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RINGKASAN 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pengembangan materi dan 
media pembelajaran bahasa Arab di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) yang 
mampu menjadi standar dalam pembelajaran bahasa Arab di SMA. Hal tersebut 
sebagai realisasi dari kebijakan Politik Bahasa Nasional yang mengatakan bahwa 
Bahasa Arab sebagai bahasa agama dan budaya diajarkan mulai tingkat Sekolah 
Dasar hingga ke Perguruan Tinggi. 

Pendidikan bahasa Arab pada Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun 
Madrasah Aliyah (MA) dilaksanakan hanya sebatas buku teks tanpa media 
pendukung dalam pembelajarannya dan lebih mengarah kepada tata bahasanya. 
Sementara keterampilan berbahasa tidak terfokus kepada keempat keterampilan, 
tapi hanya satu, dua, atau tiga keterampilan saja.  

Keadaan ini dikarenakan sistem pendidikan bahasa Arab belum terencana 
secara baik dan materi pembelajara dan materi kebahasaan tidak efektif dan tidak 
bertahap. Oleh karena itu, diperlukan sebuah penelitian tentang masalah ini yang 
hasilnya dapat dijadikan landasan untuk pengembangan pendidikan bahasa Arab 
di tingkat SMA/MA 

Penelitian dimulai dengan penelitian survey untuk memperoleh gambaran 
secara empiris tentang pembelajaran bahasa Arab sebagai dasar untuk mendukung 
strategi empiris rasional dalam merancang pengembangan materi dan media 
pembelajaran bahasa Arab di SMA/MA. Produk penelitian ini adalah buku teks 
pembelajaran bahasa Arab kelas X hingga kelas XII tingkat Sekolah Menengah 
Atas (SMA) dan media pembelajaran bahasa Arab dengan 2 Model : (1) bentuk 
CD Hangman, (2) bentuk permainan kartu: yang terdiri dari 3 game kartu: (a) 
game domino bahasa Arab; bergambar dan tidak, (b)  game memadukan gambar 
dengan kata yang menunjukkan maknanya , (c) game merangkai kata menjadi 
kalimat bahasa Arab yang sempurna. 
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PRAKATA 
 

Alhamdulillah puji syukur hanya kepada Allah swt yang telah memberikan 

kesehatan kepada kami sehingga mampu menyelesaikan penelitian ini sesuai 

waktu yang telah ditentukan 

Penelitian dengan judul “ Pengembangan Materi dan Media Pemebelajaran 

Bahasa Arab Tingkat Sekolah Menengah Atas Untuk Menignkatkan Kemampuan 

Berbahasa Arab Siswa ” adalah penilitan dengan skim Penelitian Produk Terapan 

dalam rumpun ilmu Pendidikan Bahasa (dan Sastra) Arab (Kode 746).  

Penelitian tahun pertama ini menghasilkan buku ajar pembelajaran bahasa 

Arab tingkat Sekolah Menengah Atas. Ada dua produk hasil penelitian: 

1. Buku Teks Pembelajaran Bahasa Arab untuk SMA/MA dan sederajat Kelas X, 

XI, dan XII 

2. Media Pembelajaran Bahasa Arab untuk masing-masing buku teks dari kelas 

X hingga kelas XII dalam dua model : (1) bentuk CD Hangman, (2) bentuk 

permainan kartu: yang terdiri dari 3 game kartu: (a) game domino bahasa 

Arab; bergambar dan tidak, (b)  game memadukan gambar dengan kata yang 

menunjukkan maknanya , (c) game merangkai kata menjadi kalimat bahasa 

Arab yang sempurna. 

Harapan kami, penelitian ini dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya, 

untuk menguji buku teks di lapangan demi perbaikan dan kesempurnaannya. 

Dengan selesainya penelitian ini, kami sampaikan ucapan terima kasih 

yang sebesar-besarnya kepada Dekan FBS, Koordinator Pendidikan Bahasa (dan 

Sastra) Arab, serta Dosen PBSA yang telah memberikan masukan yang berharga 

selama penelitian ini berlangsung. 

Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi Pendidikan Bahasa Aran di 

tingkat Sekolah Menenngah Atas dan sederajatnya. Amin. 

 
 
 
Jakarta, November 2017 
Tim Peneliti 
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BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

Perhatian masyarakat  terhadap bahasa Arab dewasa ini semakin besar, 

beberapa indikator yang mendukung pernyataan ini di antarannya adalah 

dipelajarinya bahasa Arab mulai tingkat Sekolah Dasar, Sekolah Menengah 

Pertama, Sekolah Menengah Atas sampai Perguruan Tinggi. Hal ini adalah 

realisasi dari Politik Bahasa Nasional. 

Lembaga pendidikan yang melaksanakan pembelajaran bahasa Arab, tentu 

mempunyai tujuan, dan tujuan ini bermacam macam; ada yang bertujuan untuk 

mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab yang sesuai 

dengan situasi, fungsi dan topik pemakaian bahasa, ada pula yang bertujuan untuk 

mengembangkan kemampuan menelaah sumber sumber ilmu pengetahuan melalui 

referensi-referensi berbahasa Arab. 

Pendidikan Bahasa Arab adalah proses pemupukan pengetahuan dan 

keterampilan bahasa Arab untuk mewujudkan segenap potensi bahasa Arab yang 

ada dalam diri seseorang . Sedangkan  Lembaga Pendidikan adalah wahana yang 

dipergunakan untuk melangsungkan proses pendidikan bahasa tadi. 

Lembaga Pendidikan Bahasa Arab merupakan suatu sistem pendidikan 

bahasa yang menyiapkan peserta didiknya agar dapat mempergunakan potensi 

bahasa Arabnya di masyarakat. Sebab muara setiap usaha pendidikan bahasa pada 

hakikatnya adalah bagaimana dengan bekal ilmu dan keterampilan bahasa yang 

dimiliki, seseorang lulusan atau tamatan program pendidikan tersebut dapat 

memanfatkannya sesuai dengan tuntutan masyarakat. 

Pembelajaran bahasa Arab pada tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri 

(SMAN) belum merata di semua sekolah dan belum berkembang ke arah pada 

kemampuan bahasa Arab yang sebenarnya. Kurikulum pendidikan menengah 

pada SMAN, pelajaran bahasa Arab belum mendapatkan kedudukan yang 

maksimal dan di sebagian SMA hanya disisipkan pada pelajaran agama, meskipun 

di sana ada juga yang sudah menjadi mata pelajaran mandiri,namun tidak 
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maksimal dalam pengajarannya, serta tidak tahu kualifikasi apa yang diinginkan 

dari hasil pembelajaran tersebut. 

Sedangkan pada Sekolah Menengah Atas yang berciri khas agama Islam 

seperti Madrasah Aliyah (MA), pelajaran bahasa Arab memang dibedakan dengan 

pelajaran agama. Namun pelajaran bahasa Arab di MA pun belum maksimal 

dalam segi kemampuan apa yang diinginkan dari hasil belajar tersebut, dan dalam 

pengajarannya pun lebih banyak bersifat pemberian kaidah-kaidah bahasa Arab 

yang sebenarnya bisa menyulitkan mereka dalam pembelajarannya . Di samping 

itu, pemberian kaidah-kaidah bahasa Arab pun tidak terencana secara sistematis 

berdasarkan fokus yang ingin dicapai pada keteram[pilan berbahasa Arab siswa. 

Hal tersebut di atas dikarenakan belum terencananya sistem pendidikan 

bahasa Arab dan metode pembelajaran bahasa Arab yang efektif dan 

berkelanjutan di tingkat SMA. Dari sinilah perlunya perencanaan yang matang 

dari strategi pembelajaran bahasa Arab di tingkat SMA 

Perencanaan strategi pembelajaran bahasa Arab di SMA sangat diperlukan, 

karena strategi adalah rencana yang cermat untuk mengelola pelaksanaan proses 

belajar mengajar bahasa yang akan kita laksanakan guna mencapai sasaran 

khusus. 

Untuk merumuskan strategi yang cermat dalam pembelajaran bahasa Arab 

di tingkat SMA, diperlukan suatu penelitian di bidang tersebut. Penelitian tersebut 

sangat diharapkan dapat menghasilkan model materi dan media pembelajaran 

bahasa Arab di SMA yang dapat digunakan sebagai sistem yang standard, baik di 

Sekolah Menengah Atas Negeri maupun Madrasah Aliyah. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, perumusan masalahnya adalah: 

“Bagaimana mengembangkan materi dan media pembelajaran bahasa Arab di 

tingkat SMA/MA untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Arab siswa?”, dan 

“Sejauh mana kelayakan buku teks bahasa Arab SMA/MA yang telah 

dikembangkan dengan model baru dan dilengkapi media pembelajaran 

interaktif?”. 
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BAB II 

  TINJAUAN  PUSTAKA 

 

A. Hakikat Guru Bahasa 

Pendidikan berintikan interaksi antara guru dan siswa untuk mencapai 

tujuan-tujuan pendidikan. Guru, siswa, dan tujuan pendidikan merupakan 

komponen utama pendidikan. Mendidik adalah pekerjaan profesional, oleh karena 

itu guru sebagai pelaku utama pendidikan merupakan pendidik profesional. 

(Sukmadinata, 1997: 191) 

Pendidikan Bahasa Arab adalah proses pemupukan pengetahuan dan 

keterampilan bahasa Arab untuk mewujudkan segenap potensi bahasa Arab yang 

ada dalam diri seseorang . Sedangkan Lembaga Pendidikan adalah wahana yang 

dipergunakan untuk melangsungkan proses pendidikan bahasa tadi. 

Lembaga Pendidikan Bahasa Arab merupakan suatu sistem pendidikan 

bahasa yang menyiapkan peserta didiknya agar dapat mempergunakan potensi 

bahasa Arabnya di masyarakat. Sebab muara setiap usaha pendidikan bahasa pada 

hakikatnya adalah bagaimana dengan bekal ilmu dan keterampilan bahasa yang 

dimiliki, seseorang lulusan atau tamatan program pendidikan tersebut dapat 

memanfatkannya sesuai dengan tuntutan masyarakat. 

Bahasa Arab adalah bahasa Agama, karena ia sebagai bahasa Kitab Suci dan 

bahasa ritualitas keagamaan. Namun, di samping sebagai bahasa Agama, bahasa 

Arab juga merupakan bahasa komunikasi antar bangsa, khususnya antar bangsa 

bangsa Arab, antar umat Islam, dan sudah menjadi salah satu bahasa dunia yang 

diakui PBB dan dipakai dalam forum forum resmi, baik di tingkat organisasi PBB 

maupun OKI. 

Selama ini, bahasa Arab hanya terkesan sebagai bahasa Agama atau bahasa 

ritual keagamaan saja, sehingga pembelajaran agama diidentikkan dengan 

pelajaran bahasa Arab. Kesan tersebut menyempitkan arti dari suatu bahasa 

sehingga bahasa dipelajari sekedar sistem kaidah gramatikal atau lebih 

menekankan pada struktur bahasa untuk sekedar memahami struktur tersebut. 
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Bahasa Arab, seperti bahasa asing lainnya, juga sebagai bahasa komunikasi. 

Artinya sebagai sebuah sistem komunikasi. Dengan demikian, tujuan pengajaran 

bahasa Arab harus mengacu kepada teori bahasa sebagai komunikasi sebab teori 

ini adalah untuk mengembangkan kompetensi komunikasi. Ibnu Khaldun 

menyatakan bahwa bahasa adalah ”Malakiyah Sina’iyah”. Artinya bahasa itu 

dapat dipelajari dan dikuasai sepenuhnya walaupun pembelajarnya bukan dari 

penutur aslinya. 

Jika dikaitkan dengan tujuan instruksional yang ingin dicapai, tugas guru 

bahasa adalah berusaha keras agar siswa menjadi mampu berbahasa dengan 

bahasa yang dipelajarinya. Jadi tugas guru adalah mengajarkan bahasa dan bukan 

mengajarkan teori bahasa.  

Fenomena kenyataan di lapangan dewasa ini, terdapat kesan bahwa guru 

bahasa lebih banyak mengajarkan teori bahasa, dan tidak mengajarkan bagaimana 

si terdidik menggunakan bahasa yang diajarkan, dan tidak membimbing si 

terdidik bagaimana menggunakan unsur unsur bahasa (kata, frasa, dan kalimat) 

dalam percakapan untuk selanjutnya dapat digunakannya dalam bertutur sehari 

hari. 

Mansor Pateda, mengutip pendapat Bell, menyatakan bahwa ada perbedaan 

antara Ahli Bahasa dan Guru Bahasa ditinjau dari tiga (3) hal (1990 : 37) : 1- 

Tujuan, 2- Metode, 3- Sikap. 

Dari segi tujuan; ahli bahasa bertujuan menjelaskan fenomena bahasa yang 

bersifat alamiah, sedangkan guru bahasa membimbing siswa agar tuntas dalam 

berbahasa yang sedang dipelajarinya. 

Dari segi metode; Ahli bahasa menggunakan metode yang bersifat abstrak 

dan formal, sedangkan guru bahasa menggunakan metode yang bersifat 

fungsional dan praktis. 

Dari segi sikap; Ahli bahasa bersikap bahwa bahasa yang dihadapi 

bersistem, baik bentuk maupun makna, sedangkan guru bahasa bersikap bahwa 

bahasa yang dihadapi adalah seperangkat keterampilan. 

Berdasarkan perbedaan tersebut di atas, pembelajaran bahasa sangat 

membutuhkan seorang guru yang dapat menempatkan posisinya di dalam kelas 
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sebagai guru bahasa dan bukan sebagai ahli bahasa. Namun guru bahasa ini pun 

harus memiliki kopetensi sebagai ahli bahasa. Pengetahuan tentang teori linguistik 

sangat diperlukan oleh guru bahasa, sebab di samping memenuhi persyaratan 

teknis administrasi  praktis sebagai guru, seorang guru bahasa pun seharusnya 

dilandasi oleh penguasaan pengetahuan linguistik. 

Seorang guru bahasa yang baik, ia harus menguasai fonologi, morfologi, 

sintaksis, semantik, dan ilmu ilmu sekerabat dengan linguistik, misalnya 

sosiolinguistik dan psikolinguistik. Penguasaan linguistik ini, tentu bagi guru 

bahasa lebih bersifat praktis dalam arti membentengi dirinya agar dapat menuntun 

dan membimbing siswa dalam penggunaan bahasa yang dipelajarinya. Hal ini 

perlu ditekankan karena guru bahasa tidak mengajarkan siswa menjadi ahli 

bahasa, tetapi berusaha agar siswa mahir berbahasa. Jadi tugas guru bahas disini 

ialah berusaha agar siswa berani dan tidak ragu-ragu untuk mengemukakan 

pikiran, perasaan dan kehendaknya dengan bahasa yang dipelajarinya. 

Stevick berpendapat bahwa tugas guru bahasa meliputi tiga hal (Pateda, 

1990:38) : 1- mengembangkan kompetensi komunikasi, 2- mengembangkan 

kompetensi linguistik, 3- mengembangkan kompetensi personal. 

Tugas guru yang berhubungan dengan upaya mengembangkan kompetensi 

komunikasi atau ketrampilan berbahasa, mengacu kepada upaya agar siswa berani 

berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang dipelajarinya. Penggunaan 

bahasa ini harus dituangkan dalam bahasa yang benar, dan untuk itu dibutuhkan 

kompetensi linguistik yang memadai. Kompetensi berbahasa dan kompetensi 

linguistik bersama-sama mengembangkan kompetensi personal siswa, artinya 

pemperkuat kemandirian siswa sebagai makhluk sosial . 

Oleh karena itu, pembelajaran bahasa adalah sebuah aktivitas terprogram 

yang menyediakan fasilitas dan kesempatan yang memungkinkan siswa 

mengembangkan potensi bahasa dan keterampilannya. 

 

B. Hakikat Prinsip-Prinsip Pembelajaran Bahasa 

Dalam pembelajaran berbahasa, guru bahasa diharapkan berpegang pada 

prinsip-prinsip pembelajaran berbahasa. Bila pembelajar berbahasa adalah siswa-
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siswa pada tingkat sekolah menengah, ada beberapa prinsip (Pringgawidagda, 

2002: 28-29) yang sesuai dengan tabiat dan psikologis mereka, di antaranya 

adalah : 

a. Pembelajar akan belajar secara optimal apabila mereka diperlakukan sebagai 

individu dengan kebutuhan dan minatnya sendiri sendiri. Prinsip ini  menuntut 

bahan dan kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan pembelajar. 

Di samping itu prinsip ini pun berimplikasi kepada guru, yaitu : a. Guru 

hendaknya menganggap pembelajar sebagai pribadi yang utuh (perkembangan 

intelektual, soaial, dan afektif), b. Guru hendaknya berpandangan bahwa 

kesalahan merupakan bagian dari proses belajar, c. Guru memberikan 

kesempatan kepada pembelajar agar mau mengungkapkan ide, perasaan dan 

gagasannya. 

b. Pembelajar akan belajar secara optimal apabila mereka diberi kesempatan aktif 

menggunakan bahasa target untuk berkomunikasi dalam berbagai kegiatan 

belajar mengajar. Prinsip ini menuntut siswa agar berusaha mempraktikkan apa 

yang dipelajarinya dalam komunikasi sesungguhnya, sehingga berimplikasi 

kepada guru untuk; a. Memfasilitasi dan menyediakan berbagai kegiatan 

komunikatif  secara lisan maupun tulisan, seperti pembelajaran dengan teknik 

simulasi, sosiodrama, kerja kelompok dan lain sebagainya, b. Mendorong dan 

meningkatkan keterlibatan siswa secara aktif dalam berbagai kegiatan 

komunikatif. 

c. Pembelajar akan belajar secara optimal apabila mereka banyak diaktifkan 

dengan bahasa target yang digunakan dalam proses komunikasi, baik lisan 

maupun tertulis, sesuai kemampuan, kebutuhan dan minat mereka. Prinsip ini 

menuntut penciptaan lingkungan belajar mengajar diperkaya dengan bahan 

bahan bahasa target, sihingga implikasinya kepada guru adalah: (1) Guru 

menciptakan suasana yang mendorong perilaku dan pemakaian bahasa targer, 

(2)  Guru berusaha menyediakan berbagai fasilitas pemajangan bahasa target, 

seperti majalah dinding, kaset audio dan video. 

Belajar adalah proses menguasai atau memperoleh pengetahuan  atau 

keterampilan dalam bidang tertentu dengan jalan studi, pengalaman atau karena 
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diajari. Oleh karena itu, belajar bahasa bersifat aktifitas dan proses. Aktifitas dan 

proses ini sangat membantu pembelajar dalam penguasaan bahasa, sebab proses 

belajar bahasa ini berakhir dengan ketuntasan terhadap bahasa yang dipelajari. 

Ciri ciri yang terdapat pada proses bahasa asing adalah : (1) belajar bahasa 

disengaja, misalnya karena menjadi salah satu mata pelajaran di sekolah, (2) 

berlangsung setelah si terdidik berada di sekolah, (3) lingkungan sekolah sangat 

menentukan, (4) motivasi si terdidik untuk mempelajarinya tidak sekuat 

mempelajari bahasa Ibu. Motivasi itu misalnya ingin memperoleh nilai baik pada 

waktu ulangan atau ujian. (5) waktu terbatas, (6) si terdidik tidak mempunyai 

banyak waktu untuk mempraktekkan bahasa yang dipelajari, (7) bahasa ibu 

mempengaruhi proses belajar bahasa Asing, (8) umur kritis mempelajari bahasa 

asing kadang telah lewat sehingga proses belajar bahasa asing berlangsung lama, 

(9) disediakan alat bantu belajar, dan (10) ada orang yang mengorganisasikannya 

yaitu guru. 

Dari ciri-ciri tersebut di atas disimpulkan bahwa bahasa Arab mestinya 

sudah menjadi salah satu mata pelajaran yang terencana dengan baik, efektif dan 

berkelanjutan  di Sekolah Menengah Atas, sehingga proses belajar bahasa Arab 

akan mudah diserap. Hal ini tentunya sangat membutuhkan bahan ajar yang 

tersusun dengan sebuah media yang interaktif untuk mendukung proses 

pembelajaran bahasa Arab tersebut secara efektif. 

