 

 ادلناسبة بالقاعدة األساسية للعلوم.
 

للصف العاشر و الحادي عشر بمستوى المدرسة  6مقدار الكفاءة  3الجدول 

 الثانوية

 وصف الكفاءة الكفاءة
 العمل بالقيم الدينية اليت يعرفها السلوك الدينية
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 السلوك االجتماعية
 

العمل و التنفيذ على صفات حسنة كالصدق و ادلنتظم و ادلسؤولية و 
التسامح و التعاون و اللطيف و ادلساعد بسرعة اخلاطر و اإلغلايب يف 

عن ادلشكالت و األشياء احملمودة و إظهار روح اإلغلايب من احللول 
التعامل بالفعايل مع البيئة و إمكان النفس كقدوة الشعب الصاحل يف 

 معاملة العامل.

 ادلعرفية

الفهم مع التطبيق بتحليل ادلعلومات و احلقائق ادلوجودة و القانونية و 
ادلناسبة باخلطوات ادلوجودة و داخل ادلعرفية أو القيمية وفقا بروح التعلم 

الفنون و الثقافة و الناس يف اجملتمع و ادلعلومات عن ادلعلومات و 
االنسانية و الشعبية و الوطنية و تطبيق ادلعلومات ادلكتوبة يف الصنف 

 اخلاص مناسبا باإرادة و ربليل ادلشكلة

 ادلهارية
العرض على صنف حقيقي و ذبريدي عن تنمية ادلعلومات من ادلدرسة 

و يقدر على استخدام الطريقة  و بنفسو و يقرر األمر فعاليا و مبتكرا
 ادلناسبة بالقاعدة األساسية للعلوم.

 

( على قيم اإلنتاج للكتاب ادلدرسي BSNPقد نشأ اذليئة األساسية للًتبية الوطنية )

اليت تكون مصدر األوىل للمادة. و ىذه اآللة تستخدم جلودة الكتاب حىت يناسب أن يكون 

ليمي او ادلدرسي الكتاب التعادلكتفي و ادلطابق. و كما قال منصور مصلح أيضا أن الكتاب 

البد أن تشمل على أربعة عناصر منها الئق ادلضمون و الئق العرض و الئق اللغة و الئق 

 .البيان الرمسي
34  

                                                             
34

 Muslich, Textbook Writing…., hlm. 291. 
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و  .و زلتويات الكتاب ادلدرسي ىي البيان عن ادلادة للقيمة ادلناسبة دبوضوع الكتاب

البيان  البد أن ػلتوى على تنشأة ادلعلومات و ادلهارات و السلوك احلسنة من الطلبة. 

 فلذلك من ناحية ادلادة البد للكتاب ادلدرسي أن ػلتوي األمور اآلتية:

البد أن ػلفظ احلقيقية و ربقيق البيانات و التشكيل حىت يؤيد على نيل  - أ

 اذلدف ادلرجو من الًتبية الوطنية.

 ادر من ادلواد حقيقية من النظرية و احلسيةكان ادلص - ب

 التأييد على ظهور االعتماد و التجديد - ت

 إظهار الدوافع لتقدم نفسو - ث

القدرة على حفظ االرباد من الوطنية و الصفة التعاونية و االحًتام على  - ج

 االختالفات.
35 

 

 و ينبغي يف الئق عرض ادلواد كما يلي:

اجلذابة للطلبة، )الًتتيب و الشامل و تعرض ادلواد مرتبة حتلى تؤثر على  - أ

 الرمسي و ادلفهوم و اإلغلايب( حىت ػلفظ الوصايا ادللقاة
                                                             

35
 Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016 

Tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan, hlm. 5.  
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وصف ادلواد نصا أو صورة رلذبة و مناسبة دبرحلة الطلبة حىت أوضحت  - ب

 ادلضمون من ادلواد

استخدام الوصف من ادلواد إليضاح ادلواد غَت موجود من األمور ادلكروىة   - ت

 و التعصبية و التجادل و غَتىا كالفاحشة و التطرفية

 عرض البيانات البد أنتؤثر على التفكَت النقدي و االبتكاري و التجديدي - ث

تشمل ادلعلومات ادلناسبة بالشأن و زلققة باحلياة اليومية و يؤيد على  - ج

 القارئُت إلغلاد القيم اإلغلابية للتطبيق يف اليومية

 للقارئُت.عرض رلذب حيت تساعد على إظهار إرادة التعلم  - ح
36 

 

 

 

 و من ناحية اللغوية ينبغي للكتاب ادلدرسي على أمور ما تلي:

 استعمال اللغة الرمسية و البسيطة مناسبا دبرحلة الطالب - أ

 وصف ادلادة نصا أو كتابة صورة أو بيانا مالئقا و يوضح مضمون ادلواد - ب

                                                             
36

 Muslich, Textbook Writing…., hlm. 291.  
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ناسبا اللغة ادلستخدمة متصلة و بسيطة و يظهر القيمة اإلغلابية و الًتبوية  - ت

 بادلرحلة

 موضوع الكتاب و مضموهنا مناسب و رلذب و غَت مؤثر غلى شيء ما. - ث
37 

 و من ناحية البيان البد أن يكون الكتاب ادلدرسي:

 شكل الكتاب مناسب  - أ

 غالف الكتاب جيد و صبيل رلذب - ب

 تلون الغالف جيد و مناسب - ت

 استعمال كرب احلروف مناسب و ال أكرب أو أصغر - ث

 ادلضمون من ادلادة.الوصف البياين يوضح  - ج
38 

و بعدىا البد أن تشمل ادلادة لكتاب اللغة العربية على أربع مهارات لغوية و ىي 

مهارة التعبَت و االستماع و القراءة و الكتابة. و يف النظام العام تشمل اآللة لتقييم الكتاب 

للمدرسة الثانوية على الئق ادلضمون و الئق العرض. و يف الئق ادلضمون أربعة مكونات و 

لبيان دبادة الكفاءة ادلقررة و الكفاءة األساسية، صواب ادلادة و ربقيق ادلادة و ىي مناسبة ا

                                                             
37

 Ibid.  
38

 Ibid. 
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حىت التشكيل. و يف الئق العرض أربع  و التدريبات و التقييممناسبة العادة و الثقافة 

 مكونات ىي طريقة العرض و التأييد للعرض و اسًتاتيجية العرض و مشولة التفكَت.
39 

ن يكتمل الكتاب بأصوات االستماع. و ادلادة تعرض تأييد العرض البد أو يف 

و يعرض على كل باب  .لتأييد الفهم و غيضاح ادلواد ال ينفك من الكتاب بشكل الشريط

و كذلك معرفة اإللقاء  .أو أصوات الدرس للدوافع و النشاط حىت ربلل الصعوبة عند التعلم

 .الصحيح منادلخارج و اللهجات العربية الفصيحة
40 

  

 

 

 

 فلذلك تنظر مضمونات الكتاب ادلدرسي كما يلي:

 احلوار و ادلفردات -0

                                                             
39

 Instrumen Penilaian 1 Buku Tekas Bahasa Arab SMA/MA BSNP Tahun 2014. 
40

 Instrumen Penilaian 2 Buku Tekas Bahasa Arab SMA/MA BSNP Tahun 2014. 
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مهارة الكالم من أىم ادلهارة هتدف يف تعليم اللغة األجنبية كيف استطاع الطالب 

على استيعاب ادلفردات و تطبيق الثروات اللغوية من ادلفردات يف احلياة. و بتعليم اللغة 

 دلهارات األربع لنيل اذلدف من التعليم.العربية البد االستيعاب لكل مهارة من ا
41 

من تلك العوامل استطاع أن يكون الكتاب وسيلة ألن يستويل الطالب على 

 ادلفردات فعاليا يف االتصال. و العالقة دبهارة الكالم من كثرة قراءة احلوار بعد حفظ ادلفردات

و ادلفردات متعلقة بأنشطة يومية حىت تنال الشروط من التعليم و يكون  ادلوجزدة فيها.

 ادلوضوع ادلكتوب مناسبا دبا شعر يف حياتو اليومية.

 قواعدال -6

الًتاكيب ادلتعلقة بأظلاط اجلملة من ادلادة البسيطة ادلهمة يف اللغة العربية كمثل الفعل 

و الفاعل و الضمائر ادلتعلقة مث ادلبتدأ و اخلرب. و الصفة و ادلوصوف و العطف مع ادلعطوف 

لغة و التذكَت مث التأنيث و ادلفرد و التثنية و اجلمع كل ذلك غَت متساوية بأظلاط الكلمة يف ال

 اإلندونيسية.
و ىذا الذي يصعب ادلتعلمُت من ناطقي اللغة األندونيسية عند تعلم اللغة  42

 العربية.

 تطبيق أو التدريبال -3
                                                             

41
 Prihartini, “Analisis Materi... hlm. 214.  

42
 Ibid., hlm. 215. 
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ىذا األمر من ادلقدار و ادلتساوي بينما ادلتعلم يستطيع أن يستوعب ادلادة ادللقاة، و 

ادلتعلم تطبق ادلفردات و السيما يف مهارة الكالم. فلذلك ىناك العالقة القوية حيثما كان 

 ادلواد من الدروس الذي تعلمواىا.
43 

فلذلك يوجو الطالب على التدريب بالقصة و احلكاية و البيان عن الصورة و غَتىا. 

 حىت شعر التطبيق يف الكالم بنسبة إىل الكتابة.

 ستراييجيةاال .2

مواد التعليم، و نظرية الًتبية يف تكوين ادلنهج و تطورىا سلتلف بُت تقرير اذلدف و 

ذلذا أثر ما يف ىيئة التعليم. و إذا كان اذلدف استيعاب ادلواد و األخبار العقلية فاسًتاذبية 

. و الطريقة للعرض يف العامة اتصف التطبيق كاخلطابة أو إلقاء ادلادة منها مصدرة إىل ادلدرس

 بالندوة. و مع ذلك كان التعليم غَت فعالية.

تجون أن ينبغي للعملية التعليمية روح النشاط من الطلبة. و لكن كان بعض الناس ين

و ىم يقررون على ادلواد التعليمية و أىدافها مناسبا بالدوافع لديهم و يقررون على كيفيات 

                                                             
43

 Ibid. 
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مناسبة لتناول ادلواد و نيل اذلدف من التعليم. و أما التعليم الذي كان غَت فعايل البد ان 

 تعليم مع ادلالحظة و األلعاب و غَتىا.يبدل بالتعليم على شكل التعاون ك
44 

سَت و ادلبسط  و القائد إىل أين الو يف ىا احلال ما كان ادلدرس يقومون على ادلساعد 

 .و إظهار دوافعهم واحدا فواحدا ما ؽلكن من التعرفمن الطلبة  التعلمي

من ادلنهج قبلو. و ظلط التعليم التعليمية ادلختلفة يبسط االسًتاتيجية  6103و ادلنهج 

يبدل بكون الطلبة كمصدر معلوماهتم. و ذلم غلب أن يستحقوا بكون ادلدرس دلصدر العلوم 

الكفاءة األساسية لديهم. و التعليم التعاوين بُت ادلدرس و الطلبة و البيئة ادلهمة تصدر من 

 ا باحللقات.العامل الطبيعي و غَتىا و ظلط التعليم منفكا سلبيا يكون مفًتق
45 

تطوير الكفاءة من السلوك و ادلعلومات و التغلغل التعليم تعطي الفرصة للطلبة على 

ألحسن احلياة للناس. فلذلك كان التعليم إلكرام شأن اإلنسان من الكفاءة ادلوجودة لتكون 

إنسانا كامال. و مع ذلك البد أن تكون االسًتاتيجية مبسطة للتعليم طول احلياة و يكون 

 لعوامل ادلهمة إلغلاد اجملتمع الًتبوي.ا

                                                             
44

 Ibid,. hlm. 27.  
45

 Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor  59 Tahun  2014 

Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, hlm. 2. 
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االبتكار و االعتماد على النفس البد أن ربقق من التعليم منها:  نوعية ادلنهج ادلتطورة

مح و ادلساعدة لتكوين السلوك احملمودة و ترقية او التعاون و األخوة و اإلدارة و التس

يف وثائق ادلنهج، فاحتاج ادلنهج  احلضارة اإلنسانية و كرامة الشعب. لتناول النوعية ادلخططة

 األساس ما يلي:

 مصدور التعليم إىل الطلبة ( أ

 تطوير ابتكار الطلبة  ( ب

 تكوين الشأن للسرور و االجتهاد ( ت

 مكون باألخالق و السلوك و العملية  ( ث

إجادة اخلربة للتعلم و أنواعها بوسيلة اسًتاتيجية التعليم ادلتنوعة و ادلسرورة و  ( ج

 الفعالية.
46 

ىناك األنواع من  6104سنة  59يف القانون لوزارة الشؤون الًتبية و الثقافة رقم كما كتب 

 منها: 6103أساليب التعليم يف تطبيق ادلنهج 

 أسلوب التعليم ادلباشر  - أ

                                                             
46

 Shobirin, Konsep Implementasi…, hlm. 28. 
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ىو األسلوب بدور ادلدرس الذي يلقي ادلواد الدراسية مباشرة إىل الطلبة القائد ادلباشر 

بعالمة أهنم زبلقوا باألخالق التعليم  ةادلرجوة كنتيج من ادلضمون ادلواد إىل تكوين السلوك

التأييد و التأكيد و ادلقابلة و التقدير اإلغلايب. فلذلك كانت . و ىناك األسلوب الكرؽلة

 .السلوك شللوءة بأسلوب جديدة ىكذا و يكون ىذا األسلوب جيدا
47 

التحليل عن االتصال و يف عملية التعليم اتبع الطلبة عملية ادلالحظة و األخبار و 

 بادلعلومات و العملية التعليمية تعطي ادلعلومات و ادلهارات ادلباشرة.
48 

 أسلوب التعليم التعاوين - ب

و لنيل اذلدف. التعليم التعاوين ىو احللقة الصغَتة تعمل كتحليل ادلشكلة و اهناء العمل 

 واجبتهم يف الفرقة.التعلم التعاوين بصناعة احللقات الصغَتة و يعمل الطالب عملهم أي 

التعليم التعاوين يظهر مصاحبة الطلبة مع اخواهنم بادلعاملة و التعاون للعمل و التعلم و 

ربليل مشكلة ما. و غلب يف كل حلقة روح التسامح و االمتالك عن فرقة و واجبة مهمة 

و روح  و يظهر روح ادلسؤولية ضلو الفرقة و الواجبة من ادلدرسحىت ينالون اذلدف ادلرجو. 

ادلساعدة باآلخرين بوجود احللقة. و غذا نالوا ألىداف من احللقة فبدأوا بادلناقشة ضلو ادلادة 

                                                             
47

 Salinan Lampiran III Peraturan Menteri Pendidian dan Kebudayaan Nomor 59 tahun 2014 

tentang Kurkulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, hlm. 11. 
48

 Rusman, Belajar dan Pembelajaran: Berorientasi Standar Proses Pendidikan, 

(Bandung:Kencana, 2017), hlm. 10. 
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و ادلشكلة. و التعليم التعاوين يعرف بنظام العمل ادلصنف و ادلكون من التعاون و ادلسؤولية 

 و ادلعاملة و مهارة يف العمل و عملية الفرقة.
49 

 تعليم ادلضموينال - ت

ادلضموين ىو الذي يفوق على مساعدة ادلدرس يف ربقيق الدرس مع اخلربات التعليم 

ادلوجودة يف احلياة اليومية يف البيئة الطبيعية حواليو. كأعضاء األسرة و أعضاء اجملتمع و 

إعطاء الفرصة للطلبة على التجارب و العمل دبا علموا و ال يكون مستمعا سلبيا على ما 

 ألقى ادلدرس فحسب.
( إيصال ادلعلومات من ادلدرس إىل الطلبة CTLك دبدخل )فلذل 50

احلفظ من ادلواد و لكن التاكيد على سعي الطلبة لبحث سهلة و بسيطة بوسيلة يكون 

 الكفاءة اخلاصة لدي أنفسهم.

