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SARI 

Darojat, Rois Hidayah. 2020. Pengembangan Media Lauhul Qilab (Flip Chart) 

untuk Pengenalan Kosakata Bahasa Arab pada Anak TK/RA. 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: Pengenalan, Kosakata Bahasa Arab, Media, Lauhul Qilab (Flip 

Chart), Anak TK/RA 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pengenalan bahasa Arab pada 

jenjang TK/RA, namun kurang tersedianya media pengenalan kosakata bahasa 

Arab berbentuk visual yang efektif dan menarik bagi anak-anak. Guru baru  

menggunakan media kartu gambar dalam pengenalan kosakata bahasa Arab, namun 

kurang maksimal dalam penggunaanya karena mudah hilang, serta belum 

tersedianya media visual interaktif bagi anak. Berdasarkan latar belakang tersebut, 

maka peneliti berupaya mengembangkan sebuah media pengenalan kosakata 

bahasa Arab berbentuk visual interaktif 3 dimensi untuk anak TK/RA kelompok B.  

Permasalahan yang dikaji pada penelitian ini adalah (1) bagaimana analisis 

kebutuhan guru terhadap media Lauhul Qilab (Flip Chart) untuk pengenalan 

kosakata bahasa Arab pada Anak TK/RA, (2) bagaimana purwarupa media Lauhul 

Qilab (Flip Chart) untuk pengenalan kosakata bahasa Arab pada Anak TK/RA, (3) 

bagaimana validasi ahli dan revisi terhadap purwarupa media Lauhul Qilab (Flip 

Chart) untuk pengenalan kosakata bahasa Arab pada anak TK/RA, (4) bagaimana 

analisis SWOT media pembelajaran sebelumnya dengan media Lauhul Qilab (Flip 

Chart)  untuk pengenalan kosakata bahasa Arab pada anak TK/RA. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif (mixed  

method) dengan desain penelitian dan pengembangan (research and development). 

Tahapan yang dilalui dalam penelitian ini terdiri dari lima tahap yaitu potensi dan 

masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain dan revisi desain. 

Hasil penelitian ini adalah pertama, para guru menghendaki adanya 

pengembangan media visual 3 dimensi untuk pengenalan kosakata bahasa Arab 

pada anak TK/RA kelompok B. Kedua, Purwarupa media Lauhul Qilab (Flip 

Chart) adalah berbentuk seperti kalender duduk, berisi 7 lembar yang terdiri dari 

halaman depan yaitu judul dan tema kosakata, petunjuk penggunaan, 4 lembar 

sajian kosakata, dan profil pengembang. Tema yang disajikan yaitu profesi, alat 

transportasi, tanaman, dan alam semesta. Ketiga, hasil validasi ahli yaitu meliputi 

aspek kelayakan isi/materi, aspek kelayakan bahasa, aspek kelayakan penyajian, 

dan aspek kelayakn grafis. Nilai rata-rata keselurahan adalah 87,20 dengan kategori 

sangat sangat layak. Keempat, kelebihan dari media baru yaitu sebagai sarana 

belajar pengenalan kosakata bahasa Arab berbentuk kalender duduk 3 dimensi yang 

dapat dapat menarik dan meningkatkan semangat belajar anak pada pengenalan 

kosakata bahasa Arab serta meningkatkan kreativitas anak melalui evaluasi 

kosakata. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa media Lauhul Qilab (Flip 

Chart) layak digunakan sebagai media pengenalan kosakata bahasa Arab pada anak 

TK/RA.  
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 ملخص البحث
 فرداتم  لتعريف    (Flip Chart)لوح القالب. تطوير وسيلة  2020رئيس هداية.    ،درجة

. حبث علمي. قسم تعليم اللغة األطفال وضةالعربية لدى األطفال بر  اللغة
جامعة مسارانج  ،كلية اللغات والفنون  ،شعبة اللغات األجنبية وآداهباالعربية، 

 .املاجسترية رياءذخاحلكومية. املشرفة: 
 Flip) لوح القالبالعربية، الوسيلة، اللغة الكلمات الرئيسية: التعريف، املفردات 

Chart)األطفال برايض األطفال ، 
خلفية هذا البحث هي وجود تعريف املفردات العربية يف مستوى روضة األطفال،  

 لدى األطفالجذاب ردات العربية بشكل بصري فعال و وسيلة تعريف املف وجود ولكن
يف تعريف املفردات العربية،  البطاقات املصورة كثريا ما تستخدم املدرسات وسيلة   .انقص

ولكن هذه الوسيلة سهلة لضياع ومل تكمل يف االستخدام. بناء على خلفية البحث 
ردات العربية املوضوعية بشكل بصري وسيلة تعريف املفاملشروحة، فتسعى الباحثة لتطوير 

 عاد لدى األطفال برايض األطفال جملموعة ب.لثالثة األب
لوح  ( كيف حتليل احتياج املدرسني إىل وسيلة 1املشكالت يف هذا البحث: ) 
(  2، )فردات اللغة العربية لدى األطفال بروضة األطفالملتعريف  (Flip Chart)القالب 
العربية لدى األطفال فردات اللغة  ملتعريف    (Flip Chart)لوح القالب  ج وسيلة  د كيف منو 

 Flip)لوح القالب ( كيف تقييم اخلرباء واإلصالح عن منوذج وسيلة 3، )بروضة األطفال

Chart)  ( كيف حتليل 4، و )فردات اللغة العربية لدى األطفال بروضة األطفالملتعريف
SWOT  لوح القالب عن الوسيلة التعليمية القدمية بوسيلة(Flip Chart)  فردات ملتعريف

نوع هذا البحث حبث كيفي وكمي )املنهج  .للغة العربية لدى األطفال بروضة األطفالا
هذا البحث تتكون من  املختلط( وتصميمه حبث وتطوير. املراحل اليت متر هبا الباحثة يف
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وتقييم   ،وتصميم اإلنتاج ،ومجع البياانت  ،مخس مراحل وهي اإلمكانيات واملشاكل
 وإصالح التصميم. ،التصميم

، حيتاج املدرسون إىل وجود تطوير الوسيلة البصرية  األوىلنتائج هذا البحث هي 
  الثانية، لثالثة األبعاد لتعريف املفردات العربية لدى األطفال برايض األطفال جملموعة ب. 

منوذج وسيلة لوح القالب بشكل مثل تقومي اجللوس، وحيتوي على سبع صفحات اليت 
الصفحة األمامية وهي العنوان وموضوع املفردات، ودليل االستخدام، وأربع تتكون من 

صفحات لتقدمي املفردات، وترمجة املطورة. املوضوعات املقدمة هي املهنة، ووسائل  
احملتوى   نتائج التقييم اليت حتتوي على انحية لياقة الثالثة، املواصالت، والنبااتت، والكون. 

لياقة اخلطوط البيانية. املتوسط   لياقة التقدمي، وانحية للغة، وانحيةوانحية لياقة ا أو املادة، 
إجيابيات الوسيلة اجلديدة هي كالوسيلة  الرابعة، بدرجة حسن جدا.  87،20الكلي 

العربية بشكل تقومي اجللوس لثالثة األبعاد اليت متكن  اللغة التعليمية لتعريف املفردات 
تعريف املفردات العربية وترقية إبداعية األطفال  للجذب وترقية محاسة تعلم األطفال يف

بوسيلة تقييم املفردات. لذا، اخلالصة هي أن وسيلة لوح القالب الئقة لالستخدام كوسيلة 
 األطفال. وضة العربية لدى األطفال بر اللغة تعريف املفردات 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang   

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan manusia, 

karena dengan pendidikan seseorang dapat mengerti, paham, dan berpikir kritis 

terhadap apa yang ada disekitarnya. Pendidikan secara umum tertuang dalam Undang-

Undang Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi “Pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara” 

(https://kelembagaan.ristekdikti.UU_no_20_th_2003.pdfved.go.id/. Diakses pada 

tanggal 11 Desember 2019). 

Pada UU No.20 tahun 2003 Pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa jalur 

pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan 

formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas 

pendidikan anak usia dini (TK/RA), pendidikan dasar (SD/MI), pendidikan menengah 

(SMP/MTs dan SMA/MA), dan pendidikan tinggi (Universitas). Pendidikan non-

formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan 

secara terstruktur dan berjenjang, seperti lembaga kursus dan pelatihan, kelompok 

belajar, sanggar dan lain-lain. Sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan 

keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri, seperti 

pendidikan agama, budi pekerti, etika, sopan santun, moral dan sosialisasi (Darmadi 

2019: 26).  

https://kelembagaan.ristekdikti.uu_no_20_th_2003.pdfved.go.id/
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Seperti yang telah dikatakan di atas bahwa salah satu jenis pendidikan 

formal adalah Pendidikan Anak Usia dini (TK/RA). Menurut Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang 

Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini pasal 1, Pendidikan Anak Usia Dini, 

yang selanjutnya disingkat PAUD, merupakan suatu upaya pembinaan yang 

ditujukan kepada anak sejak anak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang 

dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu 

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan 

dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (http://paud.kemdikbud.go.id/wp-

content/uploads/2016/04/Permendikbud-146-Tahun-2014.pdf. Diakses pada 

tanggal 16 Desember 2019). 

 Pendidikan usia dini merupakan wahana pendidikan yang sangat 

fundamental dalam memberikan kerangka dasar terbentuk dan berkembangnya 

dasar-dasar pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada anak (Madyawati, 2017 : 

3). Dalam buku panduan pendidik kurikulum 2013 PAUD Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia  mengatakan bahwa anak usia dini merupakan 

individu yang memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya. Pada saat 

ini anak sedang mengalami perkembangan otak yang sangat pesat dan dikatakan 

dengan masa emas (golden ages) sampai 80%. Masa ini tidak akan terulang lagi 

ketika anak sudah beranjak dewasa, karena pertumbuhan dan perkembangan otak 

anak sudah terbatas. Oleh karena itu, pemberian rangsangan pendidikan pada usia 

dini yang tepat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap anak mencapai 

http://paud.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2016/04/Permendikbud-146-Tahun-2014.pdf
http://paud.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2016/04/Permendikbud-146-Tahun-2014.pdf
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perkembangan yang optimal sehingga mereka mempunyai landasan yang kuat 

menempuh pendidikan selanjutnya. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini, 

pasal 5 yang berbunyi “Struktur kurikulum PAUD memuat program-program 

pengembangan yang mencakup nilai agama dan moral, fisik-motorik, kognitif, 

bahasa, sosial emosional, dan seni. Dalam program pengembangan bahasa 

mencakup perwujudan suasana untuk berkembangnya kematangan bahasa dalam 

konteks bermain”.   

Bahasa adalah alat komunikasi yang paling penting bagi manusia, karena 

bahasa sebagai alat penyampai pesan dari seseorang kepada orang lain. Pada 

prinsipnya tujuan pengajaran bahasa adalah agar para anak terampil berbahasa, 

yaitu terampil menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Kualitas keterampilan 

berbahasa seseorang bergantung kepada kuantitas dan kualitas kosakata yang 

dimilikinya. Semakin kaya kosakata yang kita miliki, semakin besar pula 

kemungkinan kita terampil berbahasa (Tarigan, 2011: 2). 

 Pada usia dini pengembangan kosakata pada anak sangatlah penting. 

Terdapat indikasi bahwa anak yang dengan kosakata lebih banyak akan lebih 

popular dikalangan teman-temannya. Diperkirakan terjadi penambahan lima kata 

perhari di usia 1,5-6 tahun. Pemahaman kata bertambah tanpa pengajaran langsung 

orang dewasa. Anak pra sekolah dapat menjelaskan siapa, apa, kapan, dimana, 

untuk apa, untuk siapa, tetapi biasanya mereka belum memahami pertanyaan 

bagaimana dan mengapa atau menjelaskan proses. Anak akan mengembangkan 
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kosakatanya melalui cerita yang dibacakan orang tuanya. Begitu kosakata 

berkembang, kebutuhan untuk mengorganisasikan kosakata akan lebih meningkat 

(Astuti, 2013: 65-66).  

Pada jenjang TK/RA di Indonesia, pengenalan kosakata tidak hanya pada 

kosakata bahasa Indonesia saja, tetapi juga kosakata bahasa asing. Seperti yang 

dikatakan Chemae (2018), gagasan PAUD pada dasarnya ingin mempertajam 

kembali konsep pendidikan anak prasekolah sebagai pandangan awal sesuai dengan 

konteks zaman. Oleh karena itu, anak sebagai pijakan awal untuk mengenalkan 

pendidikan sejak usia dini diharapkan anak dapat membaca, menghafal dan 

memahami kosakata bahasa asing serta dapat meningkatkan kecerdasan daya ingat 

bagi anak usia dini. 

Masita, dkk (2016: 2) mengatakan bahwa pengajaran bahasa asing di 

Taman Kanak-kanak bertujuan untuk memberikan bekal bahasa asing dalam bentuk 

yang sangat sederhana yaitu dalam bentuk penguasaan kosakata, karena kosakata 

sangat memegang peranan penting dalam bahasa asing. Dewasa ini, pengajaran 

bahasa kedua atau bahasa asing berkembang pesat di Indonesia. Masyarakat 

dituntut untuk dapat berbahasa asing tidak hanya bahasa Inggris saja, tetapi juga 

bahasa asing lain seperti bahasa Arab. Bahasa Arab sebagai bahasa dunia memiliki 

kedudukan istimewa di Indonesia. Bahasa Arab masuk ke wilayah Indonesia 

bersamaan dengan masuknya agama islam (Effendy 2012: 25).  

