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Abstract 

 
STAIN Purwokerto has target of Arabic learning on campus , the 

students can talk and communicate with fluent Arabic and actively 

correct . This target would be difficult to achieve if not supported by the 

mastery of vocabulary and conversation . Therefore , the book "Duruus 

al Mufradaat wa al Muhaadatsaat al ' Arabiyah"  to design messages 

and material that is in it is one way that this goal can be realized . 

Design messages and materials in Arabic learning has an important 

role , because the design of the message and Arabic learning materials 

has great significance in the achievement of goals that need to be 

carefully . Message ( message ) is a pattern of sign / symbol , either in 

the form of words and images, which are intended to change the 

behavior of cognitive (thinking) , affective (attitude) and psychomotor 

(acting) a person or group . While the draft (design) is a process of 

analysis and synthesis that begins with a communication problem and 

ends with a plan operational solutions.  

Keywords : Message Design , Materials , Arabic , Mufradaat , and 

Muhaadatsaat 

Abstrak 

 

STAIN Purwokerto memiliki target belajar bahasa Arab di kampus , 

siswa dapat berbicara dan berkomunikasi dengan fasih bahasa Arab dan 

aktif yang benar . Target ini akan sulit dicapai jika tidak didukung oleh 

penguasaan kosakata dan percakapan. Oleh karena itu, buku "Duruus al 

Mufradaat wa al Muhaadatsaat al ' Arabiyah " untuk merancang pesan 

dan materi yang ada di dalamnya adalah salah satu cara bahwa tujuan 

ini dapat direalisasikan. Pesan desain dan bahan dalam pembelajaran 

bahasa Arab memiliki peran penting, karena desain pesan dan materi 

pembelajaran  bahasa  Arab memiliki arti besar dalam pencapaian 

tujuan yang harus hati-hati. Pesan ( message ) adalah pola tanda / 

simbol, baik dalam bentuk kata-kata dan gambar, yang dimaksudkan 



Analisis Desain Pesan dan Materi Pembelajaran Bahasa Arab dalam 

Buku Ajar �µ�µµ���o�Dµ(�������t���o�DµZ�����������o�Z����]Ç�Z 

Jurnal Kependidikan, Vol. 1 No. 1 Nopember 2013      65                          

untuk mengubah perilaku kognitif (berpikir) , afektif (sikap) dan 

psikomotor (acting) seseorang  atau  kelompok . Sedangkan rancangan 

(design) adalah proses analisis dan sintesis yang diawali dengan 

masalah komunikasi dan berakhir dengan solusi operasional rencana. 

Kata kunci : Pesan Desain, Material, Arab, Mufradaat, dan 

Muhaadatsaat 

 

A. PENDAHULUAN 

Bahasa Arab memiliki peran yang sangat penting dalam 

pergaulan umat manusia di dunia terutama umat Islam. Sebagai salah 

satu bahasa manusia, bahasa Arab telah ditakdirkan menjadi bahasa al 

4XU¶DQ�GDQ�WHODK�PHQMDGL��VDODK�VDWX�EDKDVD�SHUJDXODQ�LQWHUQDVLRQDO�� 

Bahasa arab sebagai bahasa agama mempunyai pengertian bahwa 

pemahaman terhadap ajaran-ajaran agama secara benar merupakan 

suatu keharusan bagi para pemeluknya. Sebagi umat Islam yang 

EHUSHGRPDQ� SDGD� DO� 4XU¶DQ� GDQ� DO� +DGLWV�� \DQJ� NHGXDQ\D� PHPDNDL�

bahasa Arab, maka keduanya menjadi tolak ukur bagi kehidupan dan 

tingkah laku mereka setiap hari, maka suatu keharusan untuk belajar 

menelaah apa yanJ� PHQMDGL� NDQGXQJDQ� DO� 4XU¶DQ�� �Ahmad Muhtadi 

Anshor, 2009, hal.2). 

 0HVNLSXQ� EDKDVD� $UDE� PHUXSDNDQ� EDKDVD� DO� 4XU¶DQ� GDQ�

menjadi salah satu bahasa  pergaulan di dunia internasional bukan 

EHUDUWL� DO� 4XU¶DQ� KDQ\D� GLWXUXQNDQ� XQWXN� RUDQJ� $UDE� VDMD� PHODLQNDQ�

untuk seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini.  

