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ABSTRAK 

Putri, Mutiara Kamelia Ali. 2013. ENSIKLOPEDIA SEBAGAI PENUNJANG 

MATERI PEMBELAJARAN BAHASA ARAB DI R.A PLUS QIRAATI 

IQBAL JEPARA. Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab. Jurusan 

Bahasa dan Sastra Asing, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing I: Retno Purnama Irawati, S.S., M.A. 

Pembimbing II: Zukhaira, S.S., M.Pd. 

Kata Kunci:  Ensiklopedia, materi pembelajaran, bahasa Arab 

Bahasa sebagai alat yang sangat penting, memiliki fungsi yang signifikan 

bagi manusia (Djamarah 2008:46). Paling tidak, ada dua fungsi bahasa, yaitu: 

pertama, bahasa sebagai sarana pembangkit dan pembangun perhubungan yang 

memperluas pikiran seseorang sehingga kehidupan mental seorang individu 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan mental kelompok. Kedua, 
bahasa sebgai sarana yang mempengaruhi kepribadian. Ensiklopedia bahasa Arab 

merupakan kumpulan informasi yang memuat materi pelajaran bahasa Arab untuk 

menggambarkan lebih jelas mengenai arti dari sebuah kosakata. Ensiklopedia 

bahasa Arab ini memuat materi-materi pelajaran bahasa Arab untuk tingkat R.A 

yang disusun sesuai dengan kurikulum R.A. Berdasarkan penjelasan tersebut 

perlu diadakannya pengembangan bahan ajar untuk membantu meningkatkan 

kualitas belajar bahasa Arab anak di tingkat R.A, oleh karena itu penelitian ini 

akan mengembangkan Ensiklopedi sebagai penunjang materi pembelajaran bahasa 

Arab di R.A. 

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif dengan desain 

penelitian dan pengembangan (research and developnment). Penelitian dan 

pengembangan adalah penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk 

tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono 2010:407). 

Hasil penelitian ini adalah: 1.Kebutuhan guru R.A Plus Qiraati Iqbal 

terhadap ensiklopedi bahasa Arab, ensiklopedi dibuat menyesuaikan dengan 

materi yang ada di R.A dan mengambil tema “Alam Semesta”. Ensiklopedi dibuat 

dalam bentuk besar sesuai dengan ukuran ensiklopedi pada umumnya. Warna 

pada gambar ensiklopedi dibuat mencolok untuk menarik perhatian anak. 2. 

Penilaian dan saran perbaikan terhadap ensiklopedi yang diberikan oleh ahli 

bahasa, ahli media, dan guru, diperoleh hasil: (a) penilaian dan saran dari dosen 

ahli bahasa hasilnya terdapat lima kesalahan penulisan kosakata, secara umum 

dosen ahli bahasa memberikan saran kepada peneliti untuk mengkaji lebih teliti 

dalam mendeskripsikan atau mendefinisikan makna. (b) penilaian dan saran dari 

dosen ahli media hasilnya kualitas gambar pada desain awal tidak menarik karena 

kurang tajam, gambar yang digunakan tidak konsisten, lebih fokus terhadap 

konten ensiklopedi. (c) penilaian dan saran dari guru adalah ensiklopedi yang 

dibuat sudah bagus, saran yang diberikan kepada peneliti adalah menambahkan 

sub materi agar lebih lengkap dan bagus. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Manusia dalam proses belajar pertama kali yang dipelajari adalah 

bahasa (Djamarah 2008:46). Mempelajari bahasa tentu sudah dilakukan 

manusia sejak dini, bila anak manusia mempelajari bahasa berarti mereka 

mempelajari reaksi-reaksi tertentu, menyerap dan melahirkan pikiran-

pikiran, dan menjadikan pengalaman orang lain sebagai bagian dari 

kehidupan mental mereka. 

Bahasa merupakan sarana yang efektif untuk menjalin komunikasi 

sosial. Tanpa bahasa, komunikasi tidak dapat dilakukan dengan baik dan 

interaksi sosial pun tidak akan pernah terjadi. Karena tanpa bahasa, siapa 

pun tidak akan dapat mengekspresikan diri untuk menyampaikan kepada 

orang lain. Menurut Crow dan Crow (dalam Djamarah 2008:46) bahasa 

adalah alat ekspresi bagi manusia. 

Menurut Chaer dan Agustina (2004:14) bahasa adalah alat untuk 

berinteraksi atau alat untuk berkomunikasi, dalam arti alat untuk 

menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, atau juga perasaan. 

Bahasa sebagai alat yang sangat penting, memiliki fungsi yang 

signifikan bagi manusia (Djamarah 2008:46). Paling tidak, ada dua fungsi 

bahasa, yaitu: pertama, bahasa sebagai sarana pembangkit dan pembangun 

perhubungan yang memperluas pikiran seseorang sehingga kehidupan 
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mental seorang individu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 

kehidupan mental kelompok. Kedua, bahasa sebgai sarana yang 

mempengaruhi kepribadian. 

Pentingnya mempelajari bahasa, membuat seorang anak tidak hanya 

mempelajari satu bahasa saja. Anak akan mempelajari dua atau tiga bahasa 

pada masa kecilnya hingga dewasa. Seringkali orang menganggap tidak ada 

gunanya anak kecil belajar bahasa asing bila tidak digunakan baik di rumah 

maupun diantara teman-temannya. 

Penfield (dalam Djamarah 2008:67) mengatakan, memang benar anak 

kecil itu akan lupa kata-kata asing yang pernah dipelajarinya, akan tetapi 

setelah remaja atau dewasa ia belajar lagi bahasa itu atau mengunjungi 

negara yang berbahasa itu maka pelajaran bahasa asing yang pernah 

diterimanya dan masih tersimpan dalam otaknya akan menolong menguasai 

bahasa asing itu dengan cepat. 

Mempelajari bahasa asing sejak dini tujuannya tentu saja bukan untuk 

membentuk anak mempunyai perbendaharaan kata yang kaya dalam bahasa 

tersebut, melainkan membentuk dasar unit bahasa tersebut dalam otak yang 

sedang tumbuh. Dengan demikian, ia bisa menggunakan dasar bahasa 

tersebut dikemudian hari bila mempelajari bahasa tersebut di sekolah 

lanjutan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa belajar bahasa 

adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk berinteraksi dan berkomunikasi 

sehingga memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 
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pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang 

menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor yang dipengaruhi oleh faktor-

faktor tertentu. 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi proses belajar salah satunya 

adalah sarana dan fasilitas dalam hal ini yaitu bahan ajar. Bahan ajar 

merupakan segala bentuk bahan yang dapat digunakan untuk membantu 

guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar (Muslich 2010:50). 

Istilah bahan ajar juga bisa disebut dengan buku teks. Buku teks 

adalah buku yang berisi uraian bahan tentang mata pelajaran atau bidang 

studi tertentu, yang disusun secara sistematis dan telah diseleksi berdasarkan 

tujuan tertentu, orientasi pembelajaran, dan perkembangan anak untuk 

diasimilasikan (Muslich 2010:50). 

Menurut Direktorat Pendidikan Menengah Umum (dalam Muslich 

2010:50) buku teks atau buku pelajaran adalah sekumpulan tulisan yang 

dibuat secara sistematis berisi tentang suatu materi pelajaran tertentu, yang 

disiapkan oleh pengarangnya dengan menggunakan acuan kurikulum yang 

berlaku. 

Pembuatan kurikulum juga dilakukan oleh lembaga pendidikan R.A, 

dan kurikulum tersebut dijadikan acuan untuk membuat buku pelajaran di 

R.A. Saat ini proses pembelajaran bahasa Arab di R.A tidak cukup dengan 

menggunakan satu buku atau satu bahan ajar saja, proses pembelajaran 

bahasa Arab di R.A memerlukan buku atau pegangan yang lain agar materi 

yang akan disampaikan bisa diterima dengan baik oleh anak dan dapat 
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memperkaya kosa kata serta lebih memahamkan anak. Hal ini juga terjadi di 

R.A Plus Qiraati Iqbal, mata pelajaran bahasa Arab merupakan salah satu 

mata pelajaran pokok yang terdapat pada kurikulum R.A Plus Qiraati Iqbal. 

Saat ini proses pembelajaran bahasa Arab di R.A Plus Qiraati Iqbal masih 

menggunakan satu buku pelajaran bahasa Arab yang dibuat oleh R.A 

dengan mengacu pada kurikulum, sehingga dibutuhkan buku lain dalam hal 

ini adalah ensiklopedia bahasa Arab. 

Ensiklopedia dapat didefinisikan sebagai sebuah karya ilmiah berisi 

informasiyang sangat luas, dalam berbagai bidang pengetahuan, dan 

biasanya disusun secara alphabetis subyek atau nama. Istilah “sangat luas” 

bukan berarti semuanya. Istilahtersebut hanyalah menggambarkan sebagai 

sesuatu yang sangat luar biasa, seperti denganistilah yang digunakan oleh 

Diderot, bahwa sebuah ensiklopedia memiliki nilai yangbersifat mistisius. 

Bukan mistik yang berarti tidak nyata, namun mendekati itu karenasangat 

luar biasa (Subrata 2009:3). 

Ensiklopedia bahasa Arab merupakan kumpulan informasi yang 

memuat materi pelajaran bahasa Arab untuk menggambarkan lebih jelas 

mengenai arti dari sebuah kosakata. Ensiklopedia bahasa Arab ini memuat 

materi-materi pelajaran bahasa Arab untuk tingkat R.A yang disusun sesuai 

dengan kurikulum R.A.  

Berdasarkan penjelasan di atas perlu diadakannya pengembangan 

bahan ajar untuk membantu meningkatkan kualitas belajar bahasa Arab 
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anak di tingkat R.A, oleh karena itu penelitian ini akan mengembangkan 

Ensiklopedi sebagai penunjang materi pembelajaran bahasa Arab di R.A. 

 

Pengembangan ensiklopedi bahasa Arab ini akan dilakukan di R.A 

Plus Qiraati Iqbal yang berada di desa Tulakan Kecamatan Donorojo 

Kabupaten Jepara Jawa Tengah. Alasan peneliti memilih melakukan 

pengembangan ensiklopedi bahasa Arab di R.A Plus Qiraati Iqbal adalah: 

pertama, R.A Plus Qiraati Iqbal merupakan yayasan pendidikan anak-anak 

yang baru berdiri sekitar empat tahun, sehingga model pembelajaran di 

dalamnya masih membutuhkan acuan untuk pengembangan. Kedua, mata 

pelajaran bahasa Arab merupakan salah satu mata pelajaran pokok yang 

diajarkan di R.A Plus Qiraati Iqbal Jepara, sehingga sangat tepat untuk 

diterapkan pengembangan ensiklopedi bahasa Arab. 