Bahasa Arab mempunyai peranan yang sangat penting dalam bidang 

agama islam, ilmu pengetahuan, dan hubungan internasional. Peranannya juga 

sangat penting dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional (Izzan, 
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2015: 46). Pentingnya bahasa Arab kemudian membuka jalan bagi lembaga-

lembaga pendidikan formal maupun informal untuk memberikan pengajaran bahasa 

Arab bagi peserta didik, salah satunya pada anak usia dini yaitu di TK/RA.  

Pada anak usia dini pembelajaran bahasa Arab sangat perlu ditanamkan 

untuk membentuk kebiasaan yang Islami. Hal ini selaras dengan tujuan 

Pengembangan Kehidupan Beragama (PKB) di Taman Kanak-kanak yaitu 

menanamkan benih-benih keimanan dan ketaqwaan sedini mungkin dalam 

kepribadian anak sebagaimana terlihat dalam perkembangan kehidupan jasmaniah 

dan rohaniah sesuai dengan tingkat perkembanganya (Masita, dkk 2016: 2).  

Setiap anak pada dasarnya mempunyai kemampuan untuk menguasai 

setiap bahasa. Namun kenyataannya belajar bahasa ibu relatif lebih berhasil, 

sementara belajar bahasa asing khususnya bahasa asing khususnya bahasa Arab 

cenderung lebih sulit. Pada jenjang TK/RA masih ditemukan beberapa 

problematika dalam pengenalan kosakata bahasa Arab. Hal tersebut, setidaknya 

disebabkan oleh empat faktor penting, yaitu; pertama, perbedaan tujuan, kedua, 

perbedaan kemampuan dasar yang dimiliki, ketiga, lingkungan pembelajaran, dan 

keempat,  fasilitas yang digunakan dalam proses pembelajaran (Munir 2017: 7). 

Menurut Sudjarwadi (2017: 23) problem yang mungkin muncul adalah 

bahwa ungkapan-ungkapan, istilah-istilah dan nama-nama benda yang tidak 

terdapat dalam bahasa Indonesia tidak mudah dan tidak cepat dipahami oleh pelajar 

Indonesia yang sama sekali belum mengenal sosial dan budaya bangsa Arab.  

Senada dengan hal tersebut, peneliti juga melakukan observasi dan 

wawancara terkait dengan kendala pengenalan bahasa Arab pada anak-anak RA. 
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Wawancara dilakukan dengan beberapa guru di RA Gunungpati Kota Semarang, 

yaitu RA Roudlotul Huda, RA Miftahul Hidayah, dan RA Raudlatussibyan. 

 Hasil wawancara dengan ibu Elly Riyana Handayani salah satu guru di RA 

Roudlotul Huda, mengatakan bahwa kendala dalam pengenalan bahasa Arab di 

sekolah tersebut adalah pertama, anak masih sulit dalam mengucapkan kosakata 

karena tidak sering di dengar di sekolah dan lingkungan rumahnya. Kedua, guru 

baru menggunakan kartu gambar dalam pengenalan kosakata bahasa Arab dan 

kurang maksimal dalam penggunaanya serta belum tersedianya media penunjang 

lain. Ketiga, guru tidak menuntut anak untuk hafal kosakata bahasa Arab yang telah 

diberikan kepada anak. Selain itu, faktor lingkungan terutama dari keluarga tidak 

mengenalkan bahasa Arab. Keempat, guru hanya mengenalkan kosakata bahasa 

Arab pada saat materi di buku ajar sudah sampai pada pengenalan bahasa Arab.  

Hal ini diperkuat dengan bukti observasi yang menunjukkan bahwa 

terdapat beberapa anak yang kurang antusias dalam mengikuti pengenalan kosakata 

bahasa Arab salah satunya karena guru lebih sering mengajar dengan menggunakan 

metode ceramah dan anak hanya mendengarkan apa yang diucapkan oleh guru. 

Sehingga anak terkadang kurang jelas dengan pelafalan guru. Penggunaan kartu 

gambar juga kurang maksimal dikarenakan sudah banyak yang hilang.  

Tidak hanya di RA Roudlotul Huda saja, peneliti juga menemukan kendala 

pada pengenalan bahasa Arab di RA Miftahul Hidayah. Hasil wawancara peneliti 

dengan ibu Hanik Romdhonah salah satu guru di RA Miftahul Hidayah 

menunjukkan bahwa kendala pengenalan bahasa Arab pada anak di RA tersebut 

adalah beberapa anak masih kurang antusias dalam mengikuti pengenalan bahasa 
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Arab, hal ini dikarenakan media yang digunakan guru kurang bervariatif. 

Sementara ini belum ada pengembangan media yang dapat menyampaikan materi 

kosakata bahasa Arab terutama media visual berbentuk 3D. Beliau juga mengatakan 

masih perlu ada pengembangan media lagi untuk memperkenalkan kosakata bahasa 

Arab pada anak, mengingat pentingnya pengenalan bahasa Arab sejak usia dini.  

Hal ini juga diperkuat dengan hasil observasi yang menunjukkan bahwa guru baru 

menggunakan media kartu gambar dan tempelan kosakata di dinding yang memuat 

tiga bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab sehingga 

masih ada beberapa yang kurang antusias saat mengikuti pengenalan bahasa Arab. 

Hasil wawancara dengan ibu Munjiyati salah satu guru di RA 

Raudlatussibyan, mengatakan bahwa kendala pengenalan bahasa Arab di RA yaitu 

Pertama, anak kesulitan dalam melafalkan kosakata bahasa Arab. Kedua, kurang 

variatifnyaa media yang digunakan guru. Guru baru menggunakan kartu gambar 

dalam memperkenalkan kosakata bahasa Arab, dan juga tempelan kosakata bahasa 

Inggris dan Arab di dinding. Ketiga, tidak dibiasakan mengulang kosakata bahasa 

Arab setiap harinya. Keempat, perbedaan daya respon dan daya ingat anak. Hal ini 

juga diperkuat dengan hasil observasi yang menunjukkan bahwa pengenalan bahasa 

Arab pada RA tersebut sudah menggunakan media flip chart tetapi hanya 

mengajarkan huruf hijaiyyah saja.  Untuk sementara ini belum ada media penunjang 

lain dalam pengenalan kosakata bahasa Arab. Jadi, masih perlu ada pengembangan 

media pengenalan kosakata bahasa Arab terutama media visual interaktif.  

 Nurjanah (2015 : 3) mengatakan bahwa membuat anak nyaman dalam 

proses pendidikan anak usia dini merupakan kunci utama. Sebab, dunia anak adalah 
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dunia gembira, senang, dan ceria. Sehingga, segala aktivitas yang diperuntukkan 

untuk bagi anak haruslah yang senantiasa melahirkan kenyamanan.  Maka dari itu, 

untuk menunjang muatan lokal pengenalan kosakata bahasa Arab guru harus kreatif 

dalam menggunakan media pembelajaran. Selain untuk memudahkan guru dalam 

menyampaikan materi, penggunaan media akan menimbulkan ketertarikan pada 

anak untuk semangat dalam mengikuti pembelajaran. Huda (2017: 92) juga 

mengatakan bahwa kegiatan dalam dunia anak yang ia gemari akan menjadikan 

sebuah pengetahuan, lebih-lebih pada saat anak bermain serta dibekali dengan 

bahasa asing yang sesuai dengan media kesukaan anak.  

Menurut Arsyad (2013: 4), pada saat menyampaikan bahan ajar, guru 

memerlukan bantuan media agar lebih efektif dalam menyampaikan bahan dan 

informasi pengetahuan, serta memiliki daya tarik bagi para anak untuk 

memperhatikannya. Media adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik 

yang mengandung materi instruksional di ingkungan anak yang dapat merangsang 

anak untuk belajar. 

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi juga berkembang pesat 

khususnya dalam pengembangan media pembelajaran berbentuk visual. 

Perkembangan media pembelajaran berbentuk visual tidak hanya berupa kartu 

gambar saja, tetapi sudah ada yang berbentuk 3 dimensi atau media interaktif. Salah 

satu media visual 3 dimensi adalah Flip Chart.  

Flip Chart atau dalam bahasa Arab disebut dengan Lauhul Qilab 

merupakan lembaran-lembaran kertas yang disatukan menggunakan benda khusus 

(Penjepit, Spiral) sehingga menyerupai album atau kalender. Lembaran-lembaran 
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kertas inilah yang akan diisi dengan informasi-informasi atau pesan-pesan baik 

berupa gambar maupun simbol-simbol yang dicantumkan dalam bentuk visual 

(Mulyadi 2017: 29).  

Pada penelitian ini, peneliti akan mengembangkan media Lauhul Qilab 

(Flip Chart) ini menjadi bentuk 3D. Bentuk modifikasi media ini setiap lembarnya 

memuat judul setiap tema kosakata bahasa Arab, mufradat, gambar yang terkait 

dengan mufradat, terjemahan bahasa Indonesia, bacaan ensiklopedia, cerita terkait 

dengan mufradat, serta ciri-ciri dari mufradat tersebut. Media ini akan disajikan 

dengan tampilan warna, gambar, bentuk, serta latihan uji (evaluasi) yang 

divariasikan dengan permainan-permainan pembelajaran bahasa Arab. Dengan 

bentuk media yang menarik dan interaktif atau melibatkan anak secara langsung 

diharapkan dapat meningkatkan pengenalan bahasa Arab pada anak.  

Tema yang diambil pada media Lauhul Qilab (Flip Chart) diantaranya, 

alat transportasi, profesi, tanaman, dan alam semesta. Kosakata dipilih karena 

termasuk materi semester genap yang tertera dalam Program Semester (Promes) 

kelompok usia 5-6 tahun atau kelompok B dan pada usia tersebut anak sudak 

dieknalkan untuk merangkai huruf Arab menjadi sebuah kata. Sehingga anak lebih 

mudah mengenal kosakata bahasa Arab dengan konsep permainan pembelajaran 

bahasa Arab berbentuk 3 dimensi. Peneliti berharap dengan dibuatnya media 

Lauhul Qilab (Flip Chart) ini akan menunjang media pembelajaran yang digunakan 

oleh guru pada pengenalan kosakata bahasa Arab di TK/RA kelompok B.  
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Selaras dengan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian yang 

berjudul “Pengembangan Media Lauhul Qilab (Flip Chart) untuk Pengenalan 

Kosakata Bahasa Arab pada Anak TK/RA”.  

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, fokus dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimana analisis kebutuhan guru terhadap media Lauhul Qilab (Flip Chart)  

untuk pengenalan kosakata bahasa Arab pada anak TK/RA? 

2. Bagaimana purwarupa media Lauhul Qilab (Flip Chart) untuk pengenalan 

kosakata bahasa Arab pada anak TK/RA? 

3. Bagaimana validasi ahli dan revisi terhadap purwarupa media Lauhul Qilab 

(Flip Chart) untuk pengenalan kosakata bahasa Arab pada anak TK/RA? 

4. Bagaimana analisis SWOT media pembelajaran sebelumnya dengan media 

Lauhul Qilab (Flip Chart)  untuk pengenalan kosakata bahasa Arab pada anak 

TK/RA? 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Setiap kegiatan penelitian ilmiah pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam melakukan penelitian ini 

berdasarkan rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan analisis kebutuhan guru terhadap media Lauhul Qilab (Flip 

Chart) untuk pengenalan kosakata bahasa Arab pada anak TK/RA. 
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2. Mengetahui purwarupa media Lauhul Qilab (Flip Chart) untuk pengenalan 

kosakata bahasa Arab pada anak TK/RA. 

3. Menjelaskan validasi ahli dan revisi terhadap purwarupa media Lauhul Qilab 

(Flip Chart) untuk pengenalan kosakata bahasa Arab pada anak TK/RA. 

4. Menganalisis SWOT media pembelajaran sebelumnya dengan media Lauhul 

Qilab (Flip Chart)  untuk pengenalan kosakata bahasa Arab pada anak TK/RA. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Salah satu yang menjadi alasan dilakukannya penelitian ini adalah agar 

memberikan kebermanfaatan bagi banyak orang, utamanya dalam bidang 

pendidikan. Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.  

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, penelitian ini digunakan sebagai referensi penelitian 

selanjutnya tentang pengembangan media pembelajaran untuk pengenalan kosakata 

bahasa Arab, dapat dijadikan referensi dalam mengembangkan media pembelajaran 

untuk pengenalan kosakata bahasa Arab secara lebih kompleks serta dapat 

dijadikan rujukan pada penelitian selanjutnya dan dapat mengembangkan khazanah 

keilmuan.  

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini menghasilkan sebuah produk yang 

berupa media Lauhul Qilab (Flip Chart) untuk pengenalan bahasa Arab pada anak 

TK/RA. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

semua pihak.  
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2.1 Manfaat bagi guru  

Manfaat dari hasil produk ini bagi guru adalah sebagai berikut: 

1. Media ini dapat dimanfaatkan sebagai media pengenalan kosakata bahasa Arab 

untuk anak kelompok B TK/RA. 

