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Evaluasi Buku Ajar Bahasa Arab: Telaah Terhadap Instrumen Penilaian 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan Rusydi Ahmad Thu’aimah 

Abstract 

 Book of Learning Arabic language in this research is using scientific 

approach, but slightly it does not seem scientific look-alike, in reserving learning 

materials. In other words, there is no scientific activity in terms of providing 

materials and examination for evaluation. The purpose of this research is to 

acknowledge scoring of book of learning Arabic language curriculum 2013 grade 

XII published by Religious ministry affairs on instrument perspective of BSNP and 

Rusydi Ahmad Thu’aimah along with pros and cons from the book. This is a 

qualitative research along with library research, collecting data method used is 

documentation, and data analysis is content analysis, examined through validity 

by triangulation technique. The result is that of book of teaching Arabic language 

on perspective of BSNP instrument has four components; graphic suitability 

component with 90.7%, language suitability component with 87.5%, content 

suitability component with 69.4% and providing suitability component with 

66.6%. Scoring on learning book by Rusydi Ahmad Thu’aimah has four 

components; assisting data, CD audio, movies, and cards. Three other scoring 

are language creativity component with 71.4%, arranging learning book 

component with 60.0%, and content of learning book component with 56.8%. 

The pros of the book are on depth of content and material suits, logic fusha 

language, harmonic design of color, readable alphabet, proportional margin, and 

arranged page. While the cons are less scientific materials, inconsistency on 

punctuation of alphabet (harakat), unsuitability on picture with theme issued, no 

general evaluation in each chapter, providing materials, index, glossary, CD 

audio of listening section (istima’) and list of transliteration on Arab Latin, and 

less providing Indonesian culture.  

Keywords: evaluation; learning book; curriculum 2013; instruments. 
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Abstraksi 

Buku ajar bahasa Arab yang peneliti teliti ini  menggunakan pendekatan 
saintifik, akan tetapi belum terlihat sisi keilmiahannya dalam menyajikan materi-
materi pembelajaran, tidak didapati aktivitas-aktivitas saintifik dalam penyajian 
materi dan latihan evaluasinya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penilaian 
buku ajar bahasa Arab Kurikulum 2013 kelas XII terbitan Kemenag perspektif 
instrumen BSNP dan Rusydi Ahmad Thu’aimah beserta kelebihan dan 
kekurangan dari buku ajar tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 
dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), pengumpulan datanya 
menggunakan metode dokumentasi, sedangkan analisis data pada penelitian ini 
menggunakan metode analisis isi (content analysis), dan diuji validitas dengan 
teknik triangulasi. Hasil penelitian yang diperoleh adalah penilaian buku ajar 
perspektif instrumen BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) memiliki empat 
komponen, komponen kelayakan kegrafikan dengan prosentase 90,7%, komponen 
kelayakan bahasa dengan prosentase 87.5%, komponen kelayakan isi dengan 
prosentase 69,4% dan terakhir komponen kelayakan penyajian dengan prosentase 
66,6%. Penilaian buku ajar perspektif instrumen yang dibuat oleh Rusydi Ahmad 
Thu’aimah memiliki empat komponen, data umum dari buku ajar ini mencakup 
kelengkapan isi buku ajar, tidak ditemukan buku pendamping, kaset CD audio, 
film-film dan kartu-kartu. Tiga penilaian lainnya yang terukur adalah komponen 
keterampilan bahasa dengan prosentase 71,4%, komponen penyusunan buku ajar 
dengan prosentase 60.0%, dan komponen isi buku ajar dengan prosentase 56,8%. 
Kelebihan buku ajar ini terletak pada aspek kedalaman dan ketepatan materi, 
penggunaan bahasa fusha yang logis, warna desain harmonis dan seirama, huruf 
dan ukurannya dapat dibaca, marjin yang proporsional, dan angka halaman runtut. 
Adapun kekurangan buku ajar ini terletak pada aspek indikator yang kurang 
spesifik, pendekatan saintifik kurang tersentuh, pengharokatan kurang konsisten, 
gambar kurang sesuai dengan tema, tidak ditemukan evaluasi umum tiap akhir 
bab, materi pengayaan, indeks, glosarium, kaset CD audio pembealajaran 
istima’dan daftar transliterasi Arab-Latin, dan wawasan kebudayaan Indonesia 
kurang tersentuh. 

Kata Kunci: evaluasi; buku ajar; Kurikulum 2013; instrumen.  

1. Pendahuluan

Buku ajar mempunyai peran yang penting, buku ajar dapat memposisikan 

pembelajaran sebagai pembelajaran yang lebih berkualitas dan bermakna, menata 

kembali materi-materi ajar yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang tidak hanya aspek kognitif saja, akan tetapi 

aspek afektif dan psikomotorik juga termasuk. Maka dari itu, buku ajar merupakan 
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jendela dunia, sumber dari berbagai ilmu pengetahuan, dianggap sebagai salah 

satu pilar dasar dalam proses pembelajaran, menjadi sumber belajar yang 

mempertemukan guru dan peserta didik. 

