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ABSTRAK 

 

Salasatun, Anis. 2015. Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab Bergambar Untuk 

Siswa Kelas IV MIN Klagenserut Jiwan Madiun. Skripsi. Program Studi Pendidikan 

Guru Madrasah Ibtidaiyah Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

(STAIN Ponorogo). Pembimbing Athok Fuadi, M.Pd. 
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Bahan ajar sangat penting dalam meningkatkan efektifitas proses 

pembelajaran. Bahan ajar yang banyak digunakan dalam belajar bahasa Arab adalah 

buku paket. Tetapi buku paket belum semuanya memberikan tempat yang memadai 

pada siswa untuk dapat memahami materi secara spesifik dan menyeluruh. Untuk itu 

dibutuhkan bahan ajar bahasa Arab yang menyenangkan dan menarik peserta didik, 

bahan ajar tersebut berupa bahan ajar bahasa Arab kombinasi kosakata dengan 

gambar. 

Rumusan Masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut : (1) Bagaimana 

implementasi model prosedural pengembangan bahan ajar bahasa Arab bergambar 

kelas IV MIN Klagenserut Jiwan Madiun? (2) Bagaimana hasil uji model prosedural 

pengembangan bahan ajar bahasa Arab bergambar kelas IV MIN Klagenserut Jiwan 

Madiun? Penelitian ini menggunakan metode research and development model 

prosedural. Tahap penelitian meliputi : (1) penyusunan konsep teori, (2) analisis 

kebutuhan, (3) pembuatan produk, (4) uji ahli (guru&dosen), (5) revisi produk, (6) uji 

coba siswa, (7) desiminasi. Menggunakan dua analisis yakni analisis data kebutuhan 

prototipe dan analisis data uji ahli. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) dari tahap penyusunan konsep teori 

menemukan teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, tahap analisis 

kebutuhan memperoleh gambaran pembuatan produk awal, tahap pembuatan produk 

menghasilkan produk awal, tahap uji ahli menemukan kekurangan yang ada pada 

produk, tahap revisi produk menghasilkan produk yang siap untuk digunakan, tahap 

uji coba pada siswa mengetahui minat anak belajar bahasa Arab meningkat, tahap 

desiminasi dapat dimanfaatkan secara lebih luas. (2) pada uji model prosedural 

kelayakan desain grafis bahan ajar bahasa Arab bergambar dinilai baik oleh ahli, 

sedangkan pada uji ketepatan kosakata dinilai cukup tepat. Secara keseluruhan hasil 

penelitian ini diperoleh bahwa produk bahan ajar bahasa Arab bergambar yang 

dikembangkan layak digunakan untuk siswa kelas IV MI/SD. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan pada hakikatnya adalah proses pematangan kualitas hidup. 

Melalui proses tersebut diharapkan manusia dapat memahami apa arti dan 

hakikat hidup serta untuk apa dan bagaimana menjalankan tugas  hidup dan 

kehidupan secara benar.
1
 

Pendidikan dari segi bahasa berasal dari kata dasar “didik”, dan diberi 

awalan men, menjadi “mendidik”, yaitu kata kerja yang artinya memelihara 

dan memberi latihan (ajaran). Pendidikan sebagai kata benda, berarti proses 

perubahan sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam 

usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan.
2
 

Pendidikan juga merupakan usaha dan upaya para pendidik yang 

bekerja secara interaktif dengan para peserta didik untuk meningkatkan dan 

mengembangkan serta memajukan kecerdasan dan keterampilan semua orang 

yang terlibat dalam pendidikan. Dengan demikian, yang dikembangkan dan 

ditingkatkan ilmu pengetahuan dan kecerdasannya bukan hanya anak didik, 

                                                           
1
 Dedi Mulyana, Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 

2012), iii. 
2
 Anas Salahuddin, Filsafat Pendidikan (Bandung : Pustaka Setia, 2011), 18. 



3 
 

 

 

melainkan para pendidik dan semua orang yang terlibat secara langsung 

maupun tidak langsung dalam pendidikan. 

Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap 

orang sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi 

antara seseorang dengan lingkungannya. Oleh karena itu, belajar dapat terjadi 

kapan saja dan dimana saja. Salah satu pertanda bahwa seseorang itu telah 

belajar adalah adanya perubahan tingkah laku pada diri orang itu yang 

mungkin disebabkan oleh terjadinya perubahan pada tingkat pengetahuan, 

keterampilan, atau sikapnya.
3
 

Apabila proses belajar itu diselenggarakan secara formal disekolah-

sekolah, tidak lain ini dimaksudkan untuk mengarahkan perubahan pada diri 

siswa secara terencana, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun 

sikap. Interaksi yang terjadi selama proses belajar tersebut dipengaruhi oleh 

lingkungannya, yang antara lain terdiri atas murid, guru, petugas 

perpustakaan, kepala sekolah, bahan atau materi pelajaran (buku, modul, 

selebaran, majalah, rekaman video atau audio, dan sejenisnya), dan berbagai 

sumber belajar dan fasilitas (proyektor overhead, perekam pita audio dan 

video, radio, televisi, komputer, perpustakaan, laboratorium, pusat sumber 

belajar, dan lain-lain). 

 

                                                           
3
Arsyad Azhar, Media Pembelajaran (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), 1. 
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Kualitas pendidikan dapat diketahui dari dua hal yaitu kualitas proses 

dan produk. Suatu pendidikan dikatakan berkualitas proses apabila proses 

belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan siswa akan mengalami 

proses pembelajaran yang bermakna. Pendidikan disebut berkualitas produk 

apabila siswa dapat menunjukan tingkat penguasaan yang tinggi terhadap 

tugas-tugas belajar sesuai dengan sasaran dan tujuan pendidikan. Dua kualitas 

tersebut dapat dilihat dari hasil belajar yang dinyatakan dalam proses 

akademik.
4
 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar. Siswa yang berhasil dalam belajar adalah yang berhasil 

mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional.
5
 

Menurut Juliah “hasil belajar adalah segala sesuatu yang menjadi milik 

siswa sebagai akibat dari kegiatan belajar yang dilakukannya”.6Menurut 

Hamalik ”hasil-hasil belajar adalah pola-pola perbuatan, nilai-nilai, 

pengertian-pengertian dan sikap-sikap, serta apersepsi dan abilitas”. Dari 

kedua pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian hasil belajar 

adalah perubahan tingkah laku siswa secara nyata setelah dilakukan proses 

belajar mengajar.
7
 

                                                           
4
Dedi Mulyana, Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing (Bandung : PT : Remaja Rosdakarya, 

2012), 12. 
5
Asep Jihad dan Abdul Haris, Evaluasi Pembelajaran (Yogyakarta : Multi Pressindo, 2010), 15 

6
 Ibid. 

7
 Ibid. 
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Bahasa Arab merupakan bahasa yang mendapat kehormatan menjadi 

bahasa yang digunakan oleh Allah dalam wahyu yang diturunkan kepada Nabi 

Muhammad SAW, yaitu bahasa Al-Qur‟an. 

 

“Sesungguhnya Kami telah menjadikan Al-Qur‟an dalam bahasa Arab, 

supaya kalian memahaminya.”(Az-Zukhruf : 3).
8
 Selain sebagai bahasa Al-

Qur‟an, ia pun menjadi bahasa umat Islam. Bahkan, pengemban risalah 

pertama pun menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantarnya. Selain 

itu, ia pun menjadi bahasa ibadah, seperti salat misalnya. Tidaklah sah salat 

seseorang jika menggunakan bahasa selain bahasa Arab.
9
 

Mata pelajaran Bahasa Arab sudah lama diajarkan di sekolah-sekolah 

dan institusi-institusi pendidikan di Indonesia. Namun berbagai problem 

masih sering bermunculan dan hampir jarang terpecahkan. Dapat dilihat dari 

beberapa faktor, di antaranya: kurang siapnya siswa mengikuti pelajaran 

bahasa, kompleksitas materi bahasa Arab yang menjadikan tingkat kesulitan 

tinggi pada teknik, strategi dan metode penyampaiannya. Juga kurangnya 

inovasi mahasiswa bahasa Arab: skripsi dan tesis yang dibuat masih kurang 

menjawab tantangan keilmuan dan kelembagaan pendidikan bahasa Arab.   

                                                           
8
 al-Qur‟an, 3 : 43 ; 10:00. 

9
 Yufridal Fitri Nursalam, Bahasa Arab Sejarah, Perkembangan, Keistimewaan dan Urgensi 

Mempelajarinya (Ponorogo : STAIN Ponorogo Press, 2011), v. 
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Juga tenaga pendidik bahasa Arab (instruktur, guru, atau dosen) dalam 

kegiatan pengajaran dan pembelajaran; mereka tidak kreatif, kurang bisa 

menguasai situasi kelas karena siswa yang kurang aktif dalam kegiatan belajar 

mengajar bahasa Arab. 

Belajar bahasa merupakan usaha yang tidak gampang dan kadang 

menjenuhkan, bahkan kadang kala membuat orang frustasi. Hal itu 

disebabkan karena belajar bahasa merupakan upaya untuk membangun 

konsep baru dalam diri seseorang untuk dapat berinteraksi dan berkomunikasi 

dengan pemilik bahasa tersebut. Kondisi baru tersebut adakalanya berbeda 

sama sekali dengan kondisi bahasa ibu, baik dalam tataran system fonologi, 

marfologi, semantik, maupun sintaksisnya, dan adakalanya memiliki 

kemiripan dengan kondisi bahasa ibunya. Apapun kondisinya belajar bahasa 

sangatlah penting.
10

 

Pembelajaran adalah upaya yang dilakukan oleh guru dan peserta didik 

untuk memperoleh dan mengolah pengetahuan serta melatih life skill. Itulah 

sebabnya, bahwa usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan bahasa Arab 

bukanlah permasalahan sederhana, tetapi merupakan permasalahan yang 

kompleks dan saling berkaitan dengan kreativitas, kualitas pembelajaran serta 

mutu guru.
11

 

                                                           
10

Abdul Wahab Rosyidi, Media Pembelajaran Bahasa Arab (Malang : UIN Malang Press, 

2009), v. 
11

Rohman Abdul Aziz, Pengembangan Modul Pembelajaran Bahasa Arab di SDI Al-Azhar 31 

Yogyakarta  (Skripsi, UIN Malang, 2012), 1-2. 
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Secara umum problem mendasar yang dihadapi oleh dunia pendidikan 

saat ini adalah lemahnya proses pembelajaran sebagai akibat dari minimnya 

penguasaan guru dalam penggunaan berbagai strategi, metode pembelajaran, 

bahan ajar, dan sumber belajar mutakhir. Selain hal di atas, faktor lain yang 

menjadi penghambat adalah juga disebabkan kurangnya ragam bentuk bahan 

ajar yang digunakan guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar (KBM), 

yang mana pada umumnya masih mengandalkan satu jenis bahan ajar berupa 

buku paket yang direkomendasi institusi setempat. Sementara itu masih 

banyak jenis atau bentuk bahan ajar lain yang bisa menjadi pegangan dan 

sumber belajar dalam KBM, di antaranya adalah Bahan cetak, Audio, Visual, 

Audio-visual, dan Multimedia. 

Dewasa ini para pembelajar dituntut untuk lebih aktif dalam 

pembelajaran. Sistem pembelajaran kuno seperti teacher centered sudah tidak 

relevan lagi untuk diterapkan dalam pembelajaran masa kini. Hal tersebut 

memberi pengaruh tersendiri bagi para pembelajar, khususnya dalam hal alat 

atau sumber belajar, karena sumber belajar merupakan salah satu komponen 

yang bisa digunakan untuk meningkatkan kemandirian siswa. Sumber belajar 

yang banyak digunakan untuk menunjang pemahaman siswa dalam belajar 

bahasa Arab adalah buku paket. Tetapi buku paket belum semuanya 

memberikan tempat yang memadai pada siswa untuk dapat memahami materi 

secara spesifik dan menyeluruh. Para siswa tersebut membutuhkan komponen 
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penunjang pembelajaran Bahasa Arab untuk lebih mudah dalam memahami 

dan sebagai paket belajar mandiri yang menyenangkan. 

Berdasarkan  hasil wawancara dengan guru mata pelajaran bahasa Arab 

di MIN Klagenserut Jiwan Madiun, hanya 30% siswa yang kemampuan 

bahasa Arab nya diatas standart 70% banyak mengalami kesulitan. 