 

C. Hakikat Kemampuan Berbahasa Arab 

Kemampuan berbahasa mengacu kepada kemampuan yang berhubungan 

dengan penggunaan bahasa dalam komunikasi nyata sehari hari. Kemampuan 

berbahasa secara konvensional meliputi empat jenis keterampilan, yaitu : (1) 

Keterampilan Menyimak, (2) Keterampilan Berbicara, (3) Keterampilan 

Membaca, (4) Keterampilan Menulis. 

Kemampuan berbahasa dapat pula dikaitkan dengan penggunaan terhadap 

komponen bahasa seperti dimaksudkan dalam ilmu bahasa struktural, bahwa 

komponen bahasa.itu terdiri dari bunyi bahasa, kosakata, dan tata bahasa. 

Penguasaan atas komponen-komponen bahasa dianggap merupakan bagian dari 
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kemampuan berbahasa. Azies memaparkan bahwa kemampuan berbahasa adalah 

(1) Kompetensi Gramatikal, yaitu pengetahuan yang mendasari kemampuan kita 

menghasilkan dan memahami kalimat-kalimat dalam suatu bahasa. (2) 

Kompetensi Komunikatif, yaitu kemampuan kita menggunakan bahasa untuk 

interaksi soaial dan komunikatif. (3) Kemahiran Berbahasa. (Azies, 1996:26-27) 

Sementara itu, Chomsky telah membuat perbedaan fundamental antara 

”pengetahuan seseorang mengenai kaidah-kaidah suatu bahasa” dan ”penggunaan 

aktual bahasa tersebut dalam situasi-situasi nyata”. (Tarigan, 1990:22) 

Dalam pembelajaran bahasa, cakupan materi bahasa secara keseluruhan 

meliputi dua sasaran kemampuan berbahasa. Sasaran pertama adalah keterampilan 

berbahasa yang meliputi  menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Sasaran 

kedua adalah komponen bahasa yang terdiri dari bunyi bahasa, kosakata, dan tata 

bahasa.  

Kemampuan berbahasa yang terdiri dari empat keterampilan berbahasa : 

menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, harus dikuasai pembelajar bahasa  

dan guru pun harus berusaha membimbing siswa agar dapat menguasai 

kemampuan berbahasa tersebut. Dengan kata lain guru berusaha keras agar si 

terdidik menjadi tuntas berbahasa dalam bahasa yang diajarkan. Artinyanya siswa 

memiliki kemampuan bagaimana ia berbahasa atau menggunakan bahasa dan 

bukan sekedar hanya mengetahui tentang teori bahasa. 

Berikut ini batasan kriteria kemampuan berbahasa berdasarkan standarisasi 

yang telah ditetapkan oleh Modern Language Association (1979:92 ) : 

a. Keterampilan Menyimak 

1) Batas minimum : Mampu memahami apa yang dikatakan oleh penutur 

asing ketika berbicara dan bercakap cakap tentang tema umum secara 

sederhana. 

2) Baik sekali : Mampu memahami percakapan, ceramah dan siaran berita  

yang diucapkan dengan tingkat kecepatan sedang. 

3) Mumtaz : mampu memahami seluruh jenis percakapan secara sempurna 

tanpa kesulitan, baik percakapan cepat dari sekelompok manusia, maupun  

percakapan yang berlangsung dalam drama atau film. 
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b. Keterampilan Berbicara 

1)   Batas minimum : Mampu berbicara tema tema yang telah dipersiapkan 

sebelumnya tanpa ragu dan bimbang, dan juga mampu menggunakan 

ungkapan ungkapan umum dan wajar yang semuanya itu diucapkan 

dengan ucapan yang dapat dipahami oleh penutur bahasa asing. 

2)  Baik sekali : Mampu berbicara dengan penutur asing  tanpa terjadi 

kesalahan, dan mampu bertindak sesuka hatinya dalam menggunakan 

kosakata dan struktur untuk mengungkapkan ide dan pemikirannya dalam 

percakapan panjang. Kemampuan ini mencakup kemampuan berbicara 

dengan cepat, biasa, dan pengucapan yang baik. 

3)    Mumtaz : Mampu berbicara dengan kata kata, irama dan pengucapan yang 

baik, serta mampu bertukar pikiran dan perasaan dengan mudah ketika 

berbicara pada berbagai macam situasi sosial. 

c. Keterampilan Membaca 

1)    Batas minimum : Mampu memahami makna sebagian kalimat yang mudah 

tanpa susah payah, dan mampu memahami makna secara langsung tanpa 

harus kembali kepada terjemahannya kecuali beberapa kosakata yang 

asing baginya. 

2)   Baik sekali : Mampu membaca sebagian kalimat yang memiliki tingkat 

kesulitan sedang dan mampu memahami makna yang terkandung dalam 

kalimat secara langsung sebagaimana membaca bahasa ibu 

3)    Mumtaz : Mampu membaca artikel yang sulit dengan mudah mendekati 

kemudahannya dalam membaca bahasa ibu,  seperti membaca makalah 

atau kritik sastra. 

d. Keterampilan Menulis  

1)    Batas minimum : Mampu menulis ungkapan dan paragraf dengan struktur 

yang benar  sebagaimana diungkapkan dalam bentuk lisan, dan juga 

mampu menulis surat pendek. 

2)    Baik sekali : Mampu menulis tema karangan bebas dan sederhana dengan 

mempergunakan kosakata dan kalimat dalam struktur yang benar dan jelas. 



15 
 

3)  Mumtaz : Mampu menulis tema karangan yang berbeda-beda yang 

diungkapkannya secara alami dengan mudah dan dengan naluri gaya 

bahasanya. 

 

D. Hakikat Buku Teks Bermedia 

Sumber pembelajaran dapat berupa (1) buku pelajaran yang diwajibkan, 

buku pelengkap, buku bacaan, kamus, (2) media cetak, majalah berbahasa, (3) 

media elektronik: radio, kaset, TV, video, komputer, (4) lingkungan alam, sosial, 

budaya. 

Buku wajib adalah buku yang harus dipakai oleh pengajar dalam 

;pengajaran bahasa. Buku wajib biasa disebut buku teks. Menurut Tarigan yang 

dikutip Pringgawidagda (2002: 142-143) bahwa buku teks yang berkualitas 

memiliki karakteristik, antara lain: (1) landasa, prinsip dan sudut pandang berupa 

teori dari ilmu jiwa, bahasa dan sebagainya; (2) relevan dengan kurikulum; (3) 

sesuai minat dan karakteristik pembelajar; (4) menstimulasi aktivitas pembelajar 

sebagai subjek belajar bukan objek; (5) ilustratif. 

Buku pembelajaran bahasa berisi materi-materi ajar yang tersusun secara 

terencana untuk meningkatkan kemampuan berbahasa penggunanya. Hakikat 

materi ajar adalah isi yang diberikan kepada  siswa pada saat berlangsungnya 

proses pembelajaran. Melalui materi ajar tersebut siswa diantarkan pada tujuan 

pembelajaran. Dengan kata lain, tujuan pembelajaran yang akan dicapai diwarnai 

dan dibentuk oleh materi ajar. Materi ajar adalah isi dari mata pelajaran yang 

diberikan kepada siswa dengan kurikulum yang digunakan. Materi ajar tersebut 

dapat berupa fakta, prinsip, dan ketrampilan. (Sudjana, 1989: 67). 

Media pembelajaran adalah  alat  yang dipakai sebagai saluran untuk 

menyampaikan materi pelajaran kepada pembelajar.  Penggunaan media 

pembelajaran bahasa memiliki beberapa keuntungan, yaitu :  (1)  pembelajaran 

bahasa lebih menarik atau cinta terhadap pelajaran bahasa,  (2)  menambah minat 

belajar pembelajar, dan minat belajar yang baik akan menghasilkan mutu yang 

baik pula,  (3)  mempermudah dan memperjelas materi pelajaran,  (4) 
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memperingan tugas pengajar,  (5)  merangsang daya kreasi,  (6)  pembelajaran 

tidak  monoton  sehingga  tidak  membosankan. 

Media computer, pada dasarnya,  tidak mengandung nilai dalam dirinya 

sendiri, semuanya sangat tergantung bagaimana manusia merancang, 

memanfaatkan, dan menerimanya. Kenyataannya komputer dapat memperingan 

dan telah memberikan manfaat yang luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan 

manusia.  

Dalam bidang pendidikan bahasa, inovasi pendayagunaan teknologi ini 

dapat dimanfaatkan sebagai media yang efektif untuk membantu siswa dalam 

belajar bahasa. Melalui software yang di format dalam bentuk CD dan di 

dalamnya berisi rancangan pembelajaran yang baik dalam bentuk permainan 

bahasa atau latihan kebahasaan, komputer mampu berperan sebagai media yang 

efektif untuk menumbuhkan minat, motivasi, dan kreativitas bagi penggunanya 

dalam meningkatkan kemampuan berbahasanya. 

 

E. Uji Coba Media Permainan Bahasa “Domino” 

Penelitian ini dilakukan pada Program Studi Pendidikan Bahasa Arab (Prodi 

PBA) Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan berfokus pada peningkatan 

kemampuan sintaksis bahasa Arab mahasisiwa. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian tindakan kelas yang bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan 

kemampuan sintaksis bahasa Arab mahasiswa angkata 2005. (Henrawanto, 

2015:57) 

Dari hasil temuan tindak kelas yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat 

dipaparkan bahwa terdapat perubahan yang signifikan pada nilai mahasiswa. 

Berikut adalah table perbandingan hasil belajar yang diperoleh mahasiswa Prodi 

PBA angkatan 2015 pada mata kuliah sintaksis Arab I : 

N0 Statistik Hasil Belajar Hasil Belajar setelah PTK 

1 Nilai terendah 30 65 

2 Nilai Tertinggi 85 95 

3 Rerata 57% 81% 
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Berdasarkan table di atas, pemanfaatan permainan domino sangat 

memberikan kontribusi dalam meningkatkan kemampuan sintaksis bahasa Arab 

siswa angkatan 2015 (A). Pada pra tindakan, rerata hasil belajar 57%, namun 

setelah peneliti melakukan treatment atau tindakan dengan menggunakan 

permainan bahasa “domino”, maka terdapat perubahan yang sangat signifikan 

dengan hasil rerata yang diperoleh oleh mahasiswa yaitu menjadi 81%. 

Mengacu kepada hasil penelitian ini, pemanfaatan permainan bahasa 

“domino” sangat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kemampuan 

sintaksis bahasa Arab mahasiswa. Dengan hasil temuan yang  yang lebih  ini, 

peneliti merekomendasikan untuk dapat memanfaatkan permainan bahasa 

“domino” demi meningkatkan hasil belajar mahasiswa yang lebih baik lagi 

(Hedrawanto, 2015:66). 
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BAB 3 

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

A. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi yang cermat dan tepat 

dalam proses belajar mengajar bahasa Arab pada tingkat Sekolah Menengah Atas 

atau Madrasah Aliah dan pengembangan materi dan media pembelajarannya. Oleh 

karena itu, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan pokok pengembangan materi 

dam media  pembelajaran bahasa Arab di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) 

atau Madrasah Aliyah (MA) menggunakan media pembelajaran interaktif 

“Hangman dan Kartu Domino Arab”.  Tujuan ini kemudian dijabarkan:  

(1)  Menghasilkan buku ajar bahasa Arab yang dirancang sesuai dengan analisis 

kebutuhan guru dan siswa yang mengacu pada Standar Kompetensi (Nilai, 

Kompetensi Inti, dan Kompetensi Dasar) dan Standar Isi (Standar 

Kompetensi dan Kompetensi Dasar) dan dilengkapi dengan media 

pembelajaran interaktif “Hangman” yang dapat dijadikan pegangan bagi guru 

dan siswa dari beberapa SMA/MA.  

(2)  Melahirkan model (materi dan media) baru dalam pembelajaran bahasa Arab 

di tingkat SMA/MA, karena dalam model ini materi ajar bahasa Arab 

dilengkapi dengan media pembelajaran interaktif  ”Hangman dan Kartu 

Domino Arab” yang tentunya model pembelajarannya berbeda dari 

sebelumnya.  

(3)  Mengetahui efektifitas buku ajar ini dalam pembelajaran bahasa Arab di 

tingkat SMA/MA. 

 

B. Manfaat Penelitian 

Keutamaan penelitian ini ditujukan untuk memperoleh produk yang 

hasilnya diharapkan mempunyai kontribusi yang besar terhadap pembuatan 

strategi pembelajaran bahasa Arab dan materi dan media pembelajarannya serta 

perangkat-perangkatnya pada tingkat Sekolah Menengah Atas atau Madrasah 
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Aliyah dan kualifikasi yang diharapkan dari lulusan SMA/MA dalam belajar 

bahasa Arab. 

Penelitian ini menjadi penting dan memberikan manfaat karena  beberapa 

hal, antara lain: 

Pertama, pengembangan model pembelajaran bahasa Arab menggunakan 

media pembelajaran interaktif  yang luarannya adalah buku ajar (kelas X, XI, dan 

XII) yang bermedia interaktif  “Hangman dan Kartu Domino Arab” dan 

diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran bahasa Arab dengan indikator 

siswa menjadi lebih tertarik dalam mengikuti pembelajaran bahasa Arab dan 

kemampuan berbahasa Arab siswa yang dicapai meningkat. 

Kedua, dengan terbiasa menggunakan buku ajar bahasa Arab bermedia 

interaktif ini, siswa diharapkan mampu mempergunakan bahasa Arab secara lebih 

baik, sehingga memiliki kompetensi personal yang kuat. 

Ketiga, SMA/MA dapat menghasilkan para lulusannya yang mempunyai 

kompetensi bahasa dan kompetensi personal yang kuat sebagaimana yang disebut 

di atas. Hal ini akan meningkatkan kualitas pendidikannya dan menjadikan  

pendidikan menegah tetap eksis dan mampu berkompetisi dengan pendidikan 

menengah lainnya. Sementara itu, pemerintah sebagai lembaga penyelenggara  

Negara,  dalam hal ini Kemendiknas dan Kemenag yang memiliki Sekolah 

Menengah Atas dan Madrasah Aliyah  yang mampu dengan baik 

menyelenggarakan sistem pendidikan yang bermutu dan berkualitas, akan 

meningkat harkat dan martabatnya di mata dunia internasional. 

 Sebagai luaran penelitian, penelitian yang akan dilakukan ini dirancang 

untuk dapat menghasilkan produk penelitian yang sangat bermanfaat dan bernilai 

tinggi bagi peningkatan daya saing bangsa yang antara lain berupa: 

i. Buku ajar bahasa Arab yang dilengkapi dengan media interaktif  “CD 

Hangman dan Kartu Domino Arab” yang dapat dipergunakan sebagai buku 

pegangan guru dan siswa di Sekolah Menengah Atas dan sejenisnya. 

ii. Model baru dalam  pembelajaran bahasa Arab di tingkat Sekolah Menengah 

Atas atau Madrasah Aliyah, karena dalam model ini materi ajar bahasa Arab 
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mencakup keempat keterampilan berbahasa dan dilengkapi dengan media 

interaktif yang tentunya model pembelajarannya berbeda dari sebelumnya  

Temuan berupa invensi yang dapat dipatenkan. Setelah penelitian selesai 

dan menghasilkan produk penelitian berupa buku ajar yang dilengkapi dengan 

tampilan media interaktif “CD Hangman dan Kartu Domino Arab” , maka 

dilakukan pengurusannya untuk memperoleh HaKI dan Hak Cipta (ISBN). 
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BAB III 

  METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

 Untuk mencapai tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini didesain 

dengan pendekatan penelitian pengembangan (Research and Development). 

Menurut Borg dan Gall (2003) model penelitian dan pengembangan ialah suatu 

proses yang digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk 

pendidikan, seperti silabus, materi pembelajaran, buku teks, metode pembelajaran, 

dan lain-lain yang dilakukan dalam suatu siklus penelitian dan pengembangan. 

Penelitian jenis ini termasuk dalam penelitian dan pengembangan atau biasa juga 

disebut research-based development. 

Langkah-langkah pelaksanaan strategi Research and Development menurut 

Borg dan Gall adalah sebagai berikut: 

LANGKAH UTAMA RINCIAN LANGKAH 

Research and information 

collecting 

1. Penelitian dan pengumpulan informasi (reviu 

literatur, observasi lapangan, dan persiapan 

laporan). 

Planning 2. Perencanaan (penentuan model yang cocok, 

penyusunan desain, pengembangan model, 

melakukan uji coba model yang akan 

dikembangkan). 

Develop miliniary form of 

product 

3. Pengembangan produk awal (pembuatan 

rancangan model). 

Fiel testing and product 

revision 

4. Uji lapangan awal (preminiary). Pada langakah 

ini dilakukan analisis data berdasarkan hasil 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

5. Revisi produk (dilakukan berdasarkan pada 

hasil yang ditemukan dalam studi eksploratoris). 

6. Uji lapangan utama (main) difokuskan pada isi 
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materi model. 

7. Revisi produk operasional dilakukan 

berdasarkan pada hasil temuan dalam uji coba 

untuk siap diimplementasikan. 

8. Uji lapangan operasional dilakukan pada 

kelompok eksperimen untuk mengetahui 

efektivitas model. 

Final product revision 9. Revisi produk akhir dilakukan berdasarkan pada 

hasil implementasi. 

Dessemination and 

implementation 

10. Melakukan diseminasi dan penyebaran kepada 

berbagai pihak, baik melalui publikasi maupun 

cara-cara difusi lainnya. 

  

Sebagaimana yang tertera di atas, Borg dan Gall menyebutkan bahwa ada 10 

langkah dalam siklus penelitian pengembangan. Namun, mengingat penelitian 

berskala kecil, yaitu mengembangkan materi dan media pembelajaran bahasa 

Arab di wilayah DKI Jakarta, dimungkinkannya untuk membatasi langkah-

langkah penelitian. Penelitian ini hanya sampai pada tahapan mendapatkan produk 

akhir, yaitu protipe materi dan media pembelajaran bahasa Arab yang 

dikembangkan. Langkah-langkah pelaksanaan strategi Research dan Developmen 

dalam penelitian ini dibagi menjadi dua tahap, yaitu : (1) Pengembangan model 

pembelajaran bahasa Arab (materi ajar  berupa buku ajar yang bermedia 

”Hangman dan Kartu Domino Arab”. Tahap ini dilaksanakan pada tahun pertama. 

(2) Implementasi dan sosialisasi. Tahap ini dilaksanakan pada tahun kedua. 

Langkah-langkah tersebut di atas kemudian dijabarkan kedalam tahapan-

tahapan kegiatan penelitian, waktu pelaksanaan, dan luaran penelitian setiap tahun 

sebagaimana dijelaskan di bawah ini: 

N0 

Kegiatan Penelitian 

Tahun Pertama 2016 Tahun Kedua 2017 

Mendesain pengembangan prototipe  
materi pembelajaran  bermedia 
interaktif “Hangman dan Kartu 

Implementasi dan sosialisasi buku 
ajar yang sudah dilengkapi media 

interaktif ”CD Hangman dan Kartu 
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Domino Arab” Domino Arab” 
1 Menganalisis kebutuhan siswa dan 

guru bahasa Arab 
Mencetak  menjadi buku ajar yang 
sudah dilengkapi media interaktif ”CD 
hangman dan kartu domino Arab” 
sesuai kebutuhan implementasi dan 
sosialisasi 

2 Merancang pengembangan model 
materi pembelajaran bahasa Arab 
dengan merumuskan Standar 
Kompetensi (Nilai, Kompetensi Inti, 
dan Kompetensi Dasar) dan Standar Isi 
(Standar Kompetensi dan Kompetensi 
Dasar) pembelajaran bahasa Arab dari 
kelas sepuluh hingga kelas dua belas. 