Sebagaimana disHEXWNDQ�GDODP�DO�4XU¶DQ�VXUDW�,EUDKLP�����\DQJ�

artinya : 

³� .DPL� WLGDN� PHQJXWXV� VHRUDQJ� UDVXO� SXQ�� PHODLQNDQ� GHQJDQ�

bahasa kaummya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang 

kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki, 

dan mereka, dan Dia-lah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Kuasa 

ODJL�0DKD�%LMDNVDQD�´ 

 

-DGL� DO� 4XU¶DQ� GHQJDQ� JD\D� EDKDVD� \DQJ� EHJLWX� EHUQLODL� WLQJJL�

telah diukur dan didesain oleh Allah swt, untuk dapat dipahami dan 



Analisis Desain Pesan dan Materi Pembelajaran Bahasa Arab dalam 

Buku Ajar �µ�µµ���o�Dµ(�������t���o�DµZ�����������o�Z����]Ç�Z 

Jurnal Kependidikan, Vol. 1 No. 1 Nopember 2013      66                          

diamalkan oleh seluruh umat manusia termasuk bangsa Indonesia dan 

diantaranya adalah para mahasiswa STAIN Purwokerto. 

Tidak mudah untuk memperoleh referensi mengenai 

perkembangan metode pengajaran bahasa Arab yang bersifat spesifik. 

(Ahmad Fuad Effendy, 2005, hal. 19). STAIN Purwokerto sebagai 

salah satu lembaga PTAI di Indonesia berusaha untuk membekali para 

PDKDVLVZDQ\D�XQWXN�GDSDW�PHPEDFD�DO�4XU¶DQ�GDQ�GDSDW�PHQJDMDUNDQ�

GDQ�PHQJDPDONDQ� LVL� NDQGXQJDQ� DO�4XU¶DQ� GHQJDQ�PHODNXNDQ� XSD\D�

pengajaran bahasa Arab melalui penerbitan buku-buku bahasa Arab 

salah satunyD� DGDODK� ³Duruus al Mufradaat wa al Muhaadatsaat al 

µ$UDEL\DK³. 

Melalui Pusat Bahasa dan Budaya, STAIN Purwokerto memiliki 

target pembelajaran bahasa Arab di lingkungan kampus, yakni 

mahasiswa dapat berbicara dan berkomunikasi dengan bahasa Arab 

yang fasih dan benar secara aktif. Target ini tentu sulit dicapai bila 

tidak didukung dengan penguasaan kosa kata dan percakapan. 

.DUHQDQ\D��EXNX�'XUXXV�DO�0XIUDGDDW�ZD�DO�0XKDGWVDDW�DO� µ$UDEL\DK�

yang disusun oleh Khoirul Amru Harahap Lc., M.H.I. dan Agus 

Sunaryo, M.S.I. ini dijadikan sebagai Suplemen pembelajaran bahasa 

Arab sejak Semester gasal tahun akademik 2011 ± 2012. Dengan 

harapan buku ini  dapat membantu dan  mendukung susksesnya 

Program Integrasi Pembelajaran Bahasa Asing di STAIN Purwokerto 

yang telah dicanangkan sejak 2011 dan Program Pengembangan bahasa 

Arab di Asrama mahasiswa STAIN yang telah berjalan sejak 2010 yang 

lalu. (Khoirul Amru Harahap, 2012, hal. v ± vi). 

Dalam menggunakan buku ini, dosen  dituntut mampu 

menyediakan kondisi belajar agar peserta didik / mahasiswa dapat 

mencapai kemampuan-kemampuan tertentu yang dipelajarinya.  

Dalam penggunaannya dosen agar memperhatikan petunjuk-

petunjuk berikut : 
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å��í��Þ¼Ôß��á�ã����©� äß��í���î¤ß�  �æã��àä��Ýí��±ªäß����Üó

�í�� �î¤ß�� ÞôäÜ��� ��àÄß��¾Ì�� ®ã�ó� â�� �î�´ß�� ðàË� �î£� ÞÛ

��©�¤äß� 

(Ibid, hal. ix ). 

Di sinilah peran penting desain pesan dan materi pembelajaran 

bahasa Arab, karena desain pesan dan materi pembelajaran bahasa Arab 

mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka pencapaian tujuan 

sehingga perlu dipersiapkan secara matang. Menurut Fleming dalam 

6DLIXO�$PLHQ�EXNX�³�Instructional Message Design: Principles from the 

Behavioral Sciences, menyebutkan bahwa pesan (message) ialah suatu 

pola tanda / lambang, baik berupa kata maupun gambar, yang 

dimaksudkan untuk mengubah prilaku kognitif (berpikir), afektif 

(bersikap) dan psikomotorik (bertindak) seseorang atau kelompok. 

Sedangkan rancangan (design) ialah proses analisis dan sintesis yang 

dimulai dengan suatu problem komunikasi dan diakhiri dengan rencana 

solusi operasional. (Fleming dan Howard Levie, 1981, hal. ix-x) 

Mengapa demikian, karena materi / content perkuliahan bahasa 

Arab adalah salah satu unsur penting dari berbagai elemen desain mata 

kuliah seperti tujuan pembelajaran  (learning objectives), strategi 

pembelajaran (instructional strategies) dan penilaian (evaluation). 