Permasalahan tersebut diakibatkan sulitnya anak dalam menghafal mufrodat, 

sehingga hasil keterampilan bahasa Arab siswa kurang maksimal. Kesulitan 

yang paling banyak dirasakan pada kelas IV.
12

 

Rusdi Ahmad Tu‟aima, membagi tingkat pembelajaran Bahasa Arab 

menjadi tiga :
13

 

1. Ibtidaiyah (dasar) 

2. Menengah (mutawasit) 

3. Tinggi („ali) 

Menurut Rusdi Ahmad Tu‟aima pemula pada tingkat dasar adalah 

empat/tiga tahun terakhir pendidikan dasar (Madrasah Ibtidaiyah /Sekolah 

Dasar), dua tahun pertama (Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah 

Pertama), satu tahun pertama (Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas), 

dan satu tahun pertama pada Perguruan Tinggi. 

Berdasarkan wawancara dengan peserta didik kelas IV MIN 

Klagenserut kebanyakan dari mereka memang mengalami kesulitan pada mata 

                                                           
12

Lihat Transkip Wawancara Nomor : 01/W/09-03/2015. 
13

Rusdi Ahmad Tu‟aima, t‟lym al-lughati al‟rabiyati lighairi an-ǹatiqina bihā manbuhu waasā 
libuhu (Rabat : Esesco, 1989), 47. 
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pelajaran Bahasa Arab.
14

Kesulitan yang dirasakan siswa-siswi kelas IV MIN 

Klagenserut untuk menguasai kemampuan berbahasa dalam hal penguasaan 

kosakata pada mata pelajaran Bahasa Arab ialah masalah yang layak dan 

urgen untuk diteliti dan dicarikan solusi pemecahan melalui tindakan nyata. 

Sebab jika tidak dilakukan penelitian dan tindakan secara kongkrit akan 

berdampak pada penurunan kualitas pembelajaran khususnya kemampuan 

berbahasa pada mata pelajaran Bahasa Arab. 

MIN Klagenserut adalah salah satu Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang 

ada di Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. MIN Klagenserut merupakan 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang sudah masuk kategori Madrasah favorit. 

MIN Klagenserut memberikan mata pelajaran Bahasa Arab sebagai mata 

pelajaran keagamaan satu diantara lima mata pelajaran keagamaan yakni, 

Aqidah Akhlaq, Al-Qur‟an Hadist, Fiqih, SKI, dan Bahasa Arab. Berdasarkan 

observasi yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa bahan ajar yang 

digunakan dalam KBM belum banyak ragam jenisnya, yakni menggunakan 

buku paket sebagai bahan ajar utamanya. Saat ini buku ajar bahasa Arab yang 

dipakai MIN Klagenserut adalah buku dari Kementrian Agama dan buku Aku 

Cinta Bahasa Arab susunan Agus Wahyudi. Penerbit Tiga Serangkai Pustaka 

Mandiri. Belum ada buku penunjang bahasa Arab seperti kamus bergambar 

bahasa arab. Mengingat pemakai buku siswa tingkat dasar tentunya selain isi 

buku yang utama diperhatikan, tentunya masalah desain buku juga utama 

                                                           
14

 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 02/W/09-03/2015. 



10 
 

 

 

untuk diperhatikan. Oleh sebab itu, penulis berasumsi bahwa penggunaan 

buku penunjang dalam bentuk kamus bergambar bahasa Arab akan bisa 

membantu siswa maupun guru dalam meningkatkan dan mengoptimalkan 

KBM Bahasa Arab. 

Sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Guru dan Dosen Nomor 

14 Tahun 2005 Pasal 8 disebutkan bahwa 

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi 

pendidik, senat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. “Kompetensi guru sebagaimana 

dimaksud dalam undang-undang tersebut meliputi kompetensi pedagogis, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional yang 

diperoleh melalui pendidikan profesi.
15

 

Dari masing-masing kompetensi tersebut, kompetensi-kompetensi inti 

yang wajib dimiliki seorang guru atau dosen diantaranya adalah 

”mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang 

diampu dan menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik untuk 

kompetensi pedagogis serta mengembangkan materi pembelajaran yang 

diampu secara kreatif dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri untuk kompetensi profesional. 

Dari tuntutan-tuntutan sekaligus kewajiban-kewajiban ini, guru ataupun dosen 

                                                           
15

 Andi Prastowo, Panduan Kreatif  Membuat Bahan Ajar Inovatif (Jogjakarta : DIVA Perss, 

2012), 5-6. 
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dituntut mampu menyusun bahan ajar inovatif (bisa berwujud bahan ajar 

cetak, model/maket, bahan ajar audio, bahan ajar audiovisual, ataupun bahan 

ajar interaktif) sesuai dengan kurikulum, perkembangan kebutuhan peserta 

didik, maupun perkembangan teknologi informasi. 

Perangkat pembelajaran menjadi sesuatu yang sangat penting sehingga 

ketentuan semacam ini menjadi salah satu bahasan Menteri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia (Mendiknas RI). Salah satu contohnya 

sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia (Permendiknas) Nomor 2 Tahun 2008 “yang 

menerangkan mengenai buku sebagai salah satu perangkat pembelajaran”.16
 

Menurut Deden “berpendapat bahwa buku teks sangat penting bagi 

pembelajaran tetapi jangan sampai guru menjadikan buku teks sebagai 

patokan”.17
 

Deden juga berpendapat bahwa saat ini buku teks pelajaran lebih 

menekankan pada kemampuan kecerdasan intelektual siswa dan kurang 

membahas mengenai kecerdasan emosional atau kecerdasan sosial. Buku teks 

pelajaran yang seperti itu cenderung membosankan. Oleh karena itu, perlu 

pengadaan buku yang berkualitas termasuk buku-buku sumber/buku 

                                                           
16

 Amrih Setiowati, Pengembangan Buku Berbahasa Jawa Bergambar Sebagai Penunjang 

Pembelajaran Bahasa Jawa Sekolah Dasar  (Skripsi, UNNES, 2013), 1. 
17

 Ibid., 4. 
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referensi/buku pengayaan yang bisa digunakan oleh guru untuk melakukan 

inovasi pembelajaran.
18

 

Membuat atau menyusun media atau bahan ajar sebenarnya adalah 

perkara yang gampang. Namun selama ini, karena terbatasnya literatur yang 

mengulas tentang tema-tema seperti itu, baik di toko-toko buku maupun 

perpustakaan, menjadikan para guru tampaknya sulit untuk merealisasikan 

tuntutan tersebut. Hal ini bisa kita lihat di sekolah-sekolah disekitar kita, 

masih sangat banyak guru yang menggunakan media atau bahan ajar cetak 

buatan orang lain ataupun bikinan pabrik pada kegiatan pembelajaran yang 

mereka lakukan. Padahal  mereka tahu dan sadar bahwa media atau bahan ajar 

cetak yang mereka gunakan itu seringkali tidak sesuai dengan konteks dan 

situasi sosial budaya peserta didik. Hal ini merupakan sebuah fenomena yang 

sungguh menyedihkan sekaligus sangat memprihatinkan bagi kita semua.
19

 

Para pendidik tampaknya kurang mengembangkan kreativitas mereka 

untuk merencanakan, menyiapkan, dan membuat media atau bahan ajar cetak 

secara matang yang kaya inovasi sehingga menarik bagi peserta didik. Ini 

tentu menjadi persoalan serius, persoalan yang tidak sekadar bias dipecahkan 

dalam dataran wacana semata, namun harus ada aksi nyata guna mengatasi 

persoalan tersebut. Salah satunya, para pendidik perlu membangun kreativitas 

                                                           
18

 Ibid. 
19

 Andi Prastowo, Panduan Kreatif  Membuat Bahan Ajar Inovatif (Jogjakarta : DIVA Perss, 

2012), 6. 
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mereka sendiri agar mampu membuat media atau bahan ajar cetak yang 

inovatif. 

Media gambar sangat penting digunakan dalam usaha memperjelas 

pengertian pada peserta didik. Sehingga dengan menggunakan media gambar 

peserta didik dapat lebih memperhatikan terhadap benda-benda atau hal-hal 

yang belum pernah dilihatnya yang berkaitan pada pelajaran. Gambar dapat 

membantu guru dalam mencapai tujuan intruksional, karena gambar termasuk 

media yang mudah dan murah besar artinya untuk mempertinggi nilai 

pengajaran. Manfaat dari media gambar dalam proses intraksional adalah 

penyampaian dan penjelasan mengenai informasi, pesan, ide, dan sebagainya 

dengan tanpa banyak menggunakan bahasa verbal, tetapi akan lebih memberi 

kesan. Sesuai dengan pendapat Suyatno yang dikutip oleh Amrih Setiowati 

mengenai teknik pembelajaran kosakata. Dia berpendapat bahwa salah satu 

teknik pembelajaran kosakata adalah dengan menggunakan teknik kata dari 

gambar.
20

 

Dari latar belakang masalah tersebut maka penulis bermaksud 

mengadakan penelitian dengan judul “PENGEMBANGAN BAHAN AJAR 

BAHASA ARAB BERGAMBAR UNTUK KELAS IV MIN 

KLAGENSERUT” 

 

                                                           
20

Amrih Setiowati, Pengembangan Buku Berbahasa Jawa Bergambar Sebagai Penunjang 

Pembelajaran Bahasa Jawa Sekolah Dasar  (Skripsi, UNNES, 2013), 1. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan diatas, maka dapat di 

identifikasi masalah yaitu sebagai berikut : 

1. Kurangnya antusias siswa kelas IV MIN Klagenserut Jiwan Madiun 

Semester Genap Tahun Pelajaran 2014/2015 dalam mengikuti 

pembelajaran bahasa arab. 

2. Rendahnya kemampuan berbahasa arab siswa kelas IV MIN Klagenserut 

Jiwan Madiun Semester Genap Tahun Pelajaran 2014/2015. 

3. Belum adanya buku penunjang bahasa arab dalam bentuk kamus 

bergambar bahasa arab di kelas IV MIN Klagenserut. 

4. Dibutuhkan sebuah media pengajaran yang mengkolaborasikan antara 

kosakata dan gambar dengan desain yang menarik  

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi permasalahan, peneliti menentukan konsentrasi 

penelitian pada permasalahan ketiga dan keempat yaitu hal yang berkaitan 

dengan belum adanya buku penunjang bahasa arab dalam bentuk kamus 

bergambar bahasa arab di kelas IV MIN Klagenserut serta dibutuhkan sebuah 

media pengajaran yang mengkolaborasikan antara kosakata dan gambar 

dengan desain yang menarik. Penelitian ini nantinya akan terpusat mengenai 

pengembangan bahan ajar berbahasa Arab bergambar. Pengembangan bahan 

ajar berbahasa Arab bergambar akan memberikan referensi baru dan untuk 

dapat digunakan sebagai penunjang pembelajaran bahasa Arab. 
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Pengembangan yang akan dilakukan oleh peneliti nantinya akan difokuskan 

pada bahan ajar penunjang pembelajaran bahasa Arab pada jenjang 

pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah. 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implementasi model prosedural pengembangan bahan ajar 

bahasa arab bergambar kelas IV MIN Klagenserut Jiwan Madiun? 

2. Bagaimana hasil uji model prosedural pengembangan bahan ajar bahasa 

arab bergambar kelas IV MIN Klagenserut Jiwan Madiun? 

E. Tujuan Penelitian Pengembangan 

Mengacu pada rumusan masalah yang telah penulis kemukakan di atas 

maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut : 

Untuk mengetahui bagaimana implementasi model prosedural 

pengembangan bahan ajar bahasa arab bergambar kelas IV MIN Klagenserut 

Jiwan Madiun. 

Untuk mengetahui bagaimana hasil uji model prosedural pengembangan 

bahan ajar bahasa arab bergambar kelas IV MIN Klagenserut Jiwan Madiun. 

