
i 
 

 

ABATAMA (Al Abwab At Tahwiliyah Al Maudhi’iyah):  

PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN 

BAHASA ARAB UNTUK ANAK TK/RA B DI KOTA 

SEMARANG 

SKRIPSI 

Diajukan sebagai salah satu syarat  

untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

oleh 

Nama   : Eka Nurchasanah  

NIM   : 2303416038 

Program Studi : Pendidikan Bahasa Arab 

Jurusan  : Bahasa dan Sastra Asing 

 

FAKULTAS BAHASA DAN SENI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2020 



ii 
 

 
 

 

 

 

 

ii 



iii 
 

 
 

 

 

 

 

 

iii 



iv 
 

 
 

PERNYATAAN 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama  : Eka Nurchasanah 

NIM  : 2303416038 

Program Studi : Pendidikan Bahasa Arab 

Fakultas : Bahasa dan Seni 

Menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi berjudul “ABATAMA (Al 

Abwab At Tahwiliyah Al Maudhi’iyah): Pengembangan Media 

Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Anak TK/RA B Di Kota Semarang” 

benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik 

sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat 

dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Dengan 

demikian, walaupun tim penguji dan pembimbing skripsi ini membubuhkan 

tanda tangan sebagai tanda keabsahannya, seluruh isi karya ilmiah ini tetap 

menjadi tanggung jawab saya sendiri. Jika kemudian ditemukan ketidak 

absahan, saya bersedia menerima konsekuensinya. 

      Semarang, 3 Maret 2020 

      Peneliti, 

                                    

      Eka Nurchasanah 

      NIM 2303416038 

 

 

iv 



v 
 

 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto : 

َعلْ َْوَمنْ  ًراْ)الطالقْ:ْْيَ تَِّقْالّلَهَْيج  َْأم رِهُْيس  (4لَُّهِْمن   

1. “...dan barang siapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan 

kemudahan baginya dalam urusannya” (Q.S.At-Talaq: 4). 

ًراْ)االنشرحْ:ْ ِرُْيس  (6ِإنََّْمَعْال ُعس   
2. “Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (Q.S.Al Insyirah: 6). 

 

Persembahan : 
1. Keluarga besar Program Studi Pendidikan Bahasa Arab UNNES. 

2. Pembaca yang membaca karya ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 



vi 
 

 
 

PRAKATA 

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, 

rahmat, dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. 

Shalawat serta salam tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga dan 

sahabatnya. Selanjutnya, peneliti sampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga 

kepada semua pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini, karena 

peneliti yakin tanpa bantuan dan dukungan tersebut, sulit rasanya bagi peneliti 

untuk menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti ingin 

mengucapkan terima kasih kepada : 

1. Dr. Sri Rejeki Urip, M. Hum., Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas 

Negeri Semarang yang telah memberi perizinan dalam penyususnan skripsi. 

2. Dr. Rina Supriatnaningsih M.Pd., Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Asing 

Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang yang memberikan 

kemudahan untuk izin penelitian. 

3. Singgih Kuswardono, Ph.D., Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa 

Arab yang telah memberikan kemudahan dalam pembuatan SK 

Pembimbing; 

4. Zukhaira, S.S., M.Pd., dosen pembimbing yang senantiasa memberikan 

motivasi, masukan, pengarahan, saran serta perhatian yang berarti kepada 

peneliti selama penyusunan skripsi ini. 

5. Dr. Zaim Elmubarok, M. Ag, dosen penguji I yang telah memberikan arahan 

dan saran-saran dalam memperbaiki skripsi ini. 

6. Nailur Rahmawati, S.Pd., M.Pd.I., dosen penguji II yang telah memberikan 

arahan dan saran-saran dalam memperbaiki skripsi ini. 

7. Drs. Khamidun, M.Pd., dosen pembimbing ahli pendidikan anak usia dini 

yang telah menilai dan memberikan saran perbaikan terhadap media 

pembelajaran yang telah peneliti kembangkan. 

8. Nadia Sigi P, S.Sn., M.Sn., dosen pembimbing ahli desain komunikasi 

visual yang telah menilai dan memberikan saran perbaikan terhadap media 

pembelajaran yang telah peneliti kembangkan. 

vi 



vii 
 

 
 

9. Segenap dosen Prodi Pendidikan Bahasa Arab UNNES yang selalu 

memberikan ilmu, bimbingan dan motivasi  kepada peneliti. 

10. Kepala sekolah atau wakil kepala Raudhotul Athfal (RA) di Kota Semarang 

yang telah memberikan izin penelitian. 

11. Guru-guru Raudhotul Athfal (RA) di Kota Semarang yang telah membantu 

peneliti. 

12. Kedua Orangtua tercinta Ibu (Tastatik) dan Bapak (Santoso) serta Adekku 

tercinta (Dek Rifki dan Dek Salman) yang senantiasa memberikan doa, 

motivasi dan semangat kepada penulis 

13. Teman-teman mahasiswa prodi Pendidikan Bahasa Arab UNNES 2016 

yang selalu mendukung dan memotivasi peneliti. 

14. Kedua orang tua dan keluarga tercinta. 

15. Sahabatku : Avin, Emi, Amri, Ratna, Dek qodiyah, Mbak diana, Mbak 

Ervina, Mbak Kiki dan Mbak Ambar yang senantiasa memberikan semangat 

dan motivasi selama kuliah hingga akhir penulisan skripsi ini.  

16. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung peneliti dalam 

penyusunan skripsi ini. 

Semoga segala kebaikan semua pihak mendapatkan balasan yang lebih 

besar dari Allah SWT. Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 

semua pihak. Amin. 

 

    Semarang, 3 Maret 2020 

    Peneliti, 

              

    Eka Nurchasanah  

    NIM. 2303416038 
 

 

 

 

vii 



viii 
 

 
 

SARI 

     Nurchasanah, Eka. 2020. ABATAMA (Al Abwab At Tahwiliyah Al 

Maudhi’iyah): Pengembangan Media Pembelajaran Bahasa Arab Untuk 

Anak TK/RA B Di Kota Semarang. Skripsi. Program Studi Pendidikan 

Bahasa Arab, Jurusan Bahasa dan Sastra Asing, Fakultas Bahasa dan 

Seni, Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing: Zukhaira, S.S., 

M.Pd. 

Kata kunci: Media Pembelajaran Bahasa Arab 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya antusias belajar bahasa Arab 

anak TK/RA B. Secara umum guru dan anak TK/RA B masih membutuhkan 

media pembelajaran yang mendukung dalam pebelajaran bahasa Arab. Untuk itu, 

peneliti menawarkan solusi dengan mengembangkan media pop up tematik 

transformasi yang diberi nama ABATAMA sebagai media pembelajaran bahasa 

Arab untuk menumbuhkan minat dan motivasi belajar anak TK/RA. 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: 1) Bagaimana 

analisis kebutuhan guru terhadap media ABATAMA, 2) Bagaimana prototipe 

media ABATAMA untuk Anak TK/RA, 3) Bagaimana validasi ahli dan guru 

terhadap media ABATAMA, 4) Bagaimana revisi ahli dan guru terhadap media 

ABATAMA, dan 5) Bagaimana analisis SWOT terhadap media ABATAMA. 

Penelitian ini menggunakan desain research and development (R&D). 

Tahapan penelitian yang dilalui dalam penelitian ini hanya sampai pada tahap 

lima yaitu sampai pada tahap revisi produk. Teknik yang digunakan dalam 

mengumpulkan data adalah melalui observasi, wawancara, angket dan 

dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru menghendaki media 

ABATAMA berisi empat komponen yaitu program pengembangan dan 

kompetensi dasar, materi pembelajaran meliputi (kosakata, mewarnai gambar dan 

menulis huruf hijaiyya serta evaluasi seperti puzzle, menelusuri jalan, dan 

menjodohkan gambar). Hasil penelitian diperoleh dari angket validasi oleh pakar 

ahli dan tanggapan guru TK/RA, dengan rincian hasil penilaian aspek kelayakan 

isi dan materi memperoleh nilai rata-rata 37. Pada aspek penyajian (tampilan) 

memperoleh nilai rata-rata 37,4. Aspek bahasa memperoleh nilai rata-rata 38,25. 

Dari penilaian tersebut dapat diketahui bahwa media ABATAMA memperoleh nilai 

rata-rata nilai 37,55 dengan kategori sangat baik pada setiap aspek, yaitu nilai 

masuk pada rentangan lebih dari 30 sampai dengan atau kurang dari 40. 

Sementara itu, berdasarkan hasil analisis SWOT media ABATAMA terhadap 

media lama  yaitu LKS (Lembar Kerja Siswa) Kelompok B tematik saintifik 

Kurikulum RA/BA/TA SK Dirjen Pendidikan Islam No. 3489 Tahun 2016 yang 

diterbitkan oleh Erlangga, flash card, huruf hijaiyyah, tape recorder, buku iqro’ 

dan qiroati, Maka diperoleh kesimpulan bahwa media baru akan lebih banyak 

diminati oleh guru dan anak TK/RA B, karena media lama belum mengajarkan 

kosakata bahasa Arab, kurang manarik, dan belum sesuai kurikulum Bahasa Arab 

TK/RA B sehingga meningkatkan kompetensi pemahaman anak TK/RA B dalam 

pembelajaran bahasa Arab. 

 

 

viii 



ix 
 

 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL  .................................................................................................. i 

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ...................................................... ii 

HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................... iii 

PERNYATAAN ......................................................................................................... iv 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ............................................................................. v 

PRAKATA ................................................................................................................. vi 

SARI ......................................................................................................................... viii 

DAFTAR ISI .............................................................................................................. ix 

DAFTAR TABEL .................................................................................................... xii 

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................... xiv 

DAFTAR LAMPIRAN ............................................................................................ xv 

BAB 1 PENDAHULUAN .......................................................................................... 1 

1.1 Latar Belakang ........................................................................................... 1 

1.2 Rumusan Masalah ...................................................................................... 7 

1.3 Tujuan Penelitian  ...................................................................................... 8 

1.4 Manfaat Penelitian  .................................................................................... 9 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS ........................ 11 

2.1 Tinjauan Pustaka ..................................................................................... 11 

2.2 Landasan Teoretis ................................................................................... 24 

2.2.1 Pembelajaran Bahasa Arab ............................................................... 24 

2.2.2 Evaluasi Kosakata............................................................................. 38 

       2.2.3 Anak Usia Dini ................................................................................. 26 

ix 



x 
 

 
 

       2.2.4 Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Anak TK/RA ............................. 29 

2.2.5 Media Pembelajaran ......................................................................... 38 

2.2.6 ABATAMA ...................................................................................... 52 
 

BAB 3 METODE PENELITIAN  ........................................................................... 55 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian  ................................................................... 55 

3.2 Tahap-Tahap Penelitian R&D ............................................................... 57 

        3.2.1 Potensi dan Masalah  ....................................................................... 59 

        3.2.2 Pengumpulan Data  .......................................................................... 60 

        3.2.3 Desain Produk  ................................................................................. 61 

        3.2.4 Validasi Desain  ............................................................................... 63 

        3.2.5 Revisi Desain  .................................................................................. 64 

3.3 Subjek Penelitian  .................................................................................... 64 

3.4 Teknik Pengumpulan Data ..................................................................... 65 

            3.4.1 Observasi ......................................................................................... 66 

            3.4.2 Wawancara ...................................................................................... 67 

            3.4.3 Angket ............................................................................................. 69 

            3.4.4 Dokumentasi  .................................................................................. 74 

3.5 Uji Keabsahan Data ................................................................................ 75 

3.6 Teknik Analisis Data ............................................................................... 78 

    3.7 Analisis SWOT ......................................................................................... 82 

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  ......................................... 86 

4.1 Hasil Analisis Kebutuhan Guru Terhadap Media Pembelaran 

Bahasa Arab ABATAMA untuk Anak TK/RA di Kota Semarang ..... 86 

 

4.1.1 Hasil Observasi Kebutuhan Terhadap Media Pembelaran Bahasa 

Arab ABATAMA ............................................................................... 87 

4.1.2 Hasil Wawancara Kebutuhan Terhadap Media Pembelaran 

Bahasa Arab ABATAMA ................................................................ 100 

4.1.3 Hasil Analisis Angket Kebutuhan Terhadap Media Pembelaran 

Bahasa Arab ABATAMA ................................................................ 103 

x 



xi 
 

 
 

4.1.4 Kesimpulan Hasil Analisis Kebutuhan Terhadap Media 

Pembelaran Bahasa Arab ABATAMA............................................. 127 

4.2 Desain Produk Media ABATAMA sebagai Media Pembelajaran 

Bahasa Arab untuk Anak TK/RA ........................................................ 129 

4.3 Validasi dan Saran Perbaikan Terhadap Prototipe Media 

Pembelajaran Bahasa Arab ABATAMA ............................................ 143 

 4.4 Revisi Terhadap Desain Produk Media Pembelajaran Bahasa 

Arab ABATAMA .................................................................................... 151 

4.5 Hasil Analisis SWOT antara Produk Lama dan Produk Baru 

ABATAMA............................................................................................. 160 

 

BAB 5 PENUTUP  .................................................................................................. 170 

5.1 Simpulan  ................................................................................................ 170 

5.2 Saran  ...................................................................................................... 171 

DAFTAR PUSTAKA  ............................................................................................ 173 

LAMPIRAN  ........................................................................................................... 181 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

xi 



xii 
 

 
 

DAFTAR TABEL 

Tabel  

2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Peneliti dengan Penelitian 

Sebelumnya .................................................................................................... 19 

