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Motto: 

 (4ق:لَاا )الط ًَّرْسُيِه ِرْمَأ ْنِم ُهل َّ ْلعَ ْجَي اللَه ِقت ََّي ْنَمَو
“Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan 

kemudahan baginya dalam urusannya” (Q.S. 65:4) 

 (78ف:ُسْو)ُي َنْوُركِفاْل ُمْوَقاْل لا َِّإ اللِه ِحوْ ر َّ ْنِما ْوُسَئاْيَي لِه ِإن َّه لَاال ِحْور َّ نْ ا ِمْوُسَئاْيلا َتَو
 “Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada 

berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir”. (Q.S. 12:87) 

 حٍ اِلصَ  ٍدَلَوَو ِهِب ُعَفَتْنُي ٍمُلِعَو ٍةَياِرَج ٍةَقَدَص نْ : ِمٍةَثلَاَث نْ ِم لا َِّإ ُهُلَمَع َعَطَقاْن اُنَسالِإْن اَتا َمَذِإ
 م(ِلْسُم اُهَو)َر ُهَلْوُعْدَي

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga 

perkara, yaitu: sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak saleh" 

(HR. Muslim) 
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3. Orang-orang yang kusayangi 

4. Keluarga besar Program Studi Pendidikan Bahasa Arab UNNES 

5. Anda yang sedang membaca skripsi ini 
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SARI 

Abdai, Muhammad Hasan Muiz. 2020. Pengembangan KAYIS (Kamus 

Yaumiyah Santri) sebagai Penunjang Program Yaumul ‘Arobiyah (Hari 

Bahasa Arab) untuk Santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Rijalul 

Qur’an Semarang. Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, 

Jurusan Bahasa dan Sastra Asing, Fakultas Bahasa dan Seni, 

Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing: Ahmad 

Miftahuddin, M.A. 

Kata kunci: Kamus, KAYIS (Kamus Yaumiyah Santri), dan Yaumul ‘Arobiyah 

Minimnya pembendaharaan kosakata bahasa Arab santri Pondok Pesantren 

Tahfidzul Quran Rijalul Qur’an Semarang disebabkan oleh tidak adanya media 

khusus yang membantu mereka dalam menguasai kosakata bahasa Arab sehingga 

program Yaumul ‘Arobiyah (Hari Bahasa Arab) bisa terlaksana dengan baik. 

Kamus-kamus yang ada saat ini belum membantu secara efektif karena hanya berisi 

kumpulan kosakata dan terjemahannya. Sehingga diperlukan kamus khusus yang 

dapat membantu santri dalam mendukung program Yaumul ‘Arobiyah (Hari Bahasa 

Arab).  

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: 1) bagaimana analisis 

kebutuhan santri dan guru bahasa Arab Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Rijalul 

Qur’an Semarang terhadap KAYIS (Kamus Yaumiyah Santri)? 2) bagaimana 

prototipe KAYIS (Kamus Yaumiyah Santri) sebagai Penunjang Program Yaumul 

‘Arobiyah (hari bahasa Arab) untuk santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran 

Rijalul Qur’an Semarang? 3) Bagaimana penilaian ahli terhadap prototipe KAYIS 

(Kamus Yaumiyah Santri) sebagai Penunjang Program Yaumul ‘Arobiyah (hari 

bahasa Arab)? 4) Bagaimana revisi desain KAYIS (Kamus Yaumiyah Santri) sebagai 

Penunjang Program Yaumul ‘Arobiyah (hari bahasa Arab)? 

Desain penelitian ini adalah desain Research and Development (R&D). 

Tahapan penelitian yang dilalui dalam penelitian ini hanya sampai pada tahap lima, 

yaitu revisi desain produk. Alat pengambilan data non tes yang digunakan berupa 

wawancara, observasi, angket kebutuhan guru dan santri, angket validasi ahli, serta 

dokumentasi. 

 Hasil penelitian ini adalah guru dan santri menghendaki adanya 

pengembangan KAYIS (Kamus Yaumiyah Santri) sebagai Penunjang Program 

Yaumul ‘Arobiyah (hari bahasa Arab) yang berisi 7 komponen utama yaitu, 

pendahuluan, cara penggunaan, daftar isi, kata benda, kata kerja, kalimat praktis, 

dan biodata penulis.  Analisis penilaian ahli menunjukkan bahwa KAYIS (Kamus 

Yaumiyah Santri) sudah sesuai dan baik dalam aspek desain media, kelayakan isi, 

kelayakan penyajian, kegrafikan, maupun kelayakan bahasa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab merupakan salah satu 

kegiatan unggulan yang sudah berkembang di pesantren. Menurut Maujud 

(2017:128) kegiatan berbicara dengan bahasa Arab adalah kegiatan yang menarik 

dan sudah dikembangkan di beberapa pesantren. Seperti halnya keterampilan 

bahasa Arab lainya (keterampilan mendengar, keterampilan membaca, dan 

keterampilan berbicara), keterampilan berbicara bahasa Arab  masih dirasa sulit 

oleh sebagian santri di pesantren yang sebelumnya tidak terbiasa menggunakan 

bahasa Arab dalam kesehariannya. Keterampilan berbicara bahasa Arab akan lebih 

mudah jika dalam lingkungan pesantren mendukung seperti adanya program yang 

mewajibkan para santri berkomunikasi dengan bahasa Arab dan pemberian sanksi 

ketika mereka tidak menggunakan bahasa Arab di lingkungan pesantren.  

Masalah umum yang muncul dalam pembelajaran keterampilan berbicara 

bahasa Arab di pesantren antara lain: (1) santri kurang menguasai kosakata bahasa 

Arab. Masalah ini muncul dikarenakan santri malas belajar dan menghafal kembali 

kosakata bahasa Arab yang telah diajarkan. Menurut Rusydi Ahmad Thu’aimah 

(dalam Fahrurrozi 2014:163) seseorang tidak akan dapat menguasai bahasa 

sebelum ia menguasai kosakata bahasa tersebut. (2) Kurang maksimalnya latihan-

latihan berbahasa Arab di pesantren. Masalah ini muncul dikarenakan motivasi 

santri untuk mempelajari keterampilan berbicara bahasa Arab sangat kurang, hal ini 

bisa dilihat dari data nilai praktik keterampilan berbicara bahasa Arab santri yang 

menunjukkan nilai di bawah rata-rata. Menurut Hendri (2017:198) keterampilan 

berbicara dapat diperoleh dengan pembiasaan latihan berulang kali disertai evaluasi 

sebagai perbaikan dalam strategi pembelajaran tersebut. (3) Kurangnya keberanian 

santri dalam berbicara dengan bahasa Arab. Masalah ini muncul dikarenakan 

rendahnya kemampuan santri untuk mengingat dan memahami kosakata maupun 

kaidah bahasa Arab yang telah diajarkan. Faktor penting dalam menghidupkan 

kegiatan berbicara bahasa Arab adalah keberanian santri dan perasaan tidak takut 
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salah (Makruf 2009:6). (4) Lingkungan yang kurang mendukung dalam 

pembelajaran. Menurut Saroni (2011:110) lingkungan belajar adalah segala sesuatu 

yang berhubungan dengan tempat proses pembelajaran dilaksanakan. Adapun 

lingkungan yang kurang mendukung dalam pembelajaran adalah segala sesuatu 

yang berhubungan dengan tempat yang di mana tempat tersebut kurang mendukung 

dalam proses pembelajaran dilaksanakan. Menurut Tuhfatul (2015:136) salah satu 

faktor yang sangat mempengarui dan menentukan keberhasilan proses 

pembelajaran adalah lingkungan, tak terkecuali lingkungan berbahasa. Masalah 

lingkungan yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran ini muncul 

dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana dalam proses pembelajaran, seperti 

tidak adanya perangkat dan media pembelajaran, kurang tertatanya pengelolaan 

kelas, dan lain sebagainya.  

Berbicara dalam bahasa Arab merupakan keterampilan dasar yang menjadi 

tujuan pembelajar bahasa Arab di samping ada keterampilan-keterampilan yang 

lain yang harus dikuasai.  Menurut Syaiful Mustofa (dalam Kuswoyo 2017:3) 

tujuan dari pembelajaran keterampilan berbicara mencakup beberapa hal di 

antaranya yaitu: (1) kemudahan berbicara, Santri harus mendapat kesempatan yang 

besar untuk berlatih berbicara sampai mereka mampu mengembangkan 

keterampilan ini secara wajar, lancar, dan menyenangkan; (2) Kejelasan, dalam hal 

ini santri berbicara dengan tepat dan jelas, baik artikulasi maupun diksi dalam 

kalimat-kalimatnya; (3) Bertanggung jawab, latihan berbicara yang bagus 

menekankan pembicara untuk bertanggung jawab agar berbicara secara tepat, dan 

dipikirkan dengan sungguh-sungguh mengenai apa yang menjadi topik 

pembicaraan; (4) Membentuk pendengaran kritis, santri perlu berlatih 

mendengarkan dengan kritis ketika ingin berbicara agar pesan yang disampaikan 

sesuai apa yang didengarkan; dan (5) Membentuk kebiasaan, kebiasaan berbicara 

dengan bahasa Arab tidak dapat dicapai tanpa ada niat yang sungguh-sungguh dari 

santri itu sendiri. 