Ketiga, bahan ajar untuk mata pelajaran bahasa Arab di R.A Plus 

Qiraati Iqbal masih menggunakan satu buku acuan pembelajaran. Keempat, 

anak didik di R.A Plus Qiraati Iqbal Jepara sudah terbiasa menerima materi 

pelajaran bahasa Arab, sehingga akan memudahkan penerapan 

pengembangan ensiklopedi bahasa Arab dalam proses belajar.  
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1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana hasil analisis kebutuhan di R.A Plus Qiraati Iqbal terhadap 

ensiklopedi bahasa Arab? 

2. Bagaimana pengembangan ensiklopedia bahasa Arab? 

3. Bagaimana hasil uji ahli terhadap ensiklopedia bahasa Arab? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikanhasil analisis kebutuhan di R.A Plus Qiraati 

Iqbal terhadap ensiklopedi bahasa Arab 

2. Mendeskripsikanpengembangan ensiklopedia bahasa Arab 

3. Mendeskripsikanhasil uji ahli terhadap ensiklopedia bahasa Arab 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis, 

praktis, dan metodologis. 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai pengetahuan 

mengenai teori-teori pengembangan bahan ajar dan langkah-

langkah penyusunan buku ajar serta bisa menjadi rujukan untuk 

penelitian - penelitian yang akan datang. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, 

diantaranya: 

a. Sekolah 

Sebagai bahan pertimbangan dalam memilih dan 

menggunakan buku ajar sehingga dapat meningkatkan 

kualitas pendidikan. 

b. Guru 

Untuk dijadikan sebagai sumber belajar anak dan mengetahui 

cara penyusunan bahan ajar. 

c. Anak 

Sebagai buku pegangan anak yang dapat digunakan dan 

dipelajari baik di sekolah maupun di luar sekolah, serta 

menambah kosakata dan membuat anak lebih tertarik 

mempelajari bahasa Arab . 
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d. Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Negeri Semarang 

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi khususnya 

pada mata pelajaran pengembangan kurikulum, sehingga 

memberikan pengetahuan kepada mahasiswa dalam 

mengembangkan kurikulum dan bahan ajar. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan bahan ajar sudah pernah 

dilakukan oleh Priotomo (2011), Layli Hayuning Tyas (2011), Bekti Kartika 

Ayuningrum (2012). 

Penelitian Priotomo (2011) berjudul Pengembangan Bahan Ajar TIK 

dengan menggunakan Komputer Berbasis WEB di SMA Negeri 1 Pemalang 

Pokok Bahasan Openoffice.org. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan 

bahwa pengembangan bahan ajar berbasis web pokok bahasan 

openoffice.org dapat dikatakan sudah baik, hal ini dapat dilihat dari hasil uji 

coba pada siswa dan guru untuk mengetahui kelayakan berdasarkan 

indikator yang telah ditentukan. Hasil checklist menunjukan bahan ajar ini 

termasuk kategori baik, masing-masing adalah tanggapan siswa 77% dan 

tanggapan guru 80%. Sedangkan hasil belajar siswa dengan menggunakan 

bahan ajar berbasis web adalah sebesar 73,94% yang termasuk dalam 

kriteria baik. Dengan demikian pembelajaran TIK menggunakan bahan ajar 

berbasis web di SMA N 1 Pemalang berhasil diterapkan. 

Persamaan antara penelitian Priotomo dengan penelitian ini adalah 

tentang pengembangan bahan ajar. Perbedaannya pada penelitian Bun Danu 

Priotomo meneliti pengembangan bahan ajar untuk mata pelajaran TIK pada 

jenjang pendidikan SMA, sedangkan penelitian ini merupakan 
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pengembangan bahan ajar untuk mata pelajaran bahasa Arab pada jenjang 

R.A atau taman kanak-kanak. 

Penelitian Tyas (2011) dengan judul Analisis kelayakan Penyajian 

Materi Kompetensi Berbicara Pada Buku Teks Basaku Basamu Basa Jawa 

dan Mersudi Basa lan Sastra jawa Anyar Kelas VII. Hasil penelitian 

tersebut adalah kelayakan penyajian materi kompetensi berbicara pada buku 

teks Basaku Basamu Basa Jawa Kelas VII prosentasenya adalah 62,37%, 

tergolong cukup untuk dijadikan buku pegangan dalam proses 

pembelajaran. Kelayakan penyajian materi kompetensi berbicara pada buku 

teks Marsudi Basa lan Sastra Jawa Anyar kelas VII tergolong baik. Hal 

tersebut dapat dilihat dari perhitungan presentase pada setiap aspek, antara 

lain: Pertama, tujuan pembelajaran dengan presentase 92,97%. Kedua, 

penahapan pembelajaran 53,13%. Ketiga, keterpusatan pada anak 100%. 

Keempat, latihan 100%. Dari analisis tersebut berarti kelayakan penyajian 

materi kompetensi berbicara pada buku teks Marsudi Basa lan Sastra Jawa 

Anyar kelas VII presentasenya adalah 86,53%, tergolong baik untuk 

dijadikan buku pegangan dalam proses pembelajaran. Dari kedua buku teks 

tersebut, buku Marsudi Basa lan Sastra Jawa Anyar kelas VII memiliki 

kelayakan penyajian materi kompetensi berbicara lebih baik dibandingkan 

dengan buku Basaku Basamu Basa Jawa Kelas VII. 

Persamaan antara penelitian Layli Hayuning Tyas dengan penelitian 

ini adalah meneliti buku teks (buku ajar) yang digunakan dalam 

pembelajaran bahasa. Perbedaannya pada penelitian Tyas meneliti tentang 
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perbandingan buku ajar, sedangkan penelitian ini meneliti tentang peranan 

buku ajar yaitu ensiklopedia. 

Sedangkan penelitian Ayuningrum (2012) berjudul Pengembangan 

Buku Ajar Sebagai Pedoman dalam Meningkatkan Pembelajaran Bahasa 

Arab RA. Sinar Pelangi Kecamatan Gunungpati Semarang. Hasil 

penelitiannya adalah struktur dan komponen buku ajar Al-‘Arabiyah Lil 

Athfal untuk anak prasekolah yang sudah tersusun baik, kemampuan bahasa 

Arab anak meningkat pada setiap pertemuan pada saat menggunakan buku 

ajar, serta meningkatnya respon anak setelah menggunakan buku ajar Al-

‘Arabiyah Lil Athfal. 

Persamaan penelitian Ayuningrum dengan penelitian ini adalah 

meneliti buku ajar bahasa Arab pada lembaga pendidikan R.A. 

Perbedaannya pada penelitian Ayuningrum meneliti efektivitas buku ajar 

Al-‘Arabiyah Lil Athfal di R.A Sinar Pelangi kecamatan Gunungpati 

Semarang, sementara penelitian ini meneliti efektivitas buku ajar 

Ensiklopedia bahasa Arab di R.A Plus Qira’ati Iqbal Jepara. 

Berdasarkan pemaparan di atas, sudah banyak yang meneliti tentang 

bahan ajar. Penelitian ini akan meneliti tentang pengembangan ensiklopedi 

bahasa Arab sebagai penunjang bahan Ajar bahasa Arab di R.A. 
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2.2.1. Bahan Ajar 

2.2.1.1 Pengertian 

Bahan Ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang 

berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara 

mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka 

mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi atau 

subkompetensi dengan segala kompleksitasnya (Lestari 2013:1). 

Menurut National Centre for Competency Based Training (dalam 

Prastowo 2012: 16), bahan ajar adalah segala bentuk bahan ajar yang 

digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan 

proses pembelajaran di kelas. Menurut Prastowo (2012: 17) bahan ajar 

merupakan segala bahan (baik informasi, alat, maupun teks) yang disusun 

secara sistematis, yang menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang 

akan dikuasai pesertra didik dan digunakan dalam proses pembelajaran 

dengan tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. 

Menurut Pannen (2001: 24) Bahan   ajar   adalah  bahan-bahan   

atau   materi   pelajaran   yang   disusun   secara sistematis,   yang   

digunakan   guru   dan   siswa   dalam   proses   pembelajaran. Materi 

pembelajaran (instructional materials) adalah pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap   yang harus diajarkan oleh   guru dan harus dipelajari oleh siswa 

untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Ada beberapa 

jenis materi pelajaran. Jenis-jenis itu adalah fakta, konsep, prinsip, 

prosedur, dan sikap atau nilai. 
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Menurut Majid (2007:174) bahan ajar adalah segala bentuk bahan, 

informasi, alat dan teks yang digunakan untuk membantu guru/instruktur 

dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

Sedangkan Kemendiknas (2008) memberikan pengertian beberapa 

definisi bahan ajar sebagai berikut: Bahan ajar merupakan informasi, alat 

dan teks yang diperlukan guru/instruktur untuk perencanaan dan 

penelaahan implementasi pembelajaran. 

1) Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk 

membantu guru/ instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar di kelas. 

2) Bahan yang dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak 

tertulis. (National Center for Vocational Education Research 

Ltd/National Center for Competency Based Training). 

3) Bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis 

baik tertulis maupun tidak sehingga tercipta lingkungan/suasana yang 

memungkinkan siswa untuk belajar. 

Berdasarkan pengertian bahan ajar di atas, dapat disimpulkan 

bahwa bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang 

berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara 

mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka 

mencapai tujuan yang diharapkan dalam proses pembelajaran dengan 

tujuan perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. 
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2.2.1.2 Fungsi Pembuatan bahan ajar 

Menurut Prastowo (2012:24) fungsi pembuatan bahan ajar 

diklasifikasikan menjadi dua: 

a. Fungsi bahan ajar menurut pihak yang memanfaatkan bahan ajar. 

Berdasarkan pihak-pihak yang menggunakan bahan ajar, fungsi bahan 

ajar dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 

1)  Fungsi bahan ajar bagi pendidik, antara lain: 

a) menghemat waktu pendidik dalam mengajar 

b) mengubah peran pendidik dari seorang pengajar menjadi seorang 

fasilitator 

c) meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan 

interaktif 

d) sebagai pedoman bagi pendidik yang akan mengarahkan semua 

aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi 

kompetensi yang semestinya diajarkan kepada peserta didik 

e) sebagai alat evaluasi pencapaian atau penguasaan hasil 

pembelajaran. 

