P-ISSN 2598-0637
E-ISSN 2621-5632

Prosiding Semnasbama IV UM Jilid 1
Peran Mahasiswa Bahasa Arab dalam Menghadapi
Revolusi Industri 4.0

BUKU AJAR SINTAKSIS BAHASA ARAB DENGAN TEMA
WISATA NUSANTARA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN
PEMBELAJARAN ILMU NAHWU DI TINGKAT
UNIVERSITAS
Nabila Rasyidah, Analisa Apriliani, Ayunita Rahim
Universitas Negeri Jakarta
nabilarasyeed@gmail.com
ABSTRAK: Pembelajaran bahasa tidak hanya tentang kemahiran namun
juga ada hal yang tidak bisa dipisahkan yakni pembelajaran kaidah nahwu
atau sintaksis. Kaidah nahwu atau sintakis penting dalam pembelajaran
bahasa karena dengannya dapat mengetahui kedudukan kata dengan baik
dan benar, terutama bagi kalangan mahasiswa yang diharapkan mampu
memahami hal ini dengan baik. Salah satu komponen penting dalam
pembelajaran kaidah nahwu atau sintaksis adalah buku ajar. Buku ajar
merupakan pendukung proses belajar dan juga dapat mempermudah
sumber ajar bagi mahasiswa. Buku ajar untuk pembelajaran kaidah nahwu
atau sintaksis yang selama ini digunakan lebih banyak menekankan pada
rumusan-rumusan tentang kaidah nahwu saja dan kurang memberikan
latihan-latihan soal terkait kaidah yang dipelajari. Selain itu, tema yang
diulas kadang tidak familiar atau tidak dekat dengan kehidupan sehari-hari
mahasiswa. Oleh karena itu, buku ajar “Sintaksis Bahasa Arab dengan
Tema Wisata Nusantara” diharapkan dapat meningkatkan pembelajaran
ilmu nahwu di tingkat universitas sebab konten yang tersedia di dalamnya
terdapat latihan-latihan soal, disajikan dengan menarik dan relevan dengan
kondisi yang ada. Dengan ini maka mahasiswa dapat lebih mudah
memahami pembelajaran sehingga upaya peningkatan pembelajaran ilmu
nahwu di tingkat universitas dapat tercapai.
KATA KUNCI : Kaidah nahwu atau sintaksis, buku ajar, Sintaksis Bahasa
Arab dengan Tema Wisata Nusantara.

Tidak dapat disangkal, bahwa seseorang yang mempelajari suatu bahasa
asing akan mendapati kesulitan-kesulitan, yang mana kesulitan-kesulitan ini
dapat diperkecil apabila dia memiliki faktor-faktor pendorong yang sangat kuat
atau dengan kata lain dia memiliki keinginan yang kuat untuk mempelajari
bahasa tersebut salah satunya adalah belajar bahasa Arab.
Bahasa Arab memiliki kekayaan gramatikal. Untuk dapat memahami dan
menguasai bahasa Arab, nahwu dan shorof merupakan dua hal yang harus
dikuasai oleh orang yang belajar bahasa Arab. Hal ini dikarenakan ilmu shorof
merupakan ibu dari ilmu bahasa Arab dan ilmu nahwu sebagai bapak dari ilmu
bahasa Arab. Dari pernyataan di atas, sudah jelas betapa pentingnya
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mempelajari ilmu nahwu dan ilmu shorof. Karena kedua ilmu tersebut tidak
dapat dipisahkan dalam pembelajaran bahasa Arab.
Dalam bahasa Indonesia, Ilmu nahwu disebut dengan sintaksis. Kajian
gramatikal yang membahas hubungan antar kata dalam struktur yang lebih luas
meliputi (1) fungsi sintaksis (2) pembahasan baik kata (deklinasi nomina dan
konjugasi verba) (3) penanda gramatikal (sufiks desinens).
