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MOTTO 

 

 

)عمرابه انخطاب(حََعلَُّمْىا اْلَعَربِيَّتَ فَإِوََّها حُْثبُِج اْلُعقُْىَل َوحَِسْيُد فِي اْلُمُرْوَءِة   

 

 “Belajarlah bahasa Arab karena sesungguhnya bahasa Arab memperkuat 

akal dan menambah kewibawaan”  

(Umar Bin Khattab)
1
 

 

  

                                                           
1
 Kholid Ibnu Hamid Al Hazimi, Al Atsar At Tarbawiyah Lidirasatil Arabiyah Juz 1, (Al 

jamiah al Islamiyah Bilmadinah Almunawwarah, 2003), hlm. 458 
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ABSTRAK 

Zuhriyah, Siti Aminatuz. 2017. Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab 

Berbasis Multimedia Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Kelas IV di MI 

Sunan Ampel Krembung Sidoarjo. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. M. 

Samsul Ulum, M.A. 

Pengembangan bahan ajar Bahasa Arab Berbasis Multimedia merupakan 

salah satu upaya untuk meningkatkan proses pembelajaran yang ditunjukkan 

dengan peningkatan hasil belajar yang ditekankan pada aspek kognitif. 

Pengembangan bahan ajar ini didasarkan beberapa masalah yang ada di dalam 

kelas diantaranya adalah jumlah buku siswa Bahasa Arab tidak sesuai dengan 

jumlah siswa, sumber belajar yang digunakan oleh guru kurang menarik. Selain 

itu siswa merasa takut dan kesulitan dalam mengahafal mufradat, membaca 

Qira’ah, Hiwar dan memahami Tarkib, tidak adanya media yang mendukung 

dalam proses pembelajaran sehingga membuat siswa tidak bersemangat dalam 

proses pembelajaran yang mengakibatkan hasil belajar yang diperoleh siswa 

kurang dari nilai KKM. Melalui bahan ajar ini diharapkan dapat memudahkan 

siswa dalam memahami pembelajaran Bahasa Arab dan dapat bersemangat ketika 

proses pembelajaran sehingga siswa dapat belajar secara mandiri dan dapat 

meningkatkan hasil belajar.  

Tujuan penelitian ini adalah 1) Menjelaskan proses pengembangan bahan 

ajar Bahasa Arab Berbasis Multimedia, 2) Menjelaskan tingkat kemenarikan dan 

kelayakan bahan ajar Bahasa Arab untuk kelas IV di MI Sunan Ampel Krembung 

Sidoarjo, dan 3) Menjelaskan bahan ajar ini dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa kelas IV di MI Sunan Ampel Krembung Sidoarjo. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Research and 

Development, yang mengacu pada model Borg & Gall. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah wawancara, angket dan tes hasil akhir. Data dianalisis 

tingkat kevalidan produk dan analisis data menggunaka uji-t. 

 Hasil dari penelitian pengembangan ini adalah 1) produk yang dihasilkan 

berupa bahan ajar bahasa arab berbasis multimedia yang memenuhi kriteria valid 

dengan hasil validasi ahli materi mencapai 81.42%, hasil validasi ahli desain 

mencapai 90.77%, dan hasil validasi ahli pembelajaran mencapai 90%, 2) buku 

ajar sudah memenuhi tingkat kemenarikan dengan hasil uji coba kelompok kecil 

mencapai 95% dan uji coba lapangan mencapai 90%, 3) rata-rata hasil belajar 

kelas kontrol mencapai 69.35 dan kelas eksperimen mencapai 79.5. Pada uji-t 

manual dengan tingkat kemaknaan 0,05 diperoleh thitung ≥ ttabel yaitu 2.602 ≥ 2.059 

artinya H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga terdapat pengaruh yang signifikan 

terhadap bahan ajar yang dikembangkan. Dengan demikian bahan ajar bahasa arab 

berbasis multimedia ini dapat meningkatkan hasil belajar.  

 

Kata Kunci: Pengembangan bahan Ajar Bahasa Arab, Berbasis Multimedia, 

Hasil Belajar. 
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ABSTRACT 

Zuhriyah, Siti Aminatuz. 2017. The Development of Arabic Learning Materials 

Based On Multimedia to Improve Learning Result of Student at Grade 

Four in The Madrasah Ibtidaiyah Sunan Ampel Krembung Sidoarjo. 