2)  Fungsi bahan ajar bagi peserta didik, antara lain: 

a) peserta didik dapat belajar tanpa harus ada pendidik atau teman 

peserta didik yang lain 

b) peserta didik dapat belajar kapan saja dan dimana saja ia kehendaki 

c) peserta didik dapat belajar sesuai kecepatannya masing-masing 

d) peserta didik dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri 
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e) membantu potensi peserta didik untuk menjadi pelajar atau 

mahasiswa yang mandiri. 

f) sebagai pedoman bagi peserta didik yang akan mengarahkan semua 

aktivitasnya dalam proses pembelajaran dan merupakan substansi 

kompetensi yang seharusnya dipelajari atau dikuasainya. 

 b.  Fungsi bahan ajar menurut strategi pembelajaran yang digunakan 

  Berdasarkan strategi pembelajaran yang digunakan, fungsi bahan ajar 

dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu fungsi dalam pembelajaran 

klasikal, fungsi dalam pembelajaran individual, dan fungsi dalam 

pembelajaran kelompok. 

1)  Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran klasikal, antara lain: 

 a)  sebagai satu-satunya sumber informasi serta pengawas dan 

pengendali proses pembelajaran (dalam hal ini, peserta didik 

bersifat pasif dan belajar sesuai kecepatan pendidik dalam 

mengajar). 

 b) sebagai bahan pendukung proses pembelajaran yang 

diselenggarakan. 

2)  Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran individual, antara lain: 

 a)  sebagai media utama dalam proses pembelajaran 

 b)  sebagai alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi 

proses peserta didik dalam memperoleh informasi 

 c) sebagai penunjang media pembelajaran individual lainnya. 
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3) Fungsi bahan ajar dalam pembelajaran kelompok, antara lain: 

 a) sebagai bahan yang terintegerasi dengan proses belajar kelompok, 

dengan cara memberikan informasi tentang latar belakang materi, 

informasi tentang peran orang-orang yang terlibat dalam belajar 

kelompok, serta petunjuk tentang proses pembelajaran 

kelompoknya sendiri; 

 b) sebagai bahan pendukung bahan ajar utama, dan apabila 

dirancang sedemikian rupa, maka dapat meningkatkan motivasi 

belajar siswa. 

 Berdasarkan penjelasan di atas, fungsi pembuatan bahan ajar adalah untuk 

membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, dan membantu siswa 

dalam belajar. 

  

2.2.1.3 Tujuan dan manfaat pembuatan bahan ajar 

 Untuk tujuan bahan ajar setidaknya ada empat hal pokok yang 

melingkupinya (Prastowo 2012:26) yaitu: 

 a. Membantu peserta didik dalam mempelajari sesuatu 

b.Menyediakan berbagai jenis pilihan bahan ajar, sehingga mencegah 

timbulnya rasa bosan pada peserta didik. 

c. Memudahkan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran 

d. Agar kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik 

Menurut Prastowo (2012:27)Ada dua macam manfaat pembuatan bahan 

ajar, yaitu bagi pendidik dan peserta didik. 
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 a.  Manfaat bagi pendidik, antara lain: 

1) pendidik akan melmiliki bahan ajar yang dapat membantu dalam 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

2)  bahan ajar dapat diajukan sebagai karya yang dinilai untuk 

menambah angka kredit pendidik guna keperluan kenaikan pangkat 

3)  menambah penghasilan bagi pendidik jika hasil karyanya 

diterbitkan 

 b.  Manfaat bagi peserta didik, antara lain: 

1) kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik 

2) peserta didik lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk belajar 

secara mandiri dengan bimbingan pendidik 

3) peserta didik mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap 

kompetensi yang harus dikuasainya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dan 

manfaat bahan ajar adalah untuk mempermudah guru dan siswa dalam 

proses pembelajaran. 

 

2.2.1.5 Langkah-langkah pembuatan bahan ajar 

Menurut Lestari (2013: 3) ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 

pembuatan bahan ajar yang mampu membuat siswa untuk belajar mandiri dan 

memperoleh ketuntasan dalam proses pembelajaran sebagai berikut: 

1) Memberikan contoh-contoh dan ilustrasi yang menarik dalam rangka 

mendukung pemaparan materi pembelajaran. 
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2) Memberikan kemungkinan bagi siswa untuk memberikan umpan balik atau 

mengukur penguasaannya terhadap materi yang diberikan dengan 

memberikan soal-soal latihan, tugas, dan sejenisnya. 

3)  Kontekstual, yaitu materi yang disajikan terkait dengan suasana atau konteks 

tugas dan lingkungan siswa. 

4) Bahasa yang digunakan cukup sederhana, karena siswa hanya berhadapan 

dengan bahan ajar ketika belajar secara mandiri.  

Menurut Prastowo (2012:49) ada beberapa langkah yang harus 

diperhatikan dalam pembuatan bahan ajar yaitu analisis kebutuhan bahan ajar, 

menyusun peta bahan ajar, dan membuat bahan ajar berdasarkan struktur masing-

masing bentuk bahan ajar. 

1. Melakukan analisis kebutuhan bahan ajar 

Analisis kebutuhan bahan ajar adalah suatu proses aawal yang dilakukan 

untuk menyusun bahan ajar. Di dalamnya terdiri atas tiga tahapan. 

a. Langkah pertama menganalisis kurikulum 

Menganalisis kurikulum yang ditujukan untuk menentukan kompetensi-

kompetensi yang memerlukan bahan ajar. Dengan demikian, bahan ajar yang kita 

buat benar-benar diharapkan mampu membuat peserta didik menguasai 

kompetensi yang telah ditentukan. Untuk mencapai hal itu kita harus mempelajari 

lima hal sebagai berikut. 

1) Standar kompetensi, yakni kualifikasi kemampuan minimal peserta 

didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan 
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keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat atau 

semester. 

2) Kompetensi dasar, yakni sejumlah kemampuan yang harus dimiliki 

peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujuakan untuk 

menyusun indikator kompetensi. 

3) Indikator ketercapaian hasil belajar. Indikator adalah rumusan 

kompetensi yang spesifik, yang dapat dijadikan acuan kriteria 

penilaian dalam menenetukan kompeten tidaknya seseorang. 

4) Materi pokok, yakni sejumlah informasi utama, pengetahuan, 

keterampilan, atau nilai yang disusun sedemikian rupa oleh pendidik 

agar peserta didik menguasai kompetensi yang telah ditetapkan. 

5) Pengalaman belajar, yakni suatu aktivitas yang didesain oleh pendidik 

supaya dilakukan oleh para peserta didik agar mereka menguasai 

kompetensi yang telah ditentukan melalui kegiatan pembelajaran yang 

diselenggarakan. 

b.Menganalisis sumber belajar 

Setelah melakukan analisis kurikulum, langkah selanjutnya adalah 

menganalisis sumber belajar. Adapun kriteria analisis terhadap sumber belajar 

tersebut dilakukan berdasarkan ketersediaan, kesesuaian, dan kemudahan dalam 

memanfaatkannya. Caranya adalah dengan menginventarisasi ketersediaan 

sumber belajar yang dikaitkan dengan kebutuhan. 
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1) Ketersediaan 

Kriteria ketersediaan berkenaan dengan ada atau tidaknya sumber 

belajar di sekitar kita. Jadi, kriteria pertama ini mengacu pada 

pengadaan sumber belajar. Usahakan agar sumber belajar yang kita 

gunakan praktis dan ekonomis (sudah ada di sekitar kita atau peserta 

didik), sehingga kita mudah untuk menyediakannya. Jika sumber 

belajar tidak ada atau ada tetapi tempatnya jauh, maka sebaiknya jangan 

digunakan. 

2) Kesesuaian 

Kriteria kesesuian maksudnya adalah apakah sumber belajar itu 

sesuai tidak dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Jadi, hal 

utama yang dilakukan dalam kriteria kedua ini adalah memahami 

kesesuaian sumber belajar yang akan dipilih dengan kompetensi yang 

mesti dicapai oleh peserta didik. 

3) Kemudahan 

Kriteria kemudaha maksudnya adalah mudah atau tidaknya sumber 

belajar itu disediakan maupun digunakan. 

c. Memilih dan menentukan bahan ajar 

Langkah ketiga ini bertujuan memenuhi salah satu kriteria bahwa bahan 

ajar harus menarik dan dapat membantu peserta didik untuk mencapai 

kompetensi. Karena pertimbangan tersebut, maka langkah-langkah yang 

hendaknya kita lakukan antara lain menentukan dan membuat bahan ajar yang 

sesuai dengan kebutuhan dan kecocokan dengan kompetensi dasar yang akan 
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diraih oleh peserta didik; serta menetapkan jenis dan bentuk bahan ajar 

berdasarkan analisis kurikulum dan analisis sumber bahan. 

 Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam langkah 

pembuatan bahan ajar terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, diantaranya: 

melakukan analisis secara kontekstual, bahasa, dan kurikulum. 

 

2.2.1.6 Pedoman Penyusunan Perangkat Pembelajaran Roudlotul Athfal 

(RA)/Bustanul Athfal (BA) Sesuai dengan PERMENDIKNAS No. 58 

Tahun 2009 Tentang Standar PAUD 

Penyusunan perangkat pembelajaran Taman Kanak-kanak Islam/Roudlotul 

Athfal (RA)/Bustanul Athfal (BA) sesuai dengan Permendiknas no. 58 tahun 2009 

tentang standar (Pendidikan Anak Usia Dini) PAUD terdiri atas: 

1. Perencanaan semester (Promes) 

 Perencanaan semester dikembangkan oleh satuan pendidikan 

berdasarkan Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak serta 

pedoman pelaksanaan (Kemendiknas 2010). Perencanaan semester 

merupakan program pembelajaran yang berisi jaringan tema, bidang 

pengembangan/lingkup perkembangan, indikator, dan alokasi waktu. 

Adapun langkah-langkah pengembangan program semester, yaitu: 

Mempelajari dokumen kurikulum, yakni pedoman pengembangan 

program pembelajaran, mengidentifikasi tema menjadi sub tema, 

menyusun program semester dengan cara tema-tema yang dipilih dan 

hasil identifikasi tema menjadi sub tema dibuat dalam bentuk tabel. 
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 2. Rencana Kegiatan Mingguan (RKM) 

  RKM merupakan penjabaran dari perencanaan semester yang 

berisi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai indikator yang telah 

direncanakan dalam satu minggu sesuai dengan keluasan pembahasan 

tema dan sub tema. RKM untuk implementasi kurikulum KTSP ada dua 

model, yaitu: RKM model pembelajaran kelompok dan RKM model 

pembelajaran berdasar minat. 

