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Abstrak—Para ahli pendidikan bahasa Arab sepakat 
bahwa kemampuan memahami teks bahasa Arab 

ditentukan oleh keterampilan dalam menggunakan 
ilmu alat yakni nahwu dan sharaf, pandangan ini perlu 

diuji kebenarannya, karena dari hasil tes masuk 
mahasiswa PPs UMSB bidang bahasa Arab diketahui 

tidak selalu calon mahasiswa yang mencapai nilai tinggi 
pada aspek gramatika mendapatkan nilai yang tinggi 

pula dalam pemahaman teks. Penelitian ini bertujuan 
untuk: 1. mengeksplorasi kemampuan mahasiswa 

dalam bidang nahwu, 2. Mengetahui kemampuan 
mahasiswa dalam bidang sharaf, 3. Mendeskripsikan 

pengaruh kemampuan nahwu dan sharaf terhadap 
kemampuan memahami kitab kuning. Metode yang 

digunakan ialah kuantitatif dengan jenis korelasional. 
Hasil penelitian menunjukkan: 1. Kemampuan nahwu 

memberikan pengaruh terhadap pemahaman kitab 
kuning sebesar 31,9%, 2. Kemampuan sharaf 

mempengaruhi pemahaman kitab kuning sebesar 
11,6%, 3. Kemampuan nahwu dan sharaf secara 

bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan 
(38,0%) terhadap pemahaman kitab kuning. Hasil ini 

menunjukkan kemampuan memahami kitab kuning 
tidak dapat terwujud hanya mengandalkan 

kemampuan nahwu dan sharaf tetapi banyak aspek lain 
seperti mufradat, siyaq al-kalimat, al-dalalah, keakraban 

dengan teks yang mempengaruhi kemampuan 
memahami kitab kuning.    

Kata Kunci — Pengaruh, kemampuan, nahwu, sharaf, 

kitab kuning 

I. PENDAHULUAN 
1. Latar Belakang Masalah  

Urgensitas pemahaman terhadap nahwu dan sharaf 
tergambar dalam sebuah ungkapan yang masyhur di 

kalangan ahli bahasa Arab yakni inna al-sharf ummu al-
‘ulum wa al-nahw abuha (sharaf itu adalah induknya ilmu 
dan nahwu adalah bapaknya).[1] Pernyataan ini 
mengisyaratkan setiap ilmu yang erat kaitannya dengan 

bahasa Arab tidak bisa dipisahkan dari nahwu dan sharaf, 
dan orang yang ingin memahami berbagai ilmu tersebut 
harus memiliki kemampuan nahwu dan sharaf terlebih 

dahulu secara komprehensif. 
Kelahiran nahwu dan sharaf juga tidak terlepas 

dengan fenomena lahn (salah ucap) dalam berbahasa 

Arab. Hal ini menunjukkan bahwa nahwu dan sharaf 
sebagai ilmu alat dalam menentukan syakal bahasa Arab, 
untuk itu kelahiran nahwu tidak dapat dipisahkan dengan 

al-Quran[2], [3], [4] karena al-Quran sampai pada masa 
Ali bin Abi Thalib [5] belum menggunakan syakal pada 

penulisannya, karena maraknya lahn maka Ali [6] 
kemudian menginstruksikan kepada Abu Aswad al-Duali 

untuk menyusun sistem tata cara membaca bahasa 
Arab.[7]  

Historis kelahiran ilmu nahwu ini kemudian menjadi 

landasan para ahli bahasa Arab dalam mengambil sikap 
tentang urgensitas kedua ilmu ini dalam memahami 
bahasa Arab.[8] Pada awal kelahirannya nahwu dan sharaf 
tergabung dalam satu ilmu, hingga akhirnya mulai 

dipisahkan sejak masa al-Mazini.[9] 
Berawal dari urgensitas dan sejarah lahirnya ilmu 

nahwu dan sharaf sebagaimana dijelaskan di atas para ahli 

bahasa Arab sepakat dalam menetapkan bahwa nahwu 
dan sharaf memiliki kedudukan penting dalam 
mewujudkan keterampilan berbahasa.[10] Mukhtaruddin 

menjelaskan nahwu dan sharaf yang diajarkan di pondok 
pesantren sebagai dasar dalam melakukan kajian terhadap 
kitab kuning lainnya.[11] Lebih lanjut Kurdy dan Darraji 

mengungkapkan nahwu dan sharaf merupakan alat utama 
untuk memahami teks.[12] 