Berbicara adalah suatu keterampilan dasar berbahasa yang harus dikuasai 

dalam kegiatan berkomunikasi. Menurut Syakur (2010:148) bahasa bukan sekadar 

sistem kaidah gramatikal, tetapi juga sistem komunikasi. Banyak institusi-institusi 
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pendidikan Islam di Indonesia yang menerapkan keterampilan berbicara bahasa 

Arab sebagai bahasa komunikasi setiap hari ataupun di hari-hari tertentu. Ada juga 

institusi-institusi pendidikan yang menerapkan keterampilan berbicara bahasa Arab 

sebagai bahasa pengantar pembelajaran. Sebagai program pendidikan yang telah 

direncanakan secara sistematis, keterampilan berbicara bahasa Arab mengemban 

peranan penting bagi pendidikan di Indonesia umumnya dalam lembaga-lembaga 

pendidikan formal seperti  SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA maupun lembaga 

pendidikan Islam seperti pesantren yang merupakan lembaga pendidikan nonformal 

sebagai tempat belajar untuk meningkatkan kemampuan keterampilan berbicara 

bahasa Arab.  

Pesantren Tahfidzul Quran Rijalul Qur’an merupakan salah satu lembaga 

pendidikan nonformal yang berlokasi di Kelurahan Mangunsari, Kecamatan 

Gunungpati, Kota Semarang untuk yang putra sedangkan yang putri berlokasi di 

Kelurahan Pakintelan, Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang . Pondok Pesantren 

ini telah berdiri sejak tahun 2008. Hingga saat ini jumlah santri yang tinggal di 

pesantren Rijalul Qur’an adalah 115 orang, 44 putra dan 71 putri yang rata-rata 

berlatar belakang dari golongan yatim dan dhuafa, Pesantren Rijalul Qur’an 

mempunyai tingkat pendidikan mulai dari PAUD, SD/MI, SMP/MTs, hingga 

tingkat perguruan tinggi. 

Pesantren Rijalul Qur’an mempunyai beberapa  program diantaranya yaitu, 

menghafal al Quran, pembelajaran akhlak, dan pembelajaran bahasa Arab. 

Menghafal al Quran merupakan program utama di pesantren Rijalul Qur’an yang 

di mana santri menyiapkan hafalan yang kemudian disetorkan kepada guru setiap 

harinya. Adapun pembelajaran Akhlak yaitu penyampaian materi oleh guru kepada 

santri setelah salat magrib dengan menggunakan kitab Ta’lim Muta’alim dan kitab 

At-Tibyan. Adapun pembelajaran bahasa Arab yaitu suatu upaya membelajarkan 

santri agar mahir berbahasa Arab yang berorientasi pada dua tujuan yaitu 

kemampuan Bahasa Arab dan keterampilan Bahasa Arab. Kemampuan Bahasa 

Arab dicapai melalui pembelajaran nahwu (sintaksis) menggunakan kitab Matan 

Jurumiyah kemudian pembelajaran sharaf (morfologi) menggunakan kitab 
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Amtsilah Tasrifiyah yang dilaksanakan setiap malam. Adapun keterampilan Bahasa 

Arab diajarkan melalui program Yaumul ‘Arobiyah (hari bahasa Arab).  

Yaumul ‘Arobiyah (hari bahasa Arab) merupakan program pembelajaran 

bahasa Arab untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Arab santri yang 

dilaksanakan setiap sore dari hari Senin sampai Jumat dan Ahad pagi. Adapun 

pelaksanaan pada hari Senin sampai Jumat dilakukan dalam kelompok-kelompok 

kecil dengan metode penyampaian kosakata yang kemudian dilanjutkan dengan 

praktik berbicara bahasa Arab. Adapun pelaksanaan pada hari Ahad, santri 

melakukan praktik berbicara atau berkomunikasi langsung dalam bahasa Arab 

sesuai dengan kosakata-kosakata yang telah diajarkan sebelumnya secara 

berpasangan maupun kelompok dari pukul 08:00 sampai 09:00 WIB. Namun dalam 

program Yaumul ‘Arobiyyah tersebut kurang efektif dalam pelaksanaannya karena 

menurut observasi yang dilakukan peneliti pada bulan Oktober 2019 ada kendala 

atau masalah yang dihadapi santri, yaitu minimnya perbendaharaan kosakata yang 

dimiliki santri yang menyebabkan santri kesulitan dalam berbicara dengan bahasa 

Arab. Hal ini berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dengan melihat data nilai 

santri yang masih di bawah rata-rata nilai minimal yaitu 65 dari nilai maksimal 100. 

Oleh karena itu melalui program yaumul ‘Arobiyyah beserta masalah yang telah 

disebutkan, peneliti ingin mengembangkan sebuah media pendukung yang berupa 

Kamus Bahasa Arab. 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kamus adalah buku acuan 

yang memuat kata dan ungkapan, biasanya disusun menurut abjad berikut 

keterangan tentang makna, pemakaian, atau terjemahannya. Menurut Chaer 

(2007:196) ada beberapa kriteria yang digunakan untuk menyebut nama jenis 

kamus, diantaranya (1) Berdasarkan bahasa sasaran yaitu ada kamus 

ekabahasa/monolingual (kamus yang bahasa sumbernya sama dengan bahasa 

sasarannya), kamus dwibahasa/bilingual (kamus yang bahasa sumbernya tidak 

sama dengan bahasa sasarannya), kamus aneka bahasa/multilingual (kamus yang 

kata-kata bahasa sumber dijelaskan dengan padanannya dalam tiga bahasa atau 

lebih). (2) Berdasarkan ukurannya/ tebal tipisnya sebuah kamus, dibagi menjadi dua 

yaitu kamus besar (kamus yang memuat  semua kosakata, termasuk gabungan kata, 
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idiom, ungkapan, peribahasa, akronim, singkatan, dan semua bentuk gramatikal 

dari bahasa tersebut. Kamus terbatas (kamus yang jumlah katanya dibatasi sesuai 

tujuan). Contohnya diantaranya kamus saku yang ukurannya kecil sehingga dapat 

dimasukkan ke dalam saku baju dan kamus pelajar yang jumlah katannya 

ditentukan oleh tingkat pendidikan dimana kamus itu digunakan. (3) Berdasarkan 

isinya, dibagi menjadi dua yaitu, kamus umum yang memuat kata-kata umum yng 

digunakan dalam suatu bahasa. Selanjutnya yaitu kamus khusus dengan kata-kata 

yang agak khas atau spesifik. Kamus khusus dibagi menjadi dua bagian yaitu, 

berkaitan dengan bidang kebahasaan yang terdiri atas, kamus lafal (kamus berisi 

kata-kata yang disusun dari a sampai z), kamus ejaan (kamus dengan kata ejaan yan 

benar sesuai dengan pedoman ejaan), kamus sinonim (kamus yang menjelaskan 

makna kata hanya berupa persamaan baik dalam bentuk sebuah kata maupun dalam 

bentuk gabungan kata), kamus antonim (bentuk katanya kebalikan, lawan atau 

kontrasnya), kamus homonim (mendaftar bentuk-bentuk yang berhomonim beserta 

dengan makna atau penjelasan konsepnya), kemudian berkenaan dengan kegiatan 

atau keilmuan terdiri atas, kamus istilah olahraga, pertanian, kimia, perdagangan, 

keamanan, dan komputer. 

Berdasarkan penjelasan tentang jenis-jenis kamus sebelumnya, maka 

peneliti akan menggunakan jenis kamus diantaranya yaitu, (1) berdasarkan bahasa 

sasaran, peneliti menggunakan kamus dwibahasa / bilingual (kamus yang bahasa 

sumbernya tidak sama dengan bahasa sasarannya). Peneliti memilih kamus 

bilingual yaitu menggunakan bahasa Arab dan bahasa Indonesia karena sepadan 

dengan pembelajaran dalam program Yaumul ‘Arobiyah (hari bahasa Arab) untuk 

keterampilan berbicara bahasa Arab dengan dipermudah terjemahan bahasa 

Indonesia. (2) Berdasarkan ukurannya / tebal tipisnya sebuah kamus, peneliti 

menggunakan kamus terbatas (kamus yang jumlah katanya dibatasi sesuai tujuan) 

dalam hal ini adalah kamus pelajar, yang jumlah katannya ditentukan oleh tingkat 

pendidikan dimana kamus itu digunakan. Peneliti memilih kamus pelajar agar 

kamus yang di kembangkan sesuai kebutuhan santri yaitu dibatasi dengan tema 

sesuai dengan materi yang diajarkan dalam program Yaumul ‘Arobiyah (hari bahasa 

Arab). (3) Berdasarkan isinya peneliti menggunakan kamus umum yang memuat 
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kata-kata umum dipilih sesuai dengan kata-kata yang sering digunakan dalam 

percakapan sehari-hari dengan disertai contoh kalimat sederhana sebagai penunjang 

program Yaumul ‘Arobiyah (hari bahasa Arab). Peneliti memilih kamus umum 

karena kamus yang akan dikembangkan memuat kosakata umum berdasarkan 

materi, dalam hal ini adalah kosakata yang biasa digunakan santri dalam 

percakapan sehari-hari. Adapun relevansi masalah dengan cerminan kamus yang 

sudah dijelaskan di atas secara keseluruhan yaitu dalam hal muatan kamus yang 

berisikan kosakata-kosakata pilihan yang biasa digunakan santri dalam percakapan 

sehari-hari yang sepadan dengan masalah minimnya perbendaharaan kosakata yang 

dimiliki santri. Kemudian kamus yang dikembangkan disertai kalimat sederhana 

untuk membantu santri yang kesulitan menerapkan keterampilan berbicara bahasa 

Arab. 