Melakukan uji coba di SMA/MA dan 
meminta masukan tenaga ahli terhadap 
buku ajar bermedia interaktif 

3 Mendesain prototipe buku teks dari 
aspek materi dan menulis materi ajar 
berdasarkan rumusan SK-SI 

Mengidentifikasi revisi hasil uji coba 
di SMA/MA terhadap buku ajar 
bermedia interaktif dan melakukan 
perbaikan berdasarkan hasil 
identivikasi revisi 

4 Merancang pengembangan media 
pembelajaran Bahasa Arab sesuai  
kebutuhan guru dan siswa dengan 
mendesain prototipe media interaktif 
”hangman dan kartu domino Arab” 
dari kelas sepuluh hingga kelas dua 
belas. 

Mengimplementasikan buku ajar yang 
sudah dilengkapi media interaktif di 
beberapa Sekolah Menengah atas dan 
Madrasah Aliyah 

5 Membuat media interaktif ”hangman 
dan kartu domino Arab” dengan materi 
ajar yang dikembangkan dari kelas 
sepuluh hingga kelas dua belas. 

Merevisi hasil implementasi terhadap 
buku ajar yang sudah dilengkapi media 
interaktif 

6 Uji pakar atas kelayakan materi dan 
media  pembelajaran bahasa Arab yang 
dikembangkan 

Mensosialisasikan penggunaan dan 
penerapan buku ajar kepada guru-guru 
bahasa Arab. 

7 Revisi produk atas hasil uji pakar 
tentang kelayakan materi dan media 
pembelajaran bahasa Arab yang 
dikembangkan 

Menerbitkan buku ajar yang sudah 
dilengkapi media interaktif “hangman 
dan kartu domino Arab”  dan 
mensosialisasikan buku hasil terbitan 
ke beberapa pihak 

8 Memproduksi buku ajar bermedia 
interaktif “hangman dan kartu domino 
Arab” 

Menginvensi media pembelajaran 
interaktif untuk mendapatkan hak 
paten 

  

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Pengembangan prototipe materi pembelajaran bahasa Arab di tingkat 

Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah dengan menggunakan media 

pembelajaran interaktif  ini akan menggunakan analisis kebutuhan guru dan siswa, 

serta analisis model pembelajaran yang ada di wilayah DKI Jakarta. Tahap 
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pengembangan model pembelajaran direncanakan berlangsung selama delapan 

bulan. 

C. Teknik Pengembangan Materi dan Media Pembelajaran Bahasa Arab 

 Pengembangan materi dan media pembelajaran bahasa Arab dirancang dan 

didesain dengan memanfaatkan hasil analisis kebutuhan guru dan siswa, serta 

analisis dokumentasi dalam materi pembelajaran bahasa Arab yang ada.  

Secara umum yang menjadi objek penelitian adalah membuat materi dan 

media pembelajaran bahasa Arab tingkat Sekolah Menegah Atas  yang diharapkan 

mampu menjadi standar proses belajar mengajar di tingkat SMA dalam rangka 

meningkatkan kemampuan bahasa Arab siswa.  

Variabel penelitian terdiri dari dua yaitu materi pembelajaran bahasa Arab 

dan media pembelajaran bahasa Arab siswa. Pengumpulan data penelitian 

dilakukan dengan mengadakan survei ke sekolah-sekolah menengah atas yang 

mengajarkan bahasa Arab di wilayah DKI Jakarta 

Penelitian ini secara keseluruhan akan dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap 

kajian. Tahap pertama akan dilaksanakan pada tahun pertama dengan mengadakan 

survei tentang pengajaran bahasa Arab ke sekolah-sekolah yang mengajarkan 

bahasa Arab dan dilanjutkan dengan pembuatan materi dan media pembelajaran 

bahasa Arab. Tahap kedua akan dilaksanakan pada tahun kedua dengan uji coba di 

lapangan untuk mengetahui efektivitas dan kelayakan model pembelajaran bahasa 

Arab di SMA/MA dengan materi dan media yang telah dikembangkan dan 

dilanjutkan dengan menganalisis hasil uji coba sebagai realisasi dari 

pengembangan materi dan media pembelajaran bahasa Arab yang lebih efektif.. 

Hasil yang ditargetkan dalam penelitian di tahun pertama adalah prototipe 

materi pembelajaran bahasa Arab yang telah dikembangkan dalam bentuk buku 

standar pembelajaran bahasa Arab tingkat SMA/MA mulai kelas X hingga kelas 

XII beserta media pembelajarannya yang menunjang proses belajar mengajar. 

Media yang dikembangkan adalah media CD Hangman dan Kartu Domino Arab. 

 Pada tahun kedua, pelaksanaan pengujian model pembelajaran bahasa Arab 

di tingkat SMA dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan guru bahasa Arab 
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dalam menerapkan model pembelajaran bahasa Arab. Pada tahap ini, proses 

belajar mengajar dimonitor dan diharapkan dapat dirumuskan hasil pembelajaran 

siswa untuk melihat kemampuan siswa dari target yang diharapkan. 
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BAB  5 

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 

A. Deskripsi Kondisi Real Pembelajaran Bahasa Arab di SMA/MA 

Pengembangan produk buku ajar pembelajaran berbahasa Arab untuk 

kelas X hingga kelas XII dihasilkan dengan memperhatikan hasil deskripsi realitas 

pembelajaran bahasa Arab yang ada sekarang. Deskripsi berikut ini adalah realitas 

pembelajaran bahasa Arab di tingkat SMA/MA, baik swasta maupun negeri. Hal 

ini untuk memperoleh gambaran yang sebenarnya tentang pembelajaran bahasa 

Arab di tingkat SMA/MA dari beberapa aspek, yaitu latar belakang guru dan 

siswa, buku ajar dan media pembelajaran bahasa Arab, Materi ajar pembelajaran 

bahasa Arab, materi kebahasaan pembelajaran bahasa Arab, dan kebutuhan 

pembelajaran bahasa Arab 

1. Latar Belakan Guru Bahasa Arab dan Siswa 

Dilihat dari aspek pendidikan resmi, guru bahasa Arab di tingkat 

SMA/MA tidak semua memiliki latar belakang pendidikan bahasa Arab, ada 6 

sekolah dari 14 sekolah yang gurunya berpendidikan resmi dari program studi 

bahasa Arab, sementara guru bahasa Arab lainnya bervariasi pendidikan resminya. 

Sedangkan latar belakang guru dari aspek kemampuan bahasa Arabnya, cukup 

bervariasi, baik melalui pendidikan resmi di tingkat MTs, MA/pesantren, dan S1, 

maupun melalui kursus dan pelatihan bahasa Arab. Adapun ditinjau dari aspek 

pembelajar atau siswa yang belajar bahasa Arab di tingkat SMA/MA, mayoritas 

latar belakang mereka berasal dari SMP, bukan dari MTs. Hal tersebut dapat 

dilihat pada table berikut ini : 



27 
 

1. Table kondisi real latar belakang guru bahasa Arab dan siswa  

N0 Sekolah Latar Belakang 
Pendidikan Guru 

Latar Belakang 
Bahasa Arab Guru 

Latar Belakang 
siswa 

1 SMK Muhammadiya 6 S1 Bahasa Arab UNJ Pendidikan, MI, MTs, 
MA 

99% dari SMP 

2 SMA Muhammadiyah 
11 

S1 Bahasa Arab UNJ Pesantren (8 th) Mayoritas SMP 

3 SMA Muhammadiyah 
5 

S1 Bahasa Inggris Pesantren (6 th) Mayoritas SMP 

4  SMA Muhammadiyah 
1 

S1 PAI LBIQ (3 th) LIPIA (2 th) Mayoritas SMP 

5 MA Muhammadiyah 5 S! Bahasa Arab ISID 
Gontor 

Pesantren (6 th) Mayoritas MTs 

6 Al-Khairiyah STAI Usuludin Tafsir 
Hadits 

LIPIA (3 th) Mayoritas MTS 

7 MA AL-Falah UIN Sastra Arab Kursus di Ath-
Thahirian- Asy-
Syafi’iyah 

50% SMP, 50% 
MTs 

8 MA Asy-Syafi’iyah 
Tebet 

Lc dari Univ. di 
Saudi Arabia 

Pendidikan di Saudi 50% SMP, 50% 
MTs 

9  SMA Muhammadiyah 
12 

S1 PAI MTs dan MA Mayoritas SMP 

10 SMAN 78 S1 PAI, S2 Syariah Pesantren Darunnah Mayoritas SMP 

11 MAN 3 S1 Bahasa Arab UNJ MA (6 th) 65% MTs, 35% 
SMP 

12 SMA Muhammadiyah 
4 

S1 Tafsir Hadits Pesantren, pelatihan 
(1 th) 

Mayoritas SMP 

13 MAN 18 S2 BA IAIN Pendidikan S1, S2 60 % MTs, 40 
SMP 

14 SMAN 5 S1 ,BA UNJ Pendidikan Mayoritas SMP 

 

2. Buku Ajar dan Media Penbelajaran Bahasa Arab di SMA/MA 

Buku ajar yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab di tingkat 

SMA/MA bervariasi, ada yang mengacu kepada buku paket yang diterbitkan oleh 

Memenag, ada yang mengacu kepada buku paket yang diterbitkan oleh Organisasi 

yang menaungi lembaga pendidikannya, ada juga yang berdasarkan LKS dan 

tidak berpegang kepada buku secara khusus. Kesemua buku yang digunakan tidak 

dilengkapi dengan media pembelajarannya, sementara media yang digunakan 

dalam pembelajarannya berasal dari improvisasi gurunya. Adapun proses 

pembelajarannya, sebagian besar terfokus dengan apa yang ada di dalam buku. 
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Sedangkan dari aspek pembelajaran kosakata, guru lebih banyak memberi hafalan 

kosakata, baik setiap hari maupun setiap pertemuan dengan proses yang 

bervariasi. Kondisi real tersebut dapat dilihat pada table berikut ini: 

2. Kondisi real buku ajar dan media pembelajaran BA di SMA/MA 

N0 Buku Ajar Media Buku 
Ajar 

Media yang 
digunakan 

Proses 
Pembelajaran  

Pembelajaran 
kosakata 

1 Buku paket dari 
Muhammadiyah 

Tidak ada Audiovisual Berfokus pada apa 
yang ada di buku 

Dengan 
menghafal 5 
kata perhari 

2 Buku paket dari 
Muhammadiyah 

Tidak ada Audiovisual Berfokus pada apa 
yang ada di buku 

Memberi 3 
kata setiap hari 

3 Buku paket dari 
Muhammadiyah 

Tidak ada Audiovisual 
dan infocus 

Berfokus pada apa 
yang ada di buku 

Memberi 
kosakata tiap 
hari 

4  Buku paket dari 
Muhammadiyah 

Tidak ada Audiovisual Berfokus pada apa 
yang ada di buku 

Menjadikan 
lingkungan 
hidup sbg 
pemberian 
kosakata 

5 Buku paket dari 
Muhammadiyah 

Tidak ada Audiovisual, 
video dan film 

Berfokus pada apa 
yang ada dibuku 

Memberi 
kosakata dan 
harus dihafal 

6 LKS Tidak ada infokus Modivikasi dari 
beberapa buku 

Menghafal 
kosakata 

7 Buku Paket dari 
Kemenag 

Tidak ada Power point Modivikasi antar 
LKS dan buku + 
modul 

Menghafal 3 
kosakata  

8 Buku Paket dari 
Kemenag 

Tidak ada Tidak ada Modivikasi antar 
LKS dan buku + 
modul 

Menghafal 
kosakata 

9  Belum ada buku 
khusus 

Tidak ada Power point Modivikasi antar 
LKS dan buku + 
modul 

Memberi 
kosakata dalam 
teks setelah 
qiraah 

10 Buku paket dari 
Muhammadiyah 

Tidak ada Power point, 
lab bahasa 

Belum ada buku 
khusus 

Diberi motivasi 
dengan 
menghafal 
kosakata 

11 Buku Paket dari 
Kemenag 

Tidak ada Audiovisual, 
infocus 

Tidak focus hanya 
satu buku, dari 
buku lainpun 
dimanfaatkan  

Tidak ada 
pemberian 
kosakata 

12 Buku paket dari 
Muhammadiyah 

Tidak ada infocus Berfokus pada apa 
yang ada di buku 

Tanya jawab 
mereview 
kosakata 

13 Buku Paket dari Tidak ada Audiovisual, Berfokus pada apa Memberi 5 
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Kemenag infocus, power 
point, video 

yang ada di buku + 
modul 

kosakata setiap 
pertemuan 

14 LKS Tidak ada Power point Berfokus pada apa 
yang ada di buku 

Tanya jawab 
mereview 
kosakata 

 

3. Materi Ajar Pembelajaran Bahasa Arab di SMA/MA 

Kondisi real materi pembelajaran bahasa Arab di tingkat SMA/MA 

mengacu kepada buku ajar yang digunakan di setiap sekolah. Secara garis besar, 

semua materi ajar berkisar pada materi kemampuan berbahasa dan materi 

kemampuan kebahasaan, khususnya qawaid atau struktur tata bahasa Arab. Dalam 

proses pembelajarannya, sebagian besar pembelajaran kedua materi tersebut tidak 

seimbang. Ada yang lebih focus kepada keterampilan berbahasa dan ada pula 

yang lebih banyak pembelajaran qawaidnya. Dari aspek kontennya, materinya ada 

yang mudah dan ada pula materinya yang sangat tinggi. Khusus materi 

keterampilan berbahasa, fokus pembelajarannya tidak ditekankan kepada keempat 

keterampilannya, tapi terfokus hanya satu keterampilannya, dua keterampilann 

saja, atau tiga keterampilan saja. Kondisi real tersebut dapat dilihat pada table 

berikut ini: 

3. Tabel kondisi real materi ajar pembelajaran BA di SMA/MA 

N0 Materi ajar Fokus Penekanan 
Keterampilan Bahasa 

Antara Keterampilan Bahasa 
dan Kebahasaan 

1 Level buku mudah dan lebih 
banyak materi kitabah sambung 
huruf 

Kalam (berbicara) Lebih ditekankan pada 
qawaidnya dari pada 
keterampilan bahasa 

2 Sangat tinggi, lebih banyak 
qawaid 

Istima’ dan kalam Focus pada melafalkan apa 
yang sudah dipelajari 

3 Materi tidak ada alat bantu 
khusus 

Kalam, istima;, qiraah Keterampilan berbahasa 
lebih dominan 

4  Terdapat kamus di belakang 
buku 

Membaca, berbicara Qawaid belum perlu, 
keterampilan berbahasa 
lebih besar 

5 Level materi sangat tinggi. Berbicara, membaca Lebih besar kepada qawaid 
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Sesuai bagi siswa dari MTs, tapi 
tidak dari SMP. Mufrodat 
kurang. 

6 Focus kepada beberapa 
maharah (keterampilan bahasa). 
Minim gambar 

Qiraah, kalam, dan 
istima’ 

Lebih besar kepada 
keterampilan berbahasa, 
khususnya membaca 

7 Kelas X qiraahnya terlalu 
panjang, kelas XI dan XII tidak 
ada harakahnya 

Membaca, menyimak Lebih kepada kemahiran 
berbahasa 

8 Lebih besar kepada 
pembelajaran berbicara 

Menulis  Menyusun dan menyambung 
kalimat 

9  Materi qiraah yang didahului 
kosakata 

Membaca  Ada keseimbangan 

10 Belum tersusun, hanya sekedar 
mengerti bahasa Arab 

Membaca, menulis Ada keseimbangan 

11 Materi tidak mengarah kepada 
pendalaman agama 

Qiraah (pemahaman) Lebih focus kepada qawaid 

12 Materi terfokus kepada soal-soal 
yang dikeluarkan oleh wilayah 
Muhammadiyah 

Menyimak, berbicara Tidak seimbang, lebih 
ditekankan kepada 
menyimak dan berbicara 

13 Ringkas materinya tapi tidak 
mengarah kepada pemahaman 
agama 

Qiraah  Ada keseimbangan 

14 Lebih banyak hafalan, materi 
keseharian lebih mudah 
dipahami 

Menyimak, berbicara Tidak seimbang, tekanannya 
pada menyimak dan 
berbicara, sementara qawaid 
kurang 

 

4. Kondisi Real Buku Ajar Kelas X dari Aspek Materi Qawaid 

Ditinjau dari aspek materi kebahasaan, kondisi realnya dapat ditemukan 

dari buku ajar yang dipergunakan dalam pembelajaran bahasa Arab di tingkat 

SMA/MA, khususnya buku ajar bahasa Arab kelas X. Data menunjukkan bahwa 

materi kebahasaannya terfokus kepada dua materi yaitu sharf (morfologi) dan 

nahwu (sintaksis). Pembelajaran bahasa Arabnya dimulai dari pengenalan 

morfologi (kata) yang dirangkai dalam kalimat yang bervariasi. Bahkan pada buku 

ajar “Al-Lughah Al-Arabiah Al-Muyassarah Kelas X SMA/MA” (02) dan buku 

ajar “Bahasa Arab Untuk Madrasah Aliyah Kelas X SMA/MA” (04), semuanya 

terfokus kepada materi morfologi. Sementara itu, pembelajaran materi 
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sintaksisnya dipaparkan di pelajaran kelima pada buku ajar “Bahasa dan Sastra 

Arab Kelas X SMA/MA” (01) dan di pelajaran kedua, ketiga, dan keenam pada 

buku ajar “Bahasa Arab Kelas 10 MA” (03). Kondisi real tersebut dapat diamati 

pada table berikut ini: 

4. Tabel kondis real materi kebahasaan di SMA/MA kelas X 

Nama 
Buku 

Materi  
1 

Materi 
2 

Materi 
3 

Materi  
4 

Materi 
5 

Materi 
6 

Materi 
7 

Materi 
8 

 - ضمائر 01
تذكیر 
  تأنیث

ضمائر 
منصوب 

فعل  –
 ماض

مفرد 
مثنى 
 جمع

اسم 
االشارة 

فعل  –
 مضارع

جملة 
 –اسمیة 

جملة 
 فعلیة

فعل 
 األمر

فعل  ظرف
 النھي

اسم   ضمائر 02
  االشارة

اسم 
معرفة 
  ونكرة

جار 
مجرور 
وظرف 
  المكان

جملة   إضافة
  اسمیة

خبر 
  مقدم

  

أنواع  03
الكلمة 
(اسم + 
فعل + 
 حرف )

عالمة 
 االسم

أقسام 
 الفعل

حروف 
 الجر

التصریف 
 اللغوي

مذكر 
 مؤنث

األسماء 
واألفعال 
 الخمسة

 

معرفة  04
 –نكرة 

مذكر 
 –مؤنث 

ضمیر 
 -إشارة 
 إضافة

جملة 
اسمیة 
والخبر 

من 
المفرد 
وشبع 
 الجملة

جملة 
اسمیة 
والخبر 
من فعل 
 ضارع

 –مصدر 
معاني 
حروف 

 الجر

لیس 
عندي / 

 -معي 
 العطف

جملة 
اسمیة 

ائر (ضم
جمع + 

فعل 
 مضارع)

  

مصدر  05
سماعي 
وقیاسي 

ثالثي  –
 ورباعي

حرف 
الجر من 

 + الى

حرف 
الجر في 
+ على 
 + عن

معاني 
حرف ك 
+ ب + 

ل (حرف 
جر 

وحرف 
 نصب )

    

01 : Bahasa dan Sastra Arab Kelas X SMA/MA 
02 : Bahasa Arab SMA/SMK/MA Muhammadiyah 
03 : Al-Lughah Al-Arabiah Al-Muyassarah Kelas X SMA/MA 
04 : Bahasa Arab Kelas 10 MA (Kemenag) 
05 :Bahasa Arab Untuk Madrasah Aliyah Kelas X SMA/MA 
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5. Kebutuhan Pembelajaran Bahasa Arab di SMA/MA 