Penguasaan materi perkuliahan oleh seorang dosen pengampu (bahasa 

Arab) menjadi sangat sentral. Pembelajaran pada pendidikan  tinggi 

menuntut seorang dosen untuk menjadi ahli di bidangnya (specialized) 
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dan menguasai disiplin ilmunya     (mastered). Keahlian tersebut harus 

dibangun secara intensional melalui tradisi akademis, seperti menelaah 

perkembangan bidang keahliannya (specialization) melalui berbagai 

publikasi, seperti buku, jurnal dan artikel. (Hisyam Zaini, dkk. CTSD 

IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2002, hal. 18). 

3HQXOLV�PHUDVD�WHUWDULN��XQWXN�PHQJDQLOLVLV�EXNX�DMDU�³Duruus al 

0XIUDGDDW�ZD�DO�0XKDGWVDDW�DO� µ$UDEL\DK ³GHQJDQ� �PHQGHVNULSVLNDQ�

analisis desain pesan dan materi pembelajaran bahasa Arab dalam buku 

³�DurXXVDO�0XIUDGDDW�ZD�DO�0XKDDGWVDDW�DO�µ$UDEL\DK�´� 

Permasalahan yang akan dijawab dalam analisis pesan dan materi  

buku ini dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :  

1. Apakah pesan dan materi  yang ingin disampaikan telah didesain 

secara efektif dan efisien sehingga memudahkan mahasiswa dalam 

memahaminya? 

2. Di manakah letak kelebihan dan kekurangan dari desain pesan dan 

materi dalam buku tersebut? 

Penulis mencoba  menyajikan gambaran umum buku ajar 

³Duruus al Mufradaat wa al Muhaadtsaat al µ$UDEL\DK³�� VHODQMXWQ\D�

melakukan analisis desain pesan dan materi  yang ditulis dalam buku 

tersebut. Dengan demikian, dapat diketahui kelebihan dan 

kekurangannya. 

 

B. ANALISIS DESAIN PESAN DAN MATERI BUKU DURUUS 

$/�08)5$'$$7�:$�$/�08+$$'$76$$7�$/�µ$5$%,<$+ 

BXNX�DMDU� LQL�EHUMXGXO�³Duruus al Mufradaat wa al Muhadtsaat 

DO� µ$UDEL\DK ³�� GLVXVXQ� ROHK�.KRLUXO� $PUX� +DUDKDS� /F���0�+�,�� GDQ�

Agus Sunaryo, M.S.I dan diterbitkan oleh Pusat Bahasa dan Budaya 

STAIN Purwokerto bekerjasama dengan Penerbit Pustaka Teladan. 

Cetakan pertama : Januari 2012. 

Buku ini bertujuan agar para mahasiswa setelah mengikuti 

program pembalajaran bahasa Arab memiliki empat kemampuan 

bahasa yaitu 1) PDKDUDWXO� LVWLPD¶  (menyimak) 2) maharatul 
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muhaadtsah (berbicara) 3) PDKDUDWXO� TLUD¶DK  (membaca) dan 4) 

maharatul kitabah (menulis).  Sasaran inti pengguna buku ini adalah 

mahasiswa STAIN Purwokerto dari segala jurusan dan prodi dan juga 

masyarakat umum yang punya ketertarikan dengan bahasa Arab dan 

ingin bisa berbicara bahasa Arab.  

Buku ini diajarkan melalui program reguler maupun non reguler. 

Selain itu, buku ini juga layak digunakan baik bagi pemula yang belajar 

bahasa Arab dari nol, ataupun bagi mereka yang telah memiliki dasar 

berbahasa. 

Buku ini dicetak sebagai panduan belajar mahasiswa (kitâb ath-

thôlib), dan kedua untuk pegangan fasilitator (kitâb al-PX¶DOOLP). Buku 

ini dibuat untuk program dua semester, yaitu program semester satu dan 

semester dua, dan pembelajarannya  disesuaikan dengan tingkat 

penguasaan mahasiswa terhadap pengetahuan prasyarat yang 

dimilikinya.  

Topik-topik yang ada dalam buku ini terdiri dari 80 topik untuk 

semester satu ada 40 topik sampai dengan halaman 48 dan untuk  

semester dua  40 topik dari halaman 49 sampai dengan halaman  102. 