Dalam dunia leksikografi disadari benar bahwa tidak akan ada kamus yang 

sempurna, yang dapat memberikan informasi apa saja mengenai kata dengan 

makna. Hal ini terjadi karena bahasa yang menjadi objek kamus itu selalu berubah, 

sejalan dengan perubahan sosial budaya dari masyarakat. Akibatnya, kalau 

misalnya pada hari ini sebuah kamus terbit, maka besok mungkin ada kata-kata baru 

yang muncul. Sebagaimana kamus yang akan dikembangkan peneliti adalah kamus 

terbatas dengan isi sesuai kosakata yang biasa digunakan santri dalam percakapan 

sehari-hari, maka kata-kata yang digunakan dalam kamus tersebut sewaktu-waktu 

akan berubah atau bisa dikembangkan lagi sesuai dengan kebutuhan dalam program 

yaumul ‘Arabiyah (hari bahasa Arab). Dengan adanya kamus yang peneliti 

kembangkan, dapat menjawab permasalahan yang ada di pesantren Tahfidzul 

Quran Rijalul Qur’an, di samping sudah adanya kamus-kamus lain yang dirasa 

kurang cocok dan kurang mendukung program yaumul ‘Arabiyah (hari bahasa 

Arab) yang di mana program tersebut akan lebih efektif dan efisien melalui 

pengembangan kamus dari peneliti yang berjudul “Pengembangan KAYIS 

(Kamus Yaumiyah Santri) sebagai Penunjang Program Yaumul ‘Arobiyah 

(Hari Bahasa Arab) untuk Santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Rijalul 

Qur’an Semarang”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka yang menjadi 

rumusan masalah antara lain: 

1. Bagaimana analisis kebutuhan santri dan guru bahasa Arab Pondok 

Pesantren Tahfidzul Quran Rijalul Qur’an Semarang terhadap KAYIS 

(Kamus Yaumiyah Santri) sebagai Penunjang Program Yaumul ‘Arobiyah 

(hari bahasa Arab)? 

2. Bagaimana prototipe KAYIS (Kamus Yaumiyah Santri) sebagai Penunjang 

Program Yaumul ‘Arobiyah (hari bahasa Arab) untuk santri Pondok 

Pesantren Tahfidzul Quran Rijalul Qur’an Semarang? 

3. Bagaimana penilaian ahli terhadap prototipe KAYIS (Kamus Yaumiyah 

Santri) sebagai Penunjang Program Yaumul ‘Arobiyah (hari bahasa Arab)? 

4. Bagaimana revisi desain KAYIS (Kamus Yaumiyah Santri) sebagai 

Penunjang Program Yaumul ‘Arobiyah (hari bahasa Arab)? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Mendeskripsikan analisis kebutuhan santri dan guru Bahasa Arab Pondok 

Pesantren Tahfidzul Quran Rijalul Qur’an Semarang terhadap KAYIS 

(Kamus Yaumiyah Santri) sebagai Penunjang Program Yaumul ‘Arobiyah 

(hari bahasa Arab). 

2. Mendeskripsikan prototipe KAYIS (Kamus Yaumiyah Santri) sebagai 

Penunjang Program Yaumul ‘Arobiyah (hari bahasa Arab) untuk santri 

Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Rijalul Qur’an Semarang. 

3. Mendeskripsikan penilaian ahli terhadap prototipe KAYIS (Kamus 

Yaumiyah Santri) sebagai Penunjang Program Yaumul ‘Arobiyah (hari 

bahasa Arab). 

4. Mendeskripsikan revisi desain KAYIS (Kamus Yaumiyah Santri) sebagai 

Penunjang Program Yaumul ‘Arobiyah (hari bahasa Arab)? 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian pengembangan KAYIS (Kamus Yaumiyah Santri) sebagai 

Penunjang Program Yaumul ‘Arobiyah (hari bahasa Arab)  memiliki beberapa 

tujuan yang telah diuraikan sebelumnya dan dimaksudkan agar dapat memberikan 

manfaat bagi banyak pihak, baik secara teoretis maupun secara praktis. 

1.4.1 Manfaat Teoretis  

Secara teoretis penelitian ini dapat menambah khazanah pengetahuan yang 

lebih luas tentang dunia perkamusan khususnya kamus Bahasa Arab. 

1.4.2  Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini menghasilkan sebuah produk berupa KAYIS (Kamus 

Yaumiyah Santri) sebagai Penunjang Program Yaumul ‘Arobiyah (hari bahasa 

Arab) yang bermanfaat dan bisa digunakan oleh berbagai pihak di antaranya yaitu: 

a. Pesantren 

Sebagai kamus penunjang dalam pembelajaran bahasa Arab dan sebagai 

tambahan referensi kepustakaan pesantren. 

b. Guru 

Sebagai media tambahan dalam kegiatan pembelajaran bahasa Arab. 

c. Santri 

Sebagai sumber dasar untuk membantu penguasaan santri dalam menambah 

kosakata bahasa Arab dan membantu santri dalam mempelajari keterampilan 

berbicara bahasa Arab.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

Bahasan pada bab ini meliputi kajian pustaka dan landasan teoretis. Kajian 

pustaka menjelaskan tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya dan mempunyai relevansi dengan penelitian yang dilakukan peneliti. 

Adapun landasan teoretis adalah teori-teori yang dimanfaatkan peneliti untuk 

mendukung penelitian yang dilakukan ini. 

2.1  Tinjauan Pustaka 

Penelitian ini mengkaji tentang pengembangan kamus dengan 

menggunakan metode Research and Development (R&D), yang telah banyak 

dilakukan penelitian sebelumnya. Di antara penelitian tentang kamus yang 

berkaitan dengan penelitian ini yaitu, penelitian yang dilakukan oleh Keswati 

(2014), Nisrina Nur Hamidah (2014), Rizal Nur Rochman (2016), Siti Maemunatul 

Achadah (2017), dan Esma Akin (2017). 

Penelitian oleh Keswati (2014) yang berjudul “Pengembangan Kamus 

Bahasa Arab untuk Buku Ta’lim Al Lughoh Al ‘Arobiyah sebagai Penunjang Buku 

Ajar Bahasa Arab Kelas VIII Madrasah Tsanawiyah”. Penilaian terhadap prototipe 

yang diberikan kepada para ahli dan guru diperoleh bahwa: (1) aspek kelayakan isi 

diperoleh nilai rata-rata akhir sebesar 88,32 termasuk dalam kategori sangat baik. 

(2) aspek kelayakan penyajian diperoleh nilai rata-rata akhir sebesar 86,3 termasuk 

dalam kategori sangat baik. (3) aspek kelayakan bahasa diperoleh nilai rata-rata 

akhir sebesar 87 termasuk dalam kategori sangat baik. (4) aspek kelayakan grafika 

diperoleh nilai rata-rata akhir sebesar 65 termasuk dalam kategori cukup. Dari 

penilaian keempat aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa diperoleh nilai rata-

rata akhir keseluruhan sebesar 81,65 termasuk dalam kategori baik dan seluruh guru 

dan siswa menyampaikan keterbutuhan kamus terhadap buku Ta’lim Al Lughoh Al 

‘Arobiyah sebagai penunjang buku ajar bahasa Arab. 

Persamaan penelitian Keswati (2014) dengan penelitian ini terletak pada 

jenis penelitian Research and Development (R&D). Adapun perbedaan keduanya 

terletak pada: (1) Kamus yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai 
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penunjang program yaumul ‘arobiyah (hari bahasa Arab), sedangkan dalam 

penelitian Keswati sebagai penunjang buku ajar bahasa Arab Ta’lim Al Lughoh Al 

‘Arobiyah. (2) Subjek penelitian Keswati adalah siswa kelas VIII di MTs Negeri 2 

Semarang, sedangkan subjek penelitian dalam penelitian ini adalah santri Pondok 

Pesantren Tahfidzul Quran Rijalul Qur’an Semarang tingkat SMP/MTs sederajat. 

Penelitian oleh Hamidah (2014) yang berjudul “Efektivitas Penggunaan 

Kamus Saku untuk Keterampilan Membaca Bahasa Arab Siswa Kelas VIII MTs 

At-Taqwa Bandar-Batang”. Hasil penelitian Hamidah menunjukkan adanya 

peningkatan dari pre-test ke post-test. Dari data tes dapat diketahui peningkatan 

nilai rata-rata kelas kontrol dan kelas eksperimen dengan jumlah 35 orang siswa 

setiap kelasnya. Pada pre-test kelas kontrol mendapat nilai rata-rata 62,8 sedangkan 

post-test mendapat nilai rata-rata 65,4. Pada pre-test kelas eksperimen mendapat 

nilai rata-rata 61,51 sedangkan post-test mendapat nilai rata-rata 70,66. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, kelas eksperimen lebih baik daripada kelas 

kontrol. Hipotesis yang diterima adalah hipotesis kerja yang menyatakan bahwa 

media kamus saku bahasa Arab efektif dalam pembelajaran keterampilan membaca 

bahasa Arab pada kelas VIII MTs At-Taqwa Bandar Kabupaten Batang. 

Persamaan penelitian Hamidah (2014) dengan penelitian ini yaitu terletak 

pada objek penelitian yang berupa kamus. Adapun perbedaan keduanya terletak 

pada: (1) Jenis penelitian Hamidah berupa penelitian eksperimen, sedangkan 

penelitian ini berupa penelitian Research and Development (R&D). (2) Kamus yang 

dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai penunjang program yaumul 

‘arobiyah (hari bahasa Arab), sedangkan dalam penelitian Hamidah untuk 

keterampilan membaca bahasa Arab. (3) Subjek penelitian pada penelitian 

Hamidah adalah siswa kelas VIII di MTs At-Taqwa Bandar-Batang, sedangakn 

subjek penelitian dalam penelitian ini adalah santri Pondok Pesantren Tahfidzul 

Quran Rijalul Qur’an Semarang tingkat SMP/MTs sederajat. 

