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MOTTOMOTTOMOTTOMOTTO    

    

    

اَألدبِ.مالُ اْلعلْمِ وجولَكن اْجلَمالَ  ,تزيننا لَيس اْجلَمالُ بِأَثْوابٍ  
“Keindahan itu tidak disebabkan oleh pakaian yang menghiasi kita, tetapi 

disebabkan oleh Ilmu dan Moral”.1 

 

 

“Intelligence is not the determinant of success, but hard work is the real 
determinant of your success.”2 

 

  

                                                           
1 http://katacintadanmutiara.blogspot.com/2013/05/kata-mutiara-bahasa-arab-dan-

artinya.html 
2 http://www.caramudahbelajarbahasainggris.net/2013/10/kumpulan-motto-hidup-bahasa-

inggris-dan-artinya.html 
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ABSTRAK 

Nur Laili Hidayati. Analisis Content Buku Ta’lim Al-Lughah Al-
‘Arabiyyah Pendidikan Bahasa Arab SMA/MA/SMK Muhammadiyah Kelas X 
Karya Drs. H. Abdul Quddus Zoher M.Pd.I dan Syahbana Daulay, M.Ag.  Skripsi. 
Yogyakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga 
Yogyakarta, 2014. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas buku teks bahasa Arab 
tersebut sebagai bahan ajar pembelajaran bahasa Arab ditinjau dari beberapa teori 
penyusunan buku ajar dan dari seleksi, gradasi, presentasi dan repetisi. Penelitian 
ini termasuk penelitian kepustakaan (Library Research) dengan menggunakan 
analisis  isi (Content Analysis) dalam menganalisis data. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa buku tersebut telah memenuhi 
kriteria buku teks yang baik dari segi materi, yaitu telah sesuai dengan landasan 
keilmuan yang meliputi: keakuratan materi, cakupan materi dan pendukung 
materi. Sedangkan berdasarkan tiga asas penyusunan buku ajar bahasa Arab untuk 
non-Arab menurut Abdullah al-Gali dan Abdul Hamid Abdullah, buku ini sudah 
memenuhi kriteria sebagai buku pelajaran bahasa Arab bagi non-Arab, akan tetapi 
masih kurang adanya materi tentang aspek bunyi dan materi empat ketrampilan 
bahasa disajikan kurang sistematis. Sedangkan dalam teori yang dikembangkan 
oleh Ali Al-Qasimy, buku ini hanya memenuhi materi dasar, sedangkan dalam 
materi pendukung dan khusus tidak memenuhi kriteria. 

Buku tersebut telah memenuhi seleksi yang baik, karena dalam 
penyusunan materinya yang sesuai dengan tujuan, tingkat kemahiran dan lama 
suatu program pembelajaran bahasa. Gradasi yang baik, materi disajikan dari 
kaidah yang sederhana daripada kaidah yang sulit, walaupun terjadi beberapa 
inkonsistensi dalam penyajian dan pemilihan materinya. Presentasi yang baik 
dengan meggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, materi disajikan 
menggunakan media pendukung seperti table, gambar dan warna yang menarik 
dan dapat membantu pemahaman. Repetisi yang baik, dengan adanya latihan yang 
produktif yang mendukung tercapainya tujuan pembelajaran.  

Kata kunci: Analisis, buku teks. 
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 جتريد

واد كتاب تعليم اللغة العربية لدى طالب الفصل األول باملدرسة محتليل نور ليلي هداييت. 
العلوم التربوية الثّانوية األهلية حممدية لعبد القدس زوهري و شهنب دويل. حبث. يوكياكرتا: كلية 

  .٢٠١٤ اإلسالمية احلكومية, كاباجلامعة سونان كاليجا و تأهيل املعلمني

اللغة العربية من ناحية نظرية  ملدرسي لدرسا البحث ملعرفة قيمة الكتاب هذا دفويه
ومن ناحية إختيار املادة, منهج ترتيب املادة, كيفية تقدمي املادة و تكرار تكوين كتاب التعليم 

  ليل البيانات.يف حت باستخدام حتليل املوادالبحث حبث مكتيب,  هذا. واملادة

من جهة  املدرسي اجليدالكتاب صائص خبوافق مالبحث على أنّ الكتاب  هذا ويدل
وشاملتها ودواعمها.  األساسي العلمي الذي يشتمل على دقة املوادمبناسبة  موافق واد. وهاملو

لعبد اهللا الغاىل وعبد  ا ناطقنيالكتاب تعليم اللغة العربية لغري  تأليفس ثالث أس وأما من حيث
ليس لكن و, ا ناطقنياللدروس اللغة العربية لغري  إلستعمال وافقمهذا الكتاب فاحلامد عبد اهللا 

 وأما من حيث  مل يقدم الكاتب املواد ملهارة اللغة األربعة منظمة.مواد عن هيئة األصوات و  فيه
ساعدة و املواد امليف  فقط, وغري موافقاألساس واد املوافق يف مهذا الكتاب فنظرية علي القامسى 

  .ةاصاخلواد امل

ألن موادها موافقة على الغرض و طبقة مهارة  ناحية إختيار املادةأيضا ب ووافق الكتاب
منهج ترتيب املادة جيد, وهي مقدمة من املادة السهلة قبل املادة وقت تعليم اللغة. و  الطالب و

الصعبة. ولكن مازال هناك تقدمي املواد واختياره غري متواصل. و كيفية تقدمي املادة جيدة 
اإلندونسية يف إلقاء املواد, و املواد مقدمة باستخدام الوسائل املساعدة كاجلداول باستخدام اللغة 

, فهم املواد. و تكرار املادة جيد . و القادرة على مساعدة الطالب ىفو الصوار و األلوان اجلاذبة
  بوجود التدريبات املنتجة املساعدة ىف حتصيل على أغراض التعليم.

  الكتاب املدرسي.الكلمات الرئيسية : حتليل, 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN  

 

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan 

pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. 

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 ا

 ب

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

 ر

Alif 

ba’ 

ta’ 

sa’ 

jim 

ha’ 

kha 

dal 

zal 

ra’ 

tidak dilambangkan 

b 

t 

ś 

j 

ḥ 

kh 

d 

ś 

r 

tidak dilambangkan 

be 

te 

es (titik di atas) 

je 

ha (titik di bawah) 

ka dan ha 

de 

zet (titik di atas) 

er 
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 ز

 س

 ش

 ص

 ض

 ط

 ظ

 ع

 غ

 ف

 ق

 ك

 ل

 م

 ن

 و

 هـ

zai 

sin 

syin 

sad 

dhad 

tha’ 

za’ 

‘ain 

gain 

fa’ 

qaf 

kaf 

lam 

mim 

nun 

wau 

ha’ 

z 

s 

sy 

ḥ 

ḥ 

ḥ 

ḥ 

 ‘- 

g 

f 

q 

k 

l 

m 

n 

w 

h 

zet 

es 

es dan ye 

es (titik di bawah) 

de (titik di bawah) 

te (titik di bawah) 

zet (titik di bawah) 

koma terbalik (di atas) 

ge 

ef 

qi 

ka 

el 

em 

en 

we 

ha 
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 ء

 ي

hamzah 

ya 

’- 

y 

apostrof 

ye 

 

 

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

!"#%ّ&'( : Muta’aqqidain 

 Iddah‘  :      *ّ#ة

C. Ta’ Marbutah diakhir kata 

1.  Bila mati ditulis 

 Hibbah :   ه,+

+"-.   : Jizyah 

2.  Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis 

 Ni’matullḥah :   2&1+ ا/

آ?ةا<=>;ز    : Zakātulfitri 

D. Vokal Pendek 

Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama 

 َ Fatḥah A A 

 ِ Kasrah  I I 

 ُ �ammah U U 

 

 Contoh :    أمحد ditulis aḥmada. 
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 .ditulis rafiqa رفق 

 .ditulis ḥaluha    صلُح 

 

E. Vokal Panjang 

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis 

uḥ, masing-masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya. 