Berdasarkan data, guru bahasa Arab memiliki keinginan yang berbeda-

beda tentang kebutuhan bahan ajar bahasa Arab. Dari aspek tema, rata-rata guru 

bahasa Arab menginginkan tema-tema yang berhubungan dengan kehidupan 

siswa sehari-hari, seperti ta’aruf, tahiyyah, keluarga, di rumah, di sekolah, profesi, 

hobbi dan lain sebagainya. Materi-materi tema tersebut, ada yang menginginkan, 

dipaparkan tanpa diberi tanpa ada bahasa Indonesianya, atau dipaparkan dengan 

terfokus kepada pelafalan dan penguasaan kosakata, dan ada juga yang 

menginginkan bahan ajar tidak terfokus kepada qawaid atau tata bahasanya saja, 

tapi ada juga yang menginginkan sebaliknya  yaitu lebih fokus kepada tata 

bahasanya yang dibungkus dalam sebuah dialog sebagai materi qawaid. Di 

samping itu, mereka juga membutuhkan paparan bahan ajar yang disertai media 

seperti video, audiovisual, atau power point. Sementara itu, dari aspek materi 

keterampilan berbahasa, mereka membutuhan bahan ajar yang merangkum semua 

keterampilan berbahasa secara simultan. Khusus pada keterampilan menulis, 

pembelajaran dikte sangat perlu dipaparkan dalan bahan ajar tersebut. Kondisi real 

kebutuhan akan bahan ajar tersebut dapat dilihat pada table berikut ini: 

5. Tabel kebutuhan pembelajaran bahasa Arab di SMA/MA 

N0 Bahan ajar Tema  Pembelajaran 
Keterampilan 
Berbahasa 

Pembelajaran 
Dikte 

1 Yang memberi 
improvisasi guru dalam 
mengolah bahan 

Ta’aruf dan sekitar 
kehidupan siswa 

Perlu diajarkan secara 
simultan dan 
bertahap 

Sangat perlu 

2 Tidak banyak diajarkan 
qawaidnya 

Kegiatan sehari-hari 
seperti di rumah, di 
sekolah, hobbi 

Perlu diajarkan secara 
simultan 

Perlu  

3 Tidak perlu pada 
qawaid dan focus pada 

Kegiatan yang sering 
dijumpai siswa 

Perlu diajarkan secara 
simultan 

Sangat perlu 
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pelafalan dan 
penguasaan kosakata 

4  Seperti al-arabiah baina 
yadaik 

Tahiyyah, Kegiatan 
sehari-hari, hobbi, 
profesi 

Perlu diajarkan secara 
simultan 

Sangat perlu 

5 Buku yang tidak ada 
bahasa indonesianya 

Tahiyyah, ta’aruf, 
dan tema yang 
memperkaya 
kosakata 

Perlu diajarkan secara 
simultan 

Sangat perlu 

6 Buku permanen yang 
lebih variatif 

Tahiyyah, ta’aruf, 
peristiwa penting 
islam 

Perlu diajarkan secara 
simultan 

Sangat perlu 

7 Lebih besar pada focus 
qawaid dengan dialog 
sebagai focus materi 
qawaid 

Kehidupan di luar 
negeri 

Perlu diajarkan secara 
simultan dan 
bertahap 

Perlu  

8 Buku yang bermateri 
kegiatan sehari-hari dan 
kewarganegaraan 

Tema yang memberi 
pengembangan 
koskata 

Perlu diajarkan secara 
simultan dan 
bertahap 

Perlu  

9  Buku yang bermateri 
kegiatan sehari-hari 

Tema-tema qiraah Perlu diajarkan secara 
simultan dan 
berurutan 

Perlu  

10 Bermateri pokok dan 
ada qawaidnya 

Kegiatan sehari-hari, 
ta’aruf, profesi, 
hobbi 

Perlu diajarkan secara 
simultan  

Perlu  

11 Buku dengan materi 
yang didukung dengan 
power point 

Pengenalan 
percakapan 

Perlu diajarkan secara 
simultan dan 
bertahap 

Perlu  

12 E-book Kehidupan sehari-
hari, makan, 
olahraga,solat 
jamaah 

Perlu diajarkan secara 
simultan dan 
bertahap 

Perlu  

13 Buku yang materinya 
dalam bentuk video dan 
audiovisual 

Lebih kepada teks 
bacaan 

Perlu diajarkan secara 
simultan dan 
bertahap 

Perlu  

14 Lebih banyak materi 
percakapan, tidak 
hanya mendalami 
kosakata, juga qiraah 

Kehidupan sehari-
hari, keluarga, 
profesi 

Perlu diajarkan secara 
simultan dan 
bertahap 

Perlu  

 

B. Analisis Kondisi Real Pembelajaran Bahasa Arab di SMA/MA  

1. Latar Belakan Guru Bahasa Arab dan Siswa 

Latar belakang pendidikan resmi menunjukkan kepada seberapa jauh 

wawasan dan ilmu pengetahuan yang dikuasai seseorang tentang segala hal yang 

diperolehnya di bangku pendidikan resminya. Tentu, latar belakang pendidikan 
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seseorang akan memunculkan perbedaan dalam wawasan dan ilmu pengetahuan 

yang dikuasainya, sebagai contoh, guru yang berasal dari pendidikan keguruan, 

wawasan dan ilmu pengetahuan pedagogiknya lebih luas dari pada guru yang 

berasal dari non-keguruan. Hal ini adalah logis, karena yang satu mempelajarinya 

secara teratur, sementara yang satunya lagi tidak mempelajarinya.  

Kondisi real, tidak semua guru bahasa Arab berlatar belakang dari 

pendidikan bahasa Arab. Meskipun mereka memiliki kemampuan bahasa Arab, 

bahkan mungkin lebih baik bahasa Arabnya bila dibandingkan dengan guru yang 

berlatar belakang pendidikan guru bahasa Arab. Akan tetapi cara pandang 

terhadap bahasa Arab akan berbeda. Boleh jadi, guru berlatar pendidikan bahasa 

akan memposisikan dirinya selalu sebagai guru bahasa, bukan ahli bahasa. 

Sementara guru berlatar non-pendidikan bahasa akan memposisikan dirinya 

sebgai ahli bahasa, bukan guru bahasa. Berdasarkan teoritis, ada perpedaan cara 

pandang antara guru bahasa dan ahli bahasa dari aspek tujuan, metode, dan sikap. 

Seperti dari aspek sikap,  ahli bahasa bersikap bahwa bahasa yang dihadapi 

bersistem, baik bentuk maupun makna, sedangkan guru bahasa bersikap bahwa 

bahasa yang dihadapi adalah seperangkat keterampilan. Berangkat dari teoritis ini, 

maka tidak heran, kalau sebagian guru bahasa Arab di tingkat SMA/MA lebih 

fokus pembelajarannya kepada qawaidnya, di samping ada yang lebih fokus 

kepada pembelajaran keterampilan berbahasanya. 

Pembelajaran bahasa yang baik adalah pembelajaran yang komprehensif. 

Artinya pembelajaran bahasa Arab harus meliputi kedua keterampilan berbahasa 

dan keterampilan kebahasaan. Kompetensi berbahasa tidak akan berjalan dengan 
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baik tanpa kompetensi kebahasaan. Kompetensi kebahasaan harus diaplikasikan 

dalam kompetensi berbahasanya, bukan sebatas pengetahuan saja.  

Kondisi real siswa sebagai target dari orang yang harus dididik perlu 

diperhatikan, karena pembelajaran bahasa harus melihat siapa dan bagaimana 

kemampuan si terdidik, sehingga materi dapat diberikan sesuai dengan level dan 

latar belakang kemampuannya. Data menunjukkan, siswa SMA, baik negeri 

maupun swasta, mayoritas berlatar belakang SMP. Sementara siswa MA, baik 

negeri maupun swasta, ternyata bervariasi. Ada yang mayoritas berlatar belakang 

MTs, ada yang 50% berlatar belakang MTs, 50% berlatar belakang SMP, ada 

yang 65% berlatar belakang MTs, 35% berlatar belakang SMP, ada yang 60% 

berlatar belakang MTs, 40% berlatar belakang SMP. Kondisi real siswa seperti ini 

memunculkan latar belakang kemampuan bahasa Arab yang berbeda, bahkan ada 

yang belum mengenal bahasa Arab sama sekali. Variasi siswa seperti itu, tidak 

bisa lepas dari kebijakan pemerintah yang memberikan keluasan zigzag yang 

sangat longgar. Artinya siswa SMP boleh diterima di MA, sementara siswa MTs 

pun dapat diterima di SMA. . Situasi siswa seperti ini akan mengakibatkan 

kesulitan bagi guru dalam pembelajaran bahasa Arab. Oleh karena itu, sangat 

diperlukan adanya sebuah buku yang memperhatikan kondisi siswa seperti itu, 

sehingga guru dapat mengatasi pembelajaran bahasa Arab menjadi mudah dengan 

berpedoman kepada buku ajar sebagai rujukannya. 
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2. Buku Ajar dan Media Penbelajaran Bahasa Arab di SMA/MA 

Dalam pembelajaran bahasa Arab, terdapat beberapa buku teks, baik yang 

ditulis secara pribadi maupun tim dari sebuah lembaga. Salah satu karakteristik 

buku teks yang baik adalah sesuai minat dan karakteristik pembelajar. Artinya 

materi ajar adalah isi yang diberikan kepada  siswa pada saat berlangsungnya 

proses pembelajaran sesuai levelnya. Melalui materi ajar tersebut siswa diantarkan 

pada tujuan pembelajaran yaitu tuntas dalam berbahasa yang dipelajarinya.  

Kondisi real buku teks bahasa Arab tidak disertai dengan media, padahal 

media pembelajaran adalah alat yang dipakai sebagai saluran untuk 

menyampaikan materi pelajaran kepada pembelajar. Salah satu keuntungan dalam 

penggunaan media dalam pembelajaran adalah menambah minat belajar 

pembelajar, dan minat belajar yang baik akan menghasilkan mutu yang baik pula. 

Di samping itu juga, pembelajaran tidak  monoton  sehingga  tidak  

membosankan. Karena itu, berangkat dari keuntungan-keuntungan yang diperoleh 

dalam pembelajaran bahasa Arab, sangat diperlukan adanya buku teks yang 

disusun berikut media pembelajarannya, baik dalam bentuk permainan bahasa 

atau latihan kebahasaan. 

 

3. Materi Ajar Pembelajaran Bahasa Arab di SMA/MA 

Kondisi real pembelajaran bahasa Arab di tingkat SMA/MA adalah sebuah 

fenomena umum bahwa mereka tidak dapat menggunakan bahasa atau tidak 

memiliki keterampilan bagaimana mereka berbahasa. Kondisi real ini, boleh jadi 

disebabkan karena guru lebih fokus kepada tata bahasa saja. Artinya siswa 
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diajarkan sebatas teori saja tanpa adanya sebuah aplikasi teori tersebut dalam 

penggunaan bahasa. Sementara itu, dalam pembelajaran keterampilan berbahasa, 

siswa tidak dituntun dengan penggunaan bahasa yang benar dan baik tanpa harus 

meninggalkan teori kebahasaannya.  

Dalam pembelajaran bahasa, buku teks harus mencakup materi bahasa 

secara keseluruhan meliputi dua sasaran kemampuan berbahasa. Sasaran pertama 

adalah keterampilan berbahasa yang meliputi  menyimak, berbicara, membaca, 

dan menulis. Sasaran pertama ini tidak perlu dibatasi dengan satu atau dua 

keterampilan berbahasa. Tapi, hendaknya siswa diberi kesempatan untuk 

memperoleh seluruh keterampilan berbahasanya.  

Sasaran kedua adalah komponen bahasa yang terdiri dari bunyi bahasa, 

kosakata, dan tata bahasa. Perlu dipahami bahwa pembelajaran bahasa Arab di 

tinggkat SMA/MA bukan belajar bidang studi bahasa Arab. Artinya siswa tidak 

hanya sekedar belajar kaidah-kaidah tata bahasa Arab. Akan tetapi, kaidah-kaidah 

tersebut dapat diaplikasikan ke dalam keterampilan berbahasanya.  

Oleh karena itu, latar belakang siswa dari SMP menjadi faktor 

pertimbangan dalam membuat bahan ajar yang sesuai dengan levelnya. Hal ini 

dapat disiasati dengan menata dan menyusun materi bahasa secara sederhana dan 

bertahap, sehingga materi bahasa ini dapat diserap dengan mudah, dan siswa 

memiliki kemampuan bagaimana ia berbahasa atau menggunakan bahasa yang 

didukung oleh mengetahui tentang teori struktur bahasa.  
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4. Kondisi Real Buku Ajar Kelas X dari Aspek Materi Qawaid 

Materi bahasa tidak dipaparkan secara bertahap, bahkan sangat variatif 

sekali dalam strukturnya, padahal siswa yang menjadi target pembelajaran bahasa 

Arab berlatar belakang SMP yang nota benenya selama belajar di bangku SMP 

tidak pernah belajar bahasa Arab, karena memang bahasa Arab tidak terdapat di 

dalam krikulumnya. Sebagai contoh buku kelas X (01), pelajaran pertama, tertera 

focus utama pembelajaran adalah materi “dhama’ir (kata ganti), tadzkir dan ta’nits 

(maskulin dan feminism). Namun materi pembelaharannya dituang dengan 

struktur kalimat yang sangat variatif, seperti kalimat ismiyah, kalimat fi’liyah, kata 

kerja mudhare (masa sekarang) dan kata kerja madhi (masa lampau). Kondisi 

materi bahasa seperti ini, yang terdapat juga di buku ajar lainnya, tentunya akan 

sulit dicerna oleh siswa yang berlatar belakang SMP. 

Hal seperti inilah yang memunculkan stigma bahwa belajar bahasa Arab 

itu sulit. Sebab  kata-kata, ungkapan, dan kalimat tidak akan berdaya maksimal 

kalau tidak ditata dengan baik. Karena itu, buku ajar bahasa Arab harus 

dikembangkan dengan cara-cara menata materi bahasa atau kalimat agar menjadi 

kalimat yang tersusun baik, padu, mantap dan bertahap dalam panjang dan 

strukturnya sesuai dengan level kompetensi bahasa siswanya. Pengembangan 

materi bahasa ini dapat berpegang kepada teori Chomsky yang mengatakan bahwa 

pengetahuan bahasa adalah kemampuan membuat kalimat. Oleh karena itu, materi 

bahasa ditata dan disusun berawal dari pembelajaran kalimat-kalimat sederhana 

secara bertahap, dan dilanjutkan kepada materi-materi pengembangan kalimat 

sederhana tersebut. 
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5. Kebutuhan Pembelajaran Bahasa Arab di SMA/MA 

Kebutuhan-kebutuhan guru bahasa Arab dalam pembelajaran bahasa Arab 

di tingkat SMA/MA dapat diidentifikasikan sebagai berikut; 

a. Berdasakan aspek materi ajar, pembelajaran bahasa Arab di tingkat SMA/MA 

membutuhkan buku teks yang tersusun dengan materi yang memberikan 

pembelajaran kompetensi berbahasa dan kompetensi kebahasaan yang saling 

mendukung satu dengan yang lainnya, tanpa ada satupun yang terabaikan.  

b. Berdasarkan aspek materi bahasa, pembelajaran bahasa Arab di tingkat 

SMA/MA membutuhkan buku teks yang tersusun dengan materi bahasa yang 

dipaparkan secara sederhana sesuai dengan level kemampuan siswa yang 

berlatar belakang SMP dan disajikan secara bertahap dan simultan. 

c. Berdasarkan aspek menulis, bukan saja bagaimana menulis kalimat-kalimat 

bahasa Arab secara benar sesuai kaidah struktur bahasa Arab, tapi perlu juga 

adanya pembelajaran dikte yang dilatih secara konsisten. Semua guru bahasa 

Arab berkeyakinan bahwa latihan dikte perlu diajarkan, bahkan sangat perlu, 

sehingga keterampilan menulis siswa lebih komprehensif. 

d. Berdasarkan aspek media, pembelajaran bahasa Arab di tingkat SMA/MA 

membutuhkan buku teks yang bermedia interaktif untuk meningkatkan hasil 

belajar yang lebih baik. Dalam bidang pendidikan bahasa, inovasi 

pendayagunaan teknologi dalam bentuk CD dapat dimanfaatkan sebagai 

media yang efektif untuk membantu siswa dalam belajar bahasa. CD tersebut 

berisi rancangan pembelajaran yang baik dalam bentuk permainan bahasa atau 

latihan kebahasaan, baik kosakata maupun struktur bahasa. Di samping itu, 
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inovasi media pembelajaran pun dapat menggunakan kartu yang dirancang 

dalam bentuk permainan bahasa. Permainan bahasa ini sangat efektif sekali 

dalam pembelajaran bahasa, karena sesuai dengan prinsip pembelajaran 

bahasa yaitu pengulangan dan pengulangan. Unsur pengulangan pada 

permaianan bahasa dalam bentuk kartu ini dapat dilakukan juga di luar kelas. 

e. Berdasarkan aspek tema, pembelajaran bahasa Arab di tingkat SMA/MA 

membutuhkan buku teks yang bertema kehidupan sehari-hari yang 

berhubungan dengan kegiatan siswa, baik di rumah maupun di sekolah. Patut 

diperhatikan pendapat guru yang mengatakan bahwa tema-tema tersebut 

dibungkus dalam bentuk dialog yang paparannya terdapat focus pembelajaran 

materi kebahasaannya, sehingga siswa dapat mengungkapkan kalimat dan 

melatihnya tanpa menemui kesulitan karena sudah terdapat contoh-contohnya. 

 

C. Pengembangan Materi Pembelajaran Bahasa Arab tingkat SMA/MA 

 Berdasarkan analisis kebutuhan dalam pembelajaran bahasa Arab di 

tingkat SMA/MA, perlu dirancang dan didesain buku ajar yang membantu guru 

dan siswa dalam pembelajaran bahasa Arab yang efektif. 