F. Manfaat Hasil Penelitian Pengembangan 

1. Manfaat Teoretik 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penelitian 

pengembangan buku teks dan buku penunjang pada mata pelajaran bahasa 

Arab khususnya yang digunakan untuk siswa Madrasah Ibtidaiyah. 
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2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini bermanfaat bagi : 

a. Bagi Peneliti : 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti sejauh ini baru sampai 

tahap pembuatan produk. Oleh karena itu, memungkinkan kepada 

pihak lain seperti mahasiswa/peneliti lain yang ingin melakukan 

penelitian tindak lanjut dengan kajian yang berbeda bisa menggunakan 

produk ini sebagai bahan penelitian. Penelitian yang bisa dilakukan 

misalnya meneliti keefektifan penggunaan buku ini jika diterapkan 

kepada siswa, atau dengan kajian yang lainnya. 

b. Bagi Lembaga 

1) Untuk menambah koleksi bahan ajar khususnya untuk 

pembelajaran bahasa Arab 

2) Hasil penelitian ini juga digunakan sebagai salah satu inspirasi 

dalam melakukan pengembangan pembelajaran bahasa Arab 

dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

c. Bagi Siswa 

Siswa juga bisa memanfaatkan buku ini sebagai bahan bacaan di 

rumah agar wawasan mengenai kebahasaan dan kebudayaan semakin 

meningkat. 
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d. Bagi Pengajar 

Agar kreatif dalam mengembangkan bahan ajar bahasa Arab, 

sehingga tidak monoton menggunakan satu bahan ajar saja. 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam pembahasan pada Penelitian Pengembangan ini terdiri dari 5 bab, 

yaitu: 

Bab I Pendahuluan. Setiap penelitian pasti berangkat dari fenomena/ 

kejadian/ masalah. Oleh karena itu, bab pendahuluan memuat latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, 

masalah penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II adalah landasan teoretik yang berisi tentang deskripsi teori, telaah 

hasil penelitian terdahulu. Deskripsi teori meliputi teori bahan ajar, gambar, 

dan kemampuan berbahasa arab. 

Bab III adalah metode penelitian yang meliputi desain penelitian, 

subyek penelitian, instrument penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik 

analisis data. Desain dari penelitian ini adalah research and development 

(pengembangan), subyek penelitian meliputi guru, dosen, dan siswa, 

instrument penelitian berupa angket, teknik pengumpulan data berupa 

observasi, dokumentasi, dan wawancara. 

Bab IV adalah hasil penelitian, Di dalamnya membahas tentang 

prosedur pengembangan bahan ajar bahasa Arab bergambar, revisi produk, 

dan analisis data. 
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Bab V. Bab terakhir yaitu penutup. Bab ini merupakan bab yang di 

dalamnya menguraikan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dan 

saran-saran yang berhubungan dengan penelitian sebagai masukan-masukan 

untuk berbagai pihak yang terkait. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

 

A. Kajian Teori 

1. Bahan Ajar 

a. Pengertian Bahan Ajar 

Menurut National Centre For Competency Based Training yang 

“bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk 

membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan proses 

pembelajaran di kelas. Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan 

tertulis maupun tak tertulis.”21
Pandangan dari ahli lainnya mengatakan 

bahwa bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara 

sistematis, baik tertulis maupun tidak tertulis, sehingga tercipta 

lingkungan atau suasana yang memungkinkan peserta didik untuk 

belajar.
22

 

Bahan ajar adalah bahan yang digunakan oleh guru dan siswa 

dalam pembelajaran. Dengan bahan ajar, pekerjaan guru terbantu 

karena materi-materi yang akan diajarkan kepada siswa telah tersedia. 

Bahan ajar juga memudahkan siswa dalam pembelajaran.Bahan ajar 

dapat digunakan siswa di dalam maupun diluar sekolah. Siswa dapat 

                                                           
21

 Andi Prastowo, Panduan Kreatif  Membuat Bahan Ajar Inovatif (Jogjakarta : DIVA Perss, 

2012), 16. 
22

 Ibid. 
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belajar secara individu maupun secara kelompok sesuai dengan 

kebutuhan siswa dengan bahan ajar.
23

 

Bahan ajar dapat disusun dari berbagai sumber.Sumber yang 

digunakan harus sesuai dengan syarat dan harus relevan dengan materi 

bahan ajar. Dengan adanya bahan ajar, pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru dan siswa akan terbantu dan hal-hal yang tidak sempat 

tersampaikan dapat dilihat dalam bahan ajar untuk dipelajari lebih 

lanjut.
24

 

b. Pengembangan Bahan Ajar 

Bahan ajar merupakan salah satu aspek atau komponen 

kurikulum dan pembelajaran yang perlu disediakan guru.Banyak jenis 

bahan ajar yang dapat dimanfaatkan guru untuk membantu siswa 

menguasai kompetensi yang diharapkan.Untuk itu, guru dituntut 

mampu mengembangkan bahan ajar sesuai kurikulum yang 

dikembangkan.
25

 

c. Tujuan dan Prinsip Pengembangan Bahan Ajar 

Menurut Bandono “pengembangan bahan ajar sebagai sebuah 

proses kerja untuk mencapai sebuah target yang direncanakan tentu 

                                                           
23

 Farida Yufarlina Rosita, Pengembangan Bahan Ajar Ketrampilan Berbicara Bahasa 

Indonesia Untuk Siswa SD/MI Kelas IV Berbasis Cooperative Learning (Skripsi, UM, 2011), 15-16. 
24

 Ibid. 
25

 IG.A.K. Wardani, dkk, Perspektif Pendidikan SD (Jakarta : Universitas Terbuka, 2009), 9.24. 
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saja memiliki tujuan tertentu, tujuan-tujuan pengembangan bahan ajar 

meliputi hal-hal berikut ini”.
26

 

1) Menyediakan bahan ajar yang sesuai kurikulum dengan 

mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, yakni bahan ajar 

yang sesuai dengan karakteristik dan setting atau lingkungan sosial 

peserta didik. 

2) Membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif bahan ajar 

disamping buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh 

3) Memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

Sementara itu, menurut Depdiknas “tujuan pengembangan bahan 

ajar adalah sebagai berikut “:
27

 

1) Memperjelas dan mempermudah penyajian pesan agar tidak terlalu 

bersifat verbal. 

2) Mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera, baik siswa 

atau peserta diklat maupun guru instruktur. 

3) Dapat digunakan secara tepat dan bervariasi. 

Tujuan-tujuan pengembangan bahan ajar secara garis besar dapat 

dipahami sebagai usaha untuk menyajikan materi yang akan 

dibelajarkan ke dalam format yang lebih efektif dan lebih efisien untuk 

digunakan dan dapat dimengerti. Pengembangan bahan ajar dilakukan 

                                                           
26

Farida Yufarlina Rosita, Pengembangan Bahan Ajar Ketrampilan Berbicara Bahasa 

Indonesia Untuk Siswa SD/MI Kelas IV Berbasis Cooperative Learning (Skripsi, UM, 2011), 16-17. 
27

 Ibid., 17. 
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dalam rangka memudahkan peserta didik untuk mengikuti proses 

belajar sehingga penyerapan materi dapat dilakukan dengan sempurna. 

Agar tujuan di atas dapat direalisasikan maka pengembangan 

bahan ajar didasarkan pada prinsip-prinsip tertentu. Menurut Abidin 

“menyimpulkan enam prinsip dalam pengembangan bahan ajar. Enam 

prinsip tersebut adalah sebagai berikut.”28
 

1) Mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit, dari yang 

konkrit untuk memahami yang abstrak, artinya siswa akan lebih 

mudah memahami suatu konsep tertentu apabila penjelasan dimulai 

dari yang mudah atau sesuatu yang konkrit, sesuatu yang nyata ada 

dilingkungan mereka. 

2) Pengulangan akan memperkuat pemahaman, artinya pengulangan 

sangat diperlukan dalam pembelajaran agar siswa lebih memahami 

suatu konsep. Pengulangan dalam penulisan bahan belajar harus 

disajikan secara tepat bervariasi sehingga tidak membosankan. 

3) Umpan balik positif akan memberikan penguatan terhadap 

pemahaman siswa, artinya respon positif yang diberikan oleh guru 

terhadap siswa akan menjadi penguatan pada diri siswa. 

4) Motivasi belajar yang tinggi merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan belajar, artinya seseorang siswa yang memiliki 

motivasi belajar tinggi akan lebih berhasil dalam belajar. Untuk itu, 

                                                           
28

 Ibid., 17-18. 
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salah satu tugas guru dalam melaksanakan pembelajaran adalah 

memberikan dorongan (motivasi) agar siswa mau belajar. 

5) Mencapai tujuan ibarat naik tangga, setahap demi setahap, akhirnya 

akan mencapai ketinggian tertentu, artinya pembelajaran adalah 

suatu proses yang bertahap dan berkelanjutan. Untuk mencapai 

suatu standard kompetensi yang tinggi, perlu disusun tujuan-tujuan 

tertentu. 

6) Mengetahui hasil yang telah dicapai akan mendorong siswa untuk 

terus mencapai tujuan, artinya dalam proses pembelajaran, guru 

ibarat pemandu perjalanan. Dalam pembelajaran, setiap anak akan 

mencapai tujuan tersebut dengan kecepatannya yang berbeda-beda. 

d. Bentuk Bahan Ajar 

Menurut bentuknya, bahan ajar dibedakan menjadi empat 

macam, yaitu bahan cetak, bahan ajar dengar, bahan ajar pandang 

dengar, dan bahan ajar interaktif.
29

 

1. Bahan cetak (printed), yakni sejumlah bahan yang disiapkan 

dalam kertas, yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran 

atau penyampaian informasi menurut Kemp dan Dayton yang 

dikutip oleh Andi Prastowo.
30

 Contohnya handout, buku, modul, 

lembar kerja siswa, brosur, leaflet, wallchart, foto atau gambar, 

                                                           
29

 Andi Prastowo, Panduan Kreatif  Membuat Bahan Ajar Inovatif (Jogjakarta : DIVA Perss, 

2012), 40-41. 
30
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dan model atau maket.Bahan ajar dengar atau program audio, 

yakni semua system yang menggunakan sinyal radio secara 

langsung, yang dapat dimainkan atau didengar oleh seseorang atau 

sekelompok orang. Contohnya kaset, radio, piringan hitam, dan 

compact disk audio. 

2. Bahan ajar pandang dengar (audiovisual), yakni segala sesuatu 

yang memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan 

gambar bergerak secara sekuensial. Contohnya, video compact 

disk dan film. 

3. Bahan ajar interaktif (interactive teaching materials), yakni 

kombinasi dari dua atau lebih media (audio, teks, grafik, gambar, 

animasi, dan video) yang oleh penggunanya dimanipulasi atau 

diberi perlakuan untuk mengendalikan suatu perintah dan/atau 

perilaku alami dari suatu presentasi. Contohnya compact disk 

interaktif. 

4. Dari keempat bentuk bahan ajar diatas yang akan dikembangkan 

oleh peneliti adalah bahan cetak berbentuk buku non teks. 

a) Pengertian Buku 

Dalam Kamus Oxford, buku diartikan sebagai number of 

sheet of paper, either printed or blank, fastened together in a 

cover, yaitu sejumlah lembaran kertas, baik cetakan maupun 

kosong, yang dijilid dan diberi kulit. Hal serupa juga dapat 
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ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang 

mendefinisikan buku sebagai lembaran kertas yang berjilid, 

berisi tulisan atau kosong.31 

Menurut pandangan lainnya, buku adalah bahan tertulis 

yang menyajikan ilmu pengetahuan atau buah pikiran dari 

pengarangnya.Selain itu ada pula yang mengartikan buku 

sebagai salah satu sumber bacaan, yang berfungsi sebagai 

sumber bahan ajar dalam bentuk materi cetak (printed 

material). 

Sementara itu, buku sebagai bahan ajar didefinisikan 

sebagai buku yang berisi suatu ilmu pengetahuan hasil analisis 

terhadap kurikulum dalam bentuk tertulis. 

b) Jenis-jenis Buku 

Secara umum menurut Suharman, “buku dibedakan 

menjadi empat jenis yakni” :32 

(1) Buku sumber, yaitu buku biasa dijadikan rujukan, referensi, 

dan sumber untuk kajian ilmu tertentu, biasanya berisi suatu 

kajian ilmu yang lengkap. 
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(2) Buku bacaan, adalah buku yang hanya berfungsi untuk bahan 

bacaan saja, misalnya cerita, legenda, novel, dan lain 

sebagainya. 