1. Fathah + Alif ditulis ā 

NO ditulis falā 

2. Kasrah + Ya’ mati ditulis ˉi 

QR( ditulis m̄?ق istāq 

3. Dammah + Wawu mati ditulis ū 

 ditulis ushūl   أTUل .4

F. Hamzah 

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang 

mengiringinya. 

 ditulis inna إن

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ’ ). 

 ditulis watha’un وطء

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis 

sesuai dengan bunyi vokalnya. 
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XY?Zر ditulis rabâ’îb 

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang 

apostrof ( ’ ). 

 .ditulis ta’khuŜûna ^[\]ون

G. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al. 

  .ditulis al-Baqarah  ا<,%;ة

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf  l  diganti dengan huruf syamsiyah 

yang bersangkutan. 

 .’ditulis an-Nisa النساء

Catatan: yang berkaitan dengan ucapan-ucapan bahasa Persi disesuaikan 

dengan yang berlaku di sana seperti: Kazi (qadi). 

H. Huruf Besar 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang 

berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan 

huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh 

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama 

diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang. 

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut penulisannya. 

 Zawi al-furūḥ : ذوى الفروض .1

 Ahl as-sunnah :  اهل السنة 
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KATA PENGANTAR 

وا<Ri !Rci;1#2? و )2hT? ا<1g# / ّا<]ي أ2-ل ا<%;fن وا<Neة وا<Ndم *bc أa;ف ا`R,2?ء 
.#&Z ?(ّأ .!R&1.أ kZ?gUو أ k>ا bc* 1# وg( 

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. 

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, salam serta sholawat selalu tercurahkan 

pada junjungan  Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari  

zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya ilmu  dan 

agama islam yang beliau bawa pada umatnya. 

Alhamdulillah berkat rahmat, hidayah dan nikmatNya penulis dapat 

menyelesaikan karya tulis sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi di 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta di 

Program S-1. Karya tulis berupa skripsi dengan judul analisis content buku Ta’lim 

Al-Lughah Al-‘Arabiyah Pendidikan Bahasa Arab SMA/MA/SMK 

Muhammadiyah Kelas X Karya Drs. H. Abdul Quddus Zoher, M.Pd.I dan 

Syahbana Daulay, M.Ag. 

Selama penyusunan skripsi ini, banyak kendala yang telah dialami 

penyusun, namun berkat izin dan ridho Allah SWT dan dari bantuan semua pihak, 

alhamdulillah laporan ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini 

sudah sepantasnya penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:    
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1. Bp. Prof. Dr. Hamruni, M.Si selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
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perhatian demi selesainya skripsi ini. 
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Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
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6. Bapak, ibu, kakak dan adikku  yang saya sayangi dan saya cintai,tidak ada 
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kalian. Doa kalian yang tidak pernah putus sehingga saya bisa sampai saat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa merupakan alat utama untuk berkomunikasi dalam 

kehidupan manusia baik secara individual maupun koletif sosial. Secara 

individual bahasa merupakan alat untuk mengekspresikan gagasan batin 

kepada orang lain. secara kolektif sosial bahasa merupakan alat 

berinteraksi dengan sesamanya.1  

Selain bahasa daerah dan bahasa nasional terdapat bahasa asing 

yang masuk dan menjadi alat komunikasi bagi manusia dalam 

kegiatannya. Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa asing yang sudah 

berkembang dan dipelajari sebagai alat komunikasi selain bahasa Inggris 

dan bahasa Jepang oleh orang Indonesia. Masuknya Bahasa Arab di 

Indonesia sudah sejak abad ke-12 M.2 Bahasa Arab diakui sebagai bahasa 

agama Islam  yang diajarkan mulai dari Madrasah Ibtidaiyyah hingga 

perguruan tinggi islam dan secara kurikuler bahasa Arab menduduki mata 

pelajaran wajib. 

Bahasa Arab selain bahasa yang dipakai dalam ritual islam, juga 

merupakan bahasa ilmu pengetahuan dan bahasa pergaulan internasional. 

Sumber-sumber ajaran Islam  yang masih ditulis dengan bahasa Arab 

menyebabkan bahasa itu identik dengan bahasa Islam dan umat itu sendiri. 

                                                             
1
 Dr. Suwarsa Pringgawidagda, Strategi Penguasaan Berbahasa, (Yogyakarta: 2002), 

hlm. 4.  
 
2
 Syamsuddin Asyrofi dkk. Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Yogyakarta: Pokja 

Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 56. 
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Siapa yang ingin memahami Islam dari sumber yang asli, maka ia harus 

menguasai bahasa Arab sebagai alat untuk memahaminya. Inilah yang 

mendorong bahasa Arab diajarkan di sekolah-sekolah muslim di 

Indonesia.3 

Dalam pembelajaran bahasa tidak terlepas dari perannya media 

baik media cetak maupun media elektronik. Salah satu media cetak yang 

sering dipakai dalam pembelajaran yaitu buku teks. Textbook merupakan 

media konvensional yang di dalamnya mengandung materi yang di susun 

sedemikian rupa sehingga memudahkan pembaca untuk memahami materi 

yang ada di dalamnya. Teksbook masih banyak digunakan dan sangat 

diperlukan dalam  pembelajaran. Textbook atau buku pelajaran bahasa 

Arab sangat beragam sesuai dengan tingkatan dan bidang pembahasannya. 

Terdapat puluhan bahkan ratusan textbook bahasa Arab dengan layout dan 

penyajian materi yang berbeda.  

Buku teks di samping memiliki urgensi dalam pembelajaran 

sebagai salah satu unsur penentu yang mempunyai peran sebagai 

katalisator guru dan murid, buku juga mempunyai sisi negatif terhadap 

ideologi atau cara pandang peserta didik. Dengan demikian buku ibarat 

pisau bermata dua, sebesar manfaatnya terkadang sebesar itulah mudarat 

yang ditimbulkan, jika tidak dipersiapkan dengan matang dan tidak 

disusun berdasarkan prinsip dan dasar yang semestinya atau tidak sesuai 

                                                             
3
 Abdul Munip, Problematika Penerjemahan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia; Suatu 

Pendekatan Error Analysis Al-Arabiyyah, Jurnal Pendidikan Bahasa Arab, (Yogyakarta, 2005), 
hlm. 2. 
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dengan  tujuan yang diharapkan. Dengan demikian buku teks sangat 

penting termsuk buku teks pembelajaran bahasa Arab bagi non-Arab.4 

Salah satu buku bagi non-Arab yang dipakai dalam pembelajaran 

bahasa Arab di tingkat menengah atas dan sederajat muhammadiyah yaitu 

Ta’līm Al-Lughah Al-’Arabiyyah Pendidikan Bahasa Arab SMA/MA/SMK 

Muhammadiyah Kelas X Karya Abdul Quddus Zoher M.Pd.I dan 

Syahbana Daulay M.Ag. Buku ini merupakan salah satu buku bahasa arab 

yang sudah banyak dipakai oleh sekolah menengah kejuruan  dan sederajat 

muhammadiyah di Yogyakarta. Buku ini juga ditetapkan sebagai buku 

pelajaran wajib bagi peserta didik jenjang SMA, SMK, dan MA 

Muhammadiyah di D.I. Yogyakarta, selain itu juga dijadikan sebagai buku 

pelajaran wajib bagi peserta didik SMA, SMK, dan MA Muhammadiyah 

di seluruh Indonesia.5 Dan ini menjadi salah satu pertimbangan penulis 

memilih buku ini untuk di teliti. 