 Pengembangan materi buku ajar pembelajaran berbahasa Arab untuk kelas 

10 hingga kelas 12 dihasilkan dengan memperhatikan hasil deskripsi realitas 

pembelajaran bahasa Arab yang ada sekarang, dan hasil identifikasi kebutuhan 

pembelajaran bahasa Arab, prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Arab serta buku 

teks berdasarkan pada kajian teoritis.  
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 Rancangan dan desain pembelajaran bahasa Arab tingkat SMA/MA 

sebagai berikut: 

1. SK dan KD dirumuskan untuk semua tingkat, mulai kelas 10 hingga kelas 12 

2. Rumusan SK dan KD meliputi kompetensi berbahasa; menyimak, berbicara, 

membaca dan menulis, serta  rumusan kompetensi kebahasaan yang meliputi; 

pengayaan gramatika (struktur kalimat bahasa Arab) dan pengayaan kosakata 

Berikut ini rumusan SK dan KD kelas 10 hingga kelas 12:. 

a. Bahasa Arab untuk SMA/MA kelas 10 

Semester 1  
 
 

 

Menyimak 
Memahami informasi lisan 
berbentuk paparan atau dialog 
tentang identitas diri, 
kehidupan keluarga dan 
kehidupan sekolah 

1. Mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan 
ujaran (kata, frase atau kalimat) dalam 
suatu konteks dengan mencocokkan dan 
membedakan secara tepat  

2. Menangkap makna dan gagasan atau ide 
dari berbagai bentuk wacana lisan 
sederhana secara tepat  

Berbicara 
Mengungkapkan informasi 
sederhana secara lisan 
berbentuk paparan atau dialog 
tentang identitas diri, 
kehidupan keluarga dan 
kehidupan sekolah 

1. Menyampaikan gagasan atau pendapat 
secara lisan dengan lafal yang tepat dalam 
kalimat sederhana sesuai konteks yang 
mencerminkan kecakapan berbahasa yang 
santun  

2. Melakukan dialog dengan lancar sesuai 
konteks berkomunikasi yang santun dan 
tepat  

Membaca 
Melafalkan huruf hijaiyah 
secara fasih dan memahami 
wacana tulis berbentuk 
paparan atau dialog tentang 
identitas diri, kehidupan 
keluarga dan kehidupan 
sekolah 

1. Melafalkan dan membaca nyaring kata, 
kalimat dan wacana tulis dengan benar dan 
tepat 

2. Mengidentifikasi bentuk dan tema wacana 
sederhana secara tepat  

3. Menemukan makna dan gagasan atau ide 
wacana tulis secara tepat  

Menulis 
Menulis huruf hijaiyah, kata, 
frasa, kalimat dan 
mengungkapkan informasi 
secara tertulis berbentuk 
paparan atau dialog tentang 

1. Menulis dan melengkapi huruf hijaiyah, 
kata, frasa,dan kalimat  dengan huruf, ejaan 
dan tanda baca yang tepat  

2. Mengungkapkan informasi,  gagasan atau 
pendapat secara tertulis dalam kalimat 
sederhana dengan menggunakan kata, frasa, 
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identitas diri, kehidupan 
keluarga dan kehidupan 
sekolah 

dan struktur yang benar dan tepat 
 

Pengayaan Gramatika 
Menguasai struktur kalimat 
ismiyyah dan fi’liyyah  
sederhana sesuai konteks 
penguasaan materi 
pembelajaran yang 
mencerminkan penguasaan 
kompetensi  menyimak, 
berbicara, membaca, dan 
menulis secara tepat dan lancar 

 

1. Menerapkan struktur kalimat ismiyah dan 
fi’liyah sederhana dalam konteks 
keterampilan berbicara dan menulis. 

2. Menggunakan pola-pola kalimat ismiyah 
dan fi’liyah sederhana dalam konteks 
keterampilan berbicara dan menulis   

Pengayaan Kosakata (Mufrodat) 
Menguasai  kosakata sesuai 
konteks penguasaan materi 
pembelajaran yang 
mencerminkan penguasaan 
kompetensi menyimak, 
berbicara, membaca, dan 
menulis secara tepat dan lancar 

1. Menyebutkan kosakata dengan jelas sesuai 
konteks materi pembelajaran. 

2. Menghafal kosakata dengan fasih sesuai 
konteks materi pembelajaran. 

 

Semester 2 
 
 

 

Menyimak 
Memahami wacana lisan 
berbentuk paparan atau dialog 
sederhana tentang aktifitas 
kehidupan sekolah 

1. Mengidentifikasi bunyi, ujaran (kata, frasa 
atau kalimat ) dalam suatu konteks dengan 
mencocokkan dan membedakan  secara 
tepat  

2. Menangkap makna umum atau rinci dari 
gagasan atau ide yang berbentuk wacana 
lisan sederhana secara  tepat  

Berbicara 
Mengungkapkan informasi 
sederhana secara lisan dalam 
bentuk paparan atau dialog 
tentang aktifitas kehidupan 
sekolah 

1. Menyampaikan informasi atau gagasan  
sederhana secara lisan dengan lafal yang 
tepat sesuai konteks yang mencerminkan 
kecakapan berbahasa yang santun dan fasih 

2. Melakukan dialog sederhana  sesuai konteks 
dengan tepat dan lancar  

Membaca 
Memahami  wacana tulis 
berbentuk paparan atau 
dialog sederhana tentang 
aktifitas kehidupan sekolah 

1. Melafalkan atau membaca nyaring kata, 
kalimat dan wacana tulis sederhana secara 
tepat dan benar  

2. Mengidentifikasi bentuk dan tema wacana 
sederhana secara tepat dan benar  

3. Menemukan makna dan gagasan atau ide 

wacana tulis sederhana secara tepat  
Menulis 

Mengungkapkan informasi 
sederhana secara tertulis 
berbentuk paparan atau dialog 

1. Menulis kata, frasa, dan kalimat  dengan   
huruf, ejaan dan tanda baca yang tepat dan 
benar  
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tentang aktifitas kehidupan 
sekolah 

2. Mengungkapkan gagasan atau pendapat 
secara tertulis dalam kalimat dengan 
menggunakan kata, frasa, dan struktur yang 
benar  

Pengayaan Gramatika 
Menguasai struktur sederhana 
sesuai konteks penguasaan 
materi pembelajaran yang 
mencerminkan penguasaan 
kompetensi  menyimak, 
berbicara, membaca, dan 
menulis secara tepat dan lancar 

1. Menerapkan struktur kalimat ismiyah dan 
fi’liyah sederhana dalam konteks 
keterampilan berbicara dan menulis. 

2. Menggunakan pola pola kalimat ismiyah 
dan fi’liyah sederhana dalam konteks 
keterampilan berbicara dan menulis 

Pengayaan Kosakata (Mufrodat) 
Menguasai  kosakata sesuai 
konteks penguasaan materi 
pembelajaran yang 
mencerminkan penguasaan 
kompetensi menyimak, 
berbicara, membaca, dan 
menulis secara tepat dan lancar 

1. Menyebutkan kosakata dengan jelas sesuai 
konteks materi pembelajaran. 

2. Menghafal kosakata dengan fasih sesuai 
konteks materi pembelajaran. 

 

 

b.  Bahasa Arab untuk SMA/MA kelas 11 

Semester 1 
 
 

 

Menyimak 
Memahami informasi lisan 
berbentuk paparan atau dialog 
tentang aktivitas kehidupan 
sekolah, profesi dan hobi 

2. Mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan 
ujaran (kata, frase atau kalimat) dalam 
suatu konteks dengan mencocokkan dan 
membedakan secara tepat  

2. Menangkap makna dan gagasan atau ide 
dari berbagai bentuk wacana lisan 
sederhana secara tepat  

Berbicara 
Mengungkapkan informasi 
sederhana secara lisan 
berbentuk paparan atau dialog 
tentang identitas diri, 
kehidupan keluarga dan 
kehidupan sekolah 

1. Menyampaikan gagasan atau pendapat 
secara lisan dengan lafal yang tepat dalam 
kalimat sederhana sesuai konteks yang 
mencerminkan kecakapan berbahasa yang 
santun  

2. Melakukan dialog dengan lancar sesuai 
konteks berkomunikasi yang santun dan 
tepat  

Membaca 
Melafalkan huruf hijaiyah 
secara fasih dan memahami 
wacana tulis berbentuk 
paparan atau dialog tentang 
aktivitas kehidupan sekolah, 
profesi dan hobi 

4. Melafalkan dan membaca nyaring kata, 
kalimat dan wacana tulis dengan benar dan 
tepat 

5. Mengidentifikasi bentuk dan tema wacana 
sederhana secara tepat  

6. Menemukan makna dan gagasan atau ide 
wacana tulis secara tepat  
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Menulis 
Menulis huruf hijaiyah, kata, 
frasa, kalimat dan 
mengungkapkan informasi 
secara tertulis berbentuk 
paparan atau dialog tentang 
aktivitas kehidupan sekolah, 
profesi dan hobi 

3. Menulis dan melengkapi huruf hijaiyah, 
kata, frasa,dan kalimat  dengan huruf, ejaan 
dan tanda baca yang tepat  

4. Mengungkapkan informasi,  gagasan atau 
pendapat secara tertulis dalam kalimat 
sederhana dengan menggunakan kata, frasa, 
dan struktur yang benar dan tepat 

 
Pengayaan Gramatika 

Menguasai struktur kalimat 
ismiyyah dan fi’liyyah  
sederhana sesuai konteks 
penguasaan materi 
pembelajaran yang 
mencerminkan penguasaan 
kompetensi  menyimak, 
berbicara, membaca, dan 
menulis secara tepat dan lancar 

3. Menerapkan struktur kalimat ismiyah dan 
fi’liyah sederhana dalam konteks 
keterampilan berbicara dan menulis. 

4. Menggunakan pola-pola kalimat ismiyah 
dan fi’liyah sederhana dalam konteks 
keterampilan berbicara dan menulis   

Pengayaan Kosakata 
(Mufrodat) 

Menguasai  kosakata sesuai 
konteks penguasaan materi 
pembelajaran yang 
mencerminkan penguasaan 
kompetensi menyimak, 
berbicara, membaca, dan 
menulis secara tepat dan lancar 

3. Meyebutkan kosakata dengan jelas sesuai 
konteks materi pembelajaran. 

4. Menghafal kosakata dengan fasih sesuai 
konteks materi pembelajaran 

 

Semester 2 
 
 

 

Menyimak 
Memahami wacana lisan 
berbentuk paparan atau dialog 
sederhana tentang aktifitas 
kehidupan sekolah dan 
masyarakat, berbelanja, 
kesehatan 

2. Mengidentifikasi bunyi, ujaran (kata, frasa 
atau kalimat ) dalam suatu konteks dengan 
mencocokkan dan membedakan  secara 
tepat  

2. Menangkap makna umum atau rinci dari 
gagasan atau ide yang berbentuk wacana 
lisan sederhana secara  tepat  

Berbicara 
Mengungkapkan informasi 
sederhana secara lisan dalam 
bentuk paparan atau dialog 
tentang aktifitas kehidupan 
sekolah dan masyarakat, 
berbelanja, kesehatan 

2. Menyampaikan informasi atau gagasan  
sederhana secara lisan dengan lafal yang 
tepat sesuai konteks yang mencerminkan 
kecakapan berbahasa yang santun dan fasih 

2. Melakukan dialog sederhana  sesuai konteks 
dengan tepat dan lancar  

Membaca 
Memahami  wacana tulis 
berbentuk paparan atau 
dialog sederhana tentang 
aktifitas kehidupan sekolah 

2. Melafalkan atau membaca nyaring kata, 
kalimat dan wacana tulis sederhana secara 
tepat dan benar  

2. Mengidentifikasi bentuk dan tema wacana 
sederhana secara tepat dan benar  
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dan masyarakat, berbelanja, 
kesehatan 

3. Menemukan makna dan gagasan atau ide 
wacana tulis sederhana secara tepat  

Menulis 
Mengungkapkan informasi 
sederhana secara tertulis 
berbentuk paparan atau dialog 
tentang aktifitas kehidupan 
sekolah dan masyarakat, 
berbelanja, kesehatan 

1. Menulis kata, frasa,dan kalimat  dengan   
huruf, ejaan dan tanda baca yang tepat dan 
benar  

2. Mengungkapkan gagasan atau pendapat 
secara tertulis dalam kalimat dengan 
menggunakan kata, frasa, dan struktur yang 
benar  

Pengayaan Gramatika 
Menguasai struktur sederhana 
sesuai konteks penguasaan 
materi pembelajaran yang 
mencerminkan penguasaan 
kompetensi  menyimak, 
berbicara, membaca, dan 
menulis secara tepat dan lancar 

3. Menerapkan struktur kalimat ismiyah dan 
fi’liyah sederhana dalam konteks 
keterampilan berbicara dan menulis. 

4. Menggunakan pola pola kalimat ismiyah 
dan fi’liyah sederhana dalam konteks 
keterampilan berbicara dan menulis 

Pengayaan Kosakata 
(Mufrodat) 

Menguasai  kosakata sesuai 
konteks penguasaan materi 
pembelajaran yang 
mencerminkan penguasaan 
kompetensi menyimak, 
berbicara, membaca, dan 
menulis secara tepat dan lancar 

3. Meyebutkan kosakata dengan jelas sesuai 
konteks materi pembelajaran. 

4. Menghafal kosakata dengan fasih sesuai 
konteks materi pembelajaran. 

 

c. Bahasa Arab untuk SMA/MA kelas 12 

Semester 1 
 
 

 

Menyimak 
Memahami informasi lisan 
berbentuk paparan atau dialog 
tentang pengenalan negara dan 
kehidupan Arab serta 
pengenalan terhadap tokoh 
Khadijah dan Imam Syafi’i 

3. Mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan 
ujaran (kata, frase atau kalimat) dalam 
suatu konteks dengan mencocokkan dan 
membedakan secara tepat  

2. Menangkap makna dan gagasan atau ide 
dari berbagai bentuk wacana lisan 
sederhana secara tepat  

Berbicara 
Mengungkapkan informasi 
sederhana secara lisan 
berbentuk paparan atau dialog 
tentang pengenalan negara dan 
kehidupan Arab serta 
pengenalan terhadap tokoh 
Khadijah dan Imam Syafi’i 

1. Menyampaikan gagasan atau pendapat 
secara lisan dengan lafal yang tepat dalam 
kalimat sederhana sesuai konteks yang 
mencerminkan kecakapan berbahasa yang 
santun  

2. Melakukan dialog dengan lancar sesuai 
konteks berkomunikasi yang santun dan 
tepat  

Membaca 7. Melafalkan dan membaca nyaring kata, 
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Melafalkan huruf hijaiyah 
secara fasih dan memahami 
wacana tulis berbentuk 
paparan atau dialog tentang 
pengenalan negara dan 
kehidupan Arab serta 
pengenalan terhadap tokoh 
Khadijah dan Imam Syafi’i 

kalimat dan wacana tulis dengan benar dan 
tepat 

8. Mengidentifikasi bentuk dan tema wacana 
sederhana secara tepat  

9. Menemukan makna dan gagasan atau ide 
wacana tulis secara tepat  

Menulis 
Menulis huruf hijaiyah, kata, 
frasa, kalimat dan 
mengungkapkan informasi 
secara tertulis berbentuk 
paparan atau dialog tentang 
pengenalan negara dan 
kehidupan Arab serta 
pengenalan terhadap tokoh 
Khadijah dan Imam Syafi’i 

5. Menulis dan melengkapi huruf hijaiyah, 
kata, frasa,dan kalimat  dengan huruf, ejaan 
dan tanda baca yang tepat  

6. Mengungkapkan informasi,  gagasan atau 
pendapat secara tertulis dalam kalimat 
sederhana dengan menggunakan kata, frasa, 
dan struktur yang benar dan tepat 

 

Pengayaan Gramatika 
Menguasai struktur kalimat 
ismiyyah dan fi’liyyah  
sederhana sesuai konteks 
penguasaan materi 
pembelajaran yang 
mencerminkan penguasaan 
kompetensi  menyimak, 
berbicara, membaca, dan 
menulis secara tepat dan lancar 

 

5. Menerapkan struktur kalimat ismiyah dan 
fi’liyah sederhana dalam konteks 
keterampilan berbicara dan menulis dengan 
menerapkan fi’il madhi dan fi’il mudhare 
serta dirangkai dengan penggunaan  ّإن dan 
 .َكانَ 

6. Menggunakan pola-pola kalimat ismiyah 
dan fi’liyah sederhana dengan 
menggunakan fi’il madhi dan mudhare 
serta dirangkai dengan penggunaan  ّإن dan 
 dalam konteks keterampilan berbicara َكانَ 
dan menulis 

Pengayaan Kosakata (Mufrodat) 
Menguasai  kosakata sesuai 
konteks penguasaan materi 
pembelajaran yang 
mencerminkan penguasaan 
kompetensi menyimak, 
berbicara, membaca, dan 
menulis secara tepat dan lancar 

5. Menyebutkan kosakata dan kalimat dengan 
jelas sesuai konteks materi pembelajaran. 

6. Menghafal kosakata dan kalimat dengan 
fasih sesuai konteks materi pembelajaran 

 

 
Semester 2 
 
 

 

Menyimak 
Memahami wacana lisan 
berbentuk paparan atau dialog 
sederhana tentang tokoh Umar, 
kegiatan perayaan Idul Fitri 
dan Idul Adha, serta mengenal 
gaya humor bahasa Arab 

3. Mengidentifikasi bunyi, ujaran (kata, frasa 
atau kalimat ) dalam suatu konteks dengan 
mencocokkan dan membedakan  secara 
tepat  

2. Menangkap makna umum atau rinci dari 
gagasan atau ide yang berbentuk wacana 
lisan sederhana secara  tepat  

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 
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Berbicara 
Mengungkapkan informasi 
sederhana secara lisan dalam 
bentuk paparan atau dialog 
tentang tokoh Umar, kegiatan 
perayaan Idul Fitri dan Idul 
Adha, serta mengenal gaya 
humor bahasa Arab 

3. Menyampaikan informasi atau gagasan  
sederhana secara lisan dengan lafal yang 
tepat sesuai konteks yang mencerminkan 
kecakapan berbahasa yang santun dan fasih 

2. Melakukan dialog sederhana  sesuai konteks 
dengan tepat dan lancar  

Membaca 
Memahami  wacana tulis 
berbentuk paparan atau 
dialog sederhana tentang 
tokoh Umar, kegiatan 
perayaan Idul Fitri dan Idul 
Adha, serta mengenal gaya 
humor bahasa Arab 

3. Melafalkan atau membaca nyaring kata, 
kalimat dan wacana tulis sederhana secara 
tepat dan benar  

2. Mengidentifikasi bentuk dan tema wacana 
sederhana secara tepat dan benar  

3. Menemukan makna dan gagasan atau ide 
wacana tulis sederhana secara tepat  

Menulis 
Mengungkapkan informasi 
sederhana secara tertulis 
berbentuk paparan atau dialog 
tentang aktifitas tokoh Umar, 
kegiatan perayaan Idul Fitri 
dan Idul Adha, serta mengenal 
gaya humor bahasa Arab 

1. Menulis kata, frasa,dan kalimat  dengan   
huruf, ejaan dan tanda baca yang tepat dan 
benar  

2. Mengungkapkan gagasan atau pendapat 
secara tertulis dalam kalimat dengan 
menggunakan kata, frasa, dan struktur yang 
benar  

Pengayaan Gramatika 
Menguasai struktur sederhana 
sesuai konteks penguasaan 
materi pembelajaran yang 
mencerminkan penguasaan 
kompetensi  menyimak, 
berbicara, membaca, dan 
menulis secara tepat dan lancar 

5. Menerapkan struktur kalimat ismiyah dan 
fi’liyah sederhana dengan menerapkan fi’il 
madhi, fi’il mudhare, fi’il amr dalam 
konteks keterampilan berbicara dan 
menulis. 

6. Menggunakan pola pola kalimat ismiyah 
dan fi’liyah sederhana dengan 
menggunakan fi’il madhi, fi’il mudhare, 
fi’il amr dalam konteks keterampilan 
berbicara dan menulis 

Pengayaan Kosakata (Mufrodat) 
Menguasai  kosakata sesuai 
konteks penguasaan materi 
pembelajaran yang 
mencerminkan penguasaan 
kompetensi menyimak, 
berbicara, membaca, dan 
menulis secara tepat dan lancar 

5. Menyebutkan kosakata dan kalimat dengan 
jelas sesuai konteks materi pembelajaran. 

6. Menghafal kosakata dan kalimat dengan 
fasih sesuai konteks materi pembelajaran. 

 

3. Tema-tema pembelajaran disesuaikan dengan kehidupan dan lingkungan siswa 

sehari-hari, serta beberapa tokoh Islam yang cukup dikenal di masyarakat, 

khususnya dalam sejarah Islam. Tema-tema pokok pembelajaran tersebut 
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dipaparkan dalam bentuk dialog dan sesuai dengan konsep gramatika bahasa 

Arab Fuscha (Baku), dan disajikan dalam kalimat bahasa Arab yang sederhana 

secara runtut dari yang mudah ke yang sulit, dari sederhana ke kompleks, dari  

konkret ke abstrak, dari lingkungan terdekat ke lingkungan yang jauh dari 

kehidupan peserta didik. 

4. Secara teoritis, ada dua langkah pembelajaran dalam usaha menguasai bahasa 

target; (1) Pemerolehan, maksudnya adalah penguasaan bahasa target 

(bahasaArab)  secara tidak disadari (implisit), informal, atau alamiah. 

Penguasaan ini dilakukan dengan cara pembiasaan penggunaan bahasa tersebut 

dalam berkomunikasi, (2) Pembelajaran, maksudnya penguasaan bahasa target 

(bahasa Arab) dilakukan secara sadar dan formal. 

Kajian teoritis ini dipergunakan dalam mendesain bahan pembelajaran bahasa 

Arab tingkat SMA/MA: 

a. Buku ajar bahasa Arab, mulai kelas 10 hingga kelas 12, khususnya yang 

mengenai keterampilan berbahasa (menyimak, berbicara, membaca dan 

menulis), dan pengayaan kosakata, didesain dengan pendekatan 

”Pembelajaran”. Artinya siswa diajarkan secara sadar atau eksplisit untuk 

menguasai keterampilan itu semua dan menguasai kosakata bahasa Arab. 

b. Sementara itu, penggunaan struktur kalimat bahasa Arab didesain dengan 

pendekatan ”Pemerolehan”. Artinya siswa memperoleh kemampuan 

penggunaan struktur kalimat bahasa Arab ( kaidah kebahasa-araban) secara 

tidak sadar (implisit), yaitu dengan pembiasaan penggunaan bahasa Arab 

dalam keterampilan berbahasanya, baik menyimak, berbicara, membaca, 
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maupun menulis. Dengan kata lain siswa tidak diajarkan ”apa itu bahasa”, 

akan tetapi diajarkan ’bagaimana berbahasa secara tuntas”. 

