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Tabel  

Instrumen Penilaian Buku Ajar menurut Rusydi Ahmad Thu’aimah 

 

NO 
BUTIR PENILAIAN 

KET 
DASAR PENYUSUNAN BUKU 

1. Apa sumber acuan penulis dalam menyusun buku ajar bahasa arab untuk 

penutur asing? 

Pengajaran bahasa arab untuk penutur asing memiliki proses tertentu 

walaupun serupa dengan pembelajaran bahasa arab bagi penutur asli 

(√) 

Langkah-langkah pembelajaran bahasa arab utuk penutur asing selaras 

dengan pengajaran bahasa arab untuk penutur asli dan pembelajaran dua 

bahasa berjalan dalam tahapan yang sama 

 

Buku ajar hanyalah sekumpulan teks- teks yang dipilih tanpa 

menggambarkan dengan jelas karakter proses pembelajaran bahasa arab 

untuk penutur asing   

 

2. Apa studi pendahuluan penulis dalam dasar penyusunan buku ajar? 

penulis mengambil acuan pada penelitian-penelitian terdahulu seputar 

pelajar dan karakter mereka serta mengenai bahan ajar (fonem, morfem, 

sintaksis) dan konsep-konsep budaya serta menyebutkan judul-judul 

penelitian serta suber-sumbernya 

√ 

bahan ajar mencerminkan usaha penulis dalam memanfaatkan 

penelitian-penelitian terdahulu meski tanpa menyebutkan judul dan 

sumbernya 

(…..) 

buku ajar tampak tidak teratur, baik dalam pemilihan materi dan 

penyusunannya,  hal ini dikarenakan penulis tidak memanfaatkan 

penelitian-penelitian terdahulu sebagai acuan 

(…..) 

3. Seberapa jauh masa percobaan buku ajar menuju tahap akhir produksi? 

masa percobaan buku ajar dilakukan secara sempurna dalam waktu 

yang cukup, serta telah melalui proses perbaikan dan peninjauan ulang 

dari hasil penelitian 

(…..) 



percobaan dilakukan dalam waktu yang singkat, dan tidak terdapat 

indikasi adanya pemanfaatan dari hasil percobaan 

(…..) 

tidak dilakukan percobaan buku ajar, buku ajar diproduksi bersamaan 

dengan selesainya penulisan buku ajar 

√ 

4. Seberapa jauh kesesuaian jumlah materi dengan rencana penulisan buku ajar? 

jumlah materi sesuai dengan keterampilan bahasa yang diharapkan dan 

sesuai dengan durasi waktu pembelajran 

(…..) 

jumlah materi sesuai dengan keterampilan bahasa yang diharapkan 

namun rencana durasi pembelajaran tidak jelas 

√ 

jumlah materi tidak sesuai dengan keterampilan bahasa ataupun durasi 

waktu sehingga mewajibkan guru untuk beradaptasi dengan materi-

materi tambahan atau mengganti materi yang kurang 

(…..) 

5. Seberapa jangkauan masyarakat pengguna buku ajar, serta kemampuan buku 

ajar dalam memenuhi kebutuhan masyarakat? 

adanya keragaman tema yang membantu sebagaian besar siswa dan 

memenuhi kebutuhan mereka dalam mempelajari bahasa arab 

(…..) 

materi disusun dalam tema tertentu sehingga hanya dapat memenuhi 

kebutuhan sekelompok tertentu dari siswa 

√ 

materi disusun dalam tema-tema kuno dan hanya mengambil dari kitab-

kitab lain tanpa berusaha untuk memenuhi kebutuhan siswa 

(…..) 