(3) Buku pegangan, yaitu buku yang biasa dijadikan pegangan 

guru atau pengajar dalam melaksanakan proses pengajaran. 

(4) Buku bahan ajar, yaitu buku yang disusun, untuk proses 

pembelajaran, dan berisi bahan-bahan atau materi pelajaran 

yang akan diajarkan. 

Kemudian secara khusus, buku teks pelajaran (sebagai bahan 

ajar) dibedakan menjadi dua macam, yaitu buku teks utama dan 

buku teks pelengkap menurut Mohammad yang dikutip Andi 

Prastowo.
33

Buku teks utama berisi bahan-bahan pelajaran suatu 

bidang studi yang digunakan sebagai buku pokok bagi peserta 

didik dan pendidik.Sedangkan buku teks pelengkap adalah 

buku yang sifatnya membantu atau merupakan tambahan bagi 

buku teks utama serta digunakan oleh pendidik dan peserta 

didik. 
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c) Fungsi, Tujuan, Kegunaan Buku Teks Pelajaran 

(1) Fungsi buku teks Pelajaran34 

(a) Sebagai bahan referensi atau bahan rujukan oleh peserta 

didik. 

(b) Sebagai bahan evaluasi. 

(c) Sebagai alat bantu pendidik dalam melaksanakan 

kurikulum. 

(d) Sebagai salah satu penentu metode atau teknik pengajaran 

yang akan digunakan pendidik 

(e) Sebagai sarana untuk peningkatan karier dan jabatan 

(2) Tujuan buku teks pelajaran35 

(a) Memudahkan pendidik dalam menyampaikan materi 

pembelajaran. 

(b) Memberi kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengulangi pelajaran atau mempelajari pelajaran baru. 

(c) Menyediakan materi pembelajaran yang menarik bagi 

peserta didik 
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(3) Kegunaan buku teks pelajaran36 

(a) Membantu pendidik dalam melaksanakan kurikulum 

karena disusun berdasarkan kurikulum yang berlaku. 

(b) Menjadi pegangan guru dalam menentukan metode 

pengajaran. 

(c) Memberi kesempatan bagi peserta didik untuk mengulangi 

pelajaran atau mempelajari pelajaran baru 

(d) Memberikan pengetahuan bagi peserta didik maupun 

pendidik 

(e) Menjadi penambah nilai angka kredit untuk mempermudah 

kenaikan pangkat dan golongan 

(f) Menjadi sumber penghasilan, jika diterbitkan. 

d) Ciri-ciri Buku Nonteks 

Berdasarkan pengelompokkan di atas, dapat diidentifikasi 

ciri-ciri buku nonteks pelajaran, yaitu sebagai berikut :37 

a) Buku-buku yang dapat digunakan di sekolah atau lembaga 

pendidikan, namun bukan merupakan buku pegangan pokok 

bagi peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 

                                                           
36

 Ibid., 170. 
37
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b) Buku-buku yang tidak menyajikan materi pembelajaran yang 

dilengkapi dengan instrumen evaluasi dalam bentuk tes atau 

ulangan, latihan kerja (LKS) atau bentuk lainnya yang 

menuntut pembaca melakukan perintah yang diharapkan 

penulis. 

c) Buku-buku nonteks pelajaran tidak diterbitkan secara berseri 

berdasarkan tingkatan kelas atau jenjang pendidikan. 

d) Buku-buku nonteks pelajaran berisi materi yang tidak terkait 

secara langsung dengan sebagian atau salah satu Standar 

Kompetensi atau Kompetensi Dasar yang tertuang dalam 

Standar Isi, namun memiliki keterhubungan dalam mendukung 

pencapaian tujuan pendidikan nasional. 

e) Materi atau isi dari buku nonteks pelajaran dapat dimanfaatkan 

oleh pembaca dari semua jenjang pendidikan dan tingkatan 

kelas atau lintas pembaca, sehingga materi buku nonteks 

pelajaran dapat dimanfaatkan pula oleh pembaca secara umum. 

f) Penyajian buku nonteks pelajaran bersifat longgar, kreatif, dan 

inovatif sehingga tidak terikat pada ketentuan-ketentuan proses 

dan sistematika belajar yang ditetapkan berdasarkan ilmu 

pendidikan dan pengajaran. 

Dengan mengacu pada ciri-ciri buku nonteks pelajaran tersebut 

maka dapat dinyatakan bahwa buku nonteks pelajaran adalah buku-
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buku berisi materi pendukung, pelengkap, dan penunjang buku teks 

pelajaran yang berfungsi sebagai bahan pengayaan, referensi, atau 

panduan dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran dengan 

menggunakan penyajian yang longgar, kreatif, dan inovatif serta dapat 

dimanfaatkan oleh pembaca lintas jenjang dan tingkatan kelas atau 

pembaca umum. 

e) Pembuatan Buku Pendidikan 

Menurut Aqib“mengemukakan prinsip pembuatan buku 

sebagai berikut” :38 

(1) Visible yaitu memuat isi yang mudah dilihat. 

(2) Interesting yaitu menarik. 

(3) Simple yaitu sederhana. 

(4) Useful yaitu bermanfaat untuk sumber ilmu pendidikan. 

(5) Accourate yaitu benar dan tepat sasaran. 

(6) Legitimate yaitu sah dan masuk akal. 

(7) Structured yaitu tersusun secara baik dan runtut. 

Sementara itu, dalam sudut pandang lain, menurut Prastowo 

yang “teknik penyusunan buku pendidikan cetak yaitu dengan 

langkah-langkah sebagai berikut “:
39
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(a) Judul dan materi yang disajikan berintikan pada pencapaian 

kompetensi dasar atau materi peserta didik. 

(b) Memuat bahasa yang mudah dipahami sesuai dengan 

perkembangan kebahasaan sasaran penggunanya. 

(c) Mampu menguji pemahaman siswa terhadap suatu hal. 

(d)  Adanya stimulan yaitu berkaitan dengan nyaman dan 

tidaknya sebuah lampilan sehingga mendorong pembaca 

untuk mendalaminya. 

(e)  Kemudahan dibaca berkaitan dengan karamahan bahan 

cetak jika dihadapkan dengan mata misalnya tebal tipis, 

ukuran huruf, warna, dan jenis kertas. 

2. Gambar (Media Visual) 

Gambar banyak digunakan dalam berbagai kesempatan pembuatan 

handout. Setidaknya ada sepuluh alasan yang menyebabkan gambar 

banyak digunakan dalam pembuatan bahan ajar, sebagaimana diuraikan 

berikut ini 40 

a. Gambar dapat menjadi hiasan yang membuat bahan ajar semakin 

menarik. Maksudnya, gambar yang berfungsi sebagai hiasan atau 

dekorasi dalam handout dapat membuat bahan ajar semakin memikat. 

                                                           
40
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Karena handout menarik perhatian peserta didik, rasa bosan yang 

mungkin muncul pada peserta didik pun dapat diatasi.  

b. Gambar mampu memberikan motivasi. Maksudnya, gambar (apabila 

dipilih dengan tepat) dapat dimanfaatkan untuk memotivasi peserta 

didik agar belajar dan terus belajar. 

c. Gambar sebagai penyampaian perasaan. 

d. Gambar dapat mempengaruhi orang yang melihatnya. 

e. Gambar dapat membantu untuk membayangkan pesan yang ingin 

disampaikan. 

f. Dengan gambar, informasi yang ingin disampaikan dapat lebih jelas 

dipahami. Sebab, informasi secara naratif sering kali masih kurang 

mencukupi. 

g. Satu gambar dapat menjelaskan beberapa kata atau bahkan beberapa 

kalimat sekaligus. 

h. Dengan menggunakan gambar, kita dapat melakukan penyederhanaan 

cara penyampaian konsep tanpa mengurangi artinya. 

i. Melalui pengamatan gambar, dapat memudahkan orang menerima  

pesan yang disampaikan. 

j. Gambar dapat digunakan untuk memunculkan masalah. Misalnya, 

gambar kebakaran hutan dapat menimbulkan polemic tentang perlunya 

menjaga kelestarian hutan. 
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Gambar dan foto merupakan contoh alat bantu pandang yang 

berguna untuk membantu siswa memahami konsep tertentu yang ingin 

dikenalkan oleh guru, baik itu merupakan gambar tiruan benda, kegiatan 

tokoh-tokoh penting maupun situasi. Kegunaan alat ini untuk membantu 

memudahkan siswa membuat pertanyaan, menjawab pertanyaan, maupun 

memahami isi wacana lisan maupun tulis.
41

 

Dalam memilih gambar yang baik perlu diperhatikan hal-hal 

sebagai berikut :
42

 

1) Keaslian gambar, sumber yang digunakan hendaklah menunjukkan 

keaslian atas situasi yang sederhana, hendaklah dihindarkan 

menggunakan gambar yang palsu. 

2) Kesederhanaan, terutama dalam menentukan warna akan 

menimbulkan kesan tertentu, mempunyai nilai estsis secara murni 

dan mengandung nilai praktis.  

3) Bentuk item, diusahakan agar anak memperoleh tanggapan yang 

tepat tentang objek-objek dalam gambar misalnya gambar dalam 

majalah, surat kabar dan sebagainya. 

4) Gambar yang digunakan hendaklah menunjukkan hal yang sedang 

dibicarakan atau yang sedang dilakukan. Anak biasanya lebih 
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tertarik untuk memahami sesuatu gamabar yang kelihatannya 

sedang bergerak. 

5) Harus diperhatikan nilai fotografinya. Biasanya anak-anak 

memusatkan perhatian pada sumber-sumber yang lebih menarik. 

6) Segi artistik juga perlu diperhatikan. Penggunaannya harus 

disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Sumber yang bagus 

belum tentu efktif, mungkin anak-anak lebih tertarik pada gambar-

gmbar yang kelihatannya tidak bagus misalnya lapangan yang luas, 

batu-batu karang dan sebagainya. 

7) Gambar harus cukup popular, dimana gambar tersebut telah cukup 

dikenal oleh anak-anak secara sebagian atau keseluruhannya. Hal 

ini membantu mereka untuk mendapatkan gambaran yang besar 

terhadap setiap objek yang ada pada gambar tersebut. 

8) Gambar harus dinamis yaitu menunjukkan aktivitas tertentu 

misalnya pelari membawa obor, karavan sapi dan Madura, atau 

gambar orang yang sedang bekerja keras dan sebagainya. 

9) Gambar harus membawa pesan (message) yang cocok untuk tujuan 

pengajaran yang sedang dibahas, bukan hanya segi bagusnya saja 

tetapi yang penting gambar tersebut membawa pesan tertentu. 
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3. Kemampuan Berbahasa Arab 

a. Pengertian Bahasa 

Bahasa merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dunia yang 

memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat.Bahasa 

sebagai alat komunikasi antar individu dengan individu yang 

lainnya.Bahasa adalah penggunaan kode yang merupakan gabungan 

fonem sehingga membentuk kalimat yang memiliki arti.Bahasa 

memiliki berbagai definisi. Definisi bahasa adalah sebagai berikut :
43

 

1) Suatu sistem untuk mewakili benda, tindakan, gagasan dan 

keadaan. 

2) Suatu peralatan yang digunakan untuk menyampaikan konsep rill 

mereka kedalam pikiran orang lain. 

3) Suatu kesatuan system makna. 

4) Suatu kode yang digunakan oleh pakar linguistik untuk 

membedakan antara bentuk dan makna. 

5) Suatu ucapan yang menepati tata bahasa yang telah ditetapkan 

(contoh : perkataan, kalimat, dan lain-lain). 