 

3. Rencana Kegiatan Harian (RKH) 

  RKH merupakan penjabaran dari RKM yang memuat kegiatan-

kegiatan pembelajaran baik yang dilaksanakan secara individu, 

kelompok, maupun klasikal dalam suatu hari. RKH terdiri atas kegiatan 

awal, kegiatan inti, istirahat dan kegiatan akhir. 

 

4. Penilaian 

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2009 tentang 

Standar Pendidikan Anak Usia Dini, penilaian adalah proses 

pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan tingkat 

pencapaian perkembangan anak (PP No. 58 tahun 2009:21). 

Bahasan penilaian dalam PP tersebut mencakup teknik penilaian, 

lingkup penilaian, proses penilaian, pengelolaan hasil serta tindak lanjut 

hasil penilaian. 
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5. Pembelajaran bahasa Arab untuk Taman Kanak-kanak atau Roudlotul 

Athfal 

Usia anak-anak adalah usia yang paling mudah untuk mempelajari 

bahasa, dan penyampaian materi pada anak-anak berbeda dengan cara 

penyampaian untuk orang dewasa. Untuk itu, diperlukan metode yang 

tepat agar anak dapat mudah dalam memahami pelajaran. 

Secara pedagogik, metode adalah rencana menyeluruh yang 

berkenaan dengan penyajian materi pembelajaran (termasuk 

pembelajaran bahasa) secara teratur, dan tidak ada satu bagian pun yang 

bertentangan dengan yang lain. Dalam belajar bahasa, cara yang paling 

efektif adalah dengan pembiasaan. Sementara itu, pembiasaan akan 

efektif jika dilakukan sejak usia dini. Pembahasan rencana ini 

dikhususkan pada usia anak-anak karena merupakan satu tahapan usia 

yang penuh dengan perkembangan pesat, meliputi perkembangan 

kecerdasan, keterampilan, kecakapan, dan lainnya. 

Bahasa merupakan kebiasaan, begitu teori yang sering dikenal 

karena usia anak-anak merupakan usia pembentukan kepribadian, 

pengembangan bakat, termasuk keterampilan bahasa. Dalam 

pembentukan ketiga aspek tersebut, anak tidak dapat dibiarkan 

berkembang sendiri. Hal ini karena anak belum mempunyai nalar yang 

sempurna, lingkungan lah yang mempunyai pengaruh besar. 

Tahap-tahap perkembangan yang dilalui anak-anak berbeda-beda, 

pada prinsipnya ada dua, sebagai berikut. Pertama, tahap sensorik 
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motorik(0 – 2 tahun). Pada tahap ini anak mengalami ketidaktepatan 

objek. Mereka masih suka hati menyebutkan sesuatu yang mereka 

kehendaki. Dalam usia ini penting juga agar mereka dikenalkan sedikit 

demi sedikit tentang bahasa Arab lewat bahasa ibunya. 

Kedua, tahap Pra Operasional (2 – 7 tahun). Dalam usia ini anak 

menggunakan fungsi simbol yang lebih besar. Perkembangan bahasa 

bertambah secara dramatis dengan permainan imajinasi. Dalam masa 

ini, sang ibu kelak orang terdekat dengan anak harus mampu 

mengenalkan secara lebih detail tentang bahasa Arab, misal menyebut 

ibunya dengan ummi, menyebut ayahnya dengan abi atau yang lain. 

Bukan hanya ibunya saja, tapi lingkungan juga harus mendukung, 

apalagi jika anak tersebut sudah masuk pada usia sekolah. Seorang guru 

diharuskan paham tentang strategi. 

 

2.2.2. Ensiklopedia Bahasa Arab 

Ensiklopedia dapat didefinisikan sebagai: Sebuah karya ilmiah berisi 

informasi yang sangat luas, dalam berbagai bidang pengetahuan, dan 

biasanya disusun secara alphabetis subyek atau nama. Istilah “sangat luas” 

bukan berarti semuanya. Istilahtersebut hanyalah menggambarkan sebagai 

sesuatu yang sangat luar biasa, seperti denganistilah yang digunakan oleh 

Diderot, bahwa sebuah ensiklopedia memiliki nilai yangbersifat mistisius. 

Bukan mistik yang berarti tidak nyata, namun mendekati itu karenasangat 

luar biasa (Subrata 2009:3). 



 
 

 
 

25 

Ensiklopedia bahasa Arab merupakan kumpulan informasi yang 

memuat materi pelajaran bahasa Arab untuk menggambarkan lebih jelas 

mengenai arti dari sebuah kosa kata. Ensiklopedia bahasa Arab ini memuat 

materi-materi pelajaran bahsa Arab untuk tingkat R.A yang disusun sesuai 

dengan kurikulum R.A Plus Qiraati Iqbal. 

Setiap ensiklopedia yang diterbitkan, biasanya menguraikan banyak 

makna secara detail, seringkali pula disertai daftar bacaan pada setiap 

bagian atau sub-bagiannya ada uraian singkat, dan ada uraian yang 

panjang disertai informasi tentang berbagai data seperti tanggal lahir dan 

dan peristiwa-peristiwa bersejarah. Cakupan ini menyebabkan 

ensiklopedia sangat ideal untuk dijadikan sebagaibahan ajar. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan desain penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif dengan desain 

penelitian dan pengembangan (research and developnment). Penelitian dan 

pengembangan adalah penelitian yang digunakan untuk menghasilkan 

produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono 

2010:407). 

Menurut Sukmadinata (2009:164) penelitian dan pengembangan adalah 

suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk 

baru atau menyempurnakan produk yang telah ada yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Produk tersebut tidak selalu berbentuk benda atau 

perangkat keras (hardware), seperti buku, modul, alat bantu pembelajaran di 

kelas atau di laboratorium, tetapi bisa juga perangkat lunak (software), 

seperti komputer untuk pengolahan data, pembelajaran di kelas, 

perpustakaan atau laboratorium, ataupun model-model pendidikan, 

pembelajaran, pelatihan, bimbingan, evaluasi, manajemen, dll. 

Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

desain penelitian dan pengembangan (Research and developnment) adalah 

suatu proses penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan atau 

mengembangkan sebuah produk atau untuk menguji keefektifan produk 

yang sudah ada. 
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3.2. Tahap-tahap Kegiatan Penelitian Research and Development (Penelitian 

dan Pengembangan) 

Menurut Sugiyono (2010:408) ada sepuluh tahapan kegiatan 

penelitian research and development atau penelitian pengembangan, 

diantaranya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1. Potensi dan Masalah 

 Penelitian dapat berangkat dari adanya potensi dan masalah. 

Potensi adalah segala sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki nilai 

tambah (Sugiyono 2010:409). 

Potensi yang ada dalam penelitian ini adalah di lembaga pendidikan 

kanak-kanak atau R.A terdapat kurikulum mata pelajaran bahasa Arab, 

sehingga berpotensi untuk mengembangkan ensiklopedi bahasa Arab 

sebagai penunjang materi pembelajaran bahasa Arab di R.A tersebut. 
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Semua potensi akan berkembang menjadi masalah bila tidak dapat 

mendayagunakan potensi-potensi yang ada. Masalah merupakan 

penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi. Namun 

demikian, masalah juga dapat dijadikan potensi, apabila kita dapat 

mendayagunakannya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 

beberapa guru R.A di kabupaten Jepara,  masalah dalam pembelajaran 

bahasa Arab di R.A Jepara saat ini adalah masih kurangnya kemampuan 

guru kelas dalam menyampaikan materi pelajaran bahasa Arab, dikarenakan 

bahan ajar yang ada saat ini belum bisa membantu guru secara maksimal 

dalam penyampaian materi kepada anak. Berdasarkan data yang diperoleh 

selanjutnya dapat dirancang model penanganan yang efektif yaitu dengan 

mengembangkan ensiklopedi bahasa Arab untuk menunjang materi 

pembelajaran bahasa Arab di R.A kabupaten Jepara. 

 

3.2.2. Pengumpulan Data 

Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukan secara faktual dan 

uptodate, maka selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang 

dapat digunakan sebagai bahan untuk perencanaan produk tertentu yang 

diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Di sini diperlukan metode 

penelitian tersendiri. Metode apa yang akan digunakan untuk penelitian 

tergantung permasalahan dan ketelitian tujuan yang ingin dicapai. 

Langkah langkah pengumpulan data untuk penelitian ini adalah 

mencari informasi tentang materi yang digunakan dalam proses 
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pembelajaran bahasa Arab di R.A, wawancara kepada guru dan orang tua 

anak tentang kesulitan anak belajar bahasa Arab, tentang kebutuhan guru 

dan orang tua terhadap ensiklopedi bahasa Arab, mencari informasi data 

hasil belajar anak. Berdasarkan data-data tersebut akan diketahui bahan-

bahan untuk penelitian pengembangan ini. 

 

3.2.3. Desain Produk 

Produk yang dihasilkan dalam penelitian Research and Development 

bermacam-macam. Dalam bidang pendidikan, produk-produk yang 

dihasilkan melalui penelitian Research and Development diharapkan dapat 

meningkatkan produktivitas pendidikan, yaitu lulusan yang jumlahnya 

banyak, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan. 

Penelitian dan pengembangan ini akan menghasilkan produk berupa 

ensiklopedi bahasa Arab sebagai penunjang materi pembelajaran bahasa 

Arab di R.A. Ensiklopedi bahasa Arab tersebut memuat materi-materi 

pembelajaran bahasa Arab yang dispesifikasikan dalam bentuk kosakata 

lengkap dengan penjelasan dari kosakata tersebut, desain ensiklopedi akan 

dibuat menarik agar anak lebih menyukai pelajaran bahasa Arab. 

Hasil akhir dari kegiatan penelitian dan pengembangan adalah 

berupa desain produk baru, yang lengkap dengan spesifikasinya. Desain 

produk diwujudkan dalam bentuk ensiklopedi bahasa Arab. 
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3.2.4. Validasi Desain 

Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah 

rancangan produk, dalam hal ini ensiklopedi bahasa Arab akan lebih efektif 

dalam menunjang materi pembelajaran bahasa Arab di R.A Plus Qiraati 

Iqbal Jepara, sehingga keefektifan tersebut akan diterima secara rasional. 

Dikatakan secara rasional, karena validasi di sini masih bersifat penilaian 

berdasarkan pemikiran rasional, belum fakta lapangan. 

