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ABSTRAK 

Efektifitas pengunaan buku “Al-Arabiyah Baina Yadaik” jilid 1 sebagai sumber bahan 

ajar di mahasiswa  semester 1 kelas A dalam mata kuliah istima’ wal kalam  prodi Pendidikan 

Bahasa Arab universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2019-2020.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas pengunaan buku “Al-Arabiyah 

Baina Yadaik” jilid 1 sebagai sumber bahan ajar di mahasiswa semester 1 kelas A prodi 

Pendidikan Bahasa Arab universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2019-2020.  

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dengan mengambil latar belakang 

mahasiswa semester 1 kelas A prodi Pendidikan Bahasa Arab universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta tahun 2019-2020. Pengumpulan data dilakukan dengan metode angket,wawancara, 

dan dokumentasi dengan sumber data dari mahsiswa semester 1 kelas A, dosen mata kuliah 

yang bersangkutan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan Efektifitas pengunaan buku ”Al-Arabiyah Baina 

Yadaik” jilid 1 sebagai sumber bahan ajar di mahasiswa  semester 1 kelas A dalam mata kuliah 

istima’ wal kalam prodi Pendidikan Bahasa Arab universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

tahun 2019-2020 dan tingkat keberhasilan buku “Al-Arabiyah Baina Yadaik” sebagai sumber 

bahan ajar. Peneliti menggunakan 22 sampel mahasiswa di semester 1 kelas A prodi 

Pendidikan Bahasa Arab universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2019-2020. nilai t 

hitung > t tabel dengan nilai t hitung sebesar 5.597 dan t tabel sebesar 1,72472. Jadi, karena 

perhitungan Nilai t hitung > t tabel maka kita dapat dsimpulkan Ha diterima maka dapat 

disimpulkan bahwa  buku ”Al-Arabiyah Baina Yadaik” efektif sebagai sumber bahan ajar. 

 

Kata Kunci: Efektifitas, buku ”Al-Arabiyah Baina Yadaik”, sumber bahan ajar. 

 
 
 

 



 

 
 

جريد
ّ
 الت

 

ل " كمصدر المواد التعليمية في األول للفصاملجلد األول  العربية بين يديككتاب فعالية استخدام "

م بقسم تعليم اللغة العربية بجامعة محمدية يوكياكرتا للسنة الدراسية األلف لمادة االستماع و الكل 

9102 -9191. 

در " كمصاملجلد األول  العربية بين يديككتاب استخدام "فعالية  لمعرفة تهدف هذه الدراسة 

ية م بقسم تعليم اللغة العربالمواد التعليمية في المستوى األول للفصل األلفلمادة االستماع و الكل 

 .9191- 9102بجامعة محمدية يوكياكرتا للسنة الدراسية 

بقسم  للفصل األلفل المستوى األو البحث هو وصف كمي من خلل أخذ الخلفية  هذاالنوع  

 انت. تم جمع البيانات باستخدام طرق االستب9191-9102تعليم اللغةالعربية بجامعة محمدية بيوكياكرتا 

 .محاضري المواد و، أوالمقابلت والتوثيق مع مصادر البيانات من طلب الفصل األول من الفصل 

مصدر " كاألول  بين يديك املجلدالعربية كتاب فعالية استخدام " إلى  بحثتشير نتائج هذه ال 

بية بقسم تعليم اللغةالعر  للفصل األلف لمادة االستماع و الكلممواد التعليمية في المستوى األول لل

" كمصدر األول العربية بين يديك املجلد كتاب ومستوى نجاح  .9191-9102بجامعة محمدية بيوكياكرتا 

بقسم تعليم اللغةالعربية للفصل األلفالمستوى األول  عينة من 99. استخدم الباحث مواد التعليميةلل

, 07,97,9جدوال   tو   5.597 حساب  tجدوال بقيمة  t حساب < t وقيمة . بجامعة محمدية بيوكياكرتا  

ة يب عربية بين يديك فعالاكتمقبول, حتى ممكن ان نستنتج إّن يوجد  Haجدوال فيستنتج tحساب<   tالن 