Topik-topik tersebut adalah : 

 

1. Ad Dars 1 : ������áîèß���Ó®Ï��ðÓ����������������������������������������  

2. Ad Dars 2 : ������áîèß���Ó®Ï��ðÓ�����������������������������������������  

3. Ad Dars 3 : �����±îà ß���Ó®Ï�ðÓ����������������������������������������  

4. Ad Dars 4 : �����±îà ß���Ó®Ï�ðÓ����������������������������������������  

5. Ad Dars 5 : ����¦�Ääß��ðÓ�������������������������������������������������  

6. Ad Dars 6 : ����¦�Ääß��ðÓ�������������������������������������������������  

7. Ad Dars 7 : ����¦�Ääß��ðÓ������������������������������������������������  

8. Ad Dars 8 : �������������������������âÌÄäß��ðÓ������������������������������  

9. Ad Dars 9 : ������������������á�ä¤ß���Ó®Ï�ðÓ������������������������������  
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10. Ad Dars 10 : ����²óüäß��������������������������������������������������  

11. Ad Dars 11 : ����²óüäß���������������������������������������������������  

12. Ad Dars 12 �����Ìã� ß��ðÓ��������������������������������������������  

13. Ad Dars 13 : ����Ìã� ß��ðÓ����������������������������������������������  

14. Ad Dars 14 : �����Ìã� ß��ðÓ����������������������������������������������  

15. Ad Dars 15 : ������Ìã� ß��ðÓ���������������������������������������������  

16. Ad Dars 16 : ����Ìã� ß��ðÓ����������������������������������������������  

17. Ad Dars 17 : ����æÜ´äß��ðÓ�����������������������������������������������  

18. Ad Dars 18 : �����æÜ´äß��ðÓ�������������������������������������������  

19. Ad Dars 19 : ���æÜ´äß��ðÓ�����������������������������������������������  

20. Ad Dars 20 : �����æÜ´äß��ðÓ����������������������������������������������  

21. Ad Dars 21 :      ����æÜ´äß��ðÓ��Ä¸ç÷����ß��°ß��òã��  

22. Ad Dars 22 : ���������æÜ´äß��ðÓ��Ä¸ç÷������������âàÌ�ß��������������  

23. Ad Dars 23 : ���������æÜ´äß��ðÓ��Ä¸ç÷��������æÜ´äß��âôÈè��������  

24. Ad Dars 24 : ���������æÜ´äß��ðÓ��Ä¸ç÷����ó®Øß��æã��©îÌß����������  

25. Ad Dars 25 : ���������æÜ´äß��ðÓ��Ä¸ç÷������ô�è�û���Ðàß��Ý�äÌ�³�  

26. Ad Dars 26 : ��������������������������Ñ�Ì�ß�������������������������������  

27. Ad Dars 27 : �Ìã� ß��ðß����ë¬àß�©�ªÌ�³ù�������������������������������  

28. Ad Dars 28 : �����������ï�¸Ìß������������������������������������������������  

29. Ad Dars 29 : ������Üäß��ðÓ���������������������������������Üß����Ì�³���  

30. Ad Dars 30 : �������Üäß��ðÓ������������������������������������Üß���©�Ë���  

31. Ad Dars 31 :                    ������à£®ß����ô£�ô´ß��ÖÁ�èäß���  

32. Ad Dars 32 : �����à£®ß���¸�çî�����Øóª£�������������������������������Õ�  

33. Ad Dars 33 : �����ôçª�ß���¿�ó®ß������������������������������¸ó®ß���®Û��  

34. Ad Dars 34:   �¤ô´ß�: ������������ôçª�ß���¿�ó®ß����  
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35. Ad Dars 35 :���������������������������������������������������Àó®äß���©�ôË 