Validasi produk dapat dilakukan dengan cara menghadirkan 

beberapa pakar atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai 

produk baru yang dirancang tersebut, pakar atau tenaga ahli yang akan 

melakukan validasi produk ini adalah dosen ahli dalam bidang media 

universitas negeri Semarang, dan dosen bahasa Arab universitas negeri 

Semarang. Setiap pakar diminta untuk menilai desain tersebut, sehingga 

selanjutnya dapat diketahui kelemahan dan kekuatannya. Validasi desain 

dapat dilakukan dengan menggunakan angket yang berisi pertanyaan yang 

ditujukan kepada ahli. 
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3.2.5. Revisi Desain 

Setelah desain produk divalidasi melalui diskusi dengan pakar dan 

para ahli lainnya, maka akan dapat diketahui kelemahannya. Kelemahan 

tersebut selanjutnya dicoba untuk dikurangi dengan cara memperbaiki 

desain. Produk yang sudah divalidasi akan diperbaiki dengan cara 

menambahkan atau mengurangi materi yang terdapat di dalam ensiklopedi, 

revisi desain juga bisa dilakukan terhadap desain ensiklopedi sehingga 

penampilannya lebih menarik seperti perubahan desain warna ensiklopedi, 

cover ensiklopedi, desain gambar di dalam ensiklopedi. 

Perbaikan desain akan dilakukan oleh peneliti yang sedang 

melakukan penelitian pengembangan produk ini. 

 

3.2.6. Uji Coba Produk 

Uji coba produk dapat dilakukan dengan cara mengujicobakan 

langsung kepada anak, setelah divalidasi dan revisi. Uji coba tahap awal 

dilakukan dengan simulasi penggunaan produkbaru tersebut. Setelah 

disimulasikan, maka dapat diujicobakan pada kelompok yang terbatas. 

Pengujian dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi apakah 

produk baru tersebut lebih efektif dan efisien dibandingkan produk yang 

lama atau yang lain.Uji coba produk dapat dilakukan dengan cara 

eksperimen yaitu membandingkan dengan keadaan sebelum dan sesudah 

memakai produk. 
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Untuk itu pengujian dapat dilakukan dengan eksperimen, yaitu 

mebandingkan efektivitas pembelajaran sebelum dan sesudah memakai 

produk baru (Ensiklopedi Bahasa Arab). Indikator efektivitas penggunaan 

produk baru adalah kecepatan pemahaman anak pada pelajaran lebih 

tinggi, anak bertambah kreatif dan hasil belajar meningkat. 

Eksperimen dapat dilakukan dengan cara mebandingkan dengan 

keadaan sebelum dan sesudah memakai produk baru (before-after) atau 

membandingkan dengan kelompok yang tetap menggunakan produk lama. 

Dalam hal ini ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dengan 

demikian model eksperien pertama dan kedua dapat digambarkan seperti 

gambar dibawah ini. 

 

 

    Gambar 1. 

Desain ksperimen (before-after).O.1 nilai sebelum treatment dan O.2 nilai 

sesudah treatment. 

Berdasarkan gambar 1 tersebut dapat diberikan penjelasan sebagai 

berikut. Eksperimen dilakukan dengan membandingkan hasil observasi O1 

dan O2 . O1 adalah nilai kecepatan pemahaman, kreatifitas dan hasil 

belajar sebelum diajar dengan produk baru, sedangkan O2 adalah nilai 

kecepatan pemahaan, kreativitas dan hasil belajar anak setelah diajar 

dengan produk baru,  efektivitas keterampilan membaca dengan produk 
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baru diukur dengan cara membandingkan antara nilai O2 dengan O1. Bila 

nilai O2 lebihbesardaripada O1, maka produk baru tersebut efektif 

digunakan. 

 

3.2.7. Revisi Produk 

Setelah melakukan uji coba produk dan mengetahui hasilnya, maka 

perlu dilakukan revisi untuk memperbaiki kekurangan yang terdapat pada 

produk yang dikembangkan. 

Revisi produk akan dilakukan dengan cara memperbaiki desain 

dalam ensiklopedi yang kurang tepat. Perbaikan desain ini akan dilakukan 

setelah pengujian efektivitas desainbaru dibandingkan desain lama. 

 

3.2.8. Ujicoba Pemakaian 

Setelah pengujian terhadap produk berhasil, dan mungkin ada revisi 

yang tidak terlalu penting maka selanjutnya produk tersebut diterapkan 

dalam lingkup lembaga pendidikan yang luas. Dalam operasinya, produk 

baru tersebut, tetap harus dinilai kekurangan atau hambatan yang muncul 

guna untuk perbaikan lebih lanjut. 

 

3.2.9. Revisi Produk 

Revisi produk ini dilakukan, apabila dalam pemakaian di lembaga 

pendidikan yang lebih luas terdapat kekurangan dan kelemahan. Dalam uji 
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pemakaian, sebaiknya pembuat produk selalu mengevaluasi bagaimana 

kinerja produk dalam hal ini adalah ensiklopedi bahasa Arab. 

Perubahan atau revisi terhadap ensiklopedi bahasa Arab ini akan 

dilakukan setelah uji coba produk secara luas dilakukan, kemudian dari uji 

coba produk tersebut terdapat kekurangan dan kelemahan misalnya materi 

yang kurang tepat, gambar desain kurang menarik, atau kosakata kurang 

tepat, maka peneliti harus melakukan revisi terhadap hal tersebut. 

 

3.2.10. Produksi Masal 

Bila produk yang berupa ensiklopedi bahasa Arab telah dinyatakan 

efektif dalam beberapa kali pengujian maka ensiklopedi tersebut dapat 

diterapkan pada setiap lembaga pendidikan, untuk dapat memproduksi 

masal maka peneliti harus bekerja sama dengan perusahaan atau penerbit. 

Berdasarkan penjelasan tahapan-tahapan R and D tersebut, tahapan 

R and D dalam penelitian ini hanya sampai pada tahap ke lima yaitu revisi 

desain produk, karena penelitian ini dilakukan untuk tugas akhir skripsi.  

 

3.3. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah guru R.A Plus Qiraati Iqbal Jepara yang 

berjumlah 13 guru.Lokasi penelitian di R.A Plus Qiraati Iqbal Desa Tulakan 

RT 01 RW 01 Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara.  
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3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian  ini adalah 

teknik angket dan observasi. Angket digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data melakukan perbaikan data yang dibutuhkan untuk pembuatan 

ensiklopedi. 

Teknik angketakan dilakukan kepada ahli yang dalam hal ini adalah 

dosen bahasa Arab sebagai ahli bahasa, dosen desain grafis sebagai ahli 

desain, dan guru R.A Plus Qiraati Iqbal yang mengajar di kelas B sebagai 

ahli anak usia dini. 

Sementara teknik yang kedua adalah teknik observasi, observasi 

dilakukan terhadap silabus, kurikulum, dan materi pembelajaran yang 

digunakan di R.A Plus Qiraati Iqbal Jepara. Teknik observasi dilakukan 

untuk menyesuaikan materi yang digunakan dalam ensiklopedi bahasa Arab. 

 

3.5. Instrumen penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat ukur yang digunakan dalam 

penelitian (Sugiyono 2010: 148). Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

a. Silabus 

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata 

pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, 

kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau 
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bahan/alat belajar (Lestari 2013: 63). Silabus merupakan penjabaran 

standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi 

pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator 

pencapaian kompetensi untuk penilaian. 

Silabus digunakan untuk menentukan kompetensi yang harus 

dicapai anak setelah belajar menggunakan ensiklopedi bahasa Arab, 

kompetensi yang akan dicapai dirumuskan dalam standar 

kompetensi, kompetensi dasar, dan materi pokok. Berdasarkan 

matreri pokok tersebut dapat diketahui materi yang akan dimuat 

dalam ensiklopedi bahasa Arab. 

b. Kurikulum 

Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program 

pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara 

pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan 

kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan 

(http://Wikipedia bahasa.org). 

Kurikulum akan dijadikan sebagai alat untuk acuan dalam 

pembuatan ensiklopedi bahasa Arab. hasil yang diharapkan setelah 

mengacu kepada kurikulum yang saat ini sedang digunakan adalah 

berpusat pada potensi, perkembangan, serta kebutuhan anak dan 

lingkungannya. Dengan mengacu pada kurikulum yang sedang 

digunakan, maka ensiklopedi bahasa Arab ini akan relevan terhadap 

kebutuhan anak dan guru. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Pendidikan
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c. Buku Ajar 

Buku ajar merupakan bahan ajar hasil seorang pengarang atau tim 

pengarang yang disusun berdasarkan kurikulum atau tafsiran 

kurikulum yang berlaku (Prastowo 2012: 167). Buku ajar akan 

dijadikan acuan dalam pemilihan materi yang akan dijadikan 

pembahasan dalam ensiklopedi bahasa Arab. 

d. Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, 

kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok 

(Arikunto 2006:150). Tes dilakukan dengan cara memberikan 

pertanyaan secara lisan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan 

keefektifan belajar anak. 

e. Non tes 

Yang termasuk kedalam teknik non tes untuk penelitian ini adalah : 

1. Wawancara atau interview 

Wawancara merupakan sebuah dialog yang dilakukan oleh 

pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara 

(Arikunto 2006:155). Wawancara dilakukan terhadap guru RA 

Plus Qira’ati Iqbal yang secara otomatis mengetahui 

perkembangan dan kemampuan belajar anak. 
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2. Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya 

barang-barang tertulis (Arikunto 2006:158). Dokumen dalam 

penelitian ini berupa rekaman hasil pembelajaran anak RA Plus 

Qira’ati Iqbal setelah menggunakan ensiklopedia sebagai 

penunjang materi pembelajaran bahasa Arab. Dokumentasi 

tersebut digunakan untuk kevalidan dalam penelitian ini. 

3. Observasi 

Observasi atau disebut pula dengan pengamatan, meliputi 

kegiatan pemuatan perhatian terhadap seluruh objek dengan 

menggunakan seluruh alat indra (Arikunto 2010:200). Observasi 

dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati proses 

pembelajaran di RA Plus Qira’ati Iqbal. 

4. Angket 

 Angket adalah bentuk pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk mengetahui perubahan yang terjadi baik dari siswa 

ataupun mengenai kejadian-kejadian yang menonjol selama 

penelitian. Peneliti membuat angket sebagai umpan balik untuk 

mengetahui kebutuhan dalam pembuatan ensiklopedi. Angket 

diberikan kepada guru R.A Plus Qiraati Iqbal Jepara. Jenis 
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angket yag diberikan yaitu angket terbuka yang meliputi 

beberapa pertanyaan dan langsung dijawab oleh guru. 

 

3.6. Teknik analisis data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif 

yang diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan 

secara terus menerus sampai datanya jenuh. Pengamatan yang terus menerus 

tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali (Sugiyono 2010:336). 