2. Penelitian ini dapat dijadikan salah satu alternatif bagi guru untuk membuat dan 

mengembangkan media pembelajaran khususnya pengenalan kosakata bahasa 

Arab yang efektif dan efisien.   

2.2 Manfaat bagi anak 

Manfaat dari hasil produk ini bagi anak adalah sebagai berikut: 

1. Anak semakin terbantu dalam menghafal dan menulis kosakata bahasa Arab 

dengan menggunakan media pembelajaran yang inovatif dan menyenangkan. 

2. Anak lebih termotivasi serta memiliki minat yang besar dalam belajar bahasa 

Arab.  

3. Meningkatkan peran aktif anak dalam pengenalan kosakata bahasa Arab karena 

media pembelajaran yang menyenangkan. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 Pada bab ini akan dibahas tentang tinjauan pustaka dan landasan teoretis 

yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Tinjauan pustaka 

merupakan hasil penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian yang sedang 

dilakukan oleh peneliti, sedangkan landasan teoretis merupakan teori-teori yang 

yang mendukung penelitian peneliti. 

 

2.1  Tinjauan Pustaka  

Sebagai perbandingan dalam penelitian yang akan dilaksanakan, peneliti 

akan menguraikan hasil penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan 

penelitian yang dilaksanakan. Mutiara Kamelia Ali Putri (2013), Ika Retnaningsih 

(2017), Hilman Septian, Eka Wahyu Hidayat, Alam Rahmatulloh (2017), Siti 

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

Putri (2013) dalam journal of Arabic learning and teaching dengan judul 

“Ensiklopedia sebagai Penunjang Materi Pembelajaran Bahasa Arab di RA Plus 

Qiraati Iqbal Jepara” yang dilatarbelakangi oleh pentingnya bahasa Arab yang 

berfungsi sebagai sarana pembangkit dan pembangun perhubungan yang 

memperluas pikiran seseorang. Selain itu, masih perlu adanya buku penunjang 

pengenalan bahasa Arab yang mengacu pada kurikulum. Oleh karena itu, Putri 

mengembangkan ensiklopedia bahasa Arab sebagai bahan ajar yang menunjang 

buku pembelajaran bahasa Arab yang lainnya. Hasil dari penelitiannya yaitu 

beberapa anak lebih antusias menggunakan ensiklopedia pada saat belajar bahasa 

Arab.  
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Persamaan penelitian Putri dengan penelitian ini adalah sama-sama 

menggunakan desain penelitian R&D, tujuan penelitian untuk pembelajaran bahasa 

Arab, dan menggunakan objek penelitian anak-anak TK/RA. Adapun perbedaannya 

terletak pada media yang dikembangkan. Putri mengembangkan ensiklopedia, 

sedangkan peneliti mengembangkan media Lauhul Qilab (Flip Chart).  

Retnaningsih (2017) dalam jurnal Pendidikan Anak Usia Dini dengan 

judul “Pengembangan Media Kartu Kuartet untuk Mengembangkan Kosakata 

pada Anak Kelompok B Taman Kanak-kanak” yang dilatarbelakangi oleh 

penguasaan kosakata anak yang masih kurang, kurangnya variasi penggunaan 

media dalam pembelajaran, dan kurangnya keterlibatan anak dalam proses belajar. 

Oleh karena itu, Retnaningsih mengembangkan media kartu kuartet melalui 

permainan untuk mengembangkan kosakata pada anak TK dan untuk 

menegmbangkan aspek sosial, emosional dan kognitif. Hasil penelitiannya 

dibuktikan dari penilaian validasi ahli materi mendapatkan presentase penilaian 

akhir 82,5% dengan kategori “layak”. Validasi ahli media mendapatkan presentase 

penilaian akhir 92% dengan kategori “sangat layak”. Uji coba lapangan 

mendapatkan presentase penilaian akhir 85,93% dengan kategori “sangat layak” 

dan uji lapangan operasional mendapatkan presentase penilaian akhir 89,16% 

dengan kategori “sangat layak”. Dengan media kartu kuartet anak merasa sangat 

senang dan tertarik untuk belajar kosakata.  

Persamaan penelitian Retnaningsih dengan penelitian ini adalah sama-

sama menggunakan desain penelitian R&D, tujuan penelitian untuk kosakata, dan 

menggunakan objek penelitian anak-anak TK. Adapun perbedaannya pertama, 
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terletak pada media yang dikembangkan. Peneliti Retnaningsih mengembangkan 

media kartu kuartet, sedangkan penelitian ini mengembangkan media Lauhul Qilab 

(Flip Chart). Kedua, tujuan penelitian Retnaningsih untuk mengembangkan 

kosakata bahasa Indonesia, sedangkan peneliti untuk pengenalan kosakata bahasa 

Arab.  

Septian, Hidayat dan Rahmatulloh (2017) telah melakukan penelitian 

Jurnal Online Informatika dengan judul “Aplikasi Pengenalan Bahasa Arab dan 

Inggris untuk Anak-Anak Berbasis Android”. Hasil penelitiannya adalah 

pembelajaran bahasa Arab dilakukan dengan carat atap muka dengan guru di 

sekolah atau majelis ilmu, selain itu untuk menghafal bahasa Arab dan bahasa 

Inggris bisa dilakukan dengan membaca buku atau kamus bahasa. Akan tetapi 

untuk anak-anak usia dini belum bisa membaca baik. Cara pembelajaran tersebut 

masih memiliki keterbatasan diantaranya yaitu guru, buku atau kamus, dan anak 

harus bisa membaca dengan baik. Dari problematika tersebut, maka peneliti Septian 

dkk mengembangkan aplikasi pengenalan bahasa Arab dan Inggris untuk anak-anak 

berbasis android sebagai salah satu alternatif media pembelajaran yang dapat 

memotivasi anak-anak agar lebih bersemangat dalam mempelajari bahasa. Hasil 

kuesioner dengan nilai sebesar 87,11% dapat disimpulkan bahwa produk 

multimedia pengenalan bahasa Arab dan Inggris ini memiliki interpretasi “Sangat 

Layak”, sehingga media ini dapat digunakan dan didistribusikan.  

Persamaan penelitian Septian, dkk dengan penelitian ini adalah sama-sama 

mengembangkan media pengenalan bahasa Asing untuk anak-anak. Sedangkan 

perbedaannya adalah penelitian Septian, Hidayat, dan Rahmatulloh 
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mengembangkan media berbasis android untuk pengenalan kosakata bahasa Arab 

dan Inggris untuk anak-anak, sedangkan peneliti mengembangkan media Lauhul 

Qilab (Flip Chart)  untuk pengenalan kosakata bahasa Arab pada anak TK/RA 

khususnya kelompok B.  

Nurasiyati (2018) juga telah melakukan penelitian skripsi dengan judul 

“ROBIC (RODA ARABIC): Media Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Tematik 

bagi Anak Taman Kanak-Kanak (TK) Kelompok B di Kabupaten Tegal”. Hasil 

penelitiannya adalah masih menemukan problematika dalam pembelajaran bahasa 

Arab yaitu anak-anak banyak mengalami kesulitan terlebih dalam mengikuti 

perintah yang diberikan oleh guru, selain itu besarnya minat anak untuk 

mempelajari bahasa Arab juga masih terkendala dengan minimnya media 

pembelajaran bahasa Arab yang digunakan oleh guru. Dari problematika terebut, 

maka Nurasiyati mengembangkan media ROBIC (RODA ARABIC) berbasis 

tematik ini yang telah disesuaikan dengan tema-tema pada kurikulum TK. Sehingga 

anak lebih bersemangat dan termotivasi dalam belajar bahasa Arab. Dari hasil 

validasi penilaian ahli materi, ahli media, dan guru-guru praktisi bahwa 

pengembangan media pembelajaran ROBIC (RODA ARABIC) ini dengan aspek 

kelayakan materi/isi, penyajian, bahasa maupun grafik dengan total nilai 377 

dinyatakan “Sangat Layak” untuk digunakan sebagai media pembelajaran oleh 

anak-anak TK kelompok B. 

Persamaan penelitian Nurasiyati dengan peneliti adalah pertama, sama-

sama menggunakan desain penelitian R&D, kedua, terletak pada subjek penelitian 

pada anak-anak TK kelompok B. Adapun perbedannya adalah peneliti Nurasiyati 
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mengembangan media pembelajaran ROBIC (RODA ARABIC), sedangkan peneliti 

mengembangkan media Lauhul Qilab (Flip Chart)  untuk pengenalan kosakata 

bahasa Arab.  

Wahyudi (2018) dalam penelitian skripsinya dengan judul 

“Pengembangan Media Pembelajaran Flip Chart Untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Anak Pada Mata Pelajaran PAI Materi Al Khulafa’u Ar Rasyidin Penerus 

Perjuangan Nabi Muhammad SAW Kelas VII di SMPN 2 Cerme di Kabupaten 

Demak” yang dilatarbelakangi oleh belum adanya media pembelajaran PAI yang 

dapat membantu anak dalam pembelajaran Khulafaur Rasyidin. Selain itu, dalam 

proses pembelajaran guru hanya menggunakan metode ceramah saja. Sehingga 

membuat anak cepat lelah dan bosan dengan materi PAI yang disampaikan oleh 

guru. Dari latar belakang tersebut, Wahyudi mengembangkan media pembelajaran 

Flip Chart untuk meningkatkan hasil belajar anak pada mata pelajaran PAI kelas 

VII. Hal ini dibuktikan dengan hasil validasi ahli isi/materi 76% (cukup layak), ahli 

desain media 40% (cukup layak), dan ahli pembelajaran 100% (sangat layak). 

Efektifitas media pembelajaran Flip Chart dilihat dari perbedaan nilai pre-test 

dengan nilai post-test. Nilai pre-test (sebelum menggunakan media pembelajaran 

Flip Chart) menunjukkan nilai rata-rata 61, kemudian nilai post-test (setelah 

menggunakan media pembelajaran Flip Chart) menunjukkan nilai rata-rata 86. 

Persamaan penelitian Wahyudi dengan peneliti adalah, pertama, sama-

sama menggunakan metode penelitian R&D. Kedua, mengembangkan media 

pembelajaran Flip Chart. Adapun perebedaanya adalah pertama, tujuan penelitian 

Wahyudi untuk meningkatkan hasil belajar anak pada mata pelajaran PAI materi al 
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khulafa’u ar rasyidin penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW, sedangkan 

peneliti untuk pengenalan kosakata bahasa Arab. Kedua, subjek penelitian Wahyudi 

yaitu anak kelas VII SMP, sedangkan peneliti adalah anak-anak kelompok B 

TK/RA.  

Susanti (2019), dengan penelitiannya yang berjudul “TADRIBIYYAH: 

Buku Latihan Bahasa Arab bagi Anak Taman Kanak-Kanak (TK) Kelompok B di 

Kabupaten Ngawi” dilatarbelakangi oleh adanya kebijakan pemerintah untuk 

mengajarkan bahasa Arab di Taman Kanak-Kanak (TK) namun tidak diiringi 

dengan tersedianya buku pembelajaran khusus bahasa Arab untuk anak Taman 

Kanak-Kanak (TK) kelompok B yang disajikan sesuai dengan kebutuhan dan 

perkembngan anak. Dari latarbelakang tersebut, maka peneliti Susanti 

mengembangkan buku TADRIBIYYAH berbasis latihan bahasa Arab bagi anak TK 

Kelompok B yang menarik dan sangat dibutuhkan. Hasil penelitiannya dibuktikan 

dari penilaian validasi ahli terhadap purwarupa buku tersebut. Rata-rata nilai aspek 

isi adalah 86, rata-rata nilai bahasa yaitu 88, rata-rata nilai aspek penyajian yaitu 

88, dan rata-rata nilai grafis yaitu 88. Dari rata-rata tersebut diperoleh keseluruhan 

nilai 87 dengan kategori 4 (sangat layak/sangat sesuai). Selain itu, hasil 

penelitiannya juga dibuktikan dengan hasil analisis SWOT yaitu kekuatan produk 

baru sebagai sarana belajar khusus bahasa Arab bagi anak TK meningkatkan 

ketertarikan anak karena berisi kegiatan/latihan yang menyenangkan dan sesuai 

dengan perkembangan anak, meningkatkan kreativitas anak, serta membangun 

pendidikan karakter pada anak.  
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Persamaan penelitian Susanti dengan penelitian ini adalah sama-sama 

menggunakan desain penelitian R&D dan menggunakan objek penelitian anak-

anak TK kelompok B. Adapun perbedaanya, pertama, terletak pada media yang 

dikembangkan. Peneliti Susanti mengembangkan buku latihan bahasa Arab 

TADRIBIYYAH, sedangkan peneliti mengembangkan media Lauhul Qilab (Flip 

Chart) . Kedua, peneliti Susanti bertujuan untuk latihan bahasa Arab, sedangkan 

peneliti khusus untuk pengenalan kosakata bahasa Arab.  

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

penelitian yang sedang dikembangkan memiliki beberapa persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian-penelitian tersebut. Untuk lebih mudah melihat 

relevansi penelitian-penelitian di atas dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh 

peneliti, berikut disajikan tabel persamaan dan perbedaan penelitian-penelitian 

sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti.  