36. Ad Dars 36 : ����������������æÜ´äß��ðÓ�âàÈèß��������������������������������  

37. Ad Dars 37 : ����æÜ´äß��ðÓ��ª¤�ß������������������Þ�Øè´äß��ðÓ�Ý�ã÷  

38. Ad Dars 38 : ��������������������������������îìß�������������������������������  

39. Ad Dars 39 : ´äß��á�Äèß���Ôß�§�æäß���ØÌß���������������������������ðèÜ  

40. Ad Dars 40 : ���������������������������©îØèß��ªÔç������������������������������  

41. Ad Dars 41 : ������������������å�Ûªß��ðÓ��������������������������������������  

42. Ad Dars 42 : �����������òçí®�Üß��Þ¤ã�ðÓ���������������������������  

43. Ad Dars 43 : �����®ô¼Øß���ß�³®ß���ãª§����������������������������  

44. Ad Dars 44 : ���������������©�îß���äß�Üäß����������������������������  

45. Ad Dars 45 : ������������������Ýîä¤äß���äÐç�������������������������  

46. Ad Dars 46 : ���������ßîä¤äß��®�îô�äÜß�����������������������������  

47. Ad Dars 47 : ���������ç®�çù��ðìØã�ðÓ�����������������������������  

48. Ad Dars 48 : ����åîó°Ôà�ß���ªë�¸ã���������������������������������  

49. Ad Dars 49 :    : ����åîó°Ôà�ß���ªë�¸ã���  

50. Ad Dars 50 : ����åîó°Ôà�ß���ªë�¸ã�����������������������������������������  

51. Ad Dars 51 : �������������£�ô´ß���ô�Üã�ðÓ���������������������������  

52. Ad Dars 52 : ��������������������Ääß��ðÓ��������������������������������  

53. Ad Dars 53 : ������������ªóª¤ß���Ü³��Ä¤ã�ðÓ������������������������������  

54. Ad Dars 54 : �����´ô�î�í÷��Ò×îã�ðÓ�����������������������������  

55. Ad Dars 55 : �������������������Ô´ß��ðß������������������������������  

56. Ad Dars 56 : ���������������������ôãîôß���Ä¸ç÷����������������������  

57. Ad Dars 57 : �������������������ß�Øäß������Û���������������������������  

58. Ad Dars 58 : ���������������������ôäàÌß���¸×�èäß������������������������������  

59. Ad Dars 59 : ��������������ðèÐ�ß���å�®Øß���ï�®×�����������������������������  
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60. Ad Dars 60 : ���������������å�®Øß���íü���Ø��´ã�����������������������������  

61. Ad Dars 61 : ��������������������ô�ß��ðß���©îÌß������������������������������  

62. Ad Dars 62 : �����������������������������ô�ß��ðÓ�����������������������������  

63. Ad Dars 63 : ���������������è�ªäß��ðÓ������������������������������������������  

64. Ad Dars 64 : ���ï� �ß��ï°Û®äß��ðÓ�������������������������������������  

65. Ad Dars 65 : ���ï� �ß��ï°Û®äß��ðÓ�������������������������������������  

66. Ad Dars 66 : ���ðäàÌß���¤�ß������Û����������������������������������������  

67. Ad Dars 67 : ���ðäàÌß���¤�ß������Û���������������������������������������  

68. Ad Dars 68 : ��������������������á�Ìß���Û®äß��ðÓ����������������������������  

69. Ad Dars 69 : ����ï°Û®äß��Õî´ß��ðÓ��������������������������������������  

70. Ad Dars 70 :              �ðÓ���ï°Û®äß��Õî´ß����  

71. Ad Dars 71 : ����������������×ü£�åîß�»�ðß��������������������������������  

72. Ad Dars 72 : ����������������������Øóª¼ß����ó¯�����������������������������  

73. Ad Dars 73 : ��������������������������������Ä¨ß�������������������������������  

74. Ad Dars 74 : ���Úó���ã������������������������������������������������������  

75. Ad Dars 75 : ���Úó���ã������������������������������������������������������  

76. Ad Dars 76 : ���������������������������Úè�ß��ðß�������������������������������  

77. Ad Dars 77 : ���������Õî´ß��ðß�����������������������������������������������  

78. Ad Dars 78 : ���������������������������Úè�ß��ðÓ�������������������������������  

79. Ad Dars 79 : �����������������ªè�´äß��®óî¼��������������������������������  

80. Ad Dars 80 :       Þ�Ø�´äß� �æË��óª¤ß� 

 

Ditinjau dari gambar-gambar yang ada dalam buku ajar tersebut, 

ternyata pesan gambar yang ada kurang memadai dan kurang mewakili 

pesan yang ada dalam mufradaat dan muhadatsaat yang ada. Hal ini 



Analisis Desain Pesan dan Materi Pembelajaran Bahasa Arab dalam 

Buku Ajar �µ�µµ���o�Dµ(�������t���o�DµZ�����������o�Z����]Ç�Z 

Jurnal Kependidikan, Vol. 1 No. 1 Nopember 2013      73                          

bisa kita lacak dari gambar cover buku, dalam cover buku tersebut ada 

gambar tiga orang Arab yang sedang duduk dan bercakap-cakap.  

Dalam hal ini kemungkinan penulis buku ini ingin 

menyampaikan pesan bahwa buku tersebut berisi percakapan-

percakapan bahasa Arab dan bisa dilakukan di mana saja, berapa 

orangpun bisa melakukan percakapan. 

Pada halaman setelah halaman cover dalam di baliknya terdapat 

sebuah gambar dua anak kecil arab sedang berjabat tangan yang 

menunjukkan keakraban mereka. Mestinya gambar tersebut merupakan 

gambar dua mahasiswa yang sedang berjabat tangan bukan anak kecil, 

karena buku ajar ini digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab di 

STAIN Purwokerto yang notebe para pebelajarnya adalah mahasiswa. 