 

  



NO 
BUTIR PENILAIAN 

KET 
ISI BUKU AJAR 

1. Seberapa jauh kesesuaian penyusunan bahan ajar dengan jadwal guru dan jam 

pelajaran? 

bahan ajar disusun menjadi materi-materi tertentu tanpa mengacaukan 

jadwal guru 

(…..) 

bahan ajar disusun dalam kesatuan materi dan guru dapat bertindak 

sesuai kehendaknya 

(…..) 

bahan ajar disusun tanpa point- point yang jelas atau pembagian tertentu √ 

2. Seberapa jauh kesesuaian tahapan materi dalam penyajian bahan ajar? 

bahan ajar disusun secara bertahap dan perlahan pada tiap materi baik 

mufrodat, tarakib, teks-teks serta konsep budaya sehingga siswa tidak 

merasakan perpindahan yang tiba-tiba pada tiap materi 

(…..) 

bahan ajar disusun secara bertahap dan perlahan pada materi-materi 

tertentu namun siswa masih merasakan perpindahan yang tiba-tiba pada 

beberapa materi yang lain 

(…..) 

penyusunan bahan ajar nampak tidak teratur, terkadang nampak 

berlebih pada materi tertentu dan nampak kurang pada materi yang lain 

tanpa adanya tahapan-tahapan atau pola yang konsisten 

√ 

3. Seberapa jauh kontribusi penyusunan materi dalam mengenalkan aspek-aspek 

bahan ajar? 

bahan ajar menjadi sangat menyenangkan dengan susunan materi yang 

baik sehingga membantu pembaca mendapatkan apa yang mereka mau 

dengan mudah – dengan penampilan yang konsisten 

(…..) 

bahan ajar disusun dengan metode yang menjadikan sebagian informasi 

terasa sulit 

(…..) 

penyusunan bahan ajar tidak didasari oleh suatu sistem apapun, pada 

buku tersebut tidak disediakan indeks untuk memudahkan pembaca 

mendapatkan apa yang mereka inginkan 

√ 

4. Seberapa jauh kesesuaian bahan ajar dengan tingkat umur pelajar serta 



kesesuaian pada tingkat perhatian mereka? 

bahan ajar disusun sesuai dengan tingkatan umur pelajar, sehingga 

pembaca merasa bahwa penulis mempertimbangkan mental pembaca 

dan memberikan perhatian kepada mereka 

√ 

Pada bahan ajar terdapat sebagian susunan dan point-point yang tidak 

sesuai dengan karakter pelajar sehinggapembaca merasa bahwa 

terkadang penulis memperlakukan pelajar yang dewasa seperti anak-

anak begitupun sebaliknya 

(…..) 

Sebagai besar bahan ajar tidak sesuai dengan umur pelajar dan perhatian 

mereka 

(…..) 

5. Seberapa jauh pertimbangan individual differences dalam penyajian bahan ajar 

dan fungsi buku bekerja dalam mengadapi perbedaan individu? 

Adanya pengulangan penjelasan konsep nahwu atau kaidah imla’ yang 

membantu bagi pembelajaran yang lambat 

(1) 

Terdapat banyak latihan yang sesuai dengan tingkat perbedaan pelajar (2) 

Menyajikan bacaan tambahan sehingga pelajar dapat mengekplorasi 

bacaan tersebut 

(1) 

Menggunakan banyak kegiatan pembelajaran dan media pembelajaran (1) 

Menyebutkan sumber referensi dan buku-buku untuk bahan bacaaan 

bebas atau tambahan 

(1) 

Terdapat interpretasi tersendiri pada sebagian konsep-konsep dan istilah 

sulit 

(1) 

6. Seberapa jauh penulis bersandar pada guru dalam menyampaikan bahan ajar 

baik teks maupun latihan? 

cakupan buku meliputi bahan ajar tambahan sehingga membantu pelajar 

untuk belajar otodidak dan meringankan peran guru dalam memberi 

contoh dan pengarahan 

(…..) 

buku ajar memberi perhatian yang besar kepada guru, guru memegang 

peran terbesar dan tanggung jawab dalam menyampaikan bahan ajar 

dan menyelesaikan latihan-latihan 

√ 



Penulis buku membebankan penuh pada guru dalam menyampaikan 

teks maupun dalam meneyelesaikan tugas dan latihan 

 