5. Materi penggunaan struktur bahasa Arab disajikan secara runtut; Kelas 10 

hingga kelas 12, materi pembelajaran dipaparkan dengan struktur kalimat 

ismiyyah dan kalimat fi’liyah dengan memperhatikan gradasi dan berkelanjutan 

sesuai dengan tingkat kemudahan dan kesulitannya. Pola kalimat ismiyyah dan 

fi’liyah disajikan secara bertahap sesuai dengan materi-materi pengembangan 

kedua bentuk kalimat bahasa Arab tersebut secara gradasi dan berkelanjutan 

seperti penggunaan fi’il mudhare, fi’il madhi, dan fi’il ’amer  

6. Untuk memperoleh penguasaan kosakata, siswa diajak sambil bermain dengan 

menggunakan media kartu pembelajaran bahasa Arab. Di samping itu, siswa 

pun diajak untuk bermain dengan tebak kosakata yang dirancang dalam bentuk 

TTS di mana siswa diajak untuk bisa menulis dari setiap huruf bahasa Arab.  

7. Pada setiap buku ajar kelas 10 hingga kelas 12, diberi latihan menulis dalam 

bentuk dikte. Hal ini sesuai dengan yang diharapkan oleh guru bahasa Arab di 

sekolah bahwa siswa harus bisa menulis bahasa Arab dengan benar. 

8. Sistematika penyajian dalam bab ditampilkan secara konsisten pada tiap 

babnya, termasuk standar kompetensi untuk memperoleh nilai religi dan nilai 

afektif.  

 
D. Pengembangan Media Pembelajaran Bahasa Arab tingkat SMA/MA 

 Ada tiga prinsip dalam belajar; (1) tekun dalam belajar, (2) memahami apa 

yang dipelajarinya, (3) membaca materi yang dipelajarinya dengan berulang- 

ulang. Jika siswa melakukan ketiga prinsip tersebut, maka materi yang 
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dipelajarinya , akan tertanam di akal budinya  secara matang sebagaimana 

ungkapan bahasa Arab mengatangan :  ِالِعْلُم فِي الُصدُْور ال فِي الًسُطور  (Ilmu itu 

terdapat dalam akal budi, bukan terdapat dalam catatan) 

 Media pembelajaran bahasa Arab didesain atas dasar prinsip pengulangan, 

artinya media ini memiliki karakteristik berulang-ulang, disamping itu, media 

pembelajaran bahasa Arab inipun didesain sebagai DevelopingVocabulary Skill. 

Berdasarkan prinsip ini, media pembelajaran bahasa Arab didesain dalam bentuk 

permainan kartu, karena karakteristik dari permainan kartu adalah dimainkan 

tidak cukup sekali saja, tapi dimainkan secara berulang-ulang. Dengan permainan 

yang dilakukan secara berulang-ulang, siswa memperoleh materi (kosakata bahasa 

Arab atau struktur bahasa Arab) tanpa disadarinya, karena materi diperolehnya 

sambil bermain. 

 Media pembelajaran bahasa Arab yang didesain dalam bentuk permainan 

kartu ada 3 (tiga) macam: (1) permaianan domino bahasa Arab, (2) Permainan 

merangkai kata bahasa Arab menjadi struktur kalimat bahasa Arab yang 

sempurna, (3) Permainan memadukan gambar dengan kosakata bahasa Arab yang 

menunjukkan kepada maknanya,. 

1. Permainan Domino Bahasa Arab 

Permainan ini terinspirasi dari permainan domino yang biasa dimainkan oleh 

kebanyakan orang. Cara penyusunan materi pembelajarannya pun mengikuti 

pola balak satu hingga balak enam,  

Materi kosakata bahasa Arab dikelompokkan berdasarkan teori Al-Haqlu Ad-

Dalaly (Semantic field). Artinya kosakata yang memiliki makna yang sejenis, 
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dikelompokkan menjadi satu kelompok . Pengkelompokan ini ada 7 (tujuh) 

jenis, misalnya jenis kosakata yang menunjukkan makna buah-buahan, 

dijadikan satu kelompok, dan begitu seterusnya sampai memiliki tujuh 

kelompok yang kemudian dijadikan balak 1 hingga balak enam. 

Cara bermainnyapun sama seperti permainan domino pada umumnya, hanya 

saja sebelum bermain, pengkelompokan kosakata ini harus dikenalai dan 

diketahui terkebih dahulu, sehingga permaianan dapat dilakukan dengan benar. 

Permainan domino ini dibuat dalam dua macam; (a) domino bergambar, (b) 

domino tanpa gambar. 

2. Permainan Memadukan Gambar  dengan Kata 

Game menggabungkan kata dengan gambar adalah media pembelajaran bahasa 

Arab yang didesain untuk: 

a. Mempermudah siswa  dalam menghafal dan memperkaya kosakata bahasa 

Arab 

b. Mempermudah siswa  dalam  memahami makna kata bahasa Arab tanpa 

terjemah 

c. Membiasakan siswa dalam melafalkan kata bahasa Arab dengan cepat. 

Cara bermain game menggabungkan  kata bahasa Arab dengan gambar: 

a. Permainan ini dapat dimainkan oleh 2/3/4 orang. 

b. Kartu berjumlah 48 buah dikocok terlebih dahulu. 

c. Kartu dibagikan kepada pemain dan masing masing mendapatkan lima 

kartu. Sisa kartu diletakkan di muka para pemain. Sebelum permainan 
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dimulai,  satu kartu diambil dari tumpukan secara acak dan 

disembunyikan, kemudian diperlihatkan ketika permainan sudah selesai   

d. Bila dari lima kartu tersebut ada yang dapat dicocokan antara kata dan 

gambarnya yang menunjukkan maknanya, kedua kartu tersebut harus 

diperlihatkan dan diletakkan di bawah secara terbuka sambil melafalkan 

kata tersebut. 

e. Permainan berjalan secara bergiliran. 

f. Pemain pertama memulai permainannya dengan mengambil satu kartu dari 

tumpukan kartu dan bila dapat kartu yang cocok antara kata dan gambar , 

maka kedua kartu tersebut harus diperlihatkan dan diletakkan di bawah 

sambil melafalkan kata tersebut. Namun bila tidak dapat kartu yang cocok, 

permainan dilanjutkan ke pemain kedua. Kemudian pemain kedua yang di 

kanannya dapat mengambil kartu dari tumpukan kartu dan melakukan hal 

sama seperti pemain pertama. Kemudian pemain ketiga dan keempat 

melakukan hal yang sama sebagaimana pemain pertama dan kedua. Begitu 

seterusnya hingga kartu di tumpukan habis. 

g. Setelah kartu tumpukan habis, permainan dilanjutkan seperti point 9, tapi 

kartu diambil dari teman disebelahnya. Pemain pertama mengambil kartu 

dari pemain kedua tanpa diperlihatkan kata atau gambarnya, bila kartunya 

cocok dengan yang ada di tangannya, maka kedua kartu tersebut harus 

diletakkan di bawah sambil melafalkannya., dan bila tidak cocok, 

permainan dilanjutkan dengan pemain kedua yang mengambil kartu dari 

pemain ketiga, dan pemain ketiga mengambil kartu dari pemain keempat, 
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dan pemain keempat mengambil kartu dari pemain pertama, dan  begitulah 

seterusnya hingga selesai permainan. 

h. Pemain yang kartunya sudah habis terlebih dahulu , dialah pemenang 

pertamanya. Permainan tetap berlangsung dengan tiga orang untuk 

mencari siapa pemenang keduanya, kemudian permainan tetap 

berlangsung dengan dua pemain untuk menentukan urutan ketiga dan 

keempat. Permainan selesai dan kembali bermain dengan langkah-langkah 

yang sama. 

3. Permainan Merangkai Kata menjadi Kalimat 

Game merangkai kata adalah media pembelajaran bahasa Arab yang didesain 

untuk: 

a. Mempermudah siswa  dalam menghafal dan memperkaya kosakata bahasa 

Arab 

b. Mempermudah siswa  dalam mengenal, mengetahui dan memahami pola 

struktur bahasa Arab yang baku 

c. Membiasakan siswa dalam menyusun  kalimat bahasa Arab dengan dengan 

pola pola struktur bahasa Arab yang benar. 

Cara bermain game merangkai kata bahasa Arab sebagai berikut: 

a.  Permainan ini dapat dimainkan oleh 2/3/4 orang. 

b.  Kartu berjumlah 48 buah dikocok terlebih dahulu. 

c. Kartu dibagikan kepada pemain dan masing masing mendapatkan empat 

kartu karena kalimat yang disusun harus empat kartu. Sisa kartu diletakkan 

di muka para pemain. 
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d.  Permainan berjalan secara bergiliran. 

e. Pemain pertama memulai permainannya dengan mengambil satu kartu dari 

tumpukan kartu dan membuang kartunya ke kanan, kemudian pemain kedua 

yang di kanannya dapat mengambil kartu dari hasil buangan pemain 

pertama atau mengambil kartu dari tumpukan kartu dan membuang satu 

kartunya ke arah kanan, kemudian pemain ketiga dan keempat melakukan 

hal yang sama sebagaimana pemain pertama dan kedua. 

f.  Kartu buangan pemain pertama hanya dapat diambil oleh pemain kedua, dan 

kartu buangan pemain kedua hanya dapat diambil oleh pemain ketiga, dan 

kartu buangan pemain ketiga hanya dapat diambil oleh pemain keempat, dan 

kartu buangan pemain keempat hanya dapat diambil oleh pemain pertama, 

begitulah seterusnya hingga selesai permainan. 

g.  Kartu buangan pada putaran pertama dan tidak diambil, maka kartu tersebut 

tidak boleh diambil pada putaran kedua, dan begitu seterusnya 

h. Pemain yang sudah dapat menyusun kalimat bahasa Arab, kartunya 

diperlihatkan ke seluruh pemainnya dan mendapat point satu, kemudian 

mengambil kartu dari tumpukan kartu sebanyak tiga buah untuk melengkapi 

kartunya menjadi empat kartu kembali. Kemudian permainan dilanjutkan ke 

pemain berikutnya hingga tumpukan kartu habis. 

i. Pemenang permainan ditentukan dengan siapa yang paling banyak dapat 

menyusun kalimat 

4.  Game Hangman 
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Game hangman adalah game dalam bentuk CD dan memerlukan seperangkat 

komputer untuk menjalankannya. CD ini berisi rancangan latihan kebahasaan, 

baik kosakata maupun struktural. Game ini didesain dalam bentuk permainan 

bahasa yang memiliki 3 level: (1) mufradat (kosakata) berdasarkan gambar 

dan teks dengan menekan keyboard huruf di layar permainan untuk menebak 

huruf apa yang benar (2) qiraah (membaca) dengan memberi harakat pada 

kalimat dan paragraph dengan mengklik harakat yang tersedia pada layar 

permainan untuk menebak harakat apa yang benar, (3) melengkapi kalimat 

dan menyusun kata menjadi kalimat dengan mengklik dan menggeser kata 

yang tersedia dengan mouse untuk memilih kata.  

Setiap level harus dapat dimainkan secara benar, sebab jika tidak, permaianan 

tidak dapat dilanjutkan ke jenjang berikutnya. Misalnya permainan kosakata 

sesuai gambar yang diminta. Siswa dituntut untuk menulis setiap huruf yang 

benar sesuai dengan kata yang menunjukkan makna gambar. Jika menulis 

huruf pertama benar, maka berlanjut kepada penulisan huruf berikutnya. 

Namun jika salah, diberi kesempatan untuk menulis huruf dengan benar 

hingga lima kali. Bila sudah lima kali kesempatan, masih belum benar juga, 

maka permainan akan kembali ke tahap semula.  

Langkah permainan seperti ini pun harus dilalui pada level-level berikutnya, 

baik kosakata maupun struktural. Untuk kosakata, permainannya dengan 

mengklik huruf pada papan keyboard. Sementara untuk merangkai kata 

menjadi kalimat, permaianannya dengan menggeser kata ke tempat yang benar 

dengan menggunakan mouse komputer. 
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E. Hasil dan Luaran yang Dicapai 

Hasil dan luaran yang telah dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Buku ajar bahasa Arab untuk kelas 10, dan telah didaftarkan untuk 

memperoleh HaKI dan ISBN 

2. Media pembelajaran bahasa Arab untuk buku ajar kelas 10 dengan dua 

jenis media: Pertama, dalam bentuk CD yang berisi game hangman. 

Kedua, dalam tiga macam bentuk kartu permaian: (a) Kartu domino 

bahasa Arab, bergambar dan tanpa gambar, (b) Kartu memadukan gambar 

dengan kata yang menunjukkan maknanya, (c) Kartu merangkai kata 

menjadi kalimat. 

3. Buku ajar bahasa Arab untuk kelas 11 dan telah didaftarkan untuk 

memperoleh HaKI dan ISBN 

4. Media pembelajaran bahasa Arab untuk buku ajar kelas 11 dengan dua 

jenis media: Pertama, dalam bentuk CD yang berisi game hangman. 

Kedua, dalam tiga macam bentuk kartu permaian: (a) Kartu domino 

bahasa Arab, bergambar dan tanpa gambar, (b) Kartu memadukan gambar 

dengan kata yang menunjukkan maknanya, (c) Kartu merangkai kata 

menjadi kalimat. 

5. Buku ajar bahasa Arab untuk kelas 12 dan telah didaftarkan untuk 

memperoleh HaKI dan ISBN 

6. Media pembelajaran bahasa Arab untuk buku ajar kelas 12 dengan dua 

jenis media: Pertama, dalam bentuk CD yang berisi game hangman. 
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Kedua, dalam tiga macam bentuk kartu permaian: (a) Kartu domino 

bahasa Arab, bergambar dan tanpa gambar, (b) Kartu memadukan gambar 

dengan kata yang menunjukkan maknanya, (c) Kartu merangkai kata 

menjadi kalimat. 
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BAB 7 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada paparan teoritis dan hasil penelitian, penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Materi dan media pembelajaran bahasa Arab pada tingkat Sekolah 

Mengenah Atas dengan menghasilkan produk buku ajar untuk kelas 10 

hingga kelas 12 berikut media pembelajarannya, dikembangkan dengan 

memperhatikan hasil deskripsi realitas pembelajaran bahasa Arab yang ada 

sekarang, hasil identifikasi kebutuhan guru bahasa Arab dan siswa, dan 

prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Arab dan buku teks berdasarkan pada 

kajian teoritis. 

2. Berdasarkan kebutuhan guru dan siswa, pembelajaran bahasa Arab pada 

tingkat Sekolah Menengah Atas, dikembang materi dan media 

pembelajarannya untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Arab siswa 

secara simultan, baik kompetensi berbahasa (menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis), maupun kompetensi kebahasaan yang dapat 

dipelajari secara bertahap dan sistematika untuk menunjang peningkatan 

kemampuan berbahasanya. Berdasarkan kebutuhan ini, diperlukan adanya 

buku ajar dan medianya yang menunjang kemampuan tersebut.  

3. Rumusan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) menjadi 

acuan dalam penulisan buku teks tingkat Sekolah menengah Atas kelas 10 

hingga kelas 12. Oleh sebab itu, rumusan SK dsn KD mengacu kepada 
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tujuan pembelajaran bahasa , yaitu : memperoleh kompetensi berbahasa 

(menyimak, berbicara, membaca, dan menulis) dan komptensi kebahasaan 

4. Kompetensi berbahasa disajikan secara integral dan runtut, juga materi 

kosakata dan pengayaan tata bahasa Arab, dan diterapkan sesuai dengan 

tema-tema  kajiannya. 

5. Kompetensi kebahasaan disajikan secara bertahap sesuai dengan tingkat 

kemudahan dan kesukarannya, serta materinya disajikan dalam struktur-  

struktur kalimat yang menjadi pokok bahasannya. Siswa dibiasakan dengan 

penggunaan struktur tersebut dalam keterampilan berbahasanya. Dengan 

kata lain, siswa tidak diajarkan ”apa itu bahasa”, akan tetapi, siswa 

diajarkan bagaimana berbahasa secara tuntas. 

6. Model pembelajaran bahasa Arab pada tingkat Sekolah Menengah Atas, 

dikembangkan dengan media pembelajaran bahasa Arab yang efektik. 

7. Media pembelajaran efektif yang dikembangkan adalah media permainan 

yang menggunakan kartu. Hal ini, karena media permainan bahasa Arab 

yang menggunakan kartu, memiliki salah satu prinsip dalam belajar, yaitu 

pengulangan. Permainan kartu dilakukan secara berulang ulang.  

8. Produk media pembelajaran bahasa Arab, dikembangkan dalam tiga 

macam permainan: 

a. Permainan kartu domino bahasa Arab. Permaianan ini diproduksi dalam 

dua seri, yaitu domino bergambar dan domino tanpa gambar. Materi 

domino disesuaikan  dengan materi kosakata yang dipelajari siswa di 

setiap tingkatnya pada buku teks. Namun, media ini dapat digunakan 
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untuk semua kelas dalam meningkatkan penguasaan kosakata bahasa 

Arab siswa. 

b. Permainan memadukan gambar dengan kosakata bahasa Arab yang 

menunjukkan kepada maknanya. Permaianan ini diproduksi sesuai 

dengan kosakata yang terdapat dalam buku teks bahasa Arab tingkat 

Sekolah Menengah Atas pada masing-masing kelasnya. Namun, media 

ini dapat digunakan untuk semua kelas dalam meningkatkan 

penguasaan kosakata bahasa Arab siswa. 

c. Permainan merangkai kata menjadi struktur kalimat bahasa Arab yang 

sempurna. Permaianan ini diproduksi sesuai dengan kosakata yang 

terdapat dalam buku teks bahasa Arab tingkat Sekolah Menengah Atas 

pada masing-masing kelasnya, Namun, media ini pun dapat digunakan 

oleh semua siswa yang duduk dikelas X, XI, dan XII,  karena materi 

pembelajaran dalam permainan ini, sudah mereka dapatkan. 

   

B. Saran 

Berdasarkan apa yang telah dihasilkan dalam penelitian ini, ada beberapa saran 

yang krusial sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini: 

1. Penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan  ke penelitian berikutnya, yaitu 

pengujian buku teks di lapangan. Hal ini sangat diperlukan untuk perbaikan 

dan kesempurnaan buku teks tersebut. 
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2. Media pembelajaran perlu dikembangkan dengan berbagai seri materi  

kosakata-kosakata khusus, seperti kosakata yang menunjukkan kepada 

nama-nama binatang, dan lain sebagainya. 