Pada halaman x terdapat gambar tiga orang yang 

menggambarkan keceriaan mereka dengan menggunakan head set di 

telinga mereka. Pada halaman setelah daftar isi ada gambar gedung 

pusat STAIN Purwokerto, dalam hal ini penulis buku ini ingin 

mengatakan  bahwa aktivitas pembelajaran di STAIN Purwokerto 

dikendalikan dari gedung ini. Ini mungkin pesan yang ingin 

disampaikan penulis buku terhadap para mahasiswa. 

Pada halaman 14 ada gambar kampus dengan beberapa 

mahasiswa dan mahasiswi di sekitar gedung kampus. Pesan yang ingin 

disampaikan penulis bahwa kegiatan belajar mengajar di kampus 

banyak dihadiri mahasiswa. Dan juga halaman 16 terdapat gambar 

kampus, tetapi gambar tersebut kurang mewakili keadaan kampus 

STAIN Purwokerto, karena di gambar itu menunjukkan gambar 

kampus di timur tengah. 

Pada halaman 50 terdapat gambar toko di kota Malang Jawa 

Timur. Penulis buku ini mencoba memasang gambar ini dalam rangka 

memberi gambaran tentant warung makan. Tetapi akan lebih baik bila 

gambar yang ada adalah gambar warung yang ada di purwokerto dan 

lebih baik lagi bila warung yang ada di sekitar kampus STAIN 
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Purwokerto sehingga para mahasiswa tahu lokasinya dan dapat 

dibuktikan. 

Pada halaman 52 ada gambar toko elektronik, pemasangan 

gambar tersebut mengandung pesan bahwa penulis mencoba memberi 

gambaran tentang toko elektronik, sehingga para mahasiswa tahu 

tempat yang menjual barang-barang elektronik seperti HP dan 

sebagainya. 

Pada halaman 56 terdapat gambar HP yang sedang berdering 

dalam genggaman tangan seseorang dengan ditandai nada dering yang 

digambarkan dengan not balok. Gambar ini mengandung pesan bahwa 

HP yang dipegang seseorang sedang berdering dan segera untuk 

dijawab. 

Pada halaman 62 terdapat gambar seseorang yang sedang 

menyaksikan sepak bola di layar TV sambil duduk di kursi sofa. Ia 

dengan asyiknya menyaksikan pertandingan sepak bola tersebut di TV. 

Pada halaman 68 terdapat gambar bus sekolah dengan beberapa 

siswa yang akan naik ke dalam bus tersebut. Pesan yang ingin 

disampaikan penulis buku ini adalah gambaran tentang kendaraan bus 

yang membawa siswa sekolah. 

Pada halaman akhir terdapat gambar seorang laki-laki dan 

seorang wanita sedang bercakap mesra dengan penuh keceriaan. Pesan 

yang terkandung dari gambar ini adalah bahwa percakapan bahasa Arab 

bisa dilakukan oleh siapa saja termasuk dengan lain jenis. 

Dan di halaman cover belakang terdapat gambar yang sama 

dengan gambar cover depan tetapi lebih kecil dibanding dengan gambar 

cover depan. Pesan apa yang ingin disampaikan oleh penulis buku ajar 

ini? Tentu pesan positif yang ingin disampaikan kepada para pebelajar / 

mahasiswa. Bukan ingin mengecilkan semangat belajar para mahasiswa 

STAIN Purwokerto dalam mempelajari bahasa Arab.  

Ditinjau dari aspek desain materi, buku setebal 102 inipun 

dirancang dengan desain materi yang cukup bagus. Jenis huruf 

Hijaiyyah yang digunakan berfariasi. Ragam kaligrafi Arab yang 
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familiar di mata mahasiswa, karena memang bentuknya yang bersahaja 

dan mudah dibaca. Dengan jenis font Traditional Arabic inilah banyak 

sekali naskah Arab di tulis. Besar fontnya juga cukup representatif, 

yakni ukuran 16, di atas standar biasanya (ukuran 14) dengan harakat 

lengkap kecuali pada urutan pelajaran (ditulis gundul) sehingga 

mahasiswa akan mudah membacanya. 

Sebagai buku ajar, isi pesan buku ini tampaknya sudah 

dipersiapkan dengan matang oleh penulis buku ini. Hal ini dapat dilihat 

pada pilihan topik bahasan di atas yang bersifat universal, populer atau 

familiar, dan memiliki kedekatan hubungan dengan kebutuhan belajar 

mahasiswa STAIN Purwokerto. Universal, karena siapapun yang 

mempelajarinya, dari manapun ia pasti mengetahui tentang tema 

tersebut. Populer, karena pembahasan tersebut amat familiar dan 

menjadi perbincangan keseharian mereka. Dan memiliki kedekatan 

hubungan dengan kebutuhan belajar, karena isi pesan pembelajaran 

tersebut langsung berkenaan dengan konteks (hajat) kehidupan sosial 

mereka. Langsung bisa dipraktekkan. Contohnya, topik aktivitas di 

asrama, di kampus, di toko, di tempat elektronik, olah raga, sms dan 

lain-lain. 