Sejalan dengan pernyataan di atas Soltan 

mengutarakan bahwa sintaksis bahasa Arab cabang 
linguistik terpenting dibanding bidang linguistik lainnya. 
[13] Hammar[14] menjelaskan bahwa pemahaman nahwu 

adalah sebagai dasar dalam memahami teks berbahasa 
Arab. lebih lanjut Hai dan Harianto sebagian dari upaya 
untuk meningkatkan kemampuan membaca bahasa Arab 

ialah dengan memaksimalkan materi yang berkaitan 
dengan nahwu-sharaf. Kemampuan mahasiswa dalam 
memahami dan melakukan kritik naskah-naskah ialah 

berawal dari kemampuan menggunakan gramatika 
bahasa.[15]          

Beberapa hasil penelitian di atas menunjukkan 
terdapat hubungan yang saling mengikat antara 

kemampuan nahwu dan sharaf terhadap keterampilan 
memahami teks. Rahmat dan Abdurrahman 
mengungkapkan salah satu karakteristik yang terbangun 

dari pembelajaran nahwu ialah kemampuan budaya 
literasi mahasiswa.[16]  

Berbeda dengan beberapa pandangan di atas, Dhaif 

menganggap bahwa nahwu dan sharaf seharusnya tidak 
diajarkan secara detail,[17] [5] Mahmoud menjelaskan 
bahwa keinginan Dhaif sesungguhnya adalah memberikan 

pengajaran nahwu secara fungsional tidak terbatas pada 
tataran teoritis.[18] Lebih lanjut Thalib, Arafin dan Zainal 
menegaskan bahwa Dhaif menginginkan pembaharuan 

nahwu dalam upaya penggunaan gramatika bahasa secara 
aplikat.[19] Upaya Dhaif itu sendiri sebenarnya adalah 
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merupakan formulasi nahwu baru atau jalan tengah 

antara para ahli bahasa klasik dengan Ibn Madha[20][21] 
yang menolak beberapa teori nahwu.[22][23]  

Alasan penolakan Ibn Madha terhadap beberapa teori 

nahwu sesungguhnya tidak terlepas dari hasil analisisnya 
terhadap kesulitan mempelajari bahasa Arab yang diawali 
dengan pembelajaran materi gramatika bahasa Arab. 
Demikian juga halnya upaya Dhaif untuk melakukan 

pembaharuan nahwu tidak terlepas dari keinginannya 
agar nahwu lebih mudah digunakan dalam membaca, 
menerjemahkan bahkan menganalisis teks.   

Penelitian ini tidak terlepas dari adanya pro dan 
kontra urgensitas nahwu-sharaf dalam kaitannya dengan 
keterampilan memahami teks, dalam hal penguatan 

terhadap kemampuan gramatika mempengaruhi 
kemampuan memahami teks. Sejalan dengan itu, bahasa 
Arab pada PPs Universitas Muhammadiyah Sumatera 

Barat adalah matakuliah wajib Universitas yang kemudian 
dikemas dengan nama matakuliah Studi Analisis Teks 
Bahasa Arab. Deskripsi umum matakuliah ini ialah 

memuat materi yang berkaitan dengan gramatika bahasa 
Arab (nahwu dan sharaf) serta elaborasi terhadap teks-
teks bahasa Arab. 

Seiring dimulainya perkuliahan pada semester genap 
tahun akademik 2017/2018 dan penulis sebagai dosen 
matakuliah tersebut termotivasi untuk melakukan kajian 

terhadap pengaruh kemampuan nahwu dan sharaf 
terhadap kemampuan mahasiswa.  
2. Rumusan Masalah  

Permasalahan yang dijelaskan di atas dapat diuraikan 
bahwa yang menjadi rumusan masalah penelitian ialah: 
a. Bagaimana kemampuan mahasiswa PPs Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Barat dalam bidang nahwu? 

b. Bagaimana kemampuan mahasiswa PPs Universitas 
Muhammadiyah Sumatera Barat dalam bidang Sharaf? 

c. Bagaimana kemampuan mahasiswa PPs Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Barat dalam memahami 
kitab kuning 

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah penelitian yang 
dijelaskan di atas, tujuan penelitian ini ialah: 
a. Mengeksplorasi kemampuan mahasiswa PPs 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dalam 
bidang nahwu 

b. Mengetahui kemampuan mahasiswa PPs Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Barat dalam bidang sharaf 
c. Mendeskripsikan pengaruh kemampuan mahasiswa 