2.2  Program Pengembangan dan KD TK/RA B .................................................. 39 

3.1  Instrumen Observasi ....................................................................................... 67 

3.2  Instrumen Wawancara .................................................................................... 68 

3.3 Instrumen Angket Kebutuhan Guru ............................................................... 70 

3.4  Lembar Uji Validasi Oleh Ahli Desain, Ahli PAUD dan Guru TK/RA ........ 71 

3.5  Skor Penilaian Guru dan Ahli ........................................................................ 73 

3.6 Check List Dokumentasi ................................................................................. 75 

3.7  Aspek Validasi Desain Produk Oleh Ahli Desain, Ahli PAUD, dan Guru 

TK/RA ............................................................................................................ 80 

3.8  Interpretasi Nilai Skala ................................................................................... 81 

4.1 Butir Pertanyaan Nomor 1 Angket Kebutuhan Guru ..................................... 87 

4.2  Butir Pertanyaan Nomor 2 Angket Kebutuhan Guru ..................................... 90 

4.3  Butir Pertanyaan Nomor 3 Angket Kebutuhan Guru ..................................... 92 

4.4  Butir Pertanyaan Nomor 4 Angket Kebutuhan Guru ..................................... 95 

4.5  Butir Pertanyaan Nomor 5 Angket Kebutuhan Guru ..................................... 98 

4.6  Butir Pertanyaan Nomor 6 Angket Kebutuhan Guru ................................... 104 

4.7  Butir Pertanyaan Nomor 7 Angket Kebutuhan Guru ................................... 105 

4.8  Butir Pertanyaan Nomor 8 Angket Kebutuhan Guru ................................... 106 

4.9  Butir Pertanyaan Nomor 9 Angket Kebutuhan Guru ................................... 106 

4.10  Butir Pertanyaan Nomor 10 Angket Kebutuhan Guru ................................. 107 

4.11 Butir Pertanyaan Nomor 11 Angket Kebutuhan Guru ................................. 107 

4.12  Butir Pertanyaan Nomor 12 Angket Kebutuhan Guru ................................. 108 

4.13  Butir Pertanyaan Nomor 13 Angket Kebutuhan Guru ................................. 109 

4.14 Butir Pertanyaan Nomor 14 Angket Kebutuhan Guru ................................. 109 

4.15 Butir Pertanyaan Nomor 15 Angket Kebutuhan Guru ................................. 110 

4.16  Butir Pertanyaan Nomor 16 Angket Kebutuhan Guru ................................. 111 

Halaman 

xii 



xiii 
 

 
 

4.17  Butir Pertanyaan Nomor 17 Angket Kebutuhan Guru ................................. 112 

4.18  Butir Pertanyaan Nomor 18 Angket Kebutuhan Guru ................................. 113 

4.19  Butir Pertanyaan Nomor 19 Angket Kebutuhan Guru ................................. 113 

4.20  Butir Pertanyaan Nomor 20 Angket Kebutuhan Guru ................................. 114 

4.21  Butir Pertanyaan Nomor 21 Angket Kebutuhan Guru ................................. 115 

4.22  Butir Pertanyaan Nomor 22 Angket Kebutuhan Guru ................................. 116 

4.23  Butir Pertanyaan Nomor 23 Angket Kebutuhan Guru ................................. 117 

4.24  Butir Pertanyaan Nomor 24 Angket Kebutuhan Guru ................................. 118 

4.25  Butir Pertanyaan Nomor 25 Angket Kebutuhan Guru ................................. 118 

4.26  Butir Pertanyaan Nomor 26 Angket Kebutuhan Guru ................................. 119 

4.27  Butir Pertanyaan Nomor 27 Angket Kebutuhan Guru ................................. 120 

4.28  Rekapitulasi Hasil Analisis Kebutuhan Guru ............................................... 120 

4.29  Kesimpulan Hasil Analisis Kebutuhan Terhadap Spesifikasi Media 

ABATAMA Berdasarkan Aspek Isi dan Bahasa ............................................ 121 

4.30  Kesimpulan Hasil Analisis Kebutuhan Terhadap Spesifikasi Media 

ABATAMA Berdasarkan Aspek Kelayakan Penyajian Tampilan ................. 122 

4.31  Kesimpulan Hasil Analisis Kebutuhan Terhadap Spesifikasi Media 

ABATAMA Berdasarkan Kelayakan Grafis .................................................. 122 

4.32  Kesimpulan Hasil Analisis Kebutuhan Terhadap Spesifikasi Media 

ABATAMA Berdasarkan Aspek Pendukung ................................................. 123 

4.33  Kategori Validasi Prototipe Media ABATAMA ............................................ 143 

4.34  Validasi Media Terhadap Aspek Kelayakan Isi dan Materi ........................ 144 

4.35  Validasi Media Terhadap Aspek Kelayakan Penyajian Tampilan ............... 146 

4.36  Validasi Media Terhadap Aspek Kelayakan Bahasa ................................... 149 

4.37  Nilai Total Aspek Kelayakan Media ABATAMA ......................................... 151 

4.38  Rekapitulasi Saran Perbaikan Media ABATAMA ......................................... 160 

4.39  Analisis SWOT Kekuatan Produk Lama dan Produk Baru ......................... 161 

4.40  Analisis SWOT Kelemahan Produk Lama dan Produk Baru....................... 163 

4.41  Analisis SWOT Peluang Produk Lama dan Produk Baru ............................ 165 

4.41  Analisis SWOT Ancaman Produk Lama dan Produk Baru ......................... 167 

 

xiii 



xiv 
 

 
 

DAFTAR GAMBAR 

Gambar 

2.1 Bagian-Bagian dalam media ABATAMA ........................................................ 54 

3.1  Tahapan Kegiatan Penelitian R&D Sugiyono ................................................ 57 

3.2  Langkah-Langkah Penelitian yang dilakukan Peneliti ................................... 58 

3.3  Triangulasi Dengan Tiga Teknik Pengumpulan Data .................................... 78 

4.1  Halaman Sampul Depan Media ABATAMA ................................................. 130 

4.2 Halaman Belakang Sampul Media ABATAMA ............................................ 131  

4.3 Halaman Awal Media ABATAMA ................................................................ 132 

4.4  Halaman Materi Tema 2 Lingkunganku dan Tema 4 Binatang Media 

ABATAMA  ................................................................................................... 134 

4.5  Halaman Evaluasi Menjodohkan Tema 2 Lingkunganku dan Tema 4 

Binatang ....................................................................................................... 135 

4.6  Halaman Evaluasi Menelusuri Jalan Tema 2 Lingkunganku dan Tema 4 

Binatang ....................................................................................................... 137 

4.7  Halaman Materi Hijaiyyah Sebelum dan Sesudah Di Buka Tema 2 

Lingkunganku dan Tema 4 Binatang ........................................................... 139 

4.8  Halaman Evaluasi Puzzle Sebelum dan Sesudah Di Acak Tema 2 

Lingkunganku dan Tema 4 Binatang ........................................................... 140 

4.9  Halaman Kamus Dan Lagu Tema 4 Binatang .............................................. 141 

4.10  Halaman Cover Depan Sebelum Dan Sesudah Di Revisi Tema 2 

Lingkunganku dan Tema 4 Binatang ........................................................... 153 

4.11  Kosakata Pengayaan Pada Aktivitas Bermain Puzzle Sebelum dan Sesudah 

Di Revisi Tema 2 Lingkunganku dan Tema 4 Binatang .............................. 154 

4.12  Penambahan Balon Kata Dan Terjemahan Sebelum Dan Sesudah Di 

Revisi Tema 2 Lingkunganku dan Tema 4 Binatang ................................... 156 

4.13  Perubahan Background Putih Menjadi Soft Sebelum Dan Sesudah Di 

Revisi Tema 2 Lingkunganku dan Tema 4 Binatang ................................... 158 

4.14  Memperbesar Font Untuk Lirik Lagu Sebelum Dan Sesudah Di Revisi 

Tema 4 Binatang .......................................................................................... 159 

Halaman 

xiv 



xv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

1. Dokumentasi  

2. Pedoman Observasi  

3. Pedoman Wawancara  

4. Lembar Instrumen Angket Analisis Kebutuhan Guru 

5. Lembar Instrumen Penilaian Ahli Desain, Ahli PAUD dan Guru TK/RA 

untuk Aspek Kelayakan Isi dan Materi, Aspek Kelayakan Penyajian 

Tampilan, dan Aspek Kelayakan Bahasa. 

6. Surat Keputusan Dosen Pembimbing 

7. Surat Keterangan Penelitian 

xv 



1 
 

BAB I 

 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003 tentang Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan dan Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang 

guru dan dosen menyatakan dengan tegas bahwa Guru wajib memiliki 

kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, dan sebagainya 

(Mulyasa, 2009: 197). Dengan demikian, guru dituntut menguasai berbagai 

kompetensi, seperti kompetensi profesional, akademik, pedagogik dan sosial. 

Salah satu kemampuan yang harus dimiliki guru adalah kemampuan 

pedagogik. Menurut Rifa’i dan Anni (2016: 7) Kompetensi pedagogik 

adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi 

pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Salah satu unsur 

kompetensi pedagogik adalah guru mampu mengembangkan dan 

memanfaatkan media pembelajaran.  

Media pembelajaran merupakan bagian yang penting dalam 

sistem pembelajaran. Misykat (2018: 171) menyatakan bahwa media 

pembelajaran adalah alat yang dapat membantu proses belajar mengajar 

sehingga makna pesan yang disampaikan menjadi lebih jelas dan tujuan 

pendidikan atau pembelajaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien. 

Menurut Ahmadi (2018: 115) bahwa media sebagai alat untuk membantu 
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guru memfasilitasi pembelajaran bahasa. Sedangkan Azhari (2015: 43) 

menyatakan bahwa media mampu meningkatkan prestasi belajar siswa dan 

dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mempelajari bahasa.  

Bahasa adalah alat komunikasi yang bersifat universal. Menurut 

Bloomfield (dalam Kuswardono 2013: 16) bahasa adalah sebuah sistem 

lambang bunyi yang bersifat sewenang-wenang, yang dipakai oleh angggota 

masyarakat untuk berkooperasi dan berinteraksi. Menurut Nuha (2016: 8) 

bahasa adalah salah satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia. 

Sedangkan menurut Sugihastuti (2000: 8) bahasa adalah alat komunikasi 

yang efektif antar manusia. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bahasa 

adalah sistem lambang bunyi yang bersifat sewenang-wenang yang dipakai 

untuk berkomunikasi dalam kehidupan manusia. 

Ada tiga Bahasa di Indonesia dengan status yang berbeda, yaitu 

(1) Bahasa Indonesia, (2) Bahasa daerah, dan (3) Bahasa Asing. Status 

Bahasa Indonesia adalah Bahasa nasional dan Bahasa resmi negara. Bahasa 

daerah yaitu Bahasa ibu atau Bahasa pertama bagi sebagian besar 

masyarakat Indonesia, sedangkan Bahasa Asing adalah Bahasa yang berasal 

dari bangsa lain yang dapat digunakan dalam interaksi antar bangsa, atau 

untuk menggali ilmu pengetauan dan teknologi (Chaer dan Leonie, 2010: 

211-212). Salah satu bahasa Asing yang dipelajari di Indonesia adalah 

bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab di Indonesia merupakan salah satu 

pelajaran Bahasa Asing yang dipelajari di lembaga-lembaga pendidikan 

formal maupun pendidikan non formal. Mulai dari jenjang TK/RA,  SD/MI, 
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MTs/SMP, MA/SMA, hingga jenjang perguruan tinggi, hal tersebut belum 

tentu menjadi jaminan keberhasilan dalam pembelajaran bahasa Arab 

(Albantani, 2018: 2).  

Pembelajaran bahasa Arab saat ini sudah diterapkan di tingkat 

pendidikan anak TK/RA. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.17 tahun 

2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan pada Bab 1, 

Pasal 1 Ayat 5 menerangkan bahwa Raudhatul Athfal (selanjutnya disingkat 

RA), adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur 

pendidikan formal. Raudhatul Athfal menyelenggarakan program 

pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun 

sampai dengan 6 (enam) tahun.  

Usia dini merupakan masa keemasan dimana seluruh aspek 

perkembangan anak berkembang dengan pesat. Diantara tahapan dan usia 

yang dilalui anak, masa usia dini adalah waktu yang paling potensial dalam 

proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan perkembangan otak pada usia ini 

mencapai 80%. Faqihatuddiniyah dan Rasyid (2017 : 29) menyatakan 

pentingnya pembelajaran bahasa pada anak usia dini bahwa semakin dini 

anak-anak diajarkan bahasa, semakin baik untuk ingatan dan pembentukan 

otak mereka. Faridah (2017 : 411- 412) menyatakan bahwa pembelajaran 

bahasa yang dimulai sejak dini akan memberikan hasil yang lebih optimal 

dibanding memulainya ketika usia telah beranjak dewasa atau bahkan lansia. 

Hal ini karena ingatan anak-anak usia dini masih sangat tajam sehinga 

mereka mudah mengingat apapun yang mereka pelajari. Pembelajaran 
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bahasa untuk anak usia dini didominasi oleh kegiatan bermain, bercerita, 

dan bernyanyi. 

Berdasarkan penelitian Nurasiyati dan Zukhaira (2018) 

diketahui bahwa besarnya minat anak untuk mempelajari bahasa Arab masih 

terkendala dengan kurang tersedianya media pembelajaran bahasa Arab. 

Padahal dengan adanya media pembelajaran dapat menambah semangat dan 

motivasi anak dalam belajar. 

Hal tersebut selaras dengan hasil survei yang dilakukan peneliti 

pada lima sekolah di kota Semarang yaitu RA Sinar Pelangi Patemon, RA 

Al Islam Mangunsari 01, RA Al Islam Mangunsari 02, RA Al Islam 

Gunungpati, dan RA Al Islam Sumurrejo. Dari hasil observasi, peneliti 

menemukan bahwa  kurang adanya media pembelajaran yang mendukung 

dalam pembelajaran bahasa Arab di TK/RA B Kota Semarang. Selama ini 

pembelajaran bahasa Arab menggunakan Lembar Kerja Siswa (LKS), Flash 

Card, Huruf Hijaiyyah yang ditempel di tembok, Tape Recorder dan Buku 

Iqro’ dan Qiro’ati. Beberapa media tersebut dinilai kurang mendukung 

pembelajaran bahasa Arab di TK/RA B dengan alasan sebagai berikut :  

Pertama, LKS tidak berwarna, tulisan kosakata bahasa Arab pada LKS 

tidak dapat terbaca dengan tepat dikarenakan ditulis menggunakan kosakata 

bahasa Indonesia yang ditulis dengan huruf hijaiyyah dan gambar pada LKS 

terlalu kecil. Kedua, Flash Card tidak berwarna, hanya berisi gambar dan 

belum terdapat kosakata bahasa Arabnya Ketiga, Huruf Hijaiyyah yang 

ditempel di tembok belum terdapat kosakata bahasa Arabnya, Keempat, 



5 
 

 
 

Tape Recorder yang masih digunakan sebatas untuk mendengarkan 

murrotal qur’an. Kelima, Buku Iqro’ dan Qiro’ati sebatas mengajarkan 

huruf hijaiyyah. Hal tersebut kurang selaras dengan pendapat Mintorogo et 

al. (2014: 3) yang menyatakan bahwa anak-anak TK/RA lebih menyukai 

belajar melalui visual yang menarik, colorful, dan benda nyata yang 

interaktif agar dapat menarik untuk di baca dibanding hanya melalui buku 

teks dan pembelajaran lisan. Oleh karena itu, peneliti mengembangkan 

media pembelajaran pop up tematik transformasi yang diberi nama 

ABATAMA untuk membantu meningkatkan kompetensi pemahaman anak 

TK/RA B terhadap pembelajaran bahasa Arab. 