Unsur kedekatan isi pesan pembelajaran dengan lingkungan 

keseharian ini akan memudahkan mahasiswa dalam mempelajarinya. 

Sehingga kedekatan isi pesan dengan modal pengetahuan mahasiswa 

membuatnya mudah dalam mempersepsi dan mengingat pengetahuan 

baru berupa kata, percakapan atau kaidah bahasa Arab. 

Di samping jenis hurufnya yang mudah dibaca, pesan yang 

disampaikan dalam buku ini juga disertai dengan berbagai gambar atau 

foto, sehingga memudahkan para mahasiswa mudah untuk 

memahaminya. Namun dalam menyajikan urutan topik-topik materi 

perlu ditinjau kembali, seperti urutan topik fi al mathbakh, pada 

halaman 5 lalu pada halaman 6 dan 7 ternyata topik lain yaitu fi al 

PDWK¶DP, lalu halaman 8 dan 9 kembali ke topik fi al mathbakh  2 dan 

3.  Kemungkinan dalam hal ini salah dalam mengurutkan halaman. 
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Dalam mengurutkan  topik-topik materi  penulis mencoba 

mengklasifikasikan materi-materi yang ada, sehingga dalam proses 

pembelajaran bahasa Arab akan mudah diserna dan difahami 

mahasiswa karena topiknya berurutan. 

Demikianlah deskripsi umum desain pesan dan materi  buku ajar 

ini. Sebagai buku ajar, manipulasi teks dan gambar di dalamnya dapat 

dinilai cukup baik. 

 

C. KELEBIHAN DAN KEKURANGAN BUKU AJAR 

³DURUUS AL MUFRADAAT WA AL MUHAADTSAAT AL 

µ$5$%,<$+ ³ 

Namun tetap saja buku ini tidak lepas dari kelebihan dan 

kekurangan. Kekurangan yangpertama, sebagai buku wajib untuk 

mahasiswa yang belajar bahasa Arab pemula, tentunya latarbelakang 

pengetahuan, agama dan kemampuan membaca dan menulis mereka 

dimungkinkan berbeda-beda, dan  buku ini dalam materi yang pertama 

tidak menempatkan materi ucapan salam terlebih dahulu. Tentunya 

akan berbeda sekali bila dalam ad-darsu al al-awwal dibahas mengenai 

mufradat yang berkaitan dengan ucapan salam atau selamat. Atau yang 

berkaitan dengan nama atau alamat rumah. 

Bagi mahasiswa yang bisa membaca al-Qur`an maka mereka 

akan familiar dengan tulisan dan bunyi huruf Arab. Namun bagi mereka 

yang belum bisa bahkan  tidak bisa membaca al-Qur`an dan tidak akrab 

dengan tulisan maupun bunyi huruf Arab mereka akan mengalami 

kesulitan. 

Bagi mahasiswa kelompok pertama, buku ini kemungkinan tidak 

bermasalah. Namun bagi kelompok kedua yang buta tutur dan aksara 

Arab, buku ini terasa bermasalah. Walaupun ada dukungan gambar 

yang representatif, tetap saja mereka kesusahan dalam membaca teks 

Arab, karena memang mereka belum memiliki pengetahuan prasyarat, 

yakni pengetahuan baca-tulis aksara Arab. 
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Dan ada baiknya bilapenulis buku ini menyertakan  pada setiap 

kata Arab teks latin bertuliskan bunyi dari kata tersebut sesuai dengan 

transliterasi yang disepakati. Dengan begitu, mahasiswa kelompok 

pertama walaupun belum bisa membaca aksara Arab terbantu dengan 

membaca lafadh latinnya. Dengan demikian diharapkan peserta pemula 

dapat menangkap pesan dengan mudah. 

Kekurangan yangkedua, gambar atau photo yang ditampilkan 

dalam buku ini seringkali kurang menarik ( hitam putih ) dan kurang 

tepat atau dapat menyebabkan salah persepsi terhadap pesan yang 

diinginkan oleh teks, terutama pada pembelajaran mufrodat. Kurangnya 

gambar atau foto menjadikan pemahaman mahasiswa kurang maksimal. 