3. Media pembelajaran yang menggunakan gambar, diharapkan dapat 

diproduksi dengan berwarna, sehingga media ini menjadi menarik bagi 

siswa. 
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 Lampiran 1: 
BUKU TEKS YANG ADA 

(sebagai bahan analisis pengembangan materi dan media pembelajaranbahasa 
Arab) 

N0. Nama Buku Jilid Penulis Penerbit 

1 Bahasa dan Sastra 
Arab 

Kelas X, XI, XII Farhan, Nurlela Yrama Widya 
Bandung (2016) 

2 Al-Lughah Al-
Arabiyah Al-
Muyassarah 

Kelas X, XI, XII Wldan Taufik, 
Muhammad 
Nurhasan 

Grafindo Media 
Pratama dan Citra 
Praya (2014) 

3 Bahasa Arab 
Pendekatanan 
Saintifik Kurikulum 
13 

Kelas X, XI, XII kontributor 
naskah: Masrukin, 
Devi Apriyanto 
Nasir 

Direktorat 
Pendidikan 
Madrasah Kemenag 
RI (2015) 

4 Bahasa Arab 
untuk Madrsah 
Aliyah 

Kelas X, XI, XII Nashir, S.Ag - 

5 Bahasa Arab 
untuk Madrasah 
Aliyah 

Kelas X, XI, XII Baenuri, S.Pd 
Rosid, S.Ag 
Robi’ah Ummi 
Kulsum, M.Pd.I 

CV. Arya Duta 

6 Bahasa Arab- 
Madrasah Aliyah 

Kelas X, XI, XII HM. Nazier 
Ahmad, Lc 

Madrasah Aliyah 
Asy-Syafi’iyah 

7 Bahasa Arab 
SMA/SMK/MA 
Muhammadiyah 

Kelas X, XI, XII Tim 
Muhammadiyah 

Muhammadiyah 
Wilayah Jakarta 
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Lampiran 2: 

BUKU REFERENSI 
(sebagai bahan analisis pengembangan materi dan media pembelajaran bahasa 

Arab) 

N0. Nama Buku Jilid Penulis Penerbit 

1 Al-Arabiyah lin 
Nasyiin 

6 jilid Abdul 
HakimMuhammad 
Bayuni 

Darul Ma’arif 

2 Durusul Lughah 2 jilid Imam Zarkashi dan 
Imam Syubani 

Pondok Modern 
Gontor 

3 Al-Arabiyah baina 
Yadaika 

3 jilid Abdurrahman bin 
Ibrahim Al-Fauzan 
dkk 

Yayasan Wakaf 
islam Saudi Arbia 

4 Al-Arabiah lil Alam 3 jilid Hasan bin 
Muhammad 

Universitas Malik 
Suud 

5 Al-Qalam 
Mustawa Kitab 
Tamhidi 

1 jilid Muhammad Akrom 
Sa’duddin 

Universitas Antar 
Bangsa Malaysia 

6 Al-Qalam 
Mustawa Kitab 
Asasiy 

1 jilid Muhammad Akrom 
Sa’duddin 

Universitas Antar 
Bangsa Malaysia 

7 Ta’lim Lughah Al-
Arabiah 

1 jilid Muhammad Akrom 
Sa’duddin 

Universitas Antar 
Bangsa Malaysia 
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LAMPIRAN 3:  

PRODUK PENELITIAN 1 

 

 

 

BUKU AJAR  

PEMBELAJARAN BAHASA ARAB 

KHUSUS UNTUK  SMA/MA 

Terdiri 3 jilid: 

Jilid Pertama; Buku Teks Kelas X (Ber-HaKI) 

Jilid Kedua Buku Teks Kelas XI (Ber-HaKI) 

Jilid Ketiga; Buku Teks Kelas XII (Ber-HaKI) 
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LAMPIRAN 4:  

PRODUK PENELITIAN 2 

 

 

 

MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA ARAB 

 (untuk buku ajar kelas X,XI, dan XII)  

DALAM 2 MODEL : 

 (a) BENTUK CD HANGMAN,  

(b) BENTUK PERMAINAN KARTU : 

1) Permainan Domino Bahasa Arab. Materi permainan ini 

terdiri dari dua seri, dan masing-masing serti ada dua 

macam: (a) domino bergambar, (b) domino tanpa 

gambar (Ber-HaKI). 

 

2) Permainan memadukan gambar dengan kosakata bahasa 

Arab yang menunjukkan Kepada maknanya. 

 

3) Permainan merangkai kata menjadi struktur kalimat 

bahasa Arab yang sempurna (Ber-HaKI).  

 
NB.  

Permainan kartu  ini, secara keseluruhan dapat dikembangkan lagi dengan 

materi materi yang berbeda sesuai dengan kebutuhan pembelajaran 
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MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA ARAB KELAS 10 
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MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA ARAB KELAS 11
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MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA ARAB KELAS 12 
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Lampiran 5 

FORMULIR MONITORING ONLINE/OFFLINE P3ENELITIAN 

A. Identitas Penelitian  
1 Nama Skim Penelitian  Penelitian Produk Terapan 
2 Judul Penelitian Pengembangan Materi dan Media Pemebelajaran 

Bahasa Arab Tingkat Sekolah Menengah Atas Untuk 
Menignkatkan Kemampuan Berbahasa Arab Siswa 

3 Peneliti Utama  
 Nama Lengkap Dr. Shafruddin Tajuddin, M.A 
 NIDN 195907131992031001 
 Jabatan Fungsional Lektor 
 No.Telp/HP/E-mail 087878404703 

4 Perguruan Tinggi Universitas Negeri Jakarta 
5 Institusi mitra (jika ada) - 
6 Ketua Tim Mitra (jika ada) - 
7 Waktu Penelitian 10 bulan 
8 Pembiayaan tahun berjalan  
 Dari Dikti Rp.39.500.000,- (Lima puluh juta rupiah) 
 Dari Internal Perguruan 

Tinggi (jika ada) 
- 

 Dari Institusi Mitra (jika 
ada) 

- 

 

B. Pelaksanaan Penelitian  

1 Periode pelaporan Oktober 

2 Waktu pelaksanaan kontrak Mei 

3 Waktu Pencairan dana Juli 

4 Kegiatan yang telah 
dihasilkan 

1. Merancang dan mendesain  buku teks pembelajaran 
bahasa Arab  khusus untuk SMA/MA kelas 10 hingga 
kelas 12 untuk meningkatkan keterampilan berbahasa 
Arab siswa 

2. Merancang dan mendesain  media pembelajaran yang 
efektif dalam dua model : (a) bentuk CD Hangman, (b) 
bentuk permainan kartu untuk masing-masing buku 
ajar dari kelas 10 hingga kelas 12 

5 Kemajuan luaran penelitian 
yang dihasilkan sesuai 
persyaratan  dalam skim 
penelitian 

1. Buku Ajar Pembelajaran Bahasa Arab yang terdiri dari 3 
jilid; kelas 10 hingga kelas 12 (Terlampir). 

2. Media Pembelajaran Bahasa Arab dalam Bentuk 
Permainan Kartu: (Terlampir) 
a. Permainan Domino Bahasa Arab. Terdiri dari 2 seri 

: (a) domino bergambar, (b) domino tanpa gambar. 
(kelas 10 hingga kelas 12) 
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b. Permainan memadukan gambar dengan kosakata 
bahasa Arab yang menunjukkan kepada maknanya. 
(kelas 10 hingga kelas 12) 

c. Permainan Merangkai Kata Menjadi Struktur 
Kalimat Bahasa Aran yang Sempurna. (kelas 10 
hingga kelas 12) 

NB. Permainan kartu  ini, secara keseluruhan dapat 
dikembangkan lagi dengan materi-materi yang berbeda 
sesuai dengan kebutuhan pembelajaran 

6 Realisasi kegiatan 
dibandingkan dengan 
rencana 

Berdasarkan analisis kebutuhan guru dan siswa akan 
bahan ajar dalam meningkatkan kemampuan dasar 
membaca siswa, realisasi kegiatan mengalami 
pengembangan dibandingkan dengan rencana 

7 Kendala yang dihadapi Minimnya SDM yang dapat mengetik bahasa Arab dengan 
lancar dan cepat, dan pembuatan CD Hangman 

8 Rencana kegiatan penelitian 
selanjutnya pada tahun 
kedua 

Menguji buku ajar pembelajaran bahasa Arab untuk kelas 
10 hingga kelas 12 beserta media pembelajarannya di 
lapangan, demi perbaikan dan kesempurnaan buku teks. 

 

     Jakarta, 8 November 2017 

     Peneliti Utama  

 

 

     Dr. Shafruddin Tajuddin, M.A 
     NIP.19590713 199203 1 001 
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Lampiran 6 

LOGBOOK PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN TERAPAN 

 
Judul Penelitian       : Pengembangan Materi dan Media Pembelajaran 
                                            Bahasa Arab Tingkat Sekolah Menengah Atas 
                                            Untuk Meningkatkan Kemampuan Berbahasa 
                                            Arab Siswa. 
Nama Ketua Peneliti : Dr. Shafruddin Tajuddin, MA.,  
Alamat email : shaftachaniago@yahoo.com, HP. 087878404703 
Nama Anggota (Dosen) : 1. Muhammad Kamal, M.A  
   2. R.Ahmad Barnabas, M.Pd. 
Nama Anggota (Mhs) : 1. Fachri Nur Hakim 
   2. Ahlan Fariqi 
             3. Nuha 

No Tanggal Tempat Kegiatan Hasil  
1 9-13 

Januari 
2017 

Prodi. 
BSA UNJ 

Koordinasi 
dengan anggota 
peneliti 
Muhammad 
Kamal, M.A 
R.Ahmad 
Barnabas, M.Pd 

Konsultasi dan membicarakan 
teknis-teknis penelitian yang 
akan dilakukan terutama dalam 
mengambil data mengenai 
kebutuhan guru dan siswa dalam 
materi dan media pembelajaran 
bahasa Arab dan aspek-aspek 
instrumen yang yang perlu 
dicari datanya untuk 
menganalisis kebutuhan 
tersebut.  

2 16 Januari 
– 17 
Februari 
2017 

Sekolah2 
SMA dan 
MAN 

Mengumpulkan 
data  

Terkumpul data-data dari enam 
(6) sekolah , baik SMA, maupun 
MAN  

3 16 Januari 
– 17 
Februari 
2017 

Sekolah2 
SMA dan 
MAN 

Mengumpulkan 
data 

Terkumpul data-data dari 
delapan (6) sekolah , baik SMA, 
maupun MAN  

4 20 
Februari-
10 Maret  
2017 
 

Prodi. 
BSA UNJ 

Kordinasi dan 
menganalisi 
kebutuhan guru 
dan siswa 

Kebutuhan guru dan siswa akan 
bahan ajar dan media  dalam 
pembelajaran  bahasa Arab dan 
menetapkan Standar 
Kompetensi (KI-KD), dan 
Standar Isi (SK-KD) 

5 13 Maret-
8 April 
2017 

Prodi. 
BSA UNJ 

Membaca 
referensi-
referensi 
pembelajaran 

Mengumpulkan bahan-bahan 
materi ajar untuk penulisan 
materi ajar kelas X hingga kelas 
XII 
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bahasa Arab 
untuk orang 
asing dan buku-
buku bahasa 
Arab yang 
diterbitkan dan 
dipergunakan di 
SMA/MAN 

6 10-15 
April 
2017 

Prodi. 
BSA UNJ 

Merancang 
kerangka 
penulisan bahan 
ajar/prototipe 
dan merancang 
media 
pembelajarannya 

Rancangan/prototipe bahan ajar 
untuk kelas X, XI, dan XII dan 
rancangan media pembelajaran, 
yaitu Hangman, Domino Arab 
(bergambar dan tanpa gambar), 
dan media lainnya, yaitu 
”Gambar dan kosakata” dan 
”Merangkai kata menjadi 
kalimat” 

7 17-29 
Aprill 
2017 

Prodi. 
BSA UNJ 

Merancang dan 
mendesain 
materi bahan 
ajar untuk 
menjadi buku 
ajar , serta 
merancang dan 
mendesain 
materi yang 
dimasukkan 
dalam media 
yang telah 
ditentukan 

Menentukan materi bahan ajar 
untuk menjadi buku ajar , serta 
menentukan materi yang 
dimasukkan dalam media yang 
telah ditentukan 

8 2 – 19 
Mei  2017 

Prodi. 
BSA UNJ 

Penulisan Bahan 
Ajar  bahasa 
Arab untuk kelas 
X berikut 
medianya 

Bahan ajar pembelajaran bahasa 
Arab dengan 8 materi ajar untuk 
kelas X berikut media-
medianya. (100%) 

9 2 – 19 
Mei  2017 

Prodi. 
BSA UNJ 

Pengetikan 
bahan ajar 
pembelajaran 
bahasa Arab 
kelas X dan 
mendesain cover 
buku ajarnya, 
pengetikan 
medianya 

Bahan ajar dengan desain cover 
buku : 97 halaman, serta media 
pembelajaran: kartu “Domino 
Arab, baik bergambar maupun 
tanpa gambar, Kartu “Gambar 
dan kosakata”, kartu 
“Merangkai kata menjadi 
kalimat” (100%) 

10 22 Mei- 9 
Juni 2017 

Prodi. 
BSA UNJ 

Penulisan Bahan 
Ajar  bahasa 

Bahan ajar pembelajaran bahasa 
Arab dengan 8 materi ajar untuk 
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Arab untuk kelas 
XI  berikut 
medianya 

kelas XI  berikut media-
medianya. (100%) 

11 22 Mei- 9 
Juni 2017 

Prodi. 
BSA UNJ 

Pengetikan 
bahan ajar 
pembelajaran 
bahasa Arab 
kelas XI dan 
mendesain cover 
buku ajarnya, 
serta pengetikan 
medianya 

Bahan ajar dengan desain cover 
buku : 98 halaman, serta media 
pembelajaran: kartu “Domino 
Arab, baik bergambar maupun 
tanpa gambar, Kartu “Gambar 
dan kosakata”, kartu 
“Merangkai kata menjadi 
kalimat” (100%) 

12 5 Juni 
2017 

Prodi. 
BSA UNJ 

Koordinasi 
dengan anggota 
peneliti dalam 
membuat 
instrumen 
penilaian bahan 
ajar 

Membuat 2 macam instrumen 
penilaian; (1) Penilaian cakupan 
materi sesuai dengan SK dan SI 
untuk setiap tingkat kelas, (2) 
Penilaian buku teks yang 
meliputi; (a) kelayakan isi, (b) 
kelayakan penyajian, (c) 
kelayakan bahasa 

13 12 Juni-14 
Juli 2017 

Prodi. 
BSA UNJ 

Penulisan Bahan 
Ajar  bahasa 
Arab untuk kelas 
XII, berikut 
medianya 

Bahan ajar pembelajaran bahasa 
Arab dengan 8 materi ajar untuk 
kelas XI I,  berikut media-
medianya. (100%) 

14 12 Juni-31 
Juli 2017 

Prodi. 
BSA UNJ 

Pengetikan 
bahan ajar 
pembelajaran 
bahasa Arab 
kelas XII dan 
mendesain cover 
buku ajarnya, 
serta pengetikan 
medianya 

Bahan ajar dengan desain cover 
buku : 98 halaman, serta media 
pembelajaran: kartu “Domino 
Arab, baik bergambar maupun 
tanpa gambar, Kartu “Gambar 
dan kosakata”, kartu 
“Merangkai kata menjadi 
kalimat” (100%) 

15 1 Agustus  
2017 

UNJ/Dikti Mengurus 
proses 
mendapatkan 
Hak Cipta  

Mendapatkan Hak Cipta untuk 
buku setiap tingkatnya dan 
media-media pembelajarannya 

16 18 Juli -16 
Agustus 
2017 

UNJ Menyerahkan 
instrumen 
penilaian kepada 
pakar bahasa 
Arab   

Mencari masukan dan kritikan 
untuk perbaikan dan 
kesempurnaan  bahan ajar 

17 18 -25 
Agustus 
2017 

Prodi. 
BSA UNJ 

Membaca 
instrumen 
penilaian dari 

Memperbaiki dan 
menyempurnakan bahan ajar 
atas dasar masukan dan kritikan 
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pakar bahasa 
Arab 

dari pakar bahasa Arab 

18 28 
Agustus – 
8 Sept. 
2017 

Prodi. 
BSA UNJ 

Membuat 
laporan hasil 
penelitian 

Membuat laporan hasil 
penelitian dan menulis “artikel 
Ilmiah” 

19 29 
Agustus-
30 
September 
2017 

Prodi. 
BSA UNJ 

Membuat 
produk buku 
teks 
pembelajaran 
bahasa Arab 

Produk buku teks pembelajaran 
bahasa Arab kelas X hingga 
kelas XII tingkat Sekolah 
Menengah Atas. 

20 29 
Agustus-
30 
September 
2017 

Prodi. 
BSA UNJ 

Memproduksi  
media 
pembelajaran 
bahasa Arab 

Produk media pembelajaran 
bahasa Arab dengan 2 Model : 
(1) bentuk CD Hangman, (2) 
bentuk permainan kartu: yang 
terdiri dari 3 game kartu: (a) 
game domino bahasa Arab; 
bergambar dan tidak, (b)  game 
memadukan gambar dengan 
kata yang menunjukkan 
maknanya , (c) game merangkai 
kata menjadi kalimat bahasa 
Arab yang sempurna. 

 

   Jakarta, 9 November 2017 
   Dr. Shafruddin Tajuddin, M.A. 
     Ketua Peneliti 
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Lampiran 7  : Biodata Ketua dan Anggota  

A. Identitas Diri 

1 Nama Lengkap (dengan gelar) Dr. Shafruddin Tajuddin, Lc., MA                         

2 Jenis Kelamin Laki-laki 

3 Jabatan Fungsional Lektor 

4 NIP/NIK/No. Identitas lainnya 19590713 199203 1 001 

5 NIDN 0013075907 

6 Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta, 13 Juli 1959 

7 E-mail shaftachaniago@yahoo.com 

8 Nomor Telepon/HP O87878404703 

9 Alamat Kantor Jurusan Bahasa dan Sastra Arab FBS – 
UNJ 
Jl. Rawamangun Muka Jakarta Timur 

10 Nomor Telepon/Faks (021) 47881926 

11 Lulusan yang Telah Dihasilkan S1 =   84  orang 

12 Nomor Telepon/Faks (021) 47881926 

13 Mata Kuliah yang diampu 1. Ilmu Dalalah (Semantik Arab) (S1) 

  2. Ilmu Nahwu (Sintaksis Arab) (S1) 

  3. Kitabah (Menulis Arab) (S1) 

  4. Semantik dan Pragmatik (S2) 

  5. Semantik dan Pragmatik dalam 
Pengajaran Bahasa (S2) 

 

B. Riwayat  Pendidikan 

Program S1 S2 S3 

Nama PT Universitas Islam 
Mainah Saudi 
Arabia 

Universitas Islam 
Internasional 
Islamabad 
Pakistan 

Universitas Gajah 
Mada Yogyakarta 

Bidang Ilmu Bahasa Arab Bahasa Arab Linguistik Arab 

Tahun Masuk 1980 1985 2007 

Tahun Lulus 1984 1990 2015 

Judul 
skripsi/Tesis/ 
Disertasi 

اللغة دف فى االتر
  العربیة

(Sinonim dalam 
Bahasa Arab 

منھج الزمخشرى فى 
  المفصل

 (Metodologi 
Zamakhsyari 
dalam Buku 
Nahwunya “Al-
Mufashshal) 

Prinsip-Prinsip 
Bertutur dalam Al-
Quran- Kajian 
Etnografi 
Komunikasi 

Nama 
Pembimbing/ 

Dr.Abdul Aziz bin 
Raji Ash-Sha’idi 

Dr. Rif’at Al-
Farlawaniy 

Prof. Dr. Syamsul 
Hadi, SU.,MA 
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Promotor Prof. Dr. 
Chamamah 
Soeratno. 
Prof. Dr. Soepomo 
Poedjosoedarmo 

 

C. Pengalaman Penelitian 5 Tahun Terakhir(Bukan Skripsi, Tesisi, maupun 

Disertasi) 

No 
Tahun 

Judul Penelitian 
Pendanaan 

Sumber Jml (Juta 
Rp) 

1 2015 Pengembangan Model Evaluasi 
Kompetensi Berbahasa Arab                   
dengan Standarisasi TOAFL sebagai 
Acuan Pengukuran Level 
Kemampuan Berbahasa Arab 
Mahasiswa (Ketua) 

DIPA PNBP 
UNJ 

15 

2 2015 Pengembangan Materi Ajar Bahasa 
Arab Berbasis Budaya menggunakan 
Multimedia Interaktif Bagi Caon 
Tenaga Kerja Indonesia di Timur 
Tengah (Anggota) 

Hibah 
Bersaing 

45 

3 2012 Pengembangan Model 
Pembelajaran Bahasa Arab Tingkat 
Sekolah Dasar untuk Meningkatkan 
Kemahiran Berbahasa Arab Siswa 
(Ketua)  

Hibah 
Stranas 
DIKTI 

65 

4 2011 ” Pengembangan Model 
Pembelajaran Bahasa Arab Tingkat 
Sekolah Menengah Pertama Untuk 
Meningkatkan Kemampuan 
Berbahasa Arab” (Ketua) 

DIPA PNBP 
UNJ 

15 

 

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 tahun Terakhir 

No Tahun 
Judul Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Pendanaan 

Sumber Jml (Juta 
Rp) 

1 2011 Pemberdayaan Alumni dalam 
Pengembangan Computer Assisted 
Language Learning (CALL) untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa 
Arab 

DIPA PNBP 
UNJ 

5 
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E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal  5 Tahun Terakhir 

N0 Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Volume/Nomor/Tahun 

1 Norma-Norma Bertutur yang 
Beretiket dan Beretika dalam 

Al-Qur’an 

Al-Ma’rifah 
JBSA UNJ 

Vol. 12, N0. 1, Thn. 
2015 

 

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir 

N0 Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 

Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 

1 Internasional Seminar 
“Arabic, between the 
challence of extinction 
and the prosfect of 
development 

Makalah Seminar 
Internasional “Peran 
Aspek Bunyi Bahasa 
Arab Dalam 
Pembentukan Makna”. 