Subjek penelitian ini adalah guru dan anak TK/RA B, dan 

diharapkan agar anak-anak TK/RA B memiliki pengetahuan dasar tentang 

bahasa Arab sebelum mereka belajar di MI/SD. Pada fase ini anak TK/RA B 

dikatakan sebagai Golden Age atau fase emas yakni fase saat otak anak 

mengalami perkembangan yang paling cepat dalam pertumbuhannya. Segala 

informasi mengenal kata-kata akan diserap seluruhnya dan akan menjadi 

dasar terbentuknya karakter, kepribadian, serta kemampuan kognitif. 

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti termotivasi untuk 

mengembangkan media pembelajaran visual yang menarik, colorful, dan 

bersifat interaktif untuk pembelajaran bahasa Arab di TK/RA B yang 

peneliti beri nama ABATAMA (Al Abwab At Tahwiliyah Al Maudhi’iyah). 

ABATAMA (Al Abwab At Tahwiliyah Al Maudhi’iyah) 

merupakan media pembelajaran pop up tematik transformasi yang akan 
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digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak TK/RA B dalam memperoleh 

materi pembelajaran bahasa Arab. Dikutip dari sebuah halaman website di 

https://kbbi.web.id/transformasi: “Transformasi” menunjukkan perubahan 

rupa (bentuk, sifat, fungsi dan sebagainya)’’. Sedangkan dikutip dari sebuah 

halaman website di http://ensiklopedia2015.blogspot.com dikemukakan: 

“Transformasi” adalah bentuk serta gerakan objek secara vertikal. 

Perubahan bentuk ditunjukkan dengan menarik atau membuka halaman 

kertas ke samping sehingga slide bagian bawah dan bagian atas bergerak 

dan konstruksi objek berubah. ABATAMA hadir dalam bentuk buku pop up 

sebagai sebuah media pembelajaran bahasa Arab dalam proses kegiatan 

belajar mengajar. Pop up adalah sebuah buku yang mempunyai bagian yang 

dapat bergerak atau memiliki unsur 3 dimensi serta memberikan visualisasi 

cerita yang lebih menarik, mulai dari tampilan gambar yang dapat bergerak 

ketika halamannya dibuka (Dzuanda, 2011: 1).  

Manfaat dari ABATAMA (Al Abwab At Tahwiliyah Al 

Maudhi’iyah) sebagai sebuah media pembelajaran bahasa Arab yang tepat 

dalam proses kegiatan belajar mengajar yang disertai pemberian desain 

visualisasi tiga dimensi, gambar, kosakata dan aktivitas menarik yang 

disesuaikan dengan KI dan KD yang diajarkan di TK/RA. Media ini mampu 

menambah kosakata dan pengetahuan anak tentang suatu hal yang 

sebelumnya mereka tidak tahu. Media ini juga digunakan untuk 

meningkatkan minat, motivasi, kreatifitas dan keaktifan dalam 

https://kbbi.web.id/transformasi
http://ensiklopedia2015.blogspot.com/
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menumbuhkembangkan pembelajaran bahasa Arab dalam bentuk materi 

yang disesuaikan dengan kurikulum TK/RA. 

Selain itu untuk mengukur tingkat keberhasilan, kekuatan, dan 

kelemahan media ABATAMA (Al Abwab At Tahwiliyah Al Maudhi’iyah) 

dalam pembelajaran maka analisis SWOT merupakan salah satu alternatif 

yang digunakan dalam menganalisis penggunaan media ABATAMA (Al 

Abwab At Tahwiliyah Al Maudhi’iyah) tersebut. Dengan mengetahui 

kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan tantangan media tersebut maka akan 

membantu peneliti dalam meningkatkan kualitas produk atau media yang 

akan dikembangkan. Begitu juga dengan pengembang selanjutnya yang 

akan mengembangkan media pembelajaran bahasa Arab ABATAMA (Al 

Abwab At Tahwiliyah Al Maudhi’iyah) bagi anak TK/RA B sebagai acuan 

untuk mengembangkan media serupa. 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti mengembangkan 

diadakan pengembangan media pembelajaran untuk membantu 

meningkatkan kompetensi pemahaman siswa TK/RA B terhadap 

pembelajaran bahasa Arab dengan judul ABATAMA (Al Abwab At 

Tahwiliyah Al Maudhi’iyah): Media Pembelajaran Bahasa Arab Untuk 

Anak TK/RA B di Kota Semarang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka 

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana analisis kebutuhan guru bahasa Arab terhadap media 

pembelajaran ABATAMA (Al Abwab At Tahwiliyah Al Maudhi’iyah) 

untuk pembelajaran bahasa Arab anak TK/RA B? 

2. Bagaimana prototipe media pembelajaran ABATAMA (Al Abwab At 

Tahwiliyah Al Maudhi’iyah) untuk pembelajaran bahasa Arab anak 

TK/RA B ? 

3. Bagaimana validasi ahli dan guru terhadap produk media pembelajaran 

ABATAMA (Al Abwab At Tahwiliyah Al Maudhi’iyah) untuk 

pembelajaran bahasa Arab anak TK/RA B? 

4. Bagaimana revisi ahli dan guru terhadap produk media pembelajaran 

ABATAMA (Al Abwab At Tahwiliyah Al Maudhi’iyah) untuk 

pembelajaran bahasa Arab anak TK/RA B? 

5. Bagaimana hasil analisis SWOT terhadap produk media pembelajaran 

ABATAMA (Al Abwab At Tahwiliyah Al Maudhi’iyah) untuk 

pembelajaran bahasa Arab anak TK/RA B? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan 

media pembelajaran bahasa Arab. Jabaran dari tujuan tersebut adalah 

sebagai berikut: 

1. Menjabarkan kebutuhan guru bahasa Arab terhadap media pembelajaran 

ABATAMA (Al Abwab At Tahwiliyah Al Maudhi’iyah) untuk 

pembelajaran bahasa Arab anak TK/RA B. 
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2. Memaparkan prototipe media pembelajaran ABATAMA (Al Abwab At 

Tahwiliyah Al Maudhi’iyah) untuk pembelajaran bahasa Arab anak 

TK/RA B. 

3. Menganalisis validasi ahli dan guru terhadap produk media pembelajaran 

ABATAMA (Al Abwab At Tahwiliyah Al Maudhi’iyah) untuk 

pembelajaran bahasa Arab anak TK/RA B. 

4. Menganalisis revisi ahli dan guru terhadap produk media pembelajaran 

ABATAMA (Al Abwab At Tahwiliyah Al Maudhi’iyah) untuk 

pembelajaran bahasa Arab anak TK/RA B. 

5. Menganalisis hasil analisis SWOT terhadap produk media pembelajaran 

ABATAMA (Al Abwab At Tahwiliyah Al Maudhi’iyah) untuk 

pembelajaran bahasa Arab anak TK/RA B. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini dapat menambah khasanah pengetahuan  tentang 

pembelajaran bahasa Arab khususnya dalam media pembelajaran bahasa 

Arab. Kemudian penelitian ini bisa dijadikan referensi penelitian 

selanjutnya tentang pengembangan media pembelajaran  bahasa yang 

digunakan untuk anak TK/RA B, dan dapat dijadikan referensi dalam 

membuat media pembelajaran ABATAMA (Al Abwab At Tahwiliyah Al 

Maudhi’iyah) yang lebih kompleks. 
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2. Manfaat Praktis 

Manfaat secara praktis, hasil penelitian ini menghasilkan sebuah 

produk yang berupa media pembelajaran ABATAMA (Al Abwab At 

Tahwiliyah Al Maudhi’iyah) untuk pembelajaran bahasa Arab anak TK/RA 

B. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat kepada 

berbagai pihak.  

a. Bagi sekolah 

Penelitian ini sebagai bahan untuk mengembangkan media 

pembelajaran bahasa Arab khususnya dalam menciptakan proses 

pembelajaran pengenalan bahasa Arab yang dapat menarik minat 

belajar anak. 

b. Bagi guru 

1) Guru dapat memanfaatkannya sebagai alternatif untuk 

mengoptimalkan pembelajaran bahasa Arab kepada anak. 

2) Menciptakan iklim pembelajaran bahasa Arab yang lebih 

menyenangkan bagi anak maupun guru di kelas. 

3) Menciptakan pembelajaran yang inovatif dan kreatif  

c. Bagi anak 

1) Merangsang daya kreatifitas anak dalam memenuhi kebutuhan 

pembelajaran bahasa Arab. 

2) Kemampuan belajar mandiri bagi anak semakin meningkat. 

3) Kegiatan pembelajaran bahasa Arab akan menjadi lebih menarik 

dan menyenangkan. 

4)  Meningkatkan motivasi dan hasil belajar bahasa Arab anak. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka dan landasan teori yang 

digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini. Tinjauan pustaka dan landasan teori 

merupakan bagian dari studi kepustakaan yaitu mengkaji teori-teori dan referensi 

lain terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial 

yang diteliti (Sugiyono 2016: 398). 

Teori-teori yang diangkat dalam bab ini berkaitan dengan penelitian 

yang dilakukan, yaitu berkaitan dengan penelitian yang relevan, serta teori-teori 

yang berkaitan dengan penelitian seperti bahasa Arab, anak usia dini, 

pembelajaran bahasa Arab bagi anak TK/RA, media pembelajaran dan 

ABATAMA. 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian yang mengkaji tentang pembelajaran bahasa Arab bagi anak 

TK/RA B dan pop up telah banyak dilakukan sebelumnya. Akan tetapi, hal 

tersebut masih menarik untuk diadakan penelitian lebih lanjut lagi, baik penelitian 

yang bersifat melengkapi maupun yang bersifat baru. Penelitian-penelitian yang 

membahas tentang pembelajaran bahasa Arab bagi anak TK/RA B dan pop up 

yang dapat dijadikan kajian dalam penelitian ini antara lain dari penelitian 

M.Mursyid, Retno Purnama Irawati, dan Zukhaira (2013), Mutiara Kamelia Ali 

Putri, Retno Purnama Irawati, dan Zukhaira (2013), Zukhaira dan M. Yusuf 

Ahmad Hasyim (2016), M. Ashdaq Fillah (2016), Sakti Sudarsono, Zukhaira dan 
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Hasan Busri (2017), Sri Mugi Lestari, Zukhaira dan Hasan Busri (2017), Siti 

Nurasiyati dan Zukhaira (2018), dan Rina Susanti (2019). 

Mursyid, Irawati dan Zukhaira (2013) dalam penelitiannya yang 

berjudul “Arabic Storybook Series: Media Keterampilan Membaca Bahasa Arab 

Kelas IV MI Miftahul Hidayah Visualisasi Tiga Dimensi’’. Hasil produk ini 

adalah Arabic Storybook Series dalam bentuk pop-up sebagai media pembelajaran 

bahasa Arab yang disertai desain visualisasi tiga dimensi, gambar, kosakata dan 

cerita menarik dalam menumbuhkembangkan keterampilan membaca siswa dalam 

bentuk materi yang disesuaikan dengan kurikulum bahasa Arab kelas IV untuk MI 

Miftahul Hidayah. 

Relevansi penelitian Mursyid, Irawati dan Zukhaira (2013) dengan 

penelitian yang dilakukan peneliti adalah pada jenis penelitian yang 

dikembangkan yakni Research and Development (R&D) dan pop up. Namun 

tentunya terdapat perbedaan penelitian Mursyid dengan peneliti yaitu: 1) bentuk 

media yang dipilih Mursyid, Irawati dan Zukhaira pada penelitiannya yaitu 

menggunakan buku pop up berjenis pop up story, sedangkan peneliti 

menggunakan pop up tematik berjenis transformasi. 2) Subjek penelitian yang 

dipilih pada penelitian Mursyid, Irawati dan Zukhaira yaitu siswa kelas IV MI 

Miftahul Hidayah, sedangkan peneliti memilih siswa TK/RA B di Kota Semarang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Putri, Irawati dan Zukhaira (2013) 

dalam penelitiannya yang berjudul “Ensiklopedia Sebagai Penunjang Materi 

Pembelajaran Bahasa Arab di RA Plus Qiraati Iqbal Jepara”. Pada penelitian 

yang dilakukan oleh Putri, Irawati dan Zukhaira menyimpulkan bahwa: 1. 
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Kebutuhan guru RA Plus Qiraati Iqbal terhadap ensiklopedia bahasa Arab, 

ensiklopedia dibuat menyesuaikan  dengan materi yang ada di RA dan mengambil 

tema ‘’Alam Semesta’’. Ensiklopedia dibuat dalam bentuk besar sesuai dengan 

ukuran ensiklopedia pada umumnya. Warna pada gambar ensiklopedia dibuat 

mencolok untuk menarik perhatian anak. 2. Penilaian dan saran perbaikan 

terhadap ensiklopedia 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 ensiklopedia. 