Dewasa ini, banyak beredar di sekitar kita jenis buku ajar yang terkesan 

asal jadi, ala kadarnya dan masih didapati keserampangan menghiasi dan 

mendominasi penulisan buku ajar tersebut, terlebih lagi dalam bidang pengajaran 

bahasa Arab bagi non-Arab. Hal yang sering kita temukan adalah banyaknya buku 

yang beredar namun didominasi oleh cita rasa luar dan asing, yang tidak 

berdasarkan pada asas-asas objektif dalam penyusunannya.1 

Pendekatan saintifik dalam buku ajar merupakan pendekatan yang 

digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran, dalam buku ajar bahasa Arab 

kelas XII terbitan Kemenag telah tertulis bahwa tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai adalah peserta didik mampu menguasai materi ajar yang terdiri dari 

beberapa kompetensi (istima’, qiro’ah, kitabah, kalam) setelah adanya proses 

mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan.  

Peneliti mengamati buku ajar bahasa Arab K-13 menggunakan 

pendekatan saintifik, akan tetapi buku ajar yang telah banyak tersebar dan 

digunakan oleh madrasah-madarasah ini belum terlihat sisi keilmiahannya dalam 

menyajikan materi-materi pembelajarannya. Materi-materi yang disajikan tidak 

jauh berbeda, atau bahkan sama dengan materi yang disajikan dengan kurikulum 

lama, sehingga tidak ada kharateristik yang menonjol tentang keilmiahan materi 

buku ajar, dan tidak didapati aktivitas-aktivitas saintifik. 

                                                           
1
Abdullah Al-Ghali dan Abdul Hamid Abdullah, Menyusun Buku Ajar Bahasa Arab, 

(Padang: Akademia Permata 2012), hlm. xi 
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Implementasinya, dalam penyajian materi ajar masih terlihat 

pembelajaran satu arah, yaitu guru mengajar dan siswa hanya mendengarkan, hal 

ini terlihat pada pennulis buku ajar dalam menuangkan materi ajarnya. Misal, pada 

buku ajar kelas XII dalam bab pertama semester satu yang bertema Al- 

Hadhaarah Al –Islamiyyah, menurut pengamatan peneliti belum ada penyajian 

materi yang membuat peserta didik melakukan pengamatan hingga dapat 

merangsang mereka dalam mengenal budaya-budaya Islam di awal pembelajaran. 

Peneliti tidak menemukan gambar atau hal-hal yang dapat diamati yang 

menunjukkan budaya-budaya Islam ataupun tokoh-tokoh Islam yang bersejarah, 

padahal pada materi selanjutnya dalam istima’, hiwar dan qiro’ah membicarakan 

hal tersebut. Alangkah lebih baik jika disajikan gambar yang dapat merangsang 

dan membantu peserta didik dalam memahami pelajaran apa yang akan 

didapatkannya.  

Begitu juga pada proses bertanya, menurut peneliti belum ditemukan hal-

hal yang dapat merangsang peserta didik untuk aktif terlibat dalam proses 

pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terlintas dalam 

pikiran mereka karena belum ada hal-hal menarik yang dapat mereka amati 

dengan baik. 

Peneliti juga mengamati beberapa bentuk latihan yang terdapat dalam 

buku ajar, peneliti merasakan keganjalan pada materi istima’ yang soal latihannya 

tersajikan dalam buku siswa, padahal jika melihat tujuan pembelajaran istima’ 

adalah melatih pendengaran siswa tentang materi ajar, jika soal latihan istima’ 

tersajikan dalam buku siswa maka sama saja peserta didik tidak sedang dilatih 
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untuk mendengar, karena tanpa mendengar saja peserta didik dapat 

mengerjakannya sendiri.  

Adanya problematika di atas, maka peneliti memperhatikan penuh terkait 

urgensi penulisan buku ajar yang baik bagi proses pembelajaran di berbagai 

madrasah. Peneliti menganggap penting untuk melakukan studi evaluasi terhadap 

buku ajar Bahasa Arab kurikulum 2013. Hal ini didasarkan oleh Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Pelaksanaan PP No. 22 dan No. 23 tahun 2005 tentang Standar Isi dan Standar 

Proses memberi ruang untuk meningkatkan kualitas pengajaran di sekolah.  

Setelah mengetahui kurikulum baru (K-13) dan mengetahui masalah 

yang dihadapi dalam pembelajaran bahasa Arab, maka peneliti akan melakukan 

evaluasi buku ajar bahasa Arab Kurikulum 2013 Kelas XII terbitan Kemenag, 

buku ini menjadi pilihan peneliti sebagai bahan evaluasi karena menjadi acuan 

nasional dan telah lolos dari BSNP, namun ternyata setelah peneliti melakukan 

telaah lebih dalam, terdapat tidak adanya kesinambungan antara pendekatan 

kurikulum yang ditetapkan (pendekatan saintifik) dengan penyajian materi dalam 

buku ajar bahasa Arab. Kelas XII adalah tahapan terakhir dalam pembelajaran 

bahasa Arab di tingkat madrasah Aliyah, di sinilah peserta didik akan banyak 

belajar tentang budaya-budaya Indonesia dan Arab, sosio-cultural, dan akan 

menemukan ungkapan-ungkapan dengan bahasa yang lebih tinggi, maka dari itu 

peneliti ingin mengetahui sejauh mana buku ajar kelas XII terbitan Kemenag ini 

menyajikan materi-materi ajarnya dipadukan sesuai dengan teori Rusydi Ahmad 

Thu’aimah dalam penyusunan buku ajar bahasa Arab untuk pebelajar non-Arab.  
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Terkait dengan penilaian buku ajar, penulis menggunakan standarisasi 