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Tinjauan Pustaka 

No Nama Judul Persamaan Perbedaan 

1.  Mutiara 

Kamelia Ali 

Putri (2013) 

“Ensiklopedia 

sebagai 

Penunjang 

Materi 

Pembelajaran 

Bahasa Arab di 

RA Plus Qiraati 

Iqbal Jepara” 

1. Desain 

Penelitian: 

R&D 

2. Objek 

Penelitian: 

pembelajaran 

bahasa Arab 

3. Subjek 

Penelitian: 

Anak-anak 

TK/RA 

1. Putri mengembangkan 

ensiklopedia, 

sedangkan peneliti 

mengembangkan 

media Lauhul Qilab 

(Flip Chart) 
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No Nama Judul Persamaan Perbedaan 

2. Ika 

Retnaningsih 

(2017) 

“Pengembangan 

Media Kartu 

Kuartet untuk 

Mengembangkan 

Kosakata pada 

Anak Kelompok 

B Taman Kanak-

kanak” 

1. Desain 

Penelitian: 

R&D 

2. Subjek 

Penelitian: 

Anak TK 

 

1. Objek penelitian yang 

digunakan 

Retnaningsih adalah 

mengembangkan 

kosakata bahasa 

Indonesia, sedangkan 

peneliti adalah 

pengenalan bahasa 

Arab. 

2. Media yang 

dikembangkan adalah 

kartu kuartet, 

sedangkan peneliti 

adalah Lauhul Qilab 

(Flip Chart) . 

3. Hilman 

Septian, Eka 

Wahyu 

Hidayat, dan 

Alam 

Rahmatulloh 

(2017) 

“Aplikasi 

Pengenalan 

Bahasa Arab dan 

Inggris untuk 

Anak-Anak 

Berbasis 

Android” 

1. Desain 

Penelitian: 

R&D 

2. Subjek 

penelitian: 

Anak-anak 

1. Objek penelitian yang 

digunakan Hilman 

dkk, untuk 

pengenalan bahasa 

Arab dan Inggris, 

sedangkan peneliti 

untuk pengenalan 

kosakata bahasa Arab. 

2. Media yang 

dikembangkan 

Hilman dkk adalah 

aplikasi berbasis 

android, sedangkan 

peneliti adalah Lauhul 

Qilab (Flip Chart). 

4. Siti 

Nurasiyati 

(2018) 

“ROBIC (RODA 

ARABIC): Media 

Pembelajaran 

Bahasa Arab 

Berbasis 

Tematik bagi 

Anak Taman 

Kanak-Kanak 

(TK) Kelompok 

B di Kabupaten 

Tegal” 

1. Desain 

penelitian: 

R&D. 

2. Objek 

penelitian: 

untuk 

pembelajaran 

bahasa Arab 

3. Subjek 

Penelitian: 

Anak-anak 

TK 

Kelompok B. 

1. Media yang 

dikembangkan 

Nurasiyati adalah 

ROBIC (RODA 

ARABIC), sedangkan 

peneliti adalah Lauhul 

Qilab (Flip Chart).  
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No Nama Judul Persamaan Perbedaan 

5. Wahyudi 

(2018)  

“Pengembangan 

Media 

Pembelajaran 

Flip Chart Untuk 

Meningkatkan 

Hasil Belajar 

Anak Pada Mata 

Pelajaran PAI 

Materi Al 

Khulafa’u Ar 

Rasyidin Penerus 

Perjuangan Nabi 

Muhammad SAW 

Kelas VII di 

SMPN 2 Cerme di 

Kabupaten 

Gresik” 

1. Desain 

penelitian 

R&D. 

Media yang 

dikembangkan 

Flip Chart. 

1. Objek Penelitian 

Wahyudi untuk 

meningkatkan hasil 

belajar pada mata 

pelajarn PAI materi 

Khulafa’u Ar 

Rasyidin, sedangkan 

peneliti untuk 

pengenalan kosakata 

bahasa Arab.  

Subjek penelitian 

Wahyudi pada anak 

kelas VII SMP, 

sedangkan peneliti 

anak-anak TK/RA.  

6.  Rina Susanti 

(2019) 

“TADRIBIYYAH: 

Buku Latihan 

Bahasa Arab bagi 

Anak Taman 

Kanak-Kanak 

(TK) Kelompok B 

di Kabupateng 

Ngawi” 

4. Desain 

Penelitian: 

R&D 

Subjek 

penelitian: 

Anak-anak TK 

Kelompok B 

2. Media yang 

dikembangkan 

Susanti 

TADRIBIYYAH: 

Buku latihan bahasa 

Arab, sedangkan 

peneliti Lauhul Qilab 

(Flip Chart) .  

3. Tujuan penelitian 

Susanti untuk latihan 

bahasa Arab, 

sedangkan peneliti 

untuk pengenalan 

kosakata bahasa Arab 

 

 

 

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian-

penelitian sebelumnya sudah ada yang mengembangkan media untuk pengenalan 

kosakata dan juga mengembangkan media flip chart untuk materi pelajaran selain 

bahasa Arab. Namun belum ada yang mengembangkan media Lauhul Qilab (Flip 

Chart)  dengan bentuk 3 dimensi untuk pengenalan kosakata bahasa Arab. Jadi, 
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skripsi yang akan dikembangkan oleh peneliti tidak ada unsur plagiarisme. Skripsi 

ini mengkaji khusus tentang pengembangan media Lauhul Qilab (Flip Chart). 

Dalam hal ini, peneliti membuat dan mengembangkan media Lauhul Qilab (Flip 

Chart)  yang dapat digunakan dalam pengenalan kosakata bahasa Arab pada anak 

kelompok B TK/RA. Diharapkan media ini nantinya dapat membantu proses 

pembelajaran yang lebih menarik dan bervariasi.  

 

2.2 Landasan Teoretis  

Landasan teoretis dalam penelitian ini meliputi: (1) Pendidikan Anak Usia 

Dini; (2) Pembelajaran bahasa Arab di TK; (3) Pengenalan bahasa melalui 

kosakata; (4) media pembelajaran; (5) Lauhul Qilab (Flip Chart)  sebagai media 

pembelajaran 

2.2.1 Pendidikan Anak Usia Dini 

Menurut Khomaeny dan Hamzah (2019: 31) di Indonesia, anak usia dini 

adalah anak dalam kategori umur kronologis dari 0-6 tahun. Radliyya (2016: 15) 

juga mengatakan: 

الطفولة املبكرة هي مرحلة من مراحل النمو البشري. وتتضمن عموما بداية املشي   
والفرتة الالحقة. وعمر اللعب وهو مسمى غري حمدد ضمن نطاق مرحلة الطفولة املبكرة.  
تبدأ مرحلة الطفولة املبكرة بنهاية العام الثاين من حياة الطفل، وتستمر حىت بداية العام 

ترب مرحلة مهمة يف حياة الطفل، حيث أن منوه فيها  سكون سريعا  اخلامس أو السادس وتع
 .وخماصة النمو العقلي

Usia dini merupakan salah satu tahap perkembangan manusia. Secara 

umum usia dini mencakup awal berjalan dan masa berikutnya. Masa usia dini 
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dimulai pada akhir tahun kedua dari kehidupan anak dan berlanjut sampai awal 

tahun kelima atau keenam. Masa ini dianggap sebagai masa yang penting dalam 

kehidupan anak, karena pertumbuhan anak dalam masa ini berlangsung cepat 

khususnya pertumbuhan akal. Maka dari itu, pendidikan anak usia dini sangatlah 

penting untuk mengembangkan potensi anak dan mempersiapkan ke jenjang 

berikutnya dengan matang.  

Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 

adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan 

enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk 

membantu pertumbuhan dan perkembangan baik jasmani dan rohani agar anak 

memiliki kesiapan dalam memasukui pendidikan lebih lanjut. Sedangkan menurut 

Madyawati (2017: 3) Pendidikan usia dini merupakan wahana pendidikan yang 

sangat fundamental dalam memberikan kerangka dasar terbentuk dan 

berkembangnya dasar-dasar pengetahuan, sikap, dan keterampilan pada anak. 

Pada buku panduan pendidik kurikulum 2013 PAUD anak usia 5-6 tahun 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2014 juga 

mengatakan bahwa anak usia dini merupakan individu yang memiliki karakteristik 

yang berbeda satu dengan lainnya. Pada saat ini anak sedang mengalami 

perkembangan otak yang sangat pesat dan dikatakan dengan masa emas (golden 

ages) sampai 80%. Masa ini tidak akan terulang lagi, karena setelah anak menginjak 

dewasa perkembangan otaknya semakin terbatas. Oleh karena itu, pemberian 

rangsangan pendidikan pada usia dini yang tepat sangat diperlukan untuk 
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memastikan bahwa setiap anak mencapai perkembangan yang optimal sehingga 

mereka mempunyai landasan yang kuat menempuh pendidikan selanjutnya. 

Pendidikan di Indonesia sudah memakai kurikulum 2013. Kurikulum 2013 

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan kurikulum yang berbasis kompetensi. 

Proses pembelajaran yang dilakukan diarahkan untuk tercapainya kompetensi sikap 

spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan yang melibatkan 6 aspek 

perkembangan secara terpadu yaitu agama dan moral, fisik-motorik, bahasa, sosial-

emosional, dan seni (https://www.paud.id/2015/09/buku-panduan-pendidik-k13-

paud-usia5-6tahun. html. Diakses pada tanggal 20 Januari 2020). 

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pendidikan 

Anak Usia Dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir 

sampai dengan enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan baik jasmani dan 

rohani serta demi tercapainya kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, 

keterampilan dan kesiapan anak dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.  

2.2.1.1 Karakteristik Anak Usia Dini 

Menurut Khomaeny dan Hamzah (2019: 31) karakteristik anak usia dini 

secara umum dapat diambil dari beberapa aspek, yaitu: emosi, koginisi, sosial, 

bahasa dan lain sebagainya. Dari beberapa karakteristik tersebut dirangkum oleh 

beberapa ahli sebagai berikut: 

1. Anak usia dini memiliki sifat  egosentris yang tinggi. 

Anak cenderung melakukan, melihat, dan menilai dari sudut pandang 

mereka sendiri. Penilaian, moral dan subjektifitas masih sangat kental menguasai 

https://www.paud.id/2015/09/buku-panduan-pendidik-k13-paud-usia5-6tahun.%20html
https://www.paud.id/2015/09/buku-panduan-pendidik-k13-paud-usia5-6tahun.%20html


25 
 

 

emosi mereka. Sifat egosentris biasanya muncul pada kehendak anak yang mesti 

terwujud. Anak pada saat menginginkan sesuatu, maka dengan cara apapun akan 

dilakukannya. Jika tidak terpenuhi makan anak akan berontak dengan menangis, 

teriak, marah, dan lain-lain. Agar egosentrisme terliminasir pada usia lanjut mereka, 

maka orang dewasa harus melakukan intervensi melalui pendidikan dan 

pengajaran. 

2. Anak memiliki curiosity (rasa ingin tahu) tinggi 

Sejalan dengan pertumbuhan sel otak mereka yang bergitu pesat dan cepat, 

anak memanifestasikan potensi tersebut dengan selalu merasa ingin tahu terhadap 

segala hal. Anak terhadap curiositynya senantiasa mencoba berbagai macam yang 

belum pernah mereka alami sebelumnya dengan memegang, memencet, memukul, 

mencium, melempar, mempreteli, dan masih banyak lagi. Dari sinilah kemudia 

terjadi proses trial and error. Anak selalu berusaha menjelajahi dunia sekitar mereka 

dan berinteraksi dengan objek dan peristiwa.  

3. Anak memiliki daya imaginasi dan fantasi tinggi  

Anak memiliki daya imaginasi dan fantasi tinggi dengan benda dan 

peristiwa. Bagi seorang anak, sebuah balok kayu dapat menjadi sebuah pesawat 

terbang, monil atau rumah. Benda mati dibuat seolah bernyawa dan hidup. Dengan 

boneka anak dapat bermain, berinteraksi dan berdialog. Dengan benda-benda di 

sekitar anak dapat mengekspresikan emosinya seperti suka, senang, marah, sedih, 

dan lain-lain. 

4. Pembelajar Ulung 
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Usia AUD adalah usia dimana proses perkembangan baik fisik, kognitif, 

sosial-emosional, moral, bahasa, dan motorik sangat drastis dan cepat. AUD 

dikenal sebagai individu pembelajar ulung karena kemampuannya dalam 

menyerap, menguasai dan menerapkan pembelajaran.  

5. Anak adalah seorang pembelajar yang memiliki daya konsentrasi pendek 

Anak adalah pembelajar ulung, tetapi uniknya mereka sangat sulit untuk 

fokus pada satu hal tertentu saja. Anak mengerjakan dan memberi perhatian pada 

banyak hal dalam satu waktu yang berdekatan. Anak pada satu objek pekerjaan 

hanya menyediakan sedikit waktu untuk fokus. Paling dapat berkonsentrasi paling 

lama 5 menit, selebihnya mereka akan fokus kepada sesuatu yang ada di 

sekelilingnya.  