Relevansi penelitian Putri, Irawati dan Zukhaira (2013) dengan 

penelitian yang dilakukan peneliti adalah pada jenis penelitian yang 

dikembangkan yakni Research and Development (R&D) dan subjek penelitian 

TK/RA. Namun tentunya terdapat perbedaan penelitian Putri, Irawati dan 

Zukhaira dengan peneliti yaitu: 1) bentuk media yang dipilih Putri, Irawati dan 

Zukhaira pada penelitiannya yaitu menggunakan ensiklopedia, sedangkan peneliti 

menggunakan pop up tematik berjenis transformasi. 2) Subjek penelitian yang 

dipilih pada penelitian Putri, Irawati dan Zukhaira yaitu anak RA Plus Qiraati 

Iqbal di Jepara, sedangkan peneliti memilih anak TK/RA B di Kota Semarang. 

Penelitian yang dilakukan oleh “Zukhaira dan Hasyim (2016)  yang 

berjudul “Pengembangan Buku Ajar Berbasis Tematik dan Pendidikan 
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Antarbudaya Sebagai Pedoman Pembelajaran Bahasa Arab TK Islam di Kota 

Semarang”. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Zukhaira dan Hasyim adalah 

berupa buku ajar berbasis tematik dan pendidkan antarbudaya untuk TK Islam di 

Kota Semarang. 

Relevansi penelitian Zukhaira dan Hasyim (2016) dengan penelitian 

yang dilakukan peneliti adalah pada jenis penelitian yang dikembangkan yakni 

Research and Development (R&D) dan subjek penelitian TK/RA. Namun 

tentunya terdapat perbedaan penelitian Zukhaira dan Hasyim dengan peneliti 

yaitu: 1) bentuk produk yang dipilih Zukhaira dan Hasyim pada penelitiannya 

yaitu menggunakan buku ajar berbasis tematik dan pendidikan antarbudaya 

sebagai pedoman pembelajaran bahasa Arab TK Islam di Kota Semarang, 

sedangkan peneliti menggunakan media pembelajaran bahasa Arab pop up 

tematik berjenis transformasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fillah (2016) dalam skripsinya yang 

berjudul “Pengembangan Bahan Ajar ‘’Arogenji’’ untuk keterampilan menulis 

kosakata bahasa Arab kelas B TK Muslimat NU II Lasem Rembang’’. Hasil 

penelitian ini adalah berupa kebutuhan bahan ajar keterampilan menulis kosakata 

bahasa Arab untuk kelas B TK Muslimat NU II Lasem, Rembang. 

Relevansi penelitian Fillah (2016) dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti adalah pada jenis penelitian yang dikembangkan yakni Research and 

Development (R&D) dan subjek penelitian TK/RA. Namun tentunya terdapat 

perbedaan penelitian dengan peneliti yaitu: 1) bentuk media yang dipilih Fillah 

pada penelitiannya yaitu menggunakan buku ajar, sedangkan peneliti 
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menggunakan media pembelajaran bahasa Arab pop up tematik berjenis 

transformasi. 2) Subjek penelitian yang dipilih pada penelitian Fillah yaitu siswa 

kelas B di TK Muslimat NU II Lasem, Rembang, sedangkan peneliti memilih 

siswa TK/RA B di Kota Semarang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sudarsono, Zukhaira dan Busri (2017) 

dalam penelitiannya yang berjudul “Flistabik (Flip Story Arabic Book) Untuk 

Pembelajaran Keterampilan Membaca Bahasa Arab Siswa Kelas V MI di 

Kabupaten Demak”, penelitian yang dilakukan oleh Sudarsono, Zukhaira dan 

Busri adalah mengembangkan media pembelajaran Flistabik (Flip Story Arabic 

Book) untuk menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa serta meningkatkan 

pemahaman keterampilan membaca bahasa Arab siswa. 

Dari penelitian Sudarsono, Zukhaira dan Busri, dapat disimpulkan 

bahwa pertama, guru dan siswa menghendaki adanya pengembangan media 

pembelajaran Flistabik (Flip Story Arabic Book) untuk keterampilan membaca 

bahasa Arab kelas V MI yang terdiri dari empat tema yaitu  فى مكتبة  , فى الفصل

 kedua, prototipe Flistabik (Flip Story . فى المقصف  ,فى مكتبة األدوات الكتابية ,المدرسة

Arabic Book) dikembangkan dengan tiga bagian meliputi (a) fisik buku ajar terdiri 

dari bentuk dan ukuran buku, desain sampul; (b) bagian awal; (c) bagian isi, 

terdiri dari kosakata, materi, tata bahasa, dan latihan. ketiga, Hasil penelitian 

diperoleh dari angket validasi oleh pakar ahli dan tanggapan guru tentang aspek 

isi dengan memeroleh nilai 171,2. Pada aspek penyajian memeroleh nilai 112,8. 

Pada aspek bahasa memeroleh nilai 45,8. Sementara itu, pada aspek kegrafikan 

memeroleh nilai 48. 
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Relevansi penelitian Sudarsono, Zukhaira dan Busri (2017) dengan 

penelitian yang dilakukan peneliti adalah pada jenis penelitian yang 

dikembangkan yakni Research and Development (R&D) dan pop up. Namun 

tentunya terdapat perbedaan penelitian Sudarsono dengan peneliti yaitu: 1) bentuk 

media yang dipilih Sudarsono, Zukhaira dan Busri pada penelitiannya yaitu 

menggunakan Flistabik (Flip Story Arabic Book), sedangkan peneliti media 

pembelajaran bahasa Arab pop up tematik berjenis transformasi 2) Subjek 

penelitian yang dipilih pada penelitian Sudarsono, Zukhaira dan Busri yaitu siswa 

kelas V MI di Kabupaten Demak, sedangkan peneliti memilih siswa TK/RA B di 

Kota Semarang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari, Zukhaira dan Busri (2017) 

dalam penelitiannya yang berjudul “Pengembangan SCRAPBOOK Sebagai 

Media Pembelajaran Untuk Keterampilan Membaca Bahasa Arab Kelas IV MI”. 

Hasil penelitian ini adalah berupa media buku tempel (Scrapbook). 

Relevansi penelitian Lestari, Zukhaira dan Busri (2017) dengan 

penelitian yang dilakukan peneliti adalah pada jenis penelitian yang 

dikembangkan yakni Research and Development (R&D) dan pop up. Namun 

tentunya terdapat perbedaan penelitian dengan peneliti yaitu: 1) bentuk media 

yang dipilih Lestari, Zukhaira dan Busri pada penelitiannya yaitu media buku 

tempel (Scrapbook), sedangkan peneliti menggunakan media pembelajaran bahasa 

Arab pop up tematik berjenis transformasi. 2) Subjek penelitian yang dipilih pada 

penelitian Lestari, Zukhaira dan Busri yaitu siswa kelas IV MI, sedangkan peneliti 

memilih siswa TK/RA B di Kota Semarang. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Nurasiyati dan Zukhaira (2018) dalam 

penelitiannya yang berjudul “ROBIC (Roda Arabic) : Media Pembelajaran 

Bahasa Arab Berbasis Tematik Bagi Anak Taman Kanak-Kanak (TK) Kelompok B 

Di Kabupaten Tegal’’. Hasil penelitian ini adalah Pertama, Guru menghendaki 

adanya pengembangan media pembelajaran bahasa Arab berbasis tematik anak 

taman kanak-kanak yang terdiri dari lima belas tema yaitu anggota tubuh, 

keluargaku, lingkungan, sekolah, alam semesta, gejala alam, kendaraan, rekreasi, 

alat komunikasi, indonesiaku, makanan, minuman, buah-buahan, sayuran, hewan. 

Kedua, protitipe media pembelajaran ini dikembangkan dengan tiga bagian 

meliputi (a) fisik media terdiri dari bentuk dan ukuran media, desain sampul; (b) 

bagian awal; (c) bagian isi, terdiri dari kosakata dan gambar. Ketiga hasil 

penelitian diperoleh dari angket validasi oleh para pakar ahli dan tanggapan guru 

tentang aspek isi dengan memeroleh nilai 172,4. Pada aspek penyajian memeroleh 

nilai 102,8. Pada aspek bahasa, memeroleh nilai 45,8, sementara itu, pada aspek 

kegrafikan memeroleh nilai 48. 

Relevansi penelitian Nurasiyati dan Zukhaira (2018) dengan 

penelitian yang dilakukan peneliti adalah pada jenis penelitian yang 

dikembangkan yakni Research and Development (R&D) dan subjek penelitian 

TK/RA. Namun tentunya terdapat perbedaan penelitian dengan peneliti yaitu: 1) 

bentuk media yang dipilih Nurasiyati dan Zukhaira pada penelitiannya yaitu 

menggunakan media roda arabic, sedangkan peneliti menggunakan media 

pembelajaran bahasa Arab pop up tematik berjenis transformasi. 2) Subjek 

penelitian yang dipilih pada penelitian Nurasiyati dan Zukhaira yaitu siswa Taman 
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Kanak-Kanak kelas B di Kabupaten Tegal, sedangkan peneliti memilih siswa 

TK/RA B di Kota Semarang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2019) dalam skripsinya yang 

berjudul “TADRIBIYYAH : Buku Latihan Bahasa Arab bagi Siswa Taman Kanak-

Kanak (TK) Kelompok B di Kabupaten Ngawi’’. Hasil penelitian ini adalah 

mengembangkan buku pembelajaran berbasis buku latihan bahasa Arab untuk 

pengenalan bahasa Arab kepada kelompok TK B yang dapat digunakan oleh guru 

dalam mengajarkan bahasa Arab dan sarana latihan bagi siswa yang dinamakan 

TADRIBIYYAH. 

Relevansi penelitian Susanti (2019) dengan penelitian yang dilakukan 

peneliti adalah pada jenis penelitian yang dikembangkan yakni Research and 

Development (R&D). Namun tentunya terdapat perbedaan penelitian dengan 

peneliti yaitu: 1) bentuk media yang dipilih Rina pada penelitiannya yaitu 

menggunakan buku latihan bahasa Arab TADRIBIYYAH, sedangkan peneliti 

menggunakan media pembelajaran ABATAMA (Al Abwab At Tahwiliyah Al 

Maudhi’iyah). 2) Subjek penelitian yang dipilih pada penelitian Susanti yaitu 

siswa TK Kelompok B di Kabupaten Ngawi, sedangkan peneliti memilih siswa 

TK/RA B di Kota Semarang. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian 

yang  sedang dikembangkan memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan 

dengan penelitian-penelitian tersebut. Untuk lebih memudahkan dengan melihat 

relevansi penelitian-penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti, berikut disajikan dalam tabel persamaan dan perbedaan penelitian-
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penelitian sebelumnya dengan penelitian-penelitian yang dikembangkan oleh 

peneliti. 

Berikut adalah tabel relevansi antara penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti dengan penelitian lain: 

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya : 

No Nama Judul Persamaan Perbedaan 

1 M.Mursyid, Retno 

Purnama Irawati, 

dan Zukhaira 

(2013) 

“Arabic 

StoryBook 

Series: Media 

Keterampilan 

Membaca 

Bahasa Arab 

Kelas IV MI 

Miftahul 

Hidayah 

Visualisasi Tiga 

Dimensi” 

Desain 

Penelitian: 
Research and 

Development  

Jenis Media 

: 

Pop Up 

Subjek 

Penelitian : 

Kelas IV MI 

Miftahul 

Hidayah, subjek 

penelitian 

peneliti yaitu 

anak TK/RA B 

di Kota 

Semarang 

Produk : 

Arabic 

StoryBook 

Series : Media 

Keterampilan 

Membaca 

Bahasa Arab 

Visualisasi Tiga 

Dimensi, 

sedangkan 

produk 

penelitian 

peneliti yaitu 

media 

pembelajaran 

bahasa Arab 

ABATAMA (Al 

Abwab At 

Tahwliyah Al 

Maudhi’iyah). 

2.  Mutiara Kamelia 

Ali Putri, Retno 

Purnama Irawati 

dan Zukhaira 

(2013) 

‘’ Ensiklopedia 

Sebagai 

Penunjang 

Materi 

Pembelajaran 

Bahasa Arab di 

Desain 

Penelitian : 

Research and 

Development 

 

Jenis Media 

Subjek 

Penelitian : 

TK R.A Plus 

Qiraati Iqbal 

Jepara, subjek 

penelitian 
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R.A Plus Qiraati 

Iqbal Jepara” 
: 

Media 

pembelajaran 

untuk anak 

TK/RA 

peneliti yaitu 

anak TK/RA B 

di Kota 

Semarang. 

Produk : 

Ensiklopedia, 

sedangkan 

produk 

penelitian 

peneliti yaitu 

media 

pembelajaran 

bahasa Arab 

ABATAMA (Al 

Abwab At 

Tahwliyah Al 

Maudhi’iyah). 

3. Zukhaira dan M. 

Yusuf Ahmad 

Hasyim (2016) 

“Pengembangan 

Buku Ajar 

Berbasis 

Tematik dan 

Pendidikan 

Antarbudaya 

Sebagai 

Pedoman 

Pembelajaran 

Bahasa Arab TK 

Islam di Kota 

Semarang”  

Desain 

Penelitian : 

Research and 

Development 

 

Jenis Media 

: 

Media 

pembelajaran 

untuk anak 

TK/RA 

Subjek 

Penelitian : 

TK Islam di 

Kota Semarang, 

sedangkan 

penelitian 

peneliti TK/RA 

B di Kota 

Semarang. 

Produk : 

Buku Ajar 

Berbasis 

Tematik dan 

Pendidikan 

Antarbudaya, 

sedangkan 

produk 

penelitian 

peneliti yaitu 

media 

pembelajaran 

bahasa Arab 

ABATAMA (Al 

Abwab At 

Tahwliyah Al 

Maudhi’iyah). 

4. M. Ashdaq Fillah 

(2016) 

“Pengembangan 

Buku 

“AROGENJI” 

Desain 

Penelitian : 

Research and 

Subjek 

Penelitian : 

Kelas B TK 
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untuk 

Keterampilan 

Menulis 

KosaKata 

Bahasa Arab 

Kelas B TK 

Muslimat NU II 

Lasem 

Rembang” 

Development 

 

Jenis Media 

: 

Media 

pembelajaran 

untuk anak 

TK/RA 

Muslimat NU 

Lasem 

Rembang, 

subjek 

penelitian 

peneliti yaitu 

anak TK/RA B 

di Kota 

Semarang. 