yang telah diterbitkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). BSNP 

telah mengembangkan instrumen penilaian buku ajar untuk dapat dikategorikan 

sebagai buku standar. Menurut BSNP (2007), buku teks yang berkualitas wajib 

memenuhi empat unsur kelayakan, yaitu kelayakan isi/ materi, kelayakan 

penyajian, kelayakan kebahasaan, dan kelayakan kegrafikan.2 

Di samping mengevaluasi buku ajar dengan standar yang telah ditentukan 

BSNP, penulis merasa belum cukup untuk mengetahui kualitas buku ajar bahasa, 

karena yang dijadikan bahan penelitian adalah buku ajar bahasa Arab, maka 

peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait isi buku ajar dari segi materi 

ajar dan bahasanya, karena pembelajaran bahasa Arab mempunyai empat cakupan 

keterampilan bahasa dan tiga cakupan unsur-unsurnya. Sehingga peneliti 

menjadikan instrumen yang telah dibuat salah seorang pakar penyusun buku ajar 

bahasa Arab yang bernama Rusydi Ahmad Thu’aimah dalam bukunya yang 

berjudul “Dalîl ‘Amali fî I’dâd Al- Mawâd At- Ta’lîmiyyah Libarâmij Ta’lîm Al- 

‘Arobiyyah”. Peneliti lebih memilih instrumen yang telah dibuat Rusydi Ahmad 

Thu’aimah sebagai alat evaluasi buku ajar bahasa Arab karena dalam analisisnya 

lebiht rinci dari pada yang lain. Instrumen evaluasi buku ajar dibuatnya dan dibagi 

menjadi empat bagian, yaitu bagian tentang data umum,  penyusunan buku, isi 

buku, dan keterampilan-keterampilan bahasa.      

Berdasarkan permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang dapat 

diangkat yaitu: bagaimana penilaian buku ajar bahasa arab kurikulum 2013 kelas 

                                                           
2
 Mansur Muslich, Text Book Writing, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2010), hlm. 291. 
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xii terbitan kemenag perspektif badan standar nasional pendidikan (bsnp) dan 

rusydi ahmad thu’aimah?, serta apa kelebihan dan kekurangan dari hasil evaluasi 

buku ajar bahasa arab kurikulum 2013 kelas xii terbitan kemenag?. 

Peneliti mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 

2 Tahun 2008, Pasal 4 Ayat 1 yang menyatakan bahwa buku teks pelajaran pada 

jenjang pendidikan dasar dan menengah dinilai kelayakan pakainya terlebih 

dahulu oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Sebelum digunakan oleh 

pendidik dan/atau peserta didik sebagai sumber belajar di satuan pendidikan. 

Kelayakan buku teks ditetapkan oleh Menteri.3  

Buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang digunakan pada 

satuan pendidikan dasar dan menengah dipilih dari buku-buku teks pelajaran yang 

telah ditetapkan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi penilaianj kelayakan dari 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).4 Penilaian buku teks pelajaran 

pendidikan dasar dan menengah yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional 

Pendidikan (BSNP) terdapat butir-butir penilaian dan deskripsinya yang 

digunakan sebagai acuan dalam menilai kualitas buku ajar sehingga buku ajar 

tersebut dapat digunakan dalam proses pembelajaran.   

Terkait dengan penilaian bahan ajar berupa buku teks ini, Badan Standar 

Nasional Pendidikan (BSNP) telah mengembangkan instrumen penilaian buku 

teks. Instrumen tersebut digunakan untuk menentukan kelayakan sebuah buku 

teks untuk dapat dikategorikan sebagai buku standar. Menurut BSNP (2007), buku 

                                                           
3 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan –Badan Penelitian dan Pengembangan-, 

Penilaian Buku Teks Pelajaran, diambil dari: http://litbang.kemdikbud.go.id/index.php/penilaian-
buku-teks-pelajaran. Diakses pada hari Rabu, 22 Februari 2017 pukul  10:11 WIB.  