Ilmu nahwu merupakan ilmu yang membahas perubahan akhir kalimah
yang berkaitan dengan I’rob, struktur kalimat serta bentuk kalimat. Mempelajari
ilmu nahwu sangat penting dalam pembelajaran bahasa arab karena ilmu nahwu
merupakan ilmu yang mempelajari kaidah- kaidah dalam bahasa
arab.Sedangkan menurut Al-Gulayaini (dalam Pengantar Studi Linguistik
Arab) ilmu nahwu adalah dalil-dalil yang memberitahukan kepada kita
bagaimana seharusnya keadaan akhir kata-kata itu setelah tersusun dalam
kalimat, atau ilmu yang membahas kata-kata arab dari I’rob dan bina’. (Sari
Wahyuning et al., 2015)
Pada penerapannya pembelajaran ilmu nahwu di semua tingkatan
pendidikan dalam mempelajari bahasa Arab memiliki sebuah kesulitan
tersendiri tak terkecuali di tingkat universitas khususnya untuk mahasiswa prodi
Pendidikan Bahasa Arab. Kesulitan ini disebabkan oleh beberapa aspek
diantaranya yaitu, motivasi mahasiswa dalam mempelajainya maupun media
yang menunjang pembelajaran tersebut. media yang paling sering digunakan
dan yang paling mudah adalah pengunaan buku ajar, akan tetapi
permasalahannya adalah buku ajar yang kurang aplikatif menyebabkan
kurangnya mahasiswa dalam memahami materi dalam buku terlebih lagi pada
buku lama hanya membahas kaidah-kaidah dan kosakata yang tidak
berkembang.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis akan
menguraikan mengenai “BUKU AJAR SINTAKSIS BAHASA ARAB
DENGAN
TEMA WISATA NUSANTARA SEBAGAI
UPAYA
PENINGKATAN PEMBELAJARAN ILMU NAHWU DI TINGKAT
UNIVERSITAS”.
PEMBAHASAN
Definisi Buku Ajar
Buku ajar adalah buku yang digunakan sebagai buku pelajaran dalam
bidang studi tertentu, yang merupakan buku standar yang disusun oleh pakar
dalam bidangnya untuk maksud-maksud
dan tujuan instruksional, yang
dilengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang serasi dan mudah dipahami
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oleh para pemakainya di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi sehingga dapat
menunjang suatu program pengajaran.(Tarigan, dkk, 1986).
Unsur-unsur penting dalam pengertian buku ajar adalah sebagai berikut : (1)
Buku ajar merupakan buku pelajaran yang ditunjukan bagi siswa pada jenjang
tertentu. (2) Buku ajar selalu berkaitan dengan mata pelajaran tertentu. (3) Buku
ajar merupakan buku standar. (4) Buku ajar ditulis untuk tujuan instruksional
tertentu. (5) Buku ajar ditulis untuk menunjang suatu progam pengajaran
tertentu. (Arifin:2009).
Greene dan Petty (1981), merumuskan beberapa peranan dan kegunaan
buku ajar sebagai berikut : 1) Mencerminkan suatu sudut pandang yang tangguh
dan modern mengenai pengajaran serta mendemontrasikan aplikasi dalam
bahan pengajaran yang disajikan. 2) Menyajikan suatu sumber pokok masalah
atau subject matter yang kaya, mudah dibaca dan bervariasi, yang sesuai dengan
minat dan kebutuhan para siswa, sebagai dasar bagi programprogram kegiatan
yang disarankan di mana keterampilan-keterampilan ekspresional diperoleh
pada kondisi yang menye- rupai kehidupan yang sebenarnya. 3) Menyediakan
suatu sumber yang tersusun rapi dan bertahap mengenai keterampilanketerampilan ekspresional. 4) Menyajikan (bersamasama dengan buku manual
yang mendampinginya) metode-metode dan sarana-sarana pengajaran untuk
memotivasi siswa. 5) Menyajikan fiksasi awal yang perlu sekaligus juga sebagai
penunjang bagi latihan dan tugas praktis. 6) Menyajikan bahan atau sarana
evaluasi dan remedial yang serasi dan tepat guna. (Hermiyanty, Wandira Ayu
Bertin, 2017)
Dengan adanya buku ajar, kegiatan belajar mengajar menjadi lebih lancar
dan efektif karena hal-hal yang ingin diajarkan sudah tersusun. Selain itu,
pengajar dan pembelajar juga tidak terlalu sulit dalam mencari sumber ajar
untuk pembelajaran.
Definisi Sintaksis (Nahwu)
Istilah sintaksis berasal dari bahasa Yunani, yaitu sun yang berarti “dengan” dan
tattein yang berarti “menempatkan”. Secara etimologis, sintaksis berarti
menempatkan bersama-bersama kata-kata atau kelompok kata menjadi kalimat
Sintaksis adalah cabang ilmu bahasa yang membicarakan seluk beluk wacana,
kalimat, klausa, dan frasa (Putrayasa, 2008).
Pengertian nahwu menurut Abubakar Muhammad dalam bukunya Ilmu
Nahwu Teori Mudah Untuk Menguasai Bahasa Arab menyebutkan nahwu
adalah tata bahasa Arab (gramatika bahasa Arab). Sedangkan menurut istilah
adalah sebagai berikut.