ألن التعليم ادلضموين ػلقق بكون ادلدرس احلياة احلقيقية و يدافع الطلبة لتعامل مع 

دلستقبلهم الباىر تدرغليا فلذلك يف عملية التعليم كان دور ادلنهج األنشطة اليومية كالزواد 

مهم يف العملية التعليمية داخل الفصل الدراسي و خارجها بتغيَت السلوك اجليدة من  6103

 الطلبة. و ىكذا التعليم و عناصره و مكوناتو ال ينفك بعضو ببعض.

                                                             
49

  Salinan Lampiran III Peraturan Menteri Pendidian dan Kebudayaan Nomor 59 tahun 2014 

tentang Kurkulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, hlm. 12. 
50

 Ibid.  
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 ل التعليميةائوسال .4

الآللة ادلساعدة لتسهيل العمل. و ىي كل شيء الوسائل صبع من الوسيلة دبعٌت 

مستخدم إليصال األخبار و ادلعلومات حىت ساعد على تفكَت الطلبة و دوافعهم لنيل 

 ادلعلومات اجلديدة حىت صارت العملية التعليمية فعالية.
51 

 .هبدف مقرر ألجل التعليم و الوسائل التعليمية ىي مكونة التعلم و شكل حقيقي الذي
52 

سناكي أن الوسائل السمعية و البصرية ىي رلموعة من األدوات اليت تظهر رأى 

الصور و األصوات. و األدوات اليت تدل على ذلك كالشريط و الفيديو و مكرب الصوت و 

 األفالم.
الوسائل السمعية و البصرية ىي اليت تؤيد واحدا مع آخر بُت الصورة و الصوت  53

من برامج او فلم ما. ادلثال من ىذه الوسائل ىي التلفاز و حىت تؤثر السامعُت أو ادلشاىدين 

و تتكون الوسائل السمعية من األخبار ادلوجودة يف الشريط . الفلم و مكرب الصوت و غَتىا

 .و التلفاز و األفالم و غَتىا

يكون الوسائل التعليمية اجملددة كما قرر بالوزير الًتبية و الثقافة رقم  6103ادلنهج 

ن وسيلة التعليم ىي كل شيء يساعد على صلاح التعليم و ايصال ادلعلومات و ا 6104 59

                                                             
51

 Arif Sadiman, dkk. Media Pendidikan, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,  2012),  hlm. 6-7 
52

 Hamdani, Strategi Belajar Mengajar, (Bandung, Pustaka Setia, 2011), hlm. 243 
53

 Sanaky, Hujair.. Media Pembelajaran. (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2009), hlm. 45 
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من الطلبة و الوسائل التعليمية جعل الطلبة راغبُت يف التعلم و التفكَت و الذوق بارادة التعلم 

 .تفيد كآلة ادلدرس للتعليم بشكل مسعية و بصرية كالكومبيوتر و غَتىا
أنواع الوسائل  54

 الدين اإلسالمي:التعليمية لدرس 

 الوسيلة البصرية : الصورة و البيانات و الشكل الصوري -أ

 الوسيلة السمعية : ادلذياع و الشريط و ادلعمل اللغوي وغَتىا -ب

 ( Projected motion media( و )Projected still media) -ج

 .الكومفيوتر -د
55 

 ىناك بعض اخلصائص يف اختيار الوسائل التعليمية:

 مناسب هبدف التعليم ادلرجو -0

 مناسب بادلواد التعليمية -6

 مناسب خبصائص الطلبة و ادلدرس -3

 البد للوسائل التعليمية ان تعطي الفعالية  -4

 .مناسب خبطوات التعلم و شأن سيكولوجي -5
56 

                                                             
54

 Salinan Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor  59 Tahun  2014 

Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, hlm. 22. 
55

 Ibid.  
56

 Ibid. 
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 تقييمال .5

بشكل نوعي او كمي كان ؽلكن أنواع الطرائق التعليمية و اآللة الرمسية و غَت رمسية 

التقييم اثناء العملية التعليمية او بعدىا. و التقييم عن األخبار بشكل التعليقات او 

التقييم غَت كان بعض الطالب يسأل و بعضها غليب اسئلة ادلدرس.الكليمات من ادلدرس.  

 رمسي ىو عملية منهجية الخذ االستنباط منها عن تقدم الطلبة. 

ثالث مكونات التقييم و ىي السلوك الدينية و االجتماعية و  6103و يف ادلنهج 

 ادلعرفية و ادلهارية.

 يقييم السلوك الدينية -أ

و ىو إنتاج القيمة من الطلبة كنتيجة التعلم من الطلبة اما يف الفصل و اما خارجو و 

ذلذا التقييم خصائص سلتلفة بتقييم ادلعرفية و ادلهارة و السلوك يدخل يف تقييم الكفاءة 

( و التقييم من KI-2( و الكفاءة االجتماعية )KI-1( و الكفاءة الدينية )KDاألساسية )

 مهم لتكوين أخالق الطلبة و ىذا من واجبة ادلدرس.السلوك من عضو 
57 

 المعرفية يقييم السلوك -ب

                                                             
57

 Kemendikbud, Panduan Penilaian Kurikulum 2013 untuk Sekolah Menengah Atas, 

(Jakarta: Kemendikbud, 2015), hlm. 7. 
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ىو التقييم لقياس الكفاءة من الطلبة بشكل مقرر و معقولة. دلعرفة الدرجة العالية و 

البسيطة. و يتعلق بالكفاءة االساسية ايضا. يبدا التقييم باخلطوات من التخطيط التعليمي و 

اسب بادلواد ادلقررة و يفيد دلعرفة اسباب ضعف النتائج للطلبة عند عملية التقييم ادلعريف من

 التعليم.
لذلك استجواب الطلبة مهمة دلعرفة تقدمهم و ضعفهم يف النتيجة اليت قررت هبا  58

 احلكومة متدرجا بقياس الكفاءة االساسية و اخللق للطلبة بوسيلة كل ادلؤسسات التعليمية.

 المهارة يقييم سلوك -ج

ىو لقياس تناول الكفاءة االساسية للطلبة و اظهار كفاءة ما لتحليل ادلشكلة 

 ادلوجودة يف احلياة و استمرار الًتبية دبجموعة ادلؤسسة لًتقية نتيجة التعلم.
59 

التقييم من ادلهارة يطبق ببعض الطرق منها التجربة و الواجبة اخلاصة. اآللة ادلستخدمة 

 مكتمل بقياس.بشكل النقاط عن التقييم و 

 خصائص التقييم -د

 ( التعلم التام  0

( ىذه الطريقة دلعرفة طول KI-3 dan KI-4عالمة كفاءة ادلعلومات و ادلهارة ىي )

 ادلدة للتعلم بُت الطالب.
                                                             

58
 Ibid., hlm. 8. 

59
 Ibid., hlm. 9. 
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 ( تقييم أصلي6

بطرائق شىت منها ادلعلومات او ادلهارة و تظهر ىذه الطريقة عن ادلشكلة احلقيقية 

 ليس حسب ما تعلم الطالب لكن ايضا دبا عمل الطالب. غَتىا.

 ( تقييم مستقيم3

يهدف ىذا لتناول نتيجة تامة من أنواع االختبار مستمرة كاالختبار اليومي و وسط 

 نصف السنة و االختبار آخر نصف السنة و آخر السنة. 

 

 

 استراييجية لتقييم نتائج التعلم -ه

غَت االختبار و ان صبعت االجابة على اخلطإ و ينفذ التقييم بطريقة االختبار و 

 (KD-KD KI-1 KI-2( و ان ال فبشكل )KD-KD KI-3 KI-4الصواب فالبد بشكل )

 

 درس اللغة العربية للمدرسة الثانوية المقرر األساسي .ج 
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لدرس اللغة العربية فصل الثاني عشر لنصف  3112المنهج  عناصر (1

 السنة األول بالمدرسة الثانوية

 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 
1. Menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya 

1.1. Menyadari bahwa kemampuan berbicara 

adalah nikmat yang penting yang 

dianugerahkan oleh Allah Swt. 

1.2. Mensyukuri kemampuan mengungkapkan 

gagasan dan ide dengan pembicaraan yang 

baik sehingga bisa dimengerti orang lain  

1.3. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari 

bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 

komunikasi internasional yang diwujudkan 

dalam semangat belajar 

2. Menghayati dan mengamalkan 

perilaku jujur, disiplin, tanggung 

jawab, peduli (gotong royong, 

kerja sama, toleran, damai) 

santun, responsif dan pro-aktif 

dan menunjukkan sikap sebagai 

bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam berinteraksi 

secara efektif, sosial dan alam 

serta dalam menempatkan diri 

sebagai cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia 

2.1. Menunjukkan perilaku santun dan peduli 

dalam melaksanakan komunikasi antar 

pribadi, dengan guru dan teman  
2.2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, 

percaya diri, dan bertanggung jawab dalam 

melaksanakan komunikasi transaksional 

dengan keluarga guru dan teman  
2.3. Menunjukkan perilaku tanggung jawab, 

peduli, kerjasama, dan cinta damai, dalam 

melaksanakan komunikasi fungsional  
2.4. Menunjukkan perilaku santun, antusias, 

kreatif, ekspresif, interaktif, kerjasama, dan 

imajinatif dalam menghargai budaya dan 

bahasa. 
3. Memahami, menerapkan, 

menganalisis dan mengevaluasi 

pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif 

berdasarkan rasa ingin tahunya 

tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan 

3.1. Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan 

kalimat bahasa Arab yang berkaitan 

dengan:  

الرحالة والثقافة  ;ارة اإلسالميةاحلض
من الرجال اإلسالم )البخاري  ;اإلسالمية

 )وابن سينا وعمر بن اخلطاب
baik secara lisan maupun tertulis 



11 
 

 

kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada 

bidang kajian yang spesifik 

sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan 

masalah 

3.2. Melafalkan kata, frase, dan kalimat bahasa 

Arab yang berkaitan dengan :   

الرحالة والثقافة  ;ارة اإلسالميةاحلض
من الرجال اإلسالم )البخاري  ;اإلسالمية

 )وابن سينا وعمر بن اخلطاب

3.3. Menemukan makna atau gagasan dari 

ujaran kata, frase, dan kalimat Bahasa Arab 

yang berkaitan dengan: 

الرحالة والثقافة  ;ارة اإلسالميةاحلض
من الرجال اإلسالم )البخاري  ;اإلسالمية

 )وابن سينا وعمر بن اخلطاب
3.4. Membuata analisis sederhana unsur 

kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya 

dari teks terkait topik : 

الرحالة والثقافة  ;ارة اإلسالميةاحلض
من الرجال اإلسالم )البخاري  ;اإلسالمية

 )وابن سينا وعمر بن اخلطاب
Yang sesuai dengan konteks 

penggunaannya 
4. Mengolah, menalar, menyaji, dan 

mencipta  dalam ranah konkret 

dan ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang 

dipelajarinya di sekolah secara 

mandiri, serta bertindak secara 

efektif dan kreatif, dan mampu 

menggunakan metode sesuai 

kaidah keilmuan 

4.1. Melakukan dialog  sederhana sesuai 

konteks dengan tepat dan lancar terkait 

topik:   

الرحالة والثقافة  ;ارة اإلسالميةاحلض
الرجال اإلسالم )البخاري  من ;اإلسالمية

 )وابن سينا وعمر بن اخلطاب
dengan memperhatikan unsur kebahasaan, 

struktur  teks dan unsur budaya secara 

benar dan sesuai konteks. 
4.2. Menyampaikan berbagai informasi lisan 

sederhana tentang: 

الرحالة والثقافة  ;ارة اإلسالميةاحلض
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من الرجال اإلسالم )البخاري  ;اإلسالمية
 )وابن سينا وعمر بن اخلطاب

dengan memperhatikan unsur kebahasaan, 

struktur  teks dan unsur budaya secara 

benar dan sesuai konteks. 

4.3. Memproduksi teks lisan dan tulis sederhana 

untuk mengungkapkan cara memberitahu 

dan  menanyakan fakta, perasaan dan sikap 

terkait topik: 

الرحالة والثقافة  ;ارة اإلسالميةاحلض
من الرجال اإلسالم )البخاري  ;اإلسالمية

 )وابن سينا وعمر بن اخلطاب
dengan memperhatikan unsur kebahasaan, 

struktur  teks dan unsur budaya secara 

benar dan sesuai konteks. 

4.4. Menyusun teks lisan dan tulis sederhana 

untuk mengungkapkan informasi terkait 

topik : 

الرحالة والثقافة  ;ارة اإلسالميةاحلض
من الرجال اإلسالم )البخاري  ;اإلسالمية

 )وابن سينا وعمر بن اخلطاب
dengan memperhatikan unsur kebahasaan, 

struktur  teks dan unsur budaya secara 

benar dan sesuai konteks 

 

 

Tarkib الفعل ادلضارع ادلنصوب بأن ولن والم التعليل; 
 ;الفعل ادلضارع اجملزوم بلم وال الناىية والم األمر

 الفعل ادلبٍت للمجهول ونائب الفاعل  
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لدرس اللغة العربية فصل الثاني عشر لنصف  3112عناصر المنهج  (3

 بالمدرسة الثانوية الثانيالسنة 

 

Kompetensi Inti Kompetensi Dasar 
1. Menghayati dan mengamalkan 

ajaran agama yang dianutnya 

1.1. Menyadari bahwa kemampuan berbicara 

adalah nikmat yang penting yang 

dianugerahkan oleh Allah Swt.   
1.2. Mensyukuri nikmat Allah berupa 

kemampuan berbicara dengan baik dan 

lancar  
1.3. Mensyukuri kemampuan mengungkapkan 

gagasan dan ide dengan pembicaraan yang 

baik sehingga bisa dimengerti orang lain 
1.4. Mensyukuri kesempatan dapat mempelajari 

bahasa Arab sebagai bahasa pengantar 

komunikasi internasional yang diwujudkan 

dalam semangat belajar 

2. Menghayati dan mengamalkan  

perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerja sama, 

toleran, damai) santun, 

responsif dan pro-aktif dan 

menunjukkan sikap sebagai 

bagian dari solusi atas berbagai 

permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif, 

sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai 

cerminan bangsa dalam 

pergaulan dunia 

 

 

2.1. Menunjukkan perilaku santun dan peduli 

dalam melaksanakan komunikasi antar 

pribadi dengan guru dan teman  
2.2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, 

percaya diri, dan bertanggung jawab dalam 

melaksanakan komunikasi transaksional 

dengan keluarga guru dan teman  
2.3. Menunjukkan perilaku tanggung jawab, 

peduli, kerjasama, dan cinta damai, dalam 

melaksanakan komunikasi fungsional 
2.4. Menunjukkan perilaku santun, antusias, 

kreatif, ekspresif, interaktif, kerjasama, dan 

imajinatif dalam menghargai budaya dan 

bahasa. 

