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EVALUATION OF TEXTBOOKS ARABIC LANGUAGE AND LITERATURE 

SENIOR HIGH SCHOOL AT STATE HIGH SCHOOL lsl ERE MERASA BANTAENG REGENT’S 

Muhammad Bacbtiar Syamstiddin, Syukur Saud, Enung Mariah Universitas Negeri 

Makassar Jin. Pangerang Audi Petta Rani, Makassar Sulawesi Selatan ABSTRACT sstudy is 

under the title of Evaluation Of Textbooks Arabic Evaluation Of Text Books Arabic at 

State High School Ere Merase Bantaeng Regent’s and aims to : < 1) knowing the general 

teaching of the Arabic language at State High hool 1st Ere Merasa Bantaeng Regent's, 

(2) knowing the extent to which the suitability of the Arabic language tbooks, un the 

FBS-UNM, (3) collect some information about the book and analyze it.  

 

(4) put forward some posals and ideas in terms of making the Arabic language 

textbooks for foreigners, and (5) knowing what is the first i:d second fix. This research is 

qualitative research, observation is the main feature of the qualitative approach, this 

earch instrument is the researcher's own seif. The research data is the level of speech 

and behavior of faculty and dent when teaching Arabic language textbooks on campus, 

while the data obtained.  

 

Result showed that from the two :nions (lecture and students) above can be said that 

the Arabic language textbooks is already good (55%) and is . table (37%). 

PENDAHULUAN V. Latar Belakang Sesungguhnya pengakuan akan kepentingan buku 

ajar adalah masalah yang tidak membutuhkan keputusan, maka walaupun apa yang 

telah dikatakan dan akan dikatakan tentang teknologi pengajaran, akan tetaplah bagi 

buku ajar mempunyai kedudukan yang tersediri dalam proses belajar mengajar.  

 

Praktek mengajar bagaimanapun macam, bentuk, materi dan isinya akan bersandar 

secara maximal pada buku ajar, dia berperan pada sisi siswa sebagai dasar yang tetap 



unruk memperkuat praktek ini, dan teman yang tidak akan lepas untuk dipelajari lebih 

dahulu atau ditelaah kembali secara terus menerus. Oleh sebab itu dia sebagai bagian 

yang penting diantara bagian-bagian dalam proses belajar, sumber pengajaran dimana 

ketemu guru dan siswa, penjelasan hidup tentang apa yang disebut dengan isi 

akademik dari kurikulum, oleh sebab itu dianggap bahwa bentuk dan kebaikan buku 

ajar adalah masalah yang terpenting dimana menyibukkan para pemerhati akan isi, 

materi dan metode pengajaran.  

 

Pada saat-saat dimana tidak banyak guru-guru yang mampu maka akan bertambahkan 

kepentingan buku ajar dan perannya dalam menutupi kekurangan ini. Dan 

raudah-raudahan kita tidak memungkiri bahwa kita sekarang dalam bidang pengajaran 

bahasa .Arab untuk orang-orang asing membutuhkan kepada guru yang mampu, 

disamping kita membutuhkan pula buku ajar untuk pengajaran bahasa Arab bagi 

orang-orang asing sebagai kebutuhan yang mendesak dimana mengarahkan kita untuk 

mencapai keinginan kita untuk menghasilkan buku ajar yang berdasarkan pada 

dasar-dasar ilmiyah yang dipelajari.  

 

Sebenarnya pengajaran bahasa Arab telah berlangsung lama pada SMA Negeri l Ere 

Merasa Kabupaten Bantaeng. Memang bahasa Arab sejak ditetapkan sebagai bahasa 

Alqur’an hingga masa kini masih diakui kalangan baik orang Islam atau non muslim, 

ilmuan ataupun kaum awam, mereka menganggap bahwa bahasa Arab memiliki 

ketinggian dan keindahan linguistik yang tertinggi dan tiada taranya, malahan menurut 

Syahin (1980) mengungkapkan bahwa bahasa Arab merupakan bahasa terluas dan 

terkaya kandungannya sehingga beliau mengatakan: Allugatul Arabiyah min awsai 

allugat wa agnaha wa adaqqiha taswiran.  