6. AUD merupakan individu penjelajah 

Rentang usia anak usia dini disebut juga dengan usia penjelajah terutama 

ketika mulai menginjak usia 18 bulan. Anak dengan bekal perkembangan motorik, 

emosi dan kognitifnya mulai mengembangkan sikap sosial. Anak mulai tertarik 

dengan dunia luar yakni lingkungan sosial mereka. Karakter ini juga terekspresi 

melalui aktivitas yang dilakukan anak yaitu mencoba.  

7. Ciri emosi 

Menurut Hurlock (1978) beberapa ciri emosi yang muncul pada diri anak 

adalah rasa kasih sayang, gembira, sedih, takut, iri hati dan marah. Sedangkan 

menurut Goelman bahwa ciri emosi pada anak usia dini adalah bersifat sementara 

alias tidak menetap, cepat berubah dari satu emosi ke emosi berikutnya dan tidak 
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selamanya demikian. Maka dari itu, oarang dewasa akan mengawal dan 

mengarahkan pada emosi positif.  

Sedangkan menurut Khairi (2018: 18) menyimpulkan bahwa karakteristik 

anak usia dini menurut beberapa pendapat ahli adalah sebagai berikut: 

1. Unik, yaitu sifat anak itu berbeda satu sama lainnya. Anak memiliki bawaan, 

minat, kapabilitas, dan latar belakang kehidupan masing-masing. 

2. Egosentris, yaitu anak lebih cenderung melihat dan memahami sesuatu dari 

sudut pandang dan kepentingannya sendiri. Bagi anak sesuatu itu penting 

sepanjang hal tersebut terkait dengan dirinya. 

3. Aktif dan energik, yaitu anak lazimnya senang melakukan aktivitas. Terlebih 

lagi kalau anak dihadapkan pada suatu kegiatan yang baru dan menantang. 

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

cenderung memperhatikan, membicarakan, dan mempertanyakan berbagai hal 

yang sempat dilihat dan didengarnya terutama terhadap hal-hal baru. 

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

yang kuat dan senang menjelajah, mencoba dan memperlajari hal-hal yang 

baru. 

6. Spontan, yaitu perilaku  yang ditampilkan anak umumnya relatif asli dan tidak 

ditutup-tutupi sehingga merefleksikan apa yang ada dalam perasaan dan 

pikirannya.  

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

Anak tidak hanya senang dengan cerita-cerita khayal yang disampaikan oleh 

orang lain, tetapi ia sendiri senang bercerita kepada orang lain. 
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8. Masih mudah frustasi, yaitu anak masih mudah kecewa bila menghadapi 

sesuatu yang tidak memuaskan. Ia mudah menangis dan marah bila 

keinginannya tidak terpenuhi. 

9. Masih kurang pertimbangan dalam melakukan sesuatu, yaitu anak belum 

memiliki pertimbangan yang matang, termasuk berkenaan dengan hal-hal yang 

dapat membahayakan dirinya. 

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

yang pendek, kecuali terhadap hal-hal yang secara intrinsik menarik dan 

menyenangkan. 

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

melakukan berbagai aktivitas yang menyebabkan terjadinya perubahan tingkah 

laku pada dirinya sendiri. 

12. Semakin menunjukkan minat terhadap teman, yaitu anak mulai menunjukkan 

untuk bekerja sama dan berhubungan dengan teman-temannya. Hal ini 

beriringan dengan bertambahnya usia dan perkembangan yang dimiliki oleh 

anak.  

Selain dua pendapat di atas, karakteristik usia anak sesuai dengan subjek 

yang diambil peneliti yaitu anak kelompok B, dimana kelompok B ini anak sudah 

memasuki usia 5-6 tahun. Menurut Rahman (2009: 29) karakteristik anak usia 5-6 

tahun adalah sebagai berikut: 

1. Berkaitan dengan perkembangan fisik anak sangat aktif dalam melakukan 

berbagai kegiatan.  
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2. Perkembangan bahasa anak juga semakin baik. Anak sudah mampu memahami 

pembicaraan orang lain dan mampu mengungkapkan pikirannya dalam batas 

tertentu.  

3. Perkembangan kognitif (daya pikir) anak sangat pesat, ditunjukkan dengan rasa 

ingin tahu anak yang luar biasa dengan lingkungan sekitar. 

4. Bentuk permainan anak masih bersifat individu, walaupun bermain dilakukan 

anak secara bersama  

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anak 

memiliki karakteristik yang berbeda, diantaranya adalah bersifat unik, egosentris, 

aktif dan energik, spontan, eksploratif atau penjelajah, mudah frutasi, kurang dalam 

mempertimbangkan sesuatu, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, senang dengan 

dunia fantasi atau bermain, dan bergairah untuk belajar. 

Karakteristik anak yang bersifat unik, yaitu berbeda satu dengan yang 

lainnya membuat anak mudah berubah sesuai dengan lingkungan hidup mereka. 

Selain itu, karakteristik anak yang suka meniru dan melakukan apa yang dilihat, 

membuat orang tua dan guru harus berhati-hati dalam bertindak tutur. Apabila anak 

diberi stimulus secara intensif dari lingkungannya, maka anak mampu menjalani 

tugas perkembangannya dengan baik pula.  

 Maka dari itu, pentingnya pendidikan usia dini akan membangun 

karakteristik anak menjadi lebih baik sesuai dengan tingkat perkembangan anak. 

Anak usia dini masih suka dunia bermain, pikirannya belum terlalu fokus kepada 

pelajaran. Tetapi anak memiliki potensi yang besar dalam pekembangan fisik dan 

kognitifnya. Potensi tersebut akan hilang, apabila tidak dibina dan dikembangkan 
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dengan baik. Itulah mengapa, masa kanak-kanak adalah masa emas (golden ages). 

Dimana, masa tersebut sangat fundamental bagi perkembangan individu anak dan 

peluang yang cukup besar dalam pertumbuhan dan perkembangan seorang anak.  

Berdasarkan karakteristik-karakteristik tersbut, maka peran guru dalam 

membentuk karakteristik menjadi lebih baik sangatlah penting, terutama dalam 

perkembangan bahasa anak. Pada pengenalan kosakata bahasa asing khususnya 

bahasa Arab pada anak masih tahap sederhana atau berhubungan dengan 

lingkungan sekitar yang sering dijumpai anak, seperti alat transportasi, profesi, 

tanaman, dan juga alam semesta.  

2.2.1.2 Prinsip-Prinsip Pembelajaran PAUD  

Berikut adalah prinsip-prinsip pembelajaran PAUD dalam buku panduan 

pendidik kurikulum 2013 PAUD anak usia 5-6 tahun Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia (2014: 10-11): 

1. Belajar melalui bermain 

Anak di bawa usia 6 tahun berada pada masa bermain. Perbedaan 

rangsangan pendidikan dengan cara yang tepat melalui bermain, dapat memberikan 

pembelajaran yang bermakna pada anak. 

2. Berorientasi pada perkembangan anak 

Pendidik harus mampu mengembangkan semua aspek perkembangan 

sesuai dengan  tahapan usia anak.  

3. Berorientasi pada kebutuhan anak 

Pendidik harus mampu memberi rangsangan pendidikan atau stimulasi 

sesuai dengan kebutuhan anak, termasuk anak-anak mempunyai kebutuhan khusus. 
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4. Berpusat pada anak 

Pendidik harus menerapkan suasana yang bisa mendorong semangat 

belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian 

sesuai dengan karakteristik minat, profesi, tingkat perkembangan, dan kebutuhan 

anak. 

5. Pembelajaran aktif 

Pendidik harus mampu menciptakan suasana yang mendorong anak aktif 

mencari, menemukan, menentukan pilihan, mengemukakan pendapat, dan 

melalukan serta mengalami sendiri. 

6. Berorientasi pada pengembangan nilai karakter 

Pemberian rangsangan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan 

nilai-nilai yang membentuk karakter yang positif pada anak. Pengembangan nilai-

nilai karakter tidak dengan pembelajaran langsung, akan tetapi melalui 

pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan 

melalui pembiasaan dan keteladanan.  

7. Berorientasi pada pengembangan kecakapan hidup 

Pemberian rangsangan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan 

kemandirian anak. Pengembangan kecakapan hidup dilakukan secara terpadu baik 

melalui pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi pengetahuan dan 

keterampilan maupun melalui pembiasaan keteladanan. 

8. Didukung oleh lingkungan yang kondusif 
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Lingkungan pembelajaran diciptakan sedemikian rupa agar menarik, 

menyenangkan, aman, dan nyaman bagi anak, penataan ruang diatur agar anak 

dapat berinteraksi dengan pendidik, pengasuh, dan anak lain. 

9. Berorientasi pada pembelajaran yang demokratis 

Pembelajaran yang demokratis sangat diperlukan untuk mengembangkan 

rasa saling menghargai antara anak dengan pendidik, dan antara anak dengan anak 

lain. 

10. Pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber 

Penggunaan media belajar, sumber belajar, dan narasumber yang ada di 

lingkungan PAUD bertujuan agar pembelajaran agar lebih kontekstual dan 

bermakna. Termasuk narasumber adalah orang-orang dengan profesi tertentu yang 

dilibatkan sesuai dengan tema, misalnya dokter, polisi, nelayan, dan petugas 

pemadam kebakaran.  

Sedangkan menurut Nurani (dalam Nuraeni 2014: 146) mengungkapkan 

prinsip-prinsip pembelajaran PAUD adalah sebagai berikut: 

1. Berorientasi pada tujuan 

Hal tersebut merupakan komponen yang utama, segala katifitas 

pembelajaran antara guru dan anak didik sangat penting, sebab pembelajaran adalah 

proses kegiatan yang bertujuan. Oleh karenanya keberhasilan suatu strategi 

pembelajaran dapat dirasakan keberhasilannya bila anak didik mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditentukan. 

2. Aktivitas  



33 
 

 

Pembelajaran bukan saja menghafal fakta atau sekedar informasi, tetapi 

pembelajaran adalah berbuat untuk memperoleh pengalaman baru. Oleh karena itu 

strategi pembelajaran harus dapat mendorong anak didik untuk banyak melakukan 

uji coba dan permainan-perminan baru, meliputi aktifitas yang bersifat psikis 

seperti aktifitas mental.  

3. Individualitas 

Pembelajaran adalah usaha mengembangkan setiap individu anak didik, 

sebaiknya standar keberhasilannya ditentukan oleh standar keberhasilan guru, 

semakin tinggi standar keberhasilan, semakin berkualitas proses pembelajaran. 

4. Integritas 

Pembelajaran bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif saja, 

tetapi harus mengembangkan aspek lain, yaitu aktif dan psikomotor. Oleh karena 

itu strategi pembelajaran harus mengembangkan aspek-aspek tersebut secara 

integritas.  

5. Interaktif  

Interaktif mengandung makna bahwa mengajar bukan hanya sekedar 

menyampaikan pengetahuan diri guru ke anak didik, melainkan mengajar sebagai 

proses mengatur lingkungan yang dapat merangsang anak untuk belajar. Dengan 

demikian anak akan berkembang baik mental maupun intelektual. 

6. Inspiratif  

Inspiratif mengandung makna agar setiap anak didik selalu mencoba dan 

melakukan hal-hal yang baru dengan mendapatkan informasi dan dapat 

memecahkan masalahnya sendiri.  
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7. Menyenangkan  

Menyenangkan mengandung makna bahwa pembelajaran untuk anak didik 

terbebas dari rasa takut dan menegangkan. Oleh karena itu, guru harus 

mengupayakan situasi pembelajaran yang menyenangkan, dimulai dengan penataan 

lingkungan main yang apik dan menarik, serta memenuhi unsur kesehatan.  

8. Menantang  

Menantang mengandung makna bahwa pembelajaran adalah proses yang 

menantang anak didik untuk mengembangkan kemampuan berpikir untuk 

merangsang kerja otak secara maksimal. Apabila hendak memberikan informasi, 

guru harus mampu membangkitkan anak didik untuk berfikir sebelum mengambil 

keputusan. 

9. Motivasi 

Motivasi mengandung makna dorongan dari dalam jiwa anak didik untuk 

bertindak atau melakukan sesuatu. Oleh karena itu, guru harus mampu 

menunjukkan kepada anak pentingnya sebuah pengalaman dan materi belajar untuk 

kebutuhan dirinya. Dengan demikian anak belajar tidak sekedar memperoleh nilai 

atau pujian melainkan didorong oleh rasa ingin tahu sesuai dengan kebutuhannya.  

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip 

pembelajaran PAUD diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Belajar melalui bermain, supaya anak tidak merasakan beban pikiran terhadap 

materi pelajaran yang diberikan oleh guru.   
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2. Berorientasi pada perkembangan anak, kebutuhan anak,  pengembangan nilai 

karakter, dan kecakapan hidup, serta berorientasi pada tujuan pembelajaran yang 

telah ditetapkan.  

3. Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan , menantang, dan memotivasi anak didik untuk berpartisipasi 

aktif, kreatif dan mandiri sesuai dengan bakat dan minat anak, perkembangan 

fisik, serta psikologis anak.  

4. Pemanfaatan media belajar, sumber belajar, dan narasumber yang bertujuan agar 

proses pembelajaran lebih konstektual dan bermakna.  