7. Seberapa jauh kepadatan mufrodat yang disajikan pada awal bab dalam buku? 

mufrodat yang disajikan relatif sedikit pada awal bab sebab penulis 

lebih memperhatikan dalam pengajaran struktur bahasa dan cara 

penggunaan mufrodat 

(…..) 

pada awal bab penulis lebih memperhatikan mufrodat dan 

penggunaannya pada suatu konteks begitu juga kuantitas struktur 

bahasa yang diajarkan 

(…..) 

pada awal bab terbatas pada penyajian mufrodat dalam bentuk tabel 

yang terlihat seperti langkah yang harus digunakan siswa 

√ 

8. Apa jenis mufrodat yang digunakan dalam penyajian materi struktur bahasa 

yang baru? 

penulis berpegang pada istilah-istilah lama dalam penyajian struktur 

bahasa yang telah difahami siswa sebelumnya dan mengajarkan cara 

penggunaan struktur 

(…..) 

terkadang penulis menggunakan istilah baru yang terpaksa digunakan √ 

penulis memilih menggunakan istilah-istilah baru dalam menjelaskan 

struktur bahasa tanpa membatasi jumlahnya atau tingkatannya 

(…..) 

9. Bagaimana bentuk latihan mufrodat baru dan penetapan makna mufrodat? 

penugasan mufrodat pada teks dan latihan, penulis juga ingin 

menginvestasikan mufrodat yang telah dipelajari pada pelajaran 

selanjutnya 

√ 

penugasan mufrodat pada teks dan latihan, namun penulis hanya 

menginvestasikan sedikit mufrodat pada pelajaran selanjutnya 

(…..) 

penyebutan mufrodat baru diringkas dan singkat baik pada teks maupun 

latihan-latihannya 

(…..) 

10. Seberapa jauh keumuman mufrodat yang tidak difahami dalam latihan ashwat? 

penulis meringkas pembelajaran ashwat pada mufrodat-mufrodat yang 

telah diketahui siswa 

(…..) 



terkadang penulis terpaksa mengajarkan beberapa suara (ashwat) 

bahasa arab ketika menggunakan mufrodat yang jarang digunakan 

(…..) 

banyak menggunakan pembelajaran suara (ashwat) dengan 

menggunakan  mufrodat-mufrodat asing yang tidak memiliki makna 

untuk melatih suara (ashwat) 

(…..) 

11. Bagaimana penyempurnaan penyajian kaidah bahasa (nahwu, shorf, imla’)? 

penulis mengeksplor mufrodat dan kaedah yang telah dipelajari siswa 

pada konteks yang alamiah tanpa terkesan memaksa serta bertahap 

dalam pembelajaran kaedah bahasa sekitar di pertengahan buku 

(…..) 

penulis mengeksplor mufrodat dan kaedah yang telah dipelajari siswa, 

dan menjelakan kaedah setelah meminta siswa mendatangkan contoh 

dan terkadang penullis menggunakan bahasa antara untuk menjelaskan 

kaedah bahasa 

(…..) 

penulis menjelaskan kaedah bahasa dengan menggunakan bahasa antara 

dan tidak mengeksplor mufrodat dan kaedah yang telah dipelajari 

sebelumnya 

(…..) 

12. Bagaimana penulis menyajikan istilah-istilah nahwu? 

mengakhirkan penyebutan istilah-istilah nahwu seperti mubtada’, 

khobar, fa’il dst. 

(…..) 

menyebutkan sebagian istilah-istilah nahwu pada bab pertama (…..) 

banyak menyebutkan istilah-istilah nahwu pada awal pembelajaran (…..) 

13. Seberapa jauh pemberian mufrodat terkini yang sering digunakan dalam 

berbahasa? 

buku ajar mencakup kosa kata (mufrodat) dan struktur yang banyak 

digunakan 

(…..) 

buku ajar hanya mencakup mufrodat yang terbatas penggunaannya pada 

suatu struktur 

√ 

buku ajar mencakup mufrodat yang mati yang tidak memungkinkan 

untuk menggunakannya di berbagai mufordat ataupun susunan kalimat 

(…..) 