 

Bahkan Abdul Hami bin Yahya pernah mendengar Syu’bah berkata “pelajarilah bahasa 

Arab karena bahasa Arab itu menambah daya nalar” (Arsyad, 1997: 6). Untuk kenyataan 

inilah semua maka peneliti ingin mengevaluasi buku ajar bahasa Arab pada SMA Negeri 

I Ere Merasa Kabupaten Bantaeng agar mengetahui kenyataannya, melihat sampai 

dimana buku ajar ini telah memenuhi tujuan dan harapan, dan agar dapat ditemukan 

sisi-sisi kelemahan padanya untuk diperbaiki dan diusahakan yang baik selanjutnya 

tetap menjaga sisi-sisi yang merupakan kelebihan padanya.  

 

Dan agar peneliti dapat sampai kepada tujuan yang tertentu itu, maka peneliti akan 

berusaha mempelajari dan mencari tahu pada penelitian-penelitian dan 

pembahasan-pembahasan yang telah dilakukan dalam hal penyiapan dan 

pengembangan buku ajar bahasa Arab untuk orang-orang Asing dengan menggunakan 

alat-alat penelitian yang cukup banyak dimana biasa dipakai dengan metode ilmiyah 

yang Insya Allah mendatangkan hasil- hasil yang obyektif.  



 

iiuuigojjj tijjjaJI dalil ^lu'jod aliiJJ jualill jjaJgaJlg diyaJI daU gujlDI V7cJlaJI ugiftII 

Vj7£uIq)I 



Konteks Penelitian Penelitian ini akan membahas masalah evaluasi buku ajar bahasa 

Arab pada SMA Negeri I Ere Merasa Kabupaten Bantaeng dari segi: Dasar-dasar 

penyiapan buku, isi/kandungan buku, keterampilan berbahasa, metode pengajaran, 

latihan-latihan, evaluasi, materi penyerta, penampilan buku dan kesan secara umum.  

 

Bertitik tolak dari hal diatas, maka masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut berupa 

pertanyaan yang dikemukakan oleh peneliti: • Bagaimana pendapat para guru dan siswa 

tentang buku ajar bahasa Arab pada SMA Negeri I Ere Merasa Kabupaten Bantaeng ? 

Tujuan Penelitian Dari rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang akan dicapai 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Mengetahui pengajaran bahasa Arab secara 

umum di SMA Negeri I Ere Merasa Kabupaten Bantaeng.  

 

Mengetahui sejauh mana kesesuaian buku ajar bahasa Arab di SMA Negeri 1 Ere Merasa 

Kabupaten Bantaeng. Mengumpulkan sebagian keterangan dan menganalisanya 

tentang buku ajar bahasa arah dari segi: Dasar-dasar penyiapan buku. Isi/kandungan 

buku. Keterampilan-keterampilan berbahasa. Metode pengajaran. Latihan-latihan dan 

evaluasi. Materi-materi penyerta. Penampilan buku. Kesan umum.  

 

Mengemukakan beberapa usul dan pemikiran dalam hal pembuatan buku ajar bahasa 

Arab untuk orang-orang Asing. 1. Mengetahui apa yang ada di dalam buku ajar bahasa 

Arab dari sisi-sisi kelebihan dan kekurangan dengan tujuan untuk mempertahankan 

yang pertama dan memperbaiki yang kedua.  

 

Manfaat Hasil Pengamatan Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah 

pengembangan kelembagaan, yaitu agar dapat sebagai bahan masukan atau informasi 

tentang buku ajar bahasa Arab, dimana temunya SMA Negeri I Ere Merasa Kabupaten 

Bantaeng telah berhasil mengajarkan bahasa Arab. Mudah-mudahan dengan penelitian 

ini bisa lebih ditingkatkan lagi dengan memperhatikan konsep para pakar, ahli dan 

spesialis dalam bidang pengajaran bahasa Arab untuk orang-orang Asing.  