 Di samping faktor metodologi dan strategi, faktor materi harus 

mendapat perhatian. Karena keberhasilan pengajaran bahasa tidaklah 

semata-mata ditentukan oleh metode. Faktor bahan pelajaran atau buku 

teks bagaimana disusun dan disampaikan kepada peserta didik juga 

menentukan tercapainya tujuan pengajaran.6 Seperti yang diungkapkan 

                                                             
4 Abdullah al-Gali dan  Abdul Hamid Abdullah, Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab, 

(Padang: Akademia Permata, 2012), hlm.xi. 
 
5 Abdul Quddus Zoher dan Syahbana Daulay, Ta’lim Al-Lughah Al-‘Arabiyyah 

Pendidikan Bahasa Arab SMA/MA/SMK Muhammadiyah kelas X, (Yogyakarta: Pendidikan Dasar 
dan Menengah Wilayah Muhammadiyah D.I. Yogyakarta, 2012),hlm. vi. 

 
6 Drs. Busyairi Madjidi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, hlm. 7. 
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Akrom malibari dkk, bahwa ada enam faktor lain yang dapat menentukan 

keberhasilan pengajaran bahasa arab dan salah satunya adalah texbook 

yang sesuai dengan tujuan dan metode pengajaran.7  

Kesuksesan proses belajar-mengajar tidak lepas dari kehadiran 

buku teks. Oleh karena itu buku teks harus dirancang dengan baik dan 

benar. Buku teks yang baik harus sesuai dengan kriteria dan standar serta 

relevansi terhadap kurikulum yang sedang berlaku, sehingga buku dapat 

berfungsi sebagai alat pembelajaran yang efektif.  

Selain itu, dalam buku juga harus memperhatikan kesesuaian 

metode dengan materi yang disampaikan, isi buku atau sudut keilmuannya 

yaitu apakah teori-teori yang digunakan di dalam penulisan buku ajar ini 

sudah sesuai atau belum, evaluasi sudah sesuai dengan materi yang 

disampaikan atau belum, dst. Seperti halnya kasus yang terjadi beberapa 

bulan lalu, terdapat buku teks yang memuat cerita vulgar  yang tidak 

pantas dibaca oleh anak-anak.8 Hal tersebut menunjukkan bahwa buku 

teks yang beredar masih memerlukan beberapa tinjauan terutama 

mengenai materi.  

                                                             
7 M. Tobroni, Gradasi Materi Dalam Kitab Al-Nahwu Al-Wadih Li Al-Madaris Al-

Ibtidaiyyah Kaya ‘Ali Al-Jarim dan Mustafa Amin dan Al-‘Imriti Karya Syaikh Syarifuddin yahya 
Al-Imriti (Studi Komparatif), Skripsi Strata Satu Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Perpustakaan 
UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm, 21, t.d. 

 
8
 Di dalam buku itu, Buku Paket Bahasa Indonesia kelas IV tepatnya di halaman 57-60 

terdapat sebuah cerita dengan judul "Anak Gembala dan Induk Serigala". Cerita tersebut 
mengisahkan seorang pria yang masuk ke sebuah warung remang-remang lengkap dengan dengan 
kisah perjalanan seksnya dengan perempuan tersebut. Dalam naskah cerita tersebut, juga terdapat 
kalimat-kalimat yang tidak pantas dibaca oleh anak-anak usia 11-12 tahun. 
http://www.tribunnews.com/regional/2013/07/11/buku-sd-memuat-kisah-porno, diakses 13-11-
2013. 
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Tinjauan perlu dilakukan untuk mengetahui apakah buku teks 

sudah layak dipakai dalam pembelajaran atau belum. Oleh karena itu perlu 

diadakannya analisis terhadap buku teks bahasa arab ini, apakah sudah 

benar-benar memenuhi kriteria buku yang baik atau belum, apakah buku 

sudah tepat sasaran atau belum dan sebagainya. Karena peran buku teks 

penting dan sangat menentukan benar tidaknya pelaksanaan pembelajaran. 

Jika sesuatu yang ada dalam buku teks (materi) tersebut salah, maka 

pengetahuan siswa pun akan ikut salah. Berangkat dari masalah tersebut 

penelitian ini perlu dilakukan untuk menelaah lebih lanjut mengenai 

content/isi buku Ta'līm Al-Lughah Al-'Arabiyyah Pendidikan Bahasa Arab 

SMA/MA/SMK Muhammadiyah Kelas X Karya Abdul Quddus Zoher 

M.Pd.I dan Syahbana Daulay M.Ag.  

 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas dapat diambil rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah buku Ta’līm Al-Lughah Al-’Arabiyyah Pendidikan Bahasa 

Arab SMA/MA/SMK Muhammadiyah Kelas X Karya Drs. H. Abdul 

Quddus Zoher M.Pd.I dan Syahbana Daulay M.Ag telah memenuhi 

kriteria buku yang baik dari segi materi? 

2. Bagaimana penyajian materi bahasa Arab dalam buku Ta’līm Al-

Lughah Al-’Arabiyyah Pendidikan Bahasa Arab SMA/MA/SMK 

Muhammadiyah Kelas X Karya Drs. H. Abdul Quddus Zoher M.Pd.I 
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dan Syahbana Daulay M.Ag berdasarkan konsep seleksi, presentasi, 

gradasi, dan repetisi? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui kualitas buku Ta’līm Al-Lughah Al-’Arabiyyah 

Pendidikan Bahasa Arab SMA/MA/SMK Muhammadiyah Kelas X 

Karya Drs. H. Abdul Quddus Zoher M.Pd.I dan Syahbana Daulay 

M.Ag sebagai bahan ajar pembelajaran bahasa Arab disesuaikan 

dengan teori penulisan buku ajar. 

b. Untuk mengetahui penyajian materi dalam buku Ta’līm Al-Lughah 

Al-’Arabiyyah Pendidikan Bahasa Arab SMA/MA/SMK 

Muhammadiyah Kelas X Karya Drs. H. Abdul Quddus Zoher 

M.Pd.I dan Syahbana Daulay M.Ag sesuai dengan konsep seleksi, 

presentasi, gradasi dan repetisi. 

2. Keguanaan Penelitian 

a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta sebagai 

informasi yang bermanfaat dalam usaha mempelajari, 

menyampaikan dan mengembangkan materi bahasa Arab.  

b. Sebagai tambahan perluasan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi 

penulis dan pembaca serta pemerhati pendidikan. 
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c. Memberikan kritik ilmiah terhadap penyusun buku ajar bahasa 

Arab untuk sekolah menengah atas dan sederajat. 

 

D. Tinjauan Pustaka 

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, ada beberapa 

skripsi yang khusus membahas tentang buku teks. Seperti skripsi Ayi 

Sudarsiman jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan 

Keguruan, 2008 yang berjudul “Analisis Buku Teks Durusullughah Al 

Arobiyyah bagi peserta didik tingkat pemula Karangan Imam Zarkasyi dan 

Imam Syubani”. Penelitian ini menganalisa tentang kesesuaian buku 

dengan peserta didik tingkat pemula dan meneliti tentang penerapan 

seleksi, gradasi dan repetisi buku tersebut.9 

Penelitian yang dilakukan oleh Hesti Zaina jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 2008 dengan judul 

“Analisis Penyajian Materi Mufradat pada Tingkat Madrasah Ibtidaiyah 

(Study Textbook Bahasa Arab Karya Muhajir, S.Pd.I,dkk)”. Penelitian 

tersebut membahas tentang kesesuaian penyajian materi mufradat dalam 

textbook  Bahasa Arab untuk Madrasah Ibtidaiyah karya Muhajir S.Pd.I, 

dkk.10 

                                                             
9 Ayi Sudarsiman, Analisis Buku Teks Durusullughah Al Arobiyyah bagi peserta didik 

tingkat pemula Karangan Imam Zarkasyi dan Imam Syubani, Skripsi Strata Satu pendidikan Islam, 
(Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2008). 