Menurut Sugiyono (2010:336) analisis data dapat dilakukan dengan 

cara: analisis sebelum di lapangan, analisis selama di lapangan model Miles  

and Huberman, dan analisis data selama di lapangan model spradley. 

Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data sebagai berikut: 

 

3.6.1. Analisis Sebelum di Lapangan 

Penelitian kualitataif telah melakukan analisis data sebelum peneliti 

memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi 

pendahuluan, atau data sekunder, yaitu bahan-bahan atau materi yang akan 

dimuat dalam ensiklopedi bahasa Arab. 

 

3.6.2. Analisis Data Selama di Lapangan Model spradley 

Spradley (dalam Sugiyono 2010:345) membagi analisis data dalam 

penelitian, berdasarkan tahapan penelitian kualitatif adalah sebagai berikut: 
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a. Analisis domain (Domain analysis) 

 Analisis domain dilakukan untuk memperoleh gambaran yang 

umum dan menyeluruh dari obyek/ penelitian atau situasi sosial. Analisis 

domain diperoleh dari pertanyaan yang dilakukan terhadap guru R.A plus 

Qiraati Iqbal seputar metode belajar bahasa Arab, materi yang diajarkan, 

dan melihat bahan ajar yang sudah ada. 

b. Analisis taksonomi (Taxonomic Analysis) 

Analisis taksonomi merupakan analisis penjabaran, dilakukan 

dengan cara observasi yang meliputi pengamatan secara terus menerus 

terhadap penerapan ensiklopedi bahasa Arab, wawancara mendalam kepada 

guru dan orang tua anak R.A plus Qiraati Iqbal, dan dokumentasi. 

c. Analisis Komponensial 

Pada analisis komponensial, dilakukan pengujian produk yang dalam 

hal ini adalah ensiklopedi bahasa Arab. Pengujian produk dilakukan oleh 

ahli yaitu dosen bahasa Arab dan guru R.A Plus Qieaati Iqbal. 

d. Analisis Tema Budaya 

Setelah mengetahui hasil dari analisis komponensial, maka dapat 

ditentukan kelayakan produk dilapangan. Hasil analisis tema budaya bisa 

menentukan apakah produk layak untuk diproduksi masal atau tidak. 
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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini merupakan penelitian desain Research and 

Development(R&D). Produk yang dihasilkan dari penelitian ini adalah 

Ensiklopedi Bahasa Arab. 

4.1.  Hasil Analisis Kebutuhan Guru Terhadap Ensiklopedi Bahasa Arab 

 Berdasarkan hasil wawancara dan observasi peneliti terhadap guru di R.A 

Plus Qiraati Iqbal Jepara, diketahui bahwa di R.A Plus Qiraati Iqbal Jepara telah 

menggunakan satu buku ajar bahasa Arab. Namun, kurangnya bahan ajar untuk 

meteri bahasa Arab membuat proses pembelajaran menjadi kurang maksimal. 

 Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti melakukan analisis dengan cara 

mengumpulkan data. Pada tahap pengumpulan data, peneliti melakukan studi 

literatur tentang teori-teori yang terkait dengan Ensiklopedi dan cara pembuatan 

Ensiklopedi serta data mengenai materi pembelajaran bahasa Arab di R.A Plus 

Qiraati Iqbal Jepara. Peneliti juga mengamati buku ajar yang digunakan oleh guru 

dalam proses pembelajaran. 

 Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis keterbutuhan guru 

terhadap ensiklopedi bahasa Arab. Analisis kebutuhan guru R.A Plus Qiraati Iqbal 

terhadap ensiklopedi bahasa Arab dilakukan dengan cara penyebaran angket yang 

terdiri dari 10 pertanyaan kepada tiga belas guru R.A Plus Qiraati Iqbal. Hasil 

analisis kebutuhan R.A Plus Qiraati Iqbal terhadap ensiklopedi bahasa Arab 

adalah sebagai berikut: 
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4.1 Tabel hasil analisis kebutuhan guru terhadap ensiklopedi bahasa Arab 

No Pertanyaan Jawaban 

Jumlah 

Responden 

Alasan 

1 Bagaimana respon anak ketika 

belajar bahasa Arab 

dibandingkan dengan belajar 

mata pelajaran yang lain? 

a. sama-sama 

antusiasnya 

4 orang Antusiasme anak 

tergantung cara guru 

menyampaikan materi 

b. lebih antusias 1 orang Anak senang menerima 

pelajaran bahasa asing 

c. kurang antusias 8 orang Banyak anak yang tidak 

suka belajar bahasa Arab 

d. lainnya tidak ada  

2 Bahan ajar apa yang digunakan 

guru untuk mengajar bahasa 

Arab di R.A Plus Qiraati? 

a. bahan ajar 

buatan guru 

tidak ada  

b. bahan ajar yang 

disediakan R.A 

13 orang Sekolah sudah 

menyediakan bahan ajar 

c. Lainnya tidak ada  

3 Menurut bapak/Ibu gambar 

seperti apa yang harus di 

masukan dalam ensiklopedi? 

a. gambar kartun 3 orang Anak lebih tertarik 

gambar bentuk kartun 

b. gambar dua 

dimensi 

1 orang Lebih mudah dihafal 

anak 

c. gambar tiga 

dimensi 

9 orang Lebih menarik untuk 

anak-anak 

d. lainnya tidak ada  
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4 Menurut Bapak/ Ibu cara 

penyampaian yang seperti apa 

yang disukai anak? 

a. kalimatnya 

panjang dan 

bertele-tele 

tidak ada  

b. terkesan 

menggurui 

tidak ada  

c. kalimatnya 

pendek 

13 orang Anak-anak mudah 

menghafal 

d. lainnya tidak ada  

5 Apakah di R.A masih 

memerlukan bahan ajar seperti 

ensikolopedi  untuk membantu 

menyampaikan materi? 

a. perlu 8 orang Bisa membantu guru 

dalam kegiatan 

pembelajaran 

b. sangat perlu 5 orang Memudahkan guru 

dalam menyampaikan 

materi 

c. tidak perlu tidak ada  

6 Menurut Bapak/Ibu guru, 

model gambar seperti apa yang 

disukai oleh anak? 

a. berwarna 13 orang Gambar berwarna lebih 

menarik perhatian anak 

b. hitam putih tidak ada  

c. lainnya tidak ada  

7 Menurut bapak/ibu guru, 

bentuk ensiklopedi ini harus di 

buat seperti apa? 

a. kecil seperti 

buku saku 

4 orang Agar mudah dibawa 

b. bentuk 

ensiklopedi 

9 orang Lebih jelas dan menarik 
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setandar 

c. lainnya tidak ada  

8 Menurut bapak/ibu, kosa 

katadalam ensiklopedi 

menggunakan bahasa apa? 

a. Indonesia tidak ada  

b. Arab 6 orang Agar anak mengetahui 

bahasa Arab 

c. Arab dan 

Indonesia 

7 orang Agar anak mengetahui 

arti dari bahasa Arab 

tersebut 

9 Warna-warna gambar seperti 

apakah yang disukai anak? 

a. warna-warna 

mencolok 

10 orang Kebanyakan anak lebih 

suka gambar dengan 

warna mencolok 

b. warna-warna 

lembut 

3 orang Lebih indah dilihat 

c. lainnya tidak ada  

10 Menurut bapak/ibu, apa saran 

untuk ensiklopedi yang akan 

dibuat? 

  Buatlah ensiklopedi 

bahasa Arab dengan 

bagus dan menarik. 

 

Berdasarkan tabel 4.1 hasil analisis kebutuhan guru terhadap ensiklopedi 

bahasa Arab dapat diuraikan bahwa, untuk pertanyaan pertama tentang bagaimana 

respon anak ketika belajar bahasa Arab dibandingkan dengan belajar mata 

pelajaran yang lain yaitu; 4 responden menjawab sama antusiasnya dengan alasan 

antusiasme anak terhadap suatu pelajaran tergantung pada cara guru 
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menyampaikan mata pelajaran tersebut. 1 responden menjawab lebih antusias, 

alasannya anak senang menerima pelajaran bahasa asing. 8 responden menjawab 

kurang antusias, alasannya kebanyakan anak tidak suka belajar bahasa Arab 

karena anak sulit menerima bahasa Asing. 

Pertanyaan kedua tentang bahan ajar apa yang digunakan guru untuk 

mengajar bahasa Arab di R.A Plus Qiraati, hasilnya 13 responden menjawab 

bahan ajar yang disediakan oleh R.A. Alasannya R.A sudah menyediakan bahan 

ajar dan guru tidak perlu membuat bahan ajar yang lain. 

Pertanyaan ketiga tentang gambar seperti apa yang harus dimasukan dalam 

ensiklopedi, 3 responden menjawab gambar bentuk kartun dengan alasan anak 

lebih tertarik gambar bentuk kartun, 1 responden menjawab gambar dua dimensi 

dengan alasan lebih mudah dihafal anak, 9 responden menjawab gambar tiga 

dimensi dengan alasan lebih menarik untuk anak-anak. 

Pertanyaan keempat tentang cara penyampaian seperti apa yang disukai 

anak, 13 responden menjawab kalimatnya pendek dengan alasan anak-anak akan 

mudah menghafal kalimat-kalimat pendek. 

Pertanyaan kelima tentang apakah di R.A masih memerlukan bahan ajar 

seperti ensikolopedi  untuk membantu menyampaikan materi, 8 responden 

menjawab perlu dengan alasan bisa membantu guru dalam kegiatan pembelajaran, 

5 responden menjawab sangat perlu dengan alasan memudahkan guru dalam 

menyampaikan materi. 
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Pertanyaan keenam tentang model gambar seperti apa yang disukai oleh 

anak, 13 responden menjawab gambar berwarna dengan alsan gambar berwarna 

lebih menarik perhatian anak. 

Pertanyaan ketujuh tentang bentuk ensiklopedi ini harus di buat seperti 

apa, 4 responden menjawab kecil seperti buku saku dengan alasan agar mudah 

dibawa oleh anak, 9 responden menjawab besar dengan alasan lebih jelas dan 

menarik. 

Pertanyaan kedelapan tentang kosa kata dalam ensiklopedi menggunakan 

bahasa apa, 6 responden menjawab bahasa Arab dengan alasan agar anak 

mengetahui bahasa Arab, 7 responden menjawab bahasa Arab Indonesia dengan 

alasan agar anak mengetahui arti dari bahasa Arab tersebut. 