3. Memahami, menerapkan, 

menganalisis dan 

mengevaluasi pengetahuan 

faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif 

berdasarka rasa ingin tahunya 

3.1. Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan 

kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan: 

 إبراىيم والبحث عن اخللق ;األعياد يف اإلسالم   
baik secara lisan maupun tertulis 

3.2. Melafalkan kata, frase, dan kalimat bahasa 
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tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban 

terkait penyebab fenomena dan 

kejadian, serta menerapkan 

pengetahuan prosedural pada 

bidang  kajian  yang spesifik 

sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan 

masalah 

Arab  

yang berkaitan dengan : 

 إبراىيم والبحث عن اخللق ;األعياد يف اإلسالم   
3.3. Menemukan makna atau gagasan dari ujaran 

kata, frase, dan kalimat Bahasa Arab yang 

berkaitan dengan : 

 إبراىيم والبحث عن اخللق ;األعياد يف اإلسالم   
baik secara lisan maupun tertulis 

3.4. Membuat analisis sederhana unsur 

kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya 

dari teks terkait topik: 

 إبراىيم والبحث عن اخللق ;األعياد يف اإلسالم   
yang sesuai dengan konteks penggunaannya 

4. Mengolah, menalar, menyaji, 

dan mencipta  dalam ranah 

konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan 

dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri, serta 

bertindak secara efektif dan  

kreatif, dan mampu 

menggunakan metode sesuai 

kaidah keilmuan 

4.1. Melakukan dialog sederhana sesuai konteks 

dengan tepat dan lancar terkait topik: 

 إبراىيم والبحث عن اخللق ;األعياد يف اإلسالم   
dengan memperhatikan unsur kebahasaan 

struktur teks dan unsur budaya secara benar 

dan sesuai konteks 

4.2. Menyampaikan berbagai informasi lisan 

sederhana tentang:  

 إبراىيم والبحث عن اخللق ;األعياد يف اإلسالم   
dengan memperhatikan unsur kebahasaan 

struktur teks dan unsur budaya secara benar 

dan sesuai konteks 

4.3. Memproduksi teks lisan dan tulis sederhana 

untuk mengungkapkan cara memberitahu 

dan menanyakan fakta, perasaan dan sikap 

terkait topik: 

 إبراىيم والبحث عن اخللق ;األعياد يف اإلسالم   
dengan memperhatikan unsur kebahasaan 

struktur teks dan unsur budaya secara benar 

dan sesuai konteks 

4.4. Menyusun teks lisan dan tulis sederhana 

untuk mengungkapkan informasi terkait 

topik : 

 إبراىيم والبحث عن اخللق ;األعياد يف اإلسالم   
dengan memperhatikan unsur kebahasaan 
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struktur teks dan unsur budaya secara benar 

dan sesuai konteks 
Tarkib فعول ادلطلق ادل  ̶  مراجعة دلرفوعات األمساء

مراجعة لسائر منصوبات   ̶  ألجلوفعول ادلو 
 األمساء 

 



 الباب الرابع

 التحليل و نتيجة البحث

للفصل  3102وصف عام للكتاب التعليمي درس اللغة العربية على منهج  .أ 

 الثاني عشر 

 بيانات الكتاب التعليمي .0

الثانوية صف الثاين لطلبة ادلدرسة  3102احتوى كتاب اللغة العربية على منهج 

( على الغالف و بياات ادلؤلف و الطباعة vi- i( صفحة و احتوى صفحة )viو ) 01عشر 

ربتوي على مخسة أبواب و كل باب حيتوي  011-0اما صفحة و الكليمات و الفهرس. 

و احلوار و الًتاكيب و القراءة و التدريب. و احتوى الكتاب البيانات عن على ادلفردات 

احلقيقية و األساسية مث ادلؤشرات و اذلدف يف بداية الكتاب. ألف أمحد اذلداية القدرة 

الكتاب مع احملبب عبد الوىاب كادلصلح/ادلفتش. حرر الكتاب مدير الًتبية ادلدرسية لًتبية 

و يكون مراجعة  3102اإلسالمية وزير الدينية إندونيسيا يكون الكتاب طبعة األوىل سنة 

نظرا إىل البيانات من الكتاب نعتقد انو كتاب جديد و يستخدم يف  من الطبعة السابقة.

 نصف السنة االول
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 الكتاب تكوين .3

لدي طلبة ادلدرسة الثانوية بالفصل  3102احتوي كتاب اللغة العربية على منهج 

الثاين عشر على ادلقدمة مث البحث و االختتام و بدأ االفتتاح ببيانات الكتاب و الكليمة و 

القدرة احلقيقية عن البيانات الفهرس و الشرح عن استخدام الكتاب و بدأ الكتاب يف ادلادة 

 ية دلادة مبحوثة و احتوى ادلادة مخسة ابواب: و القدرة االساس

 احلضارة اإلسالمية -0

 الرحالت و الثقافة اإلسالمية -3

 من الرجال اإلسالم : البخاري و ابن سينا و عمر بن اخلطاب  -2

 األعياد يف اإلسالم -1

 إبراىيم و البحث عن اخلالق – 5

ًتكيب و القراءة و احتوى كل باب مخس مهارات ىي االستماع و احلوار و ال

الكتابة. و احتوى كل باب البيانات عن القدرة احلقيقية و االساسية مث ادلؤشر و ىدف 

التعليم و يف آخر الكتاب بيُت عن ادلراجع الذي يكون مرجعا دلادةلول  الكتاب درس اللغة 

 لدي طلبة الفصل الثاين عشر. 3102العربية على منهج 
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 مضمون الكتاب .2

التعليمي مخسة أبواب ادلقدم يف النصف االول و الثاين و يف كل احتوى الكتاب 

باب مخس مكونات ىي ادلفردات و احلوار و الًتكيب و القراءة و التدريب. حققت الباحثة 

احملتوى على أربعة عناصر: الروحانية و  3102التحليل يف احلوار و القراءة من ناحية ادلنهج 

 ات مث البيان عن احلوار و القراءة يف كا باب كما يلي:االجتماعية و ادلعلومات و ادلهار 

 الباب األول .أ 

موضوع ىذا الباب ىو احلضارة اإلسالمية احتوى على احلوار عن احملادثة بُت 

الطالب و ادلدرس اللذان يبحثان عن احلضارة اإلسالمية و خالصة احملادثة عن احلوار يف 

وسوف ادلسلم يف علم الفزيا و كيمياء و الباب األول ىي ربقيق بعض ادلفكرين و الفيل

الطيب يف الطبية كاجلابر بن حيان ابن سينا و ابن حسام جابر بن حيان ىو مؤلف العلم 

التاريخ جبانب ذلك فيلوسوف ادلشهور يف علم الرياضية ىو ابن جابر البتاين اخلوارزمي و يف 

ت الباب عن بداية نزول القراءة حبث الباب عن احلضارة اإلسالمية قدميا و حديثا قص

القرآن من اهلل إىل الرسول صلى اهلل عليو و سلم ىدى للناس و حقق اإلسالم على كل 

مسلم بأن يقرأ القرآن و الفهم عن معانيو. ظهر يف تلك ادلدة علم القراءة و التفسَت و اللغة 

دة أصول العربية و أمر الدين اإلسالمي على فهم شريعة اإلسالم. مث ظهرت يف تلك ادل
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الفقو و الفقو وجب على كل مسلم بأن يتفقو عن الكائناات ادلوجودة بوجود التجريبات 

 تظهر علم الكيمياء علم الفزيا علم الطب علم بيولوجيا و ما أشبو ذلك.

ظهرت العلوم البحثية أول وحلة ىي نتيجة االجتهاد لعلماء مسلمُت جابر بن حيان 

لعلم الكيمياء بكتب متعددة  بحث صار جابر مفكرا عظيماول يف ىذا الألالعترب بادلفكر ا

و ىي كتاب العاث كتاب السبعُت اما ابن حيسام ادلعترب دبؤسس الطريقة البحثية يف علم 

الفزياء و قد ألف علم النور. البَتوين من احد ادلفكر ادلشهور بعد حساب ادلسافة القائمة 

و طرفهايف ىؤالء ادلدار و تدور الشمس و  اخلشوف و ادلناقشة عن دالئل الدنيا مستديرة

ابن استخدم ادلخدرة يف اجلراحية  ول الذيالألف ادلرصد لنظر الكائنات ابن سينا ىو ا

النفيس ىو ادلفكر االول الذي يكتشف الدورة الدموية و الًتوحيية يف الرئة و يف اجلسم و 

بقو العلماء ادلسلمون يف ادلشهور بتشريج اجلسم الذي يكون اساسا يف التشريج كذالك س

  الرياضية بعضهم ابن جبَت البتاين و موسى ابن شكَت و الربين.
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 (0الصورة األوىل)
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(3الصورة الثانية )  
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 الباب الثاين .ب 

حبث الباب الثاين عن الرحالت و الثقافة االسالمية يف الباب احلوار او احملادثة بُت 

االنفار الذين يبحثون عن اآلثار الثقافة الغربية الذي حيتوي على الثقافة و اللغة و ادلعلومات 

و التكنولوجيا. كثَت منا يستخدم التكنولوجية للغربيُت و كادلسلم جيور علينا ان نتبع عليو 

حنونا. تؤثر أثرا سلبيا   ن ال نتبع الثقافة الغربية اليتبشريعة اإلسالم. أالغربيُت لكن مستدال 

خوفا من ادلسلمُت الذين ينفعل بسوء ادلعاملة تغَتات السلوكية و حيب ادلوسقى للغربيُت لذا 

 البد على كل مسلم الرجوع إىل التعليمات اإلسالمية. 

أما القراءة ربت ادلوضوع الرحلة و الثقافة يقص عن التوسيع اإلسالمي االستيالء يف 

الدول. و ىذا احلال يسبب إىل مشهور العلوم عن اجلغرافية للوالية اإلسالمية. و يرو أن 

العربيُت يسافرون إىل البلدان اإلسالمية بإجتاز احلدود لوالية إسالمية. و يف تلك ادلدة 

 لسفرة و ىي السفر العلمية و السفر الدينية و السفر التجاربة.أنواع اظهرت 

ه( أن أرجب بن عبد  325)اىتم اإلسالم بسفر العلمية كما روي إمام البخاري 

احلديث إىل عبد اهلل بن أنس. خباري من أحد الفاتح يف طلب العلم اهلل يسافر شهر التعلم 

م يسافرون لبحث صحة احلديث أو و القصة ال تتحدد عن النفرين فحسب بل كثَت منه

و  دلعرفة سنده جبانب اذلدف الرحلة لطلب العلم ذلم اذلدف اآلخر كمعرفة السياسية للبالد
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مركز العلوم و ادلعارف و احلضارة اإلنسانية و أخالقهم. تكون الرحلة الدينية توسعنا على 

ى التعرف و تبادل فهمهم لدين اإلسالم، كاحلج إىل بيت اهلل الذي يكون فرصة ذلم عل

ادلعلومات و يأتون يف كل فج عميق. مث السفر التجاري أصبح السفر للتجاري منتشرا خارج 

احلدود للواليات اإلسالمية حىت وصل إىل أفريقا الوسطى و آسيا الشرقي يوجب التجارة 

ا أي على اجلغرافيُت أن يضعوا اخلريطة يف السفر أشارت اخلريطة األحوال و الشؤون دلكان م

 مسافتو. جبانب ذلك العاة بالد ما و العادة التجارية مكتوبة كذلك يف اخلريطة. 

ه( لقد سافر إىل 381أحد ادلفكر ادلشهور يف ىذا األمر ىو يعقوب )ادلتوىف سنة 

جزيرة عربية العراق و سوريا و مصر و أندلوس و ما أشبو ذلك ادلكتوب يف الكتاب. و 

مجع بذا  ميل 5111 و ادلسافر و ىو ابن نتوتة الذي سافر ادلسلمُتادلشهور من العلماء 

 ادلسافرون ادلعلومات عن ا

 حوال من البلدان الذي زارىم حىت محلوا ادلعلومات و الصلة مع اإلسالم.
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(2الصورة الثالث)  
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(1الصورة الرابعة )  

 لثالباب الثا .ج 

سينا و عمر بن : البخاري و ابن موضوع ىذا الباب ىو من رجال اإلسالم 

 اخلطاب.
قص احلوار عن الفيلوسف ادلسلم ادلشهور يف علم الطب ىو ابن سينا، ولد ابن  1

ه و أقام هبا طول حياتو و ىو حافظ القرآن تعلم علم اللغة 275سنة سينا يف مدينة خبارى 

                                                             
1
 https://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Sina  

https://id.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Sina
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و ىو يف العشرة من عمره. و استوعب علم الطب و الرياضية و اذلندسة و الفلسفة و ىو  

 تب أي مؤلف عن بعض العلوم ادلًتجم إىل اللغة الالتنية.كا

ألف ابن سينا الكتاب و ىو يف مخس و عشرين من عمره و لقد اسًتجم الكتاب إىل 

 اللغة الالتنية و طبعة يف اللغة اليونانية.اللغات و طبعت ستة عشرة و محس عشرة يف 

ن خليفة اإلسالم و حيكى أمث ادلادة للقراءة على موضوع عمر ابن اخلطاب كخليفة 

اإلسالم عمر بن اخلطاب رئيس عادل و شجاع. و ىو اخلليفة الثانية بعد أيب بكر 

العادة اللطيفة و حيب أخوه ادلسلم حىت حيبونو و ذات ليلة خرجت من البيت الصديق. لو 

تقرب إليو دلالحظة أحوال الناس و ادلسلمُت و اذلواء بارد. فشهد عمر النار أثناء الطريق مث 

ناء على النار و يف ذلك بكى األبناء شديدا مث تقرب فرأى عمر ادلراة ذبلس مع أبناءىا فيو إ

عن سبب بكاءىم فاجابت ادلراة اهنم جيعا مث سال عمر عن عمر اىل ادلراة مث يسلم و سأل 

ت مث االناء؟ و اجابت ادلراة ان فيو محيم. فرجع عمر اىل بيتو و اخذ الدقيق و الزيما يف 

خلط و اخذ الصحن مث امر االبناء باالكل فاكلوا حىت يشبعوا و فرحوا و لعبوا حىت النوم. 

 مث شكرت ادلراة غلى اهلل و عمر و قالت "لعل اهلل حيسن حياتك.
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(5الصورة اخلامسة)  
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(2الصورة السادسة)  

 الرابع الباب .د 

اخلالصة من ىذا ادلوضوع ىو ادلوضوع يف ىذا الباب ىو األعياد يف اإلسالم، 

احملادثة بُت امحد و خالد اللذان يبحثان عن عيد األضحى أراد خالد أن يقيم عيد األضحى 

يف قرية جده. قص عن أحوال القرية جلده أن كل ليلية عنداألضحى كرب الناس حلل و محد 
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و ادلساكُت الُت  ادلسلمون اهلل، مث ذبح خالد و أسرتو البقرة ألصناف السبعة أحدىم الفقراء

 حيتاجون أما أمحد سيقيم العيد يف جاكرتا. ألن والديو حيج و البد لو أخذمها يف ادلطار.

القراءة يف الباب عن األعاد يف اإلسالم، شرحت أن اإلسالم يهتم باألعياد.  و وجد

ألنو أصبح موجود منذ الزمان. و ىذا احلال مهم يف اإلسالم. األول ألن األعياد يكون 

الم سيكون اإل ادة حسنة و الثاين رتب الدين األعياد يف احلديث عن فوائده للمسلمُت.ع

عيدين مهمُت عيد الفطر بعد أن أدى ادللمون الصوم رمضان سوف يفرحون ألهنم عادوا 

إىل الفطرة، أما عند األضحى أدى ادلسلمون أركان اإلسالم اخلامس و ىو احلج. كربر و محرد 

ليلية العيد. كون اإلسالم عند الفطر فرصة حسنة للشكر على مجيع  و دعا ادلسلمون يف

نعم اهلل. واستخدم ادلسلمون الفرصة يف إحضار السرور ذلؤالء الفقراء و ادلساكُت بإعطاء 

و يف عيد األضحى ذبح ادلسلمون األضحية مث يقسمون اللحوم  زكاة الفطر قبل عيد الفطر.