 

METODE PENELITIAN Variabel dan Desain Penelitian Variabel Penelitian Sesuai dengan 

judul penelitian ini, yaitu Evaluasi Buku Ajar Bahasa Arab di Sekolah Menengah Atas 

Negeri I Ere Merasa, maka variabel penelitian ini adalah variabel tunggal. Adapun 

variabel penelitian ini adalah kemampuan menilai buku ajar bahasa Arab. Desain 

Penelitian Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif (Molcong, J. L, 1993) : 

observasi merupakan ciri utama pendekatan kualitatif.  

 

Instrumen penelitian ini adalah tuturan dan tingkah laku guru dan siswa ketika 

mmengajarkan buku ajar bahasa Arab di sekolah, adapun data diperoleh dari guru dan 

siswa. Sampel dan Populasi Penelitian Populasi Penelitian Populasi penelitian ini adalah 



seluruh siswa Kelas I,II, III SMA Negeri I Ere Merasa Kabupaten Bantaeng yang berjumlah 

200 orang dan 3 orang guru bahasa Arab.  

 

Sampel Penelitian Mengingat jumlah populasi yang banyak, maka yang akan dijadikan 

sampel dalam penelitian ini adalah Cluster Sampling. Tekhnik Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes dan angket. Tes yang 

digunakan adalah tes penguasaan bahasa Arab dan angket siswa dan guru bahasa Arab.  

 

Tekhnik Analisis Data Analisis data dilakukan setelah semua data terkumpul secara 

lengkap. Data yang terkumpul kemudian dikelompokkan sesuai dengan tujuan 

penelitian. Tekhnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tekhnik 

persentase, dengan kata lain data dari hasil penelitian yang terkempul dipresentasekan. 



HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.  

 

Hasil Penelitian Observasi Dalam rangka mengumpulkan data pada penelitian ini, diawal 

langkah peneliti mendapatkan adanya 

perbedaan pribadi yang sangat jelas. Ini disebabkan oleh perbedaan latar belakang 

pendidikan para siswa ada 

yang tamat dari sekolah Sekolah Menengah Pertama(SMP Negeri & Swasta) dan 

Madrasah Tsanawiyah 

(MTs Negeri dan Swasta). a.  

 

Angket Guru : Dasar persiapan buku 

: Kandungan buku : Keterampilan-keterampilan berbahasa 

: Metode pengajaran 

: Latihan-latihan dan evaluasi 

: Tampilan Pertama 

Kedua 

Ketiga 

Keempat 

Kelima 

Ketujuh Kedelapan : Bentuk sceara umum No _Bidang yang Dievaluasi _Pendapat Siswa 

sesuai Tingkat Evaluasi _ _ _ _Cocok Sekali _Cocok _Tidak Cocok _Tidak Tahu _ _1 

_Keteraturan materi pelajaran dengan cita-cita para siswa _(42) 70% _(14) 23% _(3)5% 

_(1)2% _ _2 _Faedah materi pelajaran pada kehidupan sehari-hari _(36) 60% _(21)35% _ 

_(3) 5% _ _3 _Pembagian buku-buku pendukung kepada siswa _(31)52% _(25)41% _(3)5% 

_(1)2% _ _4 _Bantuan para wali untuk pengajaran siswa _(31)52% _(27) 45% _ _(2) 3% _ _5 

_Pembagian buku kepada para siswa _(35)5 8% _(21) 36% _(2) 3% _(2) 3% _ _6 

_Kemampuan untuk menyimak _(22) 37% _(33) 55% _(5) 8% _ _ _7 _Kemampuan untuk 

berbicara _(26) % _(26) % _(6) 10% _(3) 5% _ _rr _Kemampuan untuk membaca _(32) 53% 

_(27) 45% _(1)2% _ _ _9 _Kemampuan untuk menulis _(38) 63,5% _(19)31,5% _(3) 5% 

_~7T) 2% _ _10 _Mempelajari pelajaran di rumah _(25) 42% _(33) 55% _(2) 3% _ _ _11 

_Kemampuan untuk memberi baris untuk huruf-huruf _(25) 42% _(27) 45% _(6) 10% _(2) 

