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.وكافئارائعاالعربيةاللغةتعليمميكنهذا،. 
أناهللافعسىالبحث،هذامنواملدرسنيتالميذالمناءالقرينتفعأنويراد

.تعلّمهمأثناءاللغة العربيةوامتعلّميسهل
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ABSTRAK

Nama : Ahmad Hisyam Ghufron
NIM : 063211007
Judul : Studi Analisis Buku “Fitrah” pada Pembelajaran Bahasa Arab

Kelas XI MA dari segi materi.
Bahasa Arab merupakan materi pelajaran yang mengembangkan

kemampuan berkomunikasi dengan lisan dan tulisan, mengungkapkan informasi
dan pemikiran, dan mengembangkan pengetahuan agama, pengetahuan umum,
sosial, dan kebudayaan. Peran Pembelajaran Bahasa Arab adalah pembelajaran
bahasa agama dan umum, serta sarana komunikasi.

Penelitian ini terfokus pada dua permasalahan yang diajukan, yaitu:
1. Apakah materi yang disajikan buku “Fitrah” dalam pembelajaran Bahasa Arab

kelas XI?
2. Apakah buku “Fitrah” sesuai dengan kurikulum kelas XI MA yaitu

PERMENAG no. 02 tahun 2008 (segi materi)?

Penelitian ini berupa penelitian kualitatif, oleh karena itu peneliti memakai
metode dokumentasi untuk mengumpulkan data. Dengan metode ini peneliti
memperoleh data tentang kandungan-kandungan buku yang baik. Kemudian segi
analisis data, peneliti memakai analisis isi (Content analysis), yaitu metode
analisis data berupa analisis isi suatu komunikasi.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa materi kitab ini berupa
pendekatan all in one dengan menggunakan kurikulum KTSP yakni PERMENAG
no. 02 Tahun 2008. Terdapat empat (4) materi yang mencakup empat maharah
(berbicara, mendengarkan, membaca, dan menulis). Juga terdapat latihan-latihan
yang sesuai dengan keempat maharah tersebut yang berguna untuk mengukur
kemampuan pemahaman peserta didik dan membantu peserta didik menghadapi
tes semester. Materi tersebut disusun teratur dan sesuai dengan Kurikulum
PERMENAG no. 02 tahun 2008. Hal ini memungkinkan pembelajaran Bahasa
Arab secara memadai.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi
pelajar dan pengajar Bahasa Arab. Dengan ini, Semoga Allah memberi
kemudahan kepadanya.
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أَهلِ اجلَنة عربِيوكَالَمث لأَني عربِي والقُرآنَ عربِي أَحبوا العرب لثَالَ
)الطرباين والبيهقيرواه(
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:إىلالبحثذاالباحثأهدى
الذين ربياين صغريا حبسن التربية مطعةوأمي أصمعيأيب : ترمني احملوالدي.١

وإىل .القيام باإلرشادات والنصائح وما أشبه من ذلكاجلهد نبذاليواملالحظة و
.اصر الدين ومصباح املعيز وأمحد سراج احلرمنينحممد إخواين

٢.ذين شجعوين إىل حبث هذا غة العربية الّسني يف قسم تعليم اللّإىل هؤالء املدر
ذين يساعدون مباشرة أوغري مباشرة إىل إاء هذا إىل أصدقائي الّو.املوضوع
.البحث

فأسأل اهللا سبحانه . البحثأولئك هم الّذين يساعدواين على إجناز هذا 
.وتعاىل أن جيزيهم بأحسن ما يكون من اجلزاء
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محدا وشكرا هللا الرمحن الرحيم على نعمه وفضله العظيم والصالم الة والس
د رسول اهللا وآله وأصحابه أمجعنيعلى حمم .

وهذا هو . اهللا تعاىل له احلمدلقد انتهى الباحث كتابة هذا البحث بعون
ة ربية جامعة واىل سوجنو اإلسالمية احلكوميذى قدمه الباحث إىل كلية التالبحث الّ

أن أشكر وأقدر فيصلح يل. ةغة العربيمسارانج رجاء أن يكون من احملاوالت لنشر اللّ
ا خاصإىل من يساعد الباحث دائما بأيدى املساعدة ألجل إكمال هذا البحث وأشكر 

:إىل 
١.كتور شجاعي املاجستريفضيلة الدربية جامعة وايل سوجنو اإلسالمية كعميد كلية الت

ة مسارانجاحلكومي.
ربيةغة العربية كلية التاملاجستري كرئيس قسم تعليم اللّأستاذ الليث عاشقنيفضيلة .٢

.أعطى الباحث اإلرشادات أثناء مشغوالتهوهو الذى 
. املاجستري ككاتب هذا القسمحمفوظ صديقأستاذفضيلة .٣
القيمة اوجه الباحث مبالحظتهتتكانيتاملاجستري الّة يونيتا رمحواتىفضيلة أستاذ.٤

.  ىف كتابة هذا البحث
٥.سائر فضائل السسني بكلّادات املدرذين قد علموا الباحث وأرشدوا إىل ربية الّية الت

. سبيل العلم والعرفان
وإىل إخواينكر واإلحترامفلهما أجزل الشمطّعةوأميأصمعى ي الباحث أيب ذوال.٦

.حممد باصر الدين ومصباح املعيز وأمحد سراج احلرمني
وافع ذين قد منحوا املساعدات واخلدمات من أوقام الغالية إلعطاء الدالزمالء الّ.٧

ذين والّأمحد فائزين وغري ذلك وإقبالودانانجوهم أخي. بكتابة هذا البحث
.إمتام كتابة هذا البحثعلىساعدوا إىل الباحث 
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ي جزيل الشفمنه جيزى من يشاء بغري كر وجزاهم اهللا أحسن اجلزاء فإن
حساب وعسى أن يكون هذا البحث نافعا ىف الدين والدنيا وموافقا ألذهان من اطّلع 

العاملنيفيه واحلمد هللا رب.
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