PPs Univeristas Muhammadiyah Sumatera Barat 

dalam bidang nahwu dan sharaf terhadap 
keterampilan memahami kitab kuning 
Di antara manfaat yang didapatkan dari penelitian ini 

ialah: 
a. Secara keilmuan hasil penelitian ini menguatkan teori-

teori yang menjelaskan urgensitas pemahaman nahwu 

dan sharaf dalam melakukan kajian bahasa 
b. Memberikan kontribusi bagi pemerhati pembelajaran 

bahasa Arab dalam menentukan frekuensi dan 
persentase aspek nahwu dan sharaf pada materi ajar 

bahasa Arab 

c. Memberikan informasi yang valid terhadap korelasi 

kemampuan nahwu dan sharaf terhadap keterampilan 
memahami naskah berbahasa Arab. 

d. Hasil penelitian juga bermanfaat bagi praktisi, peneliti 

dan pemerhati bidang kajian bahasa dan pembelajaran 
bahasa Arab untuk dikembangkan, diformulasikan 
serta disosialisasikan kepada pihak yang memiliki 
kepentingan terhadap hasil penelitian.   

4. Kajian Pustaka dan Kerangka Teoritik 
Kitab kuning lebih identik dengan sumber kajian yang 

eksis di pondok pesantren.[24][25] sementara kitab 

kuning yang dimaksud dalam tema penelitian ini ialah 
buku sumber belajar dalam matakuliah analisis teks 
bahasa Arab. Dalam penelitian ini kajian pustaka 

berkaitan dengan nahwu dan sharaf serta aspek kajian 
yang ada di dalamnya. 
a. Nahwu dan Aspek Kajiannya 

Nahwu atau identik dengan syntaxsis dipahami 
sebagai cabang ilmu bahasa yang mengkaji tentang 
kaedah-kaedah struktur kalimat yang meliputi jumlah 

ismiyah, jumlah fi‘liyah dan sebagainya, jabatan komponen 
kalimat misalnya sebagai fa‘il, maf‘ul, naib al-fai’il, mubtada, 
khabar dan lainnya.[26][27][28]. Dalam ilmu nahwu juga 

dikaji aspek yang berkaitan dengan penentuan harkat atau 
baris akhir yang disebut dengan i’rab.[29]  

Pemahaman yang komprehensif terhadap aspek kajian 

yang ada di dalam nahwu menurut para ahli akan 
memberikan dampak yang besar terhadap pemahaman 
berbahasa, baik bahasa lisan maupun tulisan.[30][28] 

Qasimy [31] mengatakan pemahaman i’rab 
menghantarkan seseorang dapat menjelaskan makna-
makna dengan menggunakan teks. Lebih jauh Kurdi dan 
Darraji mengatakan bahwa dengan nahwu al-fariq baina al-

ma’ani al-mutakafa’ah (pembeda antara makna yang 
sama).[12]   
b. Sharaf dan Aspek Kajiannya 

Nahwu dan sharaf merupakan dua kajian bahasa yang 
tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, 
apabila nahwu berfungsi untuk melihat i‘rab dan mawqi‘ 

sebuah kata dalam sebuah kalimat, maka sharaf digunakan 
untuk melihat bentuk (binyat) kata. Pada awal kelahiran 
ilmu bahasa, khususnya ilmu bahasa Arab, tidak terlihat 

upaya ulama untuk memisahkan kajian nahwu dan sharaf, 
pemisahan kedua kajian ini mulai muncul pada masa al-
Ruasi dan ditetapkan sebagai salah satu cabang ilmu 

bahasa dengan nama ilmu sharaf pada masa al-Mazini.[32] 
Morfologi (‘ilm al-sharf) merupakan ilmu yang 

mengkaji tentang bangunan-bangunan kata dan hal 

ihwalnya mulai huruf asli, tambahan, shahih, ‘illat,[33] 
serta perubahan yang terjadi karena adanya peralihan 
dalam makna seperti mengalahkan mashdar kepada 

shighah madi, mudhari‘, amr, isim fa‘il, isim maf‘ul, nisbah, 
tashghir atau yang lainnya. 

Ilmu al-Sharf mengkaji struktur internal kata dalam 

kaitannya dengan kata lain dalam suatu paradigma, 
sedangkan sintaksis berkaitan dengan fungsi-fungsi 
eksternal kata dan kaitannya dengan kata lain dalam 
kalimat.[34][8] Melalui ilmu al-sharf dapat diketahui 

bentuk atau bangunan kata sebelum tersusun dalam 
rangkaian kalimat atau dalam bahasa Arab jumlah atau 
tarkib. Jadi objek yang menjadi kajian dalam bidang sharf 
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adalah isim-isim mu‘rab (mutamakkin) dan fi‘il-fi‘il yang 

dapat ditashrif-kan.[35][36] Hubungan pemahaman teks 
dengan morfologi adalah bawa makna itu lahir atau 
timbul dari bentuk kata atau shighat al-kalimah, apakah 

dalam bentuk madhi, mudhari‘, isim fa‘il, maf‘ul atau yang 
lainnya, dan masing-masing bentuk kata tersebut memiliki 
makna tersendiri.[37][27]  