Thesis, Department of Elementary School Teacher Education. Faculty of 

Tarbiyah and Teaching Science. State Islamic University of Maulana 

Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. M. Samsul Ulum, M.A. 

The Development of Arabic Learning Materials Based On Multimedia is 

one of the Science based efforts to improve the learning process demonstrated by 

the increase in the results of a study on the cognitive aspect. This teaching 

material  development based on some problems in the classroom such as  adalah 

amount of Arabic language’s student books is not agree with amount of student, 

learning resources used by teachers are less attractive. In addition student feel 

afraid and difficult to memorize  mufradat, read Qira’ah, Hiwar and understand 

about Tarkib, nothing media that support in learning process so that  make 

students are not enthusiastic in learning process that resulted in learning result 

obtained by students is less than the value of KKM. Through the teaching material 

it is expected to facilitate students in understanding Arabic language learning and 

enthusiastic when learning process so that students can learn independently and 

can improve the learning result.  

The purpose of this research is to 1) describe process of Arabic learning 

materials based on multimedia, 2) describe the level of attractiveness and 

feasibility of Arabic learning materials for grade four in The Madrasah Ibtidaiyah 

Sunan Ampel Krembung Sidoarjo, dan 3) describe this teaching material can 

improve learning result of student at grade four in the Madrasah Ibtidaiyah Sunan 

Ampel Krembung Sidoarjo. 

This type of research was the type of research and development (R&D), 

referring to the models of  Borg and Gall. Data collection techniques used are 

interview, questionnaires and test of the end result. The data were analyzed the 

level of product’s validity and data analysis using t-test. 

 The result of the research development is 1) products resulting is a arabic 

learning materials based on multimedia meets valid criteria with the validation 

result of matter experts reached 81.42%, the validation result of design experts 

reached 90.77%, and the validation result of learning experts reached 90%, 2) 

textbook meets the level of attractiveness with  the result of trials of small group 

reached 95% and field trials reached 90%, 3) The average result of learning the 

control class reached 69.35 and experimental class reached 79.5. On manual t-test 

with significance level of 0,05 obtained tcount ≥ ttable is 2.602 ≥ 2.059 It is mean H0 

rejected dan H1 accepted, so there is influence which significance about teaching 

material that developed. Thus, this Arabic learning materials based on multimedia 

can improve the learning result.  

 

Keyword: Development of Arabic Learning Materials, Based on Multimedia, The 

Learning Result 
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 مستخلص البحث
. تطوير ماّدة التعليمّية اللغة العربية على الوسائط ادلتعددة لزيادة نتائج التعلم للطالب ٕٚٔٓالزىرية, سييت أمنة. 

ية ادلعلم ادلدرسة سيدوارجو. حبث جامعي، قسم الًتب –الفصل الرابع يف ادلدرسة االبتدائية سونان أمبيل كرمبونج 
االبتدائية. كلية العلوم الًتبية والتعليم. جامعة اإلسالمية موالنا مالك إبراىيم ماالنج. ادلشرف: د. حممد مشس 

                                                        العلوم، ادلاجسيتري.                                                                                                          

تطوير ماّدة التعليمّية اللغة العربية على الوسائط ادلتعددة ىي واحدة من اجلهود ادلبذولة لتحسني عملية 
التعلم وتتضح من زيادة خمرجات التعلم اليت تركز على جوانب اإلدراك وتستند ىذه تطوير ماّدة التعليمّية علي 

قضايا اليت تنشأ يف الفصول الدراسية تشمل عدد الكتاب الطالب اللغة العربية اليت ال يتم عدد الطالب، بعض ال
مصادر التعلم استخدامها من قبل مدرس غري جاذبية. إىل جانب يشعر الطالب باخلوف وصعوبة يف حفظ 

يف عملية التعلم حيت جيعل الطالب ادلفردات، يقرأ القراءة، احلوار ويفهم الًتاكيب، ليست وسائل اإلعالم تدعم 
. ومن ادلتوقع خالل ىذا KKMالمحاسة يف عملية التعلم اليت تسبب نتائج التعلم أن ينال الطالب نقص من 

الكتاب لسهولة الطالب يف فهم التعلم اللغة العربية ومحاسة يف عملية التعلم حيت يستطيع أن يتعلم مبنفردة وزيادة 
 نتائج التعلم.