4 Tim Redaksi Fokusmedia, Himpunan Peraturan Perundangan Standar Nasional 
Pendidikan (Bandung: Fokusmeia, 2005) hlm. 163.  
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teks yang berkualitas wajib memenuhi empat unsur kelayakan, yaitu kelayakan 

isi/ materi, kelayakan penyajian, kelayakan kebahasaan, dan kelayakan 

kegrafikan. Keempat unsur tersebut kemudian dijabarkan dalam instrumen-

instrumen yang cukup rinci, sehingga siapa saja bisa menerapkannya. Instrumen 

ini bisa dipakai penulis buku sebagai dasar penentuan layak tidaknya buku teks 

dipakai untuk kepentingan pembelajaran di tingkat satuan pendidikan tertentu.5 

Buku ajar bahasa Arab yang diperuntukkan bagi orang Arab pastinya 

berbeda dengan buku ajar bahasa Arab untuk non Arab, maka dari itu peneliti 

tidak hanya berhenti menelaah buku ajar hanya dengan instrumen yang dibuat 

BSNP, akan tetapi menelaah lebih lanjut dengan instrumen yang telah dibuat oleh 

Rusydi Ahmad Thu’aimah dalam bukunya yang berjudul “Dalîl ‘Amali fî I’dâd 

Al- Mawâd At- Ta’lîmiyyah Libarâmij Ta’lîm Al- ‘Arobiyyah”. Buku yang ditulis 

Rusydi Ahmad Thu’aimah mengupas banyak tentang penyusunan buku ajar 

bahasa Arab yang di dalamnya juga terdapat instrumen evaluasi buku ajar bahasa 

Arab untuk pebelajar non Arab. Penilaiannya dalam kualitas buku ajar bahasa 

Arab mencakup data umum buku, penyusunan buku, isi buku dan keterampilan 

bahasa yang di setiap bagian tersebut terdapat beberapa sub penilaian.   

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penilaian buku ajar bahasa Arab 

Kurikulum 2013 kelas XII terbitan Kemenag perspektif instrumen BSNP dan 

Rusydi Ahmad Thu’aimah beserta kelebihan dan kekurangan dari buku ajar 

tersebut.  

 

                                                           
5
 Mansur Muslich, Text Book Writing, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2010), hlm. 291. 
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2. Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian 

kepustakaan (library research), pengumpulan datanya menggunakan metode 

dokumentasi, sedangkan analisis data pada penelitian ini menggunakan metode 

analisis isi (content analysis), dan diuji validitas dengan teknik triangulasi. 

Berikut pemaparan tahapan peneliti dalam melakukan analisis isi: 

a. Merumusakan masalah  

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penilaian 

Buku Ajar Bahasa Arab Kurikulum 2013 Kelas XII terbitan 

Kemenag perspektif instrumen BSNP dan Rusydi Ahmad Thu’aimah 

dan apa aplikasinya dalam dunia pembelajaran. 

b. Membangun kerangka teori dan menentukan unit analisis dan 

kategorisasi 

Membuat beberapa teori yang berkaitan dengan pokok pembahasan 

penelitian dan pembuatan alat ukur/ kategori yang digunakan untuk 

analisis didasarkan pada rumusan masalah dan acuan tertentu dari 

Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang disesuaikan 

dengan kategori yang telah tertera dalam instrumen penilaian 

kelayakan isi, penyajian, bahasa dan kegrafikan dan juga dari Rusydi 

Ahmad Thu’aimah yang disesuaikan dengan kategori yang telah 

tertera dalam instrumen penilaian isi buku dan keterampilan-

keterampilan bahasa . 
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c. Melakukan uji validitas 

Setelah melakukan analisis dari beberapa item pada dua instrumen, 

selanjutnya adalah melakukan uji validitas, pada tahap ini kategori 

yang telah didapat ditinjau kembali berdasarkan landasan teori yang 

telah dijabarkan dalam kajian teori tentang aspek-aspek penilaian 

buku ajar sehingga dapat dicocokkan apakah ada kesesuaian antara 

data yang telah diperoleh dengan aspek-aspek penting penilaian 

buku ajar. Setelah semua data diproses kemudian diinterpretasikan 

maknanya.    

d. Melakukan pembacaan data 

Setelah diuji kevalidan data yang telah diperoleh, selanjutnya adalah 

pembacaan data, yaitu dengan mengecek kembali butir-butir 

penilaian dan landasan penilaiannya dengan tujuan agar tidak ada 

yang terlewat atau adanya kekurangan. 

e. Melakukan analisis dan interpretasi data penelitian Peneliti 

melakukan analisis terhadap buku ajar bahasa Arab kelas XII 

Kurikulum 2013 terbitan Kemenag dengan menggunakan instrumen 

BSNP dan Rusydi Ahamd Thu’aimah. Setelah analisis, peneliti 

melakukan interpretasi data dengan menafsirkan hasil analisis.  