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النحو قواعد يعرف بها صيغ الكلمات العربية واحولها حين افرادها وحين تركيبها
Artinya: Nahwu itu adalah qawa’id yang dengannya diketahui bentuk-bentuk
bahasa Arab dan keadaannya ketika berdiri sendiri dan dalam susunan kalimat.
(Dodi, 2013)
Definisi Peningkatan Pembelajaran
Istilah peningkatan diambil dari kata dasar “tingkat” (Kamus Besar Bahasa
Indonesia, 1990) makna kata peningkatan itu sendiri adalah proses, perbuatan,
cara meningkatkan (usaha, kegiatan) untuk mencapai suatu tujuan.
Sebagaimana kita ketahui bahwa pembelajaran merupakan bantuan yang
diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan
pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan
kepercayaan pada peserta didik. Kata pembelajaran sendiri diambil dari kata
belajar. belajar bukan hanya mengingat tetapi lebih dari itu yaitu mengalami
(Hamalik:2008). Belajar adalah suatu perubahan yang relatif permanen dalam
suatu kecenderungan tingkah laku sebagai hasil dari suatu praktik atau latihan.
(Suparno:2004). Sedangkan menurut Munif (2010) pembelajaran adalah proses
transfer ilmu dua arah, antara guru sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai
penerima informasi.
Dengan demikian peningkatan pembelajaran adalah kegiatan pembelajaran
yang di dalamnya terdapat proses mentransfer ilmu melalui kegiatan yang
menghubungkan materi dengan kehidupan sehari-hari agar terjadi perubahan
tingkah laku yang relative permanen.
Peningkatan Pembelajaran Nahwu Melalui Penggunaan Buku Ajar
“Sintaksis Bahasa Arab dengan Tema Wisata Nusantara”
Dewasa kini dalam pelaksanaannya proses pembelajaran dituntut untuk
menjadi pembelajaran yang aktif dan interaktif. Aktif disini dimaksudkan untuk
mengembangkan kemampuan analisis peserta didik tak terkecuali mahasiswa
dijenjang universitas berlatar belakang pendidikan yang mana akan terjun
langsung dalam proses mengajar dimasa mendatang. Oleh sebab itu maka harus
adanya peningkatan pembelajaran pada semua bidang mata pelajaran maupun
mata kuliah, peningkatan disini berupa peningkatan media maupun buku bahan
ajar. Bagi semua kalangan pelajar juga mahasiswa khususnya mahasiswa prodi
pendidikan bahasa arab ilmu nahwu merupakan sebuah disiplin ilmu yang
cukup sulit untuk dipahami karena rumitnya kaidah kaidah yang menjelaskan
mengenai akhir dari tanda baca pada sebuah kalimat bahasa arab yang baik dan
benar. Beberapa golongan sangat mengupayakan peningkatan pembelajaran
pada ilmu nahwu ini pada segala tingkatan. Salah satu dosen Program Studi
Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Jakarta membuat inovasi baru
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dalam memperbaharui buku bahan ajar ilmu nahwu, beliau bernama Bapak
Hendrawanto, M.Pd, M.A. Buku ajar tersebut berjudul “SINTAKSIS BAHASA
ARAB DENGAN TEMA WISATA NUSANTARA” yang berbasis contextual
learning.
Pembelajaran dengan pendekatan kontekstual (contextual learning) adalah
suatu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses ketelibatan siswa
secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan
menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa
untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. (Sanjaya Wina:2013)
Senada dengan hal tersebut Johnson mengemukakan: ‘’The Contextual
Teaching and Learning system is an educational that aim to help student see
meaning in academis material they studying by connecting academic subjects
with the context of their daily lives, that is, with the context of the personal,
social, and cultural circumtances’’. (Johnson Elaine:2002)
Dari kutipan di atas dapat diketahui bahwa pembelajaran kontekstual
merupakan sistem pendidikan yang bertujuan untuk membantu para siswa
menemukan makna dari materi pelajaran yang mereka pelajaridengan cara
mengaitkan pelajaran tersebut dengan konteks kehidupan pribadi, sosial, dan
budaya mereka.