( لشرح عملية تطوير ماّدة التعليمّية اللغة العربية على الوسائط ادلتعددة، ٔن ىذه الدراسة ىي والغرض م
( توضيح مستوى جاذبية وجدوى ادلاّدة التعليمّية اللغة العربية لفصل الرابع يف ادلدرسة االبتدائية سونان أمبيل  ٕ

ن تزيد نتائج التعلم فصل الرابع يف ادلدرسة ( شرح ىذه ادلاّدة التعليمّية ىي تستطيع أٖسيدوارجو، -كرمبونج
 سيدوارجو. –االبتدائية سونان أمبيل كرمبونج 

والذي  RESARCH AND DEVELOPMENTىذا النوع من البحث ىو البحث والتطوير 
 يشري إىل منوذج برج وغال. طريقة مجع ادلعطيات اليت استخدمها الباحث ىي ادلقابلة، االستطالء واإلختبار. حتليل

 ت. -ادلعطيات مستوى صحة ادلنتج وحتليل ادلعطيات تستعمل باإلختبار
( ماّدة التعليمّية اللغة العربية على الوسائط ادلتعددة توفت الشروط مع ٔنتائج من البحث والتطوير ىي  

%، نتائج التحقق من صحة للخبري اإلعالمي ٕٗ.ٔٛنتائج اإلختبار للمحتوى ادلواد تصل إىل مستوى صحة 
( ىذا الكتاب يستجيب مستوى ٕ%، ٜٓ%، ووصلت نتائج التحقق من صحة خرباء التعلم ٚٚ.ٜٓل تص

( متوسط نتيجة ٖ%. ٜٓ%، ووصلت نتائج التجارب ادليدانية ٜ٘جاذبية لنتائج التجارب من جمموعة الصغري 
(، مث ٘ٓ,ٓ)ت، مع مستوى ادلعنوية  -يف اإلختبار ٘.ٜٚوالدرجة التجريبية  ٖ٘.ٜٙتعلم التحكم الفئة 

رفض  Hoيعين  ٜ٘ٓ.ٕاكرب وسواء  ٕٓٙ.ٕجدوال يعين  -حساب اكرب وسواء ت –احلصول على نتائج ت 
. حىت يكون ىناك تأثري كبري على تطوير ماّدة التعليمّية، وىكذا ىذه ماّدة التعليمّية اللغة العربية على  H1وقبل 

 الوسائط ادلتعددة ىي تستطيع أن تزيد نتائج التعلم.
  مات الرئيسية: تطوير مادّة اللغة العربية، الوسائط ادلتعددة، الطالب فصل الرابع.كل



 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha manusia (pendidik) untuk dengan penuh 

tanggung jawab membimbing anak didik menjadi kedewasaan.
2
 Membimbing 

peserta didik merupakan proses mengubah tingkah laku mereka agar menjadi 

manusia dewasa yang mampu hidup mandiri dan sebagai anggota masyarakat 

dalam lingkungan alam sekitar di mana individu itu berada. Pendidikan tidak 

hanya mencakup pengembangan intelektualitas saja, akan tetapi lebih 

menekankan pada pembinaan kepribadian anak agar menjadi pribadi yang 

lebih dewasa. Hal ini didukung dalam UUSPN No. 20 tahun 2003 yang 

menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar dan pembelajaran 

dan mengembangakan potensi yang dimilikinya agar memiliki kecerdasan, 

akhlak mulia dan keterampilan bagi bangsa dan Negara.
3
 

Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai pemberian informasi dalam 

proses pembelajaran dan pembentukan keterampilan saja, namun mencakup 

usaha untuk mewujudkan keinginan atau cita-cita, kebutuhan dan kemampuan 

individu sehingga tercapai pola hidup pribadi dan sosial yang memuaskan dan 

sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Selain itu, pendidikan tidak 

                                                           
2
 Fuad Ihsan, Dasar-Dasar Kependidikan Komponen MKDK, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), hlm. 4 
3
 Ibid., hlm. 3 
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hanya sarana bagi anak untuk menghadapi masa yang akan datang, akan tetapi 

juga menghadapi masa sekarang agar menjadi pribadi yang lebih dewasa dan 

bertanggung jawab. 