 
10Hesti Zaina, Analisis Penyajian Materi Mufradat Pada Tingkat Madrasah Ibtidaiyah 

(Study Textbook Bahasa Arab Karya Muhajir, S.Pd.I, dkk), Skripsi Strata Satu Pendidikan Islam, 
(Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2008).  
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Skripsi Wasi’atur Rohmah, mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, 2005. Judul skripsinya adalah 

“Kontinuitas Pelajaran Bahasa Arab di Tingkat Madrasah Tsanawiyah dan 

Madrasah Aliyah (Tela’ah materi Qowaid Buku Pelajaran Bahasa Arab 

Karya Dr. D. Hidayat)”. Penelitian tersebut bersifat deskriptif analisis dan 

membahasa tentang konsep penyusunan dan kontinuitas materi Qowaid 

buku pelajaran bahasa arab karya Dr. D. Hidayat.11 

Skripsi Syaviq Muqoffi, jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan, 2013. “Analisis Buku Teks Ta’lim Al-Lughah Al-

‘Arabiyyah Pendidikan Bahasa Arab SMP/MTs Muhammadiyah Kelas VII 

Karya Muhammad Thariq Aziz, S.Pd.I dan Nurul Cholidiyah S.H.I 

(Tinjauan Dari Segi Materi)”. Penelitian tersebut membahas tentang 

penyajian materi dilihat dari sisi seleksi, gradasi, presentasi dan repetisi 

dalam buku teks Ta’lim Al-Lughah Al-‘Arabiyyah Pendidikan Bahasa 

Arab SMP/MTs Muhammadiyah Kelas VII Karya Muhammad Thariq 

Aziz, S.Pd.I dan Nurul Cholidiyah S.H.I.12 

 Perbedaan antara fokus penelitian-penelitian yang telah dilakukan 

dengan fokus penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terletak 

pada fokus objek yang diteliti yaitu menganalisis content yang terdapat 

                                                             
11 Wasi’atur Rohmah, Kontinuitas Pelajaran Bahasa Arab di Tingkat Madrasah 

Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah (Tela’ah materi Qowaid Buku Pelajaran Bahasa Arab Karya 
Dr. D. Hidayat), Skripsi Strata Satu Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan 
Kalijaga, 2005). 

 
12 Syaviq Muqoffi, Analisis Buku Teks Ta’lim Al-Lughah Al-‘Arabiyyah Pendidikan 

Bahasa Arab SMP/MTs Muhammadiyah Kelas VII Karya Muhammad Thariq Aziz, S.Pd.I dan 
Nurul Cholidiyah S.H.I (Tinjauan Dari Segi Materi), Skripsi Strata Satu Pendidikan Islam, 
(Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2013). 
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dalam buku Ta'līm Al-Lughah Al-'Arabiyah Pendidikan Bahasa Arab 

SMA/MA/SMK Muhammadiyah Kelas X Karya Abdul Quddus Zoher 

M.Pd.I dan Syahbana Daulay M.Ag.  

E. Landasan Teori 

1. Pengertian Textbook 

Textbook atau buku pelajaran secara sederhana berarti sebuah 

buku yang berisi materi-materi pelajaran yang di susun sedemikian 

rupa sehingga para siswa mudah untuk memahami materi-materi 

pelajaran dalam proses belajar mengajar mereka di bawah bimbingan 

guru.13 

H.G Tarigan menjelaskan buku  teks adalah sebagai berikut: 

a. Buku teks merupakan buku pelajaran yang ditujukan pada siswa 

pada jenjang pendidikan tertentu. 

b. Buku teks selalu berkaitan dengan bidang studi tertentu. 

c. Buku teks merupakan buku yang standar. Yaitu buku yang menjadi 

acuan, berkualitas dan biasanya ada tanda pengesahan dari badan 

yang berwenang. 

d. Buku teks biasanya ditulis oleh pakar dibidangnya masing-masing. 

e. Buku teks ditulis untuk tujuan instruksional tertentu. 

f. Buku teks dilengkapi dengan sarana pengajaran. 

                                                             
13 Syamsuddin Asyrofi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, Analisis Textbook 

Pelajaran Bahasa Arab,(Yogyakarta: Sumbangsih, 1988), hlm. 9. 
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g. Buku teks selalu ditulis untuk menunjang suatu program 

pengajaran.14 

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan 

buku ajar bahasa Arab: 

a. Isi Buku Ajar 

Isi buku ajar berhubungan dengan validitas isi atau 

kebenaran isi secara keilmuan dan berkaitan dengan keselarasan isi 

berdasarkan sistem nilai yang dianut oleh suatu masyarakat atau 

bangsa. 

Terkait dengan validitas isi, maka isi bahan ajar bahasa 

Arab yang dikembangkan seharusnya berdasarkan konsep dan teori 

pembelajaran bahasa Arab, perkembangan mutakhir, dan hasil 

penelitian empiris yang dilakukan dalam bidang ilmu bahasa Arab. 

Keselarasan isi bahan ajar bahasa Arab disesuaikan dengan system 

nilai dan falsafah hidup yang berlaku dalam Negara dan 

masyarakat di lingkungan tempat sekolah berada. 

b. Ketepatan cakupan 

Ketepatan cakupan berkaitan dengan isi bahan ajar dari sisi 

keluasan dan kedalaman isi atau materi, serta keutuhan konsep 

berdasarkan bidang ilmu bahasa Arab. kedalaman dan keluasan isi 

dapat menentukan kadar bahan ajar yang akan dikembangkan bagi 

siswa sesuai dengan kemampuan dan tingkat pendidikan yang 

                                                             
14 Henry Guntur Tarigan dan Djago Tarigan, Telaah Buku Teks Bahasa Indonesia, cet.II, 

(Bandung: Angkasa, 1986), hlm. 11-12. 
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ditempuh. Adapun acuan utama dalam penentuan kedalaman dan 

keluasan isi bahan ajar adalah kurikulum dan silabus. 

c. Ketercernaan Materi 

Ketercernaan materi berkaitan dengan kemudahan bahan 

ajar tersebut dipahami dan dimengerti oleh pengguna. Sedikitnya 

terdapat enam hal yang mendukung tingkat ketercernaan bahan 

ajar: 

1) Pemaparan yang logis 

2) Penyajian materi yang urut 

3) Ada contoh dan ilustrasi yang memudahkan pemahaman 

4) Alat bantu ynag memudahkan 

5) Format yang tertib dan konsisten 

6) Penjelasan tentang relevansi dan manfaat bahan ajar 

d. Pengguna Bahasa 

Pengguna bahasa dalam pengembangan bahan ajar 

berkaitan dengan pemilihan ragam bahasa, pemilihan kata, 

penggunaan kalimat efektif, dan penyusunan paragraf yang 

bermakna. 

e. Perwajahan/Pengemasan 

Perwajahan berhubungan dengan penataan letak informasi 

dalam satu halaman cetak dan pengemasan dalam paket bahan ajar 

multimedia. 

f. Ilustrasi 
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Ilustrasi dimanfaatkan untuk membuat bahan ajar menarik, 

memotivasi, komunikatif, membantu retensi dan pemahaman siswa 

terhadap isi pesan. Dalam hal ini ilustrasi dapat dilakukan dengan 

menggunakan tabel, diagram, grafik, kartun, foto, sketsa, gambar, 

simbol, dan skema. 