Penelitian oleh Rochman (2016) yang berjudul “E-Kamus Istilah Penelitian 

dalam Bahasa Arab Menggunakan Microsoft Visual Studio 2010 bagi Mahasiswa 

Pendidikan Bahasa Arab di Universitas Negeri Semarang”. Hasil penelitian 

Rochman dari hasil analisis kebutuhan menunjukan bahwa mahasiswa 
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menghendaki sebuah kamus khusus berbasis elektronik atau e-kamus istilah 

penelitian dalam bahasa Arab yang memuat istilah-istilah penelitian bahasa Arab. 

Berdasarkan hasil angket kepuasan terhadap produk, 87,5% mahasiswa 

beranggapan bahwa aplikasi e-kamus istilah penelitian dalam bahasa Arab berperan 

sebagai solusi untuk mencari istilah penelitian dalam bahasa Arab dengan cepat dan 

mudah. 

Persamaan penelitian Rochman (2016) dengan penelitian ini terletak pada 

jenis penelitian yaitu pengembangan kamus dengan menggunakan metode 

penelitian Research and Development (R&D). Adapun perbedaan keduanya 

terletak pada: (1) Jenis kamus yang dikembangkan Rochman berupa kamus istilah 

penelitian bahasa Arab berbasis elektronik, sedangkan penelitian ini berupa 

pengembangan kamus Bahasa Arab dengan bentuk akhir berupa buku manual. (2) 

Kamus yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai penunjang program 

yaumul ‘arobiyah (hari bahasa Arab), sedangkan dalam penelitian Rochman untuk 

mempermudah mahasiswa dalam menggunakan istilah bahasa Arab dalam 

penelitian. (3) Subjek penelitian Rochman adalah mahasiswa pendidikan bahasa 

Arab di Universitas Negeri Semarang, sedangakn subjek penelitian dalam 

penelitian ini adalah santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Rijalul Qur’an 

Semarang tingkat SMP/MTs sederajat. 

Penelitian oleh Achadah (2017) yang berjudul “Pengembangan E-Kamus 

Istilah Sintaksis Arab Berbasis Delphi 7 untuk Pembelajaran Bahasa Arab di 

Semarang”. Hasil penelitian Achadah dari hasil analisis kebutuhan menunjukan 

bahwa mahasiswa menghendaki adanya e-kamus istilah sintaksis Arab dengan  

penilaian ahli materi dan ahli media menunjukkan hasil kesesuaian yaitu dengan 

rata-rata nilai 3,3 (sesuai). 

Persamaan penelitian Achadah (2017) dengan penelitian ini terletak pada 

jenis penelitian yaitu pengembangan kamus dengan menggunakan metode 

penelitian Research and Development (R&D). Adapun perbedaan keduanya 

terletak pada: (1) Jenis kamus yang dikembangkan Achadah berupa kamus istilah 

sintaksis Arab berbasis elektronik, sedangkan penelitian ini berupa pengembangan 

kamus Bahasa Arab dengan hasil akhir berupa buku manual. (2) Kamus yang 
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dikembangkan dalam penelitian ini sebagai penunjang program yaumul ‘arobiyah 

(hari bahasa Arab), sedangkan dalam penelitian Achadah untuk mempermudah 

mahasiswa dalam menggunakan istilah sintaksis dalam pembelajaran bahasa Arab 

di Semarang. (3) Subjek penelitian pada penelitian Achadah adalah mahasiswa 

pendidikan bahasa Arab di Universitas Negeri Semarang, adapun subjek penelitian 

dalam penelitian ini adalah santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Rijalul Qur’an 

Semarang tingkat SMP/MTs sederajat. 

Penelitian oleh Akin (2017) yang berjudul “Pengembangan Kamus Arturk 

(Arab-Turki) untuk Mempermudah Orang Turki Belajar Bahasa Arab”. Hasil 

Penelitian Esma Akin menunjukkan bahwa, (1) hasil analisis kebutuhan warga 

negara Turki terhadap kamus Arturk (Arab-Turki), di antaranya: a) bahwa 

pembelajar Turki membutuhkan kamus yang lebih menarik sebagai media 

pembelajaran bahasa Arab, b) pembelajar Turki membutuhkan kamus tematik 

dengan tema-tema yang lebih aktual, c) pembelajar Turki membutuhkan kamus 

yang dilengkapi dengan contoh-contoh kosakata dalam kalimat, d) pembelajar 

Turki membutuhkan kamus yang dilengkapi dengan gambar ilustrasi pada setiap 

tema, dan e) pembelajar Turki membutuhkan kamus yang dilengkapi dengan tabel 

pada setiap tema. (2) Prototipe kamus arturk (Arab-Turki) berbentuk buku dengan 

ukuran A5, jenis kertas yang dipakai pada sampul adalah hardcover dengan warna 

soft yaitu abu-abu, dan jenis kertas pada isi kamus adalah HVS, jenis tulisan adalah 

Traditional Arabic untuk koskata Arab, dan Times New Roman untuk terjemahan 

Turki. (3) Analisis penilaian ahli terhadap desain produk kamus Arturk (Arab-

Turki) dapat ditarik kesimpulan bahwa media ini sesuai dan baik dalam aspek 

desain media, kelayakan isi, kelayakan penyajian, kegrafikan, maupun kelayakan 

bahasa. 

Persamaan penelitian Akin (2017) dengan penelitian ini terletak pada jenis 

penelitian yaitu pengembangan kamus dengan menggunakan metode penelitian 

Research and Development (R&D). Adapun perbedaan keduanya terletak pada: (1) 

Kamus yang dikembangkan dalam penelitian ini sebagai penunjang program 

yaumul ‘arobiyah (hari bahasa Arab), sedangkan dalam penelitian Esma Akin untuk 

mempermudah orang Turki belajar bahasa Arab. (2) Subjek penelitian pada 



13 

 

 

penelitian Akin adalah orang Turki, sedangakn subjek penelitian dalam penelitian 

ini adalah santri tingkat SMP/MTs sederajat Pondok Pesantren Tahfidzul Quran 

Rijalul Qur’an Semarang. Adapun lebih jelasnya disajikan pada tabel berikut ini.  

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Tinjauan Pustaka 

No. 
Nama 

Peneliti 

Judul 

Peneliti 

Relevansi Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

1. Keswati 

(2014) 

Pengembang

an Kamus 

Bahasa Arab 

untuk Buku 

Ta’lim Al 

Lughoh Al 

‘Arobiyah 

sebagai 

Penunjang 

Buku Ajar 

Bahasa Arab 

Kelas VIII 

Madrasah 

Tsanawiyah 

Desain 
penelitian: 

Research 

and 

Develompent 
(R&D) 

 

Produk 
penelitian: 

Kamus 

(1) Kamus dalam 

penelitian ini sebagai 

penunjang program 

yaumul ‘arobiyah (hari 

bahasa Arab), dalam 

penelitian Keswati sebagai 

penunjang buku ajar 

bahasa Arab Ta’lim Al 

Lughoh Al ‘Arobiyah. (2) 

Subjek penelitian Keswati 

siswa kelas VIII di MTs 

Negeri 2 Semarang, subjek 

penelitian ini santri 

Pondok Pesantren 

Tahfidzul Quran Rijalul 

Qur’an Semarang. 

2. Nisrina Nur 

Hamidah 

(2014) 

Efektifitas 

Penggunaan 

Kamus Saku 

untuk 

Keterampilan 

Membaca 

Bahasa Arab 

Siswa Kelas 

VIII MTs At-

Taqwa 

Bandar-

Batang 

Objek 

penelitian: 

Kamus 

(1) desain penelitian 

Hamidah berupa penelitian 

eksperimen, penelitian ini 

berupa penelitian Research 

and Development (R&D). 

(2) Kamus dalam 

penelitian ini sebagai 

penunjang program 

yaumul ‘arobiyah (hari 

bahasa Arab), penelitian 

Hamidah untuk 

keterampilan membaca 

bahasa Arab. (3) Subjek 

penelitian Hamidah siswa 

kelas VIII di MTs At-

Taqwa Bandar-Batang, 

penelitian ini santri 

Pondok Pesantren 

Tahfidzul Quran Rijalul 

Qur’an Semarang. 

Bersambung… 
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Lanjutan… 

No. 
Nama 

Peneliti 

Judul 

Peneliti 

Relevansi Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

3. Rizal Nur 

Rochman 

(2016) 

E-Kamus 

Istilah 

Penelitian 

dalam Bahasa 

Arab 

Menggunaka

n Microsoft 

Visual Studio 

2010 bagi 

Mahasiswa 

Pendidikan 

Bahasa Arab 

di Universitas 

Negeri 

Semarang 

Desain 
penelitian: 

Research 

and 
Develompent 

(R&D) 

 
Produk 

penelitian: 

Kamus 

(1) Jenis kamus Rochman 

berupa kamus istilah 

penelitian bahasa Arab 

berbasis elektronik, 

penelitian ini berupa 

pengembangan kamus 

Bahasa Arab dengan 

bentuk akhir berupa buku 

manual. (2) Kamus dalam 

penelitian ini sebagai 

penunjang program 

yaumul ‘arobiyah (hari 

bahasa Arab), dalam 

penelitian Rochman untuk 

mempermudah mahasiswa 

dalam menggunakan 

istilah bahasa Arab dalam 

penelitian. (3) Subjek 

penelitian Rochman 

mahasiswa pendidikan 

bahasa Arab di Universitas 

Negeri Semarang, subjek 

penelitian ini santri 

Pondok Pesantren 

Tahfidzul Quran Rijalul 

Qur’an Semarang. 