Salah satu aspek potensi yang harus dikembangkan dalam jiwa peserta 

didik adalah aspek bahasa karena anak semenjak lahir sudah mempunyai 

aspek bahasa dalam dirinya yang dimulai dengan masa meraba, menghafal 

kata, menghafal nama, mengenal benda-benda sampai pada hal yang rumit. 

Selain itu, bahasa merupakan hal yang penting dalam kehidupan karena 

merupakan alat komunikasi dan interaksi antar manusia serta alat untuk 

menyampaikan maksud dan keinginan yang ada dalam hati. Dewasa ini 

dirasakan bahasa begitu sangat penting, sehingga banyak orang yang belajar 

selain bahasa ibu mereka dan semua ahli dalam bidang teori dan praktek 

bahasa menyadari bahwa semua kegiatan dan interaksi yang terjadi dalam 

kehidupan manusia akan lumpuh tanpa adanya bahasa.
4
  

Setelah seorang anak memperoleh bahasa pertamanya yang 

selanjutnya  disingkat B1, maka anak itu akan mengalami proses pemerolehan 

bahasa kedua  yang selanjutnya disingkat B2, melalui apa yang disebut dengan 

pembelajaran bahasa.
5
 Pembelajaran bahasa kedua merupakan hal yang sudah 

biasa ditemukan pada masyarakat multilingual. Bahasa kedua itu bisa bahasa 

nasional, bahasa resmi kenegaraan, bahasa resmi di kedaerahan, atau juga 

                                                           
4
 Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode-Metodenya, 

(Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 2 
5
Iskandarwassid, dan Dadang Sunendar, Strategi Pembelajaran Bahasa, (Bandung: 

Remaja Rosdakary, 2011), hlm.77 
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bahasa asing (bukan bahasa penduduk asli).
6
 Bahasa Arab merupakan salah 

satu bahasa asing yang diajarkan di Madrasah Ibtidaiyyah, Madrasah 

Tsanawiyyah dan Madrasah Aliyyah di Indonesia agar setiap anak dapat 

memahami ajaran Islam secara benar dan mendalam dari sumber utamanya, 

yaitu Al-Qur’an dan Hadis serta literatur-literatur pendukungnya yang 

berbahasa Arab seperti Kitab Tafsir dan Syarah Hadis. Sehingga dengan 

demikian bahasa Arab menjadi kunci bagi pemahaman ajaran agama secara 

benar. 

Sebagai umat Islam yang berpedoman pada Al Quran dan Hadis yang 

keduanya memakai bahasa Arab, maka keduanya menjadi tolok ukur bagi 

kehidupan dan tingkah laku mereka setiap hari sehingga menjadi keharusan 

untuk menelaah isi keduanya. Al Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi 

Muhammad dengan menggunakan bahasa Arab sebagaimana yang tercantum 

dalam firmanNya surat Yusuf ayat 6:
7
 

 ْن حَْعقِلُىنَ إِوَّا أَْوَسْلىَايُ قُْرآوًا َعَربِيًّا لََعلَّكُ 

“Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan 

berbahasa Arab, agar kamu memahaminya.” (QS. Yusuf: 6)  

Terdapat hal lain yang menyebabkan bahasa Arab begitu penting untuk 

dipelajari yaitu bahwa pengguna bahasa Arab sebagaimana di tulis oleh 

Ahmad bin Muhammad Dibya berjumlah lebih dari 200 juta orang. Mereka 

                                                           
6
Ibid., hlm. 89 

7
 Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode-Metodenya, 

(Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 3 
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menempati beberapa kawasan di Asia maupun di Afrika. Selain itu, bahasa 

Arab menjadi bahasa resmi internasional yang dipakai dalam forum PBB.
8
 

Untuk menelaah isi kandungan al Quran dan Hadis tentu harus belajar 

bahasa Arab. Proses belajar bahasa Arab dapat dilakukan di lembaga formal 

atau non formal. Dalam proses pembelajaran tentu membutuhkan waktu, 

metode pembelajaran, media pembelajaran dan alat belajar seperti buku ajar, 

LKS dan lain-lain sebagaimana proses pembelajaran pada mata pelajaran 

lainnya.  