Produk : 

Buku 

AROGENJI 

untuk 

Keterampilan 

menulis 

kosakata bahasa 

Arab, sedangkan 

produk 

penelitian 

peneliti yaitu 

media 

pembelajaran 

bahasa Arab 

ABATAMA (Al 

Abwab At 

Tahwliyah Al 

Maudhi’iyah). 

5. Sakti Sudarsono, 

Zukhaira dan 

Hasan Busri (2017) 

“Flistabik (Flip 

Story Arabic 

Book) Untuk 

Pembelajaran 

Keterampilan 

Membaca 

Bahasa Arab 

Siswa Kelas V 

MI di 

Kabupaten 

Demak’ 

Desain 

Penelitian : 

Research and 

Development 

Jenis Media 

: 

Pop Up 

Subjek 

Penelitian : 

Kelas V MI di 

Kabupaten 

Demak, subjek 

penelitian 

peneliti yaitu 

anak TK/RA B 

di Kota 

Semarang. 

Produk : 

Flistabik (Flip 

Story Arabic 

Book) Untuk 

Keterampilan 

Membaca 

Bahasa Arab, 

sedangkan 

produk 
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penelitian 

peneliti yaitu 

media 

pembelajaran 

bahasa Arab 

ABATAMA (Al 

Abwab At 

Tahwliyah Al 

Maudhi’iyah). 

6. Sri Mugi Lestari, 

Zukhaira dan 

Hasan Busri (2017) 

“Pengembangan 

SCRAPBOOK 

Sebagai Media 

Pembelajaran 

Untuk 

Keterampilan 

Membaca 

Bahasa Arab 

Kelas IV MI”  

Desain 

Penelitian : 

Research and 

Development 

Jenis Media 

: 

Pop Up 

Subjek 

Penelitian : 

Kelas IV MI, 

subjek 

penelitian 

peneliti yaitu 

anak TK/RA B 

di Kota 

Semarang. 

Produk : 

SCRAPBOOK 

sebagai media 

pembelajaran 

untuk 

keterampilan 

membaca 

bahasa Arab 

Kelas IV MI, 

sedangkan 

produk 

penelitian 

peneliti yaitu 

media 

pembelajaran 

bahasa Arab 

ABATAMA (Al 

Abwab At 

Tahwliyah Al 

Maudhi’iyah). 

7. Siti Nurasiyati dan 

Zukhaira (2018) 

“ROBIC (Roda 

Arabic) : Media 

Pembelajaran 

Bahasa Arab 

Berbasis 

Tematik Bagi 

Anak Taman 

Kanak-Kanak 

Desain 

Penelitian : 

Research and 

Development 

Jenis Media 

: 

Media 

Subjek 

Penelitian : 

TK Kelompok B 

di Kabupaten 

Tegal, 

sedangkan 

subjek 

penelitian 
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(TK) Kelompok 

B di Kabupaten 

Tegal” 

pembelajaran 

untuk anak 

TK/RA 

peneliti yaitu 

anak TK/RA B 

di Kota 

Semarang. 

Produk : 

“ROBIC (Roda 

Arabic) : Media 

Pembelajaran 

Bahasa Arab 

Berbasis 

Tematik, 

sedangkan 

produk 

penelitian 

peneliti yaitu 

media 

pembelajaran 

bahasa Arab 

ABATAMA (Al 

Abwab At 

Tahwliyah Al 

Maudhi’iyah). 

8. Rina Susanti 

(2019) 

“TADRIBIYYAH

”: Buku Latihan 

Bahasa Arab 

bagi Siswa 

Taman Kanak-

Kanak (TK) 

Kelompok B di 

Kabupaten 

Ngawi” 

Desain 

Penelitian : 

Research and 

Development 

 

Jenis Media 

: 

Media 

pembelajaran 

untuk anak 

TK/RA 

Subjek 

Penelitian : 

TK Kelompok B 

di Kabupaten 

Ngawi, 

sedangkan 

subjek 

penelitian 

peneliti yaitu 

anak TK/RA B 

di Kota 

Semarang. 

Produk : 

“TADRIBIYYA

H”: buku 

latihan bahasa 

Arab, sedangkan 

produk 

penelitian 

peneliti yaitu 

media 

pembelajaran 

bahasa Arab 

ABATAMA (Al 
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Abwab At 

Tahwliyah Al 

Maudhi’iyah). 

 

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa penelitian yang sedang dikembangkan dalam skripsi ini sudah sering 

dilakukan sebelumnya. Skripsi ini mengkaji khusus tentang pengembangan pop 

up sebagai media pembelajaran bahasa Arab bagi anak TK/RA B di Kota 

Semarang. Dalam hal ini posisi peneliti adalah membuat dan mengembangkan 

media ABATAMA (Al Abwab At Tahwiliyah Al Maudhi’iyah) dalam bentuk buku 

pop up tematik jenis Transformasi yang  dapat digunakan untuk media 

pembelajaran bahasa Arab bagi anak TK/RA B di Kota Semarang. 

2.2 Landasan Teori 

Pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan tentang: (1) Pembelajaran 

bahasa Arab, (2) Evaluasi Kosakata, (3) Anak Usia Dini, (4) Pembelajaran bahasa 

Arab di TK/RA (5) Media pembelajaran, (6) ABATAMA (Al Abwab At Tahwiliyah 

Al Maudhi’iyah) sebagai media pembelajaran. 

2.2.1  Pembelajaran Bahasa Arab 

Pembelajaran adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, 

mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar peserta didik sehingga dapat 

menumbuhkan dan mendorong peserta didik melakukan proses belajar (Pane dan 

Darwis, 2017: 337). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pembelajaran adalah 
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proses interaksi pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar yang 

berlangsung dalam suatu lingkungan belajar(https://kelembagaan.ristekdikti.go.id) 

diunduh pada 26 januari 2020. Menurut Trianto (2009: 19) pembelajaran adalah 

usaha sadar dari seorang guru untuk membelajarkan peserta didiknya 

(mengarahkan interaksi peserta didik dengan sumber belajar lain) dengan maksud 

agar tujuannya dapat tercapai. 

Sedangkan bahasa Arab merupakan bahasa yang khas diantara bahasa-

bahasa lain di dunia (Al Khuli, 2010: 22). Bahasa Arab merupakan bahasa Al-

Qur’an al karim, karena Al-Qur’an diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab 

yang dibutuhkan oleh setiap muslim laki-laki dan perempuan untuk membaca dan 

memahami Al-Qur’an sekaligus dijadikan sebagai landasan untuk 

mengaktualisasikan perintah Allah Swt., dan menghindari larangan-Nya serta 

mengaplikasikan hukum syariat (Zulhannan, 2014: 3). Al Ghulayani (2006:7) 

mengungkapkan pengertian bahasa Arab adalah : 

ل و حفظها لنا القرأن " اللغة العربية هي الكلمات اليت يعربهبا العرب عن أغرضهم وقد وصلت إلينا من طريق النق
 الكرمي و احلاديث الشريفة وما رواه الثقات من منشور العرب و منظوهم "

“ Bahasa Arab adalah kata-kata yang digunakan oleh bangsa Arab untuk 

mengungkapkan maksud mereka yang sampai kepada kita melalui transfer yang 

dijaga oleh Al-Quranul karim dan hadits-hadits nahwu serta prosa-prosa dan 

syair-syair yang diriwayatkan oleh orang Arab”. 

 

Pembelajaran bahasa Arab di Indonesia sudah diajarkan mulai dari 

pendidikan dasar hingga perguruan tingi. Berbagai potret penyelenggaraan 

pendidikan bahasa Arab di lembaga-lembaga pendidikan Islam setidaknya 

menunjukkan adanya upaya serius untuk memajukan sistem dan mutunya 

https://kelembagaan.ristekdikti.go.id/
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(Hermawan, 2014: 89). Terdapat unsur-unsur dalam pembelajaran bahasa Arab 

meliputi tata bunyi (fonologi/’ilm al-ashwat), tata tulisan (ortografi/kitabat al-

huruf), tata kata (al-sharf), tata kalimat (al-nachwu), dan kosakata (al-Mufradat) 

(Effendy, 2012: 108). 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

Pembelajaran bahasa Arab adalah proses belajar dan mengajar bahasa Arab antara 

pendidik dan peserta didik guna mencapai tujuan pembelajaran bahasa Arab yang 

disesuaikan dengan unsur-unsur pembelajaran bahasa Arab. Oleh karena itu 

peneliti, mengambil unsur kosakata (al-Mufradat) untuk pembelajaran bahasa 

Arab bagi anak TK/RA. 

2.2.2  Kosakata Bahasa Arab (Mufrodat) 

2.2.2.1 Definisi Kosakata 

Kosakata dalam bahasa Arab atau yang disebut dengan mufradat, 

merupakan himpunan kata-kata atau khazanah kata yang diketahui oleh seseorang 

atau etinitas lain yang merupakan bagian dari bahasa tertentu. Dalam bahasa 

Inggris kosakata disebut dengan vocabulary. Kosakata juga dapat diartikan 

sebagai himpunan kata-kata yang dimengerti oleh orang tersebut dan 

kemungkinan akan digunakannya untuk menyusun kalimat baru. Kosakata 

merupakan salah satu dari tiga unsur bahasa yang harus dikuasai, kosakata ini 

digunakan dalam bahasa tulis, maupun bahasa lisan, dan merupakan salah satu 

alat untuk mengembangkan kemampuan berbahasa Arab seseorang (Syaiful, 

2011: 62). 
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Menurut Nurjannah (2014: 290) menyatakan bahwa kosakata adalah 

perbendaharaan kata atau kumpulan kata dari suatu bahasa. Kosakata merupakan 

hal yang paling penting pada proses peningkatan aspek perkembangan Bahasa 

anak. Semakin banyak kosakata yan dimiliki anak maka akan banyak pula Bahasa 

yang diungkapkan oleh anak tersebut. Adapun Kridalaksana (2001: 89) 

berpendapat bahwa kosakata adalah kekayaan kata yang dimiliki oleh seorang 

pembaca atau penulis atas suatu bahasa. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kosakata merupakan perbendaharaan kata yang dimiliki seseorang dalam proses 

berbahasa, baik lisan maupun tulisan. Oleh karena itu peneliti, mengambil unsur 

kosakata (al-Mufradat) untuk pembelajaran bahasa Arab bagi anak TK/RA 

sebagai bekal menuju pendidikan tingkat MI/SD. 

1. Evaluasi Kosakata 

Menurut Mustofa (2011: 73-76) evaluasi kosakata bagi anak dapat 

dikategorikan menjadi tiga bagian yaitu tingkat dasar, menengah dan lanjut. Pada 

tingkat dasar, pengajar dapat melakukan beberapa evaluasi kosakata di bawah ini: 

1) Menggunakan nyanyian/lagu. Melalui nyanyian/lagu ini 

diharapkan dapat menghilangkan kejenuhan anak saat belajar dan 

memberikan kesenangan agar dapat meningkatkan penguasaan 

mufradat atau menambah perbendaharaan mufradat. 

2) Menunjukkan benda yang dimaksud seperti mendatangkan 

sampelnya atau benda aslinya. 



28 
 

 
 

3) Meminta anak membaca berulang kali. 

4) Mendengarkan dan menirukan bacaan dan mengulang-ulang 

bacaan serta menulisnya sampai anak benar-benar paham dan 

menguasainya. 

Pada tingkat menengah (mutawassid), pengajar dapat melakukan 

beberapa evaluasi kosakata di bawah ini: 

1) Menggunakan peragaan tubuh. 

2) Menulis penguasaan kosakata yang telah didengarnya. 

3) Bermain peran. 

4) Memberikan padanan kata-kata (sinonim). 

5) Memberikan lawan kata (antonim). 

6) Memberikan asosiasi makna 

7) Menyebutkan akar kata dan derivasinya sehingga membantu anak 

memahami kosakata sesuai dengan perubahan kalimatnya. 

Pada tingkat lanjut (mutaqaddim), pengajar dapat melakukan beberapa 

evaluasi kosakata di bawah ini: 

1) Menjelaskan makna kata dengan menjelaskan maksudnya 

2) Mencari makna kata dalam kamus. 

3) Mengacak mufradat agar menjadi susunan kata yang benar. 

4) Meletakkan kata dalam kalimat. 

5) Memberikan harakat pada kata. 
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Berdasarkan pendapat ahli diatas maka dapat peneliti simpulkan 

bahwa evaluasi kosakata bahasa Arab pada jenjang TK/RA adalah tingkat dasar 

yang meliputi nyanyian/lagu, menunjukkan benda yang dimaksud, menunjukkan 

benda yang dimaksud, meminta anak membaca berulang kali dan menuliskannya. 

2.2.3 Anak Usia Dini 

2.2.3.1 Pengertian Anak Usia Dini 

Menurut Biechler dan Snowman yang dimaksud dengan anak usia dini 

adalah mereka mereka yang berusia antara 3-6 tahun. Mereka biasanya mengikuti 

program prasekolah dan kinderganten. Sedangkan di Indonesia, umumnya mereka 

mengikuti program Tempa Penitipan Anak (3 bulan – 5 tahun) dan Kelompok 

Bermain (usia 3 tahun), sedangkan pada usia 4-6 tahun biasanya mereka 

mengikuti program Taman Kanak-Kanak (Patmonodewo, 2003: 19). 

Pasal 28 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20/2003 

ayat 1, disebutkan bahwa yang termasuk anak usia dini adalah anak yang masuk 

dalam rentang usia 0-6 tahun. Sementara itu, menurut kajian rumpun ilmu PAUD 

dan penyelenggaraannya di beberapa negara, PAUD dilaksanakan sejak usia 0-8 

tahun (Fadlillah, 2012: 18). 

Anak usia dini merupakan individu yang berbeda, unik dan memiliki 

karakteristik tersendiri sesuai dengan tahapan usianya. Pada masa ini stimulasi 

seluruh aspek perkembangan memiliki peran penting untuk tugas perkembangan 

selanjutnya (Mulyasa, 2012: 20). 
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Dari beberapa pendapat di atas peneliti menyimpulkan bahwa anak 

usia dini adalah individu yang berbeda, unik dan memiliki karakteristik tersendiri 

sesuai dengan tahapan usianya. Oleh karena itu, peneliti mengambil penelitian di 

TK/RA B yang terdapat anak-anak yang masuk dalam rentang 0-6 tahun. 