3% _ _12 _Kemampuan guru untuk mengajarkan buku _(33) 55% _(22) 37% _(1)2% 

_4(7%) _ _13 _Mengerjakan pekerjaan rumah _(30) 50% _(28) 47% _(2) 3% _ _ _14 _Bentuk 

naskah-naskah _(7) 12% _(36) 40 % _(5) 8 % _(12) % _ _15 _Kecukupan latihan-latihan 

untuk memahami materi pelajaran _(27) 45% _(29) 49% _(2) 3% _(2) 3% _ _16 

_Mempelajari kaidah-kaidah pengajaran selain buku _(28) 46% _(26) 42% _(6) 10% _(1) 

2% _ _17 _Kemampuan siswa pada bahasa Arab di bidang teman- temannya _(20) 33% 

_(24) 60% _(7) 12% _(9) 15% _ _1S _Membedakan antara harakat- harakat yang pendek 

dan yang panjang _(27)45% _(30) 50% _(1)2% _(2) 3% _ _19 _Sejauhmana peningkatan 



materi pembelajaran _(13)22% _(32) 53% _(1)2% _(14) 23% _ _20 _Daya tarik buku _(11) 

19% _(39) 65% _(5) 8% _(5) 8% _ _luiiiigiib ojLijjzli oaUI abu U junlil! jOjgnJfg oii jaJI osll 

gnjlIJI ^ydlbzJI ^niizJI V7nliall _ 



21 _Perhatian buku terhadap perbedaan pribadi _(11) 19% _(30)51% _(8) 13% _(10) 17% 

_ _22 _Jumlah kosakata baru pada setiap perjalanan.  

 

_(24) 40% _(29) 49% _(5) 8% _(3) 3% _ _23 _Judul-judul kebudayaan Arab pada buku 

_(19) 32% _(27) 45% _(3) 5% _(11) 18% _ _24 _Model percakapan yang disajikan _(21)35% 

_(32) 53% _(4) 7% _(3) 5% _ _25 _Judul-judul kaidah-kaidah _(17)28% _(31)52% _(5) 8% 

_(7) 12% _ _26 _Penggunaan bahasa perantara untuk menjelaskan _(29) 48% _(25)42% 

_(3) 5% _(3) 5% _ _27 _Bentuk-bentuk latihan-latihan pada buku _(18)30% _(42) 70% _ _ _ 

_28 _Pemberian alat-alat peraga pada buku _(14) 24% _(36) 60% _(4) 7% _(6) 10% _ _29 

_Materi-materi terjemahan _(35) 58% _(23)38% _(1)2% _(1)2% _ _30 _Bait-bait mahfadat 

(hafalan) _(25) 42% _(28)47% _(5) 8% _(2) 3% _ _31 _Bentuk-bentuk yang ada pada 

karangan _(18)30% _(34) 56% _(5) 8% _(2) 5% _ _ _Jumlah presentase _42% _53% _4% 

_22% _ _B. Pembahasan 1.  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pendapat guru tentang buku ajar bahasa 

Arab pada SMA Negeri 1 Erc Merasa dari segi dasar-dasar penyiapan buku, 

isi/kandungan buku, keterampilan berbahasa, metode pengajaran, latihan-latihan dan 

evaluasi, materi penyerta, penampilan buku lisan secara umum. Berikut ini rincian 

masing-masing. Dasar persiapan buku Temuan penelitian yang baik sekali dari buku ajar 

bahasa Arab tentang dasar yang dianut oleh pengarang berkenaan dengan tabiat 

praktek pengajaran bahasa Arab untuk orang Asing adalah praktek yang menyerupai 

kebiasaan khusus walau menyerupai praktek pengajaran bahasa Arab bagi penuturnya.  

 

Di samping itu pelaksanaan uji coba buku sebelum dikeluarkan pada gambarnya yang 

terakhir adalah lelah dilaksanakan uji coba buku dalam kurun waktu yang cukup, dan 

lelah diperbaiki dan dikaji pada dasar hasil uji coba. Kedua hal ini berada pada jawaban 

dan masih ada tiga hal yang berada pada jawaban yang kesemuanya menunjukkan hal 

yang baik pada dasar persiapan buku dan jawaban dan “D" hanya satu.  