Sebagai salah satu cabang ilmu bahasa yang lahir 

semenjak lahirnya ilmu nahwu, sharaf sangat penting 
dalam memahami makna sebuah kata, karena dengan 
ilmu sharaflah seorang pemerhati bahasa dapat 

membentuk berbagai makna baru terhadap sebuah kata, 
dan melalui ilmu sharaf pula seseorang dapat mengetahui 
bentuk (binyat) kosa kata dalam bahasa Arab.  

c. Kemampuan Kitab Kuning 
Kemampuan memahami kitab kuning dapat dilihat 

dari keterampilan membaca, membedakan, menerangkan, 

menafsirkan, memperluas, menyimpulkan, menganalisis, 
serta menuliskan kembali. Menurut Mukhtaruddin, 
standar kemampuan kitab kuning itu berbeda antara satu 

lembaga dengan lembaga yang lain, secara umum ialah 
mulai dari membaca, menguraikan posisi kata (nahwu), 
menjelaskan bentuk kata (sharaf) [11], [38] dan 

memberikan tahliliyah serta ta’biriyah. 
Dari teori yang dijelaskan di atas dapat diuraikan 

bahwa hipotesis penelitian adalah kemampuan nahwu dan 

sharaf memberikan pengaruh terhadap keterampilan 
memahami kitab kuning. Hipotesis ini diadasarkan pada 
aspek kajian yang ada dalam nahwu dan sharaf serta 

indikator kemampuan memahami kitab kuning. 

II. METODE PENELITIAN 
1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 
jenis penelitian korelasional karena penelitian ini 

bertujuan untuk melihat hubungan antara satu variabel 
dengan variabel yang lainnya. Variabel penelitian ini 
dibedakan atas dua kelompok yaitu variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel bebas adalah kemampuan 
nahwu dan kemampuan sharaf, sedangkan variabel terikat 
adalah kemampuan memahami kitab kuning. Dengan 

demikian penelitian ini mengungkapkan besarnya 
pengaruh kemampuan nahwu dan sharaf terhadap 
kemampuan mahasiswa dalam memahami kitab kuning. 

2. Subyek dan Obyek Penelitian 
Subyek penelitian ini adalah mahasiswa Program 

Pascasarjana UMSB Semester II Angkatan 2017/2018 dan 

teknik pengambilan sampel dengan Quota Sampling, hal 
ini dikarenakan peneliti sudah mengetahui jumlah sampel 
yakni 65 orang. Sedangkan obyek penelitian adalah 

lembar jawaban tugas, lembar jawaban Ujian Tengah 
Semester dan lembar jawaban Ujian Akhir Semester.   
3. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu satu 
semester yakni sejak awal-akhir semester genap Tahun 
Akademik 2017/2018. Dalam rentang waktu tersebut 
peneliti melakukan pengambilan data sebanyak 5 kali, 

yakni 3 kali dari tugas, 1 kali Ujian Tengah Semester dan 
1 kali pada saat Ujian Akhir Semester. Tempat penelitian 

ini ialah di Program Pascasarjana Universitas 

Muhammadiyah Sumatera Barat yang beralamat di Jl. 
Pasir Kandang No. 4 Padang.  
4. Instrumen Penelitian  

Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data 
ketiga variabel penelitian ini adalah test diagnotik, yakni 
peneliti sebagai dosen matakuliah Analisis Teks Bahasa 
Arab memberikan tugas kepada mahasiswa berkaitan 

dengan pemahaman nahwu, pemahaman sharaf serta 
analisis teks yang sifatnya diagnosa pemahaman 
mahasiswa terhadap teks. Penyusunan instrumen pada 

masing-masing variabel dilakukan dengan langkah-langkah 
sebagai berikut: a) pembuatan kisi-kisi instrumen 
berdasarkan indikator variabel, b) menyusun butir-butir 

soal yang sesuai dengan indicator, yakni masing-masing 
37 butir, c) melakukan analisis rasional untuk melihat 
kesesuaian dengan indikator serta ketepatan penyusunan 

soal dari segi bahasa dan aspek yang di ukur. 
5. Teknik Analisis Data 

Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan 

teknik regresi dan korelasi. Analisis dilakukan dengan 
bantuan komputer program SPSS for windows versi 18.00. 
Selain itu dilakukan juga analisis deskriptif yang bertujuan 

untuk mengetahui kecenderungan distribusi frekuensi 
variabel dan menentukan tingkat ketercapaian responden 
pada masing-masing variabel. Tingkat pencapaian 

responden pada masing-masing variabel akan diketahui 
melalui rumus: 