4. Siti 

Maemunatul 

Achadah 

(2017) 

Pengembang

an E-Kamus 

Istilah 

Sintaksis 

Arab 

Berbasis 

Delphi 7 

untuk 

Pembelajaran 

Bahasa Arab 

di Semarang 

Desain 

penelitian: 

Research 

and 
Develompent 

(R&D) 

 
Produk 

penelitian: 

Kamus 

(1) Jenis kamus Achadah 

berupa kamus istilah 

sintaksis Arab berbasis 

elektronik, penelitian ini 

berupa kamus Bahasa 

Arab dengan hasil akhir 

berupa buku manual. (2) 

Kamus penelitian ini 

adalah sebagai penunjang 

program yaumul ‘arobiyah 

(hari bahasa Arab), 

penelitian Achadah untuk 

mempermudah mahasiswa  

dalam menggunakan 

istilah sintaksis dalam  

Bersambung… 
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Lanjutan… 

No. 
Nama 

Peneliti 

Judul 

Peneliti 

Relevansi Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

    pembelajaran bahasa Arab 

di Semarang. (3) Subjek 

penelitian Achadah 

mahasiswa pendidikan 

bahasa Arab di Universitas 

Negeri Semarang, subjek 

penelitian ini santri 

Pondok Pesantren 

Tahfidzul Quran Rijalul 

Qur’an Semarang. 

5. Esma Akin 

(2017) 

Pengembang

an Kamus 

Arturk (Arab-

Turki) untuk 

Mempermud

ah Orang 

Turki Belajar 

Bahasa Arab 

Desain 

penelitian: 

Research 
and 

Develompent 

(R&D) 
 

Produk 

penelitian: 
Kamus 

(1) Kamus dalam 

penelitian ini sebagai 

penunjang program 

yaumul ‘arobiyah (hari 

bahasa Arab), penelitian 

Akin untuk mempermudah 

orang Turki belajar bahasa 

Arab. (2) Subjek penelitian 

Akin orang Turki, subjek 

penelitian ini santri 

Pondok Pesantren 

Tahfidzul Quran Rijalul 

Qur’an Semarang.  

 

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

penelitian pengembangan sudah banyak dilakukan, tetapi pengembangan kamus 

yang bukan hanya berisi kosakata dan terjemahannya, tetapi berisi tentang 

bagimana penggunaan kosakata tersebut dalam rangka komunikasi kegiatan 

berbahasa Arab dalam keseharian belum pernah dilakukan. Oleh karena itu peneliti 

ingin mengembangn KAYIS (Kamus Yaumiyah Santri) untuk santri Pondok 

Pesantren Tahfidzul Qur’an Rijalul Quran pada tingkat SMP/MTs sederajat dalam 

mendukung program yaumul ‘arobiyah  (hari bahasa Arab). 
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2.2  Landasan Teoretis 

 Pada landasan teoretis, peneliti mendeskripsikan beberapa teori yang 

diungkapkan para ahli dari berbagai sumber yang mendukung penelitian ini. 

Adapun teori-teori tersebut meliputi : Kamus (pengertian kamus, macam-macam 

kamus, komposisi kamus, kedudukan, fungsi dan manfaat kamus, dan pentingnya 

kamus), dan pengertian KAYIS (Kamus Yaumiyah Santri) sebagai penunjang 

program yaumul ‘arobiyah (hari Bahasa Arab) yang bertujuan untuk menjadikan 

santri mahir dalam keterampilan berbicara bahasa Arab. 

2.2.1  Kamus  

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kamus adalah buku acuan 

yang memuat kata dan ungkapan, biasanya disusun menurut abjad berikut 

keterangan tentang makna, pemakaian, atau terjemahannya. Atau dapat diartikan 

sebagai buku kumpulan kata yang tidak terlepas dari dua bahasa yang berbeda atau 

dari beberapa Bahasa yang berbeda yang digunakan sesuai dengan kebutuhan 

pemakainya. Adapun dalam penelitian ini akan dideskripsikan pembahasan 

mengenai (1) pengertian kamus, (2) macam-macam kamus, (3) komposisi kamus, 

(4) kedudukan, fungsi dan manfaat kamus, (5) pentingnya kamus. 

2.2.1.1  Pengertian Kamus 

Secara etimologi, kata “kamus” berasal dari bahasa Arab, yaitu qamus 

(bentuk jamaknya qawamis). Kata qamus diserap dari bahasa Yunani Kuno yaitu 

okeanos yang berarti “lautan atau wadah pengetahuan”. Makna dasar okeanos yaitu, 

wadah pengetahuan, khususnya bahasa yang tidak terhingga dalam dan luasnya, 

seluas dan sedalam lautan (Chaer 2007:179). Kamus sebagai alat penunjang berisi 

kata-kata yang disusun secara alfabetis dan disertai makna, penggunaan, dan cara 

mengejanya (Chaer 2007:180).  

Selaras dengan pendapat Chaer, Kridalaksana (2001:165) berpendapat 

bahwa kamus merupakan alat penunjang yang di dalamnya berisi daftar kata atau 

gabungan kata dengan keterangan mengenai berbagai segi maknanya dan 

penggunannya dalam bahasa serta kata-kata yang dimuat diurutkan sesuai 

alfabetis.. Menurut Al-Khuli (dalam Hermawan 2011:258) kamus (qamus) adalah 
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rujukan yang memuat kata-kata suatu bahasa, atau istilah istilah bidang ilmu 

tertentu disertai definisi, sinonim, padanannya dan bahasa lain, penjelasan 

penggunaannya, dan cara pengucapannya yang tersusun secara abjadi.  

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

kamus merupakan sebuah buku acuan berisi kata, istilah, atau kelas kata khusus 

yang disusun secara alfabetis dan disertai makna kata atau istilah dalam bahasa 

tersebut atau bahasa lain disertai dengan pemakaiannya.  

2.2.1.2  Macam-macam Kamus 

Simatupang (2000:123) menyatkan bahwa ada berbagai jenis kamus 

berdasarkan bahasa dan topik. Kamus yang berdasarkan bahasa adalah kamus 

ekabahasa atau monolingual, yaitu arti kata diberikan dalam bahasa yang sama. Ada 

kamus dwibahasa atau bilingual, yaitu arti kata diberikan di dalam bahasa lain. Ada 

juga kamus yang memakai lebih dari dua bahasa yang berbeda, tetapi ini jarang. 

Kamus juga dibagi atas cakupan topik yang dimuat di dalamnya. Jadi, ada kamus 

umum yang memuat kosakata mengenai semua aspek kehidupan. Biasanya kamus 

jenis ini memuat kosakata dengan pengertian umum. Selain itu, terdapat kamus 

khusus yang memuat kosakata tentang bidang tertentu saja. Kosakata yang dimuat 

di dalam kamus seperti itu terdiri atas istilah-istilah (kata-kata monosemantik) 

tentang bidang tertentu saja, misalnya, kamus kedokteran, ekonomi, hukum, 

akutansi dan seterusnya. Menurut Dr. Imel Ya’qub (dalam Churohmah 2016:10) 

macam-macam kamus dibedakan menjadi delapan macam, yaitu: 

1. Kamus Bahasa (Lughawi)  

Kamus Bahasa (Lughawi) adalah kamus yang secara khusus membahas lafal 

atau kata-kata dari sebuah bahasa dan dilengkapi dengan pemakaian kata tersebut. 

Kamus bahasa hanya memuat satu bahasa, sehingga biasanya, pemaknaan kata 

hanya menyebut sinonim atau definisi kata tersebut. Misalnya kamus al-Munjid 

(Arab-Arab), Kamus Mukhtashar Ash- Shihah (Arab-Arab), Kamus Lengkap 

Inggris-Inggris dan lain sebaginya. 

 

 



18 

 

 

2. Kamus Terjemah  

Kamus Terjemah disebut juga dengan kamus muzdawijah (campuran) atau 

kamus bilingual yang memadukan dua bahasa untuk menentukan titik temu makna 

dari kosakata. Kamus terjemah memuat kata-kata asing yang kemudian dijelaskan 

satu persatu dengan materi padanan makna yang disesuaikan dengan bahasa 

nasional atau bahasa pemakai kamus. Dalam penyusunan kamus terjemah 

dibutuhkan skill penyusun yang mumpuni di bidang ilmu terjemah dua bahasa 

(bilingual) secara baik. Pada dasarnya, kamus terjemah tergolong kamus yang 

paling dulu ada. Sebab bangsa Semit di Irak, pada tahun 300 SM telah lama 

mengenal kamus terjemah. 

3. Kamus Tematik (Maudhu’i) 

Kamus Tematik (Maudhu’i) disebut juga kamus maknawi, karena kata-kata 

yang terhimpun di dalam kamus disusun secara tematik berdasarkan topik-topik 

tertentu yang memiliki makna sebidang. Misalnya untuk tema lawn (warna) 

dimasukkan kata ahmar (merah), azraq (biru), dan seterusnya. Untuk kamus 

tematik, penyusun mengklasifikasikan kata-kata yang memiliki makna serumpun 

ke dalam tema-tema tertentu.  

4. Kamus Derivatif (Isytiqaqi) 

Kamus derivatif (Isytiqaqi) disebut juga dengan istilah kamus Etimologis, 

yaitu sebuah kamus yang membahas asal-usul sebuah kata, sehingga derivatif/ 

etimologis berfungsi untuk menginformasikan asal-usul lafal/kosakata. Apakah 

sebuah lafal/ kata berasal dari bahasa Arab, Persi, Yunani atau lainnya. Pencarian 

asal-usul kata selain menggunakan perangkat lunak (software) seperti: Poliglot 

3000, tekhnik pencarian asal kata juga biasa dilacak dalam berbagai jenis kamus, 

sekalipun bukan kamus derivatif. 