عيد بالسرور عند اإلسالم و يكون العيد فرصة للمسلمُت إىل الفقراء و ادلساكُت. و أتى ال

على العمل احلسن. و التعاون إليصال صلة الرحم. و يف ىذا اليوم ظهر ادلسلمون روح 

التسامح حنو غَتىم. مث يصلون الرحم بُت الناس و رهبم بوسيلة العبادة و احملبة و اإلخاء و 

 الثقافة
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(7الصورة السابعة )  
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(8الثامنة )الصورة   
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 اخلامس  الباب .ه 

ادلوضوع يف ىذا الباب ىو إباىيم و البحث عن اخلالق, وجداحلوار يف الباب اخلامس 
بُت إبراىيم يف صغره و أمو. سأل إبراىيم حينئذ عن ربو، فأجابت أمو أن ربو أمو ألهنا 

وجد استطاعت أن تراه مث سأل إبراىيم عن رب أبيو ، منرب أيب؟ فأجابت ملك منرود و 
القراءة يف القصة ربت ادلوضوع إبراىيم و البحث عن اخلالق. قصت القراءة أن إبراىيم عليو 
السالم ينمو يف رعاية أزار أبيو.أزار ىو حنات يصنع األصنام للتجارة و ذات يوم أمر أزار 
إبراىيم أن يساعده يف صناعة األصنام و بيعو يف السوق. و ذات يوم سأل إبراىيم إىل نفسو 

دلاذا يكون النحوت أصناما؟ صنعت بيدي و صنعت بيدي، صنعت فمو و أنفو و رتبت "
جسمو؟.و ذات يوم خرج إبراىيم إىل احلقل عند طلوع الشمس حبث عن خالق السموات 
و األرض   و عنما مشى بُت النباتات و األشجار سأل ىو: من خالق األرض، خالق 

احلييواناتو الطيور، فسأل : من خالقك األزىار و خالق التمرات؟ و عندما التقى ب
متمتممكم و موازنكم؟. لكن ادلخلوقات ال حيبون السؤال. تساءل إبراىيم حىت غروب 
الشمس. و عندما غرب الشمس و أتى الليل رأى إبراىيم النجوم حىت تغرب مث غربت 

"فلما رأ  الكائنات و قال ال ليس ىو ريب ألن رب ال يغرب أبدا مث يقول اهلل عن ابراىيم
القمر بازغا قال ىذا ريب فلما أف قال لئن لن يهدين ريب ألكونن من القوم الضالُت سورة 

 األنعام(
مث رأى ابراىيم القمر العالية اليت تنور األرض مث قال: ذا ريب و أنتظر حىت تغربون، 
مث خاف و سأل ال ليس ىو ريب مث قال إبراىيم ريب اىدين  دلعرفتك و أين كنت" مث قال 
اهلل تعاىل : فلما جن عليو الليل رأى كوكبا قال ىذا ريب فلما أفل قال آل أحب االفلُت فلما 
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بازغا قال ىذا ريب فلما أفل قال لئن مل يهدين ريب ألكونن من القوم الضالُت. رأى القمر 
فلما رأى الشمس بازغة قال ىذا ريب ىذا أكرب فلما أفلت قال يا قوم إىن بريء مما تشركون 

( مث طلعت الشمس يف الصباح فقال ىذا ريب ألهنا أكرب من آلخرين. و 78-72)األنعام 
الشمس يف السماء إىل أن يغرب مث قال فالبد أن يراه العُت ىذه  طول اليوم اشًتك ابراىيم

العامل عند خلقها. فقال اهلل سبحانو و تعاىل يف القرآن : فلما رأى الشمي بازغة قال ىذا 
ريب ىذا أكرب، فلما أفلت يقوم إىن بريء مما تشركون إىن وجهت وجهي للذي فطر 

 (79-78ُت )األنعام السموات و األرض حنيفا و ما أنا من ادلشرك
رجع ابراىيم بعد السفر إىل الغرب للتفكَت و احملاسبة. فأيقن ابراىيم أن اهلل أكرب 

األشياء اليت رأاىا و قال اهلل سبحانو و تعاىل : و كذلك نرى ابراىيم ملكوت السموات و 

و شباب ( و هبذه الطريقة يتعرف إبراىيم ربو و ى75األرض و ليكون من ادلوقنُت )األنعام :

 يف اجلسم الفكر و اآلراء و ىو يعرف دون الًتبية و ادلراقبة من الناس.

 

 

 



60 
 

 
(9الصورة التاسعة )  
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(66الصورة العاشرة )  
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( المدرسة الثانوية XIIلفصل الثاني عشر ) 3102المنهج مناسبة المواد على  .ب 

 3102بالكفاءة المقررة من المنهج 

لنا أن  دفالب 3102التعليمي للغة العربية على منهج لفهم ادلواد ادلقرر يف الكتاب 

 كما تلي:  حنقق البحث يف كل بابو

 ادلادة يف الباب األول -0
موضوع الباب األول ىو احلضارة اإلسالمية شرح ادلوضوع عن إجادة ادلفكرين 
ادلسلمُت السابقينز خاصة يف قسم الفزيا و العلوم الكونية. و إذا قرأنا من ناحية  ادلنهج 

لرأينا أربعة القدرات احلقيقية و ىناك اإلجادات اليت البد االىتمام هبا. األول ناحية  3102
القدرة احلقيقية األوىل )الروحانية( جندىا يف القراءة الصفحة السبعة عشر اليت ربكى عن 
النزول القرآن من اهلل إىل رسولو حممد صلى اهلل عليو و سلم ىداية للناس و البد على كل 

م أن يقرأه و يفقهو. نشأ العلماء بنزول القرآنو العلوم بعضها علم التفسَت و الفقو و مسل
اللغة. و لقد وصلت ادلادة إىل الغاية الروحانية ادلقصودة. و البد للمدرس أن يبلغها بأحسن 

 ما ميكن.
الثاين فإذا درسنا دقيقا، أن ادلادة ادلوجودة يف الباب األول مل تصل إىل الغاية 

جتماعية ادلقصودة يف القدرة احلقيقية الثانية. و ألن ادلادة ادلقدمة أكثر ميال إىل القدرة اال
احلقيقية الثالثة، ىذه القدرة ادلوجودة يف القصة من العلماء ادلسلم يف القرن الوسطى. قدمت 

و  الفقرة عن ادلعلومات احلديثة اليت ألفها العلماء ادلسلم كابن سينا و ىو مؤلفعلم الطب.
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جابر بن حيان و ىو مؤلف علم الكيمياء، و ابن حسام و ىو مؤلف العلم الفزياء و ما 
 أششبو ذلك. تلك الناحية موجودة يف احلوار أو القراءة.

الثالث ناحية ادلهارة، تلك الناحية موجودة يف احلوار و الراءة اليت قصت عن هنضة 
التأليفات يف ذلك القرن. قدمت  العلوم و البحوث يف اإلسالم ة تكون سببا على حضور

البحوث من التجريبات و ادلالحظة عن ادلعلومات ادلوجودة، خاصة علم الفلسفة الذي 
أصبح يًتجم إىل اللغة اليونانية. بذالك تكون القصة جذابة لدى الطلبة على التفكَت الدقيق 

 ثةو البحث عن النظم العملية ادلقصودة خاصة يف علم التكنولوجيا و احلدي
 أربع النواحي ادلقدمة يف الباب األول:

 ادلادة الناحية النمرة

أَصل هللا انقسآٌ عهً زسىل هللا يحًد ص.و. هدي  - الروحانية 0

نهُاض خًُعا, فاحتاج انًسهًىٌ إنً قساءج هرا انكتاب 

 انكسَى وفهى يعاَُه

 - االجتماعية 3

يدال انعهىو َتحدث هرانكتاب عٍ عهًاء اإلسالو فٍ  - ادلعلومات 2

 انتدستُح يثم انكًُُا وانفُصَاء وانطة

فظهسخ عهىو انقساءاخ وعهىو انتفسُس وعهىو انهغح  -

انعستُح......   فظهسخ عهىو أصىل انفقه..... فظهسخ 

 عهىو انكًُُاء وانفُصَاء وانطة وانثُىنىخُا.....

َتحدث هرانكتاب عٍ عهًاء اإلسالو فٍ يدال انعهىو  - ادلهارة 1

 انتدستُح يثم انكًُُا وانفُصَاء وانطة

فظهسخ عهىو انقساءاخ وعهىو انتفسُس وعهىو انهغح  -

انعستُح......   فظهسخ عهىو أصىل انفقه..... فظهسخ 

 عهىو انكًُُاء وانفُصَاء وانطة وانثُىنىخُا.....
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ة، و انطالقا من البيانات السابقة نفهم أن الناحية الروحانية مقدمة يف بداية القراء

ىو القرآن الذي يكون الوحي من اهلل تعاىل إىل النيب حممد صلى اهلل عليو و سلم و البد لنا 
أن نتعلمو من ناحية ادلعلومات تقدم ادلعلومات الدينية و العامة. الناحية الدينية مقدمة يف 

وم العامة مادة القرآن اليت أنشأت العلوم الدينية كالتفسَت و الفقو و اللغة. أما ناحية العل
حندىا يف الرياضات و الفزياء و ما أشبو ذلك. أما الناحة ادلهارية فهي أنشأ الغَتة لدي 

 الطلبة على التعلم للعلوم الدينية و العامة.
 

 ادلادة يف الباب الثاين -3
حبث الباب الثاين عن الرحالت و الثقافة اإلسالميةموضوع احلوار ىو التأثَت بالثقافة 

لقراءة ىو الرحالت و الثقافة. قص احلوار عن اآلثار السلبية من العادة الغريب و موضوع ا
الغربية اليت سبيل إىل احلرية قدم ادلوضوع ادلعلومات لدي الطلبة عن العادة الغربية اليت 
أصبحت سبيل إىل احلرية السيئة. لكن ادلادة مل تكن معتدلة ألننا نفهم أن العادة الغربية 

صبحنا حند األشياء الغيجابية كمثل  هنضة العلوم. جند ا العلوم ليست كلها سلبية بل أ
تنهض يف الغرب اليوم، و ادلدارس ادلمتازة موجودة يف الغرب كمثل يف أوروبا و أمريقا و كثَت 
من الطلبة يف العامل يرجون التعلم يف البالن الفربية. أما مادة احلوار فإهنا قد وصلت إىل 

روحانية و ادلعلومات و ادلهارات لدي الطلبة. الناحية االجتماعية الناحية االجتماعية و ال
موجودة يف اآلثار السلبية حنو حرية ادلعاملة يف الغرب. و الرجاء على كل طالب أن يستقيم 
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عن الصراط دين اإلسالم. جبانب ذلك يشجع الطلبة على األضرار احلرية  و ادلعاملة مثلما 
 وضع يف الغرب.

 ب الثالث ادلادة يف البا -2
ادلوضوع يف ىذا الباب ىي من رجال اإلسالم البخاري و ابن سينا و عمر بن 
اخلطاب، قصت ادلادة عن الرجلُت عظيمُت يف اإلسالم مها: لنب سينا و عمر بن اخلطاب. 
قص احلوار أن ابن سينا ىو ادلؤلف من علم الطب يف العامل اإلسالمية و إذا نظرنا احلوار 

ر ميال إىل ادلعلومات. ابن سينا من أحد ادلفكر ادلشهور يف الطب. الباب الثالث أكث
الفلسفة و استوعب العلوم الطبية احلديثة. ابن سينا ىو الفيلوسف و الطبيب و ادلولود يف 
إيران. و ىو كاتب الكتب الفلسفة و الطبية. و بعض الناس يرون أن ابن سينا ىو أبو 

قانون الطبر اليت تكون مراجعا ألطباء العامل إىل اليوم.  الطبية احلديثة، كتابتو ادلشهورة ىي
كتابا يف الفلسفة و الطبية و كتاب القانون يف الطبر ادلًتجم إىل   111ألف ابن سينا 

اللغات اليت تشجع الطلبة بأن يتعلموا من ادلهد إىل اللحد للوصول إىل النجاح يف الدنيا و 
 اآلخرة.

كلك يف القراءة و تلك ادلادة تأيت بآثار إجيابية قصت احلكاية عن عمر بن اخلطاب  
حنو االجتماعية للطلبة و نرى أن القدرة احلقيقية الثانية توجب على كل طالب بأن يتخلق 
بأخالق الكرمية ادلؤمن الصادق و ما أشبو لك من الصفات تاحسنة، قصة عمر عند ذبهيز 

بة يف اجملتمع. و االستنباط جبانب األطعمة ذلؤالء الناس تنشأ روح االجتماعية لدي الطل
 الًتقية للغة. تأيت مادة اللغة العربية آثارا إجيابية حنو اجتماعية الطلبة.
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 ادلادة يف الباب الرابع -1
موضوع ادلادة ىي األعياد يف اإلسالم. شرحت ادلادة عن األعياد يف اإلسالم. و إذا 

احلقيقية اليت ربتوي على أربعة عناصر. األول لرأينا القدرة  3102قرأنا النظام يف ادلنهج 
الروحانية ادلوجودة يف احلوار و القراءة اليت قصت عن ادلسلمُت الذين يكربون يف ليلة العيد. 

 و نرى الناحية الروحانية األخرى بأداء زكاة الفطر لتطهَت القلب و ادلال و النفس.
لرابع سبيل إىل االجتماعية و ىي احلوار الثاين بعد الفهم الدقيق رأينا ادلادة يف الباب ا

عن عيد األضحى يف موضوع األعياد يف اإلسالم. شرحت أن كل مسلم واجب على 
التعاون و الًتاحم و مساعدة الفقراء و ادلساكُت. لرأينا آثار االجتماعية باألمر على إخراج 

أداء صالة العيد. زكاة الفطر ألصناف الثمانية و آثار اجتماعية أخرى صلة الرحيم بعد 
لذلك تكون ادلادة تشجيعة لدي الطلبة على الًتاحم و التسامح حنو اآلخرين يف اجملتمع. 
الثالث مالت ادلادة إىل الناحية ادلعرفية. و شرحت ادلادة أن العيد ىو يوم مهم يف اإلسالم.  

لمون إىل كعيد الفطر يعقد بعد إقامة الصيام شهرا. و عيد األضحى يعقد عندما حيج ادلس
بيت اهلل و ىي ركن من أركان اإلسالم. و جبانب ذلك شرحت ادلادة عن األمر بالقربانز 
الرابع، ناحية ادلهارة ، نرى ىذه الناحية من فهم الطلبة حنو العيدين يف اإلسالم و عند 
اإلتيان بالعيدين زكى و انقسم بزكاة الفطر. أداء صالة العيد و صلة الرحم مع ىؤالء 

 ُت اآلخرين.ادلسلم
 
 

 بعض النواحي اليت وجدت الباحثة يف الباب الرابع ىي:
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 ادلادة الناحية النمرة

وفٍ نُهتٍ انعُد َكثسانًسهًىٌ هللا َقىنىٌ : هللا أكثس  - الروحانية 0

...هللا أكثس الإنه إال هللا أكثس, هللا أكثس و هلل انحًد. 

 َدعىٌ زتهى وَستغفسوَه وَعطىٌ انفقساء

3 

فٍ عُد انفطس إدخال انسسوز عهً انفقساء و انًساكٍُ  - االجتماعية

تئعطائهى شكاج انفطس قثم صالج انعُد. وفٍ عُد 

األدحً ذتح األضحُح وتىشَع نحىيها عهً انفقساء 

وانًساكٍُ.وأسثاتا تساعد عهً تقىَح انصالتستٍُ انُاض 

وَظهسفُها انتعاوٌ وانتكافم اإلختًاعٍ, فُها َتثادل 

 انتهاٍَ وانصَازاخ.انُاض 

2 

خعم اإلسال نهى عُدٍَ يستثطٍُ تعثادتٍُ يٍ أهى  - ادلعلومات

عثاداخ اإلسالو و هًا," عُدانفطس" تعد أٌ َُتهٍ 

انًسهًىٌ يٍ صىو زيضاٌ وَفسحىا تفطسهى و " عُد 

األدحً " فٍ اعاشس يٍ شهس ذٌ انحدح أٌ تعد أٌ 

 َؤدٌ انحداج أهى زكٍ فٍ عثادج انحح وهى انىقىف

 تعسفح.

1 

خعم اإلسال نهى عُدٍَ يستثطٍُ تعثادتٍُ يٍ أهى  - ادلهارة

عثاداخ اإلسالو و هًا, " عُدانفطس" تعد أٌ َُتهٍ 

انًسهًىٌ يٍ صىو زيضاٌ وَفسحىا تفطسهى و " عُد 

األدحً " فٍ اعاشس يٍ شهس ذٌ انحدح أٌ تعد أٌ 

َؤدٌ انحداج أهى زكٍ فٍ عثادج انحح وهى انىقىف 

 تعسفح.