6) Suatu system tuturan yang akan dapat dipahami oleh masyarakat 

linguistik. 
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b. Fungsi Bahasa 

Bahasa dalam tingkat perkembangan dewasa ini, setaraf dengan 

tingkat kemajuan peradaban manusia, dapat dipergunakan dalam 

berbagai fungsi.Jawaban tradisional atas pertanyaan apakah fungsi 

bahasa, adalah bahwa bahasa merupakan alat interaksi sosial, dalam 

arti alat untuk menyampaikan gagasan, konsep, ataupun 

perasaan.Dalam hal ini seorang pakar sosiololinguistik yang bernama 

Wardhaugh mengatakan bahwa fungsi bahasa adalah alat komunikasi 

manusia, baik lisan maupun tulisan.44 

c. Kemampuan Berbahasa 

Dalam pembelajaran bahasa yang menjadi tujuan utama adalah 

penguasaan kemampuan berbahasa.Kemampuan berbahasa mengacu 

kepada kemampuan yang berhubungan dengan penggunaan bahasa 

dalam komunikasi nyata. Dengan kemampuan berbahasa seseorang 

dapat mengungkapkan pikiran da nisi hatinya kepada orang lain yang 

merupakan tujuan pokok penggunaan bahasa sebagai suatu bentuk 

berkomunikasi. Dalam kajian kebahasaan, kemampuan berbahasa 

bersifat konkret dan mengacu kepada penggunaan bahasa senyatanya, 

dalam bentuk tulisan yang dapat didengar atau dalam bentuk tertulis 

yang bias dibaca.Semua itu merupakan sasaran tes bahasa yang 
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merupakan bagian dari kajian kebahasaan dan pendidikan khususnya 

kajian kebahasaan terapan.45 

Kemampuan berbahasa secara konvensional dianggap meliputi 

empat jenis kemampuan. Keempat kemampuan berbahasa itu adalah 

:
46

 

1) Kemampuan menyimak (Istima‟), untuk memahami bahasa 

yang digunakan secara lisan. 

2) Kemampuan berbicara (Kalam), untuk mengungkapkan diri 

secara lisan. 

3) Kemampuan membaca (Qira‟ah), untuk memahami bahasa 

yang diungkapkan secara tertulis. 

4) Kemampuan menulis (Kitabah), untuk mengungkapkan diri 

secara tertulis 

d. Pembelajaran Bahasa Arab 

Pembelajaran bahasa asing adalah sebuah proses yang kompleks 

dengan berbagai fenomena yang pelik sehingga tidak mengherankan 

kalau hal ini bisa mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap 

orang.
47

Sebenarnya pembelajaran bahasa menjadi hal yang sangat 

penting bagi suatu bangsa-bangsa di dunia.Termasuk diantara bahasa-
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bahasa yang marak dipelajari tersebut adalah bahasa Arab, satu dari 

jutaan bahasa yang dipilih Allah untuk menjadi pengantar wahyu-

Nya.Bahasa Arab merupakan bahasa yang dimina Allah menciptakan 

kecintaan dihati umat manusia kepada bahasa ini. Mereka mendapati 

dalam bahasa arab keistimewaan-keistimewaan yang luar biasa yang 

tidak mereka dapati dalam bahasa lain. Sehingga menempatkan bahasa 

arab sebagai kunci bagi dunia ilmu pengetahuan, pemikiran, 

peradaban, budaya, dan sastra.
48

 

Beberapa pesan dibawah ini, mungkin akan memberikan 

pencerahan kepada kita tentang bagaimana kita harus bersikap 

terhadap bahasa Al-Qur‟an ini :49
 

1) Syafi‟I berkata :”Ummat Islam tidak akan menjadi terbelakang 

dan bercerai berai, jika mereka tidak meninggalkan bahasa mereka 

(bahasa Al-Qur‟an dan Hadist) berpaling kepada bahasa 

Aristoteles. 

2) Hasan Al-Bashry mengatakan: “bahasa asing telah merusak 

mereka”. 

3) Ibnu Taymiyah mengatakan : “sudah barang tentu belajar bahasa 

arab adalah fardu kifayah. Bahasa arab adalah bagian dari agama, 

mempelajarinya adalah wajib. Memahami Al-Qur‟an dan hadist 
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adalah fardhu, keduanya tidak akan bisa dipahami kecuali dengan 

bahasa arab, dan sesuatu yang menyempurnakan kewajiban itu 

hukumnya juga wajib”. Beliau juga mengatakan :”bahasa arab 

adalah syiar islam dan umat islam, bahasa adalah syiar paling 

utama, suatu umat karena bahasa adalah ciri khasnya. 

Musthofa Shadiq Ar-Rofi‟l mengatakan : “tidak hina bahasa 

suatu bangsa, kecuali bangsa itu akan jadi hina, dan tidak jatuh 

martabat bahasa suatu bangsa, kecuali urusan bangsa tersebut akan 

caru,  marut dan hancur. Karena itu penjajah asing memaksakan 

penggunaan bahasa mereka terhadap bangsa terjajah. 

Pembelajaran bahasa arab mempunyai beberapa tujuan yang 

ingin dicapai, mulai untuk studi islam, bisnis, diplomatik, wisata, dan 

lain sebagainya. Dari sekian banyak tujuan tersebut, tujuan untuk studi 

islam dianggap paling dominan, terutama dilingkungan pesantren dan 

lembaga pendidikan islam lainnya. Penggunaan istilah bahasa arab 

untuk studi islam sebenarnya hanya terkait dengan tujuan 

pembelajarannya, diman tujuan akhir dari belajar bahasa arab adalah 

untuk dapat digunakan sebagai alat untuk memahami ajaran-ajaran 

islam yang terkandung dalam sumber-sumber pokok agama islam yaitu 
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Al-Qur‟an dan Hadist serta kitab-kitab turats yang semuanya ditulis 

dengan bahasa arab.
50

 

Sebagai bahasa kitab suci Al-Qur‟an, bahasa arab tidak bisa 

dipisahkan dengan umat islam. Karena itu, pembelajaran bahasa arab 

di Indonesia (di pondok-pondok pesantren) hampir dipastikan bahwa 

tujuannya adalah untuk mengkaji dan memperdalam ajaran islam 

melalui kitab-kitab berbahasa arab dalam bidang tafsir, hadis, fiqih, 

aqidah, tashawuf, dan lain-lainnya.
51

 

Selain dipondok-pondok pesantren, bahasa arab juga diajarkan di 

sekolah-sekolah formal mulai dari tingkat dasar sampai ke perguruan 

tinggi, terutama sekolah-sekolah islam (Madrasah Ibtidaiyah, 

Tsanawiyah, Aliyah) dan PTAIN (UIN/IAIN/STAIN) maupun PTAIS. 

Pembelajaran bahasa arab pada sekolah formal tersebut diatas juga 

terkait dengan bahasa arab sebagai bahasa agama islam (Al-Qur‟an).52
 

Dalam kurikulum bahasa arab untuk Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah 

dan Aliyah, disebutkan bahwa tujuan pengajaran bahasa arab adalah 

agar para siswa memiliki kemahiran berkomunikasi menggunakan 

bahasa arab, baik dalam bentuk komunikasi aktif maupun reseptif atau 
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pasif. Kemahiran berbahasa arab itu dijabarkan dalam kemahiran 

menyimak berbicara, membaca, dan menulis arab.
53

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Peneliti juga melakukan telaah pustaka terhadap hasil penelitian 

terdahulu yang relevan peneliti dengan penelitian yang akan dilakukan. Hasil 

dari telaah pustaka tersebut peneliti menemukan : 

Penelitian yang memiliki keterkaitan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Amrih Setiowati (2013) “PENGEMBANGAN BUKU 

BERBAHASA JAWA BERGAMBAR SEBAGAI PENUNJANG 

PEMBELAJARAN BAHASA JAWA SEKOLAH DASAR”. Penelitian yang 

dilakukan oleh Amrih Setiowati (2013) mengembangkan sebuah buku 

berbahasa jawa bergambar sebagai penunjang pembelajaran bahasa jawa.
54

 

Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan yaitu pada jenis penelitian, 

obyek penelitian, dan salah satu kajian penelitiannya. Jenis penelitian yang 

dilakukan oleh Amrih Setiowati (2013) adalah penelitian pengembangan yang 

menghasilkan sebuah produk buku penunjang berbahasa jawa bergambar yang 

berupa kamus. Jenis penelitian pengembangan ini mampu memberikan 

gambaran kepada peneliti untuk melakukan penelitian pengembangan 

walaupun produk yang dihasilkan berbeda. Amrih Setiowati (2013) 
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menghasilkan sebuah buku penunjang bahasa jawa bergambar dan peneliti 

nantinya akan menghasilkan sebuah buku penunjang bahasa Arab bergambar 

sederhana. Penelitian yang dilakukan Amrih Setiowati (2013) ini sama-sama 

memiliki obyek yaitu siswa Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah. Adapun 

letak perbedaannya adalah pada jenjang yang diteliti. Amrih Setiowati 

menjadikan keseluruhan jenjang siswa SD sebagai objek penelitian. 

Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membatasi objek kajian pada 

studi kasus siswa Madrasah Ibtidaiyah kelas IV. Dalam salah satu kajiannya, 

Amrih Setiowati (2013) melakukan penelitian mengenai gambar sebagai salah 

satu hal yang mampu menarik perhatian siswa. Berdasarkan hipotesis 

penelitiannya, Amrih Setiowati (2013) mengatakan bahwa adanya gambar-

gambar yang sesuai dengan penempatan dapat menambah daya tarik belajar 

anak terhadap buku cerita. Hal ini semakin memperkuat bahwa gambar 

memiliki pengaruh yang besar bagi siswa SD atau Madrasah Ibtidaiyah dalam 

belajar, khususnya dalam belajar bahasa. 

Penelitian lain yang yang memiliki keterkaitan dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Rohman Abdul Aziz (2012) “PENGEMBANGAN 

MODUL DALAM PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI SDI AL 

AZHAR 31 YOGYAKARTA” Penulis berpendapat bahwa penelitian tentang 

pengembangan Modul untuk Bahan Ajar bahasa Arab bagi siswa SDI Al 

Azhar 31 Yogyakarta yang akan peneliti susun ini memiliki beberapa 

perbedaan dengan penelitian di atas, sehingga memungkinkan untuk dikaji 
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lebih lanjut. Beberapa faktor yang membedakan antara lain terletak pada 

subjek penelitian dan latar penelitian. Sedangkan untuk persamaannya terletak 

pada tema yang diangkat dan model penelitian, yakni pengembangan Bahan 

Ajar yang berupa produk, serta metode yang dipakai, yakni Penelitian dan 

Pengembangan, atau lebih popular dikenal dengan istilah R&D (Research and 

Development).
55
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan Research and Development 

(R&D) atau dapat pula disebut sebagai penelitian pengembangan.Dalam 

bidang pendidikan, merupakan hal yang baru. Penelitian dan Pengembangan 

(R&D) adalah proses pengembangan dan validasi produk pendidikan. 
56

 

Model dalam penelitian pengembangan dihadirkan dalam bagian 

prosedur pengembangan, yang biasanya mengikuti model pengembangan 

yang dianut oleh peneliti. Dengan mengikuti model tertentu yang dianut oleh 

peneliti, maka akan diperoleh sejumlah masukan (input) guna dilakukan 

penyempurnaan produk yang dihasilkan, apakah berupa bahan ajar, media, 

atau produk-produk yang lain. Ada beberapa model misalnya model 

konseptual, model prosedural, dan sebagainya.
57

 

Model konseptual adalah model yang bersifat analistis yang 

memberikan atau menjelaskan komponen-komponen produk yang akan 

dikembangkan antar komponennya. Model ini kita jumpai dalam model 

rancangan R2D2. Misalnya, hubungan antar komponen kurikulum secara 
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skematis.
58

 Model prosedural adalah model deskriptif yang menggambarkan 

alur atau langkah-langkah prosedural yang harus diikuti untuk menghasilkan 

suatu produk tertentu. Model-model itu misalnya, model Kaufman, model 

Kemp, IDI, ADDIE, Dick & Carey, Borg&Gall.
59

 

Menurut Richey dan Klein yang dikutip oleh Emzir dasar-dasar 

pengetahuan desain dan pengembangan memiliki enam komponen utama. 