 

 

 

 



 

 

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penilaian Buku Ajar Bahasa Arab perspektif Instrumen 

BSNP 

Penilaian buku ajar bahasa Arab menurut instrumen 

terdiri dari komponen 

Berikut hasil penilaiannya:

Berdasarkan dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa penilaian 

buku ajar bahasa Arab perspekrtif instrumen BSNP mempunyai empat 

komponen penilaian. Komponen kelayakan kegrafikan dengan 

prosentase 90,7% pada buku ajar ini memiliki kualitas paling bagus 

dari pada tiga komponen yang lainnya, selanjutnya komponen 

kelayakan bahasa dengan prosentase 87.5%, komponen kelayakan isi 

dengan prosentase 69,4% dan terakhir komponen kelayakan penyajian 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Kelayakan 

11 

Hasil dan Pembahasan 

Penilaian Buku Ajar Bahasa Arab perspektif Instrumen 

Penilaian buku ajar bahasa Arab menurut instrumen 

terdiri dari komponen kelayakan isi, penyajian, bahasa dan kegrafikan

Berikut hasil penilaiannya: 

Berdasarkan dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa penilaian 

buku ajar bahasa Arab perspekrtif instrumen BSNP mempunyai empat 

komponen penilaian. Komponen kelayakan kegrafikan dengan 

prosentase 90,7% pada buku ajar ini memiliki kualitas paling bagus 

pada tiga komponen yang lainnya, selanjutnya komponen 

kelayakan bahasa dengan prosentase 87.5%, komponen kelayakan isi 

dengan prosentase 69,4% dan terakhir komponen kelayakan penyajian 

Kelayakan 
isi

Kelayakan 
Penyajian

Kelayakan 
Bahasa

Kelayakan 
Kegrafikan

69.4% 66.6%

87.5% 90.7%

Penilaian Buku Ajar Bahasa Arab perspektif Instrumen 

Penilaian buku ajar bahasa Arab menurut instrumen BSNP 

penyajian, bahasa dan kegrafikan. 

 

Berdasarkan dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa penilaian 

buku ajar bahasa Arab perspekrtif instrumen BSNP mempunyai empat 

komponen penilaian. Komponen kelayakan kegrafikan dengan 

prosentase 90,7% pada buku ajar ini memiliki kualitas paling bagus 

pada tiga komponen yang lainnya, selanjutnya komponen 

kelayakan bahasa dengan prosentase 87.5%, komponen kelayakan isi 

dengan prosentase 69,4% dan terakhir komponen kelayakan penyajian 
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dengan prosentase 66,6% menjadi nilai terndah dari kualitas buku 

ajar. 

 

3.2. Penilaian Buku Ajar Bahasa Arab perspektif Instrumen 

Rusydi Ahmad Thu’aimah

Penilaian buku ajar bahasa Arab menurut instrumen Rusydi 

Ahmad Thu’aimah terdiri dari komponen penyusunan buku ajar, isi 

buku ajar dan keterampilan bahasa. Berikut hasil pe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa penilaian 

buku ajar bahasa Arab perspekrtif instrumen Rusydi Ahmad 

Thu’aimah mempunyai tiga komponen penilaian yang dapat terukur. 

Komponen keterampilan bahasa dengan prosentase 71,4% pada buku 

ajar ini memiliki kualitas paling bagus dari pada dua komponen yang 

lainnya, selanjutnya komponen penyusunan buku ajar dengan 
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Buku Ajar
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Bahasa

60.0% 56.8%

71.4%

dengan prosentase 66,6% menjadi nilai terndah dari kualitas buku 

Penilaian Buku Ajar Bahasa Arab perspektif Instrumen 

Rusydi Ahmad Thu’aimah 

Penilaian buku ajar bahasa Arab menurut instrumen Rusydi 

Ahmad Thu’aimah terdiri dari komponen penyusunan buku ajar, isi 

buku ajar dan keterampilan bahasa. Berikut hasil penilaiannya:

Berdasarkan dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa penilaian 

buku ajar bahasa Arab perspekrtif instrumen Rusydi Ahmad 

Thu’aimah mempunyai tiga komponen penilaian yang dapat terukur. 

Komponen keterampilan bahasa dengan prosentase 71,4% pada buku 

memiliki kualitas paling bagus dari pada dua komponen yang 

lainnya, selanjutnya komponen penyusunan buku ajar dengan 

dengan prosentase 66,6% menjadi nilai terndah dari kualitas buku 

Penilaian Buku Ajar Bahasa Arab perspektif Instrumen 

Penilaian buku ajar bahasa Arab menurut instrumen Rusydi 

Ahmad Thu’aimah terdiri dari komponen penyusunan buku ajar, isi 

nilaiannya: 

Berdasarkan dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa penilaian 

buku ajar bahasa Arab perspekrtif instrumen Rusydi Ahmad 

Thu’aimah mempunyai tiga komponen penilaian yang dapat terukur. 

Komponen keterampilan bahasa dengan prosentase 71,4% pada buku 

memiliki kualitas paling bagus dari pada dua komponen yang 

lainnya, selanjutnya komponen penyusunan buku ajar dengan 
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prosentase 60.0%, dan terakhir komponen isi buku ajar dengan 

prosentase 56,8% menjadi nilai terendah dari kualitas buku ajar. 

3.3. Kelebihan dan Kekurangan Buku Ajar Bahasa Arab Kelas 

XII Kurikulum 2013 Terbitan Kemenag 

Setiap buku ajar mempunyai khas masing-masing, di 

dalamnya terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan tersendiri. 