Prinsip-prinsip pembelajaran PAUD di atas, diharapkan dapat menampung 

berbagai karakteristik anak supaya tumbuh dan berkembang ke ranah yang lebih 

baik dan positif, serta dapat melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi sampai 

nantinya diimplementasikan dalam masyarakat. Selain itu, dapat menjadi pedoman 

guru untuk lebih aktif dan inovatif dalam mendidik anak-anak. Salah satunya, 

dalam menggunakan media pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan agar 

anak lebih termotivasi dan bersemangat dalam belajar. 

2.2.2 Pembelajaran Bahasa Arab di TK 

Seiring dengan perkembangan teknologi, bahasa Arab juga mengalami 

kemajuan khususnya dalam sistem pembelajaran. Secara kelembagaan, 

pembelajaran bahasa Arab mengalami perkembangan dari pembelajaran yang 

bersifat ekslusif menuju pembelajaran yang bersifat inklusif. Artinya, apabila pada 

awalnya bahasa Arab hanya diajarkan di lembaga-lembaga keagamaan, misalnya 

surau, madrasah, pondok pesantren, dan perguruan tinggi islam, maka sejak tahun 
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80-an bahasa Arab sudah diapresiasi oleh lembaga-lembaga non keagamaan, 

misalnya di lembaga pendidikan yang di bawah pengelolaan kementrian pendidikan 

nasional, misalnya di SD, SMP, SMA, SMK, dan Perguruan Tinggi. Bahkan 

beberapa Taman Kanak-kanak (TK) atau Raudhatul Athfal (RA) telah 

membelajarkan bahasa Arab sekalipun dalam bentuk yang sederhana (Ainin, 2013 

: 3).  

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 

menyatakan pembelajaran adalah “proses interaksi peserta didik dengan pendidik 

dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar”. Pembelajaran sebagai proses 

belajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreatifitas berpikir yang 

dapat meningkatkan kemampuan berpikir anak, serta dapat meningkatkan 

kemampuan mengkonstruksikan pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan 

penguasaan yang baik terhadap materi pelajaran.  

Pembelajaran merupakan sebuah sistem, yaitu terdiri dari berbagai unsur 

dan komponen yang saling terkait dan saling memengaruhi. Pembelajaran sebagai 

sistem, setidaknya terdiri dari peserta didik, pendidik, materi, metode, evaluasi 

(Munir 2017: 5).  

Belajar bahasa Arab pada hakikatnya adalah belajar menggunakan bahasa 

Arab untuk keperluan sosial. Pada sisi lain, pembelajaran bahasa Arab merupakan 

kemahiran berkomunikasi sosial menggunakan bahasa Arab (Asrori 2013: 3). 

Pembelajaran bahasa Arab berarti pembelajaran aspek-aspek dari bahasa Arab itu 

sendiri, dan setiap aspek kebahasaan itu mempunyai karakteristik sendiri-sendiri 

yang berbeda satu dengan yang lainnya (Munir 2017: 6). 
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Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembalajaran 

bahasa Arab adalah proses belajar mengajar aspek-aspek bahasa Arab antara 

pendidik dan peserta didik yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan dan 

kemahiran berbahasa Arab baik secara lisan maupun tulisan.  

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 usia dini (pra 

sekolah) tanpa adanya unsur paksaan. Alasannya adalah anak usia pra sekolah yaitu 

berdasarkan hasil riset otak mutakhir, perkembangan otak 95% 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 sel otak 

(Anggaini dalam Zukhaira 2011). 

2.2.2.1 Tujuan Pembelajaran Bahasa Arab di TK/RA 

Masita, dkk (2016: 2) mengatakan bahwa pengajaran bahasa Arab di 

Taman Kanak-kanak ini bertujuan untuk memberikan bekal bahasa asing dalam 

bentuk yang sangat sederhana yaitu dalam bentuk penguasaan kosakata, karena 

kosakata sangat memegang peranan penting dalam bahasa asing, terlebih dalam 

proses belajar mengajar bahasa Arab. Pada anak usia dini pembelajaran bahasa 

Arab sangat perlu di tanamkan untuk membentuk kebiasaan yang Islami dan secara 

umum tujuan Pengembangan Kehidupan Beragama (PKB) di Taman Kanak-kanak 

adalah menanamkan benih-benih keimanan dan ketaqwaan sedini mungkin dalam 
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kepribadian anak sebagaimana terlihat dalam perkembangan kehidupan jasmaniah 

dan rohaniah sesuai dengan tingkat perkembanganya. 

Pembelajaran bahasa Arab di RA kelompok B di Kota Semarang 

menggunakan kurikulum 2013. Untuk mencapai Kompetensi Dasar (KD) pada 

Kompetensi inti (KI) 1 dan 2 yaitu KI sikap spiritual dan KI sikap sosial dilakukan 

secara tidak langsung, akan tetapi KI 3 dan 4 yaitu KI pengetahuan dan KI 

keterampilan dilakukan secara langsung memalui pembiasaan dan keteladanan. 

Dengan kata lain, sikap positif anak akan terbentuk ketika anak memiliki 

pengetahuan dan mewujudkan pengetahuan itu dalan bentuk hasil karya, unjuk 

kerja, dan perilaku sehari-hari.  

Berikut ini Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) mata 

pelajaran bahasa Arab di TK/RA Kelompok B yang tercantum dalam panduan 

pendidik kurikulum 2013 PAUD Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia 2014. 

Tabel 2.2 Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) TK Kelompok B 

KOMPETENSI INTI  KOMPETENSI DASAR 

3. Mengenal diri, keluarga, teman, 

pendidik, lingkungan sekitar, 

agama, teknologi, seni, dan budaya 

di rumah, tempat bermain dan 

satuan PAUD dengan cara: 

mengamati dengan indera (melihat, 

mndengar, menghidu, merasa, 

meraba); menanya; mengumpulkan 

infromasi; menalar; dan 

mengkomunikasikan melalui 

kegiatan bermain 

3.3 Mengenal anggota tubuh, fungsi, 

dan gerakannya untuk 

pengembangan motorik kasar dan 

motorik halus  

3.6 Mengenal benda-benda 

disekitarnya (nama, warna, 

bentuk, ukuran, pola, sifat, suara, 

tekstur, fungsi, dan ciri-ciri 

lainnya) 

3.7 Mengenal lingkungan sosial 

(keluarga, teman, tempat tinggal, 

tempat beribadah, budaya, 

transportasi) 
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KOMPETENSI INTI KOMPETENSI DASAR 

 

 3.8  Mengenali lingkungan alam 

(hewan, tanaman, cuaca, tanah  

air, batu-batuan, dll) 

3.9 Mengenal teknologi sederhana 

(peralatan rumah tangga, 

peralatan bermain, perlatan 

pertukangan, dll) 

4. Menunjukkan yang diketahui, 

dirasakan, dibutuhkan, dan 

dipikirkan melalui bahasa, musik, 

gerakan, dan karya secara produktif 

dan kreatif, serta mencerminkan 

perilaku anak berakhlak mulia  

4.6 Menyampaikan tentang apa dan 

bagaimana benda-benda di sekitar 

yang dikenalnya (nama, warna, 

bentuk, ukuran, pola, sifat, suara, 

tekstur, fungsi, dan ciri-ciri 

lainnya) melalui berbagai hasil 

karya. 

4.7 Menyajikan berbagai karyanya 

dalam bentuk gambar, bercerita, 

bernyanyi, gerak tubuh, dll tentang 

lingkungan sosial (keluarga, 

teman, tempat tinggal, tempat 

ibadah, budaya, transportasi) 

4.8 Menyajikan berbagai karyanya 

dalam bentuk gambar, bercerita, 

bernyanyi, gerak tubuh, dll tentang 

lingkungan alam (hewan, tanaman, 

cuaca, tanah air, batuan-batuan, 

dll) 

4.15 Menunjukkan karya dan aktivitas 

seni dengan menggunakan 

berbagai media  

 

Dari tabel di atas, dapat dikatakan bahwa anak harus memiliki sikap kreatif 

dan produktif. Hal ini dibuktikan dengan menunjukkan karya dan aktifitas seni 

dengan menggunakan berbagai media. 

2.2.3 Pengenalan Bahasa Melalui Kosakata 

Mc Laughlin dan Ganesee dalam penelitiannya menyatakan bahwa anak-

anak lebih cepat memperoleh bahasa tanpa kesukaran daripada orang dewasa. 

Pendapat ini di dukung oleh Joan Beck (1998) (dalam Masita, dkk 2016: 2) yang 
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menyatakan bahwa anak akan menggunakan bahasa dengan baik sebelum umur 

lima tahun, ia juga belajar bahasa lebih mudah pada tahun-tahun ini dibandingkan 

pada masa berikutnya oleh keadaan fisik otaknya yang sedang berkembang.   

Pada prinsipnya tujuan pengajaran bahasa adalah agar para anak terampil 

berbahasa, yaitu terampil menyimak, terampil berbicara, membaca, dan menulis. 

Kualitas keterampilan berbahasa seseorang bergantung kepada kuantitas dan 

kualitas kosakata yang dimilikinya. Semakin kaya kosakata yang kita miliki, 

semakin besar pula kemungkinan kita terampil berbahasa (Tarigan 2011: 2) 

Pada usia dini pengembangan kosakata pada anak sangatlah penting. 

Terdapat indikasi bahwa anak yang dengan kosakata lebih banyak akan lebih 

popular dikalangan teman-temannya. Diperkirakan terjadi penambahan lima kata 

perhari di usia 1,5-6 tahun. Pemahaman kata bertambah tanpa pengajaran langsung 

orang dewasa. Anak pra sekolah dapat menjelaskan siapa, apa, kapan, dimana, 

untuk apa, untuk siapa, tetapi biasanya mereka belum memahami pertanyaan 

bagaiamna mengapa atau menjelaskan proses. Anak akan mengembangkan kosa 

katanya melalui cerita yang dibacakan orang tuanya. Begitu kosakata berkembang, 

kebutuhan untuk mengorganisasikan kosakata akan lebih meningkat (Astuti, 2013: 

65-66). 

Ada dua cara yang digunakan oleh anak-anak ketika mempelajari kata-

kata. Pertama, mereka mendengar kata-kata tersebut dari orang tua, anak-anak yang 

lebih tua, teman sepermainan. Kedua, mereka mengalaminya sendiri, seperti 

mereka mengatakan benda-benda, mereka memakannya, merabanya, menciumnya, 
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dan meminumnya. Kosakata mereka dibatasi oleh pengalaman-pengalaman mereka 

dan model-model yang tersedia (Dale [et al] dalam Tarigan, 2011 : 5-6). 

Menurut Khomaeny dan Hamzah (2019: 37) dalam aspek penguasaan 

bahasa, anak umur 1 tahun sudah menguasai 40 kata dan beberapa bulan kemudian 

menjadi ratusan. Menurut Tomkins kosakata anak akan bertambah banyak 

sebanyak 3000 pertahun.  

Salah satu karakteristik anak adalah bahwa pengetahuan mereka masih 

sangat terbatas pada lingkungan hidup mereka sehari-hari. Berdasarkan hal 

tersebut, maka materi pelajaran sebaiknya dipilihkan hal-hal yang terkait dengan 

lingkungan mereka . misalnya tentang diri mereka sendiri, orang tua (bapak/ibu), 

saudara kandung, rumah dan isinya, binatang periaraan, mainan, lingkungan 

sekolah, dan teman bermain (Zukhaira, 2011).  

Maka dari itu dalam memperkenalkan kosakata bahasa asing dalam hal ini 

bahasa Arab guru diharapkan dapat mengemas model pembelajaran yang unik dan 

menarik salah satunya melalui media pembelajaran. Sehingga anak dapat lebih 

mudah dalam menghafal kosakata tanpa merasa menjadi beban pikiran saat 

mempelajarinya.  

2.2.4  Media Pembelajaran 

Menurut Arsyad (2013), dalam pembelajaran guru diharapkan mampu 

menyajikan bahan-bahan yang disampaikan secara efisien, dalam waktu yang 

pendek tetapi tetap banyak informasi yang disajikan. Posisi waktu tersebut akan 

menyebabkan kesiapan psikologis dan energi anak untuk menyerap informasi dari 

guru. Oleh sebab itu, dalam menyampaikan bahan ajar guru memerlukan bantuan 
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media agar lebih efektif dalam menyamapikan bahan dan informasi pengetahuan, 

serta memiliki daya tarik bagi para anak untuk memperhatikannya. 

2.2.4.1 Pengertian Media Pembelajaran  

Kata media berasal dari bahasa latin medius yang secara harfiah berarti 

tengah, perantara, atau pengantar. Dalam bahasa Arab media adalah perantara 

 atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Media (وسائل)

merupakan sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran 

dan perasaan bagi penggunanya (Satrianawati 2018: 8). 

Menurut Gerlach & Ely (dalam Arsyad 2013: 3) mengatakan bahwa media 

apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang 

mebangun kondisi yang membuat anak mampu memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, atau sikap. Dalam pengetian ini, guru, buku, teks, dan lingkungan 

sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses 

belajar mengajar cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau 

elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual 

dan verbal. 

Menurut AECT (Association of Education and Communication 

Technology) (dalam Zukhaira 2018: 5) pengertian media mengarah pada sesuatu 

yang mengantar/meneruskan informasi (pesan) antar sumber (pemberi pesan) dan 

penerima pesan.  