Pertanyaan kesembilan tentang warna-warna gambar seperti apakah yang 

disukai anak, 10 responden menjawab warna mencolok dengan alasan kebanyakan 

anak lebih suka gambar dengan warna mencolok, 3 responden menjawab warna 

lembut dengan alasan lebih indah dilihat. 

Pertanyaan kesepuluh tentang saran untuk ensiklopedi yang akan dibuat 

yaitu agar ensiklopedi dibuat dengan bagus dan menarik. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa guru R.A Plus 

Qira’ati Iqbal mengalami kesulitan dalam mengajarkan materi bahasa Arab dan 

merasakan bahwa bahan ajar untuk bahasa Arab masih kurang. 

Solusi yang peneliti tawarkan berdasarkan problematika tersebut adalah 

dengan menggunakan ensiklopedi bahasa Arab sebagai alat bantu dalam 

menyampaikan materi bahasa Arab di R.A Plus Qira’ati Iqbal. Desain ensiklopedi 
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BULAN/

 

yang ditawarkan sesuai dengan saran yang diberikan oleh guru dan menyesuaikan 

materi yang sudah ada di R.A Plus Qiraati. 

 

4.2.  Pengembangan Ensiklopedi Bahasa Arab 

 Berdasarkan data yang telah terkumpul, peneliti membuat desain produk 

berupa rancangan atau desain produk awal ensiklopedi bahasa Arab sebagai 

penunjang materi pembelajaran bahasa Arab di R.A Plus Qiraati Iqbal Jepara. 

Desain produk mengacu pada Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, dan 

Indikator dengan temaAlam Semesta. 

 Adapun desain produk awal yang berupa rancangan Ensiklopedi Bahasa 

Arab sebagai penunjang materi pembelajaran bahasa Arab di R.A Plus Qiraati 

Iqbal Jepara dapat dilihat pada pembahasan berikut: 

 Gambar 4.1 gambar ensiklopedi bahasa Arab  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Bulan adalah 

satelit bumi 

yang bercahaya 
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Gambar 4.2 gambar ensiklopedi bahasa Arab 

 

 

 

 

 

 

  

 Gambar 4.1 dan gambar 4.2 merupakan gambar pada tampilan halaman 

pertama rancangan ensiklopedi bahasa Arab. Pada tampilan ini menampilkan 

gambar bulan dan bumi, bulan dan bumi merupakan pelanet yang paling dekat 

dengan manusia, sehingga anak akan lebih memahami makna dan fungsi dari 

gambar tersebut lebih awal. 

 Tampilan selanjutnya adalah sebagai berikut: 

 Gambar 4.3 gambar ensiklopedi 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bumi adalah salah satu 

pelanet ciptaan Allah di 

alam semesta, bumi adalah 

tempat tinggal manusia, 

hewan, dan tumbuhan. 

Bumi bergerak mengelilingi 

matahari selama 365 hari 

atau satu tahun. Karena 

bumi mengelilingi 

matahari kita mengalami 

siang dan malam. 

BINTANG = 

 

Bintang adalah 

benda yang 

bercahaya di 

malam hari di 

langit. 

BUMI 
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 Gambar 4.4 gambar ensiklopedi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.3 dan gambar 4.4 adalah tampilan gambar pada halaman kedua 

ensiklopedi bahasa Arab. Pada tampilan kedua ini masih seputar gambar yang ada 

di ruang angkasa. Tampilan halaman kedua pada ensiklopedi ini masih 

berhubungan dengan tampilan pada halaman pertama. 

Tampilan gambar halaman berikutnya adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

   

Gambar 4.5 gambar ensiklopedi 

 

 

PLANET/  

Planet adalah bola 

raksasa yang 

mengandung batu, logam, 

dan gas. Planet 

mengelilingi bintang. 

Bumi adalah salah satu 

planet yang mengelilingi 

matahari. Matahari dan 

semua planet, termasuk 

bulan, batu-batuan langit 

beserta debu dan es di 

sekitarnya disebut tata 

surya. Bumi hanya 

memiliki satu bulan yang 

mengelilinginya. Planet-

planet lain memiliki lebih 

dari satu bulan. 

MATAHARI =  

Matahari 

merupakan sumber 

cahaya bagi 

kehidupan  
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 Gambar 4.6 gambar ensiklopedi 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.7 gambar ensiklopedi  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5, gambar 4.6, dan gambar 4.7 di atas merupakan tampilan 

gambar pada halaman ketiga. Pada tampilan ini terdapat gambar matahari dan 

pelangi dan hujan, ketiga gambar tersebut berkaitan sehingga di tampilkan pada 

satu halaman. 

 Tampilan gambar berikutnya adalah: 

 

 

 

 

Pelangi adalah 

warna yang 

muncul di langit 

setelah hujan 

HUJAN =  

Hujan 

adalah air 

yang turun 

dari langit 

Pelangi = 
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Gambar 4.8 gambar ensiklopedi 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.9 gambar ensiklopedi 

 

 

 

  

 

 Gambar 4.10 gambar ensiklopedi 

 

 Gambar 4.8, gambar 4.9, dan gambar 4.10 merupakan tampilan pada 

halaman keempat. Pada tampilan ini bertemakan air, anak akan mengetahui 

bagian-bagian dari air. 

 

AIR/  

Air adalah 

sumber 

kehidupan bagi 

manusia 

SUNGAI = 

 

Sungai adalah 

aliran air yang 

mengalir 

LAUT =  

Laut adalah 

kumpulan air 

yang sangat 

banyak 
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 Tampilan gambar selanjutnya adalah sebagai berikut: 

Gambar 4.11 gambar ensiklopedi 

 

 

 Gambar 4.12 gambar ensiklopedi 

 

 Gambar 4.11, dan gambar 4.12 merupakan tampilan pada halaman kelima. 

Pada tampilan ini menampilkan gambar hutan dan gunung, di halaman kelima ini 

anak akan mengetahui tempat-tempat yang terdapat di bumi. 

 Tampilan berikutnya merupakan tempilan terakhir pada ensiklopedi 

bahasa Arab. 

 

 

 

HUTAN =  Hutan adalah 

tempat yang 

dipenuhi 

pohon-pohon 

besar 

GUNUNG =  Gunung adalah 

bagian daratan 

ayng menjulang 

tinggi di 

permukaan bumi 
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Api adalah benda 

berupa gas yang 

panas 

 Gambar 4.13 gambar ensiklopedi 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.14 gambar ensiklopedi 

 

 Gambar 4.15 gambar ensiklopedi 

 

 

 

 

 

 Tampilan gambar 4.13, gambar 4.14, dan gambar 4.15 merupakan 

tampilan gambar halaman terakhir pada ensiklopedi bahasa Arab. Pada tampilan 

terakhir ini menampilkan gambar fenomena kejadian alam, tujuannya untuk 

memberi pengetahuan kepada anak agar anak semakin mencintai lingkungannya 

dan bisa menjaga lingkungannya. 

API/  

TANAH LONGSOR =

 

Tanah 

longsor 

adalah tanah 

yang longsor 

BANJIR =  

Banjir 

adalah 

bencana 

alam yang 

terjadi 

akibat 

sampah 
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4.3  Hasil Uji Ahli 

 Uji ahli dilakukan setelah desain produk awal jadi, uji ahli ini bertujuan 

untuk memvalidasi desain produk awal. Validasi desain produk bertujuan untuk 

menilai kesesuaian desain produk dengan kebutuhan. Validasi desain dilakukan 

untuk mengetahui hal yang perlu diperbaiki sesuai saran ahli. Validasi ini 

dilakukan oleh ahli bahasa Arab dan ahli media dan ahli anak usia dini. 

 Ahli bahasa Arab adalah Singgih Kuswardono yang merupakan dosen di 

Universitas Negeri Semarang Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Ahli media Rahina 

Nugrahani merupakan dosen di Universitas Negeri Semarang Prodi Desain 

Komunikasi Visual, dan ahli anak usia dini Uswatun Khasanah merupakan guru di 

R.A Plus Qiraati Iqbal Jepara. 

 Berdasarkan hasil penilaian dari para ahli tersebut, dapat diketahui 

beberapa kesalahan di dalam desain produk awal dan kemudian peneliti 

melakukan penyempurnaan desain (revisi desain produk) sesuai saran atau 

masukan dari para ahli. Setelah dilakukan revisi berdasarkan saran atau masukan 

dari para ahli, maka desain dinyatakan valid.  

 Berdasarkan hasil masukan dari para ahli dapat dilihat kesalahan dari 

desain produk awal. Beberapa kesalahan dari desain produk awal tersebut adalah 

sebagai berikut: 
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 1.  Kesalahan kosakata bahasa Arab 

   Kesalahan kosakata dalam penulisan bahasa Arab memang sering 

terjadi, hal tersebut bisa dikarenakan salah dalam pengetikan kosakata 

bahasa Arab, kesalahan dalam membedakan huruf Arab, dan kesalahan 

dalam memilih kosakata yang tepat untuk sebuah arti tertentu. 

   Menurut ahli bahasa Arab Singgih Kuswardono, kesalahan pertama 

didapat dalam ensiklopedi bahasa Arab ini terdapat pada kata “bintang”. 

Penulisan awal kata bintang dalam bahasa Arab ditulis ( ) dalam tinjauan 

makna leksikalnya tidak sesuai. Makna leksikal yang sama bisa disebut 

( dan dalam bentuk jamaknya ( ). Berdasarkan saran ahli bahasa 

tersebut maka sebaiknya untukistilah bintang diganti menjadi ( ). 

   Kesalahan kedua untuk kata “planet”, penulisan awal ditulis 

dengan kata ( ), dalam tinjauan makna leksikalnya tidak sesuai. Makna 

yang seharusnya bisa ditulis dengan ( )dan bentuk jamaknya ( ) 

atau juga bisa di sebut dengan ( ). 

   Kesalahan ketiga untuk istilah “banjir”, penulisan awal untuk 

istilah tersebut adalah ( ), dalam tinjauan leksikalnya tidak sesuia. 

Makna leksikal yang sesuai untuk istilah banjir bisa diterjemahkan 

menjadi kata ( ) dengan bentuk jamak ( )atau ( )atau ( ). 

   Kesalahan keempat untuk istilah “pelangi”, istilah awal ditulis 

dalam kata ( ), makna yang sesuai untuk istilah pelangi adalah (

). 
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   Kesalahan kelima terdapat pada istilah “tanah longsor”, istilah 

awal untuk tanah longsor ditulis ( ), istilah yang sesuai untuk kata 

tanah longsor adalah ( ). 

   Kelima kesalahan kosakata tersebut merupakan kesalahan yang 

didapat dalam penulisan awal materi ensiklopedi bahasa Arab. Secara 

umum ahli bahasa memberi masukan kepada peneliti untuk mengkaji lebih 

teliti dalam mendeskripsikan atau mendefinisikan makna. 