2.2.3.2 Karakteristik Perkembangan Anak Usia Dini 

Perkembangan dan pertumbuhan merupakan satu proses dalam 

kehidupan manusia yang berlangsung secara terus-menerus sejak masa konsepsi 

sampai akhir hayat. Para psikolog berpendapat bahwa manusia mengalami 

perkembangan secara bertahap, mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan 

seterusnya. Walaupun klasifikasi tahapan-tahapan perkembangan berbeda antara 

psikolog yang satu dengan psikolog yang lain, tetapi yang jelas para psikolog itu 

menyadari adanya tahap perkembangan secara khusus pada anak usia dini 

(Suyadi, 2013: 45).  

Sedangkan menurut Isjoni (dalam Mulyasa (2012: 22-23) anak usia 

dini (0-8 tahun) adalah individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan 

perkembangan yang pesat. Bahkan disebut sebagai loncatan perkembangan. 

Karena itulah maka anak usia dini dikatakan sebagai golden age (usia emas) yaitu 

usia yang sangat berharga dibanding usia-usia selanjutnya. Usia tersebut 

merupakan fase kehidupan yang unik. Secara lebih rinci akan diuraikan 

karakteristik anak usia dini sebagai berikut : 

1. Usia 0-1 Tahun 
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Pada masa bayi perkembangan fisik mengalami kecepatan luar biasa, 

paling cepat dibanding usia selanjutnya. Berbagai kemampuan dan keterampilan 

dasar dipelajari anak pada usia ini. Beberapa karakteristik anak usia bayi dapat 

dijelaskan antara lain : 

a. Mempelajari keterampilan motorik mulai dari berguling, merangkak, 

duduk, berdiri dan berjalan. 

b. Mempelajari ketrampilan menggunakan pancaindra seperti melihat, 

mengamati, meraba, mendengar, mencium dan mengecap dengan 

memasukkan setiap benda ke mulutnya. 

c. Mempelajari komunikasi sosial. 

2. Usia 2-3 Tahun 

Beberapa karakter khusus yang dilalui anak usia 2-3 tahun antara lain: 

a. Anak sangat aktif mengeksplorasi benda-benda yang ada di sekitarnya. 

b. Mulai mengembangkan kemampuan berbahasa. Diawali dengan 

berceloteh, kemudian satu dua kata dan kalimat yang belum jelas 

maknanya. Anak terus belajar dan berkomunikasi, memahami 

pembicaraan orang lain dan belajar mengungkapkan isi hati dan pikiran. 

c. Anak mulai belajar mengembangkan emosi. Perkembangan emosi anak 

didasarkan pada bagaimana lingkungan memperlakukan dia. 

3. Usia 4-6 Tahun 

Anak usia 4-6 tahun memiliki karakteristik antara lain: 
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a. Berkaitan dengan perkembangan fisik, anak sangat aktif melakukan 

berbagai kegiatan. 

b. Perkembangan bahasa juga semakin baik. Anak sudah mampu 

memahami pembicaraan orang lain dan mampu mengungkapkan 

pikirannya dalam batas-batas tertentu. 

c. Perkembangan kognitif (daya pikir) sangat pesat, ditunjukkan dengan 

rasa ingin tahu anak yang luar biasa terhadap lingkungan sekitar. 

 

4. Usia 7-8 Tahun 

Karakteristik perkembangan anak usia 7-8 tahun : 

a. Perkembangan kognitif anak masih berada pada masa yang cepat. Dari 

segi kemampuan, secara kognitif anak sudah mampu berpikir bagian per 

bagian. 

b. Perkembangan sosial, anak mulai ingin melepaskan diri dari otoritas 

orang tuanya. 

c. Anak mulai menyukai permainan sosial. Bentuk permainan yang 

melibatkan banyak orang dengan saling berinteraksi. 

d. Perkembangan emosi. Emosi anak sudah mulai terbentuk dan tampak 

sebagai bagian kepribadian anak. Walaupun pada usia ini masih pada 

taraf pembentukan, namun pengalaman anak sebenarnya sudah 

menampakkan hasil. 
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Sedangkan menurut Fadlilllah (2012: 56-58) menyebutkan 

karakteristik anak usia dini sebagai berikut: 

1. Unik, yaitu sifat anak itu berbeda satu dengan yang lainnya. 

2. Egosentris, yaitu anak lebih cenderung melihat dan memahami 

sesuatu dari sudut pandang dan kepentingan sendiri. 

3. Aktif dan energik, yaitu anak lazimnya senang melakukan berbagai 

aktivitas. 

4. Rasa ingin tahu yang kuat dan antusias terhadap banyak hal, yaitu 

anak cenderung memerhatikan, membicarakan, dan 

mempertanyakan berbagai hal yang sempat dilihat dan didengarnya, 

terutama terhadap hal-hal yang baru.  

5. Eksploratif dan berjiwa petualang, yaitu anak terdorong oleh rasa 

ingin tahu yang kuat dan senang menjelajah, mencoba, dan 

mempelajari hak-hal yang baru. 

6. Spontan, yaitu perilaku yang ditampilkan anak umumnya relative 

asli dan tidak ditutup-tutupi sehingga merefleksikan apa yang ada 

dalam perasaan dan pikirannya. 

7. Senang dan kaya dengan fantasi, yaitu anak senang dengan hal-hal 

yang imajinatif. 

8. Masih mudah frustasi, yaitu anak masih mudah kecewa bila 

menghadapi sesuatu yang tidak memudahkan. 

9. Masih kurang pertimbangan dalam melakukan sesuatu, yaitu anak 

belum memiliki pertimbangan yang matang. 
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10. Daya perhatian yang pendek, yaitu anak lazimnya memiliki daya 

perhatian yang pendek, kecuali terhadap hal-hal yang secara 

intrinsic menarik dan menyenangkan. 

11. Bergairah untuk belajar dan banyak belajar dari pengalaman, yaitu 

anak senang melakukan berbagai aktivitas yang menyebabkan 

terjadinyaperubahan tingkah laku pada diirnya. 

12. Semakin menunjukkan minat terhadap teman, yaitu anak mulai 

menunjukkan untuk bekerja sama dan berhubungan dengan teman-

temannya. 

Adapun menurut Ulfah (2015: 24) menyebutkan karakteristik 

anak usia dini sebagai berikut: 

1. Memilki rasa keingintahuan yang besar 

2. Pribadi yang unik 

3. Suka berimajinasi dan berfantasi 

4. Masa yang sangat potensial untuk belajar 

5. Memiliki sikap egosentris 

6. Daya konsentrasi yang rendah 

7. Bagian dari makhluk sosial 

Dari beberapa pendapat di atas peneliti menyimpulkan bahwa anak 

usia dini diantara umur 4-6 tahun berada dalam masa Golden Periode (Periode 

Keemasan) perkembangan otak mereka. Dalam usia ini, mereka berada pada masa 

pertumbuhan dan perkembangan yang paling pesat baik fisik maupun mental. 

Oleh karena itu, peneliti membuat media pembelajaran ABATAMA dengan 
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harapan anak-anak dapat memperoleh pengetahuan lebih banyak serta merubah 

pola belajar agar tidak jenuh dan bosan.  

2.2.3.3 Aspek Perkembangan Anak Usia Dini 

Anak usia dini memiliki karakteristik perkembangan fisik motorik dan 

halus, bahasa, kognitif dan emosi. Perilaku yang serupa yang menjadikan mereka 

individu yang unik. Menurut Morrison (2012:254-255) perkembangan bagi anak 

usia dini dapat dikategorikan sebagai berikut: 

1. Perkembangan Fisik 

Anak usia dini mempunyai banyak energi dan ingin 

menggunakannya dalam bentuk aktivitas fisik seperti berlari, mendaki, dan 

melompat. Keinginan mereka untuk ikut serta dalam aktivitas fisik 

membuat masa ini adalah masa yang tepat untuk melibatkan anak dalam 

proyek membangun sebagai contoh membuat pusat belajar mirip dengan 

toko, kantor pos, atau kantor. 

2. Perkembangan Sosial dan Emosional 

Pada tahap ini, anak usia dini terus belajar untuk mengatur 

emosi dan interaksi sosial mereka, sebagian besar anak sangat percaya diri, 

ingin ikut serta, dan ingin dapat bertanggung jawab. Kombinasi sikap 

“pasti bisa” dan kerjasama dan tanggung jawab membuat mereka 

menyenangkan untuk diajari dan diajak bekerja sama. 

3. Perkembangan Kognitif dan Bahasa 

Perkembangan kognitif (daya pikir) sangat pesat, ditunjukkan 

dengan rasa ingin tahu anak yang luar biasa terhadap lingkungan sekitar. 
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Anak usia dini berada dalam masa perkembangan kecerdasan dan bahasa 

yang sangat pesat. Mereka memiliki kapasitas besar untuk belajar kata-

kata dan menyukai tantangan mempelajari kata-kata baru. Mereka senang 

dan butuh terlbat dalam banyak aktivitas bahasa. Mereka senang berbicara 

yang didukung dengan berbagai aktivitasbahasa seperti menyanyi dan 

bercerita. 

Sedangkan menurut Fadlillah (2012: 37-52) menyebutkan 

macam-macam perkembangan anak usia dini sebagai berikut: 

1. Perkembangan fisik-motorik 

Setiap terjadi perkembangan fisik pada anak, secara otomatis 

pula akan terjadi perkembangan motoriknya, baik itu motorik kasar 

maupun motorik halus. 

2. Perkembangan kognitif 

Perkembangan kofnitif merupakan perkembangan yang terkait 

dengan kemampuan berpikir seseorang. Bisa juga diartikan sebagai 

perkembangan itelektual. Terjadinya proses perkembangan ini dipengaruhi 

oleh kematangan otak yang mampu menunjukkan fungsinya secara baik. 

3. Perkembangan emosi 

Emosi adalah suatu perasaan yang dimiliki seorang anak, baik 

itu perasaan senang maupun sedih.   

4. Perkembangan bahasa 
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Bahasa didefinisikan sebagai sarana komunikasi dengan orang 

lain. Dalam pengertian ini tercakup semua cara untuk berkomunikasi, 

dimana pikiran dan perasaan dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan, 

isyarat atau gerak dengan menggunakan kata-kata, simbol, lambang, 

gambar atau lukisan. 

5. Perkembangan moral 

Moral merupakan suatu sifat yang dijadikan pedoman dalam 

bertingkah laku. Perkembangan moral yang terjadi pada anak usia dini 

sifatnya masih relatof terbatas. Seorang anak belum mampu menguasai 

nilai-nilai yang abstrak berkaitan dengan benar-salah dan baik buruk. 

6. Perkembangan sosial 

Perkembangan sosial merupakan perkembangan yang 

melibatkan hubungan maupun interaksi dengan orang lain. Perkembangan 

sosial meliputi dua aspek penting, yaitu kompetensi sosial dan tanggung 

jawab sosial. Kompetensisosial menggambarkan kemampuan anak untuk 

beradaptasi dengan lingkungan sosialnya secara efektif. Sedangkan 

tanggung jawab sosial antara lain ditunjukkan oleh komitemen anak 

terhadap tugas-tugasnya, menghargai perbedaan individual, dan 

memerhatikan lingkungannya. 

7. Perkembangan imajinasi (fantasi) 
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Imajinasi (fantasi) adalah daya cipta untuk menciptakan 

tanggapan-tanggapan baru atas bantuan tanggapan-tanggapan yang telah 

ada (lama). Pada anak usia dini , perkembangan imajinasi atau kreativitas 

anak masih sangat terbatas. Sebab, ia belum memperoleh pengalaman 

yang memadai dari lingkungannya.   

Dari pendapat di atas peneliti menyimpulkan bahwa 

perkembangan anak usia dini meliputi perkembangan fisik dan motorik, 

perkembangan kognitif, perkembangan emosi,perkembangan bahasa, 

perkembangan moral, perkembangan sosial dan perkembangan imajinasi.  

 

2.2.4 Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Anak TK/RA 

Pembelajaran anak usia dini pada hakikatnya adalah pembelajaran 

yang menggunakan prinsip belajar, bermain dan bernyanyi. Pembelajaran disusun 

sehingga menyenangkan, menggembirakan, dan demokratis agar menarik anak 

untuk terlibat dalam setiap kegiatan pembelajaran. Anak tidak hanya duduk 

tenang mendengarkan ceramah gurunya, tetapi mereka aktif berinteraksi dengan 

berbagai benda dan orang di lingkungannya, baik secara fisik, maupun mental. 

Pendekatan yang paling tepat adalah pembelajaran yang berpusat pada anak 

(Slamet, 2005: 127). 

Kesadaran akan semakin pentingnya peranan bahasa Asing sebagai 

media komunikasi dewasa ini dipandang sangat perlu. Sehingga pengenalan 

bahasa asing dalam hal ini bahasa Arab sebaiknya diberikan kepada anak sejak 
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usia dini tanpa adanya unsur paksaan. Alasannya adalah anak usia dini (TK/RA) 

yaitu berdasarkan hasil riset otak mutakhir, perkembangan otak 95 persen terjadi 

pada usia dini, yaitu di bawah umur 7 tahun. Dan masa 3 tahun pertama adalah 

saat membangun pondasi struktur otak yang akan berdampak permanen. Jaringan 

komunikasi antar sel terbentuk karena adanya rangsangan (stimulasi) dari luar. 

Semakin kaya pengalaman dan rangsangan, semakin kompleks jaringan se otak. 

Ketika anak tertarik pada sesuatu dan mempelajarinya, semakin kompleks 

jaringan sel otak. Oleh karena itu, pola pengasuhan yang penuh kasih sayang 

sangat diperlukan. Dengan demikian diharapkan anak akan tumbuh dalam suasana 

yang kreatif, lepas dan tanpa beban (Khoiruddin, 2017: 14). 

