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Buku ajar adalah salah satu sarana dalam proses belajar mengajar. Buku
ajar digunakan sebagai penunjang dalam proses pembalajaran. Buku ajar
membantu guru menyampaikan materi dalam proses pembelajaran, oleh karena
itu guru harus bisa menganalisa kriteria buku ajar yang baik, yang bisa melibatkan
siswa dan menuntun siswa ke arah berfikir kreatif.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Untuk mengetahui ruang lingkup (scope)
buku ajar al-Quran Hadist di MAN 2 Semarang 2) Untuk mengetahui urutan
(sequence) buku ajar al-Qur’an Hadist di MAN 2 Semarang 3) Untuk mengetahui
keterkaitan (relevance) buku ajar yang digunakan dengan standar kompetensi
(SK) dan kompetensi dasar (KD) yang telah dirumuskan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field
research). Field research adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti di medan
lapangan, tempat terjadinya gejala–gejala yang di selidiki. Tempat penelitian ini
adalah di MAN 2 Semarang. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini
adalah dengan cara metode interview, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) ruang lingkup (scope) buku ajar
yang digunakan sesuai dengan materi yang dirumuskan, yaitu nikmat Allah,
menjaga kelestarian lingkungan, pola hidup sederhana, berlomba-lomba dalam
kebaikan, amar ma’ruf nahi mungkar, ujian dan cobaan. 2) urutan (sequence)
buku ajar yang digunakan sesuai dengan urutan materi yang dirumuskan yaitu a)
semester satu : nikmat Allah, menjaga kelestarian lingkungan, b) semester dua
pola hidup sederhana, berlomba-lomba dalam kebaikan, amar ma’ruf nahi
mungkar, ujian dan cobaan. 3) keterkaitan (relevance) buku ajar dengan standar
kompetensi dan kompetensi dasar yang telah dirumuskan adalah a) keterkaitan
dengan standar kompetensi adalah baik, karena dalam buku ajar mengandung dua
ranah tujuan pendidikan yaitu ranah kognitif dan afektif, b) keterkaitan dengan
kompetensi dasar adalah cukup baik karena dalam buku ajar hanya mengandung
satu ranah tujuan pendidikan yaitu ranah kognitif. Secara keseluruhan hasil
penelitian dapat disimpulkan bahwa buku ajar layak digunakan untuk kelas XI
MA.
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