عُد انفطس إدخال انسسوز عهً انفقساء و انًساكٍُ فٍ  -

تئعطائهى شكاج انفطس قثم صالج انعُد. وفٍ عُد 

األدحً ذتح األضحُح وتىشَع نحىيها عهً انفقساء 

وانًساكٍُ.وأسثاتا تساعد عهً تقىَح انصالتستٍُ انُاض 

وَظهسفُها انتعاوٌ وانتكافم اإلختًاعٍ, فُها َتثادل 

 زاخ.انُاض انتهاٍَ وانصَا

 ادلادة يف الباب اخلامس -5
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ادلادة يف الباب اخلامس ىي ابراىيم و البحث عن اخلالق، نرى الناحية الروحانية 
موجودة يف القراءة اليت تشرح عن األيات القرآنية عن االعتقادية ابراىيم، كما شرح يف سورة 

قدمت القصة ادلعلومات الروحانية حنو الطلبة على اإلميان و اليقُت  79-75اآلية  2األنعام
باهلل تعاىل مث الناحية االجتماعية قصت القراءة عن اإلطاعة لدي نيب ابراىيم عليو السالم 

 إىل أبيو و قص ابراىيم يساعد أبيو يف صناعة األصنام و بيعها يف األسواق.
ة ابراىيم يف معرفة ربو و كلها تشرح يف القرآن سورة األنعام الناحية الثالثة ىي تدرجيي

 .79-75اآلية: 

 تحليل على المواد حسب االحتياج من الطلبة ال .ج 

بعد النظر ادلواد ىف الكتاب التعليمى, جند األحوال الىت البد ربليلها. النواحى األربعة ىف 
 ت و ادلهارات.ىي الناحية الروحانية, اإلجتماعية, ادلعلوما 3102ادلنهج 

 . الروحانية0

الطلبة الفصل الثاىن عشر ىم الشباب الذين وصلوا إىل ادلرحلة ادلراىقة. فال بد ذلم 
قد اكتمل إىل الناحية  3102الروحانية الصاحلة من اإلميان و العبودية. و إذا نظرنا ادلنهج 

 الروحانية. كاإلذلية,العبودية و ادلعاملة.

 

                                                             
2
 Al- qur’an Surah Al-An’am ayat 75-79. 
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 أ. اإللهية
شيء مهمة ىف العبادة, وإذا عبد الناس لكن ما لو الفهم عن اإلذلية اإلذلية من 

لتكون عبادتو عبثا. وجدنا ادلادة ادلتعلقة باإلذلية ىف باب اخلامس و ىي ابراىيم و البحث 
عن اخلالق. شرحت ادلدة عن اإلذلية و القصة عن ابراىيم حينما يبحث عن خالقو. حبث 

اهلل ابراىيم. و شهد ابراىيم قوة اهلل تعاىل كما شرح اهلل  ابراىيم عن حقيقة اخلالق حىت ىدى
بأن اهلل خالق السموات و األرض وىو الوحيد  79-75ىف القرآن سورة األنعام اآلية 

الصمد مل يلد و مل يولد و ال شريك لو ىف اخللق. بُت ادلادة ىف باب اخلامس عن اجلهاد 
ك ادلادة مناسبة دبا حيتاجو الطلبة الفصل ابراىيم عليو السالم ىف البحث عن خالقو. وتل

الثاىن عشر ألن هبا استطاع أن ينمي امياهنم باهلل تعاىل و يعرفون العلوم اإلذلية و معرفة 
ادلشكالت لدى النبوة ىف البحث عن خالقو. و تكون ادلادة جوابا من األسئلة اإلذلية و 

 اإلميانية ادلوجودة ىف وسط الشباب اليوم.

 ةب. العبودي
الناحية العبودية موجودة ىف الباب الرابع ربت ادلوضوع األعياد ىف اإلسالم. شرحت 
ادلادة عن األعياد ىف اإلسالم, و طبق اإلسالم العادة احلسنة عند العيد, ألن فيها الشكر 
على مجيع نعم اهلل تعاىل, العيدين ادلقصودة ىي عيد الفطر و عيد األضحى. شرع عيد 

دلسلمون الصوم و شرع على كل مسلم بأن يكربون و حيمدون و الفطر بعد أن أدى ا
حيللون ىف ليلة عيد الفطر و أداء الزكاة. مث شرع اهلل تعاىل ادلسلمُت ىف عيد األضحى على 
احلج إىل بيت اهلل, و شرع اهلل تعاىل ذبح األضحية ىف عيد األضحى. بعد أن حبثت الباحثة 
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وحانية عن العبادة و بوجود ادلادة, استطاع الطالب أن ادلادة, وجدت أهنا تعرف الناحية الر 
يفهم واجبتو كصوم رمضان, الزكاة و حخ البيت. مث عرفت ادلادة عن كيفية احلج و الزكاة 
حىت قدمت ادلادة ادلعلومة لدى الطلبة للعمل هبا. و قدمت ادلادة ادلدة الزائدة لدى الطلبة 

ىت تكون ادلادة مناسبة لدى الطلبة الفصل الذين يتعلمون الدين ىف ادلدرسة فحسب, ح
 الثاىن عشر.

 . الناحية اإلجتماعية3
القدرة اإلجتماعية من باب مهم ىف تكوين الشخصية الطلبة اليوم. جند ادلشكالت 
اإلجتماعية اليوم كاجلدال, شرب اخلمر و القتل سببها القيم اإلجتماعية الضعيفة لدى 

 يهتمون باجملتمع وال يتعاون بعضهم بعضا. لذا ال بد أن الطلبة. و جند أن الشباب اليوم مل
يكون الكتاب التعليمى يأتى بآثار اجيابية حنو التكوين القيمة اإلجتماعية لدى الطلبة, 
خاصة لدى الطلبة الفصل الثاىن عشر الذين يقومون على ادلرحلة ادلراىقة. بعد التحليل 

ثة قيم اإلجتماعية ادلوجودة داخلو, , وجدت الباح3102الكتاب ادلدرسى على منهج 
 بعضها: 

 أ. القيم النفسية  
ال بد أن تكون اليمة ادلقدمة تأتى بآثار اجيابية حنو التنمية النفسية الطلبة, معرفة 
العيوب و ادلزايا لو, و يكورن نفسو صادقا, أمينا, منظما, عادال, فعاليا, مرتبا و غَتىا من 

 مة قادرة على التنظيم حياة الطلبة خاصة ىف ادلعاملة و ادلعاونة.الصفات احلسنة. ادلادة ادلقد
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انطالقا من احلدود السابقة, جند أن الكتاب التعليمى ادلقرر يأتى بآثار اجيابية حنو 
اإلجتماعية الطلبة, ادلثال: التعاون و ادلشاورة تأتى بادلعلومات لدى الطلبة على التسامح, 

 ولية ىف أنفسهم.ادلعاملة و التكوين روح ادلسؤ 

 ب. اإلهتمام نحو البيئة و المجتمع
ادلواد الىت تسبب أو تساعد الطلبة على  3102للكتاب التعليمى على منهج 

التكوين الصفات أو اليم اإلجتماعية, كادلادة ىف باب الثالث ربت ادلوضوض: من الرجال 
لرئيس اإلسالم العادل اإلسالم: البخارى وابن سينا و عمر ابن اخلطاب. قصت ادلادة عن ا

وىو عمر ابن اخلطاب وىو اخلليفة الثاىن بعد أبو بكر الصديق, وىو الرئيس العادل 
الشجاع, اللطيف حىت حيبو اجملتمع. نرى القيم اإلجتماعية ادلقدمة من الرئيس العادل الىت 

جند   تكون قدوة صاحلة لدي الطلبة إىل أن يكونون عادال, شجاعا و لطيفا ىف حياهتم. مث
كذالك قيم اإلجتماعية الىت البد أن يطبقها الطلبة ىف يوميتهم مثل فعل اخلَت و ادلساعدة 
حنو الفقراء و ادلساكُت. قيم اإلجتماعية ليست على ادلسلمُت فحسب, بل علمت ادلادة 

 التسامح حنو الناس. 

ادلعانق الدين % من احملاضرين و ادلدرسُت ذلم اعتقادية التعصبية حنو 22,9لرأينا اليوم 
% التعصب حنو ادلعانق األديان األخرى, و من الدرجة البادرة, جند الفرق 39السواء و 

األساسية بُت التعصب الداخل و ادلتطرف. جند بعض ادلدرسُت ذلم صفات التعصب و 
 3%(.31,3%( و التسامح اخلارجى )8,1%( و ادلتطرفة )29,2التسامح الداخل )

                                                             
3
 Saiful Umam, dkk., Api dalam Sekam: Keberagamaan Gen Z, (Jakarta: CONVEY Indonesia 

bekerjasama dengan PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017), h. 1-36.  
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و ادلتطرفة موجودة ىف وسط الطلبة و ادلدرس. و بعد النظر إىل  نفهم أن أآلراء التعصب
 الوقائع السابقة جند تصلب اللفظى أو البدىن الذي مييل إألى التهديد.

 . ناحية المعلومة2
قسم الكتاب التعليمى ناحية ادلعلومة إىل قسمُت مها: ادلعلومات العامة و ادلعلومات 

ف ادلسلم ىف علم فيزيا, كيميا و الطب كاجلابر ابن الدينية, كمثل قصة العلمء و الفيلوس
حيان, ابن سينا و ابن حيثام. ألف جابر ابن حيان علم كيميا, و ألف ابن سينا علم 
الطب وعو الطبيب األول ىف اإلسالم, جبانب ذلك جند فيلوسف ادلشهور ىف علم الرياضية 

 وىو ابن جابر البتاىن, اخلوارزمى و الربىن.

تشجيعا لدى الطلبة على التعلم العلوم العامة كمثل الكيميا و الفيزيا و  تكون ادلادة
الطب و التكنولوجية. وال بد أن تكون معلومات الطلبة حنو العلوم الدينية و العامة معتدلة. 
والبد أن يكون ادليل حنو ادلعلومات الىت أصبحت موجودة ىف ادلدرسة معتدال حىت زبرج 

ادلستوعب عن العلوم العامة و الينية. تكون ادلادة معلومة حسنة الطلبة من ادلدرسة وىو 
لدى الطالب ليعرفوا علماء ادلسلم حىت فهموا أن لإلسالم علماء الذين يكونون قدوة صاحلة 

 ذلم.

 ب. تطور المعلومات الدينية 
ىف العام أن ادلادة الوجودة ىف الكتاب التعليمى تتكون من العلوم الدينية, كمثل ادلادة 
احلضارة اإلسالمية الىت قصت عن النزول القرآن من اهلل إىل رسولو ىدى للناس, و شرع 
على كل مسلم بأن يقرأ القرآن و فهمو. مث نشأ علم التفسَت و اللغة العربية بعد نزول 
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على كل مسلم على فهم شرائع اإلسالم حىت نشأ علم أصول الفقو و القرآن, و شرع 
 الفقو.

 ج. تطور العلوم الوطنية
ادلادة ادلقدمة مل تعرف و ربًتم حضارة قوم ما, حىت قيمة اإلربادية لدى الطلبة 
ضعيفة. و نعرف أن الدرس اللغة العربية البد أن يقدم معلومات احلضارة و اإلرباد ألن 

ة ليست لغة اإلندونيسيُت و تأتى من جزيرة العرب. لذلك البد أن يتبادل فيها اللغة العربي
احلضارة, الدينية و الطنية ىف كل مادتو, و نرى عن أكثر التعصبية ىف وسط الطلبة و ادلدرس  
كما ذكرىا الباحثة.و ىذا الكتاب مقرر لطلبة ادلدرسة العالية الذين أصبحوا قائما على 

 ادلرحلة ادلراىقة.

 . ناحية المهارة4
تتعلق ادلادة ادلقدمة بادلعلومات األخرى, ادلثال: يتعلق الكتاب بيومية اجملتمع. فلذلك 

 استطاعت ادلادة أن تتطور ادلهارات لدى الطلبة, بعضها: 

 أ. مهارة المحادثة
حبث الوقائع عن ادلتكلم سوف يعلرم الطلبة احملادثة و ادلعاملة. علم الكتاب 

بة ادلعاملة مع اجملتمع, وال يسهل على كل طالب أن يتحدث مباشرة مع التعليمى الطل
اجملتمع. األخطاء ىف السؤال و الفعل يكون سببا على فشال الطلبة ىف البحث. فلذلك ينفع 
التعويد لتطوير اإلجتماعية الطلبة. قدم الكتاب احلوار بُت النفرين أو أكثر, ال بد أن يعلم 

 للغة العربية عند الدرس حىت فهم و تكلم الطلبة باللغة العربية.الطلبة تلقُت ادلفردات ا
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 ب. مهارة التفكير
ارتبطت ادلادة بادلعلومات األخرى, مثال: ارتبطت ادلادة باليومية ىف اجملتمع و تقدًن األسئلة 

 ادلوجودة ىف اجملتمع.

 د. المزايا و العيوب لمادة الحوار و القراءة

. و لقد 3102أربع نواحي يف الكفاءة احلقيقية دلنهج  لقد اكتمل الكتاب التعليمي

ادلثال ىو احتوى كل باب ادلواد ادلتعددة، من ادلعلومات، احلضارة، العبودية و االجتماعية. 

ادلادة يف الباب األول اليت ربتوي على قيم احلضارة و الثقافة. كذلك ادلواد األخرى اليت 

اىيم بتوحيده و العلماء ادلسلمُت ادلشهور. ربتوي على القصص كقصة خليفة عمر و ابر 

جبانب ادلزايا للكتاب التعليمي عيوب بعضها تقدًن القيم االجتماعية القليلة و البعيد عن 

اليوم، خاصة كل أمر متعلقة القيم الدينية و الوطنية. نعرف أن التسامح ضعيفة يف بالدنا 

اما الدينية او االجتماعية او السياسية. البد ان يهتمها الًتبية على ضعف  باالختالفات

التسامح. و يف ىذا الكتاب استضعفت القيمتان و تسبب إىل ظهور الفكرة السلبية لدي 

الطلبة كمثل ادلادة يف الباب الثاين اليت تقدم عن العيوب الغربية فحسب. اما االجيابية كمثل 

دبا رأىها مدرسة اللغة العربية يف ادلدرسة الثانوية . ىذا احلال مستدال هنضة الًتبية ال تقدم

 النبونج الوسطى :
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"يف العام أن الكتاب التعليمي يساعد الطلبة على تعلم اللغة العربية. لكٍت كمدرسة 

اللغة العربية أالحظ أن الكتاب التعليمي ضعيفة عن القيم الدينية و التسامح. جبانب ذلك،  

فلو أنٍت نلت ادلنحة الدراسية يف الغرب كمثل  غَت معتدلة.احلضارة الغربية  تقدًن كان

 "اإلجنليز و أمريقا ألخذهتا. فأنا أخرب الطلبة دائما عن األخبار الغربية ادلعتدلة.
4 

انطالقا من البحث الذي قامت الباحثة ان الكتاب التعليمي مل يشرح عن  

و أكثر  ما وقع اليوم يف إندونيسيا أن التعصب لقوي جدا االختالفات الدينية و ال يري إىل

أن اليوم يستخدم الناس كيفية االجتماعية  يببيتفاعلها ىم الشباب و الطلبة. رأى باسامي 

 يف ىذا احلال يكون حكم اهلل ملكا الذي حيقق حكم الناس.و السياسية اسم الدين 
5  

يرد ذبديدية التفسَت و تعليم اإلسالم أما الصيانة تقوي فهم الدين الكتايب الذي 

 ادلستمرة و ثبتوا على تفسَت القادم و نظام االجتماعي الرطيب.
برونيسن أن رأى مرتُت  6

( بدليل conservative turnالصيانة أصبحت منتشرة يف إندونيسيا. و ذكر باالصطالح )

 ظهور التطرف يف إندونيسيا. 

                                                             
4

 Wawancara terhadap Bpk Syamsuri, S.Pd., guru Madrasah Aliyah Bustanul ‘Ulum 

Lampung Tengah. 
5
 Martin Van Bruinessen, Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the 

Conservative Turn, (Singapura: ISEAS Publishing, 2013), h. 6. 
6
 Martin Van Bruinessen, Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the 

Conservative Turn, (Singapura: ISEAS Publishing, 2013), h. 6. 
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يف الديٌت و يؤدي اىل كفهم و تعليم رطيب   تعرف االساسية او اجلذرية و الصيانة

جامعة احلكومية لمركز البحث عن دين اإلسالم لمن التطرف. كما كانت نتيجة البحث 

جبانب ذلك تعليمات الدين ال يف ىداية اهلل جاكرتا عن وجود فهم ادلتطرفة و التعصب ر ش

معانق فهم الشيعة و تسبب اىل ظهور روح التسامح حنو معانق االديان االخرى و بعضهم 

أمحدية الضالة. فالبد ان يهتم الكتاب التعليمي التسامح و الًتاحم حنو اآلخرين و ال ننسى 

فلذلك يأيت الكتاب التعليمي آثارا كبَتا يف تكوين  أن التطرف تنهض يف بالدنا اليوم.

 الفكرة الصاحلة ذلم. 