Pembelajaran bahasa Arab TK/RA B di kota Semarang menggunakan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Tahun 2018. Berikut ini Program 

Pengembangan dan Kompetensi Dasar (KD) mata pelajaran bahasa Arab di 

TK/RA B yang tercantum dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2018. 

Tabel 2.2 Program Pengembangan dan Kompetensi Dasar (KD) TK/RA B  

(Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2018: 18) 

Program Pengembangan Kompetensi Dasar 5 < 6 

Bahasa 2.14 Memiliki perilaku 

yang mencerminkan sikap 

rendah hati dan santun 

kepada orangtua, pendidik 

dan teman 

 Menghargai teman 

dan orang yang lebih 

tua usianya 

 Cara berbicara santun 

dan rendah hati 

3.10 Memahami bahasa 

reseptif (menyimak dan 

membaca) 

 Memahami nada, 

jeda, dan  intonasi 
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4.10 Menunjukkan 

kemampuan berbahasa 

reseptif (menyimak dan 

membaca) 

 Memahami informasi 

lisan 

 Memahami konsep 

yang berkaitan dengan 

kata umum dan kata 

khusus 

 Memahami cerita 

yang didenggar 

 Menceritakan kembali 

apa yang sudah 

didengar 

3.11 Memahami bahasa 

ekspresif (mengungkapkan 

bahasa secara verbal dan 

non verbal) 

 Menyampaikan 

informasi lisan 

 Mengungkapkan kata 

tanya 

4.11 Menunjukkan 

kemampuan berbahasa 

ekspresif (mengungkapkan 

bahasa secara verbal dan 

non verbal) 

 Menceritakan kembali 

apa yang sudah 

dilakukan/pengalaman 

 Mengungkapkan 

keinginan secara lisan 

 Mengungkapkan 

emosi melalui bahasa 

3.12 Mengenal keaksaraan 

awal melalui bermain  
 Mengenal bunyi huruf 

dan angka 

 Membaca simbol 

huruf dan angka 

 Makna dari buku dan 

teks 

 Menghubungkan 

bunyi dan simbol 

4.12 Menunjukkan 

kemampuan keaksaraan 

awal dalam berbagai 

bentuk karya 

 Merangkai kata yang 

berakhiran dengan 

huruf konsonan 

 Membentuk kata dari 

rangkaian huruf 

 Menyusun kalimat 

sederhana 

 Menulis huruf dan 

kata yang dipahami 
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Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa Kompetensi dasar 4.12 

yang merupakan kompetensi keterampilan bahasa Arab TK/RA B menunjukkan 

karya dan aktivitas seni dengan menggunakan berbagai media. 

2.2.4.1 Prinsip Dasar Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Anak Usia Dini 

Salah satu prinsip umum pembelajaran adalah bahwa pembelajaran 

hendaknya dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik individual anak 

yang menyangkut perkembangan emosional, perkembangan intelektual, kondisi 

sosial, dan lingkungan budaya. Pada dasarnya pembelajaran bahasa Arab untuk 

anak usia dini juga harus berpijak pada prinsip-prinsip umum tersebut. Disamping 

itu, ada prinsip-prinsip dasar yang perlu diperhatikan sesuai dengan karakteristik 

anak, menurut yaitu (Aqib 2009: 30-31) : 

 

1. Berpijak pada dunia anak. Dunia anak berkisar pada keluarga, 

rumah, sekolah, mainan, dan teman bermain. 

2. Berangkat dari sesuatu yang sudah diketahui dan dekat dengan 

atau mudah dijangkau oleh anak ke sesuatu yang belum 

diketahui atau jauh dari jangkauan mereka (lingkungan rumah, 

luar rumah, sejawat, lingkungan sekolah). 

3. Pembelajaran dikaitkan dengan hal-hal yang menjadi interes 

anak. 

4. Pokok-pokok pembelajaran yang disajikan berangkat dari 

pengetahuan yang telah dimiliki anak, dengan menggunakan 

bahasa Arab sederhana. 
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5. Bahan pembelajaran merupakan kombinasi antara sesuatu yang 

bersifat fiksi dan non fiksi atau konkret. 

6. Materi diorientasikan kepada pelaksanaan silabus dan 

pengembangan dua komponen bahasa (kosakata dan struktur) 

dan empat keterampilan berbahasa (menyimak, berbicara, 

membaca, dan menulis) 

7. Budaya nasional dan asing dikenalkan secara bertahap. 

8. Pokok-pokok pembelajaran dan tugas-tugas hendaknya 

disesuaikan dengan usia anak. 

Sedangkan menurut Trianto (2011: 25) memaparkan bahwa 

pembelajaran Taman Kanak-kanak hendaknya menggunakan prinsip-prinsip 

sebagai berikut: 

 

1. Berorientasi pada kebutuhan anak. Anak usia dini 

membutuhkan upaya pendidikan untuk mencapai optimalisasi 

seluruh aspek perkembangannya. 

2. Belajar melalui bermain. Bermain dapat dijadikan sarana 

belajar anak usia dini. Melalui bermain anak diajak untuk 

bereksplorasi, menemukan, memanfaatkan, dan menambil 

kesimpulan mengenai benda di sekitarnya. 

3. Lingkungan yang kondusif. Lingkungan harus diciptakan 

sedemikian rupa sehingga menarik, menyenangkan, aman, dan 

nyaman sehingga mendukung kegiatan belajar anak. 
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4. Menggunakan pembelajaran terpadu. Pembelajaran anak usia 

dini arus menggunakan konsep pembelajaran terpadu yang 

dilakukan melalui tema. 

5. Mengembangkan berbagai kecakapan hidup. Mengembangkan 

keterampilan hidup seperti menolong diri sendiri, mandiri, dan 

bertanggung jawab, serta memiliki disiplin diri. 

6. Menggunakan berbagai media edukatif dan sumber belajar. 

Media dan sumber belajar dapat berasal dari lingkungan alam 

sekitar atau bahan-bahan yang disiapkan oleh guru. 

7. Dilaksanakan secara bertahap dan berulang-ulang. 

Pembelajaran anak usia dini hendaknya dilakukan secara 

bertahap, dimulai dari konsep yang sederhana dan dekat dengan 

anak. 

8. Aktif, kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Dapat 

dilakukan oleh guru melalui kegiatan-kegiatan yang menarik 

dan menyenangkan untuk membangkitkan rasa ingin tahu anak 

terhadap hal-hal yang baru. 

9. Pemanfaatan teknologi informasi. Pelaksanaaan stimulasi pada 

anak usia dini dapat memanfaatkan teknologi untuk kelancaran 

kegiatan pembelajaran. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

prinsip-prinsip dasar pembelajaran bahasa Arab untuk anak usia dini meliputi 

berorientasi pada dunia anak, belajar melalui bermain, senang berbicara tentang 



44 
 

 
 

lingkungan mereka, menggunakan berbagai media edukatif dan sumber belajar 

yang disesuaikan usia anak serta pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, efektif, 

dan menyenangkan. 

2.2.5 Media Pembelajaran 

2.2.5.1 Definisi Media Pembelajaran 

Secara etimologis, media berasal dari bahasa Latin, merupakan bentuk 

jamak dari kata “medium” yang berarti “tengah, perantara, atau pengantar”. 

Secara umum media adalah semua bentuk perantara untuk menyebar, membawa, 

atau menyampaikan sesuatu pesan (message) dan gagasan kepada penerima 

(Arsyad, 2003:74). Adapun menurut AEFT (Association for Education and 

Communication), media adalah segala bentuk yang diperlukan untuk proses 

penyaluran informasi. Sedangkan menurut NEA (National Education 

Association), media adalah segala benda yang dapat dimanipulasi, dilihat, 

didengar, dibaca, dan dibicarakan dengan instrumen yang digunakan untuk 

kegiatan tersebut (Mujib dan Rahmawati 2011:65). 

Misykat (2018: 171) menyatakan bahwa media pembelajaran adalah 

alat yang dapat membantu proses belajar mengajar sehingga makna pesan yang 

disampaikan menjadi lebih jelas dan tujuan pendidikan atau pembelajaran dapat 

tercapai dengan efektif dan efisien. Daryanto (2011:2) kata media merupakan 

bentuk jamak dari kata medium. Medium dapat didefinisikan sebagai perantara 

atau pengantar terjadinya komunikasi dari pengirim menuju penerima. Media 

merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu pembawa pesan dari 
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komunikator menuju komunikan. Media pembelajaran merupakan sarana yang 

dapat digunakan sebagai alat atau bahan dalam proses pembelajaran. 

Dari pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah sebuah alat atau segala benda yang dapat dimanipulasi, 

dilihat, didengar, dibaca, dan dibicarakan dengan instrumen yang dapat membantu 

proses belajar mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang 

disampaikan sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan lebih baik dan 

sempurna. 

2.2.5.2 Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Media Pembelajaran banyak sekali jenis dan macamnya. Meskipun 

media banyak ragamnya, namun kenyataannya tidak banyak jenis media yang 

biasa digunakan oleh guru di sekolah.  Beberapa media yang paling akrab dan 

hampir semua sekolah memanfaatkan adalah media cetak (buku).  Selain itu 

banyak juga sekolah yang telah memanfaatkan jenis media lain gambar, model, 

dan Overhead Projector (OHP) dan obyek-obyek nyata.  Sedangkan media lain 

seperti kaset audio, video, VCD, slide (film bingkai), program pembelajaran 

komputer masih jarang digunakan meskipun sebenarnya sudah tidak asing lagi 

bagi sebagian besar guru. 

Meskipun beragam jenis media sudah dikembangkan dan digunakan 

dalam pembelajaran, namun pada dasarnya semua media tersebut dapat 

dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu media visual, media audio, media 
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audio-visual, dan multimedia. Berikut penjelasan keempat jenis media tersebut 

(Asyhar, 2012:44-45) : 

1. Media Visual, yaitu media yang digunakan hanya mengandalkan 

indera penglihatan semata-mata dari peserta didik. Dengan media 

ini, pengalaman belajar yang dialami peserta didik sangat 

tergantung pada kemampuan penglihatannya. 

2. Media Audio, adalah jenis media yang digunakan dalam proses 

pembelajaran dengan hanya melibatkan indera pendengaran peserta 

didik. 

3. Media Audio-Visual, adalah jenis media yang digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan 

penglihatan sekaligus dalam satu proses atau kegiatan. 

4. Multimedia, yaitu media yang melibatkan beberapa jenis media 

dan peralatan secara terintegrasi dalam suatu proses atau kegiatan 

pembelajaran. 

Fadlillah (2012:211-212) menyebutkan macam-macam media 

pembelajaran untuk anak usia dini dapat digolongkan menjadi tiga antara lain : 

1. Media audio adalah sebuah media pembelajaran yang mengandung 

pesan dalam bentuk auditif (pendengaran), serta hanya 

mengandalkan kemampuan suara saja seperti radio dan kaset. 

2. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indra 

penglihatan. Contoh untuk media ini ialah media grafis dan media 

proyeksi. 
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3. Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan 

unsur gambar. 

Setianingrum (2017:4) menyebutkan macam-macam media 

pembelajaran yang sesuai dengan tiga gaya belajar untuk anak usia dini adalah 

sebagai berikut: 

1. Media pembelajaran yang sesuai untuk gaya belajar visual 

(belajar dengan cara melihat) adalah berupa gambar, grafik, 

ilustrasi, slide dan tulisan yang berwarna-warni. Sehingga peneliti 

membuat media ABATAMA yang menarik dengan gambar dan 

tulisan yang berwarna.  

2. Media pembelajaran yang sesuai untuk gaya belajar auditori 

(belajar dengan cara mendengar) adalah berupa video, rekaman 

suara, dan pola bercerita dengan bunyi, irama, dan nada. Sehingga 

peneliti menyiapkan kamus lirik lagu kosakata bahasa Arab yang 

dapat disampaikan guru TK/RA saat pembelajaran. 

3. Media pembelajaran yang sesuai untuk gaya belajar kinestetik 

(belajar dengan bergerak, bekerja, dan menyentuh) adalah alat 

bantu peraga. Sehingga peneliti menyiapkan permainan evaluasi 

berupa puzzle, menjodohkan gambar, mewarnai gambar, menulis 

huruf hijaiyyah dan menelusuri jalan,  agar dapat menumbuhkan 

semangat anak TK/RA saat belajar bahasa Arab.  
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Dari penjabaran jenis-jenis dari media pembelajaran di atas, dapat 

diambil kesimpulan bahwa jenis dari media sangatlah beragam mulai dari yang 

sederhana hingga yang berteknologi canggih. Dari pengelompokan dan 

penggolongan yang telah dilakukan oleh Asyhar dan Fadlillah, maka dapat 

ketahui bahwa jenis-jenis media menurut mereka berdua sama. Pengelompokan 

media yang dilakukan oleh Onasanya telah termasuk dalam penggolongan yang 

dilakukan Asyhar. mulai dari media cetak, grafik, realita, gambar, overhead 

projector dan model adalah media media menurut Fadlillah yang masuk kategori 

media visual menurut Asyhar, serta ada media audio dan media presentasi 

multimedia yang ada dalam kategori jenis media dari keduanya. 

Dari jenis-jenis media di atas, peneliti dapat menggolongkan bahwa 

media yang akan peneliti kembangkan masuk dalam jenis media visual. Media 

visual hanya mengandalkan indra penglihatan. Media cetak berupa buku pop up 

tematik jenis transformasi yang diberi nama ABATAMA (Al Abwab At Tahwiliyah 

Al Maudhi’iyah) termasuk bagian dari media visual yang digunakan untuk 

pembelajaran bahasa Arab bagi anak TK/RA B. 

2.2.5.3 Manfaat Media Pembelajaran 

Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah 

memperlancar interaksi antara guru dengan siswa sehingga pembelajaran akan 

lebih efektif dan efisien.  Tetapi secara lebih khusus ada beberapa manfaat media 

yang lebih rinci, Kemp dan Dayton (dalam Fadlillah, 2012:207) misalnya, 

mengidentifikasi beberapa manfaat media dalam pembelajaran yaitu: (1) 
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penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan, (2) proses pembelajaran 

menjadi lebih jelas dan menarik, (3) proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, 

(4) efisiensi dalam waktu dan tenaga, (5) meningkatkan kualitas hasil belajar 

siswa, (6) media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan dimana saja dan 

kapan  saja, (7) media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi 

dan proses belajar, (8) merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan 

produktif. 