Keenam komponen ini mengarahkan fokusnya pada elemen-elemen yang 

berbeda dari usaha desain dan pengembangan : (a) siswa dan bagaimanakah 

mereka belajar, (b) konteks tempat belajar dan performasi yang muncul, (c) 

hakikat isi pembelajaran dan bagaimana ia diurutkan, (d) strategi dan aktivitas 

pembelajaran yang dilaksanakan, (e) media dan sistem penyampaian yang 

digunakan, dan terakhir (f) perancang itu sendiri dan proses yang mereka 

ikuti.
60

 

Pengertian penelitian pengembangan menurut Borg&Gall yang dikutip 

oleh Punaji Setyosari adalah suatu proses yang dipakai untuk 

mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan.
61

 

Adapun langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian pengembangan menurut 

pendapat Borg dan Gall dalam bukunya Sukmadinata ada sepuluhlangkah, yaitu (1) penelitian 

dan pengumpulan data yang meliputi pengukurankebutuhan, studi literatur, penelitian dalam 

skala kecil, (2) perencanaan danpengembangan produk, (3) pengembangan produk awal, (4) 

uji coba produk awal,(5) penyempurnaan produk awal, (6) uji coba produk yang telah 

disempurnakan,(7) penyempurnaan produk yang telah disempurnakan, (8) pengujian produk 
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yangtelah disempurnakan, (9) uji lapangan produk yag telah disempurnakan, dan 

(10)diseminasi, implementasi serta institusionalisasi.
62

 

Berdasarkan tahapan penelitian yang dikemukakan oleh Borg dan 

Gall,peneliti mengadaptasi tahapan menjadi tujuh tahap.Langkah ini 

diambilkarena menyesuaikan dengan kebutuhan penelitian dan tujuan 

penelitian. Adapuntujuh tahapan penelitian yang akan dilakukan yaitu (1) 

penyusunan konsep teori; (2) analisis kebutuhan; (3) pembuatan prototipe; (4) 

uji ahli; (5) revisi produk; dan(6) uji coba ke siswa (7) desiminasi. 

Tahap pertama yang dilakukan dalam rangka mengembangkan prototipe 

ini adalah penyusunan konsep teori yang berisikan kegiatan mencari 

sumberpustaka dan hasil penelitian yang relevan.
63

 

Tahap berikutnya adalah tahap analisis kebutuhan. Pada tahap ini 

akandilakukan aktivitas mencari data yang dibutuhkan dalam menyusun 

bahan ajarbahasa Arab bergambar untuk siswa kelas IV MIN Klagenserut 

Jiwan Madiun.Dengan memberikan angket analisis kebutuhan untuk  di isi 

oleh ibu Musrifah, S.Ag guru bahasa Arab MIN Klagenserut Jiwan Madiun.
64

 

Pada tahap ketiga merupakan tahap awal pembuatan prototipe 

bukuberbahasa Arab bergambar, meliputi kegiatan: (a) mencari tema besar 

kosakatadan gambar yang akan dikembangkan untuk bahan ajar bahasa Arab 

bergambaruntuk anak MI kelas IV, (b) pengkajian format bahan ajar bahasa 
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Arab bergambar untukanak MI kelas IV; dan (c) menyusun bahan ajar bahasa 

Arab bergambar untuk anak MI kelas IV dengan dibantu oleh UTERO 

DESIGN. 

Tahap keempat merupakan tahap pengujian hasil 

pengembanganprototipe pertama kepada para ahli. Hasil dari pengembangan 

bahan ajar bahasa arab bergambar akan diujikan kelayakannya kepada para 

ahli yang terdiri dari guru dan dosen ahli. Untuk penilaian uji kelayakan 

desain grafis dinilai oleh bapak Ahmad Syaikhudin, M.Pd, Faiq Ainurrofiq, 

MA, ibu Alibaul Chusna, dan Musrifah, S.Ag dengan mengisi angket uji 

kelayakan desain grafis yang diberikan oleh peneliti. Sedangkan untuk 

penilaian ketepatan kosakata (mufradad) dinilai oleh bapak Faiq Ainurrofiq, 

MA, ibu Alibaul Chusna dan Musrifah, S.Ag dengan mengisi angket uji 

ketepatan kosakata (mufradad) yang diberikan oleh peneliti.
65

 

Tahap kelima yaitu revisi prototipe bahan ajar bahasa Arab 

bergambaruntuk anak MI kelas IV yang meliputi; (a) mengidentifikasi dan 

mendata hasil penilaian dari guru dan para ahli; (b) mengolah data penelitian; 

(c) menemukan kesalahan dan kelemahan pada produk (d) melakukan 

perbaikan pada produk. 

Tahap selanjutnya melakukan uji coba produk yang telah diperbaiki 

kepada pengguna yakni siswa. Uji coba dilakukan dengan cara memberikan 

kamus bergambar bahasa Arab untuk kelas IV ketika pembelajaran bahasa 
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Arab. Setelah selesai pembelajaran peneliti memberikan angket penilaian 

terhadap kamus bergambar aku cinta bahasa Arab untuk klas IV  kepada siswa 

untuk di isi.
66

 

Tahap terakhir yakni desiminasi, yaitu menyampaikan hasil 

pengembangan bahan ajar bahasa Arab bergambar untuk kelas IV MIN 

kepada para pengguna dan professional melalui forum pertemuan atau 

menuliskan dalam jurnal. 

Tahap-tahap pembuatannya dapat divisualisasikan dalam bagan 

berikut:
67

 

Bagan 3.1 Desain Model Pengembangan ProseduralAdaptasi Peneliti dari 

Borg&Gall 
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B. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian menurut Arikunto yang dikutip oleh Amrih Setiowati 

adalah benda, hal atau orang tempat data untuk variabel melekat, dan yang 

dipermasalahkan.
68

Sesuai dengan fokus penelitian, yaitu pengembangan buku 

berbahasa Arab bergambar untuk anak MI, subyek penelitian dalam penelitian 

ini sebagai berikut dibagi menjadi dua tahap. Subyek penelitian pada tahap 

analisis kebutuhan adalah guru, sedangkan subyek penelitian pada uji 

kelayakan produk adalah satu guru, tigadosen ahli, dan 24 siswa. 

1.  Guru 

Subyek penelitian yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah guru 

kelas tingkat satuan pendidikan MI yang mengampu mata pelajaran 

bahasa Arab. Subyek penelitian difokuskan pada seorang guru yang 

mengampu mata pelajaran bahasa Arab yang mengajar pada kelas IV yang 

di observasi. 

Pada pengujian pertama peneliti menyerahkan beberapa angket 

analisis kebutuhan guru untuk di isi oleh ibu Musrifah, S.Ag.Langkah 

berikutnya adalah mengolah data yang berupa data analisis kebutuhan 

menjadi bahan penyusunan buku berbahasa Arab bergambar. 

Pada pengujian kedua peneliti sudah membawa produk buku 

berbahasa Arab bergambar untuk dinilai kesesuaiannya dengan alat ukur 

berupa form penilaian yakni penilaian desain grafis dan ketepatankosakata 

                                                           
68

Ibid.,31. 



50 
 

 

 

(mufrodad). Aktivitas ini digunakan untuk menyempurnakan produk yang 

telah dibuat pada tahap sebelumnya. 

2. Ahli 

Ahli yang bertindak sebagai penguji merupakan dosen atau pakar 

dalam bidang perkembangan bahasa Arab, desain grafis, media, dan buku 

teks. Ahli akan dihadirkan dalam penelitian penilaian produk. Untuk 

penilaian uji kelayakan desain grafis dinilai oleh bapak Ahmad 

Syaikhudin, M.Pd, Faiq Ainurrofiq, MA, ibu Alibaul Chusna, dan 

Musrifah, S.Ag dengan mengisi angket uji kelayakan desain grafis yang 

diberikan oleh peneliti. Sedangkan untuk penilaian ketepatan kosakata 

(mufradad) dinilai oleh bapak Faiq Ainurrofiq, MA, ibu Alibaul Chusna 

dan Musrifah, S.Ag dengan mengisi angket uji ketepatan kosakata 

(mufradad) yang diberikan oleh peneliti. 

3. Siswa 

Bahan ajar bahasa Arab bergambar yang sudah direvisi akan 

diujicobakan pada siswa kelas VI MIN Klagenserut Jiwan Madiun. 

C. Obyek Penelitian 

Obyek dalam pengembangan bahan ajar bahasa Arab bergambar ini 

adalah kamus bergambar bahasa arab untuk kelas IV MIN. 
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D. Jenis Data 

1. Jenis Data Pengembangan 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini 

adalah pendekatan kualitatif, metode deskriptif. Peneliti mendeskripsikan 

bentuk mufrodat (kosakata) bahasa Arab yang terdapat dalam buku 

bahasa Arab pegangan siswa kelas IV MIN Klagenserut Jiwan Madiun 

dan mengembangkannya dalam bentuk kamus bergambar bahasa Arab. 

Data dalam penelitian ini mengenai kebutuhan pengembangan panduan 

membuat bahan ajar bahasa Arab bergambar untuk anak MI. 

2. Jenis Data Uji Coba Bahan Ajar 

Data hasil uji coba dalam penelitian ini adalah data verbal dan skor 

nilai.Data verbal berupa catatan, saran, kritik, komentar, koreksi, usul 

langsung dari pakar dan guru sesuai dengan bidangnya.Data uji coba yang 

diperoleh dari skor nilai dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan untuk 

menilai dan merevisi tingkat kebenaran atau validitas suatu produk.
69

 

3. Instrumen Penelitian 

Gambaran umum tentang instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel kisi-kisi 3.1 berikut ini. 
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Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen Penelitian
70

 

Data Subyek Instrumen Obyek 

Kebutuhan 

pengembangan 

prototipe buku 

berbahasa Jawa 

bergambar untuk 

anak MI 

 Guru mata 

      pelajaran bahasa 

      arab 

 

 

 

  Para Ahli 

(dosen)  Siswa 

 

Observasi 

Studi pustaka 

Dokumentasi 

Wawancara 

Angket kebutuhan 

Angket penilaian 

buku bahasa arab 

bergambar 

Angket penilaian 

buku bahasa arab 

bergambar 

Angket penilaian 

buku bahasa arab 

bergambar 

Kamus 

bergambar 

bahasa Arab 

untuk kelas IV 

MIN 

 

Angket digunakan untuk menghimpun data dari guru, ahli (dosen), 

maupun siswa.Data yang diperoleh adalah data verbal berupa catatan, 

komentar, saran, kritik, dan usul langsung yang dituliskan pada angket 

maupun bahan pembelajaran.Saran disampaikan secara tertulis dan bila 

peneliti belum paham dapat diklarifikasi secara lisan pada subjek coba 

dengan wawancara bebas. 

a. Angket Kebutuhan Pengembangan Buku Bahasa Arab 

Bergambar 

Angket kebutuhan prototipe buku bahasa Arab bergambar untuk 

anak MI ini yaitu angket kebutuhan guru. Data yang diperoleh dari 

angket ini akan menjadi bahan pengembangan prototipe bahasa Arab 

                                                           
70

Amrih Setiowati, Pengembangan Buku Berbahasa Jawa Bergambar Sebagai Penunjang 
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bergambar untuk anak kelas IV MI. Untuk memperoleh gambaran 

tentang angket ini dapat dilihat pada tabel3.2 kisi- kisi angket 

kebutuhan guru terhadap buku bahasa Arab bergambar. 

Tabel 3.2 Angket Kebutuhan Guru
71

 

No Aspek Indikator Nomor Soal 

1 Pengetahuan 

guru tentang 

kamus 

1. Pengetahuan guru tentang 

kamus 

2. Pengetahuan guru tentang 

fungsi kamus 

3. Pengetahuan guru tentang 

jenis-jenis kamus 

1 

2,3 

 

4 

 

2 Kebutuhan 

guru 

terhadap 

kamus 

bergambar 

bahasa arab 

sebagai buku  

penunjang 

1. Pengetahuan guru tentang 

kamus bergambar 

2. Pengetahuan tentang buku  

Penunjang bahasa arab 

3. Buku apa saja yang digunakan 

dalam mengajar bahasa arab 

4. Kosakata bahasa arab 

5. Komponen isi dari kamus 

bahasa arab bergambar 

5,6 

 

7 

 

8 

 

9 

10 

 

3 Kebutuhan 

guru 

terhadap 

desain 

kamus 

bergambar 

bahasa arab 

1. Ukuran kamus bergambar 

bahasa arab 

2. Warna sampul 

3. Jenis sampul 

4. Jenis warna 

5. Kombinasi warna 

6. Jenis gambar 

7. Jumlah jenis huruf 

8. Judul yang tepat 

9. Jenis huruf 

10. Ukuran huruf 

11. Jenis kertas 

11 

 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

4 Saran umum 

dalam 

pengembang

an  

bahasaarab 

untuk kelas 

IV MI 
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b. Angket Penilaian Prototipe Buku Bahasa Arab Bergambar 

Angket penilaian ini akan mengupas segala sesuatu yang 

terdapat di dalam prototipe buku bahasa Arab bergambar untuk 

siswa kelas IV Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar.Angket ini 

akan diberikan kepada guru dan dosen ahli. Gambaran 

mengenaiangket penelitian ini dapat dilihat pada tabel kisi- kisi 

3.3 berikut ini. 