 الباب الثالث

 طريقة البحث

  و النوع البحث مدخل .أ 

 1 تعريف طريقة البحث هو طريقة علمية لتناول البيانات هبدف و فائدة معينة.

هو فو أما نوع البحث  2 و يف هذا البحث استخدمت الباحثة مدخل البحث النوعي.

البحث املكتيب و هو البحث جبمع املعلومات من املصادر كالكتب و املقالة و 

للغة العربية و املصادر األخرى املتعلقة بتحليل الكتاب التعليمي اجملالت أو املقروءات 

و تشرح باألوضح أن فائدة البحث املكتيب لعرض البيانات بوصف  3 .3102مبنهج 

منهجية و منظمة. مث يقام عليها التحليل ألخذ حتليلي. و تبدأ جبمع البيانات 

 االستنباط باستخدام التحليل الوصفي.

 

                                                             
1
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 2. 
2
 Penelitian kualitatif adalah penelitian yang lebih menekankan pengumpulan data 

yang bersifat kualitatif (tidak berbentuk angka-angka) dan menggunakan analisis kualitatif 

dalam pemaparan data, analisis data, dan pengambilan kesimpulan.(Ibid,.hlm.345) 
3
 Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah (Jakarta: 

Gramedia Pustaka, 2012), hlm. 70. 
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 طريقة جمع البيانات .ب 

فطريقة مجع البيانات بطريقة الكتابة الوثيقية. هذا البحث من البحث املكتيب 

اليت ستصنع عن احلقائق و املطبوعة أهي البيانات املكتوبة الكتابة الوثيقية تقصد ب

دليال متهيديا للبحث عن حتليل الكتاب التعليمي للطلبة الصف التاسع مستوى منها 

من  4 و تكون تنيجة الكتابة الوثيقية حمققة و مهمة. 3102املدرسة الثانوية مبنهج 

أجل ذلك كان البحث املكتيب جيمع فيها املصادر املتعلقة يف البحوث السابقة. و بعد 

عن أجيدها و حيلل املصدر أو تار بتباديل ذلك جتمع البيانات و املصادر و خي

البيانات و يقسم على احلقائق املناسبة بطريقة البحث و املدخل املذكورة. و أما 

البد أن تكون معتدال حىت يستطيع أن حتلل املشكلة املوجودة يف فخطوات التقسيم 

 عرض البيانات عند البحث املكتيب منهجيا و منظما.

 

 

 

                                                             
 

4
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Tindakan Praktik, (Jakarta: Bina 

Aksara, 2010), hlm. 107. 
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 البيانات  مصدر .ج 

املصدر  5 .البحث املكتيب مصدران للبيانات األول التمهيية و الثانوية يف

التمهيدي هو الذي يتعلق مباشرة مبوضوع البحث "حتليل الكتاب التعليمي مبنهج 

هو فلطلبة املدرسة الثانوية على املستوى الثاي عشر" و اما املصدر الثانوي  3102

 املصدر املناسب بالبحث و نوعه كما يلي: 

 Buku الكتاب على كتابة أمحد هداية بطبعة وزير الشؤون الدينية " .0

Siswa Bahasa Arab Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013, " 

الكتاب على كتابة القصريي مبوضوع "الكتاب التعليمي يف اللغة  .3

 العربية"

 Panduan Penilaian Kurikulum 2013 untuk Sekolah كتاب " .2

Menengah Atas طبعة الوزير للًتبية و الثقافة" ب 

 " Sukses Menulis Buku Ajar dan Referensi لشمس العارفني " .4

                                                             
5
 Sugiyono, Metode.... hlm. 308. 
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 ,Textbook Writing: Dasar-dasar Pemahaman ملنصور مصلح " .5

Penulisan, dan Pemakaian Buku Teks " 

 " Metode Analisis Teks & Wacana لستسسان تيسار " .6

اللغوية تكوينها و دورها يف الكتاب كتاب حلمي زهدي "البيئة  .7

 العربية"

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan الكتاب عن " .8

Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Buku  استخدمه هيئة مسؤوليني "

 الًتبية 

9. " Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor  59 

Tahun  2014 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum 

Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah " 

01. "Instrumen Penilaian 2 Buku Teks Bahasa Arab SMA/MA 

BSN3104" سنة 

00. Guntur Tarigan “telaah buku ajar ahasa Indonesia” 
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 البيانات  تحليل .د 

حيث تعريف التحليل عند سومادي سوريابراتا أنه خطوة نقدية يف البحث 

 6 آالبد أن حيقق الباحث منط التحليل املستخدم. هل التحليل الكمي أو غري كمي.

توي و هو البحث على التعمق و التحليل عن فاستخدم هذا البحث التحليل احمل

حمتويات نص ما. النص مبعٌت اجلمل و الصور و العالمة و الفكرة و املوضوع و أنواع 

هي جودة الكتاب التعليمي فاحملللة يف هذا البحث  و أما النقاط 7 األشياء املوصولة.

 تكون نظريته. 3102من ناحية املواد احملتوية مبنهج 

 

                                                             
6
 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, (Bandung: Rajawali Pres, Bandung, 2009), 

hlm. 75. Analisis data merupakan suatu proses mengolah dan menginterpretasi data dengan 

tujuan untuk mendudukkan berbagai informasi sesuai dengan fungsinya hingga memiliki makna 

dan arti yang jelas sesuai dengan tujuan penelitian.(wina Sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas, 

(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 106. 
7
 Stesan Sticsher, dkk. Metode Analisis Teks & Wacana, terj. Ghazali, dkk. 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 97. 



 الخامسالباب 

 و االختتام اتستنباط و االقتراحاال

 استنباط البحث .أ 

استنبطت الباحثة من البحث عن التحليل الكتاب التعليمي لدرس اللغة العربية لدي 
 الطبعة وزير الدينية, كما يلى: 3102الطلبة على منهج 

أربعة الىت تكون منظوره,اكتمل الكتاب التعليمى  3102نظرا من ناحية املنهج 
للكتاب التعليمى ىف غضون  عناصر,ىي: الروحانية, اإلجتماعية, املعلومات, و املهارات.

التحيزات املتعددة, حتيز الباب األول و الثاىن ىو الروحانية و املعلومات, حتيز الباب الثالث 
ا وإذا ارتبطن و الرابع ىو املعلومات و اإلجتماعية, و حتيز الباب األخري ىو الروحانية.

مبشكلة التعصبية الىت انتشرت ىف وسط الطلبة اليوم, جند الناحية اإلجتماعية مل تكتمل 
داخل الكتاب. مل تشرح الكتاب التعليمى التنوع الديين, التنوع الثقايف, و التسامح خاصة 

 الىت تتحرش معانق األديان.
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 االختتامو  اإلقتراحات .ب 

ظهرت قيم التعليمى, حىت  اإلىتمام حنو الوطنية عند التأليف الكتاب .0
 الثقافية ىف نفس الطلبة

الرجاء على وزير الدينية الذى أصدر الكتاب التعليمى أن يكمل الكتاب  .3
 بإدخال القيم التسامح, الوطنية و اإلختالفات.

للمؤسسة الرتبوية, اختيار الكتاب التعليمى الصاحل الذى يقدم املعلومات,  .2

 الطلبة للوصول إىل القدرة األساسية املقصودة.املهارات, القيم و السلوك لدي 

و اصالة و السالم على رسول اهلل ترجى شفاعتو يف  محدا و شكرا هلل عّز و جلّ 

و بذلك رجت  الذي قد أعطى الباحثة القدرة على تأليف ىذه الرسالة العلمية و اهلل االخرة

العربية و متعلميها خاصة و  الباحثة عسى أن تنفع ىذه الرسالة العلمية جلميع مدرسي اللغة

و اقرتحت الباحثة على أن يسيطر املدرسني يف جمال تعليم و  جلميع القارئني و اجملتمع غالبا.

تعلم اللغة العربية  بأكثر استخدام ىذا املنهج التقابلي عند تدريس قواعد اللغة العربية 

هبذا اعرتفت الباحثة على و  مساعدة على التفهم العميق من كل مادة الدرس للغة العربية.

مجيع النقصان من حمتويات ىذه الرسالة العلمية لذالك احتاجت على االقرتاحات و النقد 

 من القارئني.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

MADRASAH : MAN…… 

MATA PELAJARAN : BAHASA ARAB 

KELAS/SEMESTER : XII MIA/GANJIL 

MATERI POKOK : األعياد يف اإلسالم"احلوار عن "  

ALOKASI WAKTU : 2 X 35 MENIT 

 

A. KOMPETENSI INTI 

1. Kompetensi Inti (KI 1): 

Menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. 

2. Kompetensi Inti (KI 2): 

Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli 

(gotong royong, kerjasam a, toleran, damai), santun, responsif dan pro -aktif dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. 

3. Kompetensi Inti (KI 3): 

Memahami ,menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, 

dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait pe nyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan 

prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk 

memecahkan. 

4. Kompetensi Inti (KI 4): 

Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait 

dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan m 

ampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan 

 

 

 

 

 

 



B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN 

Kompetensi Dasar Indikator 

1.1.Mensyukuri kesempatan dapat 

mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa 

pengantar komunikasi internasional yang 

diwujudkan dalam semangat belajar 

 

2.1.Menunjukkan perilaku santun dan peduli 

dalam melaksanakan komunikasi antar-

pribadi dengan guru dan teman 

2.2.Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, 

percaya diri, dan bertanggung jawab 

dalam melaksanakan komunikasi 

transaksional dengan guru dan teman 

2.3.Menunjukkan perilaku tanggung jawab, 

peduli, kerjasama, dan cinta damai, dalam 

melaksanakan komunikasi fungsional 

 

3.1 .Mengidentifikasi bunyi kata, frase, dan 

kalimat bahasa Arab yang berkaitan dengan :  

 baik secara lisan األعياد يف اإلسالم

maupun tertulis (Pengetahuan) 

 

 

3.2. Melafalkan kata, frase, dan kalimat bahasa 

Arab yang berkaitan dengan : 

 yang sesuai dengan konteks األعياد يف اإلسالم

(Pengetahuan) 

 

3.1.1     Mencocokkan tulisan dengan 

kata, frasa atau kalimat yang 

didengar 

3.1.2 Menentukan benar/salah ujaran 

yang didengar 

3.1.3 Mengartikan teks األعياد يف اإلسالم 

dengan   baik dan benar  

3.2.1 Mempraktekkan teks dialog األعياد  
 dengan lafadz dan يف اإلسالم

intonasi yang benar 

3.2.  Menyampaikan kandungan makna 

dari teks dialog tentang  اإلسالماألعياد يف  

 



 

 

C. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Setelah melakukan proses belajar peserta didik dapat: 

1. Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frase, dan kalimat bahasa Arab 

yang berkaitan dengan : األعياد يف اإلسالم   Menemukan mufrodat baru pada teks : 
اإلسالماألعياد يف   

2. Mengartikan teks: األعياد يف اإلسالم   dengan baik dan benar 

3. Membaca teks dialog : األعياد يف اإلسالم   dengan lafadz dan intonasi yang benar 

4. Menyampaikan kandungan makna dari teks dialog tentang : األعياد يف اإلسالم   

 

D. MATERI PEMBELAJARAN 

 

 " األعياد يف اإلسالم وار عن "احل
 ؟قضيت أيام عيد األضحى سابقا: أين   أمحد
  جدي قضيت أيام عيد األضحى يف قرية:   خالد
 كيف كانت حال أيامهايف القرية؟:    أمحد
 إهنا عامرة ولكنها ال ختلو من روح العبادات مثل التكبري و التحليل و التحميد طول الليل:   خالد
 من األضحية هناك؟مايذبح عائلتك :   أمحد
 حنن نذبح البقر لسبعة أنفار:   خالد
 ؟إىل من توزعون حلوم األضحية:   أمحد
 , وأنت, هل قضيت أيام العيد يف القرية أيضا؟ نوزعها على الفقراء واملساكني وكل من حيتاج إليها:   خالد
 استقبلتها يف املطارال, بقيت يف جاكرتا ألن والدي يعودان من أداء احلج وأنا :  أمحد
 أمتن أن يكون والداك حاجني مربورين : خالد
 آمني, شكرا يا أخي الكرمي:  أمحد



 
E. METODE PEMBELAJARAN 

Drill 

Inquiri 

Demonstrasi 

 

F. MEDIA, ALAT/BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 

 

1. Media : Al wasail al basyariyyah 

2. Alat/Bahan : Laptop, LCDProyektor, Slide 

3. Sumber Pembelajaran : Buku Paket Bahasa Arab Kurikulum 2013 kelas XII, Kamus 

 

G. LANGKAH-LANGKAH  KEGIATAN PEMBELAJARAN 

1. Pertemuan Pertama: 

a. Pendahuluan/Kegiatan Awal ( 10 menit) 

Kegiatan pendahuluan 

1. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 

2. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, kebersihan kelas posisi 

tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 

3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

4. Memaparkan ilustrasi melalui media /alat peraga /alat bantu bisa berupa 

tulisan manual dipapan tulis, kertas karton atau slide. 

5. Guru memberikan pengantar topic keterampilan kepada peserta didik. 

b. Kegiatan Inti ( 50 menit ) 

1. Mengamati 

a. Guru menampilkan contoh teks dialog  األعياد يف اإلسالم melalui alat 

peraga/media, peserta didik memperhatikan teks dialog tentang  Guru 

membaca teks dialog sedang kan peserta didik mendengarkan dan 

memperhatikan bacaan guru. 

b. Guru memberi kesempatan peserta didik membaca contoh teks dialog tentang 
سالماألعياد يف اإل  

c. Guru memberi kesempatan peserta didik mengulangi bacaannya. 

 

 



2. Menanya  

a. Guru mengarahkan peserta didik bertanya ungkapan-ungkapan yang tidak 

diketahui maksudnya. 

b. Guru menjelaskan makna dan maksud ungkapan-ungkapan yang ditanyakan 

peserta didik. 

 

3. Eksplorasi/eksperimen 

a. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan dialog 

tentang   األعياد يف اإلسالم 

b. Guru mengarahkan siswa untuk mengulang-ulang dialog tentang األعياد يف  
 اإلسالم

4. Mengasosiasi  

a. Guru melakukan dialaog interaktif dengan peserta didik  

b. Melalui panduan teks, guru mengarahkan peserta didik berlatih 

mempraktikkan dialog secara berkelompok bergantian  

c. Guru memberikan kesempatan peserta didik menyelesaikan latihan  

keterampilan berbicara 

5. Mengkomunikasikan  

a. Guru mengkomunikasikan kepada peserta didik untuk mempraktikkan 

dialog didepan kelas 

b. Guru memberikan catatan dan penilaian terkait unjuk kerja  

c. Penutup ( 10 menit ) 

1. Guru dan peserta didik merefleksikan proses pembelajaran.   

2. Mengadakan evaluasi 

3. Menyampaikan kegiatan tindak lanjut. 

4. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

 

 

 

 

 

 



H. PENILAIAN 

i. Jenis/teknik penilaian :TesLisan 

 

ii. Bentuk instrumen  : Daftar pertanyaan 
 

 

 !إجابة صحيحة وفقا للحواية السابقأجب عن األسئلة ( 1تدريب )
 ؟أين قضى خالد أيام عيد األضحى -1
 ؟ماذا ذبح عائلة خالد يف العاشر من ذي احلجة -2
 ؟كيف كانت حال أيام العيد يف القرية -3
 ؟على من توزع حلوم األضحية -4
 ؟ملاذا قضى أمحد أيام العيد يف جاكرتا -5

 
 

a. Rubrik Penilaian Sikap  
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1 Achmad Ardyaxma             

2 Ageng Subekti             

 

Keterangan: 

Skala penilaian sikap dibuat dengan rentang antara 1 s.d 5.  

1 = sangat kurang;  

2 = kurang konsisten;  

3 = mulai konsisten;  

4 = konsisten; dan  

5 = selalu konsisten. 

 



 

b. Skor penilaian : 

 

Nilai = 
Skor Perolehan 

X 100 
Skor Maksimal 

    

 

 

Kriteria Nilai  

A = 80 – 100 : Baik Sekali  

B = 70 – 79 : Baik 

C = 60 – 69 : Cukup 

D = ‹60 : Kurang 

 

c. Rubrik Penilaian tes keterampilan berbicara 

 
 

No. 