14. Bagaimana penyajian konsep-konsep kebudayaan arab islam dalam buku ajar? 



konsep-konsep budaya disajikan dengan bentuk integratif pada teks 

buku, dan penulis mengkhusukan beberapa bab akhir atau bagian-

bagian tertentu untuk menyajikan konsep kebudayaan 

(…..) 

penulis meringkas pembahasan tentang kebudayaan dan mengambil inti 

dan menuangkannya dalam kalimat dan teks teks yang disajikan dalam 

buku 

√ 

penulis meringkas dengan menyebutkan kata atau teks umum yang 

tidak mengandung nilai-nilai kebudayaan ((anak makan makanan, buku 

di atas kursi…. Dst) 

(…..) 

15. Seberapa jauh pemberian contoh nyata mengenai kebudayaan arab-islam (nama 

orang/tokoh, nama Negara, peta, ayat-ayat qur’an, gambar-gambar, pakaian 

atau manuskrip arab lainnya)? 

penulis memberikan banyak contoh yang nyata tentang kebudayaan 

arab – islam 

√ 

terdapat beberapa contoh nyata tentang kebudayaan arab – islam (…..) 

banyak terdapat nilai-nilai kebudayaan barat (nama orang, nama 

pakaian …dsb) dan tidak terdapat contoh nyata kebudayaan arab – 

islam 

(…..) 

16.  Seberapa jauh buku ajar terbebas dari nilai-nilai budaya arab secara umum 

(tinggal di kemah, hidup di padang pasir, kehidupan badui, di awal fase 

kebudayaan dan jenis-jenisnya)? 

pada buku tampak informasi kemajuan peradaban Negara arab yang 

bebas dari konsep dan gagasan orang arab (…) 

(…..) 

konsep gagasan klasik orang arab bercampur dengan konsep gagasan 

dan kenyataan yang modern dan kekinian 

(…..) 

banyak terdapat konsep gagasan klasik orang arab pada buku √ 

17. Apa kesan pembaca terhadap penyusun tentang penyajian kebudayaan arab-

islam? 

penulis menghargai kebudayaan arab –islam √ 

posisi penulis adalah netral yang menyajikan banyak ungkapan umum (…..) 



yang tidak terkait dengan kebudayaan apapun 

banyak bagian pada buku yang meremehkan kebudayaan arab-islam dan 

memusuhinya 

(…..) 

 

  



NO 
BUTIR PENILAIAN 

KET 
KETERAMPILAN BAHASA 

1. Seberapa jauh keterampilan bahasa yang akan didapatkan siswa di akhir 

pembelajaran buku ajar? 

telah disebutkan pada buku ajar keterampilan bahasa yang akan 

didapatkan siswa di akhir pembelajaran (baik disebutkan pada 

pengantar buku atau di buku pegangan guru atau di buku pelengkap) 

(…..) 

tidak disebutkan secara jelas keterampilan bahasa yang akan diperoleh, 

namun dapat disimpulkan dari buku itu sendiri 

(…..) 

sulit memprediksi dan menyimpulkan keterampilan bahasa yang akan 

diperoleh siswa 

√ 

2. Apa fokus keterampilan bahasa yang terdapat pada buku? 

tujuan dari buku adalah agar siswa mendapatkan keterampilan bahasa 

yang berbeda walaupun keterampilan istima’ dan kalam membutuhkan 

perhatian yang lebih besar 

(…..) 

bobot empat keterampilan bahasa disajikan seimbang dan tidak tampak 

adanya perhatian khusus pada salah satu keterampilan bahasa 

(…..) 

buku ajar mempunyai tujuan untuk mengenalkan karakter bahasa arab 

dalam system ashwat dan nahwu tanpa memperhatikan pemerolehan 

keterampilan bahasa tertentu pada siswa 

√ 

3. Apa posisi bab pertama dalam keterampilan ashwat? 

buku ajar dimulai dengan beberapa bab mengenai ashwat yang 

dilengkapi dengan kaset dengan tujuan untuk menumbuhkan 

keterampilan mendengar (istima’) yang menjadikan siswa mengenal 

suara arab sebelum mengetahui bentuk tulisnya 

(…..) 

buku ajar dimulai dengan melatih pengucapan sebagian huruf atau 

keseluruhannya yang tertulis dan bersandar pada seorang guru 

√ 

buku ajar tidak memperhatikan sisi ashwat pada awal pembelajaran dan 

hanya Memperhatikan keterampilan membaca dan menulis saja 

(…..) 