5. Kamus Evolutif (Tathawwuri) 

Kamus Evolutif (Tathawwuri) adalah kamus yang lebih memprioritaskan 

sejarah perkembangan makna dari sebuah kata, bukan lafalnya. Kamus evolutif 

memberikan informasi tentang perluasan makna, perubahannya, sebab-sebab 

perubahan makna dan sebagainya. Misalnya, perkembangan makna kata adab atau 
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sufi sejak masa jahiliah hingga masa kini. Untuk mencarinya, kini telah terafiliasi 

dalam ensiklopedia atau bahkan buku-buku sejarah. 

6. Kamus Spesialis (Takhashshushi) 

Kamus Spesialis (Takhashshushi) yaitu kamus yang hanya menghimpun 

kata-kata yang ada dalam satu bidang/ disiplin ilmu tertentu. Ada kamus 

kedokteran, kamus pertanian, kamus musik dan sebagainya. Contoh kamus 

spesialis adalah kamus at-Tadzkirah yang ditulis oleh Dawud Al-Anthaqi al-Dharir. 

Kamus ini memuat kata-kata yang khusus berhubungan dengan nama-nama 

tumbuhan dan serangga. 

7. Kamus Informatif (dairah, ma’lamah) 

Kamus Informatif (dairah, ma’ lamah) adalah kamus yang mencakup segala 

hal termasuk sejarah pengguna bahasa, tokoh-tokohnya dan sebagainya. Kini 

kamus informatif lebih dikenal dengan ensiklopedia yang menjelaskan sebuah kata 

tidak hanya sekedar membahas makna dan derivasi dari sebuah kata, tapi juga 

mencakup segala informasi lain di luar makna leksikon, seperti : sejarah, biografi, 

peta, kronologi perang, dan sebagainya. 

8. Kamus Visual 

Kamus Visual adalah kamus yang menjelaskan makna kata lebih 

menonjolkan gambar dari kata yang dimaksud daripada sebuah istilah yang 

definitif. Sebuah gambar memang terbilang efektif dalam menjelaskan definisi atau 

pengertian sebuah kata. Penggunaan lambang-lambang dalam sebuah kamus 

termasuk hasil inovasi baru di bidang leksikologi.  

Berdasarkan macam-macam kamus yang dijelaskan di atas kamus yang 

dikembangkan peneliti termasuk kamus terjemah karena memadukan dua Bahasa 

untuk menentukan makna dari kosakata atau kamus bilingual, dan termasuk kamus 

tematik (maudhu’i) yaitu kamus yang disusun berdasarkan topik-topik tertentu yang 

memiliki makna sebidang, serta termasuk kamus visual karena menonjolkan 

gambar dari kata yang dimaksud.   

Sedangkan Ba’labaki (dalam Hermawan 2011:259) menyatakan bahwa 

pembagian kamus dengan cara mengelompokkannya berdasarkan kategori-

kategori, yaitu tema, jumlah bahasa, materi, dan susunan. 
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1.  Ditinjau dari segi tema 

a. Kamus bahasa (al-mu’jam al-lughowi), yaitu kamus yang meliputi katakata 

atau istilah-istilah kebahasaan dengan penjelasan secara bahasa, misalnya 

kamus al-Munawir karya Ahmad Warson Munawwir, al-Kalali karya As’ad 

M. al-Kalali, kamus Arab-Indonesia karya Mahmud Yunus, Mu’jam al-

Musthalahat al-Lughawiyah karya Ba’labaki, dan lain-lain. 

b. Kamus ensiklopedia (al-mu’jam al mausu’i), yaitu kamus yang tidak hanya 

menyajikan peristilahan, tetapi juga dilengkapi dengan konsep penjelasan 

secara luas. al-‘Arabiyah al-Muyassarah karya Lembaga KeAraban, Amlaq 

al-Wath karya Ahmad al-syarbasyi, Ensiklopedi dalam Islam Departemen 

Agama RI dalam bahasa Indonesia, dan Ensiklopedi Islam karya Abdul 

Hafiz Anshari dan kawan-kawan dalam bahasa Indonesia.  

c. Kamus historis (al-mu’jam al-tarikhi), yaitu kamus yang melacak asal dan 

perkembangan bahasa dari masa ke masa, misalnya kamus Maqayis Al-

lughah karya Ibnu faris, Al- Muhith karya Al-Fairuzabadi, Mustadrakat ‘ala 

al-Ma’ajim Al-Arabiyah karya Al-Namsawi dan A.F. Kremer, dan lain-lain.  

2.   Ditinjau dari segi bahasa yang digunakan 

a. Kamus ekabahasa (al-mu’jam al-uhadi al-lughah), yaitu kamus yang 

menjelaskan makna kata atau istilah dalam suatu bahasa dengan bahasa itu, 

misalnya al-munjid fi al-lughah wa al A’lam, karya Lois Ma’luf, Lisan ‘al- 

‘Arab karya Ibnu Manzhur, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of 

Cyrrent English A.S. Hornby, dan lain-lain.  

b. Kamus dwibahasa (al-mu’jam al-tsuna’I al-lughah), yaitu kamus yang 

menjelaskan makna kata atau istilah dalam suatu bahasa dengan bahasa lain, 

misalnya al-Munawwir karya Ahmad Warson Munawwir, Qamus 

alTarbiyah Arabiyya-Injiliziyyah karya al-Khuli, al-Kalali karya As’ad M. 

al-Kalali, dan lain-lain.  

c. Kamus multibahasa (al-mu’jam al- ‘adid al-lughah), yaitu kamus yang 

menjelaskan makna kata-kata atau istilah dalam suatu bahasa dengan dua 

bahasa atau lebih, misalnya Kamus Indonesia-Arab karya Abdullah bin Nuh 
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dan Omar Bakri, al-Mu’jam al-Falsafi (Arab-Inggris, Perancis, Jerman dan 

Latin) karya Abd al-Mun’im al-Hifni, dan lain-lain.  

3.   Ditinjau dari segi materinya  

a. Kamus umum (al-mu’jam al-‘am), yaitu kamus yang memuat segala macam 

kata dalam suatu bahasa, misalnya al-Munawwir karya Ahmad Warson 

Munawwir, al munjid fi al-lughah wa al-A’lam karya Lois Ma’luf, kamus 

Arab-Indonesia karya Mahmud Yunus, dan lain-lain.  

b. Kamus khusus (al-mu’jam al-khash), yaitu kamus yang hanya memuat kata-

kata atau istilah dalam bidang tertentu, misalnya Qamus al-Tarbiyah 

Arabiyyah-Injiliziyyah karya al-Khuli, Dictionary of Modern Linguistics 

karya Sami Iyad Hanna dan kawan-kawan, Mu’jam Gharib al-Fiqh karya 

Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi, Qamus’Ilmu al-Ijtima’ karya A.Z. 

Badawi, dan lain-lain. 

4.   Ditinjau dari segi susunannya  

a. Kamus alfabetik (al-mu’jam al-faba’I), yaitu kamus yang memuat kata-kata 

atau istilah-istilah dengan maknanya secara alfabetik/abjadi. Pada 

umumnya kamus disusun secara alfabetik dalam menjelaskan makna dari A 

sampai Z atau dari alif sampai ya; misalnya al-Munawwir karya Ahmad 

Warson Munawwir, al-munjid fi al-lughah wa al-A’lam karya Lois Ma’luf, 

kamus Arab-Indonesia karya Mahmud Yunus, Qamus al-Tarbiyah 

Arabiyya-Injiliziyyah karya al-Khuli,al-Kalali karya As’ad M. al-Kalali, 

Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Cyrrent English karya A.S. 

Hornby, dan lain-lain. 

b. Kamus tematik (al-mu’jam al-maudhuu’i), yaitu kamus yang memuat 

penjelasan kata-kata atau istilah-istilah secara lengkap berdasarkan tema-

tema tertentu, misalnya The Cultural Atlas Of Islam karya Isma’il Raji al- 

Faruqi dan Louis Lamnya al-Faruqi telah diterjemahkan ke dalam bahasa 

Indonesia oleh Ilyas Hasan menjadi Atlas Budaya Islam.  

Sepadan dengan macam-macam kamus yang sudah dijelaskan di atas maka 

KAYIS (Kamus Yaumiyah Santri) termasuk di antaranya yaitu, (1) ditinjau dari segi 

tema, menggunakan jenis kamus bahasa yang meliputi kata-kata atau istilah-istilah 
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kebahasaan dengan penjelasan secara bahasa. (2) Ditinjau dari segi bahasa yang 

digunakan, menggunakan jenis kamus dwibahasa, yaitu menjelaskan makna kata 

atau istilah dalam suatu bahasa dengan bahasa lain. (3) Ditinjau dari segi materinya, 

menggunakan jenis kamus umum yang memuat segala macam kata dalam suatu 

bahasa. (4) Ditinjau dari segi susunannya, menggunakan jenis kamus tematik yang 

memuat penjelasan kata-kata atau istilah-istilah berdasarkan tema-tema tertentu. 

   Sedangkan menurut Chaer (2007:196) ada beberapa kriteria yang digunakan 

untuk menyebut nama jenis kamus, di antaranya: 

1. Berdasarkan bahasa sasaran, yaitu ada kamus ekabahasa / monolingual (kamus 

yang bahasa sumbernya sama dengan bahasa sasarannya), kamus dwibahasa / 

bilingual (kamus yang bahasa sumbernya tidak sama dengan bahasa 

sasarannya), kamus aneka bahasa / multilingual (kamus yang kata-kata bahasa 

sumber dijelaskan dengan padanannya dalam tiga bahasa atau lebih).  