Sedangkan pembelajaran adalah suatu kegiatan yang melibatkan seseorang 

dalam upaya memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai positif dengan 
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memanfaatkan berbagai sumber untuk belajar (Susilana dan Riyana dalam 

Satrianawati 2018: 7).  

Dalam kegiatan belajar mengajar, sering pula pemakaian kata media 

pembelajaran atau (التعليمية  )الوسائل  digantikan dengan istilah-istilah seperti alat 

pandang dengar, bahan pengajaran (instructional material), komunikasi oandang-

dengar (audio-visual communication), pendidikan alat peraga pandang (visual 

education), teknologi pendidikan (educational technology), alat peraga   وسائل(

   .)الوسائل التوخيحية( dan media penjelas اإليضاح(

Media pembelajaran adalah segala bentuk dan saluran yang dapat dipakai 

untuk menyajikan informasi atau pesan pembelajar dari pembelajaran sebagai 

sumber pesan kepada pembelajar sebagai penerima pesan, dengan harapan 

pembelajar lebih aktif dan lebih termotivasi untuk belajar dalam upaya mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Media pembelajaran dalam pengertian 

ini dapat berupa orang, alat, atau bahan (Zukhaira 2018: 7).  

 للوسائل التعليمية قيمة كبرية يف عملية التعلم وهي جزء ال يتجزأ من التدريس الفعال 
Alat bantu mengajar memiliki nilai besar dalam proses pembelajaran dan 

merupakan bagian integral dari pengajaran yang efektif (Ar-Ratsi’ 2018: 17).  

Yusuf (2008: 36) mengungkapkan pengertian media pembelajaran adalah: 

"كل ما يستخدمه املعلم من أجهزة وأداوات ومواد وغريها, داخل حجرة الدراسية أو خارجها, لنقل 
 ت تعليمية حمددة إىل املعلم بسهولة ويسر ووضوح, مع االقتصاد يف الوقت واجلهد املبذول".خريا
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“Setiap peralatan dan material lain yang digunakan oleh guru, di dalam atau di luar 

sekolah untuk mentransfer pengalaman belajar dengan mudah dan jelas, ekonomis, 

hemat waktu dan usaha”.  

Dari penjelasan di atas, maka disimpulkan bahwa media pembelajaran 

adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk meyampaikan pesan atau 

informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan 

minat anak untuk belajar lebih giat, serta menjadikan proses pembelajaran lebih 

efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran.  

4.2.4.3  Tujuan Media Pembelajaran  

Tujuan utama penggunaan media pembelajaran adalah agar pesan atau 

informasi yang dikomunikasikan tersebut dapat diserap semaksimal mungkin oleh 

para anak sebagai penerima informasi. Terkait dengan proses pembelajaran bahasa 

Arab (bahasa apapun), dimana pembelajar akan dibekali atau belajar keterampilan 

berbahasa dengan cara berlatih secara terus menerus untuk memeperoleh 

keterampilan tersebut. Padahal berlatih secara berkesinambungan adalah hal yang 

membosankan, sehingga kehadiran media dalam proses belajar bahasa sangat 

membantu untuk tetap menjaga gairah belajar anak (Soeparno dalam Rosyidi 2017 

: 28). 

Perlu ditekankan bahwa media pembelajaran masa kini, selain berguna 

sebagai penyampai informasi juga dikembangkan dengan tujuan untuk 

mengorganisir proses pembelajaran itu sendiri. Oleh karena itu, media 

pembelajaran juga memberikan dukungan dan panduan bagi peserta (Kustiawan, 

2016: 12). 
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 أمهية الوسائل التعليمية منهم:(  17: 2018)  ثقال الر 
 تساعد على تثبيت املعلومات يف أذهان التلميذات -1
 على حتريك واستثارة التفكري لدى املتعلمني وتشويقهم إىل التعلمتعمل   -2
 تساعد على إاثرة نشاط املتعلمني وتشجيعهم على املشاركة والنقاش والتفاعل  -3
 توفر الوقت واجلهد الذي تبذله املعلمة, سواء يف توصل املعلومة -4
  تبسط املعلومات الصعبة, وتوضحها -5

Ar-Ratsi’ )2018: 17) mengatakan pentingnya media pembelajaran 

diantaranya adalah: 

1. Membantu menyampaikan informasi pada siswa 

2. Berfungsi merangsang pemikiran peserta didik dan mendorong mereka untuk 

belajar 

3. Membantu merangsang aktivitas peserta didik dan mendorong peserta didik 

untuk berpartisipasi, berdiskusi dan berinteraksi 

4. Menghemat waktu dan upaya guru dalam menyampaikan informasi 

5. Menyederhanakan dan memperjelas informasi yang sulit  

Oleh karena itu untuk mempermudah mencapai tujuan pembelajaran yang 

telah ditentukan, media pembelajaran menjadi salah satu alat penyampai informasi 

atau materi pelajaran dari guru kepada anak guna menjadikan proses pembelajaran 

menjadi lebih bergairah dan juga bervariatif.  

3.2.4.3  Macam-Macam Media Pembelajaran 

Menurut Gagne’ dan Briggs (dalam Arsyad 2013: 4), secara implisit 

mengatakan bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan 

untuk menyampaikan isi materi pengajaran, yang terdiri dari buku, tape recorder, 



46 
 

 

kaset, video camera, video recorder, film, slide (gambar bingkai), foto, gambar, 

grafik, televisi, dan komputer.  

Suyanto (dalam Rosyidi 2017 : 43), mengelompokkan media pembelajaran 

dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu: alat bantu dengar (audio aids), alat 

bantu pandang (visual aids), dan alat bantu pandang-dengar (audio-visual aids).   

Sedangkan menurut Nuha (2016: 264) membagi media menjadi tiga 

bagian, yaitu: 

1. Media Berdasarkan Jenisnya 

 Dilihat dari segi jenisnya media pembelajaran ada tiga macam. Diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

a. Media Audio atau Auditif 

Media audio adalah media yang bentuk sarana penyampai, pembawa, dan 

pengantar pesannya ditangkap melalui indra pendengar. Dengan media audio, 

biasanya pendengar lebih cenderung untuk berpartisiapsi, bergembira, meresapi 

makna suaranya, bersedih, dan lain sebagainya.  

Sedangkan menurut Sumarsono dan Hasanah (2018: 5) media audio adalah 

alat yang dapat membantu menstimulasi indera pendengaran pada waktu proses 

penyamapain materi pembelajaran. Diantara media audio ini adalah televisi, radio, 

MP3, tape recorder, piringan hitam, dan lain-lain.  

b. Media visual  

 Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indra penglihatan. 

Sedangkan menurut Sumiharsono dan Hasanah (2018: 5) media visual adalah 
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media yang mambantu menstimulasi mata (penglihatan) pada waktu terjadinya 

proses pembelajaran. Media visual dibagi menjadi 2, yaitu: 

1. Alat yang diproyeksikan. Misalnya, slide, film, film strip, dan sebagainya. 

2. Alat-alat yang tidak diproyeksikan: 

a. Dua dimensi. Misalnya, gambar, peta, bagan, dan sebagainya. 

b. Tiga dimensi. Misalnya bola dunia, boneka, dan sebagainya.  

c. Media Audiovisual 

 Media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan gambar. 

Artinya, media ini didapatkan dari hasil penggabungan antara audio dan visual. 

Media ini termasuk media yang paling bagus serta mempunyai kemampuan dan 

kualitas yang lebih baik, yang tentunya didasari teknik penggunaan dan 

penyamapiannya.  

Media ini dibagi kedalam dua bagian, diantaranya yaitu: 

1) Audiovisual Diam 

Media audiovisual diam adalah media yang menampilkan suara dan 

gambar diam seperti film bingkai suara (sound slide), film rangaki suara, dan cetak 

suara. 

2) Audiovisual Gerak 

Media audio visual gerak adalah media yang dapat menampilkan unsur 

suara dan gambar yang bergerak seperti film suara dan video-cassette. 

Sedangkan menurut Arsyad (2014: 31) media audiovisual atau teknologi 

audio-visual yaitu cara mengahsilkan atau menyampaikan materi dengan 

menggunakan mesin-mesin mekanis atau elektronik untuk menyajikan pesan-pesan 
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audio visual. Pengajaran melalui audio-visual jelas bercirikan pemaikaian 

perangkat keras seperti mesin proyektor film, tape recorder dan proyektor visual 

lebar.  

2. Media Berdasarkan Daya Liputnya 

Dilihat dari aspek daya liputnya, media dibagi tiga. Diantaranya adalah 

sebagai berikut. 

a. Media dengan daya liput luas dan serentak. 

Penggunaan media ini tidak terbatas pada tempat dan ruang, serta dapat 

menjangkau  jumlah anak didik yang banyak dalam waktu yang sama. Adapun 

contoh dari media jenis ini adalah televisi dan radio. 

b. Media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat.  

Dalam penggunannya, media ini dibutuhkan ruang dan tempat yang 

khusus. Adapun contoh dari media ini adalah film, sound, slide, dan film bingkai.  

c. Media untuk pengajaran individual.  

Media ini penggunannya hanya untuk seorang diri. Yang termasuk dalam 

jenis media ini adalah modul berprogram dan pengajaran melalui komputer.  

2.  Media Berdasarkan Bahan Pembuatannya 

Dilihat dari segi bahan pembuatnnya, media terbagi menjadi dua, yaitu 

media sederhana dan media komples.  

a. Media sederhana 

Media ini bahan dasarnya mudah diperoleh, dan harganya terjangkau dan 

murah. Selain itu, media I ni juga mudah dibuat dan gampang digunakan. 

b. Media kompleks. 
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Bahan dan alat pembuatan media ini tergolong sulit diperoleh, dan 

harganya juga cukup mahal. Selain itu, memerlukan keterampilan yang memadai 

untuk menggunakan media jenis ini. 

Brets (dalam Nuha 2016: 273) mengklasifikasikan media dengan 

mendasarkan pada tiga ciri, yaitu suara (audio), bentuk (visual), dan gerak (motion). 

Berdasarkan hal tersebut, Brets membagi media sebagai berikut. 

a. Media audio-motion-visual. Media ini mempunyai suara dan gerakan, serta 

objeknya dapat dilihat. Media tersebut paling lengkap. Adapun jenis media yang 

termasuk dalam jenis ini adalah televisi, video, tape, dan film gerak. 

b. Media audio-still-visual. Media ini adalah media yang mempunyai suara, 

objeknya dapat dilihat, tetapi tidak mempunyai gerakan. Media jenis ini terdiri 

atas film strip bersuara, slide bersuara, dan rekaman televise dengan gambar 

tidak bergambar (television still recordings). 

c. Media audio-semi-motion. Media ini mempunyai suara dan gerakan, tetapi tidak 

bisa menampilkan gerakan secara utuh. Salah satu media yang tergolong jenis 

ini adalah papan tulis jarak jauh (tele-backboard). 

d. Media motion-visual. Media ini mempunyai gambar objek bergerak, tetapi tidak 

mempunyai suara. Media yang termasuk dalam jenis ini adalah film bisu yang 

bergerak. 

e. Media still-visual. Jenis media ini mempunyai objek, tetapi tidak mempunyai 

gerakan. Contoh media ini adalah film strip dan slide tanpa suara. 

f. Media audio. Media ini hanya menggunakan suara, seperti radio, telepon, dan 

audio-tape. 
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g. Media cetak. Media ini tampil dalam bentuk bahan-bahan tercetak atau tertulis. 

Misalnya, buku, modul, pamflet, dan lain sebagainya. 

Satrianawati (2018: 10) mengaklasifikasikan pembagian media 

pembelajaran sebagai berikut: 

1. Media visual 

Media visual adalah media yang visa dilihat. Media ini mengandalkan 

indra penglihatan. Contoh: media foto, gambar, komik, gambar tempel, poster, 

majalah, buku, miniatur, alat peraga, dan sebagainya. 

2. Media audio 

Media audio adalah media yang bisa didengar. Media ini mengandalkan 

indra telinga sebagai salurannya. Contohnya: suara, musik dan lagu, alat musik, 

siaran radio, dan kaset suara, atau CD dan sebagainya. 

3. Media audio visual 

Media audio visual adalah media yang bisa didengar dan dilihat secara 

bersamaan. Media ini menggerakkan indra pendengaran dan oenglihatan secara 

bersamaan. Contohnya: media drama, pementasan, film, televisi dan media yang 

sekarang menjamur, yaitu VCD.  

4. Multimedia 

Multimedia adalah semua jenis media yang terangkum menjadi satu. 

Contohnya: internet, belajar dengan menggunakan media internet artinya 

mengaplikasikan semua media yang ada, termasuk pembelajaran jarak jauh.  

Dari beberapa pendapat di atas, macam-macam media pembelajaran secara 

umum terbagi menjadi tiga bagian, yaitu media audio (alat bantu dengar), media 
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visual (alat bantu melihat), dan media audio-visual alat bantu mendengar dan 

melihat). Dan seiring dengan perkembangan zaman, media pembelajaran juga 

berkembang salah satunya ada multimedia, media visual 3 dimensi, dan sebagainya. 

2.2.5 Lauhul Qilab (Flip Chart)  sebagai Media Pembelajaran 

Berdasarkan penjelasan macam-macam di atas, maka media Lauhul Qilab 

(Flip Chart)  termasuk dalam kategori media visual, karena media ini berisi gambar 

dan tulisan yang mengandalkan indera penglihatan. 