Menurut Hanafiah dan Suhana, pendekatan kontekstual merupakan suatu
proses pembelajaran holistik yang bertujuan untuk membelajarkan siswa dalam
memahami bahan ajar secara bermakna (meaningful) yang dikaitkan dengan
konteks kehidupan nyata, baik berkaitan dengan lingkungan pribadi, agama,
sosial, ekonomi, maupun kultural. (Hanafiah dan Suhana:2009)
Selain menerapkan metode pendekatan kontekstual, buku ini juga
membahas mengenai kaidah-kaidah nahwu yang dihubungkan dengan wacana
bertemakan beberapa wisata yang terdapat di Nusantara. Bukan tanpa alasan
beliau mengangkat tema mengenai wisata ini, alasan terkuat yang melatar
belakangi pembelajaran ilmu nahwu dikaitkan dengan wacana teks bertema
wisata nusantara ini adalah agar mahasiswa lebih mudah memahaminya karena
dikaitkan dengan lingkungan sekitar yang sudah pasti diketahui oleh seluruh
mahasiswa. Dari buku tersebut dapat meningkatkan pembelajaran pada ilmu
nahwu baik dari kaidah yang dikemas secara rinci namun simple dan
pengetahuan kosakata yang bertambah seputar tempat wisata dan lainnya yang
terdapat pada seluruh wacana yang berbeda tema setiap materinya. Buku ini
mulai digunakan pada mahasiswa tingkat II prodi Pendidikan Bahasa Arab
Universitas Negeri Jakarta. Diharapkan ketika menggunakan buku ini
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pembelajaran akan lebih mudah dipahami dan meningkatkan proses
pembelajaran maupun suasana kelas yang aktif dan interaktif antara dosen
dengan mahasiswa maupun mahasiswa dengan mahasiswa lainnya.
Kekurangan pada Buku Ajar Ilmu Nahwu Sebelumnya
Sebelumnya pada proses pembelajaran ilmu nahwu II di Program Studi
Pendidikan Bahasa Arab UNJ menggunakan buku lama yang terpaku hanya
pada kaidah pembahasan, maupun latihan yang belum diperbaharui dari waktu
ke waktu. Maka dari itu pemahaman mahasiswa pun sebatas menghafal kaidah
dan kosakata yang ruang lingkupnya amatlah sempit sehingga menyebabkan
proses pembelajaran yang terkesan pasif dan tidak aplikatif.
Selanjutnya, kurangnya latihan penggunaan kaidah dalam kalimat.
Pemahaman peserta didik dapat diukur dengan hasil tes materi yang telah
diajarkan pada proses pembelajaran sebelumnya. Pada buku lama, sangat minim
latihan penggunaan kaidah dalam kalimat yang menyebabkan pemahaman
mahasiswa pun kurang ketika pengimplementasiannya. Padahal seyogyanya,
latihan tersebut harus membuat mahasiswa dapat meningkatkan pemahaman
dari materi yang telah diajarkan sebelumnya.
Buku lebih banyak menekankan pada rumusan atau kaidah-kaidah. Proses
pembelajaran tidak akan dikatakan berhasil apabila peserta didiknya hanya bisa
menghafal teori tapi tidak dengan pengaplikasiannya dalam sebuah tes maupun
kehidupan sehari-hari. Karena tujuan dari proses pembelajaran itu bukanlah
capaian target hafalan yang banyak melainkan perubahan sikap dan hasil belajar
berupa tes misalnya. Ketika sebuah buku hanya menekankan pada teori dan
tidak dikembangkan bagian latihannya maka tidak akan mendukung
keberhasilan belajar peserta didik.
Kosa kata yang terdapat dalam buku terkesan monoton. Kosakata yang
digunakan pada buku lama hanya terpaku pada kosakata-kosakata yang dulu
dan jauh dari ruang lingkup sekitar mahasiswa yang menyebabkan tidak dengan
mudah dihafal maupun digunakan dalam kehidupan sehari hari. Akibatnya dari
kosakata yang tidak berkembang ini menyebabkan motivasi siswa dalam
pembelajaran ilmu nahwu kurang dan selalu menganggap ilmu nahwu itu
sendiri sulit untuk dipelajari dan tidak menarik.
Kekurangan-kekurangan tersebut menyebabkan kurangnya motivasi
mahasiswa dalam mempelajari sintaksis bahasa arab (Nahwu). Sebagaimana
yang kita ketahui, bahwa sanya ilmu nahwu merupakan salah satu disiplin ilmu
yang sangat penting dalam mempelajari dan memahami bahasa Arab dengan
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baik dan benar. Ilmu nahwu juga dapat ,menjaga dari sebuah kesalahan dalam
pengucapan maupun penulisan bahasa Arab. Dan yang pasti, ilmu ini harus
dikuasai oleh pembelajar bahasa Arab terlebih mahasiswa prodi Pendidikan
Bahasa Arab.