  التعليمية.كمصدر للمواد 

 الكلمات المفتاحية: الفعالية ، كتاب عربية بين ياديك ، مصدر المواد التعليمية.
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PENDAHULUAN 

 

Pembelajaran bahasa arab 

mempunyai beberapa tujuan yang ingin 

di capai, mulai untuk tujuan studi islam, 

bisnis, diplomatik, wisata dan 

sebagainya. Dari sekian banyak tujuan 

tersebut, tujuan untuk studi islam paling 

dominan, 

Di Indonesia pendidikan bahasa 

arab sudah di mulai sejak TK (sebagian) 

hingga perguruan tinggi, namun 

pengajaran bahasa arab di Indonesia 

masih banyak menemui problematika 

yaitu dari segi linguistic maupun non 

linguistic, karena bahasa arab merupan 

bahasa asing, sehingga untuk mengatasi 

hal tersebut di perlukan bahan ajar, baik 

itu berupa kurikulum, metode 

pengajaran atau sebuah media berbasis 

teknologi. 

Bahan ajar sendiri merupakan 

hal yang sangat penting dalam belajar-

mengajar, dan merupakan factor 

penting dalam pendidikan, dengan 

adanya bahan ajar, maka peran guru 

terhadap siswa dalam proses belajar 

mengajar berubah. Pengajar atau guru 

tidak lagi menjadi sumber utama dan 

satu-satunya dalam memperoleh 

informasi materi pembelajaran, karena 

materi pelajaran dapat juga di peroleh 

dari berbagai sumber dimanapun siswa 

berada, seperti dari media massa, buku 

pelajaran, kaset, CD, VCD, dan 

sebagainya, sumber-sumber tersebut 

dapat di jadikan sebagai bahan ajar. 

Sebagai media dan sumber informasi 

dalam pembelajaran sangat penting 

dalam menambah dan meningkatkan 

efektivitas pembelajaran. 

Sudah banyak di Indonesia 

penerbit-penerbit yang sudah 

menerbitkan buku teks pelajaran bahasa 

arab yang kini sudah tersebar di mana-

mana, salah satunya buku ta’limu al-

lughoh al-arabiyah (pelajaran bahaasa 

arab) penerbit toha putra karya DR.D 

hidayat dan buku durusul-lughoh al-

arabiyyah karya imam zarkasyi dan 

imam syubani penerbit trimurti. Kedua 

buku ini lebih menutamakan metode 

langsung. 

Tidak semua buku teks bahasa 

arab bisa di jadikan sebagai bahan ajar. 

Semua itu dilihat dari seberapa besar 

peran dan manfaat yang di sajikan baik 

bagi siswa maupun guru, bagaimana isi 

materi dan metode yang di gunakan, 

apakah buku tersebut sesuai dengan 

kondisi siswa, sekolah maupun 

lembaga-lembaga bahasa arab yang 

mengunakannya sehingga buku 

tersebut layak untuk di jadikan sebagai 

bahan ajar, apakah buku tersebut di 

lengkapi dengan pedoman kerja siswa 

dan pedoman guru, apakah buku 

tersebut menyebutkan untuk siapa buku 

tersebut di tujukan.  

Disini peneliti mencoba 

menganalisis apakah buku arabiyah 

baina yadaik jilid 1 efektif digunakan 

sebagai bahan ajar di mahasiswa 

semester I prodi pendidikan bahasa arab 

universitas muhammadiyah 

yogyakarta. peneliti juga ingin 

mengatahui pakah buku arabiyah baina 

yadaik jilid 1 cocok di jadikan sebagai 

bahan ajar di semester I prodi 

pendidikan bahasa arab universitas 

muhammadiyah yogyakarta. 

 

  



 

Metode Penelitian 

 

 Jenis penelitian yang dilakukan 

oleh penulis adalah bahwa peneliti di 

lapangan (field research) peneliti 

menggunakan jenis penelitian campuran. 

