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ABSTRAK  

Setyowati, Wiwin. 2006. Penyajian Materi dan Latihan dalam Buku Teks Bahasa Arab 
untuk Madrasah Aliyah Kelas I Kurikulum 2004 Terbitan Toha Putra. Skripsi, 
Program Studi Pendidikan Bahasa Arab Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra 
Universitas Negeri Malang. Pembimbing (I) Drs. H. Moh. Khasairi, M. Pd. 
dan (II) Drs. H. Muhaiban.  
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Kurikulum 2004 merupakan pembaharuan dari kurikulum 1994. Pembaharuan 
tersebut tampak pada pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran bahasa dalam hal 
ini adalah bahasa Arab. Pada kurikulum 2004 pendekatan yang digunakan adalah 
pendekatan berbasis kompetensi (Competency-Based-Curriculum) dan Pendekatan 
Kontekstual (Contextual Teaching  and Learning). Kurikulum 2004 sebagai 
penyempurna kurikulum 1994 disertai dengan terbitnya buku teks. Kurikulum 2004 
menjadi acuan dalam penyusunan buku teks.  

Beranjak dari fenomena di atas, penelitian ini mengangkat permasalahan 
penyajian materi dan latihan dalam Buku Teks Bahasa Arab (BTBA) untuk Madrasah 
Aliyah (MA) kelas I kurikulum 2004 terbitan Toha Putra. Penelitian ini bertujuan 
mendeskripsikan materi BTBA yang  mencerminkan kompetensi dasar (KD) dan 
indikator yang terdapat dalam kurikulum, penahapan pembelajaran, pemodelan 
pembelajaran, dan penyajian latihan BTBA terbitan Toha Putra.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sumber 
data penelitian ini adalah BTBA untuk MA kelas I kurikulum 2004 terbitan Toha Putra. 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen non tes berupa peneliti 
sendiri sebagai instrumen utama serta tabel-tabel perekaman data materi dan latihan 
BTBA sebagai instrumen penunjang. Analisis data dilakukan dengan menyeleksi data 
yang layak dipakai sesuai dengan penelitian, mengklasifikasikan data dalam aspek 
materi, penahapan pembelajaran, pemodelan pembelajaran, dan penyajian latihan, 
kemudian mengklasifikasikan berdasarkan kriteria indikator yang ditetapkan, memberi 
kode pada data, mentabulasi hasil interpretasi, dan menyimpulkan. Dari analisis tersebut 
dapat diketahui deskripsi materi BTBA mencerminkan kompetensi dasar dan indikator 
dalam kurikulum, penahapan pembelajaran, pemodelan pembelajaran, dan penyajian 
latihan BTBA terbitan Toha Putra.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) materi BTBA terbitan Toha Putra tidak 
mencerminkan kompetensi dasar dan indikator yang terdapat dalam kurikulum BA 2004, 
(2) BTBA terbitan Toha Putra sudah disertai dengan penahapan pembelajaran, (3) BTBA 
terbitan Toha pada materi qira ah belum disajikan dengan pemodelan, dan (4) latihan 
dalam BTBA terbitan Toha Putra pada meteri hiwar tidak menunjukkan adanya 
kompetensi dasar. 

Berdasarkan hasil penelitian, dikemukakan saran-saran sebagai berikut. Guru BA 
hendaknya lebih meningkatkan kreatifitas dalam menggunakan BTBA dan lebih 
bervariasi dalam kegiatan pembelajaran. Misalnya, sebelum proses belajar mengajar 
dimulai hendaknya terlebih dulu memaparkan kompetensi yang menjadi tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai, dengan demikian kegiatan belajar mengajar akan lebih 
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terarah. Hendaknya guru juga lebih kreatif dalam membuat soal-soal latihan, sedangkan 
pembelajar BA hendaknya lebih aktif dalam memanfaatkan buku teks sebagai sumber 
belajar. Pengarang buku teks hendaknya lebih memperhatikan aspek-aspek dalam 
penyajian buku teks, seperti dipaparkannya kompetensi dasar dan indikator pencapaian, 
sehingga BTBA akan lebih berkualitas, dan untuk peneliti selanjutnya hendaknya 
meneliti buku teks secara mendetail dari sisi lain sehingga buku teks menjadi sumber 
belajar yang berkualitas.     


