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Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui penyajian materi pada buku ajar bahasa arab 

untuk madrasah aliyah kelas XI karya minanul azis dan aswin yunan dan untuk mengetahui 

kelebihan dan kekurangan dalam buku ajar bahasa arab madrasah aliyah kelas XI karya minanul 

azis dan aswin yunan. 

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan deskritif kualitatif yang 

menggunakan dokumen sebagai objek kajian, sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah 

analisis isi (Content Analysis). Data dan sumber data dalam penelitian ini diambil dari buku ajar 

bahasa arab untuk madrasah aliyah kelas XI karya minanul azis dan aswin yunan. Selain itu, 

dokumentasi merupakan metode pengumpulan   data yang digunakan. 

Setelah melakukan penelitian terhadap buku mengenai penyajian materi, dan analisis 

kelebihan dan kekurangan penyajian. Maka peneliti menyatakan bahwa: a. penyajian materi di 

dalam buku ajar bahasa arab untuk kelas XI madrasah aliyah karya aswin yunan dan minanul 

azis disajikan dalam beberapa bagian, yaitu materi pelajaran yang terdiri dari al-hiwar, al-

mufradat, al-qira’ah, al-qawaid, dan al-kitabah, latihan menyimak, latihan umum. b. ditinjau dari 

penyajian materi yang telah diteliti maka buku ajar bahasa arab karya minanul azis dan aswin 

yunan hampir sempurna karena masih terdapat satu kekurangan dalam penentun karakteristik 

penyajian buku yang baik.   
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 التمهيد

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء وادلرسلني، وعلى آلو وصحبو  
 أمجعني. أشهد أن ال إلو إال هللا، وأشهد أن دمحما عبده ورسولو، الذى ال نيب  بعده.

ىذه الرسالة اليت تشرط ىف كلية علم الرتبية والتعليم ابجلامعة اإلسالمىي  احلكومية سومطرة  
الشمالية، شرط من أحد شروط لتدريس ىف ىذه اجلامعة وموضوع ىذه الرسالة  ىي: )حتليل الكتاب 

يز وأسوين يوانن ادلدرسي اللغة العربية يف ادلدرسة العالية دار العلوم فصل احلادي عشر أتليف مينان األز 
.) 

 وىف ىذا ادلقام، تشكر الباحثة شكرا كثريا إىل:

والدين احملبوبني أيب أمحد ىراينط وأمي سري موستيك وايت الذان قد ربياين صغريا. ومها قد ربياين  .1

 برتبية حسنة.

 أسريت مثل أخي الصغري دويكي كسوما الذين ساعدوين يف دراسيت وحيايت. .2

اذلادي ادلاجستري كان ىو ادلشرف األول، والدكتور سالم دين ادلاجستري ، فضيلة الدكتور ذو  .3

ادلاجستري كان ىو ادلشرف الثاين. مها قد أشرفا للكاتبة وأعطا اإلرشادات والتوجيهات الغالية 

 لكتابة ىذا البحث العلمي.



تذ واألساتذة فضيلة رئيس الشعبة تدريس اللغة العربية، سالم الدين ادلاجستري، وموظفوه واألسا .4

يف شعبة تدريس اللغة العربية بكلية الرتبية يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية سومطرة الشمالية 

 ميدان، الذين قد علموين.

 فضيلة رئيس ادلسكن العادلة الفرايب عبد اخلالق ادلاجستري واألساتذ واألساتذة الذين قد علموين. .5

ف الثاين الذين ساعدوين يف الدراسة ويف إمتام كتابة أصدقائي يف شعبة تدريس اللغة العربية ابلص .6

 ىذا البحث.

 أصدقائي يف مسكن عادلة الفرايب الذين ساعدوين يف الدراسة ويف إمتام كتابة ىذا البحث. .7

راي سري أستويت، نورول فضيلة ابتو  زيين أفين سيطروس،جّنة لوبيسصادقات احملبوابت ىنا: نور  .8

يلة انسوتيون، نور أفين ىاسيبوان, و سيبيت ية ىاسيبوان، أمي فضابرا، يوسرينا انسوتيون، رق

 اوالنداري.

أرجوا أن يكون ىذا البحث العلمي انفع للكاتبة وللقراء ودلن يهمو األمر، وهللا ادلوافق جزاىم هللا 
 خري اجلزاء. 
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