Berikut ini peneliti menyajikan tabel kelebihan dan kekurangan dari 

buku ajar bahasa Arab Kelas XII Kurikulum 2013 Terbitan Kemenag: 

NO KOMPONEN KELEBIHAN KEKURANGAN 

1. Isi a. Semua isi materi 
dalam buku ajar 
sudah sesuai 
dengan KI dan 
KD yang 
ditentukan dalam 
Kurikulum 2013. 
Materi dalam 
buku ajar sudah 
lengkap mecakup 
empat 
keterampilan 
berbahasa dan 
unsur-unsur 
bahasa yang 
disajikan dengan 
runtut pada setiap 
bab nya.  

b. Latihan dan 
evaluasi yang 
digunakan dalam 
materi tarkib 
berkaitan dengan 
tema. 
 

 

a. Indikator yang 
tertuang dalam buku 
ajar terkesan kurang 
spesifik, sehingga 
sulit teridentifikasi 
ketercapaiannya 
dalam materi ajar. 
Indikator dari bab I 
hingga bab V sama 
semua, hanya 
merubah tema saja.  

b. Terdapat beberapa 
konsep gramatika 
yang ditulis kurang 
konsisten, terutama 
pada penulisan 
harakat huruf. 

c. Beberapa gambar 
yang disajikan 
kurang sesuai 
dengan isi materi 
ajar dan kurang 
aktual. 

d. Contoh dan kasus 
yang disajikan, 
terutama nama-
nama yang 
digunakan dalam 
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materi kurang sesuai 
dengan kebudayaan 
Indonesia, semua 
nama yang ada 
adalah nama Arab. 

e. Tidak didapati 
latihan dan evaluasi 
umum di tiap akhir 
bab. Latihan dan 
evaluasi pada buku 
ajar ini kurang 
variatif, kebanyakan 
bentuk evaluasi 
hanya berupa latihan 
pola dan tidak 
sampai peserta didik 
dapat mengeksplor 
sendiri. Pertanyaan 
pada latihan istima’ 
disajikan dalam 
buku ajar siswa, 
seharusnya di buku 
guru saja agar 
latihan istima’ 
tercapai tujuan 
pembelajarannya.   

f. Tidak didapati 
materi pengayaan 
dalam buku ajar 
kecuali hanya pada 
materi tarkib, 
padahal indikator 
dalam buku ajar ini 
menuntut 
keberhasilan di 
empat keterampilan 
bahasa.  

2. Penyajian a. Konsep materi 
ajar dan latihan 
disajikan secara 
runtut dari yang 
mudah ke yang 
sulit. 

b. Buku ajar 
menyajikan kata 
pengantar, 

a. Porsi penyajian 
materi tiap bab 
dalam buku ajar 
kurang proporsional. 
Ada materi yang 
tersajikan dua kali 
padahal tidak ada 
dalam KD, dan ada 
materi yang sangat 
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pendahuluan dan 
petunjuk 
penggunaan buku 
sebagai pedoman 
siswa dalam 
proses 
pembelajaran.  

sedikit ulasannya. 
b. Latihan dan evaluasi 

disajikan kurang 
konsisten. Ada sub 
bab materi yang 
dilanjutkan dengan 
beragam bentuk 
latihan, akan tetapi 
ada juga beberapa 
materi hanya 
tersajikan satu 
bentuk latihan, 
bahkan ada yang 
tidak menyajikan 
latihan.  

c. Buku ajar tidak 
menyajikan indeks, 
glosarium dan daftar 
transliterasi Arab-
Latin. 

d. Daftar pustaka yang 
digunakan sebagai 
rujukan penyusunan 
buku ajar kurang 
mutakhir, karena 
tahun terbitnya lebih 
dari lima tahun dari 
terbitan buku ajar.       

e. Buku ajar tidak 
menyertakan CD 
materi audio untuk 
pelajaran istimâ’. 

f. Penyajian materi 
dalam buku ajar ini 
kurang berdasarkan 
pada pendekatan 
saintifik 
(mengamati, 
menanya, mencoba, 
menalar dan 
menanya), karena 
tidak ada kata 
perintah yang 
menunjukkan 
pekerjaan di atas. 
Ada beberapa materi 
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ajar yang tidak 
disertai kalimat 
perintah, sehingga 
penyajian materi 
terkesan kurang 
interaktif. 

3. Bahasa a. Sudah 
menggunakan 
Bahasa Arab 
Fusha dalam 
penyajian materi 
pada buku ajar. 

b. Banyak dari 
kalimat yang 
digunakan dalam 
teks adalah 
kalimat yang 
logis dan lugas, 
sehingga mudah 
dipahami peserta 
didik dan 
langsung pada 
sasaran (pokok 
bahasan). 

c. Istilah yang 
digunakan dalam 
buku ajar telah 
mengacu pada 
perkembangan 
siswa, seperti 
kosa kata yang 
aktual. 

a. Ada beberapa istilah 
dalam buku ajar ini 
yang kurang akurat 
dalam penggunaan 
kata perintah, istilah 
yang digunakan 
merupakan istilah 
yang jarang 
digunakan orang 
Arab. 

b. Ada kalimat 
perintah yang hanya 
menggunakan 
bahasa Indonesia, 
tidak didahului 
bahasa Arab. 