 2. Kesalahan desain gambar 

   Desain gambar untuk sebuah buku atau kartu gambar memiliki 

aturan tersendiri. Kesalahan yang ditemukan berdasarkan penilaian ahli 

media oleh Rahina Nugrahani terdapat pada: Pertama, gambar yang 

digunakan tidak konsisten, dan kualitas gambar tidak menarik karena 

kurang tajam. Kedua, ukuran gambar tidak bisa dibedakan antara ukuran 

gambar utama dan ukuran gambar pendukung. Ketiga, warna yang 

digunakan perlu diriset menyesuaikan warna yang cocok untuk menarik 

perhatian anak-anak. 

   Keempat, kualitas layout gambar kurang menarik, dengan kualitas 

layout yang bagus bisa memberikan pengetahuan yang lebih. Ada prinsip-

prinsip yang harus diperhatikan dalam layout gambar seperti: komposisi, 

kesatuan, point of interest. 

   Berdasarkan penilaian ahli media tersebut, saran yang didapatkan 

untuk peneliti secara umum adalah ketika melakukan layout gambar 
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peneliti bisa meminta bantuan tenaga ahli agar bisa lebih fokus kekonten 

ensiklopedi. 

4.2 Tabel Hasil Uji Ahli 

No Ahli Kesalahan Saran Perbaikan 

1. Bahasa 

1. Penulisan kata “Bintang” 

( ) 

2. penulisan kata “Planet” 

( ) 

3. Penulisan kata “Banjir” 

( ) 

4. Penulisan kata “Pelangi” 

( ) 

5. Penulisan kata “Tanah 

longsor” ( ) 

mengkaji lebih teliti 

dalam 

mendeskripsikan 

atau mendefinisikan 

makna 

1. Mengganti kata 

( )menjadi (  

2. Mengganti kata 

( )menjadi 

( ) 

3. Mengganti kata 

( )menjadi 

( ) 

4. Mengganti kata 

( ) menjadi 

( ) 

5. Mengganti kata 

( )menajdi 

( ) 

2 Media 

1. gambar yang digunakan tidak 

konsisten, dan kualitas gambar 

tidak menarik karena kurang 

tajam. 

2. ukuran gambar tidak bisa 

ketika melakukan 

layout gambar 

peneliti bisa 

meminta bantuan 

tenaga ahli agar bisa 

1. mengganti 

gambar 

2. Merubah 

ukuran gambar 

dan 
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dibedakan antara ukuran 

gambar utama dan ukuran 

gambar pendukung. 

3. warna yang digunakan perlu 

diriset menyesuaikan warna 

yang cocok untuk menarik 

perhatian anak-anak 

4. kualitas layout gambar 

kurang menarik, dengan 

kualitas layout yang bagus bisa 

memberikan pengetahuan yang 

lebih. 

lebih fokus kekonten 

ensiklopedi. 

menyesuaikannya 

3. Menyesuaikan 

warna pada 

gambar 

4. Meminta 

bantuan dalam 

layout gambar. 

 

   Hasil akhir setelah menerima saran dan masukan dari para ahli 

tersebut menghasilkan produk ensiklopedi seperti berikut ini. 

Pada tahap awal tampilan gambar sebagai cover ensiklopedi bahasa 

Arab dengan tampilan sebagai berikut: 
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   Gambar 4.16 Cover Ensiklopedi 

 

 Tampilan gambar pada cover ensiklopedi bahasa Arab tersebut berisi judul 

ensiklopedi, nama pengarang, dan gambar yang berkaitan dengan judul 

ensiklopedi. Pemilihan warna disamakan dengan halaman berikutnya dengan 

tampilan warna mencolok agar disukai oleh anak-anak. 

 Setelah tampilan cover, gambar pada halaman pertama ensiklopedi bahasa 

Arab adalah sebagai berikut: 
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  Gambar 4.17 Halaman pertama Ensiklopedi 

 

 Tampilan di atas menunjukan tampilan gambar bagian dari tata surya, 

pemilihan gambar tersebut berdasarkan alasan karena benda langit termasuk 

bagian inti dari alam semesta. Pada tampilan awal ini anak akan mengetahui 

pengertian serta fungsi bumi, bulan, dan bintang. 

 Halaman berikutnya adalah tampilan halaman ke dua pada ensiklopedi 

bahasa Arab. 
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  Gambar 4.18 Halaman ke dua ensiklopedi 

 

 Pada halaman ke dua materi yang digunakan masih terkait dengan 

tampilan yang terdapat pada halaman pertama, pemilihan materi ini disesuaikan 

dengan buku ajar yang digunakan di R.A Plus Qiraati Iqbal. 

Berikutnya adalah halaman ke tiga pada ensiklopedi bahasa Arab. 
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Gambar 4.19 Halaman ke tiga ensiklopedi 

 Halaman ke tiga ensiklopedi di atas menunjukan sesuatu yang ada di bumi. 

Pada halaman ini anak akan mengetahui fenomena atau sesuatu yang terdapat di 

bumi. Selain itu, tampilan pada halaman ke empat juga menunjukan kejadian atau 

akibat yang di timbulkan dari fenomena hujan yang ada pada halaman ke dua.  

 Selanjutnya adalah halaman ke empat pada ensiklopedi bahasa Arab. 
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  Gambar 4.20 Halaman ke empat ensiklopedi 

 Gambar di atas menunjukan bagian lain dari sesuatu yang terdapat di 

bumi, termasuk manusia yang merupakan mahkhluk yang menempati bumi. Dari 

gambar di atas, anak akan tau bahwa bumi adalah tempat tinggal manusia. 

Gambar lain yang digunakan adalah pantai dan hutan, pantai dan hutan adalah 

suatu tempat yang dekat dengan lingkungan manusia. 

 Halaman berikutnya adalah halaman ke enam pada ensiklopedi bahasa 

Arab. 
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Gambar 4.21 Halaman ke lima ensiklopedi 

 Tampilan di atas di beri sub judul hewan, pada halaman ke lima ini akan 

membahas mengenai macam-macam hewan yang sering dilihat oleh anak. Pada 

bagian judul sengaja tidak diberi gambar dengan tujuan untuk mempermudah 

anak dalam belajar. Gambar hewan yang pertama ditampilkan adalah kupu-kupu, 

pemilihan kupu-kupu berdasarkan mayoritas anak-anak menyukai hewan tersebut. 

Tampilan kupu-kupu dikombinasi dengan bunga, karena bunga merupakan 

tumbuhan yang identik dengan kupu-kupu. 

 Halaman berikutnya merupakan halaman terakhir pada ensiklopedi bahasa 

Arab. 
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Gambar 4.22 Halaman ke enam ensiklopedi 

 Tampilan di atas merupakan tampilan terakhir pada ensiklopedi, pada 

tampilan ini terdapat dua jenis hewan yaitu hewan darat dan hewan air. Hewan 

darat dicontohkan oleh kucing dan hewan air oleh ikan. 

 Berdasarkan pemaparan desain produk di atas, semua materi yang 

digunakan dalam ensiklopedi ini menyesuaikan dengan materi yang terdapat pada 

buku ajar di R.A Plus Qitraati Iqbal Jepara. Jenis gambar yang digunakan 

merupakan gambar tiga dimensi. Ukuran gambar semuanya disesuaikan agar 

terkesan rapih dan nyaman dilihat. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: 

1.Kebutuhan guru R.A Plus Qiraati Iqbal terhadap ensiklopedi bahasa Arab, 

ensiklopedi dibuat menyesuaikan dengan materi yang ada di R.A dan mengambil 

tema “Alam Semesta”. Ensiklopedi dibuat dalam bentuk besar sesuai dengan 

ukuran ensiklopedi pada umumnya. Warna pada gambar ensiklopedi dibuat 

mencolok untuk menarik perhatian anak. Uraian penjelasan dari kosakata dibuat 

dalam kalimat penedek agar anak mudah memahami. Kelengkapan yang terdapat 

pada bagian pertama ensiklopedi terdiri dari judul, nama pengarang, dan 

indikator. Bagian isi ensiklopediterdiri dari beberapa sub bab diantaranya; 

tatasurya, air, alam, dan kejadian alam. 

2. Penilaian dan saran perbaikan terhadap ensiklopedi yang diberikan oleh 

ahli bahasa, ahli media, dan guru, diperoleh hasil: (a) penilaian dan saran dari 

dosen ahli bahasa hasilnya terdapat lima kesalahan penulisan kosakata, secara 

umum dosen ahli bahasa memberikan saran kepada peneliti untuk mengkaji lebih 

teliti dalam mendeskripsikan atau mendefinisikan makna. (b) penilaian dan saran 

dari dosen ahli media hasilnya kualitas gambar pada desain awal tidak menarik 

karena kurang tajam, gambar yang digunakan tidak konsisten, ukuran gambar 

tidak bisa dibedakan antara gambar utama dan gambar pendukung, warna yang 

digunakan perlu diriset menyesuaikan warna yang cocok untuk menarik perhatian 
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anak-anak, dan kualitas layout kurang menarik. Saran yang diberikan dosen ahli 

media kepada peneliti adalah ketika melakukan layout gambar peneliti bisa 

meminta bantuan tenaga ahli agar bisa lebih fokus terhadap konten ensiklopedi. 

(c) penilaian dan saran dari guru adalah ensiklopedi yang dibuat sudah bagus, 

saran yang diberikan kepada peneliti adalah menambahkan sub materi agar lebih 

lengkap dan bagus. 

 

5.2 Saran 

Media pendamping seperti ensiklopedia sangat penting dalam membantu 

penyampaian materi. Dalam hal ini ensiklopedi bahasa Arab sangat penting untuk 

membantu penyampaian materi bahasa Arab di R.A Plus Qira’ati Iqbal Jepara, 

dan masih butuh untuk dipertahankan. Berdasarkan simpulan di atas, dari 

penelitian ini dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut: 

Pertama, diharapkan ada pembuatan ensiklopediyang serupa guna 

memperkaya hasanah kosakata bahasa Arab. 

Kedua, peneliti lain berkenan melanjutkan penelitian ini sampai pada 

tahap selanjutnya. Penelitian yang lebih lanjut ini akan menghasilkan saran dan 

perbaikan yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas produk agar lebih 

sempurna yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab. 

Ketiga, guru-guru bahasa Arabdi R.A berkenan memanfaatkan  

ensiklopedi bahasa Arab ini sebagai salah satu sumber pustaka dalam proses 

belajar mengajar. 
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