Tingkat Pencapaian Skor =   
%100x

idealmaksimalSkor

ratarataSkor 

 
Tingkat ketercapaian masing-masing variabel berguna 

untuk menggambarkan pencapaian responden secara 
kualitatif pada masing-masing variabel. Adapun kriteria 

yang digunakan untuk melihat tingkat pencapaian 
responden digunakan klasifikasi penilaian yang berlaku di 
PPs Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, seperti 

berikut ini. 
Kategori Tingkat Ketercapaian Responden 

Rentang Persentase Kategori 

90 – 100 % Sangat Baik 

80 – 89 % Baik 

65 – 79 % Cukup 

55 – 64 % Kurang baik 

0 – 54 % Tidak baik 

  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN  
1. HASIL PENELITIAN 

a. Kemampuan Nahwu Mahasiswa PPs 
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat 
Sesuai dengan jumlah soal yang disusun pada aspek ini 

ialah sebanyak 37 butir, maka skor maksimalnya ialah 185 

dan skor minimalnya ialah 37. Berdasarkan hasil analisis 
terhadap lembar jawaban tugas, lembar jawaban UTS dan 
lembar jawaban UAS diperoleh skor terendah adalah 114 

dan skor tertinggi adalah 168. Hasil pengolahan data 
diperoleh skor rata-rata (mean ) sebesar 144,71, modus 
(mode) sebesar 159,00, median sebesar 147,00 dan 

simpangan baku (standard deviation) sebesar 15,089. 
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Selisih skor rata-rata, modus, dan median tidak melebihi 

satu simpangan baku. Ini berarti bahwa distribusi 
frekuensi skor variabel kemampuan nahwu cenderung 
normal. Gambaran distribusi frekuensi skor ini terlihat 

dalam tabel 1: 
TABLE1. Distribusi Frekuensi Skor Kemampuan Mahasiswa 

dalam bidang Nahwu  (X1) 

Kelas Interval Fo %fo Fk %fk 

162 - 169  9 13,85 9 13,85 

154 – 161 14 21,54 23 35,38 

146 – 153 10 15,38 33 50,77 

138 – 145 12 18,46 45 69,23 

130 – 137 8 12,31 53 81,54 

122 – 129 6 9,23 59 90,77 

114 – 121 6 9,23 65 100,00 

Jumlah 65 100     

Data table 1 di atas terlihat bahwa 18,46% dari skor 
kemampuan nahwu berada pada  kelas interval skor rata-

rata; 50,77% skor kemampuan nahwu di atas kelas 
interval skor rata-rata; dan 30,77% berada di bawah kelas 
interval skor rata-rata. Data ini menunjukkan sebagian 

besar skor kemampuan nahwu mahasiswa berada di atas 
kelas interval skor rata-rata. Selanjutnya untuk gambaran 
histogram skor variabel kemampuan mahasiswa dalam 
bidang nahwu dapat dilihat pada Gambar 1 berikut. 

 
Selanjutnya hasil analisis tingkat pencapaian 

responden untuk setiap indikator kemampuan nahwu 

ialah dapat dilihat pada Table 2. 
TABLE 2. Tingkat Pencapaian Responden untuk setiap 

Indikator Kemampuan Nahwu 
Indikator Skor 

Ideal 

Skor 

Rata-

Rata 

% 

Capaian 

Kategori 

Pemahaman 

terhadap Isim 

50 39,45 78,89 Cukup  

Pemahaman 

terhadap fi’il 

50 39,32 78,65 Cukup  

Pemahaman 

terhadap jumlah 

50 39,38 78,77 Cukup  

Pemahaman sibh al-

jumlah 

35 26,55 75,87 Cukup  

Keseluruhan skor 

Nilai Nahwu 

185 144,71 78,04 Cukup  

 

Pada Table 2 di atas terlihat bahwa tingkat capaian 
rata-rata secara umum adalah 78,04%. Tingkat capaian ini 
berada pada kategori cukup. Ini berarti bahwa secara 

umum dapat dikatakan kemampuan mahasiswa dalam 
bidang nahwu dilihat dari aspek pemahaman terhadap 
isim, fi’il, jumlah, dan sibh al-jumlah masih cukup. Analisis 
dari masing-masing indikator juga memperlihatkan bahwa 

tingkat capaian semua indikator sama, yaitu berada pada 
kategori cukup.  
b. Kemampuan Mahasiswa PPs dalam Bidang 

Sharaf 
Lembar jawaban yang dinilai pada variabel 

kemampuan sharaf ini juga terdiri dari 37 butir soal, 

untuk itu skor minimum adalah 37 dan skor maksimum 
185. Hasil penilaian terhadap lembar jawaban tugas, 
lembar jawaban UTS dan lembar jawaban UAS 