4. Kegrafikan a. Ukuran buku 
sesuai dengan isi 
materi yang 
tertuang dalam 
buku teks. 
Banyaknya 
materi dan font 
yang digunakan 
sesuai dengan 
ukuran buku. 

b. Desain kover 
muka, punggung 
dan belakang 
harmonis, garis 

a. Ukuran buku kurang 
sesuai dengan 
standar ISO. 

b. Desain gambar 
kover muka kurang 
menarik, dan kurang 
dapat dipahami. 

c. Gambar yang 
disajikan dalam 
buku ajar kurang 
konsisten, kurang 
memberikan 
ilustrasi yang tepat 
untuk peserta didik. 
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bersambung dan 
warna menyatu. 

c. Warna yang 
digunakan 
sampul buku dan 
isi buku seirama, 
harmonis dan 
menarik. 

d. Huruf yang 
digunakan bukan 
merupakan huruf 
dekorasi, ukuran 
huruf sesuai 
dengan tingkat 
peserta didik 
sehingga mudah 
terbaca. 

e. Tata letak judul 
bab, kata 
pengantar, 
pendahuluan dan 
petunjuk 
penggunaan buku 
semuanya setara 
dan konsisten, 
mengikuti pola 
tata letak yang 
telah ditetapkan. 

f. Marjin yang 
digunakan 
proporsional 
terhadap ukuran 
buku, termasuk 
marjin antara 
halaman ganjil 
dan genap 
berdampingan 
proporsional.  

g. Angka halaman 
urut dan 
penempatannya 
sesuai dengan 
pola tata letak. 

h. hiasan/ ilustrasi 
pada halaman 
tidak 

d. Penempatan unsur 
tata letak kurang 
konsisten, ada yang 
salah peletakkan sub 
judul materi dan 
label latihan, ada 
yang peletakkannya 
melebihi porsi.  

e. Beberapa susunan 
teks pada akhir 
paragraf kurang 
jelas, terdapat 
widow dan orphans. 
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mengganggu 
kejelasan, 
penyampaian 
informasi pada 
teks. 

i. Ilustrasi yang 
ditampilkan 
mempunyai 
goresan garis dan 
raster yang jelas 
sehingga tidak 
menimbulkan 
salah 
pemahaman. 

Setelah diketahui beberapa kelebihan dan kekurangan buku ajar 

bahasa Arab Kelas XII Kurikulum 2013 Terbitan Kemenag, maka penerbit 

dapat mempertimbangkan hasil telaah dan analisis peneliti dan bisa 

melakukan evaluasi pada penerbitan buku ajar edisi  selanjutnya. Evaluasi 

ini dimaksudkan agar buku ajar bahasa Arab, khususnya kelas XII tingkat 

Madrasah Aliyah mempunyai kualitas yang lebih baik sesuai dengan target 

capaian Kurikulum 2013.  

 

4. Simpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan sesuai dengan pokok 

pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa kualitas buku ajar bahasa Arab 

Kelas XII Kurikulum 2013 Terbitan Kemenag adalah sebagai berikut: 

1. Penilaian buku ajar perspektif instrumen BSNP (Badan Standar Nasional 

Pendidikan) memiliki empat komponen, komponen kelayakan kegrafikan 

dengan prosentase 90,7% yang pada buku ajar ini memiliki kualitas paling 

bagus dari pada tiga komponen yang lainnya, selanjutnya komponen 
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kelayakan bahasa dengan prosentase 87.5%, komponen kelayakan isi dengan 

prosentase 69,4% dan terakhir komponen kelayakan penyajian dengan 

prosentase 66,6% menjadi nilai terndah dari kualitas buku ajar. Berdasarkan 

penilaian BSNP, buku ajar ini telah memaparkan materi-materi yang sesuai 

dengan Kurikulum 2013, namun ada beberapa yang menjadi nilai kurang dari 

buku ajar ini karena aspek indikator yang disajikan kurang spesifik, 

pemberian harokat kurang konsisten, gambar kurang sesuai dengan tema, 

evaluasi umum tiap akhir bab tidak ada, materi pengayaan tidak ditemukan, 

wawasan kebudayaan Indonesia kurang tersentuh, dan porsi penyajian materi 

kurang proporsional 

2. Penilaian buku ajar perspektif instrumen yang dibuat oleh Rusydi Ahmad 

Thu’aimah memiliki empat komponen, data umum dari buku ajar ini 

mencakup kelengkapan isi buku ajar, tidak ditemukan buku pendamping, 

kaset CD audio, film-film dan kartu-kartu. Tiga penilaian lainnya yang 

terukur adalah komponen keterampilan bahasa dengan prosentase 71,4% 

yang pada buku ajar ini memiliki kualitas paling bagus dari pada dua 

komponen yang lainnya, selanjutnya komponen penyusunan buku ajar 

dengan prosentase 60.0%, dan terakhir komponen isi buku ajar dengan 

prosentase 56,8% menjadi nilai terendah dari kualitas buku ajar. Berdasarkan 

instrumen penilaian Rusydi Ahmad Thu’aimah, buku ajar ini telah 

menyajikan materi-materi yang sesuai dengan fase pendidikan anak, 

menyajikan materi dan soal-soal latihan dari yang mudah ke yang sulit, akan 

tetapi menjadi nilai kurang karenas tidak ditemukan kaset CD audio 
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pembealajaran istima’, pendekatan saintifik kurang tersentuh dalam buku 

ajar, istilah yang kurang akurat, dan adanya kalimat perintah yang tidak 

berbahasa Arab. 