g. Kelengkapan komponen 

Kelengkapan komponen berkaitan dengan paket bahan ajar 

yang dapat berfungsi sebagai komponen utama, komponen 

pelengkap, dan komponen hasil evaluasi hasil belajar.15 

2. Asas Penyusunan Buku Ajar 

Pendidikan modern sangat peduli terhadap buku ajar dan 

pengadaannya berdasarkan pada asas-asas yang sesuai dengan teori-

teori pendidikan modern pula. Yang menjadi perhatian adalah 

menentukan asas-asas tersebut dan konsistensinya ketika menyusun 

dan menggunakan buku ajar yang dimaksud. Dr. Abdullah al-Gali dan 

Dr. Abdul Hamid Abdullah mengungkapkan bahwa menjadi suatu 

keharusan bagi penyusun dan penulis buku ajar untuk pengajaran 

bahasa Arab non-Arab untuk memperhatikan asas-asas berikut ini:16 

a) Asas budaya dan sosial 

Aspek budaya merupakan salah satu pilar pendidikan, 

khususnya dalam mempersiapkan materi pembelajaran bahasa 

                                                             
15

 M. Abdul Hamid, Pembelajaran Bahasa Arab; Pendekatan, metode, Strategi, Materi, 
dan Media, (Malang: UIN Malang press, 2008), hlm. 102-110. 

 
16

 Abdullah al-Gali dan  Abdul Hamid Abdullah, Menyusun Buku Ajar ......, hlm. 1. 
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Arab non-Arab. Ketika menyusun buku ajar bahasa Arab bagi non 

Arab, seyogyanya memiliki karakter social dan budaya Islam, 

dalam arti buku ajar yang disusun mencerminkan bahasa dan 

budaya Islam melalui hal-hal berikut ini: 

1) Cakupannya mengandung (nilai-nilai) Arab dan Islam, dengan 

memilih tema-tema yang membahas berbagai aspek dalam 

bentuk yang sesungguhnya dan disederhanakan agar hakikat 

Islam sesungguhnya dapat dengan mudah dipahami dan 

dicerna siswa. 

2) Mencakup unsur-unsur budaya materi dan non-materi sesuai 

dengan pembelajar non-Arab. 

3) Perlunya mempertimbangkan warisan Arab dan kekhasannya. 

4) Memilih tema budaya yang berkaitan dengan kebutuhan dan 

perhatian para pembelajar dalam mendalami bahasa Arab. 

5) Penyajian yang bersifat gradual. 

6) Konsisten terhadap kebudayaan Islam guna memperbaiki 

kesalahan persepsi dikalangan pembelajar asing. 

7) Mempertimbangkan perubahan budaya dan sosial yang terjadi 

pada budaya kita. 

8) Mengetengahkan gambaran umum dan khusus budaya, dalam 

arti buku ajar tidka hanya mencakup satu budaya saja. 

9) Buku ajar mampu mengakomodasi dan menjembatani 

kepentingan-kepentingan orang Arab dan non-Arab. 
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10) Membekali para pembelajar dengan ideologi dan cara pandang 

Islami dan Ilmiah, , menumbuhkan wawasan yang luas. 

11) Menghormati eksistensi budaya orang lain 

12) Menyajikan aspek budaya dengan mempertimbangkan umur 

dan tingkat berpikir siswa. 

13) Membantu pembelajar dalam proses pembentukan/asimilasi 

sosial. 17 

b) Asas Psikologi 

Syarat-syarat psikologis yang perlu diperhatikan dalam 

merancang buku ajar, antara lain: 

1) Hendaknya buku sesuai dengan tingkat berpikir siswa 

2) Mempertimbangan prinsip perbedaan individu 

3) Dapat menstimulasi dan membantu kemampuan berpikir 

peserta didik sehingga bisa memudahkan dalam pemerolehan 

bahasa Asing (bahasa Arab). 

4) Materi buku disusun dan dipilih sesuai kesiapan dan 

kemapuan peserta didik. 

5) Dapat meningkatkan motivasi, memenuhi keinginan, dan 

sesuai dengan harapan peserta didik. 

6) Memepertimbangkan faktor umur peserta didik. 

                                                             
17 Ibid., hlm. 7-8. 
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7) Materi ajar dapat memotivasi dan mendorong peserta didik 

menggunakan bahasa yang dipelajari dalam konteksnya yang 

alamiah. 

8) Mempertimbangkan saling keterlengkapan antara buku wajib 

dan buku penunjang lainnya. 

9) Hendaknya buku berisikan materi-materi yang berkaitan 

langsung dengan kehidupan dan aktivitas sehari-hari. 

10) Buku ajar dapat membantu membentuk orientasi, nilai yang 

ingin ditanamkan dalam diri pembelajar.18 

c) Asas bahasa dan pendidikan 

Buku ajar bahasa Arab sebagai bahasa kedua mencakup 

aspek bahasa dan pendidikan. Contoh ketika menulis susunan 

kalimat bahasa Arab harus dipahami jenis kalimat apa yang 

diberikan, apakah bentuk ismiyah atau fi’liyah?. Apakah dimulai 

dengan kalimat sederhana atau bertingkat/frase (idhofah)?. 

Jawaban terhadap pertanyaan ini akan sulit secara bahasa bila 

terlepas dari aspek pendidikan. Berkaitan dengan dua aspek 

tersebut Abdullah al-Gali dan Abdul Hamid menfokuskan pada 

tiga poin yaitu bahasa yang layak diajarkan, unsur-unsur bahasa 

dan kemahiran bahasa. 19 

Terdapat beberapa tingkatan penggunaan bahasa Arab, 

yaitu bahasa Arab dibagi menjadi bahasa Arab klasik, bahasa 
                                                             

18 Ibid., hlm. 14-15. 
 
19 Ibid., hlm. 16. 
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Arab modern, bahasa Arab spesialisasi, bahasa Arab fusha 

modern dan bahasa Arab Amiyah.20 Meskipun bahasa Arab 

Amiyah lebih efektif dan lebih cepat dalam semua aspek 

kebahasaan, akan tetapi belajar bahasa Arab Amiyah tidak akan 

memberi peserta didik kesempatan  memahami dan mengetahui 

akar bahasa, baik pespektif sejarah, pola kalimat maupun metode. 

Sehingga bahasa Arab fusha modern-lah yang seharusnya 

mendominasi buku pelajaran bahasa Arab bagi non-Arab, karena 

dapat membantu pembelajar berinteraksi, beradaptasi dan 

berkomunikasi dengan orang Arab asli, serta dengan bahasa Arab 

fusha modern pembelajar dapat memahami dan menguasai bahasa 

Arab klasik, serta dapat menguasai bahasa Arab amiyah karena 

bahasa amiyah merupakan akar dari bahasa fusha dengan berbagai 

modifikasi dan perubahan serta perluasan dan penyempitan. 21 

Unsur-unsur bahasa terdiri dari bunyi suara, susunan 

kalimat serta mu’jam/kamus. Sedangkan kemahiran berbahasa 

terbagi menjadi empat, yaitu kemahiran mendengar, berbicara, 

membaca dan menulis.22 Keempat kemahiran tersebut menjadi 

satu kesatuan dan  saling berkesinambungan. 

Ketiga asas tersebut dapat digunakan sebagai 

pertimbangan yang harus diperhatikan dalam menyusun dan 

                                                             
20 Ibid., hlm. 17-18. 
 
21Ibid., hlm. 19-20. 
  
22 Ibid., hlm. 20-31. 
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menggunakan buku ajar termasuk buku bahasa Arab untuk non-

Arab, sehingga buku ajar dapat memenuhi dan sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik. 