Metode campuran menghasilkan fakta yang 

lebih komprehensif dalam meneliti masalah 

penelitian, karena peneliti ini bebas 

menggunakan semua alat pengumpulan 

data sesuai dengan jenis data yang 

dibutuhkan. Sedangkan kuantitas atau 

kualitas terbatas hanya pada jenis alat 

pengumpulan data tertentu 

Metode campuran adalah penelitian yang 

melibatkan penggunaan dua metode, 

metode kuantitatif dan metode kualitatif 

dalam satu studi (satu studi). Penggunaan 

kedua metode ini terlihat memiliki 

pemahaman yang lebih lengkap tentang 

masalah penelitian daripada menggunakan 

salah satunya. Metode penelitian campuran 

adalah pendekatan penelitian yang 

menggabungkan atau menghubungkan 

bentuk kualitatif dan kuantitatif. 

Pendekatan ini mencakup asumsi filosofis, 

penerapan pendekatan kuantitatif dan 

kualitatif, dan pencampuran dua 

pendekatan dalam satu studi. 

Data  yang  diambil  menggunakan 

metode angket, wawancara, dan 

dokumentasi.  Sampel ditentukan     dengan 

purposive sampling sebanyak  22  

responden  terdiri dari mahasiswa kelas A, 

Populasi dalam penelitian ini  adalah 

seluruh mahasiswa semester 1 dengan 

jumlah 47 di prodi Pendidikan Bahasa Arab 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

Peneliti menguji Validasi data dengan uji 

validitas dan realibilitas. Hipotesis  dari  

penelitian  ini  dapat dirumuskan    sebagai 

“Efektifitas pengunaan buku “Al-Arabiyah 

Baina Yadaik” jilid 1 sebagai sumber bahan 

ajar di mahasiswa  semester 1 kelas A 

dalam mata kuliah istima’ wal kalam  prodi 

Pendidikan Bahasa Arab universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2019-

2020.” Analisis  data dibantu dengan 

menggunakan SPSS 25 yang terdiri  dari  

regresi linier sederhana, uji nilai signifikan, 

dan koefisien regresi sederhana. Analisis 

regresi linier sederhana adalah hubungan 

secara linier antara satu variable 

independen (X) dan variable dependen (Y) 

berikut ini adalah hasil dijabarkan melalui 

tabel dibawah ini.  

 

  

Model Summary 

Mo

del R 

R 

Squar

e 

Adjusted 

R Square 

Std. 

Error of 

the 

Estimate 

1 .781a .610 .591 3.169 

a. Predictors: (Constant), x 

 
berikut ini adalah hasil dari uji nilai 

signifikan yang dijabarkan melalui tabel 

dibawah ini: 

 

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares Df 
Mean 

Square F Sig. 

1 Regress
ion 

314.616 1 314.61
6 

31.3
23 

.000
b 

Residua
l 

200.884 20 10.044 
  

Total 515.500 21    
a. Dependent Variable:  buku arabiyah baina 

yadaik 

b. Predictors: (Constant),  sumber bahan ajar 

Uji nilai signifikan diatas , digunakan untuk 

menentukan taraf signifikan atau linier dari 

regresi. Kriteria dapat ditentukan 

berdasarkan uji nilai signifikan (sig), dengan 

ketentuan jika nilai sig< 0,05. Berdasarkan 

tabel diatas, diperoleh nilai sig = 0,00, 

berarti sig < dari kriteria signifikan (sig). 

dengan demikian model persamaan regresi 

berdasarkan data penelitian adalah 

signifikan, atau model persamaan regresi 

memenuhi kriteria. 

 

 

 

 

 



 

 

Hasil perhitungan koefisien regresi 

sederhana diatas memperlihatkan nilai  

koefisien konstanta adalah sebesar 

2.107 koefisien variable bebas (X) adalah 

sebesar 1.108. Sehingga diperoleh 

persamaan regresi Y= 2.107+1.108 X  

Berdasarkan persamaan tersebut 

diketahui nilai konstantanya sebesar 2.107, 

secara matematis , nilai konstanta ini 

menyatakan bahwa pada saat terdapat 

lingkungan bahasa 0, maka buku arabiyah 

baina yadaik memiliki nilai sebesar 2.107. 