Pembelajaran adalah upaya yang dilakukan oleh guru dan peserta didik 

untuk memperoleh dan mengolah pengetahuan serta melatih life skill. Itulah 

sebabnya, bahwa usaha untuk meningkatkan kualitas pelajaran bahasa arab 

bukanlah permasalahan sederhana, tetapi merupakan permasalahan yang 

kompleks dan saling berkaitan dengan kreativitas, buku ajar, kualitas 

pembelajaran serta mutu guru.  

Berdasarkan PERMENAG nomor 000912 tahun 2013 BAB III, adapun 

karakteristik pembelajaran Bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah adalah Bahasa 

Arab merupakan mata pelajaran bahasa yang diarahkan untuk mendorong, 

membimbing, mengembangkan, dan membina kemampuan serta 

menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Arab, baik reseptif maupun 

produktif. Kemampuan reseptif yaitu kemampuan untuk memahami 

pembicaraan orang lain dan memahami bacaan. Kemampuan produktif yaitu 

kemampuan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi baik secara lisan 

                                                           
8
 Ibid .. 
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maupun secara tertulis. Kemampuan berbahasa Arab serta sikap positif 

terhadap bahasa Arab tersebut sangat penting dalam membantu memahami 

sumber ajaran Isalam yaitu al-Qur'an dan al-Hadis, serta kitab-kitab berbahasa 

Arab yang berkenaan dengan Islam bagi peserta didik. Untuk itu, bahasa Arab 

di Madrasah dipersiapkan untuk pencapaian kompetensi dasar berbahasa, yang 

mencakup empat keterampilan berbahasa yang diajarkan secara integral, yaitu 

menyimak (mahaaratu al istimaa’), berbicara (mahaaratu al-kalaam), 

membaca (mahaaratul al Qiraa’ah), dan menulis (mahaaratu al kitaabah).
9
 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran bahasa Arab yang telah 

dicanangkan tentu harus adanya saling keterkaitan antara metode, media, 

bahan ajar yang dipakai, penguasaan guru dan kemampuan siswa. Namun 

untuk mencapainnya tergolong tidak mudah karena masih terdapat problem 

mendasar yang dihadapi oleh dunia pendidikan saat ini yaitu lemahnya proses 

pembelajaran sebagai akibat dari minimnya penguasaan guru dalam 

penggunaan berbagai strategi, metode pembelajaran, bahan ajar, dan sumber 

belajar mutakhir. 

Masa kanak-kanak merupakan masa yang luar biasa dan masa 

istimewa atau disebut dengan masa emas untuk menerapkan hal yang 

mendasar dan penting untuk dirinya, sehingga sebagai orang dewasa tentu 

harus mendidik dan memberikan yang terbaik bagi mereka.
10

 Oleh karena itu, 

dalam proses pembelajarn wajib bagi pendidik untuk memperhatikan 

psikologis dan cara mengajarkan bahasa arab yang sesuai bagi anak usia dini 

                                                           
  

9
Bidang pendidikan madrasah, (http://madrasahjatim.files.wordpress.com diakses pada 

tanggal 01 april 2016) 
10

 John W. Santrock, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 35 

http://madrasahjatim.files.wordpress.com/
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yang akan mempengaruhi proses belajar dan keberhasilan belajar siswa. 

Dalam konteks sistem pendidikan nasional Indonesia juga dijelaskan bahwa 

pendidikan dasar sebagai awal proses pentahapan pendidikan. 

Sistem kurikulum yang diterapkan di Indonesia sekarang merupakan 

kurikulum yang menggunakan pendekatan saintifik termasuk dalam mata 

pelajaran keagamaan. Pendekatan saintifik yakni pendekatan yang berpusat 

pada peserta didik. (student centered). Peserta didik didorong untuk 

menemukan, melakuakan, dan mengalami secara kontekstual dengan 

menggunakan seluruh sumber daya yang dimiliki dan lingkungan sekitarnya 

sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan tentu seorang pendidik 

dituntut lebih kreatif dan inovatif.
11

  

Hal ini didukung dengan adanya bahan ajar baik bagi guru ataupun 

siswa yang disediakan oleh pemerintah, dan tentunya sangat membantu bagi 

pendidik dalam proses pembelajaran. Meskipun demikian, namun masih 

terdapat pendidik yang mengandalkan satu sumber belajar, padahal terdapat 

beberapa sumber belajar atau media yang dapat membantu menyampaikan 

materi, seperti Modul, Audio, Visual, Audio-visual, dan Multimedia sehingga 

menyebabkan proses pembelajaran kurang aktif dan tidak tercapainya tujuan 

pembelajaran. 