Mahasiswa diperoleh skor terendah adalah 114 dan skor 
tertinggi adalah 168. Hasil pengolahan data diperoleh 
skor rata-rata (mean ) sebesar 144,78, modus (mode) 

sebesar 139,00  median sebesar 148,00 dan simpangan 
baku (standard deviation) sebesar 15,163. Selisih skor 
rata-rata, modus, dan median tidak melebihi satu 

simpangan baku. Ini berarti bahwa distribusi frekuensi 
skor variabel kemampuan mahasiswa dalam bidang sharaf 
cenderung normal. Gambaran distribusi frekuensi skor 

kemampuan sharaf dapat dilihat pada Table 3. 
TABLE 3. Distribusi Frekuensi Skor Kemampuan Mahasiswa 

dalam Bidang Sharaf 

Kelas 

Interval Fo %fo Fk %fk 

162-169  9 13,85 9 13,85 

154-161 12 18,46 21 32,31 

146-153 14 21,54 35 53,85 

138-145 10 15,38 45 69,23 

130-137 7 10,77 52 80,00 

122-129 7 10,77 59 90,77 

114-121 6 9,23 65 100,00 

Jumlah 65 100     

 

Pada Tabel 3 terlihat bahwa 15,38% dari skor yang 
didapatkan mahasiswa bidang sharaf berada pada  kelas 

interval skor rata-rata; 53,85% skor kemampuan sharaf 
berada di atas kelas interval skor rata-rata; dan 30,77% 
berada di bawah kelas interval skor rata-rata. Data ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar skor kemampuan 
sharaf berada di atas kelas interval skor rata-rata. 

Selanjutnya untuk gambaran histogram skor variabel 
kemampuan sharaf ini dapat dilihat pada gambar 2 

sebagaimana berikut: 
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Adapun tingkat pencapaian mahasiswa untuk masing-
masing indikator pada variabel kemampuan sharaf ialah 

dapat dilihat pada Table 4 sebagaimana berikut ini: 
TABLE 4. Tingkat Pencapaian Responden untuk setiap 

Indikator Kemampuan Sharaf 

Indikator Skor 

Ideal 

Skor 

Rata-

Rata 

% 

Capaian 

Kategori 

Pengetahuan 

Tsulatsi Majarrad 

35 26,52 75,78 Cukup  

Pengtahuan Tsulatsi 

Majid 

40 31,54 78,85 Cukup  

Pengetahuan Ruba’i 30 23,65 78,82 Cukup  

Pengetahuan 

Khumasi dan Sudasi 

40 31,52 78,81 Cukup  

Pengetahuan aspek 

Illat 

40 31,55 78,88 Cukup  

Keseluruhan Skor 

Kemampuan Sharaf 

185 144,78 78,22 Cukup  

Data di atas menjelaskan bahwa secara umum tingkat 
pencapaian skor kemampuan sharaf adalah 78,22% 
kategori cukup. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan 

mahasiswa PPs UMSB di bidang sharaf dilihat dari aspek 
pengetahuan terhadap tsulatsi majurrad, tsulatsi majid, 
ruba’i, khumasi dan sudasi, dan Illat masih cukup, dan 

tingkat capaian masing-masing indikator juga sama yaitu 
cukup. 
c. Kemampuan Mahasiswa PPs UMSB dalam 

Memahami Kitab Kuning 
Untuk memahami bagaimana kemampuan mahasiswa 

dalam memahami kitab kuning dinilai berdasarkan hasil 

UAS dan UTS yang terdiri dari 37 butir,  dari kuantitas 
soal diketahui skor minimum adalah 37 dan skor 
maksimum 185. Berdasarkan penilaian diketahui skor 

terendah adalah 120 dan skor tertinggi adalah 170. Hasil 
pengolahan data diperoleh skor rata-rata (mean) sebesar 
143,40, modus (mode) sebesar 122,00, median sebesar 