Tabel 3.3 Angket Penilaian Prototipe Buku Bahasa Arab 

Bergambar Kelas IV MI
72

 

No Aspek Indikator Nomor 

Soal 

Uji Kelayakan Desain Grafis 

1 Perpaduan 

warna 

1. Sangat baik 

2. Baik 

3. Cukup baik 

4. Kurang baik 

1 

2 Keserasian 

gambar dengan 

mufrodat 

(kosakata) 

1. Sangat baik 

2. Baik 

3. Cukup baik 

4. Kurang baik 

2 

3 Ketepatan jenis 

tulisan 

1. Sangat baik 

2. Baik 

3. Cukup baik 

4. Kurang baik 

3 

4 Ketepatan 

ukuran tulisan 

abjadnya 

1. Sangat baik 

2. Baik 

3. Cukup baik 

4. Kurang baik 

4 

5 Ketepatan 

ukuran tulisan 

arabnya 

1. Sangat baik 

2. Baik 

3. Cukup baik 

4. Kurang baik 

5 

6 Ketepatan letak 

halaman 

1. Sangat baik 

2. Baik 

3. Cukup baik 

4. Kurang baik 

6 
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Uji Ketepatan Kosakata 

1 Kosakata 1. Tepat 

2. Tidak tepat 

1-31 

2 Saran umum 

dalam penilaian 

prototipe kamus 

bahasa arab 

bergambar 

untuk kelas IV 

MI 

  

 

4. Teknik Analisis Data 

Adapun teknik analisis data dibagi menjadi beberapa subbab yaitu 

(1) analisis data kebutuhan prototipe, dan (2) analisis data penilaian guru 

dan ahli. 

a. Analisis Data Kebutuhan Prototipe
73

 

Analisis dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, 

yaitu mengarah pada menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan,  

mentransformasikan data mentah yang ada di lapangan. Dari data ini 

akan dikembangkan menjadi sebuah referensi bahan ajar bahasa Arab 

bergambar. 

b. Analisis Data Uji Ahli
74

 

Untuk menganalisis data hasil uji ahlimenggunakan teknik 

analisis datasecara kualitatif.Data kualitatif diperoleh dari 

angket.Analisis data yangdikumpulkan memungkinkan peneliti untuk 
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mengambil beberapa hal yang perludilakukan revisi prototipe dan 

beberapa rekomendasi untuk perbaikan prototipe. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN  

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Profil MIN Klagenserut Jiwan Madiun 

      1. Nama Madrasah :  MIN Klagenserut Kabupaten Madiun 

      2. Alamat Madrasah  

 a.  Jalan :  Jl. Bungkus No. 1 

 b.  Desa :  Klagenserut 

 c.  Kecamatan :  Jiwan 

 d.  Kabupaten :  Madiun 

 e.   Latitude   (Lintang) :  - 1595137 

 f.   Longitude (Bujur) :  1494467 

 g   Propinsi :  Jawa Timur  Kode Pos : 63161 

 h.   Nomor Telepon :  0351 – 492621  

 i.    Email : minklagenserut@yahoo.co.id 

3. Status Sekolah :  Negeri 

4. Akreditasi 

 a.  Nomor :  Dd.028087 

 b.  Tanggal :  30Oktober 2010 

 c.  Terakreditasi :  A 
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      5.  NSM :  111135190002 

      6. Tahun Berdiri :  1 Januari 1948 

      7. Tahun Penegerian :  10 September 1970 

      8. Nama Kepala Madrasah :  Ummu Nadifah, S.Pd.I 

      9. SK Kepala Madrasah 

     a. Nomor :   Kw.13.19/ 01 / Kp.07.6 / 746 /2013 

 b.  Tanggal :  11 Maret 2013 

2. Visi dan Misi MIN Klagenserut Jiwan Madiun 

a. Visi MIN Klagenserut Jiwan Madiun 

Ber-Imtaq, Ber-Iptek, Berkompetitif di era global, berbudaya, 

mengelola, dan melindungi lingkungan sehat serta lingkungan hidup. 

b. Misi MIN Klagenserut Jiwan Madiun 

1) Mewujudkan generasi islami yang beriman dan bertaqwa 

berpedoman pada Al-Qur‟an dan Al-Hadits. 

2) Meningkatkan keunggulan ilmu pengetahuan, seni budaya dan 

teknologi dengan pembelajaran berbasis informasi dan 

teknologi (IT). 

3) Menyelenggarakan proses pembelajaran bermutu, mampu 

berprestasi di bidang akademik dan non akademik dengan 

berwawasan global. 

4) Membudayakan pengelolaan lingkungan madrasah yang bersih 

dan sehat. 
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5) Mengupayakan perlindungan, pelestarian dan pengelolaan serta 

mencegah pencemaran/kerusakan lingkungan hidup. 

B. Hasil Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab Bergambar Untuk Kelas 

IV MI 

1. Deskripsi Kebutuhan Pengembangan Bahan AjarBahasa Arab 

Bergambar Untuk Kelas IV MI 

Dari hasil penelitian melalui wawancara dan angket berkaitan 

tentang kebutuhan guru terhadap isi buku, peneliti dapat menyimpulkan 

sebagai berikut : 

Tema kosakata yang disarankan oleh narasumber/responden adalah 

alat-alat sekolah dan macam-macam profesi.Responden juga 

menyarankan agar mengembangkan desain dari tata bahasa yang terdapat 

pada setiap pembelajaran, hal tersebut dimaksudkan agar siswa tertarik 

untuk belajar tata bahasa. 

a. Selain isi pengembangan bahan ajar ini dilengkapi komponen buku 

lainnya seperti halaman judul, kata pengantar, daftar isi, dan biografi 

penulis. 

b. Ukuran bahan ajar yang dibutuhkan adalah 23,5 cm x 16,5 cm. 

c. Warna sampul dominan cerah. 

d. Jenis sampul yang dipakai adalah soft cover. 

e. Jumlah kombinasi warna sampul adalah lebih dari tiga warna yaitu 

merah, jingga, kuning, hijau, dan unggu. 
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f. Jenis gambar yang dipakai berupa gambar desain grafis. 

g. Jenis huruf yang ditampilkan berjumlah dua yakni Times New Roman 

dan Comic San Ms karena merupakan jenis huruf yang relatif 

sederhana. Untuk ukuran huruf 12pt. 

h. Judul yang tepat untuk bahan ajar pengembangan bahasa arab 

bergambar kelas IV MI adalah “Kamus Bergambar Bahasa Arab”. 

2. Pembuatan Prototipe Bahan Ajar Bahasa Arab Bergambar 

Peneliti akan memaparkan tahap pembuatan prototipe bahan ajar 

bahasa arab bergambar untuk kelas IV MI. Pemaparan itu berkaitan 

dengan desain buku misalnya warna sampul, jenis tulisan, ukuran tulisan, 

dan keserasian gambar. Prototipe ini menyajikan kosakata bahasa arab, 

oleh karena itu hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan kosakata perlu 

dijabarkan. 

Tema kosakata yang disarankan oleh responden/narasumber adalah 

alat-alat sekolah, macam-macam profesi, dan juga menyertakan desain 

untuk tata bahasa pada tiap-tiap pembelajaran. Namun peneliti akan 

mengembangkan keseluruhan desain kosakata yang terdapat pada buku 

pegangan siswa yang meliputi enam pembelajaran. Hal tersebut 

dimaksudkan agar siswa tertarik untuk belajar keseluruhan pembelajaran 

yang terdapat pada buku pegangan siswa bahasa arab untuk kelas IV MI. 
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Untuk tata bahasa peneliti akan mendesain di bagian lay out dan 

kombinasi jenis tulisan dan warna nya semenarik mungkin. 

Warna sampul bahan ajar yang diharapkan dari 

narasumber/responden dominan cerah.Dengan demikian peneliti 

menggunakan kombinasi warna merah, biru, jingga, hijau, dan 

kuning.Sampul dirancang dengan komposisi warna, gambar, dan tulisan 

yang sesuai. Pada sampul depan terdapat ke enam gambar pembelajaran 

yang masing-masing kosakatanya terdapat di dalam kamus tersebut, 

selain itu ada gambar animasi islami. Pada sampul belakang prototipe 

disertai biografi penulis dan juga gambar animasi islami dilengkapi kata 

Assalamu’alaikum.Penataantulisan pada sampul buku disusun sedemikian 

rupa sehingga para pembaca tertarik untuk membacanya. Judul diletakkan 

pada tengah lembar kertas sampul depan. Jenis dan ukuran huruf pun 

disesuaikan agar terkesanindah dan menarik pembaca. 

Peneliti menggunakan kombinasi jenis hurufSHOWCARD 

GOTHIC 51 pt, Valken 72 pt dan 24 pt, Times New Roman12 pt pada 

sampul depan. Pada sampul dalam menggunakan kombinasi jenis huruf 

Snap ITC 33 pt dan Arial 24 pt. Pada kata pengantar menggunakan 

kombinasi hurufValken 16 pt, Times New Roman Bold 36 pt dan Times 

New Roman 12 pt. Untuk jenis tulisan arab menggunakan traditional 

Arabic. Pada sampul belakang biografi penulis di tulis menggunakan jenis 
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hurufValken 16 pt dan Times New Roman 12 pt, dengan penulisan 

dibuat paragraf. 

Berdasarkan hasil angket analisis kebutuhan guru yang telah diisi 

bu Musrifah, S.Ag guru mata pelajaran bahasa Arab kelas IV MI, judul 

yang tepat untuk pengembangan bahan ajar bahasa Arab bergambar kelas 

IV MI yakni Kamus Bahasa Arab Bergambar. 

Ukuran buku yang dipilih berukuran 23,5 cm x 16,5 cm, ukuran 

bahan ajar tersebut praktis dibawa kemana-mana dan mudah dibaca. 

Berdasarkan hasil angket yang diisi oleh responden, jenis sampul yang 

digunakan untuk buku ini adalah menggunakan jenis sampul soft 

cover.Selain karena hasil dari keterbutuhan guru, peneliti juga 

berpendapat bahwa sampul ini lebih praktis untuk dibawa karena tidak 

berat. Oleh karena itu, peneliti menggunakan sampul soft cover untuk 

mengembangkan bahan ajar.  

Bagian kelengkapan bahan ajar terdiri atas pendahuluan, isi, dan 

penutup.Pada bagian pendahuluan, peneliti mencantumkan, halaman 

judul, kata pengantar, dan daftar isi. Pada bagian isi peneliti menyajikan 

beberapa kosakata yang terdapat pada enam pembelajaran bahasa Arab 

kelas IV MI meliputi pembelajaran macam-macam profesi, pembelajaran 

alat-alat sekolah, pembelajaran memperkenalkan diri, pembelajaran 

anggota keluarga, pembelajaran alamat, dan pembelajaran keluarga di 

rumah. Pada bagian penutup dilengkapi biografi penulis. 
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Berkaitan dengan tata letak bahan ajar, peneliti mendesain lay out 

semenarik mungkin, mengingat sasaran buku penunjang ini adalah siswa 

MI. Hal ini dilakukan agar mereka tidak bosan membaca bahan ajar 

Bahasa Arab Bergambar tersebut. Dengan demikian, materi-materi yang 

terkandung di dalam Buku Bahasa Arab Bergambar dapat tersampaikan 

dengan baik. 

Jumlah halaman pada produk uji coba berjumlah 32 halaman, 1 

halaman judul, 1 halaman daftar isi, 1 halaman kata pengantar, 29 

halaman isi, dan 1 halaman biografi penulis. 

Prototipe uji coba Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab 

Bergambar Untuk Kelas IV MI dapat dilihat lengkap di lampiran halaman 

74. 