 
Nama Peserta Didik 

Aspek Penilaian 

 
 

Total 

Skor 

Ketuntasan 

P
el

af
al

an
 

K
el

an
ca

ra
n
 

K
o
sa

 k
at

a 

S
tr

u
k
tu

r 

T TT 

1. Achmad Ardyaxma        

2. Ageng Subekti        

 

Skor penilaian  

Nilai = Jumlah skor Perolehan  

         

 

 

 

 

 



      4 aspek penilaian 

 

Deskripsi 

 

Aspek 

Penilaian 

Deskripsi Skor 

Pelafalan Mudah dipahami dan memiliki aksen penutur asli 5 

 Mudah dipahami meskipun dengan aksen tertentu 4 

 Ada masalah pengucapan yang membuat pendengar 

harus konsentrasi penuh dan kadang-kadang ada 

kesalahpahaman 

3 

 Sulit dipahami karena ada masalah pengucapan, sering 
diminta mengulangi 

2 

 Masalah pengucapan serius sehingga tidak bisa 

dipahami 

1 

Kelancaran Lancar seperti penutur asli 5 

 Kelancaran tampak sedikit terganggu oleh masalah 

bahasa 

4 

 Kelancaran agak banyak terganggu oleh masalah bahasa 3 

 Sering ragu-ragu dan terhenti karena keterbatasan 
bahasa 

2 

 Bicara terputus-putus dan terhenti sehingga percakapan 

tidak mungkin terjadi 

1 

Kosa kata Menggunakan kosa kata dan ungkapan seperti penutur 

asli 

5 

 Kadang-kadang menggunakan kosa kata yang tidak 

tepat 

4 

 Sering menggunakan kosa kata yang tidak tepat, 
percakapan menjadi terbatas karena keterbatasan kosa 

kata 

3 

 Menggunakan kosa kata secara salah dan kosa kata 

terbatas sehingga sulit dipahami 

2 

 Kosa kata sangat terbatas sehingga percakapan tidak 

mungkin terjadi 

1 

Struktur Tidak ada atau sedikit kesalahan tata bahasa 5 

 Kadang-kadang membuat kesalahan tata bahasa tetapi 
tidak mempengaruhi makna 

4 

 

 

Sering membuat kesalahan tata bahasa yang 

mempengaruhi makna 

3 

 Banyak kesalahan tata bahasa yang menghambat makna 2 



dan sering menata ulang kalimat 

 Kesalahan tata bahasa begitu parah sehingga sulit 

dipahami 

1 

Pemahaman Memahami semua tanpa mengalami kesulitan 5 

 Memahami hampir semuanya, walau ada pengulangan 
pada bagian tertentu 

4 

 Memahami sebagian besar apa yang dikatakan bila 

bicara agak diperlambat walau ada pengulangan 

3 

 Susah mengikuti apa yang dikatakan. 2 

 Tidak bisa memahami walaupun percakapan sederhana 1 
 

d. Rubrik Penilaian Tes Ulangan Harian  

 

No. Nama siswa Nilai 

1.  Achmad Ardyaxma  

2.  Ageng Subekti  

 

 

Mengetahui, Bandar Lampung,   06 Juni  2018 

 

 Mahasiswa    
 
 

 

 Sutri Ramah 
        

 

 

 



 Subdit Kurikulum dan Evaluasi  
 

SILABUS PEMBELAJARAN 

 

SATUAN PENDIDIKAN : MADRASAH ALIYAH 

MATA PELAJARAN : BAHASA ARAB 

KELAS/PEMINATAN : XII/ MIA, IIS, BAHASA 

SEMESTER : GANJIL 

 

Kompetensi Inti   

KI-1 : Menghayati dan mengamalkan agama yang dianutnya 

KI-2 : Menghayati dan mengamalkan  perilaku  jujur,  disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, responsif dan pro-aktif 

dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkangan   sosial dan 

alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. 

KI-3 : Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual dan koseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa 

ingin tahunya tentng ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan 

peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 

dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI-4 : Mengolah, menalar, menyaji dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di 

sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif , dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. 

 

 

KOMPETENSI DASAR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

PENILAIAN ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER/ 

ALAT 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1.1.Menyadari kemampuan berbicara 

adalah nikmat yang penting yang 

dianugerahkan oleh Allah SWT. 

   Penilaian Diri 

 Penilaian Antar 

Teman 

 Observasi 

 Jurnal 

  

1.2.Mensyukuri nikmat Allah berupa 

kemampuan berbicara dengan baik 

dan benar 

    Penilaian Diri 

 Penilaian Antar 

Teman 

 Observasi 

Jurnal 

  



 Subdit Kurikulum dan Evaluasi  
 

KOMPETENSI DASAR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

PENILAIAN ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER/ 

ALAT 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1.3.Mensyukuri kemampuan 

mengungkapkan gagasan dan ide 

dengan pembicaraan yang baik 

sehingga bisa di mengerti orang 

lain 

   Penilaian Diri 

 Penilaian Antar 

Teman 

 Observasi 

 Jurnal 

  

  

1.4.Mensyukuri kesempatan dapat 

mempelajari bahasa Arab sebagai 

bahasa pengantar komunikasi 

internasional yang diwujudkan 

dalam semangat belajar 

   

 

 Penilaian Diri 

 Penilaian Antar 

Teman 

 Observasi 

 Jurnal 

 

  

2.1.Menunjukan prilaku santun dan 

peduli dalam melaksanakan 

komunikasi ant 

   Penilaian Diri 

 Penilaian Antar 

Teman 

 Observasi 

 Jurnal 

 

  

2.2.Menunjukan prilaku jujur, disiplin, 

percaya diri dan bertanggung 

jawab dalam melaksanakan 

komunikasi transaksional dengan 

guru dan teman 

   Penilaian Diri 

 Penilaian Antar 

Teman 

 Observasi 

 Jurnal 

 

  

2.3.Menunjukan prilaku tanggung 

jawab, peduli, kerjasama dan cinta 

damai dalam melaksanakan 

komunikasi fungsional 

   Penilaian Diri 

 Penilaian Antar 

Teman 

 Observasi 

 Jurnal 

 

  



 Subdit Kurikulum dan Evaluasi  
 

KOMPETENSI DASAR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

PENILAIAN ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER/ 

ALAT 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

2.4.Menunjukan prilaku santun, 

antusias, kreatif, ekspresif, 

interaktif, kerjasama dan imajinatif 

dalam menghargai budaya dan 

bahasa 

   Penilaian Diri 

 Penilaian Antar 

Teman 

 Observasi 

 Jurnal 

 

  

3.1.  Mengidentifikasi bunyi, makna 

kalimat, gagasan, unsur 

kebahasaan, struktur teks dan 

unsur budaya bahasa Arab yang 

berkait  terkait n dengan topik : 

   Baik secara            ةاحلضارة اإلسالمي

lisan maupun tertulis 

 

 

 احلضارة اإلسالمية
 
  املفردات 
 اإلستماع 

 
 –العلوم التجريبية  –أحوال الكون 

حبث ج حبوث :  –الفيزايء  –الكيمياء 
احلضارة  –املنهج التجرييب  –أحباث 
علم  –رائد ج رّود  –مؤّلفات  –الشرية 

 الضوء . اخل
 

Peserta didik : 

 

 Mengamati kosakata 

yang dipaparkan pada 

slide 

 Menyimak dan 

menirukan 

pengucapan ujaran 

guru 

 Mencari kosakata 

dalam kamus 

 Menyebutkan makna 

dari kosakata yang 

dipaparkan pada slide 

 Melengkapi kalimat 

dengan kosakata yang 

sesuai 

 

 

Jenis Penilaian : 

 Penilaian Diri 

 Penilaian Antar 

Teman 

 Observasi 

 Tes Tulis 

 Tes Lisan 

 Penugasan 

kelompok 

12 JP Sumber : 

o Buku 

Siswa” 

Bahasa 

Arab 

kelas XII 

Madrasa

h Aliyah 

“ 

Kemena

g tahun 

2016 

o Kamus 

Bahasa 

Arab 

o Gambar 

gambar 

sesuai 

tema 

o google 

 

 

Alat: 

o Audio 

o Slide 

o Laptop 

 

  التركيب عن الفعل المضارع

 المرفوع والمنصوب

 

 

 

 

Peserta Didik : 

 Mengamati contoh-

contoh kalimat yang 

mengandung  kalimat 

yg berstruktur  

 

Bentuk Penilaian : 

 Penilaian Diri 

 Penilaian Antar 

Teman 

 Observasi 

 Tes Tulis 
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KOMPETENSI DASAR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

PENILAIAN ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER/ 

ALAT 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 

 

 

 

 

 

 المرفوع  الفعل المضارع

dengan  

 المنصوب الفعل المضارع

 Menjelaskan 

perbedaan  

التركيب عن الفعل المضارع 

 المرفوع والمنصوب

 

 Menyusun kata/frase 

menjadi kalimat 

sempurna 

 Membuat kalimat  

التركيب عن الفعل المضارع 

 المرفوع والمنصوب

 

 Tes Lisan 

Penugasan kelompok  

o LCD 

o Papan 

tulis 

o spidol 

 



 Subdit Kurikulum dan Evaluasi  
 

KOMPETENSI DASAR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

PENILAIAN ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER/ 

ALAT 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 

  القراءة عن الحضارة

 اإلسالمية بين األمس واليوم

 

 

Peserta Didik : 

 Menyimak dan 

menirukan bacaan 

 Mencari kosakata 

yang kurang di fahami 

 Mencari makna 

kosakata baru di 

dalam kamus 

 Mengungkapkan  isi 

bacaan terkait topik 

 Menuliskan ide pokok 

yang terkandung 

dalam paragraf  

 Menyusun kalimat-

kalimat acak menjadi 

paragraf 

 

 

Bentuk Penilaian : 

 Penilaian Diri 

 Penilaian Antar 

Teman 

 Observasi 

 Tes Tulis 

 Tes Lisan 

 Penugasan 

kelompok   

 

4.1 Mengungkapkan dialog , informasi 

lisan atau tulisan, merespon berita 

sederhana  terkait topik  

 الحضارة اإلسالمية      

Dengan memperhatikan unsur 

kebahasaan, struktur teks dan 

unsur budaya secara benar dan 

sesuai  konteks 

 

  الحوار عن الحضارة

 اإلسالمية

 

 

Peserta Didik : 

 Menyimak dan 

menirukan bacaan 

dialog 

 Mencari makna 

kosakata yang sulit 

dalam kamus 

 Mengungkapkan isi 

dialog secara lisan 

 Mendemonstrasikan 

dialog secara 

berpasangan 

 

Bentuk Penilaian : 

 Penilaian Diri 

 Penilaian Antar 

Teman 

 Observasi 

 Tes Lisan 

 Unjuk 

Kerja/Performan

ce 

 

      



 Subdit Kurikulum dan Evaluasi  
 

KOMPETENSI DASAR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

PENILAIAN ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER/ 

ALAT 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

3.2.  .  Mengidentifikasi bunyi, makna 

kalimat, gagasan, unsur 

kebahasaan, struktur teks dan 

unsur budaya bahasa Arab yang 

berkait  terkait n dengan topik : 

 الرحالت والثقافة اإلسالمّية
  Baik secara lisan maupun tertulis 

 الرحالت والثقافة اإلسالمّية
 
  املفردات 
 اإلستماع 
أمهّية  –رّحالة  –رحالت  –عادات  –الثقافة 

دِّث    –جغرايف  –اجلغرافية  –معلومات  – ُمح
 حّد ج حدود   إخل -
  

 

Peserta didik : 

 

 Mengamati kosakata 

yang dipaparkan pada 

slide 

 Menyimak dan 

menirukan 

pengucapan ujaran 

guru 

 Mencari kosakata 

dalam kamus 

 Mengungkapkan 

makna kosakata 

dalam kartu kosakata 

yang telah disediakan 

dan diberikan secara 

acak 

 Melengkapi kalimat 

dengan kosakata yang 

sesuai 

 

 

Bentuk Penilaian : 

 Penilaian Diri 

 Penilaian Antar 

Teman 

 Observasi 

 Tes Tulis 

 Tes Lisan 

 Penugasan 

kelompok   

 

12 JP 

 

 

Sumber : 

o Buku 

Siswa” 

Bahasa 

Arab 

kelas XII 

Madrasa

h Aliyah 

“ 

Kemena

g tahun 

2016 

o Kamus 

Bahasa 

Arab 

o Gambar 

gambar 

sesuai 

tema 

o google 

 

 

Alat: 

o Audio 

o Slide 

o Laptop 

o LCD 

o Papan 

tulis 

o spidol 

 

  

 عنالتركيب    

وال      الفعل المضارع المجزوم بلم   

 النّاهية والم األمر

 

 

 

 

Peserta Didik : 

 Mengamati contoh-

contoh kalimat yang 

mengandung  

 

 الفعل المضارع التركيب عن   

 وال النّاهية والم األمر   المجزوم بلم

 

 Membedakan antara 

Bentuk Penilaian : 

 Penilaian Diri 

 Penilaian Antar 

Teman 

 Observasi 

 Tes Tulis 

 Tes Lisan 

 Penugasan 

kelompok   

 



 Subdit Kurikulum dan Evaluasi  
 

KOMPETENSI DASAR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

PENILAIAN ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER/ 

ALAT 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kalimat yg berstruktur  

 المرفوع  المضارعالفعل 

dengan  

 الفعل المضارع المجزوم

 Menjelaskan 

perbedaan  

التركيب عن الفعل المضارع 

 المرفوع والمنصوب

 Mengidentifikasi   

 األفعال المضارعة المرفوعة

     والمنصوبة والمجزومة 

pada paragraf 

sederhana  

 

  القراءة عن  الرحالت والثقافة Peserta Didik : 

 Menyimak dan 

menirukan bacaan 

 Mendiskusikan 

kosakata yang kurang 

di fahami 

 Mencari makna 

kosakata baru di 

dalam kamus 

 Mempresentasikan  isi 

bacaan terkait topik 

 Menuliskan ide pokok 

yang terkandung 

dalam paragraf 

 

 

Bentuk Penilaian : 

 Penilaian Diri 

 Penilaian Antar 

Teman 

 Observasi 

 Tes Tulis 

 Tes Lisan 

 Penugasan 

kelompok   

 

4.2. Mengungkapkan dialog ,  الحوار : التأثر بالثّقافة الغربية Peserta Didik : Bentuk Penilaian : 



 Subdit Kurikulum dan Evaluasi  
 

KOMPETENSI DASAR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

PENILAIAN ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER/ 

ALAT 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

informasi lisan atau tulisan, 

merespon berita sederhana  terkait 

topik  

 الرحالت والثقافة اإلسالميّة

Dengan memperhatikan unsur 

kebahasaan, struktur teks dan 

unsur budaya secara benar dan 

sesuai  konteks 

 

 

 Menyimak dan 

menirukan bacaan 

dialog 

 Mendiskusikan isi 

bacaan  

 Mencari makna 

kosakata yang sulit 

dalam kamus 

 Mempresentasikan  isi 

dialog secara lisan 

  Mendemonstrasikan 

dialog secara 

berkelompok 

 Penilaian Diri 

 Penilaian Antar 

Teman 

 Observasi 

 Tes Tulis 

 Tes Lisan 

 Penugasan 

kelompok   

 Unjuk kerja/ 

performance 

 

      

3.3.  Mengidentifikasi bunyi, makna 

kalimat, gagasan, unsur 

kebahasaan, struktur teks dan 

unsur budaya bahasa Arab yang 

berkait  terkait n dengan topik : 

 من رجال اإلسالم 

  ( البخاري وابن سينا وعمربن الخّطاب) 
  Baik secara lisan maupun 

tertulis 

 من رجال اإلسالم 

) البخاري وابن سينا وعمربن 

  الخّطاب (
 
  املفردات 
 اإلستماع 

إمام ج أئمة  –إلتقى يلتقي  –بلد ج بلدان  
مال  –دون  –سرية  –حوايل  –راوِّ ج رحواة  –

مؤلفات   –علم الطبيعة  –الرِّايضيات  –إىل 
 إخل
  

 

Peserta didik : 

 