Kelebihan Buku Ajar Sintaksis Bahasa Arab dengan Tema Wisata
Nusantara
Terkait dengan pembelajaran ilmu nahwu, diasumsikan bahwa
pembelajaran dengan pendekatan kontekstual mampu menjadi jawaban atas
problematika pembelajaran nahwu yang selama ini dianggap sulit. Oleh sebab
itu, digunakanlah buku ajar ini guna meningkatkan pembelajaran ilmu nahwu
ditingkat universitas dengan mengusung tema wisata Indonesia yang
mengandung unsur-unsur budaya lokal agar pengantar bahasanya mudah
dipahami sekaligus sebagai promosi budaya dan tempat-tempat pariwisata yang
berada di Indonesia.
Tema-tema yang digunakan dalam buku ajar ini lebih dekat dengan
kehidupan mahasiswa, sehingga mahasiswa dapat lebih mudah memahami
materi yang disajikan. Selain itu, mahasiswa juga dapat memperkaya kosa kata
dari wacana yang tersedia dalam buku ajar sintaksis bahasa Arab.
Dalam penggunaannya buku
ini tidak hanya diperuntukkan untuk
mahasiswa saja melainkan dapat digunakan oleh seluruh kalangan yang sedang
mempelajari bahasa arab khsususnya ilmu nahwu. Mengapa demikian? Karena
pembahasannya yang cukup rinci dikemas dengan wacana yang ringan seputar
tempat wisata yang berada di nusantara, dapat memudahkan seluruh kalangan
paham aka nisi, makna dan kaidah yang terdapat pada wacana tersebut.
Disamping itu diangkat tema wisata nusantara
untuk menyebar luaskan
kekayaan wisata yang berada diseluruh penjuru nusantara mulai dari ibu kota
sampai wisata di beberapa kota besar lainnya.
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Berikut adalah sebagian gambar dari buku ajar “Sintaksis Bahasa Arab dengan
Tema Wisata” :
Cover Buku :

Isi Buku :

Tajuk awal bab pembahasan
kaidah beserta tajuk teks wisata
Nusantara
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Gambaran isi dari buku ajar “Sintaksis Bahasa Arab dengan Tema Wisata
Nusantara” terlihat jelas bahwa materi pembelajaran  أسماء الموصولةdihubungkan
dengan wacana yang berjudul ( فوهة البركان البيضةkawah putih) yang mana di dalam
wacana tersebut memuat isim- isim maushul.
Kaidah dalam penjelasan materi dalam buku ini tidak monoton dan disuguhkan
dengan rinci disertai dengan terjemahan Bahasa Indonesia sehingga dapat lebih
mudah memahaminya.
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KESIMPULAN
Buku Ajar “Sintaksis Bahasa Arab dengan Tema Wisata Nusantara” dapat
menjadi jawaban dari problematika pembelajaran bahasa Arab di bidang kaidah
sintaksis (ilmu nahwu). Buku ini menyajikan pembahasan yang dapat membuat
mahasiswa menjadi antusias dalam mempelajari ilmu nahwu yang selama ini
dianggap sulit bagi pembelajarnya. Dengan bertemakan wisata Nusantara,
mahasiswa menjadi tertarik untuk mempelajarinya terlebih dengan berbasis
metode contextual learning, membuat buku ini menjadi sumber ajar yang dapat
menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Selain mendapat kosakata baru
atau “kekinian”, latihan yang memadai, dan pembahasan yang tidak hanya
bersandarkan pada rumusan atau kaidah, dari buku ini juga dapat mengenalkan
budaya lokal dan tempat wisata yang ada di Indonesia.
SARAN
Berdasarkan uraian mengenai kelebihan-kelebihan di atas mengenai buku
ajar “Sintaksis Bahasa Arab dengan Tema Wisata Nusantara”, maka penulis
memberikan saran sebagai berikut.
1. Buku ini dapat menjadi salah satu pilihan dalam mempelajari ilmu nahwu di
perguruan tinggi atau universitas.
2. Untuk dosen atau pengajar bahasa Arab, dapat menjadi acuan pembelajaran
nahwu dengan bahasan yang menarik.
3. Bagi mahasiswa atau pembelajar bahasa Arab buku ini dapat menjadi salah
satu buku rujukan atau sumber ajar pembelajaran ilmu nahwu dengan tema
Wisata Nusantara.
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