2.2.5.1  Pengertian Flip Chart 

Flip chart secara sederhana merupakan lembaran-lembaran kertas 

menyerupai album atau kalender berukuran 50 x 75 cm, atau ukuran yang lebih 

kecil 21 x 28 cm. Hal ini sejalan dengan pendapat Praptono (1997: 36) bahwa  flip 

chart merupakan media dua dimensi non proyeksi yang terdiri dari lembaran kertas 

yang disusun tumpang tindih dan salah satu sisi pendek dibagian atas dijepit pada 

kerangka yang berkaki. (https://www.tintapendidikanindonesia.com/2017/12/ 

mediapembelajaran-flipchart.html. Diakses pada tanggal 7 Januari 2020. Pukul 

21.35). 

Menurut Eliyawati (dalam Mukaromah 2014: 23) menyebutkan bahwa flip 

chart merupakan lembaran kertas yang berisi pesan atau bahasan pelajaran yang 

tersusun rapi dan baik. Pesan penyajian dalam flip chart dapat berupa gambar, 

diagram, huruf, maupun angka. Flip chart yang baik harus dapat dimengerti oleh 

anak, sederhana (tidak rumit dan berbelit-belit) serta up to date.  

Flip Chart atau dalam bahasa Arab disebut dengan Lauhul Qilab (Flip 

Chart)  merupakan lembaran-lembaran kertas yang disatukan menggunakan benda 

https://www.tintapendidikanindonesia.com/2017/12/%20mediapembelajaran-flipchart.html
https://www.tintapendidikanindonesia.com/2017/12/%20mediapembelajaran-flipchart.html
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khusus (Penjepit, Spiral) sehingga menyerupai album atau kalender. Lembaran-

lembaran kertas inilah yang akan diisi dengan informasi-informasi atau pesan-pesan 

baik berupa gambar maupun simbol-simbol yang dicantumkan dalam bentuk visual 

(Mulyadi 2017: 29).  

Sadiman, dkk (dalam Mukaromah 2014: 24) menyebutkan bahwa bagian-

bagian dari pesan yang disampaikan melalui flip chart ditulis atau dituangkan dalam 

lembaran tersendiri. Lembaran-lembaran tersebut dibendel menjadi satu, sehingga 

dalam penggunaannya tinggal membalik satu persatu dengan bagian pesan yang 

ingin disampaikan.  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa media 

flip chart atau lauhul qilab merupakan salah satu media visual yang berasal dari 

lembaran-lembaran kertas dan dijepit dengan penjepit khusus atau spiral yang berisi 

pesan atau materi pelajaran yang akan disampaikan. Cara penggunannya seperti 

kalender yaitu dapat dibolak balik dari lembar awal hingga lembar akhir sesuai 

dengan pesan yang ingin disampaikan.  

2.2.5.2  Kelebihan dan Kekurangan media Flip Chart 

Pada penggunaan media flip chart memiliki sejumlah kelebihan, antara 

lain: 

1. Mampu menyajikan pesan pembelajaran atau informasi secara ringkas, praktis, 

dan bertahap. 

2. Bahan pembuatan relatif murah. 

3. Dapat digunakan di dalam maupun di luar ruangan. 

4. Menghemat waktu guru untuk tidak menulis di papan tulis. 
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Adapun kekurangan penggunaan media flip chart, di antaranya: 

1. Membutuhkan waktu untuk mempersiapkan media, seperti dalam pembuatan alat 

penyangga dan mencari objek gambar yang relevan. 

2. Flip chart relatif hanya cocok untuk pembelajaran pada kelompok kecil. 

3. Penggunaan flip chart hanya digunakan sesuai dengan jarak maksimum anak 

dalam melihat. 

4. Perlu keterampilan menggambar atau mendesain.  

(https://www.tintapendidikanindonesia.com/2017/12/media-pembelajaran-flip-

chart.html. Diakses pada tanggal 7 Januari 2020). 

Kelebihan dan kekurangan di atas, menjadi salah satu pertimbangan 

peneliti dalam merancang media Lauhul Qilab (Flip Chart) yang akan 

dikembangkan.  

2.2.5.3  Lauhul Qilab (Flip Chart)  sebagai Media Pengenalan Kosakata Bahasa 

Arab untuk Anak TK/RA 

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengembangkan media Lauhul Qilab 

(Flip Chart)  yang dimodifikasi menjadi 3D dan di setiap temanya memuat judul 

setiap tema kosakata bahasa Arab, mufradat, gambar yang terkait dengan mufradat, 

terjemahan bahasa Indonesia, bacaan ensiklopedia, cerita terkait dengan mufradat, 

serta ciri-ciri dari mufradat tersebut. Media ini akan disajikan dengan tampilan 

warna, gambar, bentuk, serta latihan uji (evaluasi) yang divariasikan dengan 

permainan-permainan pembelajaran bahasa Arab. Bentuk 3D disini menyerupai 

bentuk desain scrapbook. Dengan bentuk media 3D anak akan lebih interaktif pada 

https://www.tintapendidikanindonesia.com/2017/12/media-pembelajaran-flip-chart.html
https://www.tintapendidikanindonesia.com/2017/12/media-pembelajaran-flip-chart.html
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saat menggunakan media Lauhul Qilab (Flip Chart). Sehingga anak akan lebih 

tertarik dan lebih termotivasi untuk belajar bahasa Arab. 

Peneliti akan membuat empat media Lauhul Qilab (Flip Chart) dengan 

tema yang berbeda-beda, yaitu tema 1: alat transportasi, tema 2: profesi, tema 3: 

tanaman, dan tema 4: alam semesta. Tema ini dipilih karena termasuk materi 

semester genap yang tertera dalam Promes (Program Semester) kelompok usia 5-6 

tahun atau kelompok B TK/RA. Adapun bentuk konkret dari media ini akan 

disesuaikan dengan kebutuhan guru dan anak yang akan diketahui melalui angket 

kebutuhan yang disebarkan peneliti kepada guru TK/RA di sekolah-sekolah yang 

menjadi subjek penelitian.  

Berikut adalah contoh bentuk media Lauhul Qilab (Flip Chart)  yang akan 

dikembangkan: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Contoh bentuk media Lauhul Qilab (Flip Chart)  

Gambar di atas merupakan bentuk media lauhul qilab (flip chart) yang 

akan dikembangkan oleh peneliti. Cara penggunaan media tersebut adalah dibolak 

balik seperti kalender dan satu media terdiri 5 lembar halaman.  
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Gambar 2.2 Contoh bentuk isi media Lauhul Qilab (Flip Chart)  

Gambar tersebut merupakan contoh dari isi media Lauhul Qilab (Flip 

Chart) . Isi media tersebut berbentuk tiga dimensi atau seperti scrapbook. Setiap 

lembarnya terdiri dari pengenalan kosakata dan dua evaluasi dengan bentuk 

permainan yang berbeda-beda.  
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BAB 5 

PENUTUP 

Pada bab ini akan dipaparkan simpulan dan saran. Simpulan dari penelitian 

ini merupakan garis besar dari pembahasan rumusan masalah yang diangkat oleh 

peneliti. Adapun saran ditujukan kepada pihak-pihak terkait yang dapat 

memperbaiki kualitas pendidikan melalui penelitian serupa atau berkaitan dengan 

media pembelajaran.  

 

5.1  Simpulan  

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

dilakukan oleh peneliti dengan judul “Pengembangan Media Lauhul Qilab (Flip 

Chart) untuk Pengenalan Kosakata Bahasa Arab pada Anak TK/RA” diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Hasil analisis kebutuhan guru yang dilakukan melalui proses observasi, 

wawancara, dan angket menunjukkan bahwa guru jarang sekali menggunakan 

media untuk pengenalan kosakata bahasa Arab. Guru lebih sering mengenalkan 

kosakata bahasa Arab melalui lagu dan juga gerakan, itupun hanya kosakata 

keseharian yang diajarkan. Di sekolah juga disediakan kartu gambar dalam 

belajar bahasa Arab dan Inggris, namun guru kurang memaksimalkan dalam 

penggunaanya, sehingga kartu gambar banyak yang hilang dan tidak digunakan 

lagi. Dari analisis kebutuhan juga juga dinyatakan bahwa guru sangat 

membutuhkan media berbentuk visual 3 dimensi supaya lebih bervariasi dalam 

menggunakan media pembelajaran dan lebih menarik anak dalam belajar bahasa 
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Arab. Hal ini dapat ditunjukkan dengan presentase angket kebutuhan terhadap 3 

guru, 2 guru (66,6%) memilih setuju, dan 1 guru (33,3%) memilih sangat setuju.  

2. Purwarupa dari media Lauhul Qilab (Flip Chart) adalah media ini berbentuk 

seperti kalender duduk dengan dijilid spiral, dalam penggunaanya dapat 

diberdirikan dan juga ditidurkan. Media ini berisi 7 lembar yang terdiri dari 

halaman depan yaitu judul tan tema kosakata, petunjuk penggunaan, 4 lembar 

sajian kosakata, dan profil pengembang. Media Lauhul Qilab (Flip Chart) 

dirancang dengan berbagai ilustrasi gambar yang menarik dan juga bentuk 

permainan 3 dimensi yang disesuaikan dengan kebutuhan anak usia dini dalam 

belajar bahasa Arab. Pada setiap sajian kosakata terdapat ciri-ciri atau rambu-

rambu anak dalam menebak kosakata. Variasi lain dari pengenalan kosakata 

pada media ini yaitu terdapat ensiklopedia dan juga nyanyian terkait dengan 

kosakata yang disajikan. Adanya evaluasi kosakata juga dapat membuat anak 

lebih mudah mengingat atau menghafal kosakata seperti merangkai huruf dari 

kosakata, menebalkan, dan menulis ulang kosakata yang disajikan. Media 

Lauhul Qilab (Flip Chart) berguna untuk meningkatkan ketertarikan anak dan 

semangat dalam belajar bahasa Arab dan juga meningkatkan kreativitas anak 

melalui latihan-latihan yang menyenangkan.  

3. Hasil validasi ahli dan revisi terhadap media Lauhul Qilab (Flip Chart) oleh ahli 

desain dan ahli materi serta 3 guru selaku stakeholder dapat disimpulkan bahwa 

media ini sangat efektif/layak digunakan untuk pengenalan kosakata bahasa 

Arab pada anak TK/RA kelompok B dengan kategori penilaian aspek kelayakan 

isi mendapatkan rata-rata nilai 87,62 (sangat layak), aspek kelayakan bahasa 
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dengan rata-rata nilai 87,8 (sangat layak), aspek kelayakan penyajian dengan 

rata-rata nilai 87,67 (sangat layak), dan aspek kelayakan grafis dengan rata-rata 

nilai 85,7 (sangat layak). Dari beberapa aspek dapat disimpulkan kembali bahwa 

total keseluruhan hasil validasi media Lauhul Qilab (Flip Chart) adalah 87,20 

dengan kategori sangat efektif/ sangat layak digunakan. Revisi atau saran 

perbaikan dari para ahli adalah (1) perbaikan halaman depan pada bagian nama 

media dan tema kosakata, (2) perbaikan warna tempelan, (3) merubah jenis font 

indonesia menjadi satu atau dua jenis font, (4) huruf hijaiyyah dan angka Arab 

bagian bawah dimasukkan dalam tempelan, dan (5) perbaikan profil 

pengembang.  

4. Hasil analisis SWOT dari media lama dan media baru Lauhul Qilab (Flip Chart) 

menyatakan bahwa media Lauhul Qilab (Flip Chart) lebih unggul dari media 

lama. Beberapa kelebihannya adalah (1) sarana belajar pengenalan kosakata-

kosakata bahasa Arab yang sesuai dengan tema pada kurikulum PAUD usia 5-6 

tahun disertai dengan evaluasi kosakata, (2) berbentuk 3 dimensi sehingga anak 

lebih tertarik dalam belajar disertai dengan evaluasi berupa permainan-

permainan dan anak dapat mengetahui tulisan Arabnya serta gambar dari 

kosakata (3) berbentuk kalender duduk, sehingga anak dapat menggunakannya 

berdiri dan tidur seperti buku, (4) dapat menarik dan meningkatkan semangat 

belajar anak pada pengenalan kosakata bahasa Arab serta meningkatkan 

kreativitas anak melalui evaluasi yang disajikan dalam bentuk permainan-

permainan.  
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan dalam penelitian, peneliti 

menyampaikan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Media untuk pengenalan kosakata bahasa Arab untuk anak TK/RA masih 

sedikit, sehingga masih perlu adanya pengembangan media lain yang lebih 

menarik dan lebih variatif. 

2. Guru dapat menggunakan media Lauhul Qilab (Flip Chart) ini sebagai salah satu 

media penunjang dalam pengenalan kosakata bahasa Arab pada anak kelompok 

B TK/RA dan juga dapat digunakan oleh orang tua di rumah dalam mengenalkan 

bahasa Arab kepada anak-anaknya.  

3. Penelitian ini hanya sampai tahap revisi desain, sehingga dapat digunakan 

sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya supaya dapat menyempurnakan 

kualitas dan keefektifan media Lauhul Qilab (Flip Chart) ini.  
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