Selanjutnya nilai positif 1.108 yang 

terdapat pada koefisien regresi variable 

bebas menggambarkan bahwa arah 

hubungan antara variable bebas dengan 

variable terikat adalah searah, dimana 

setiap kenaikan satu satuan variabel 

lingkungan bahasa menyebabkan kenaikan 

keterampilan berbicara 1.108. 

berdasarkan data penelitian, atau model 

persamaan regresi memenuhi kriteria 

a. Ho direrima apabila ( t-tabel ≤ t-hitung 

≤ t-tabel) 

b. Ho ditolak apabila ( t- hitung ≤ t- tabel 

atau t- hitung ≥ t- tabel)  

Nilai untuk peran lingkungan bahasa 

dengan perhitungan t hitung = 5.597, dan t 

tabel 0.006. Jadi dari hasil ditemukan 

bahwa t hitung 5.597 > t tabel 0.00 maka Ha 

diterima, sehingga kita dapat 

menyimpulkan bahwa buku arabiyah baina 

yadaik sangat efektif sebagai sumber bahan 

ajar di semester 1 prodi pendidikan bahasa 

arab universitas muhammadiyah 

Yogyakarta. 

 

 

Pembahasan 

 Berdasarkan hasil  yang  diperoleh 

dalam  penelitian  ini, bahwa buku arabiyah 

baina yadaik sangat efektif sebagai sumber 

bahan ajar di semester 1 prodi pendidikan 

bahasa arab universitas muhammadiyah 

Yogyakarta.  

Untuk hasil  perhitungan secara  

keseluruhan mulai  dari diperoleh nilai sig 

= 0,00, berarti sig < dari kriteria signifikan 

(sig). dengan demikian model persamaan 

regresi berdasarkan data penelitian adalah 

signifikan, atau model persamaan regresi 

memenuhi kriteria. Selanjutnya nilai positif 

yang terdapat pada koefisien regresi 

variable bebas menggambarkan bahwa arah 

hubungan antara variable bebas dengan 

variable terikat adalah searah, dimana 

setiap kenaikan satu satuan variabel 

lingkungan bahasa menyebabkan kenaikan 

keterampilan berbicara. Hal ini sesuai hasil 

perhitungan yang  diperoleh  dengan  

menggunakan spss ditemukan bahwa t 

hitung > t tabel maka Ha diterima, Dari 

hasil inilah sehingga dapat disimpulkan 

bahwa buku arabiyah baina yadaik sangat 

efektif sebagai sumber bahan ajar di 

semester 1 prodi pendidikan bahasa arab 

universitas muhammadiyah Yogyakarta. 

Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian 

“Efektifitas pengunaan buku “Al-Arabiyah 

Baina Yadaik jilid 1” sebagai sumber bahan 

ajar di mahasiswa  semester 1 kelas A 

dalam mata kuliah istima’ wal kalam  prodi 

Pendidikan Bahasa Arab universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2019-

2020.” Setelah penelitian berlangsung 

tentang Efektifitas pengunaan buku “Al-

Arabiyah Baina Yadaik jilid 1 ada ahasil 

bahwa Efektifitas pengunaan buku “Al-

Arabiyah Baina Yadaik jilid 1 sangat efektif 

sebagai sumber bahan ajar.  

Tingkat keberhasilan Lingkungan bahasa 

melihat hasil dari skor analisis regresi yang 

besar dengan skor t hitung 5.597 lebih besar 

dari t Tabel 0.006 sehingga kita dapat 

menyimpulkan Ha diterima. Dan kami 

menyimpulkan bahwa  buku arabiyah baina 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standar
dized 

Coeffici
ents 

T Sig. B 
Std. 
Error Beta 

1 (Const
ant) 

2.107 4.94 
 

.426 .674 

Lingku
ngan 

Bahasa 

1.108 .198 .781 5.597 .000 

a. Dependent Variable:  buku arabiyah baina yadaik 



 

yadaik sangat efektif sebagai sumber bahan 

ajar.  
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