4. Bagaimana bentuk penjelasan huruf dan ashwat bahasa arab? 



buku ajar mengikuti system baku dala menjelaskan huruf dan ashwat 

bahasa arab dan disajikan secara bertahap dalam konteks alamiah tanpa 

memaksa untuk menyebutkan kata tertentu serta mencakup huruf-huruf 

dan ashwat yang diminta 

(…..) 

secara bertahap buku ajar menjelaskan huruf dan ashwat namun tidak 

mengikuti aturan yang baku dan terkadang mendatangkan kata yang 

asing untuk menjelaskan huruf dan ashwat tertentu 

√ 

buku ajar tidak mengikuti aturan yang jelas dalam menjelaskan huruf 

seperti mengkombinasi penjelasan kesalahan huruf  tertentu pada kata-

kata asing 

(…..) 

6. Bagaimana bentuk latihan pada keterampilan berbicara (kalam)? 

latihan berbentuk percakapan-percakapan alamiah yang dilakukan 

pelajar, dan ditambah dengan latihan-latihan yang dapat membantu 

membuat pernyataan terikat dan pernyataan bebas 

(…..) 

metode yang digunakan dengan memberi kalimat secara terpisah 

kemudian meminta siswa untuk menirukan pelafalan kemudian 

menjawab beberapa pertanyaan secara lisan 

(…..) 

teks-teks dalam buku maupun latihan-latihan tidak membantu siswa 

dalam keterampilan berbicara (kalam) dan tidak juga memberi 

kesempatan atau kegiatan yang dapat dieksplor oeh guru 

√ 

7. Bagaimana bentuk pembelajaran keterapilan menulis (kitabah)? 

latihan keterampilan menulis (kitabah) dimulai dari kanan dengan garis 

dan bentuk tertentu kemudian bertahap menjadi meniru sampai 

mengarang bebas hingga menulis dan ekspresi 

√ 

latihan meliputi meniru tulisan dan setelah itu latihan mengarang bebas (…..) 

siswa dipaksa untuk menulis jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada 

bab pertama tanpa didahului proses meniru atau bertahap dalam menulis 

(…..) 

8. Bahasa apa yang diajarkan oleh buku ajar dan seberapa jauh kebenaran bahasa 

tersebut? 

buku ajar menggunakan bahasa arab fusha yang baik dan nampak √ 



terdapat kesalahan bahasa dalam ashwat, mufrodat, tarakib, atau 

kaedah 

terkadang terdapat beberapa kesalahan bahasa yang umum dilakukan 

oleh masyarakat atau kesalahan yang terjadi tanpa sepengetahuan 

penulis 

(…..) 

dalam buku ajar terdapat banyak kata tradisional yang diambil dari 

kitab-kitab turots dan tidak menggunakan kecuali kaedah bahasa 

tertentu dengan mengubah pandangan kehidupan serta terdapat banyak 

kesalahan bahasa 

(…..) 

9. Seberapa jauh cakupan buku ajar terhadap karakteristk bahasa arab? 

Sistem (aturan) ashwat  1 

Sistem (aturan) shorfi 1 

Sistem (aturan) nahwu 2 

 Sistem (aturan) dilaly 2 

 Aturan penulisan (syiddah, tanwin, mad) 2 

10. Seberapa jauh penggunaan bahasa antara dalam buku ajar? 

penulis memnggunakan bahasa arab dengan cukup baik tanpa harus 

menggunakan bahasa antar 

2 

 

 