Manfaat media pembelajaran menurut Rahmawati dan Mujib 

(2011:67-68) adalah: 

1. Media pengajaran dapat menarik dan memperbesar perhatian siswa 

terhadap materi pengajaran yang disajikan. 

2. Media pengajaran dapat mengatasi perbedaan pengalaman belajar 

siswa berdasarkan latar belakang sosial ekonomi. 

3. Media pengajaran dapat membantu siswa dalam memberikan 

pengalaman belajar yang sulit diperoleh dengan cara lain. 

4. Media pengajaran dapat membantu perkembangan siswa secara 

teratur tentang hal yang mereka alami dalam kegiatan belajar 

mengajar mereka.  

5. Media pengajaran dapat menumbuhkan kemampuan siswa untuk 

berusaha mempelajari sendiri berdasarkan pengalaman dan 

kenyataan. 

6. Media pengajaran dapat mengurangi adanya verbalisme. 
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Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tentang manfaat dari media 

pembelajaran di atas, dapat disimpulkan bahwa media dapat membantu 

penyeragaman materi pelajaran, sehingga dapat mengatasi masalah perbedaan 

pengalaman belajar. Oleh karena itu, peneliti membuat media pembelajaran 

bahasa Arab ABATAMA (Al Abwab At Tahwiliyah Al Maudhi’iyah) yang menarik 

bagi anak TK/RA sehingga dapat meningkatkan kualitas belajar anak siswa, dapat 

berpikir positif, dan memacu siswa agar dapat belajar mandiri. Media ini juga 

membantu perkembangan siswa secara teratur dari sisi psikologinya. 

2.2.5.4 Kriteria Pemilihan Media Pembelajaran 

Setiap jenis media mempunyai karakteristik atau ciri tertentu dan 

masing-masingnya memiliki kelebihan dan kekurangan. Ada beberapa hal yang 

harus dipertimbangkan dalam pemilihan media untuk dikembangkan dan 

digunakan, yaitu: (1) kesesuaiannya dengan materi dan tujuan pembelajaran yang 

ingin dicapai, (2) biaya, (3) ketepatgunaan, (4) keadaan peserta didik, (5) 

ketersediaan, (6) mutu teknis. 

Arsyad (2013:74-75) menyebutkan bahwa kriteria pemilihan media 

bersumber dari konsep bahwa media merupakan bagian dari sistem instruksional 

secara keseluruhan. Untuk itu ada beberapa kriteria yang patut diperhatikan dalam 

pemilihan media, yaitu: (1) sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, (2) tepat 

untuk mendukung isi pelajaran yang sifatnya fakta, konsep, prinsip, atau 

generalisasi, (3) praktis, luwes, dan bertahan, (4) guru terampil menggunakannya, 

(5) pengelompokan sasaran, (6) mutu teknis. 
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Fadlillah (2012: 209) menyebutkan beberapa prinsip dalam 

penggunaan media pembelajaran diantaranya : (1) Penggunaan media 

pembelajaran hendaknya dipandang sebagai bagian yang integral dari suatu sistem 

pengajaran bukan hanya sebagai alat bantu yang berfungsi sebagai tambahan yang 

digunakan bila dianggap perlu dan hanya dimanfaatkan sewaktu-waktu 

dibutuhkan. (2) media pengajaran hendaknya dipandang sebagai sumber belajar 

yang digunakan dalam usaha memecahkan masalah yang dihadapi dalam proses 

belajar mengajar. (3) Guru hendaknya menguasai teknik-teknik dari suatu media 

pengajaran yang digunakan. (4) Guru seharusnya menghitungkan untung ruginya 

pemanfaatan suatu media pengajaran. (5) Penggunaan media pengajaran harus 

diorganisasi secara sistematis bukan sembarang menggunakannya. (6) Jika 

sekiranya suatu pokok bahasan memerlukan lebih dari macam media, guru dapat 

memanfaatkan multimedia yang menguntungkan dan memperlancar proses belajar 

mengajar dan dapat merangsang siswa dalam belajar. 

Berdasarkan kriteria-kriteria pemilihan media menurut para ahli di 

atas, Peneliti menyimpulkan bahwa kriteria yang utama dalam pemilihan media 

adalah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Oleh karena itu 

peneliti membuat media pembelajaran bahasa Arab ABATAMA (Al Abwab At 

Tahwiliyah Al Maudhi’iyah) yang disesuaikan dengan kriteria-kriteria pemilihan 

media karena jika salah satu ada yang kurang sesuai, maka media tersebut tidak 

dapat maksimal dalam penggunaanya. 
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2.2.6 ABATAMA (Al Abwab At Tahwiliyah Al Maudhi’iyah) 

ABATAMA (Al Abwab At Tahwiliyah Al Maudhi’iyah) merupakan 

media pembelajaran pop up yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

guru TK/RA dalam mengajarkan pembelajaran bahasa Arab. Oleh karena itu, 

ABATAMA (Al Abwab At Tahwiliyah Al Maudhi’iyah) hadir dalam bentuk buku 

pop-up jenis transformasi. Dikutip dari sebuah halaman website di 

https://kbbi.web.id/transformasi: ‘’Transformasi menunjukkan perubahan rupa 

(bentuk, sifat, fungsi dan sebagainya)’’. Sedangkan dikutip dari sebuah halaman 

website di http://ensiklopedia2015.blogspot.com dikemukakan:‘’Transformasi’’ 

adalah bentuk serta gerakan objek secara vertikal. Perubahan bentuk ditunjukkan 

dengan menarik atau membuka halaman kertas ke samping sehingga slide bagian 

bawah dan bagian atas bergerak dan konstruksi objek berubah. 

Manfaat dari ABATAMA (Al Abwab At Tahwiliyah Al Maudhi’iyah) 

sebagai sebuah media pembelajaran bahasa Arab yang tepat dalam proses 

kegiatan belajar mengajar yang disertai pemberian cover, KI/KD TK/RA, desain 

visualisasi tiga dimensi, gambar, kosa-kata dan aktivitas menarik yang 

disesuaikan dengan tema yang diajarkan di TK/RA sehingga mampu menambah 

kosa kata dan pengetahuan siswa tentang suatu hal yang sebelumnya mungkin 

mereka tidak tahu. Selain itu, untuk meningkatkan minat, motivasi, kreatifitas dan 

keaktifan dalam menumbuhkembangkan pengenalan bahasa Arab dalam bentuk 

materi yang disesuaikan dengan kurikulum TK/RA. Keunggulan dari ABATAMA 

(Al Abwab At Tahwiliyah Al Maudhi’iyah) ini yaitu media ini memudahkan guru 

http://ensiklopedia2015.blogspot.com/
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dalam mengajarkan materi bahasa Arab terhadap tema-tema dalam buku siswa 

TK/RA. Media tersebut dapat digunakan sebagai media pembelajaran, terutama 

pengenalan kosa kata bahasa Arab untuk siswa TK/RA. Dari teori yang telah 

dipaparkan diatas maka dalam hal ini peneliti akan mengambil ABATAMA (Al 

Abwab At Tahwiliyah Al Maudhi’iyah) dalam bentuk cetakan itu lebih cocok 

untuk anak usia dini TK/RA. 

Keberadaan ABATAMA (Al Abwab At Tahwiliyah Al Maudhi’iyah) ini 

diinginkan guru di dalam pembelajaran bahasa Arab. Bukan hanya itu, akan tetapi 

sebagaimana fungsi sebuah buku yang menyajikan informasi berupa teks maka 

pemanfaatannya akan dirasakan setelah membaca. ABATAMA (Al Abwab At 

Tahwiliyah Al Maudhi’iyah) mempunyai beberapa manfaat sebagai media 

pengenalan bahasa Arab siswa TK/RA agar menarik minat siswa dalam belajar 

bahasa Arab. Isi dari ABATAMA (Al Abwab At Tahwiliyah Al Maudhi’iyah) yang 

bertemakan diri sendiri, lingkungan, kebutuhanku, tanaman, dan binatang 

disesuaikan dengan kurikulum semester satu siswa TK/RA. Tujuan ini 

memberikan informasi pada siswa agar semangat dalam belajar bahasa Arab serta 

mengetahui sesuatu benda di dalam tema-tema tersebut. Berikut ini bagan dari 

bagian-bagian yang terdapat dalam media pembelajaran bahasa Arab ABATAMA 

(Al Abwab At Tahwiliyah Al Maudhi’iyah) : 
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Gamb 

Media ABATAMA 
Bagian Awal 

Sampul depan berisi judul 

media, tema buku, nama 

penulis, serta gambar 

background sesuai tema 

media 
Bagian Isi 

(Materi) dan 

Evaluasi Tema 1 : Diri Sendiri 

Kosakata disertai gambar, 

latihan menulis huruf 

hijaiyyah ث    serta ,ا ب ت 

evaluasi materi dengan 

menjodohkan gambar, 

menulusuri jalan dan 

puzzle. 

Tema 2 : Lingkunganku 

Kosakata disertai gambar, 

latihan menulis huruf 

hijaiyyah د ذ ر ز, serta 

evaluasi materi dengan 

menjodohkan gambar, 

menulusuri jalan dan puzzle. 

Tema 3 : Kebutuhanku 

Kosakata disertai gambar, 

latihan menulis huruf 

hijaiyyah ج ح خ   , serta 

evaluasi materi dengan 

menjodohkan gambar, 

menulusuri jalan dan puzzle. 

Tema 4 : Binatang 

Kosakata disertai gambar, 

latihan menulis huruf 

hijaiyyah ص ض   , serta 

evaluasi materi dengan 

menjodohkan gambar, 

menulusuri jalan dan puzzle. 

Tema 5 : Tanaman 

Kosakata disertai gambar, 

latihan menulis huruf 

hijaiyyah س ش   , serta 

evaluasi materi dengan 

menjodohkan gambar, 

menulusuri jalan dan puzzle. 

 Bagian Akhir  

Berisi profil 

pengembang 

Gambar 2.1 Bagian-bagian dalam media ABATAMA 

 Berdasarkan bagan-bagan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

peneliti akan membuat produk media pembelajaran bahasa Arab ABATAMA 

bagi anak TK/RA.   
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan (R&D) berjudul 

ABATAMA (Al Abwab At Tahwiliyah Al Maudhi’iyah): Media Pembelajaran 

Bahasa Arab Untuk Anak TK/RA B Di Kota Semarang, dapat dikemukakan 

beberapa simpulan : 

1. Hasil analisis kebutuhan guru terhadap media menunjukkan bahwa guru 

menghendaki media yang berisi empat komponen yaitu Program 

pengembangan dan Kompetensi dasar, materi pembelajaran meliputi 

(Kosakata, Mewarnai gambar kosakata, Menulis huruf hijaiyyah dan 

Evaluasi meliputi menulusuri jalan, menjodohkan gambar dan puzzle). 

2. Prototipe media berupa hardfile yang berbentuk buku. Media ABATAMA 

memuat lima tema untuk semester ganjil TK/RA pada kurikulum PAUD 

Tahun 2018 yaitu: (1)  الحيوانات  (4)احتياجي  (3)بيئتي  (2)نفسيdan (5) النباتات. 

3. Analisis penilaian ahli dan praktisi terhadap desain produk media dapat 

ditarik kesimpulan bahwa aspek kelayakan isi dan materi memperoleh 

nilai rata-rata 37. Pada aspek penyajian (tampilan) memperoleh nilai rata-

rata 37,4. Aspek bahasa memperoleh nilai rata-rata 38,25. Dari penilaian 

tersebut dapat diketahui bahwa media ABATAMA memperoleh nilai rata-

rata nilai 37,55 dengan kategori sangat baik pada setiap aspek, yaitu nilai 

masuk pada rentangan lebih dari 30 sampai dengan atau kurang dari 40. 
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4. Saran dan masukan dari para ahli dan praktisi meliputi: Memperbaiki 

tulisan ABATAMA yang miring dalam cover depan, Menambahkan 

kosakata pengayaan pada aktivitas bermain puzzle, Menambahkan balon 

kata pada gambar serta terjemahan pada kosakata bahasa Arab, Mewarnai 

background putih dengan background warna soft, Menambahkan gambar 

ilustrasi kartu dan Memperbesar font dalam tulisan lirik lagu tema 

binatang. 

5. Hasil analisis SWOT menyatakan bahwa media ABATAMA terhadap 

media lama meliputi LKS Kelompok B tematik saintifik Kurikulum 

RA/BA/TA SK Dirjen Pendidikan Islam No. 3489 Tahun 2016 yang 

diterbitkan oleh Erlangga, flash card, huruf hijaiyyah, tape recorder, buku 

Iqro’ dan Qiro’ati, Maka diperoleh kesimpulan bahwa media baru akan 

lebih banyak diminati oleh guru dan anak TK/RA B, karena media lama 

belum mengajarkan kosakata bahasa Arab, kurang menarik, dan belum 

sesuai kurikulum bahasa Arab TK/RA B. Sedangkan pada media baru 

disajikan bertema, berwarna, kosakata bahasa Arab sesuai gambar, dan 

untuk meningkatkan kompetensi pemahaman anak TK/RA B terhadap 

pembelajaran Bahasa Arab. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan dalam penelitian ini, 

peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut: 
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1. Adanya pengembangan media yang serupa sehingga menambah pilihan 

media yang dapat digunakan dalam mencari pembelajaran bahasa Arab yan 

menyenangkan dan efektif. 

2. Guru-guru TK/RA berkenaan memanfaatkan media ini sebagai media 

penunjang dan membantu proses pembelajaran baik di kelas maupun di luar 

kelas dan sebagai rujukan untuk menciptakan suasana belajar yang lebih 

kreatif dan menyenangkan. 

3. Peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dan melanjutkan penelitian ini 

diharapkan dapat menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian 

sekarang, menjadi bahasan pertimbangan untuk ditindak lanjuti dalam 

penelitian mengenai media pembelajaran bahasa Arab untuk Anak TK/RA, 

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. 
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