2. Berdasarkan ukurannya / tebal tipisnya sebuah kamus, dibagi menjadi dua yaitu 

pertama kamus besar (kamus yang memuat  semua kosakata, termasuk 

gabungan kata, idiom, ungkapan, peribahasa, akronim, singkatan, dan semua 

bentuk gramatikal dari bahasa tersebut. Kedua kamus terbatas (kamus yang 

jumlah katanya dibatasi sesuai tujuan). Contohnya di antaranya kamus saku 

yang ukurannya kecil dan tidak tebal sehingga dapat dimasukkan ke dalam saku 

baju dan kamus pelajar yang jumlah katannya ditentukan oleh tingkat 

pendidikan di mana kamus itu digunakan.  

3. Berdasarkan isinya, dibagi menjadi dua yaitu, pertama kamus umum yang 

memuat kata-kata umum yng digunakan dalam suatu bahasa. Selanjutnya yaitu 

kamus khusus dengan kata-kata yang khas atau spesifik. Kedua kamus khusus 

dibagi menjadi dua bagian yaitu, berkaitan dengan bidang kebahasaan yang 

terdiri atas, (1) kamus lafal (kamus berisi kata-kata yang disusun dari a sampai 

z / ا sampai (2) ,(ي kamus ejaan (kamus dengan kata ejaan yang benar sesuai 

dengan pedoman ejaan), (3) kamus sinonim (kamus yang menjelaskan makna 

kata hanya berupa persamaan baik dalam bentuk sebuah kata maupun dalam 

bentuk gabungan kata), (4) kamus antonim (bentuk katanya kebalikan, lawan 

atau kontrasnya), (5) kamus homonim (mendaftar bentuk-bentuk yang 
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berhomonim beserta dengan makna atau penjelasan konsepnya), (6) kamus 

ungkapan / idiom (memuat satuan-satuan bahasa berupa kata atau gabungan 

kata yang maknanya tidak dapat diprekdisi dari unsur-unsur pembentuknya). 

kemudian berkenaan dengan kegiatan atau keilmuan terdiri atas, (1) kamus 

istilah olahraga, (2) pertanian, (3) kimia, (4) perdagangan, (5) keamanan, dan 

(6) komputer.  

Sepadan dengan jenis-jenis kamus yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka 

peneliti akan menggunakan jenis kamus yaitu: (1) berdasarkan bahasa sasaran, 

peneliti menggunakan kamus dwibahasa / bilingual (kamus yang bahasa sumbernya 

tidak sama dengan bahasa sasarannya). (2) Berdasarkan ukurannya / tebal tipisnya 

sebuah kamus, peneliti menggunakan kamus terbatas (kamus yang jumlah katanya 

dibatasi sesuai tujuan) dalam hal ini adalah kamus pelajar, yang jumlah katannya 

ditentukan oleh tingkat pendidikan dimana kamus itu digunakan. (3) Berdasarkan 

isinya peneliti menggunakan kamus umum yang memuat kata-kata umum dipilih 

sesuai dengan kata-kata yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari 

dengan disertai contoh kalimat sederhana sebagai penunjang program yaumul 

‘arobiyah (hari bahasa Arab). 

Menurut Hazim Ali Kamaluddin (dalam Saehudin 2005:223) klasifikasi 

kamus dalam tradisi Arab terdiri dari tiga bagian, di antaranya: 

1. Klasifikasi berdasarkan bahasa yang dipakai 

a. Kamus ekabahasa/monolingual )المعاجم األحادية(, yaitu kamus yang menyajikan 

satu bahasa saja, seperti كتاب العين karya al-Khalil Ibn Ahmad al-Farahidi, 

 .karya al-Jauhari الصحاح ,karya Ibrahim Anis dkk المعجم الوسيط

b. Kamus dwibahasa/bilingual )المعاجم الثانية(, yaitu kamus yang menyajikan dua 

bahasa, seperti kamus al-Munawwir (Arab-Indonesia) karya Ahmad Warson 

Munawwir, معجم اللغة العربية المعاصرة (Arab-Inggris) karya Hans Wehr. 

c. Kamus aneka bahasa / multilingual (المعاجم المتعددة اللغات), yaitu kamus yang 

menyajikan lebih dari dua bahasa, seperti kamus Arab-Indonesia-Inggris 

karya Abdullah bin Nuh dan Oemar Bakry. 
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2. Klasifikasi berdasarkan kata 

a. Kamus kata (معجم األلفاظ), yaitu kamus yang menghimpun kata-kata dengan 

memperhatikan unsur-unsur fonologis, morfologis, sintaksis, semantis, dan 

konteks tertentu, seperti pada jenis-jenis kamus yang telah disebutkan 

sebelumnya. 

b. Kamus tematik (معجم المعاني), yaitu kamus yang disususn berdasarkan tema-

tema tertentu, seperti خلق اإلنسان dan الحيل karya AmrIbn Karkarah, الحشرات 

karya Abu Khaerah al-‘Araby. 

3. Klasifikasi berdasarkan jumlah entri 

a. Kamus besar atau tesaurus, yaitu kamus yang memuat lebih dari 200.000 kata 

kepala atau entri, seperti لسان العرب karya Ibn Manzur dan تاج العروس karya 

Murtadla Muhammas ibn Muhammad al-Zabidy. 

b. Kamus sedang, yaitu kamus yang memuat tidak kurang dari 40.000 entri, seperti 

 .karya al-Fairuzabadi القاموس المحيط

c. Kamus kecil, yaitu kamus yang memuat tidak kurang dari 10.000 entri, 

seperti المعجم الوسيط karya Ibrahim Anis dkk dan المنجد karya Louis Ma’louf. 

Sepadan dengan klasifikasi kamus yang sudah dijelaskan di atas, maka 

peneliti akan menggunakan jenis kamus yaitu: (1) berdasarkan bahasa yang dipakai, 

peneliti menggunakan kamus dwibahasa/bilingual, yaitu kamus yang menyajikan 

dua bahasa. (2) Berdasarkan kata, peneliti menggunakan kamus tematik, yaitu 

kamus yang disususn berdasarkan tema-tema tertentu, dalam hal ini adalah tema-

tema seputar pesantren atau berdasarka materi yang diajarkan di program yaumul 

‘arobiyah (hari bahasa Arab). (3) Berdasarkan jumlah entri, belum bisa dikatakan 

sebagai kamus besar, kamus sedang, maupun kamus kecil, karena belum memuat 

lebih dari 10.000 entri. 

 2.2.1.3  Komposisi Kamus 

Menurut Hermawan (2014:262) Komposisi kamus secara garis besar terdiri 

atas tiga bagian: (1) bagian depan, (2) bagian isi, dan (3) bagian pelengkap. Adapun 

secara rincinya akan dipaparkan melalui penjelasan berikut ini. 
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1. Bagian depan 

Kamus yang ideal (apalagi kamus yang berukuran besar) selalu 

mempunyai bagian depan yang berisi pendahulan, petunjuk penggunaan, daftar 

singkatan/ istilah yang dipakai dalam kamus yang bersangkutan, tandatanda 

kebahasaan tertentu yang digunakan penyusun, atau penjelasan lain yang 

dianggap dapat membantu pengguna ketika memanfaatkan kamus itu secara 

maksimal. 

2. Bagian isi 

Isi setiap kamus memuat kata-kata atau istilah-istilah dengan maknanya 

atau padanan dalam bahasa lain yang disusun secara alfabetis sesuai dengan jenis 

kamus itu. Jika kamus itu umum, maka kata-kata atau istilah-istilah itu tidak 

dibatasi. Tetapi jika kamus itu khusus maka kata-kata atau istilah-istilah yang 

dimuatnya sesuai dengan bidang tertentu. Susunan alfabetik pada kamus yang 

digunakan oleh kamus ekabahasa tertentu didasarkan pada alfhabet yang berlaku 

pada bahasa kamus itu. Dengan demikian, jika kamus itu berbahasa Arab, maka 

susunan alfabetnya adalah alfhabet Arab dengan direksi dari kanan ke kiri, yaitu: 

-ق-ف-غ-ع-ظ-ط-ض-ص-ش-س-ز-ر-ذ-د-خ-ح-ج-ث-ت-ب-ا

ي-ه-ن-م-ل-ك  

Jika kamus tersebut berbahasa Inggris atau Indonesia, maka susunanalfabetnya 

adalah Latin dengan direksi kiri ke kanan, yaitu:  

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-Q-Y-Z 

Sedangkan susunan alfabetik yang digunakan oleh kamus dwibahasa atau 

multibahasa didasarkan pada alphabet yang berlaku pada bahasa inti kamus. 

3. Bagian pelengkap  

Bagian pelengkap setiap kamus tidak sama, tergantung dengan 

kebutuhan dan keinginan penyusun kamus itu, di antaranya memuat lampiran 
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gambar-gambar yang mendukung pemaknaan isinya, catatan-catatan waktu 

peristiwa sejarah yang terjadi di dunia, sejarah kesusastraan Arab, indeks kamus, 

daftar orang-orang berprestasi di dunia, biodata penulis,  dan lain-lain.   

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa komposisi kamus 

yang akan dikembangkan oleh peneliti terdiri atas: (1) bagian depan, meliputi 

pendahuluan, petunjuk penggunaan, dan daftar isi. (2) Bagian isi, meliputi 

kosakata berdasarkan tema dan kalimat praktis sesuai dengan kosakata. (3) 

Bagian pelengkap, meliputi biodata penulis. 