3. Buku ajar ini mempunyai kelebihan dan kekurangan, kelebihan dari buku ajar 

ini terletak pada aspek kedalaman dan keluasan materi, latihan & evaluasi 

pada materi tarkîb, penyajian materi dari yang mudah ke yang sulit, 

penyajian pra-materi sebagai pedoman penggunaan buku ajar, penggunaan 

bahasa fusha yang logis dan lugas serta istilah yang kontemporer, ukuran 

buku yang sesuai isi materi, warna desain kover muka, punggung dan 

belakang harmonis dan seirama, huruf dan ukurannya sesuai dan dapat 

dibaca, tata letak gambar dan ilustrasi yang sesuai pola, marjin yang 

proporsional, dan angka halaman runtut. Adapun kekurangan buku ajar ini 

terletak pada aspek indikator yang kurang spesifik, pemberian harokat kurang 

konsisten, gambar kurang sesuai dengan tema, evaluasi umum tiap akhir bab 

tidak ada, materi pengayaan tidak ditemukan, wawasan kebudayaan 

Indonesia kurang tersentuh, porsi penyajian materi kurang proporsional, 

penyajian latihan evaluasi kurang konsisten, tidak tersajikan indeks, 

glosarium dan daftar transliterasi Arab-Latin, daftar pustaka kurang mutakhir, 

tidak ditemukan kaset CD audio pembealajaran istima’, pendekatan saintifik 

kurang tersentuh dalam buku ajar, istilah yang kurang akurat, kalimat 

perintah yang tidak berbahasa Arab, ukuran buku tidak sesuai standar ISO, 

desain gambar sulit dipahami, dan terdapat widow dan orphans pada akhir 

paragraf. 
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Berdasarkan penelitian ini, peneliti memberikan rekomendasi kepada 

Kementerian Agama (Kemenag) yang mempunyai wewenang dan induk dari 

lembaga pendidikan agama, hendaknya buku ajar bahasa Arab diikut sertakan 

dalam uji verivikasi Puskurbuk dan divalidasikan oleh Tim Pengembang 

Kurikulum (TPK) setempat, sehingga buku ajar bahasa Arab dapat dinilai secara 

tim dan bukan hanya sekedar satu editor. Ke depannya, akan lebih baik jika buku 

siswa memiliki edisi kedua, ketiga dan seterusnya sehingga secara bertahap dapat 

meningkatkan kualitas buku ajar bahasa Arab. 

Berikut saran-saran yang peneliti paparkan berdasarkan hasil penelitian, 

bagi guru sebagai pengguna buku ajar yang mengajarkan peserta didik, hendaknya 

tidak secara instan menggunakan buku ajar tanpa melakukan kajian kesesuaian 

buku dengan kurikulum yang berlaku dan penggunaan bahasa Arab yang baku. 

Jika ada kesalahan kata atau penyajian yang kurang sesuai sebaiknya dapat 

dibenarkan dan dikembangkan sesuai dengan yang sebenarnya. Bagi peneliti, 

sebaiknya agar dapat mengontak dan mengadakan wawancara kepada penulis 

buku bahasa Arab yang diteliti sebagai bahan konfirmasi atas apa yang peneliti 

nilai, sehingga info-info terkait penulisan buku bahasa Arab dapat diketahui. 

Bagi penerbit buku, alangkah lebih baik jika dalam penyusunan buku ajar 

memperhatikan kualitas komponen-komponen penilaian berdasarkan pada standar 

yang dibuat oleh BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) yang meliputi 

komponen kelayakan isi, penyajian, bahasa dan kegrafikan. Hendaknya 

menyajikan indikator yang lebih spesifik dan rinci sesuai dengan target 

pembelajaran, konsep gramatika sebaiknya benar-benar diteliti, penyajian isi 
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materi sebaiknya berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam K-13 

(pendekatan saintifik), materi istima’ akan lebih baik dilengkapi dengan kaset CD 

audio dan pertanyaan dari latihan istima’ agar tidak disajikan dalam buku siswa. 

Selanjutnya, alangkah lebih baik baik lagi jika memperhatikan kualitas buku ajar 

bahasa Arab yang baik untuk pebelajar Indonesia dengan melihat beberapa 

instrumen yang telah dibuat oleh beberapa pakar penyusunan buku ajar, seperti 

Rusydi Ahmad Thu’aimah yang instrumen  penilaiannya sangat rinci dan spesifik. 
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