3. Materi Buku Teks 

Dalam sebuah buku pasti memuat sebuah materi. Materi berarti 

benda; barang; segala sesuatu yang tampak; sesuatu yang menjadi 

bahan (untuk diujikan, dipikirkan, dibicarakan, dilarang, dsb).23 

Sedangkan materi dalam pembelajaran bahasa Arab biasa disebut 

dengan “Bahan Ajar Bahasa Arab” yakni Al-mawad al-dirasiyyah atau 

al-mawad al-‘ilmiyyah.24 

Materi merupakan salah satu unsur penting dalam sebuah 

pembelajaran dan menjadi sesuatu yang pasti terdapat dalam sebuah 

buku teks.  Masnur Muslich mengungkapkan bahwa dalam penulisan 

buku teks materi yang tersaji harus berlandaskan atas keilmuan, yang 

secara teknis landasan keilmuan tersebut meliputi keakuratan materi, 

cakupan materi,  dan pendukung materi. 

Adapun aspek keakuratan materi terlihat pada indikator: 

1) Setiap konsep, definisi, rumus, hukum, dan sebagainya yang 

disajikan dalam buku teks harus tepat. Yang dapat dilihat pada 

adanya kesesuaian antara isi yang dipaparkan dan teori bidang 

studi yang bersangkutan. 

                                                             
23 Tim penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 997. 

 
24 Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Mudlor, Kamus Kontemporer Arab – Indonesia, cet viii , 

(Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), hlm. 1578. 
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2) Materi yang disajikan harus autentik.  Keautentikan ini terlihat 

bahwa setiap  materi dapat diaplikasikan atau dapat dibuktikan 

dalam kehidupan nyata.  

3) Konsep, definisi, rumus, hukum, dan sebagainya yang disajikan 

dalam buku teks diperoleh dari prosedur yang tepat. Ketepatan 

tersebut terlihat pada langkah langkah yang dapat dibenarkan 

secara keilmuan. 

Aspek cakupan materi diarahkan pada indikator berikut: 

1. Uraian materi pada buku teks terdapat kesesuaian dengan standar 

kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) yang terdapat dalam 

kurikulum. 

2. Keluasan dan kedalaman materi sesuai dengan substansi yang 

terdapat dalam SK dan KD serta tidak terjadi pengulangan materi 

yang berlebihan.25 

Aspek pendukung materi diarahkan pada indikator berikut: 

1. Adanya sajian materi yang sesuai dengan perkembangan ilmu. 

2. Adanya sajian materi yang memenuhi syarat kemutakhiran yang 

terlihat pada wacana, contoh, dan latihan yang disajikan. 

3. Adanya wawasan produktivitas 

4. Adanya sajian materi yang berwawasan kontekstual. 

5. Adanya sajian materi yang merangsang keingintahuan siswa 

                                                             
25 Masnur Muslich, Text Book Writing, (Yogyakarta: Arrus Media, 2010), hlm. 135. 
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6. Adanya sajian materi yang dapat mengembangkan kecakapan 

hidup 

7. Adanya sajian materi yang dapat mengembangkan wawasan 

kebinekaan (sosial dan budaya).26 

Dalam kelayakan isi pada buku teks, ada tiga indikator yang 

harus diperhatikan, yaitu: kesesuaian uraian materi dengan standar 

kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) yang terdapat dalam 

kurikulum mata pelajaran yang bersangkutan; Keakuratan materi; dan 

materi pendukung pembelajaran.27 Ketentuan-ketentuan tersebut juga 

berlaku pada buku teks bahasa Arab. 

Ali Muhammad Al-Qasimiy berpendapat tentang pembelajaran 

bahasa Arab bagi peserta didik non-Arab, bahwa buku ajar yang ada 

harus berbeda dengan buku ajar penutur bahasa Asli. Dalam tulisannya 

yang dikutip oleh Syamsuddin Asyrofi, Ali Al-Qasimiy menyatakan 

bahwa materi buku ajar bahasa Arab bagi pelajar non-Arab itu terdiri 

dari tiga bagian:28 

a. Materi dasar, terdiri dari: 

1) Teks pembelajaran 

2) Kaidah penyusunan bahasa 

3) Latihan bertahap 

                                                             
26 Ibid,... hlm.135. 
 
27 Ibid,.hlm. 292. 
 
28 Syamsuddin Asyrofi, Metodologi Pengajaran Bahasa: Analisa Text...., hlm. 36. 
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4) Daftar isi 

5) Rangkaian kosa kata 

b. Materi-materi pembantu: 

1) Kamus  

2) Buku latihan menulis  

3) Buku latihan bunyiBuku belajar berkala 

4) Buku teks 

5) Petunjuk pengajaran 

c. Materi tertentu, yaitu: 

1) Media audio 

2) Media visual  

Materi yang akan disajikan harus melalui seleksi, gradasi dan 

presentasi. Sebagaimana Mackey (dalam Nurhadi, 1995) 

mengungkapkan aspek penting dalam analisis pengajaran bahasa, 

yaitu: 

a. Seleksi (pemilihan materi) 

Tahap seleksi dianggap penting dalam pengembangan dan 

analisis materi pengajaran bahasa. Tingkat kemahiran siswa juga 

mempengaruhi seleksi materi yang akan diajarkan. Tingkat 

pemahaman dasar dan menengah tentu akan berbeda dengan 

tingkat pemahaman atas. Pengajaran bahasa yang baik ditentukan 

oleh prosedur yang baik pula. Mackey mengajukan beberapa 

prinsip yang melandasi seleksi, yaitu: tujuan belajar, tingkat 
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kemampuan siswa, lama waktu belajar, pilihan tipe bahasa yang 

dipelajari, dan faktor kemungkinan dipelajari.29  

Di antara berbagai bidang bahasa, bidang kosa kata adalah 

yang paling mudah diseleksi dan memang seharusnya mengalami 

seleksi karena dari ratusan ribu kata yang terdapat dalam suatu 

bahasa hanya beberapa ribu saja yang harus diajarkan dan 

diketahui maknanya.30 Dalam tahap ini peneliti akan memfokuskan 

pada seleksi kosakata yang terdapat dalam buku tersebut. 

Ada beberapa kriteria yang digunakan sebagai dasar dalam 

menyeleksi kosakata yaitu frequency, range, availability, coverage, 

dan learnability.31 Seleksi atas dasar frequensi diperoleh dengan 

mengambil contoh materi yang kemungkinan akan dicoba atau 

didengar peserta didik, kata-kata yang sering digunakan dihitung 

kemudian disusun menurut frekuensi penggunaannya.  

Range merupakan luas daerah pemakaian suatu kata. Kata 

yang terdapat dimana-mana lebih penting dari pada kata yang 

terdapat dalam situasi tertentu saja, meskipun frekuensinya tinggi. 

Kata-kata yang mempunyai range yang luas ini lah yang kemudian 

dipilih. Kata-kata yang mempunyai range yang luas biasanya yaitu 

kata yang memiliki arti leksikal tetapi mempunyai fungsi penting 

                                                             
29 Nurhadi, Tata Bahasa Pendidikan (Landasan Penyusunan Buku Pelajaran Bahasa), 

(Semarang: IKIP Semarang Press 1995) hlm. 402. 
 