 

Kandungan buku Temuan penelilian yang baik sekali dari kandungan buku ada tiga hal 

pada jawaban “A” yaitu pertama : diperhatikan perbedaan — perbedaan para siswa 

dalam penyampian materi pengajaran dan buku berusaha menanganinya adalah di 

dalam buku terdapat beberapa macam latihan dimana sesuai kemampuan-kemampuan 

yang bermacam-macam dari siswa, kedua : kosakata yang digunakan pada penampilan 

susunan bahasa yang adalah pengarang mengendalikan pada penampilan susunan 

bahasa melalui kosakata lama yang lelah dipahami oleh siswa dan telah mempelajari 

cara penggunaannya, sedangkan ketiga : pengaruh yang dhasilkan oleh pembaca 

tentang kebudayaan Arab Islam adalah , adalah pengarang menghormati kebudayaan 

Arab Islam dan menghargainya, di samping itu terdapat pada dua belas hal yang 

menunjukkan hal baik pada jawaban “B”, Sedangkan pada jawaban “C” ada dua orang 



dan "'D” hanya satu orang.  

 

Keterampilan berbahasa Temuan penelitian yang baik dari buku ajar bahasa Arab 

tentang keterampilan ajar bahasa Arab tentang keterampilan berbahasa nampak jelas 

dimana diharapkan akan dperoleh siswa pada akhir buku adalah 

keterampilan-keterampilan berbahasa dapat dibaca diharapkan akan diperoleh siswa 

pada akhir tingkatan walaupun buku tidak mencamtunkan secara jelas di samping itu 

keterampilan- keterampilan berbahasa yang popok yang difokuskan oleh buku adalah 

timbangan keterarapilan- ketempilan berbahasa yang empat jam dan tidak nampak 

pada buku perhatian khusus dengan keterampilan bunyi.  

 

Demikian seterusnya ada enam lagi jawaban baik yang terkumpul pada jawaban “B” dan 

“A” dan hanya 1 jawaban pada “C\ Metode Pengajaran Temuan penelitian yang baik dari 

metode pengajaran ada empat hal pada jawaban “B” diantaranya pertama : sejauh mana 

kita dapat mengetahui metode pengajaran yang dibangun oleh pengarang adalah 

pengarang belum menjelaskan, hanya saja para pakar pengajaran bahasa 

mengetahuinya setelah memeriksa bagian-bagian buku dan mengenalinya, kedua : 

sejauh mana metode mengajar ; irpj ikgjXM 



yang dibangun oleh pengarang sesuai dengan tujuan buku dan talsalahnya (dari 

metode-metode ini nahwu dan terjemah, menyimak, mengucapkan dan seterusnya) 

adalah pengarang memilih metode pengajaran yang sesua dengan tujuan buku, 

kekhususan-kekhususan para siswa, hanya saja pengarang melampaui pada praktek 

dasar-dasarnya. Tidak ada jawaban “C” dan “D”.  

 

Latihan-latihan dan evaluasi I emuan penelitian yang baik sekali dari latihan-latihan dan 

evaluasi adalah sejauh mana buku mencakup tugas-tugas rumah yang sesuai 

dilaksanakan oleh siswa sendiri adalah buku mencakup jumlah yang banyak tentang 

tugas rumah dimana siswa dapat melaksanakan sendirian dimana memberi mereka 

kadangkala keberhasilan dan kemampuan untuk menghasilkan demikian tiga jawaban B 

yang lainnya (yang baik) di samping terdapat pula jawaban buku tentang ujian dan 

evaluasi adalah pelajaran-pelajaran menyingkat pada latihan-latihan bahasa tanpa 

adanya soal-soal ijian atau pelajaran ulangan di mana akan terlasanakan dari situ 

evaluasi siswa dan hanya satu jawaban “C” Materi-materi penyerta Temuan penelitian 

yang baik dari materi-materi penyerta ada dua hal pada jawaban yang pertama : 

sejauhmana buku petunjuk guru yang menyertai buku dapat membantu untuk 

memahami falsafahnya dan cara penggunaannya adalah buku petunjuk guru kehilangan 

sebagian informasi yang menolong untuk memahami buku dengan baik dan 

mengetahui cara penggunaannya kedua : sejauhmana terlaksana saling 

menyempurnakan antara materi-materi pengajaran serta yang menyertai adalah 

pembaca merasa bahwa terdapat lingkaran yang hilang kadangkala antara 

materi-materi penyerta untuk buku.  