2.2.1.4  Kedudukan, Fungsi, dan Manfaat Kamus 

Hermawan (2011:269) menyatakan bahwa melihat aspek keagamaan 

bangsa Indonesia yang mayoritas muslim. Bahasa Arab bukan hanya sebagai 

bahasa asing dalam bingkai kehidupan keinternasionalan, tetapi juga sebagai 

bahasa yang harus dipahami melalui paradigma kewahyuan (al Quran). Pada sudut 

pandang ini, berarti (1) sebagai sumber ilmu, terutama ilmu kebahasaan yang 

membantu penguasaan bahasa asing dan (2) sebagai sarana yang membantu 

pemahaman ajaran agama Islam. Melihat besarnya peranan kosakata dalam 

pembelajaran bahasa Arab, maka kamus adalah pedoman tempat bersuaranya kata-

kata istilah dengan segala macam aspeknya. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa kamus dalam konteks pembelajaran bahasa asing, dalam hal ini bahasa Arab 

berfungsi sebagai: (1) pemandu penting yang mengarahkan para pembelajaran 

kepada pemakaian makna kata-kata atau istilah-istilah secara benar; (2) penjaga 

orisinalitas bahasa asing yang dipelajari, karena proses penyusunan kamus 

dipastikan melalui seleksi dan standarisasi yang ketat; dan (3) pembimbing para 

pelajar untuk bersikap ilmiah dalam memperlakukan bahasa asing yang dipelajari. 

 Chaer (2007:185) berpendapat bahwa selain berfungsi sebagai wadah 

penghimpun konsep-konsep budaya, kamus juga memiliki fungsi-fungsi praktis, 

seperti sarana mengetahui makna kata, saran mengetahui lafal dan ejaan sebuah 

kata, sarana untuk mengetahui asal-usul kata, dan sarana untuk mengetahui 

berbagai informasi mengenai kata lainnya. Manfaat kamus berfungsi sebagai 

petunjuk bagi masyarakat pemakai bahasa Indonesia untuk mengetahui seluk-beluk 
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bahasa dan sumber acuan yang dipakai sebagai pola panutan pemakainya, baik 

dalam segi ejaan, segi bentuk dan segi makna kata, serta struktur kalimat.  

Berdasarkan paparan di atas disimpulkan bahwa kedudukan dan fungsi 

kamus dalam pembelajaran bahasa Arab sangat penting karena pembelajaran 

bahasa asing tidak terlepas dari penguasaan kosakata. Manfaatnya adalah 

menjelaskan kepada pembacanya tentang makna kata, lafal kata, ejaan kata, 

pengukuran kata, kebakuan kata, informasi, dan sumber istilah.  

Adapun manfaat dari KAYIS (Kamus Yaumiyah Santri) yang dikembangkan 

peneliti yaitu sebagai penunjang program yaumul ‘arobiyah (hari bahasa Arab) 

untuk mempermudah santri dalam mempelajari keterampilan berbicara bahasa 

Arab melalui bentuk kalimat dari kosakata yang ada di dalam kamus.  

2.2.1.5  Pentingnya Kamus  

Hermawan (2011:8) menyatakan bahasa adalah realitas yang tumbuh dan 

berkembang sesuai dengan tumbuh dan berkembangnya manusia pengguna bahasa 

itu. Dalam dunia leksikografi disadari benar bahwa tidak akan ada kamus yang 

sempurna, yang dapat memberikan informasi apa saja mengenai kata dengan 

makna. Hal ini terjadi karena bahasa yang menjadi objek kamus itu selalu berubah, 

sejalan dengan perubahan sosial budaya dari masyarakat. Akibatnya, kalau 

misalnya pada hari ini sebuah kamus terbit, maka besok mungkin ada kata-kata baru 

yang muncul (Chaer 2007:206) 

Di antara alat-alat bantu yang diperlukan oleh penerjemah adalah kamus 

(Simatupang 2000:123). Kamus merupakan “jantung” studi bahasa, termasuk 

bahasa Arab, sebab hampir mustahil belajar bahasa asing tanpa menggunakan 

kamus. Kamus bahasa Arab berfungsi untuk memudahkan dalam memahami 

makna al Quran, membaca kitab kuning yang berbahasa Arab gundul, dan 

berkomunikasi dengan orang-orang yang berbahasa Arab. Kamus sangat penting 

karena kamus merupakan alat bantu yang dapat digunakan untuk memahami kata-

kata maupun kalimat dalam teks, bahkan susunan kalimat yang sulit dipahami bisa 

terbantu karena adanya kamus. 
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Menurut Keraf (2008:69) kamus memegang peranan yang sangat penting. 

Bila kita berjumpa dengan sebuah kata baru, atau sebuah kata lama dalam sebuah 

konteks baru, maka kamus sudah siap untuk membenarkan atau memperbaiki 

dugaan kata tersebut. Kamus menyuguhkan sebuah daftar kata, masing-masing 

dengan batasan pengertian yang sedang berlaku atau yang tidak berlaku lagi, 

pengertian umumdan khusus, bentuk turunannya, memberi sugesti bagaimana 

hubungannya dengan sebuah kalimat, dan sering pula mencantumkan konotasinya. 

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kamus merupakan alat penting untuk 

menerjemah. Sedangkan KAYIS (Kamus Yaumiyah Santri) sebagai penunjang 

program yaumul ‘arobiyah (hari bahasa Arab) ini sangat penting untuk membantu 

santri dalam mempelajari keterampilan berbicara bahasa Arab melalui bentuk 

kalimat dari kosakata yang ada di dalam kamus. 

2.2.2 Pengertian KAYIS (Kamus Yaumiyah Santri) sebagai Penunjang 

Program Yaumul ‘Arobiyah (Hari Bahasa Arab) 

KAYIS (Kamus Yaumiyah Santri) merupakan kamus dwibahasa 

(memadukan dua Bahasa untuk  menentukan makna dari kosakata), disusun secara 

tematik/ berdasarkan topik-topik tertentu yang memiliki makna sebidang, maupun 

secara visual yang menonjolkan gambar dari kata benda, berukuran terbatas (kamus 

yang jumlah katanya dibatasi sesuai tujuan) dalam hal ini adalah kamus pelajar, 

yang jumlah katannya ditentukan oleh tingkat pendidikan dimana kamus itu 

digunakan serta bersifat umum yang memuat kata-kata umum dipilih sesuai dengan 

kata-kata yang sering digunakan dalam percakapan sehari-hari dengan disertai 

contoh kalimat praktis sebagai penunjang program yaumul ‘arobiyah (hari bahasa 

Arab). 

Gambaran dari KAYIS (Kamus Yaumiyah Santri) yaitu terdiri atas (1) bagian 

depan, yang berisi cover (sampul), pendahuluan, cara pengunaan, daftar isi, serta 

tabel abjad dan huruf hijaiah. (2) Bagian isi, terdapat kata-kata dan kalimat-kalimat 

utama yang meliputi: tema, kata benda disertai gambar, kata kerja, dan kalimat 

praktis sebagai penunjang program yaumul ‘arobiyah (hari Bahasa Arab). (3) 

bagian pelengkap yang berisi biodata penulis.
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BAB V 

PENUTUP 

 

Bab ini berisi simpulan dan saran. Simpulan dari penelitian ini berupa garis 

besar pembahasan dari rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, 

sedangkan saran ditujukan kepada pihak-pihak terkait yang dapat memperbaiki 

kualitas pendidikan baik melalui kegiatan penelitian maupun dengan penggunaan 

media pembelajaran bahasa Arab. 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan (R&D) yang berjudul 

Pengembangan KAYIS (Kamus Yaumiyah Santri) sebagai Penunjang Program 

Yaumul ‘Arobiyah (Hari Bahasa Arab) untuk Santri Pondok Pesantren Tahfidzul 

Quran Rijalul Qur’an Semarang, dapat dikemukakan kesimpulan: 

1. Hasil analisis kebutuhan santri dan guru bahasa Arab Pondok Pesantren 

Tahfidzul Quran Rijalul Qur’an Semarang terhadap KAYIS (Kamus Yaumiyah 

Santri) menunjukkan bahwa santri dan guru bahasa Arab Pondok Pesantren 

Tahfidzul Quran Rijalul Qur’an Semarang menghendaki media KAYIS (Kamus 

Yaumiyah Santri) yang berisi 7 komponen utama yaitu, pendahuluan, cara 

penggunaan, daftar isi, kata benda, kata kerja, kalimat praktis, dan biodata 

penulis.  

2. Prototipe KAYIS (Kamus Yaumiyah Santri) berbentuk buku dengan ukuran A5, 

jenis kerta yang dipakai pada sampul adalah softcover dengan warna primer 

(merah, kuning, dan biru), jenis kertas pada isi adalah HVS 70, jenis tulisan 

adalah Traditional Arabic dengan ukuran 18 untuk tulisan Arab, dan Bell MT 

dengan ukuran 12 untuk terjemahan Indonesia. 

3. Analisis validasi ahli terhadap desain produk KAYIS (Kamus Yaumiyah Santri) 

dapat ditarik kesimpulan bahwa KAYIS (Kamus Yaumiyah Santri) sudah sesuai 

dan baik dalam aspek desain media, kelayakan kegrafikan, kelayakan 

penyajian, maupun kelayakan bahasa dan sudah diperbaiki sesuai dengan 

arahan dan saran oleh parah ahli. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan dalam penelitian ini, peneliti 

menyampaikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Adanya pengembangan kamus yang serupa dengan jumlah tema dan kosakata 

yang lebih banyak dan lengkap sehingga menambah pilihan media yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab yang lebih efektif. 

2. Peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dan melanjutkan penelitian ini dapat 

menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian sekarang, menjadi 

bahasan pertimbangan untuk ditindak lanjuti dalam penelitian mengenai 

pengembangan kamus, karena penelitian yang dilakukan peneliti sejauh ini baru 

sampai tahap pembuatan produk dan validasi ahli terhadap produk. Sehingga 

memungkinkan pihak lain yang ingin melakukan penelitian tindak lanjut 

menggunakan produk ini sebagai penelitian.  

3. Adanya pengembangan produk lain dalam bentuk media pembelajaran dalam 

bidang lain dengan subjek yang berbeda.
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