 Mengamati kosakata 

yang dipaparkan pada 

slide 

 Menyimak dan 

menirukan 

pengucapan ujaran 

guru 

  Bertanya jawab 

tentang makna 

kosakata 

 Mengungkapkan 

makna kosakata 

dalam kartu kosakata 

yang telah disediakan 

 Menuliskan kata-kata 

Bentuk Penilaian : 

 Penilaian Diri 

 Penilaian Antar 

Teman 

 Observasi 

 Tes Tulis 

 Tes Lisan 

 Penugasan 

kelompok   

 

14 JP 

 

Sumber : 

o Buku 

Siswa” 

Bahasa 

Arab 

kelas XII 

Madrasa

h Aliyah 

“ 

Kemena

g tahun 

2016 

o Kamus 

Bahasa 

Arab 

o Gambar 

gambar 



 Subdit Kurikulum dan Evaluasi  
 

KOMPETENSI DASAR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

PENILAIAN ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER/ 

ALAT 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

yang di dengar 

 

 

sesuai 

tema 

o google 

 

 

Alat: 

o Audio 

o Slide 

o Laptop 

o LCD 

o Papan 

tulis 

o spidol 

 

  التركيب عن 

  الفعل المبني للمجهول ونائب الفاعل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peserta Didik : 

 Mengidentifikasi 

contoh-contoh kalimat 

yang mengandung  

 التركيب عن      

  ونائب الفاعلالفعل المبني للمجهول 

 Menjelaskan 

perbedaan  

 التركيب عن      

  الفعل المبني للمعلوم والفعل  للمجهول  

 

  Merubah kalimat dari    

 الفعل المبني للمعلوم 

Ke    والفعل  للمجهول  

 Menerjemahkan 

ungkapan  yang 

mengandung stuktur  

الفعل المبني للمجهول ونائب 

 الفاعل

 

Bentuk Penilaian : 

 Penilaian Diri 

 Penilaian Antar 

Teman 

 Observasi 

 Tes Tulis 

 Tes Lisan 

 Penugasan 

kelompok   

 

  

   من رجال اإلسالم  القراءة عن

 عمربن الخّطاب 

Peserta Didik : 

 Menyebutkan makna-

makna kosakata 

terkait topik 

 Menyimak dan 

menirukan bacaan 

 Mendiskusikan 

kosakata yang kurang 

Bentuk Penilaian : 

 Penilaian Diri 

 Penilaian Antar 

Teman 

 Observasi 

 Tes Tulis 

 Tes Lisan 

 Penugasan 

kelompok   



 Subdit Kurikulum dan Evaluasi  
 

KOMPETENSI DASAR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

PENILAIAN ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER/ 

ALAT 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

di fahami 

 Mencari makna 

kosakata baru di 

dalam kamus 

 Mempresentasikan  isi 

bacaan terkait topik 

 Menjodohkan kalimat 

dengan kata yang 

sesuai terkait topik 

  

 

 

4.3. Mengungkapkan dialog , 

informasi lisan atau tulisan, 

merespon berita sederhana  terkait 

topik  

 من رجال اإلسالم 

) البخاري وابن سينا وعمربن الخّطاب 

)Dengan memperhatikan unsur 

kebahasaan, struktur teks dan 

unsur budaya secara benar dan 

sesuai  konteks 

 

 عن  إبن سينا    الحوار 

 

Peserta Didik : 

 Menyimak dan 

menirukan bacaan 

dialog 

 Bertanya jawab  

tentang makna kata 

yang sulit 

 Mendiskusikan isi 

bacaan  

 Mempresentasikan  isi 

dialog secara lisan 

  Mendemonstrasikan 

dialog secara 

berkelompok 

 

Bentuk Penilaian : 

Bentuk Penilaian : 

 Penilaian Diri 

 Penilaian Antar 

Teman 

 Observasi 

 Tes Tulis 

 Tes Lisan 

 Penugasan 

kelompok   

 Unjuk Kerja/ 

Performance 

 

 

 

 

 



 Subdit Kurikulum dan Evaluasi  
 

SILABUS PEMBELAJARAN 

 

SATUAN PENDIDIKAN : MADRASAH ALIYAH 

MATA PELAJARAN : BAHASA ARAB 

KELAS/PROGAM : XII (DUA BELAS) 

SEMESTER : GENAP 

 

 

KOMPETENSI INTI : 

 

KI-1 : Menghayati dan mengamalkan agama yang dianutnya 

KI-2 : Menghayati dan mengamalkan  perilaku  jujur,  disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, responsif dan pro-

aktif dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkangan   

sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. 

KI-3 : Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual dan koseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentng ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, 

kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI-4 : Mengolah, menalar, menyaji dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya 

di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif , dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.  

 

KOMPETENSI DASAR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

PENILAIAN ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER/ 

ALAT 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1.5.Menyadari kemampuan 

berbicara adalah nikmat yang 

penting yang dianugerahkan 

oleh Allah SWT. 

   Penilaian Diri 

 Penilaian Antar 

Teman 

 Observasi 

 Jurnal 

 

  

1.6.Mensyukuri nikmat Allah 

berupa kemampuan berbicara 

dengan baik dan benar 

   Penilaian Diri 

 Penilaian Antar 

Teman 

  



 Subdit Kurikulum dan Evaluasi  
 

KOMPETENSI DASAR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

PENILAIAN ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER/ 

ALAT 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 Observasi 

 Jurnal 

 

1.7.Mensyukuri kemampuan 

mengungkapkan gagasan dan 

ide dengan pembicaraan yang 

baik sehingga bisa di mengerti 

orang lain 

   Penilaian Diri 

 Penilaian Antar 

Teman 

 Observasi 

 Jurnal 

 

  

1.8.Mensyukuri kesempatan dapat 

mempelajari bahasa Arab 

sebagai bahasa pengantar 

komunikasi internasional 

yang diwujudkan dalam 

semangat belajar 

   Penilaian Diri 

 Penilaian Antar 

Teman 

 Observasi 

 Jurnal 

 

  

2.5.Menunjukan prilaku santun 

dan peduli dalam 

melaksanakan komunikasi ant 

   Penilaian Diri 

 Penilaian Antar 

Teman 

 Observasi 

 Jurnal 

 

  

2.6.Menunjukan prilaku jujur, 

disiplin, percaya diri dan 

bertanggung jawab dalam 

melaksanakan komunikasi 

transaksional dengan guru dan 

teman 

   Penilaian Diri 

 Penilaian Antar 

Teman 

 Observasi 

 Jurnal 

 

  

2.7.Menunjukan prilaku tanggung 

jawab, peduli, kerjasama dan 

cinta damai dalam 

melaksanakan komunikasi 

fungsional 

   Penilaian Diri 

 Penilaian Antar 

Teman 

 Observasi 

 Jurnal 

  



 Subdit Kurikulum dan Evaluasi  
 

KOMPETENSI DASAR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

PENILAIAN ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER/ 

ALAT 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 

2.8.Menunjukan prilaku santun, 

antusias, kreatif, ekspresif, 

interaktif, kerjasama dan 

imajinatif dalam menghargai 

budaya dan bahasa 

   Penilaian Diri 

 Penilaian Antar 

Teman 

 Observasi 

 Jurnal 

 

  

3.1.  Mengidentifikasi bunyi, 

makna kalimat, gagasan, 

unsur kebahasaan, struktur 

teks dan unsur budaya bahasa 

Arab yang berkait  terkait n 

dengan topik : 

 األعياد في اإلسالم

       Baik secara lisan maupun 

tertulis 

 األعياد في اإلسالم
 
  املفردات 
 اإلستماع 

 
 –تبادل يتبادل  –مبكِّرا  –استيقظ يستيقظ  –احتفل خيتفل  

فرصة ج فرص  –حلظة  –وزّع يوزِّع  –ذبح يذبح  –التهاين 
 اإلخاء    إخل –

 

Peserta didik : 

 

 Mengamati kosakata 

yang dipaparkan pada 

slide 

 Menyimak dan 

menirukan pengucapan 

ujaran guru 

 Mencari kosakata 

dalam kamus 

 Melengkapi kalimat 

dengan kosakata yang 

sesuai 

 Melengkapi kalimat 

dengan fiil yang sesuai 

 

 

 Penilaian Diri 

 Penilaian 

Antar Teman 

 Observasi 

 Tes Tulis 

 Tes Lisan 

 Penugasan 

kelompok    

18 JP Sumber : 

o Buku 

Siswa” 

Bahasa 

Arab 

kelas 

XII 

Madrasa

h Aliyah 

“ 

Kemena

g tahun 

2016 

o Kamus 

Bahasa 

Arab 

o Gambar 



 Subdit Kurikulum dan Evaluasi  
 

KOMPETENSI DASAR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

PENILAIAN ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER/ 

ALAT 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

  التركيب عن الفعل المضارع المرفوع

 والمنصوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peserta Didik : 

 Mengamati contoh-

contoh kalimat yang 

mengandung وantara 

kalimat yg berstruktur  

  

مرفوعات األسماء و منصوبات   

 األسماء

  

 Mengidentifikasi 

kalimat-kalimat yang 

terkandung di 

dalamnya isim marfu” 

dan isim mansub 

 Menjelaskan  struktur 

مرفوعات األسماء و منصوبات   

 األسماء

 

 Menyebutkan kalimat-

kalimat yang 

mengandung isim 

marfu’ dan isim 

mansub 

 Menyusun kata/frase 

menjadi kalimat 

sempurna 

 

Bentuk Penilaian : 

 Penilaian Diri 

 Penilaian 

Antar Teman 

 Observasi 

 Tes Tulis 

 Tes Lisan 

 Penugasan 

kelompok    

gambar 

sesuai 

tema 

o google 

 

 

Alat: 

o Audio 

o Slide 

o Laptop 

o LCD 

o Papan 

tulis 

o spidol 

  

  



 Subdit Kurikulum dan Evaluasi  
 

KOMPETENSI DASAR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

PENILAIAN ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER/ 

ALAT 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 القراءة عن األعياد في اإلسالم Peserta Didik : 

 Menyimak dan 

menirukan bacaan 

 Mencari kosakata yang 

kurang di fahami 

 Mencari makna 

kosakata baru di dalam 

kamus 

 Mengungkapkan  isi 

bacaan terkait topik 

 Menuliskan ide pokok 

yang terkandung dalam 

paragraf 

 Menyebutkan benar-

salah kalimat-kalimat 

yang berkait dengan 

topik 

 

Bentuk Penilaian : 

 Penilaian Diri 

 Penilaian 

Antar Teman 

 Observasi 

 Tes Tulis 

 Tes Lisan 

 Penugasan 

kelompok    

  

4.1 Mengungkapkan dialog , 

informasi lisan atau tulisan, 

merespon berita sederhana  

terkait topik  

 األعياد في اإلسالم

Dengan memperhatikan 

unsur kebahasaan, struktur 

teks dan unsur budaya secara 

benar dan sesuai  konteks 

 

  عيد األضحى   الحوار عن 

 

Peserta Didik : 

 Menyimak dan 

menirukan bacaan 

dialog 

 Mencari makna 

kosakata yang sulit 

dalam kamus 

 Mengungkapkan isi 

dialog secara lisan 

 Melengkapi dialog 

tertulis dengan 

kosakata yang sesuai 

 Mendemonstrasikan 

Bentuk Penilaian : 

 Penilaian Diri 

 Penilaian 

Antar Teman 

 Observasi 

 Tes Tulis 

 Tes Lisan 

 Penugasan 

kelompok   

 Unjuk Kerja/ 

Performance  

 



 Subdit Kurikulum dan Evaluasi  
 

KOMPETENSI DASAR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

PENILAIAN ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER/ 

ALAT 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

dialog secara 

berpasangan 

      

3.2.  Mengidentifikasi 

bunyi,makna kalimat, 

gagasan , unsur kebahasaan, 

struktur teks dan unsur 

budaya bahasa Arab yang   

terkait   topik : 

 إبراهيم والبحث عن الخالق 

       Baik secara lisan            

maupun tertulis 

  إبراهيم والبحث عن الخالق
  املفردات 
 اإلستماع 

  –رّكب يحركِّب  –ابع يبيع  –صنم ج أصنام  –صنع يصنع  
 فىًت  إخل -صغري الّصن  –رحلة شاّقة  –جنوم  –كواكب 

  
 

Peserta didik : 

 

 Mengamati kosakata 

yang dipaparkan pada 

slide 

 Menyimak dan 

menirukan pengucapan 

ujaran guru 

 Mencari kosakata 

dalam kamus 

 Mengungkapkan 

makna kosakata dalam 

kartu kosakata yang 

telah disediakan 

  Menjodohkan kosakat 

a dengan kalimat yang 

sesuai 

 Memilih kosakata yang 

sesuai dengan kalimat 

Bentuk Penilaian : 

 Penilaian Diri 

 Penilaian 

Antar Teman 

 Observasi 

 Tes Tulis 

 Tes Lisan 

 Penugasan 

kelompok    

 

18 JP 

                                                                                                                                           

Sumber : 

o Buku 

Siswa” 

Bahasa 

Arab 

kelas 

XII 

Madrasa

h Aliyah 

“ 

Kemena

g tahun 

2016 

o Kamus 

Bahasa 

Arab 

o Gambar 

gambar 

sesuai 

tema 

o google 

 

 

Alat: 

o Audio 

o Slide 

o Laptop 

o LCD 

  

 التركيب عن   

 المفعول المطلق والمفعول ألجله

 

 

 

 

 

 

 

Peserta Didik : 

 Mengamati contoh-

contoh kalimat yang 

mengandung  المفعول

 المطلق والمفعول ألجله

 

  Membedakan antara 

kalimat yg berstruktur  

 

Bentuk Penilaian : 

 Penilaian Diri 

 Penilaian 

Antar Teman 

 Observasi 

 Tes Tulis 

 Tes Lisan 

 Penugasan 



 Subdit Kurikulum dan Evaluasi  
 

KOMPETENSI DASAR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

PENILAIAN ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER/ 

ALAT 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 

 

 

 

 

 

 

  dengan المفعول المطلق

 والمفعول ألجله

 Menjelaskan perbedaan  

makna antara kalimat 

yang berstruktur  

  dengan المفعول المطلق

 والمفعول ألجله

 Menyusun kalimat 

yang mengandung 

struktur  المفعول المطلق 

dengan  

 والمفعول ألجله

 

kelompok    

 

o Papan 

tulis 

o spidol 

  

  القراءة عن  إبراهيم والبحث عن الخالق
  

 

Peserta Didik : 

 Menyimak dan 

menirukan bacaan 

 Mendiskusikan 

kosakata yang kurang 

di fahami 

 Mencari makna 

kosakata baru di dalam 

kamus 

 Mempresentasikan  isi 

bacaan terkait topik 

 Menuliskan ide pokok 

yang terkandung dalam 

paragraf 

 Menentukan benar 

salah dari ungkapan-

ungkapan yang 

Bentuk Penilaian : 

 Penilaian Diri 

 Penilaian 

Antar Teman 

 Observasi 

 Tes Tulis 

 Tes Lisan 

 Penugasan 

kelompok    

 



 Subdit Kurikulum dan Evaluasi  
 

KOMPETENSI DASAR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN 

PEMBELAJARAN 

PENILAIAN ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER/ 

ALAT 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

disediakan 

 

 

4.2. Mengungkapkan dialog , 

informasi lisan atau tulisan, 

merespon berita sederhana  

terkait topik  

 Dengan إبراهيم والبحث عن الخالق

memperhatikan unsur 

kebahasaan, struktur teks dan 

unsur budaya secara benar 

dan sesuai  konteks 

 

 

  الحوار 

 عن الخالقإبراهيم والبحث  : 

Peserta Didik : 

 Menyimak dan 

menirukan bacaan 

dialog 

 Mendiskusikan isi 

bacaan  

 Mencari makna 

kosakata yang sulit 

dalam kamus 

 Mempresentasikan  isi 

dialog secara lisan 

  Mendemonstrasikan 

dialog secara 

berpasangan 

Bentuk Penilaian : 

 Penilaian Diri 

 Penilaian 

Antar Teman 

 Observasi 

 Tes Tulis 

 Tes Lisan 

 Penugasan 

kelompok    

 Unjuk Kerja/ 

Performance 
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