144,00 dan simpangan baku (standard deviation)sebesar 
14,342. Gambaran distribusi frekuensi skor kemampuan 
mahasiswa dalam memahami kitab kuning dapat dilihat 

dalam table 5.  
TABLE 5. Distribusi Frekuensi Skor Kemampuan Memahami 

Kitab Kuning 

Kelas 

Interval fo %fo Fk %fk 

168-175  2 3,08 2 3,08 

160-167 8 12,31 10 15,38 

Kelas 

Interval fo %fo Fk %fk 

152-159 11 16,92 21 32,31 

144-151 14 21,54 35 53,85 

136-143 9 13,85 44 67,69 

128-135 8 12,31 52 80,00 

120- 127 13 20,00 65 100,00 

Jumlah 65 100     

Pada Tabel 5 terlihat bahwa 13,85% dari skor 
kemampuan memahami kitab kuning berada pada kelas 

interval skor rata-rata; 53,85% skor kemampuan 
mahasiswa dalam memahami kitab kuning berada di atas 
kelas interval skor rata-rata; dan 32,31% berada di bawah 
kelas interval skor rata-rata. Ini berarti bahwa sebagian 

besar skor kemampuan memahami kitab kuning berada 
di atas kelas interval skor rata-rata. Selanjutnya untuk 
gambaran histogram variabel kemampuan memahami 

kitab kuning dapat dilihat pada Gambar 3. 
 

Selanjutnya hasil analisis tingkat pencapaian 
responden untuk setiap indikator dalam bidang 
memahami kitab kuning ialah dapat dilihat pada tabel 6, 

sebagaimana berikut: 
Tabel 6. Tingkat Pencapaian Respon untuk setiap Indikator 

Pemahaman Kitab Kuning 

Indikator Skor 

Ideal 

Skor 

Rata-

Rata 

% 

Capaian 

Kategori 

Kemampuan 

Menentukan syakal 

50 39,17 78,34 Cukup  

Kemampuan 

Membedakan dan 

syarah 

40 31,51 78,77 Cukup  

Kemampuan 

menafsirkan dan 

talkhish 

45 35,46 78,80 Cukup  

Kemampuan tahlil 

dan menuliskan 

kembali 

50 37,26 74,52 Cukup  

Keseluruhan skor 

pemahaman kitab 

kuning 

185 143,40 77,51 Cukup  

Pada Table 6 kelihatan bahwa tingkat capaian rata-
rata secara umum adalah 77,51%. Tingkat capaian ini 
berada pada kategori cukup. Ini berarti bahwa secara 

umum dapat dikatakan kemampuan memahami kitab 
kuning dilihat dari aspek kemampuan menentukan syakal, 
kemampuan membedakan dan mensyarah, kemampuan 

menafsirkan dan menyimpulkan dan kemampuan talkhis 
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serta menuliskan kembali berada dalam kategori cukup, 

dan capaian dari setiap indikator juga berada dalam 
kategori cukup. 
2. PEMBAHASAN 

Dari beberapa data yang dijelaskan di atas dapat 
dijelaskan bahwa kemampuan nahwu mahasiswa nahwu 
memberikan pengaruh terhadap keterampilan memahami 
kitab kuning, persentase pengaruh tersebut ialah sebesar 

31,9%. Data ini menunjukkan bahwa kemampuan 
memahami kitab kuning ikut dipengaruhi oleh 
kemampuan mahasiswa dalam bidang nahwu 31,9%, 

untuk meningkatkan keterampilan memahami kitab 
kuning dapat dilakukan melalui peningkatan kemampuan 
bidang nahwu. Hal ini mengisyaratkan bahwa kemampuan 

nahwu merupakan faktor yang sangat penting dan perlu 
diperhatikan dalam peningkatan keterampilan memahami 
kitab kuning. Albab dalam hal ini telah mengisyaratkan 

bahwa keterampilan gramatika bahasa Arab 
mempengaruhi performance berbahasa.[39][40][41] 

Lebih lanjut AlAlamat mengingatkan kemampuan 

mengetahui bentuk kata kerja dalam bahasa Arab 
melahirkan kemampuan dalam menentukan bentuk 
subjek.[42] Pernyataan ini tidak terlepas dari bentuk fi’il 

(verb) bahasa Arab harus sesuai dengan fa’il 
(subjeknya),[12],[10], [3],[29] artinya jika fa’ilnya 
muannats maka fi’ilnya juga harus muannas, begitu 

sebaliknya jika fa’ilnya mudzakkar maka fi’ilnya juga harus 
mudzakkar.  

Selain itu, analisis deskripsi terhadap data 

menunjukkan bahwa kemampuan mahasiswa PPs 
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dalam bidang 
nahwu masih berada pada kategori cukup, dengan 
ketercapaian skor sebesar 78,04% dari skor ideal. 