 

Tampilan buku Temuan penelitian yang baik dari tampilan buku ada enam hal pada 

jawaban “B” yang pertama : sejauhmana tampilan buku dianggap sesuai dan memotivasi 

untuk menggunakannya adalah pada buku terdapat sebagian unsur-unsur terdahulu. 

Yang kedua : sejauhmana daftar isi buka mencakup sebagian daftar isi secara global 

dimana tidak mempresentasikan analisis untuk unsur-unsur materi pengajaran pada 

buku sehingga membutuhkan pada siswa waktu untuk mencapainya dan seterusnya.  

 

Bentuk secara umum Temuan penelitian yang baik dari bentuk secara umum tentang 

sejauhmana dirasakan bahwa buku ini sesuai dengan program yang dipilih untuk itu 

adalah buku ini dianggap sesuai pada batas tertentu bagi program walaupun terdapat 

sebagian hal-hal negatif, juga terdapat pendorong penolong untuk menggunakan buku. 

2. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan pendapat siswa tentang buku 

ajar bahas Arab pada SMA Negeri 1 Ere Merasa seperti berikut ini: Dengan 

membandingkan antara empat tingktan evaluasi nampak bahwa tingkatan pertama 

(cocok sekali) = 42%, tingkatan kedua (cocok) M7%, tingkatan ketiga (tidak cocok) ~ 5% 

dan tingkatan keempat (tidak tahu) ~6% dimana menunjukkan bahwa buku ajar ini 



secara umum cocok = (53%) dan ketika dicetak ulang seyogianya memperhatikan dan 

mengembangkan yang lain sehingga buku ini menjadi lebih cocok lagi.  

 

Sesungguhnyaguru menggunakan bahasa Indonesia (bahasa perantara) untuk 

menerangkan, dimana pendapat siswa antara baik dan baik sekali, padahal para spesialis 

dalam pengajaran bahasa-bahasa mengatakan sesungguhnya mengandalkan bahasa 

Arab dalam menerangkan dan mengekan adanya bahasa perantara adalah lebih 

bermanfaat, lebih baik dan ini membutuhkan perhatian supaya para guru ahli.  

 

Sesungguhnya alat-alat peraga pada buku baik foto-foto dan gambar-gambar penjelas 

adalah goresan- goresan yang baik dimana perlu diperhatikan dan dilaksanakan oleh 

pelukis yang baik. Sepatutnya untuk memperhatikan pengadaan dan pembagian 

buku-buku penunjang bagi buku ajar siswa, khususnya bahwa tingkatan ini sudah 

remaja. Karena tingkat kemampuan siswa dalam bahasa Arab berbeda, begitu juga 

perbedaan pribad diantara mereka, maka ini semua membutuhkan perhatian dari 

pengarang buku.  

 

Sebagian siswa melihat bahwa bentuk-bentuk materi pengarang yang ada di buku 

kurang sesuai maka sepatutnyalah pengarang memperhatikan itu semua. KESIMPULAN 

Berdasarkan temuan penelitian ini sebagaimana yang dikemukakan pada bab IV, dapat 

disimpulkan bahwa endapat guru tentang buku ajar bahasa Arab pada SMA Negeri 1 

Ere Merasa dari segi dasar-dasar penyiapan buku, kandungan buku, keterampilan 

berbahasa, metode pengajaran, latihan-latihan dan evaluasi, materi penyerta, jnampilan 

buku dan kesan secara umum yang baik sekali 95 kali (68,5%), yang baik 36 kali (26%) 

dan yang kurang nk 5 kali (3,5%).  

 

Sedangkan pendapat siswa tentang buku ajar bahasa Arab pada SMA Negeri 1 Ere 

Merasa untuk ^gkat pertama (cocok sekali) 42%, tingkat kedua (cocok) 47%, tingkat 

ketiga (tidak cocok) 5% dan tingkat keempat ImiiigaiL) aujuJI dalil 3hjli jiintisJI jnjgallg 

ojujoJI adil gtiulill ^laJI ^niiall  
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