C. Analisis Data 

1. Analisis Data Kelayakan Desain Grafis 

Analisis data uji coba terhadap pakar/ahli dan guru mata pelajaran 

bahasa arab kelas IV mengenai kelayakan desain grafis yang meliputi 1) 

perpaduan warna, 2) keserasian gambar dengan mufrodat (kosakata), 3) 

ketepatan jenis tulisan, 4) ketepatan ukuran tulisan abjadnya, 5) ketepatan 

ukuran tulisan arabnya, 6) ketepatan letak halaman mendapatkan penilaian 

“sangat baik”, “baik”,”cukup baik”, dan “kurang baik” oleh ahli 1, ahli 2, 

ahli 3 dan guru. Data temuan hasil uji coba ahli dan guru terhadap 
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kelayakan desain grafis ditunjukkan pada tabel 4.1 berikut.Data asli untuk 

masing-masing ahli dapat dilihat di lampiran halaman 77. 

Tabel 4.1 Data Temuan Uji Coba Ahli dan Guru Terhadap 

Kelayakan Desain Grafis
75

 

Kriteria Uji Ahli 1 (dosen) Uji Ahli 2 

(dosen) 

Uji Ahli 3 

(dosen) 

Guru 

Penilaian 

S

B 

B CB K

B 

S

B 

B C

B 

K

B 

S

B 

B C

B 

K

B 

S

B 

B C

B 

K

B 

1. Perpaduan Warna √     √    √    √   

2. Keserasian 

gambar dengan 

mufrodat 

(kosakata) 

 √    √     √   √   

3. Ketepatan jenis 

tulisan 
  √    √    √     √ 

4. Ketepatan ukuran 

tulisan abjadnya 
√    √     √    √   

5. Ketepatan ukuran 

tulisan arabnya 
√    √     √    √   

6. Ketepatan letak 

halaman 
√    √     √    √   

 

Keterangan : 

SB = Sangat Baik 

B = Baik 

CB= Cukup Baik 

KB = Kurang Baik 

 

Berdasarkan data yang dihimpun dari hasil uji coba terhadap 24 

siswa kelas IV MIN Klagenserut Jiwan Madiun tentang desain 

pengembangan bahan ajar bahasa arab bergambar yang meliputi : 1) 

ketertarikan belajar dengan adanya gambar 2) kesesuaian 

kosakata/mufradad dengan gambar 3) kegunaan gambar dalam membantu 
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memahami materi 4) kemudahan belajar sendiri dengan adanya kamus 

bergambar 5) kemudahan memahami kosakata/mufradad yang terdapat 

pada kamus bergambar bahasa arab dan 6) kesesuaian pewarnaan dalam 

kamus bergambar bahasa arab. Menunjukkan bahwa semua siswa sepakat 

dengan menjawab “ya”.Data temuan hasil uji coba siswa ditunjukkan 

pada tabel 4.2 berikut.Data uji coba yang telah diisi masing-masing siswa 

dapat dilihat pada lampiran halaman 79. 

Tabel 4.2 Data Temuan Hasil Uji Coba Siswa
76

 

No Kriteria Penilaian 

Ya Tidak 

1. Apakah dengan gambar itu menambah 

ketertarikanmu dalam belajar? 

24 siswa - 

2. Apakah gambar yang ada sesuai 

dengan kosakata/mufradadnya? 

24 siswa - 

3. Apakah gambar-gambar yang ada 

sudah membantu memahami materi? 

24 siswa - 

4. Apakah kamus bergambar arab 

indonesia memudahkan mu untuk 

belajar sendiri? 

24 siswa - 

5. Apakah kosakata/mufradad dalam 

kamus bergambar arab indonesia 

mudah kamu pahami? 

24 siswa - 

6. Apakah pewarnaan dalam kamus 

bergambar arab indonesia sudah 

sesuai? 

24 siswa - 

 

2. Analisis Data Ketepatan Kosakata (Mufradad) 

Analisis data uji coba bahan ajar terhadap pakar/ahli dan guru mata 

pelajaran bahasa arab kelas IV MI mengenai ketepatan kosakata mendapat 

penilaian “tepat” dan “tidak tepat”selain memberikan penilaian tersebut 

pakar/ahli dan juga guru memberikan banyak koreksi sekaligus 
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pembenaran. Kesalahan mengenai kosakata meliputi spasi antar kata dan 

juga penulisan kosakata.Data lengkap uji coba pakar/ahli dan guru dapat 

dilihat pada lampiran halaman 74. 

D. Revisi Produk 

Berdasarkan data yang terangkum oleh peneliti banyak terdapat 

kesalahan yang harus diperbaiki baik dari segi desain maupun ketepatan 

kosakata. Beberapa deskripsi perbaikan yang peneliti rangkum adalah sebagai 

berikut : 

1. Mengganti judul bahan ajar menjadi “Kamus Bergambar Aku Cinta 

Bahasa Arab”. 

2. Mengganti jenis tulisan Times New Roman menjadi Comic Sans MS 

untuk tiap judul pembelajaran pada halaman sampul. 

3. Meniadakan angka arab pada tiap-tiap judul pembelajaran. 

4. Meniadakan kata pelajaran pada tiap-tiap judul pembelajaran. 

5. Meniadakan paragraf pendukung yang terdapat pada pergantian halaman 

tiap-tiap pembelajaran, lebih tepatnya berada dibawah gambar. 

6. Mengganti beberapa gambar yang kurang sesuai baik kurang sesuai 

dengan kosakata maupun gambar yang dinilai kurang islami. 

7. Meniadakan desain untuk tata bahasa. 

8. Melakukan peninjauan ulang kosakata dengan buku sehingga ditemukan 

kata yang sesuai. 
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9. Membenahi spasi antar kata pada tulisan arabnya. 

10. Meniadakan kata kosakata yang tertulis huruf abjad maupun huruf arab 

yang terdapat pada pojok atas tiap halaman. 

11. Meniadakan kata perintah yang tertulis dengan huruf arab pada tiap 

halaman. 

Perbaikan prototipe bahan ajar bahasa arab bergambar dimulai dari 

sampul depan. Berdasarkan masukan dari ahli bapak Ahmad Syaichudin, 

M.Pd, dan ibu Alibaul Chusna mengganti jenis tulisan pada judul tiap-tiap 

pembelajaran disitu terlihat kombinasi jenis tulisan, hal tersebut dimaksudkan 

agar terlihat menarik dan memancing anak untuk lebih semangat dalam 

belajar bahasa arab dengan menggunakan buku penunjang bahasa arab 

bergambar. 

Selain pada desain judul bahan ajar juga mengalami perubahan menjadi 

“Kamus Bergambar Aku Cinta Bahasa Arab”yang semula berjudul “Kamus 

Bergambar Indonesia Arab”. Hal ini dipilih peneliti karena berdasarkan 

masukan ahli bapak Faiq Ainurrofiq, MA mengingat kosakata pada kamus 

tersebut sama dengan kosakata yang terdapat pada buku pegangan siswa 

bahasa arab kelas IV, perbedaannya mengembangkan desain nya dengan 

memberikan gambar ilustrasi dari kosakata dan juga menambahkan lay out 

dengan desain semenarik mungkin. Dengan demikian peneliti mengambil 

kesimpulan berdasarkan masukan ahli melalui wawancara langsung judul 
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buku sama dengan buku pegangan siswa bahasa arab kelas IV MI, hanya saja 

menambahkan kata Kamus Bergambar. 

Selanjutnya perbaikan pada halaman isi, disini banyak perbaikan yang 

dilakukan oleh peneliti, seperti halnya meniadakan angka arab pada tiap-tiap 

judul pembelajaran, meniadakan kata pelajaran pada tiap-tiap judul 

pembelajaran, meniadakan paragraf pendukung yang terdapat pada pergantian 

halaman tiap-tiap pembelajaran, lebih tepatnya berada dibawah gambar, 

mengganti beberapa gambar yang kurang sesuai baik kurang sesuai dengan 

kosakata maupun gambar yang dinilai kurang islami, meniadakan desain 

untuk tata bahasa, melakukan peninjauan ulang kosakata dengan buku 

sehingga ditemukan kata yang sesuai, membenahi spasi antar kata pada tulisan 

arabnya, meniadakan kata kosakata yang tertulis huruf abjad maupun huruf 

arab yang terdapat pada pojok atas tiap halaman, meniadakan kata perintah 

yang tertulis dengan huruf arab pada tiap halaman. 

Setelah membahas perbaikan pada halaman isi, pada bagian penutup 

berdasarkan hasil data yang terangkum oleh peneliti tidak ditemukan 

kesalahan.Untuk menambah kelengkapan bahan ajar, bagian terakhir bahan 

ajar ini dilengkapi dengan biodata penulis.Halaman ini berisi deskripsi biodata 

penulis bahan ajar secara singkat disertai foto. 

Jumlah halaman setelah proses revisi berubah menjadi 1 halaman 

sampul, 1 halaman kata pengantar, 1 halaman daftar isi, 19 halaman isi, dan 1 

halaman biografi penulis yang semula jumlah halaman pada produk uji coba 
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berjumlah 32 halaman, 1 halaman judul, 1 halaman daftar isi, 1 halaman kata 

pengantar, 29 halaman isi, dan 1 halaman biografi penulis. 

Produk revisi dapat dilihat lengkap pada lampiran halaman 75. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Implementasi Model Prosedural Pengembangan bahan ajar bahasa Arab 

ini dilakukan melalui tujuh tahap, dimulai dari tahap pertama penyusunan 

konsep teori dari tahap tersebut menemukan teori yang relevan dengan 

penelitian yang akan dilakukan, tahap kedua analisis kebutuhan dari tahap 

tersebut memperoleh gambaran  pembuatan produk awal pengembangan 

bahan ajar bahasa Arab bergambar, tahap ketiga pembuatan produk dari 

tahap tersebut menghasilkan produk awal pengembangan bahan ajar 

bahasa Arab bergambar, tahap keempat pengujian hasil pengembangan 

prototipe kepada para ahli dari tahap tersebut menemukan kekurangan 

yang ada  pada produk pengembangan bahan ajar bahasa Arab bergambar, 

tahap kelima revisi produk kepada siswa dan tahap terakhir yakni 

desiminasi dapat dimanfaatkan secara lebih luas. 

2. Hasil pada uji model prosedural kelayakan desain grafis bahan ajar bahasa 

Arab bergambar dinilai baik oleh para ahli, sedangkan pada uji ketepatan 

kosakata oleh ahli dinilai cukup tepat. Secara keseluruhan hasil penelitian 

ini diperoleh bahwa produk bahan ajar bahasa Arab bergambar yang 

dikembangkan layak digunakan untuk siswa kelas IV MI/SD. 

B. Saran 
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Prototipe hasil pengembangan ini dapat dimanfaatkan secara luas 

oleh pihak-pihak selain guru dan siswa.Di samping itu, prototipe ini juga 

dapat dikembangkan lebih lanjut untuk memaksimalkan manfaat yang 

diperoleh.Uraian mengenai saran pemanfaatan, desiminasi, dan 

pengembangan prototipe lebih lanjut adalah sebagai berikut. 

1. Saran Pemanfaatan 

a. Menyampaikan prototipe kepada guru sebagai alternatif bahan ajar 

penunjang pembelajaran bahasa arab untuk kelas IV MI. 

b. Menyampaikan prototipe penelitian kepada siswa sebagai alternatif 

sumber belajar pada pembelajaran bahasa arab untuk kelas IV MI. 

2. Desiminasi 

a. Penyebarluasan informasi hasil penelitian melalui jurnal penelitian. 

Informasi mengenai hasil penelitian yang berupa pengembangan bahan 

ajar bahasa arab yang di desain oleh peneliti menjadi sebuah kamus  

bergambar bahasa arab, dapat disebarluaskan melalui jurnal penelitian 

agar bahan ajar ini dapat dimanfaatkan secara lebih luas. 

b. Menindaklanjuti pengenalan produk yang telah dihasilkan dengan cara 

menginformasikan produk kepada guru dan forum MGMP. Hal tersebut 

dilakukan agar informasi mengenai bahan ajar berupa kamus bergambar 

bahasa arab tidak hanya diketahui oleh kalangan tertentu saja, tetapi juga 

dapat dimanfaatkan oleh para guru dari daerah laian yang tergabung dalam 

MGMP. 
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3. Pengembangan Produk Lebih Lanjut 

Guru adalah pihak yang memahami betul kebutuhan dalam bidang 

mengajar. Oleh karena itu, guru dapat mengembangkan bahan ajar yang 

sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai 

dengan baik. 
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