Berkaitan dengan ini, peningkatan kemampuan mahasiswa 
dalam bidang nahwu perlu untuk ditingkatkan, karena 
sebagian di antara kesalahan memahami kitab kuning 

mahasiswa tidak terlepas dari penggunaan nahwu secara 
aplikatif [43]. Susiawati juga menegaskan bahwa di antara 
perbedaan mendasar google translate dengan penggunaan 

kamus ialah ketidakcocokan penggunaan gramatika oleh 
google translate [44]. Soltan juga mengatakan kemampuan 
sintaksis bahasa Arab akan memberikan kontribusi yang 

besar terhadap peningkatan kemampuan analisis [45]. 
Selanjutnya, kemampuan mahasiswa bidang sharaf 

mempengaruhi keterampilan mereka dalam memahami 

kitab kuning dengan persentase sebesar 11,6%. Data ini 
menunjukkan dengan adanya pemahaman yang baik 
terhadap sharaf maka keterampilan dalam memahami 

kitab kuning juga akan baik. Hal ini juga mengisyaratkan 
bahwa sharaf  merupakan faktor yang sangat penting dan 
perlu diperhatikan dalam peningkatan kemampuan 

memahami kitab kuning. Ritonga dkk menjelaskan 
urgensitas sharaf dalam memahami bahasa Arab 
setidaknya dapat dilihat dalam posisi memahami kosa 

kata (mufradat), struktur dan kalimat (al-jumal wa al-
tarakib), dan teks secara utuh.[8] Kurdy dan Darraji juga 
mengingatkan tidak mungkin seseorang dapat memahami 
teks yang berkaitan dengan hukum Islam tanpa 

kemampuan yang benar dalam sharaf.[12][30] 
Kemudian analisis deskriptif terhadap data pada 

variabel kemampuan mahasiswa dalam bidang sharaf 

secara umum diketahui masih berada pada kategori 

cukup dengan skor 78,22% dari skor ideal, begitu juga 
ketika dilihat dari tingkat capaian perindikatornya 
diketahui semua indikator masih berada pada kategori 

cukup. Data ini memberikan arti bahwa perlunya 
peningkatan kemampuan mahasiswa dalam bidang sharaf, 
karena rendahnya pemahaman sharaf akan berdampak 
pada kesalahan memahami kitab kuning. Misbah 

menjelaskan di antara kegunaan sharaf itu ialah 
memberikan pemahaman yang benar terhadap posisi 
kalimat, mewujudkan kemampuan dalam menyusun dan 

analisis, serta melahirkan pemahaman yang benar tehadap 
maksud teks.[46] 

Dari data penelitian dapat dijelaskan juga bahwa 

kemampuan nahwu dan sharaf secara bersama-sama 
memberikan pengaruh yang signifikan (38,0%) terhadap 
keterampilan mahasiswa dalam memahami kitab kuning. 

Hal ini menggambarkan bahwa apabila kemampuan 
mahasiswa bidang nahwu dan bidang sharaf baik maka 
keterampilan dalam memahami kitab kuning juga akan 

meningkat. Hal yang menarik dari data di atas ialah 
bahwa ada aspek lain yang memberikan pengaruh cukup 
signifikan terhadap keterampilan memahami kitab kuning, 

aspek itu bisa saja dari aspek mufradat, dimana selama ini 
mahasiswa tidak terlalu populer dengan kosakata bahasa 
Arab yang terdapat dalam teks, begitu juga siyaq al-

kalimat (konteks pembicaraan), mahasiswa sering 
terjebak dengan penerjemahan secara leksikal, dalalah 
atau arah makna yang dimaksud dalam teks, atau bisa jadi 

faktor kedekatan dengan teks, dimana mahasiswa tidak 
terbiasa dengan naskah-naskah kitab kuning yang bersifat 
kontemporer. Namun, pendalaman terhadap faktor lain 
seperti yang disebutkan di atas perlu dilakukan melalui 

kajian ulang. 

IV. KESIMPULAN 
Berdasarkan Hasil analisis data dan pembahasan 

menunjukkan bahwa, kemampuan mahasiswa bidang 
nahwu mempengaruhi keterampilan mereka dalam 
memahami kitab kuning, ini berarti kemampuan bidang 

nahwu dapat dijadikan sebagai alat untuk memprediksi 
keterampilan memahami kitab kuning. Kemampuan 
mahasiswa bidang sharaf juga  memberikan pengaruh 

terhadap keterampilan memahami kitab kuning, hasil ini 
juga dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam melihat 
keterampilan memahami kitab kuning.  

Kemampuan nahwu dan sharaf sama-sama 
memberikan pengaruh terhadap kemampuan kitab 
kuning, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-

sama. Kemampuan nahwu yang tinggi dan didukung oleh 
kemampuan bidang sharaf dapat lebih meningkatkan 
keterampilan memahami kitab kuning. Kemampuan 

nahwu dan sharaf merupakan dua faktor yang sangat 
penting karena dapat mempengaruhi keterampilan 
memahami kitab kuning, akan tetapi ada faktor lain yang 
diduga ikut mempengaruhi keterampilan memahami kitab 

kuning. 
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