Universitas  Al-
Azhar Indonesia, 
Jakarta, 22-24 juli 
2010 

 

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir 

N0 Judul Buku Tahun Jumlah 
Halaman 

Penerbit 

1. Bahan Ajar ” Ilmu Dalalah (Sebuah 
Pengantar Kajian Semantik Arab) ” 
untuk mahasiswa Jurusan Bahasa 
dan Sastra Arab, Fakultas Bahasa dan 
Seni, Universitas Negeri Jakarta. 

2009 210 Maninjau 
Press 

2. Bahan Ajar ”Balaghah-Ilmu Bayan” 
(Ilmu Retorika Bahasa Arab) untuk 
Mahasiswa Jurusan Bahasa dan 
Sastra Arab, Fakultas Bahasa dan 
Seni, Universitas Negeri Jakarta. 

2010 104 Maninjau 
Press 

 

3. Buku Pintar Pengetahuan dan 
Wawasan Islam 

2010 243 Maninjau 
Press 

4. Pembelajaran Bahasa Untuk SD/MI 
Kelas 6 

2012 77 Maninjau 
Press 

5. Pembelajaran Bahasa Untuk SD/MI 
Kelas 5 

2012 72 Maninjau 
Press 

6. Pembelajaran Bahasa Untuk SD/MI 
Kelas 4 

2012 76 Maninjau 
Press 

7. Pembelajaran Bahasa Untuk SD/MI 
Kelas 3 

2012 69 Maninjau 
Press 

8. Pembelajaran Bahasa Untuk SD/MI 
Kelas 2 

2012 121 Maninjau 
Press 
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9. Pembelajaran Bahasa Untuk SD/MI 
Kelas 1 

2012 111 Maninjau 
Press 

10. Pembelajaran Membaca bahasa 
Arab Khusus TK/TPA/SD 

2012 12 
jilid(saku) 

@ 36 

Maninjau 
Press 

11. Bahan Ajar ” Sintaksis Arab untuk 
Pemula  ” untuk mahasiswa Jurusan 
Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas 
Bahasa dan Seni, Universitas Negeri 
Jakarta. 

2013 240 Maninjau 
Press 

12. Pembelajaran Menulis Bahasa Arab 1 
Khusus SD/MI/TPA/TK 

2014 30 Maninjau 
Press 

13 Pembelajaran Menulis Bahasa Arab 2 
Khusus SD/MI/TPA/TK 

2014 20 Maninjau 
Press 

14 Bahan Ajar ”Sintaksis Arab 2 untuk 
Tingkat Menengah” untuk 
mahasiswa Jurusan Bahasa dan 
Sastra Arab, Fakultas Bahasa dan 
Seni, Universitas Negeri Jakarta. 

2015 212 Maninjau 
Press 

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 

dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata 

dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 

persyaratan dalam pengajuan Penelitian Hibah Bersaing.    

    

       Jakarta, 23 Mei 2016 

       Pengusul 

 

 

 

       Dr. Shafruddin Tajuddin, MA. 

. 
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Biodata Anggota Peneliti  

A. Identitas Diri 

1 Nama Lengkap (dengan gelar) Muhammad Kamal bin Abdul Hakim, 
M.A. 

2 Jenis Kelamin Laki-laki 

3 Jabatan Fungsional Asisten Ahli 

4 NIP/NIK/No. Identitas lainnya 19790205 200812 1 003 

5 NIDN 0005027910 

6 Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta. 5 Februari 1979 

7 E-mail m.kamal.hakim@gmail.com 

8 Nomor Telepon/HP 085714447709 

9 Alamat Kantor Jurusan Bahasa dan Sastra Arab FBS – 
UNJ 
Jl. Rawamangun Muka Jakarta Timur 

10 Nomor Telepon/Faks (021) 47881926 

11 Lulusan yang Telah Dihasilkan S1 =     orang 

12 Nomor Telepon/Faks (021) 47881926 

13 Mata Kuliah yang diampu 1. Keterampilan Membaca 

  2. Keterampilan Menulis 

  3. Morfologi Arab 

 

B. Riwayat  Pendidikan 

Program S1 S2 S3 

Nama PT Universitas 
Internasional 
Afrika, 
Khartoum-Sudan 

Institut Khartoum UNJ 

Bidang Ilmu Pendidikan Studi 
Islam 

Pengajaran Bahasa 
Arab bagi Penutur 
Asing  

Pendidikan 
Bahasa  

Tahun Masuk 2001 2005 2012 

Tahun Lulus 2005 2007 masih berlanjut 

Judul 
skripsi/Tesis/ 
Disertasi 

Daur Imam Syafi’i 
fi tadwin usul 

Mu’jam asasiy 
arabiy indonesiy 

 

Nama 
Pembimbing/ 
Promotor 

Dr. Syauqi Dr. Yunus Yahya  
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C. Pengalaman Penelitian 5 Tahun Terakhir(Bukan Skripsi, Tesisi, maupun 

Disertasi) 

No 
Tahun 

Judul Penelitian 
Pendanaan 

Sumber Jml (Juta 
Rp) 

1 2011 ” Pengembangan Model 
Pembelajaran Bahasa Arab Tingkat 
Sekolah Menengah Pertama Untuk 
Meningkatkan Kemampuan 
Berbahasa Arab” (Anggota) 

DIPA PNBP 
UNJ 

15 

2 2011 Analisis Terjemah Bahasa Indonesia 
Ke Dalam Bahasa Arab Mahasiswa 
Jurusan Bahasa dan Sastra Arab 
Universitas Negeri Jakarta 

PNBP UNJ 11 Juta 

3 2012 Peningkatan Kemampuan Berbicara 
Mahasiswa Jurusan Bahasa dan 
Sastra Arab Melalui Media Video 

PNBP UNJ 11 juta 

4 2012 Studi Penelurusan Bidang Pekerjaan 
Lulusan Jurusan Bahasa dan Sastra 
Arab Universitas Negeri Jakarta 

PNBP UNJ 12 juta 

5 2013 Pemanfaatan Google Translator 
Dalam Pembelajaran Terjemah dan 
Penulisan Skripsi Mahasiswa 
Jurusan Bahasa dan Sastra Arab 
Universitas Negeri Jakarta 

PNBP UNJ 19 Juta 

6 2013 Pendidikan Humanis Dalam 
Perspektif Al-Qur’an (Suatu Kajian 
Konten Analisis Surat Al-Hujurat) 

PNBP UNJ 20 juta 

7 2014 Intertekstualitas Berita-berita Utama 
Internasional pada Surat Kabar di 
Timur Tengah 

PNBP UNJ 13 juta 

8 2014 Ciri Gramatika Ilmiah Pada Teks 
Ilmiah Bahasa Arab 

PNBP 15 Juta 

9 2015 Analisis Kebutuhan Materi Ajar 
Menulis Arab Berbasis Pendekatan 
Kontekstual 

PNBP 7,5 Juta 
 

 

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 tahun Terakhir 

No Tahun 
Judul Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Pendanaan 

Sumber Jml (Juta 
Rp) 

1 2012 Peningkatan Profesionalisme Guru 
Bahasa Arab MTs dan MA se Kota 
Bekasi Melalui Penulisan Karya Tulis 

Program 
Pascasarjana 

UNJ 
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Ilmiah Berdasarkan Penelitian 
Tindakan Kelas (PTK) (Anggota) 

 

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal  5 Tahun Terakhir 

N0 Judul Artikel Ilmiah Nama Jurna Volume/Nomor/Tahun 

1 Al-Khutuwat fi Tarqiyatil 
Maharat lil-Lughatil 
Arabiyyah 

Al-Ma’rifah 
JBSA UNJ 

2011 

2 Intertekstualitas Berita-berita 
Utama Internasional pada 
Surat Kabar di Timur Tengah 

Al-Ma’rifah 
JBSA UNJ 

Vol. 12, N0. 1, Thn. 
2015 

 

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir 

N0 Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 

Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 

1 Seminar Internasional 
UPM-UNJ 

Variasi Bahasa dalam 
Ceramah 

Universiti Putra 
Malaysia , Maret 
2014 

2 Seminar Nasional IMLA-
UNJ 

Tarqiyah Maharatil 
Kalam bistikhdami 
fidiyu 

UNJ 2014 

3 Konferensi Bahasa Arab 
Internasional IV IMLA-
UIN Maliki Malang 

Kebutuhan Materi 
Ajar Menulis Arab Di 
Perguruan Tinggi 

UIN Maliki 
Malang 2015 

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 

dapat dipertanggungjawabkan secara hokum. Apabila di kemudian hari ternyata 

dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 

persyaratan dalam pengajuan Penelitian Hibah Bersaing.    

    

     Jakarta, 23 Mei 2016 

     Anggota Pengusul 

 

 

 

     Muhammad Kamal bin Abdul Hakim, M.A. 
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Biodata Anggota Peneliti  
 

A. Identitas Diri 

1 Nama Lengkap (dengan gelar) R. Ahmad Barnabas, M.Pd. 

2 Jenis Kelamin Laki-laki 

3 Jabatan Fungsional Asisten Ahli 

4 NIP/NIK/No. Identitas lainnya 19781205 200501 1001 

5 NIDN 0005127803 

6 Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta, 5 Desember 1978 

7 E-mail  

8 Nomor Telepon/HP 085691525756 

9 Alamat Kantor Jurusan Bahasa dan Sastra Arab FBS – 
UNJ 
Jl. Rawamangun Muka Jakarta Timur 

10 Nomor Telepon/Faks (021) 47881926 

11 Lulusan yang Telah Dihasilkan S1 =     orang 

12 Nomor Telepon/Faks (021) 47881926 

13 Mata Kuliah yang diampu 1. Komputer Arab 

  2. Media Pengajaran Bahasa Arab 

  3. Keterampilan Menyimak 

 

B. Riwayat  Pendidikan 

Program S1 S2 S3 

Nama PT Universitas 
Negeri Jakarta 

Universitas Negeri 
Jakarta 

Universitas 
Negeri Jakarta 

Bidang Ilmu Pendidikan 
Bahasa Arab 

Pendidikan Bahasa 
Arab 

Pendidikan 
Bahasa Arab 

Tahun Masuk 1998 2004 2012 

Tahun Lulus 2002 2011 Masih berlanjut 

Judul 
skripsi/Tesis/ 
Disertasi 

Analisis Jender 
Dalam Kumpulan 
Cerpen Hanan 
Qalil Karya Nawal 
El Saadawi dan 
Implikasinya 
Terhadap 
Pelajaran Telaah 
Sastra 

Peningkatan 
Keterampilan 
Menyimak dengan 
Metode Task-
Based Language 
Teaching 
Berbantuan Media 
Video (Penelitian 
Tindakan Pada 
Mahasiswa yang 
Mengikuti Mata 
Kuliah Istima’ II di 
Jurusan Bahasa 
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dan Sastra Arab 
Universitas Negeri 
Jakarta 

Nama 
Pembimbing/ 
Promotor 

Prof. Dr. Emzir, 
MPd 
Shafruddin 
Tajuddin, MA 

Prof. Dr. Emzir, 
MPd 
Prof. Dr. Yumna 
Rasyid, MPd 

 

 

C. Pengalaman Penelitian 5 Tahun Terakhir(Bukan Skripsi, Tesisi, maupun 

Disertasi) 

No 
Tahun 

Judul Penelitian 
Pendanaan 

Sumber Jml (Juta 
Rp) 

1 2015 ”Pengembangan Model Evaluasi 
Kompetensi Berbahasa Arab                   

dengan Standarisasi TOAFL sebagai 
Acuan Pengukuran Level 

Kemampuan Berbahasa Arab 
Mahasiswa” (Anggota) 

DIPA PNBP 
UNJ 

15 

2 2012 Peningkatan Hasil Belajar Berbicara 
Bahasa Arab Jurusan Bahasa dan 

Sastra Arab Dengan Menggunakan 
Media Video 

DIPA PNBP 
UNJ 

12 

3 2011 ” Pengembangan Model 
Pembelajaran Bahasa Arab Tingkat 
Sekolah Menengah Pertama Untuk 

Meningkatkan Kemampuan 
Berbahasa Arab” (Anggota) 

DIPA PNBP 
UNJ 

15 

 

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 tahun Terakhir 

No Tahun 
Judul Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Pendanaan 

Sumber Jml (Juta 
Rp) 

1 2013 Pelatihan Metodologi Pembelajaran 
Bahasa Untuk Guru 

PNBP UNJ 10 

2 2012 Peningkatan Kemampuan Guru 
Dalam Mengajar Menulis Huruf 

Bahasa Arab Dengan Menggunakan 
Media Simulasi Di Sekolah 

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Di 
Jakarta Timur 

PNBP UNJ 10 
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E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal  5 Tahun Terakhir 

N0 Judul Artikel Ilmiah Nama Jurna Volume/Nomor/Tahun 

1    

 

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir 

N0 Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 

Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 

1 Ist Regional Seminar on 
Arabic Language ang 
Literature Theme: Arabic 
as the Language 
Alternative of 
Communications among 
the Malays 

Pengembangan 
Computer Assistensi 
Language Learning 
(CALL) Mata Kuliah 
Istima I 

Maret 2014 

Universiti Putra 
Malaysia (UPM) 

2 Seminar Internasional 
Bahasa Arab yang 
dilaksanakan oleh IMLA 
bekerjasama dengan UIN-
MALIKI Malang 

Pengembangan Media 
Diagram Pohon 
“Struktur Kalimat” 
untuk Memahami 
Kalimat Bahasa Arab 
Dalam Membaca 
Wacana 

27-29 Agustus 
2015 

 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan 

dapat dipertanggungjawabkan secara hokum. Apabila di kemudian hari ternyata 

dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 

 

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu 

persyaratan dalam pengajuan Penelitian Hibah Bersaing.    

    

       Jakarta, 23 Mei 2016 

       Anggota Pengusul 

 

 

 

       R. Ahmad Barnabas, M.Pd. 
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Lampiran 8 

REKAP PENGGUNAAN DANA 100%  

Program          : Penelitian Produk Terapan 

Ketua Peneliti : Dr. Shafruddin Tajuddin, M.A 

Judul               : Pengembangan Materi dan Media Pemebelajaran Bahasa Arab 
Tingkat Sekolah Menengah Atas Untuk Menignkatkan Kemampuan 
Berbahasa Arab Siswa 

 

No. Jumlah dana 
100% 

Tanggal Uraian Bentuk Jumlah 

1 39.500.000,-     

  20 Januari 
2017 

Transport peneliti 
dan 2 anggota  bulan 
Januari @ 
Rp.45.000,- (3 org x 3 
hr x 4 mgg x 1 bl) 

Lembar 
tanda 
terima 

1.620.000,- 

  20 Februari 
2017 

Transport peneliti 
dan 2 anggota  bulan 
Februari @ 
Rp.45.000,- (3 org x 3 
hr x 4 mgg x 1 bl) 

Lembar 
tanda 
terima 

1.620.000,- 

  20 Maret 
2017 

Transport peneliti 
dan 2 anggota  bulan 
Maret @ Rp.45.000,- 
(3 org x 3 hr x 4 mgg x 1 
bl) 

Lembar 
tanda 
terima 

1.620.000,- 

  20 April 
2017 

Transport peneliti 
dan 2 anggota  bulan 
April @ Rp.45.000,- 
(3 org x 3 hr x 4 mgg x 1 
bl) 

Lembar 
tanda 
terima 

1.620.000,- 

  20 Mei 
2017 

Transport peneliti 
dan 2 anggota  bulan 
Mei @ Rp.45.000,- (3 
org x 3 hr x 4 mgg x 1 bl) 

Lembar 
tanda 
terima 

1.620.000,- 

  27 Januari 
2017 

Transport 2 mhs  
bulan januari @ 
Rp.25.000,- (2 org x 3 
hr x 4 mgg x 1 bl) 

Lembar 
tanda 
terima 

600.000,- 

  27 Februari 
2017 

Transport 2 mhs  
bulan Februari @ 
Rp.25.000,- (2 org x 3 
hr x 4 mgg x 1 bl) 

Lembar 
tanda 
terima 

600.000,- 

  27 Maret 
2017 

Transport 2 mhs  
bulan Maret @ 

Lembar 
tanda 

600.000,- 
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Rp.25.000,- (2 org x 3 
hr x 4 mgg x 1 bl) 

terima 

  27 April 
2017 

Transport 2 mhs  
bulan April @ 
Rp.25.000,- (2 org x 3 
hr x 4 mgg x 1 bl) 

Lembar 
tanda 
terima 

600.000,- 

   15 Maret 
2017 

Kertas HVS 80 gr  2 
rim 

Bon 80.000,- 

  15 Maret 
2017 

Boxy (1 lusin) @ 
7500,- 

Bon 90.000,- 

  1 Mei 2017 2 Flashdisk 32 GB @ 
Rp.160.000,- 

Bon 320.000,- 

  1 Mei 2017  Tinta Epson L110 (4 
warna) 

Bon 340.000,- 

  1 Mei 2017 CD-RW (satu box) Bon 45.000,- 

  5 Mei 2017 Desain prototipe 4 
media kartu + 
pengetikannya (klas 
10) @ 250.000 

Lembar 
tanda 
terima 

1.000.000,- 

  30 Mei 
2017 

Desain prototipe 4 
media kartu + 
pengetikannya (klas 
11) @ 250.000 

Lembar 
tanda 
terima 

1.000.000,- 

  20 Juni 
2017 

Desain prototipe 4 
media kartu + 
pengetikannya (klas 
12) @ 250.000 

Lembar 
tanda 
terima 

1.000.000,- 

   20 Mei 
2017  

Pengetikan bahan 
ajar buku klas 10 (10 
hlm muka + 97 hlm 
materi)  

kwitansi 1.000.000,- 

  15 Juni 
2017 

Pengetikan bahan 
ajar  buku (klas  11) 
(10 hlm muka + 98 
hlm materi) 

kwitansi 1.000.000,- 

  25 Juli 2017 Pengetikan bahan 
ajar buku (klas 12) 
(10 hlm muka + 100 
hlm materi) 

kwitansi 1.000.000,- 

  8 Mei 2017 Desain prototype 2 
media CD Hangman 
@ 1.500.000,- 

kwitansi 3.000.000,- 

  5 Juni 2017 Desain cover buku 
(klas 10) 

Kwitansi 500.000,- 

  5 Juni 2017 Desain cover buku 
(klas 11) 

Kwitansi 500.000,- 

  5 Juni 2017 Desain cover buku Kwitansi 500.000,- 



98 
 

(klas 12)  

  9 Juni 2017 Copy 7 buku 
SMA/MAN 

Bon 110.500,- 

  4 Agustus 
2017 

Printout 3 buku ajar 
(klas 10, 11, 12) 

Bon   237.000,- 

  14 Agustus 
2017 

Copy laporan 
kemajuan + 
laminating cover  + 
jilid (4 exp) 

Bon   104.000,- 

      22,326.500,- 

  

      9 November 2017 

      Ketua Peneliti, 

      Dr.Shafruddin Tajuddin, MA 

      NIP. 19590713 199203 1 001 
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