Dalam buku ini ada 80 topik, tetapi topik-topik yang ada gambar atau 

fotonya hanya terdapat pada WRSLN�IL�DO�MDDPL¶DK����GDQ��) halaman 14 

dan 16, topik fi ad-dukkaan, halaman 50, topik fi mahallin iliktruniyyin, 

halaman 52, topik naghamatu al mahmuuli, halaman 56, topik 

musyaahadatu al tilifiziyyun 2, halaman 62, dan topik fi mauqif al 

uutuubiisaati, halaman 68. Dari 80 topik ternyata hanya ada gambar 

atau foto 7 buah. Semestinya masing-masing topik minimal ada satu 

gambar yang mewakili materi atau topik yang disampaikan dalam 

mufradaat ataupun muhaadtsaat tersebut. Sehingga dengan demikian 

minimal ada 80 gambar atau foto yang ada dalam buku ajar tersebut.  

Kelebihan yang pertama, buku ajar ini tidak terlalau banyak 

materinya, 80 topik yang ada dalam buku ini termasuk sudah cukup 

memadahi untuk pembelajaran bahasa Arab yang disesuaikan dengan 

tatap muka perkuliahan selama dua semester. 

Kelebihan kedua, setelah mahasiswa belajar dan hafal mufradat, 

lamgsung pada materi berikutnya adalah contoh penerapan mufradat 

yang telah mereka kuasai dan mereka hafal dalam bentuk muhaadatsaat 

sederhana. Sehingga mahasiswa dapat menerapkan mufradat yang telah 

mereka kuasai dan hafal dalam bentuk kalimat yang lain. 

Kelebihan ketiga, buku ini mudah dibawa dan tipis, sehingga 

memudahkan mahasiswa untuk membawanya kemana pun, sehingga 
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ketika mereka ingin mempelajarinya maka dengan mudah bisa 

membacanya. 

Kelebihan keempat, kosa kata pada masing-masing topik hanya 5 

mufradat yang wajib dikuasai dan dihafal mahasiswa dalam setiap 

harinya, sehingga tidak terlalu membebani mahasiswa dalam menghafal 

kosa kata. Apalagi mereka belajar bahasa Arab dalam satu minggunya 

hanya 3 kali pertemuan, sehingga mereka dengan leluasa dapat 

mempraktekan kosa kata atau mufradat dalam bentuk hafalan dan 

penerapan dalam sebuah percakapan atau muhaadtsaat. 

 

D. PENUTUP 

Demikianlah, analisis desain pesan dan materi  buku Duruus al 

0XIUDGDDW�ZD�DO�0XKDDGWVDDW�DO�µ$UDEL\Dhini. Banyak kelebihan yang 

dimiliki oleh buku ini. Terutama pada isi pesan yang disampaikan, 

dimana topik bahasannya bersifat universal, familiar dan berkenaan 

langsung dengan kebutuhan mahasiswa. Buku ini juga 

mempertimbangkan seluruh kemampuan (maharah) baik LVWLPD¶��

NDODP��TLUD¶DK dan kitabah.Adanya  gambar/ foto hitam putih pun juga 

telah menyertai topik-topik yang ada walaupun tidak semuanya, 

sehingga buku ajar akan lebih bermakna dan mudah difahami oleh 

mahasiswa. Semoga analisis desain pesan dan materi buku ajar ini ada 

manfaatnya demi keberhasilan dan kesuksesan bersama dalam 

pembelajaran bahasa Arab, sehingga apa yang diharapkan oleh STAIN 

Purwokerto, yaitu lulusan atau alumninya dapat berbahasa Arab dengan 

fasih dan aktif dapat terwujud, aamiin. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Amru Harahap, Khoirul, Agus Sunaryo, 2012. Duruus al Mufradaat wa 

DO� 0XKDDGDWVDDW� DO� µ$UDEL\\DK, Pusat Bahasa STAIN 

Purwokerto dan Pustaka Teladan, Kebasen Banyumas. 

Departemen Agama, 1989. $O� 4XU¶DQ� GDQ� 7HUMHPDKQ\D, Toha Putra, 

Semarang. 



Analisis Desain Pesan dan Materi Pembelajaran Bahasa Arab dalam 

Buku Ajar �µ�µµ���o�Dµ(�������t���o�DµZ�����������o�Z����]Ç�Z 

Jurnal Kependidikan, Vol. 1 No. 1 Nopember 2013      79                          

Fleming, Malcolm  & W. Howard Levie. 1981. Instructional Message 

Design: Principles from the Behavioral Sciences. New Jersey: 

Educational Technology Publications. 

Fuad Effendy, Ahmad, 2005. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, 

Misykat, Malang. 

Muhtadi Anshor, Ahmad, 2009. Pengajaran bahasa Arab, Media dan 

Metode-metodenya, Sukses Offset, Yoyakarta. 

Zaini, Hisyam, dkk. 2002. Desain Pembelajaran di Perguruan Tinggi, 

CTSD IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 