30 Muljanto Sumardi, Pengajaran Bahasa Asing, hlm. 43. 
 
31 Ibid, hlm. 44 
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dalam struktur kalimat dan memberi arti tertentu dalam gramatikal 

seperti kata keadaan, kata sifat, dan kata kerja. Selain itu kosakata 

dapat dipilih apabila terdapat faktor availability, yaitu pemilihan 

suatu item atau kata yang sangat diperlukan dan paling tepat untuk 

situasi tertentu. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi dipilih atau tidaknya 

suatu kosakata adalah coverage, yaitu kemampuan suatu kata 

untuk mencakup beberapa arti. Kosakata tersebut juga didasarkan 

pada prinsip learnability, bahwa suatu kosakata itu dipilih karena 

kosakata tersebut mudah dipelajari. 

b. Gradasi (Pengurutan) 

Setelah dilakukan seleksi maka perlu adanya gradasi yaitu 

bagaimana suatu materi disusun secara bertahap, dimulai dari yang 

mudah kemudian sedikit demi sedikit ke bahasan yang lebih sulit, 

karena materi yang telah diseleksi itu tidak mungkin diajarkan 

sekaligus. Gradasi yang sistematis akan memudahkan siswa dalam 

mempelajari textbook karena disusun menjadi bagian-bagian yang 

berurutan sehingga tidak terjadi kekacauan.  Mackey 

mengemukakan dua aspek pokok yang harus ada dalam pengurutan 

yaitu pengelompokan (grouping) dan pengurutan (gradation). 

Pengelompokan harus didasarkan pada prinsip keseragaman, 

kekontrasan dan keparalelan. Sedangkan pengurutan harus 

didasarkan pada prinsip psikologi belajar, yaitu dari umum ke 
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khusus, dari ringkas ke yang panjang dan seterusnya. Briod pernah 

menyatakan bahwa prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk 

gradasi adalah kosa kata, arti dan gramatika.32 Dalam penelitian 

ini, peneliti akan melakukan gradasi dalam unsur gramatikanya. 

c. Presentasi 

Tahap selanjutnya yaitu presentasi yang merupakan suatu 

cara mengkomunikasikan materi kepada pembelajar bahasa dengan 

menunjukkan apa yang ada dalam halaman-halaman  buku 

tersebut. presentasi atau penyajian ini tergantung pada tunjuan dan 

tingkat belajar siswa.  

Ada bermacam-macam model presentasi. Seperti yang 

diungkapkan oleh Mackey, model presentasi ada empat macam 

yaitu: 

1. Prosedur diferensiasi, yaitu menjelaskan sebuah kaidah dengan 

menerjemahkan penjelasannya dalam bahasa pertama 

pembelajar.  

2. Prosedur ostensif, yaitu menggunakan obyek, tindakan dan 

situasi untuk menjelaskan. 

3. Prosedur piktorial, yaitu penggunaan gambar-gambar. 

                                                             
32 Muljanto Sumardi, Pengajaran Bahasa Asing…., hlm. 49. 
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4. Prosedur kontekstual, yaitu penjelasan yang bersifat abstrak, 

yang meliputi definisi, anumerasi, subtitusi, metaphor, opposisi 

dan multiple context.33 

d. Repetisi (pengulangan) 

Repetisi merupakan langkah yang ditempuh agar materi 

yang disajikan dapat dicerna dan diinternalisasikan oleh 

pembelajar bahasa menjadi kemampuan bahasa yang siap pakai. 

Mackey membagi materi repitisi menjadi empat kelompok bagian 

yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis.  

Teknik penajaman yang paling lazim digunakan adalah 

latihan yang bersifat reseptif dan produktif. Latihan yang bersifat 

reseptif adalah latihan menyimak atau mendengarkan dan 

membaca, sedangkan latihan produktif adalah latihan berbicara dan 

menulis. Latihan berbicara dan menulis yang intensif merupakan 

bentuk latihan berbahasa yang bersifat nyata. Materi ini seharusnya 

mendapatkan porsi yang terbanyak dalam buku pelajaran bahasa.34 

Dalam menguasai bahasa Asing termasuk bahasa Arab, 

pengulangan harus sering dilakukan. Suatu perbuatan akan menjadi 

kebiasaan kalau perbuatan tersebut dilakukan  secara berulang-

ulang. Yang terbentuk dalam belajar bahasa adalah kebiasaan-

kebiasaan baik.. Karena itu masalahnya adalah, bagaimana kita 

                                                             
33

 Ibid., hlm. 402. 
 
34 Nurhadi, Tata Bahasa Pendidikan....., hlm.402. 
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bisa membentuk kebiasaan melalui latihan-latihan yang berulang 

tanpa membuat kesalahan. 

Dengan kerangka teoritik yang penulis tuturkan, penulis akan 

menjawab rumusan masalah dengan memandang pada teori Mackey 

yaitu mengacu pada empat aspek penting dalam analisis pengajaran 

bahasa. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk 

menemukan, menggali dan melahirkan ilmu pengetahuan yang 

kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

1. Pendekatan dan jenis penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan dalam penyusunan skripsi ini 

termasuk dalam pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah 

penelitian yang lebih menekankan pada pengumpulan data yang 

bersifat kualitatif (tidak berbentuk angka) dan menggunakan analisis 

kualitatif dalam pemaparan data, analisis data, dan pengambilan 

kesimpulan.35 

Jenis penelitian yang termasuk dalam penelitian dengan 

pendekatan kualitataif diantaranya studi kasus, biografi, 

                                                             
35 Sembodo Ardi Widodo, dkk, Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Jurusan PBA 

Fakultas Tarbiyah, (Yogyakarta: Fak. Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga), hlm. 16-17. Lihat Andi 
Prastowo, Memahami Metode-MetodePenelitian: Suatu Tinjauan teoritis dan Praktis, 
(Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2011), hlm. 55-56. 
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fenomenologi, etnografi, dan library research.36 Sedangkan penelitian 

yang penulis lakukan termasuk dalam jenis penelitian literatur atau 

kepustakaan (library research). Yaitu jenis penelitian yang dilakukan 

dengan cara mengumpulkan data-data yang bersumber dari buku, 

jurnal, kitab, artikel, dan tulisan-tulisan tertentu.37 Studi pustaka juga 

merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode 

pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah 

bahan penelitian.38 

2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu metode 

dokumentasi, dan wawancara. Metode dokumentasi adalah mencari 

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, 

buku, majalah, skripsi, tesis, desertasi, surat kabar, majalah, laporan 

penelitian, dst.39 Wawancara dilakukan untuk memperoleh data 

tentang latar belakang penyusunan buku, profil buku, profil penulis 

dan berbagai hal yang terkait dengan penelitian ini. 

3. Sumber Data 

                                                             
36 Syaviq Muqoffi, Analisis Buku Teks Ta’lim Al-Lughah Al-‘Arabiyyah pendidikan 

Bahasa Arab ...., (Yogyakarta: Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 21, t.d. 
 
37 Rusdin Pohan, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Yogyakarta: Ar-Rijal Institute, 

2007), hlm. 85. 
 
38 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 

2008), hlm. 3. 
 
39 Trianto, Pengantar Penelitian Pendidikan bagi Pengembangan Profesi Pendidikan dan 

Tenaga Kependidikan,(Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 278. 
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Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber primer dan 

skunder. Sumber primer dalam penelitian ini adalah buku Ta'līm Al-

Lughah Al-'Arabiyyah Pendidikan Bahasa Arab SMA/MA/SMK 

Muhammadiyah Kelas X Karya Abdul Quddus Zoher M.Pd.I dan 

Syahbana Daulay M.Ag. Sedangkan sumber skunder yang digunakan 

peneliti untuk menganalisa materi ajar adalah buku-buku dan sumber-

sumber yang terkait dengan penelitian ini, seperti buku Masnur 

Muslich Textbook Writing dan buku Menyusun Buku Ajar Bahasa 

Arab karya Abdullah Al-Gali dan Abdul Hamid Abdullah. 

4. Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data adalah langkah-langkah atau prosedur 

yang digunakan seorang peneliti untuk menganalisis data yang telah 

dikumpulkan sebagai sesuatu yang harus dilalui sebelum mengambil 

kesimpulan.40 

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis isi 

(content analysis). Yaitu metode untuk mengumpulkan dan 

menganalisis muatan dari sebuah teks. Teks dapat berupa kata-kata, 

makna gambar, simbol, gagasan, tema dan bermacam bentuk pesan 

yang dikomunikasikan. Analisis isi berusaha memahami data bukan 

sebagai kumpulan peristiwa fisik, tetapi gejala simbolik untuk 

mengungkap makna yang terkandung dalam sebuah teks, dan 

memperoleh pemahaman terhadap pesan yang dipresentasikan.  

                                                             
40 Pedoman Penyusunan Skripsi Mahasiswa Jurusan PBA Fakultas Tarbiyah, Universitas 

Islam Negeri Yogyakarta, hlm. 20. 
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Peneliti dalam menganalisis data mengacu pada empat aspek 

analisis pengajaran bahasa menurut teori Mackey yang meliputi 

seleksi, gradasi, presentasi dan repetisi. Dan untuk mengetahui apakah 

buku termasuk pada kriteria buku yang baik berdasarkan pada materi 

yang disajikan, peneliti mengacu pada teori penulisan dan penyusunan 

buku ajar bahasa Arab bagi non-Arab menurut Dr. Abdullah al-Gali 

dan Dr. Abdul Hamid Abdullah; peneliti juga menganalisis 

berdasarkan pada teori Masnur Muslich serta teori Ali Muhammad Al-

Qasimy. 

G. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran umum dan batasannya, berikut ini 

penulis akan menjabarkan tentang sistematika pembahasan sebagai 

berikut: 

Bab pertama berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

Bab dua berisi gambaran umum buku Ta'līm Al-Lughah Al-

'Arabiyyah Pendidikan Bahasa Arab SMA/MA/SMK Muhammadiyah 

Kelas X Karya Abdul Quddus Zoher M.Pd.I dan Syahbana Daulay M.Ag. 

Gambaran tersebut meliputi identitas buku, materi, petunjuk pembelajaran, 

latar belakang penyusunan, proses penyusunan, dan profil penulis.  

Bab tiga memuat tentang analisis buku Ta'līm Al-Lughah Al-

'Arabiyyah Pendidikan Bahasa Arab SMA/MA/SMK Muhammadiyah 
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Kelas X Karya Abdul Quddus Zoher M.Pd.I dan Syahbana Daulay M.Ag, 

serta penerapan Seleksi, Gradasi, Presentasi dan Repetisi. Bab tiga ditutup 

dengan mendeskripsikan kekurangan dan kelebihan dari buku tersebut. 

Bab empat yaitu penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran dan 

kata penutup. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah peneliti menganalisis content buku Ta’līm Al-Lughah Al-

‘Arabiyyah Pendidikan Bahasa Arab SMK/MA/SMK Muhammadiyah 

Kelas X Karya Drs. H. Abdul Quddus Zoher M.Pd.I dan Syahbana Daulay 

M.Ag ini, peneliti dapat mengatakan bahwa buku ini cocok digunakan 

oleh peserta didik tingkat menengah atas kelas X sebagai bahan ajar yang 

dapat menunjang tercapainya tujuan pembelajaran bahasa Arab. 

Ada dua kesimpulan yang dapat peneliti ambil dari dua rumusan 

masalah yang peneliti ajukan dalam penelitian ini: 

1. Merujuk pada tiga asas penyusunan buku ajar bahasa Arab untuk non-

Arab menurut Abdullah al-Gali dan Abdul Hamid Abdullah, buku ini 

sudah memenuhi kriteria sebagai buku pelajaran bahasa Arab bagi 

non-Arab, akan tetapi masih kurang adanya materi yang membahas 

tentang aspek bunyi dan materi empat ketrampilan bahasa disajikan 

kurang sistematis. Dari segi materi buku ini telah memenuhi standar 

buku yang baik menurut teori Masnur Muslich dengan mengacu pada 

landasan keilmuannya yang meliputi keakuratan materi, cakupan 

materi, dan pendukung materi. Sedangkan dalam teori materi yang 

dikemukakan oleh Ali Al-Qasimiy, buku ini sesuai dengan materi 

dasar tetapi kurang sesuai dalam hal materi pendukung dan materi 

khususnya. 
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2. Pentahapan penyajian materi buku ini sudah sesuai dengan teori 

Mackey yaitu sudah memenuhi tahap seleksi, gradasi, presentasi dan 

repetisi. 

a. Seleksi 

Seleksi buku ini sudah baik, karena telah memenuhi aspek seleksi, 

yaitu dalam penyusunan materinya sesuai dengan tujuan, tingkat 

kemahiran dan lama suatu program pembelajaran bahasa. 

b. Gradasi 

Buku Ta’līm AL-Lughah Al-‘Arabiyyah sudah menerapkan sistem 

gradasi. Materi disajikan secara gradual, dari yang sederhana ke 

yang lebih rumit. Akan tetapi masih terdapat beberapa 

inkonsistensi dalam penyajian materi. 

c. Presentasi 

Presentasi buku sangat baik, karena materi disajikan dengan bahasa 

Indonesia sebagai kata pengantar, penggunaan bahasanya dikemas 

dengan bahasa yang sederhana, materi juga dipresentasikan disertai 

dengan tabel-tabel dan gambar yang mendukung materi. Buku ini 

sudah sesuai dengan syarat aspek presentasi. 

d. Repetisi 

Penajaman dalam buku ini dilakukan dengan latihan-latihan yang 

bersifat produktif, yaitu latihan membaca dan menulis. Latihan 

produktif dapat berbentuk latihan menyusun dan membuat 
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ringkasan, menulis bebas dan menerjemahkan mengenai materi 

yang telah dipelajari 

B. Saran-saran 

1. Buku Ta’līm Al-Lughah Al-‘Arabiyyah Pendidikan Bahasa Arab ini 

hendaknya mempunyai pedoman pengajaran yang jelas. 

2. Buku juga hendaknya dilengkapi dengan beberapa buku pendukung 

yang memuat materi latihan bunyi dan belajar berkala. 

3. Beberapa gambar dan kata-kata hikmah dalam buku hendaknya diberi 

rujukan sebagai acuan sehingga lebih jelas sumbernya. 

4. Buku hendaknya dilengkapi dengan CD interaktif yang dapat 

membantu peserta didik dalam memahami bunyi suara. 

5. Buku hendaknya dilengkapi dengan kata pengantar dari penulis yang 

dapat memberikan petunjuk penggunaan buku, sehingga dapat 

memudahkan pengguna dalam menggunakan buku tersebut. 

C. Penutup 

Demikian analisis terhadap buku Ta’līm Al-Lughah Al-‘Arabiyyah 

Pendidikan Bahasa Arab SMA/MA/SMK Muhammadiyah Kelas X Karya 

Drs. Abdul Quddus Zoher, M.Pd.I dan Syahbana Daulay, M.Ag yang 

dapat penulis kemukakan. Dengan segenap hati penulis mengucapkan 

banyak terima kasih dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

banyak melimpahkan kenikmatan tanpa batas dan kepada semua pihak 

yang telah mendukung dan terlibat dalam penyusunan skripsi ini, sehingga 

akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. 
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Sebagai manusia biasa, penulis dalam melakukan penelaahan pasti 

banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Untuk itu, penulis sangat 

mengharap saran dan kritik demi perbaikan dan kesempurnaan dari semua 

pihak. Dan semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi 

penulis khususnya dan bagi semua pihak pada umumnya. Semoga Allah 

SWT menunjukkan kepada kita semua jalan yang selalu diridhoiNya dan 

semoga selalu mendapat hidayah dan inayahNya. Amiin. 
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