Bahan ajar yang disediakan oleh pemerintah tentu bukan satu-satunya 

sumber belajar karena pendistribusian bahan ajar dari pemerintah belum 

menyeluruh sehingga tidak semua peserta didik mendapatkannya. Sebagai 

                                                           
11

 Dept. Agama RI, Pedoman Pelaksanaan Pembelajaran Tematik, (Jakarta: Dept. 

Agama RI, 2005), hlm. 8 
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pendidik tentu seharusnya dapat mengembangkannya menjadi lebih menarik 

dan disesuaikan karakteristik peserta didik yang diajar karena pengembangan 

bahan ajar menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Pengembangan bahan 

ajar dapat membantu sekolah dalam mewujudkan pembelajaran yang 

berkualitas dan dapat mengondisikan kegiatan pembelajaran lebih terencana 

dengan baik, mandiri, tuntas dan dengan hasil (output) yang jelas.  

Agar bahan ajar yang dikembangkan dapat digunakan secara maksimal 

dan dapat memudahkan siswa dalam pembelajaran, tentu sebaiknya didukung 

dengan media yang dapat menarik minat siswa. Salah satunya adalah 

multimedia, karena multimedia merupakan suatu bentuk teknologi yang 

menggabungkan berbagai sumber media seperti teks, suara, animasi, video 

dan sebagainya, yang disampaikan melalui sistem komputer secara 

interaktif.
12

 

MI Sunan Ampel merupakan Madrasah Ibtidaiyah percontohan bagi 

Madrasah Ibtidaiyah lain yang ada di kecamatan Krembung Sidoarjo karena 

hanya MI Sunan Ampel yang sudah menerapkan Kurikulum 2013. 

Dikarenakan menjadi MI percontohan tentu nilai siswa dalam semua mapel 

harus di atas KKM termasuk mapel keagamaan, namun pada kenyataannya 

pada mapel Bahasa Arab khususnya di kelas IV banyak siswa yang merasa 

kesulitan dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Sedangkan dalam 

pembelajaran tematik dan mapel keagamaan lainnya siswa kelas IV dapat 

memahami materi yang disampaikan sehingga banyak siswa yang 

                                                           
12

 Dony Ariyus, Keamanan Multimedia, (Yogyakarta: Andi, 2009), hlm. 2 
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memperoleh nilai di atas KKM. Hal ini dikarenakan jumlah buku siswa bahasa 

Arab kurang dari jumlah siswa sehingga mereka tidak dapat menggunakannya 

secara mandiri, minimnya sumber belajar bahasa Arab, dan siswa tidak 

terbiasa dengan bahasa Arab 

 Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada 

tanggal 24 september 2016 kepada ibu Mila Zumaro S. Ag selaku guru mapel 

bahasa Arab kelas IV di MI Sunan Ampel Krembung, beliau mengemukakan 

bahwa: 

Dalam pelajaran bahasa Arab, peserta didik kelas IV mayoritas sulit 

memahami dan mengikuti proses pembelajaran sehingga belum 

mencapai nilai KKM. Hal ini dikarenakan mereka tidak terbiasa 

dengan bahasa Arab dan tidak mau menghafal mufrodat sehingga 

bahasa Arab dianggap momok oleh mereka. Selain itu, terdapat 

beberapa peserta didik yang sulit untuk membaca arab dan 

pendistribusian bahan ajar dari pemerintah tidak menyeluruh dengan 

jumlah yang terbatas sehingga siswa tidak dapat membawanya pulang 

dan LKS (lembar kerja siswa) yang menjadi pegangan ketika belajar di 

rumah. Oleh karena itu, diharapkan terdapat sumber belajar yang 

menarik, interaktif dan dapat membantu siswa dalam memahami dan 

terbiasa dengan pelajaran bahasa Arab sehingga nilai peserta didik 

mencapai KKM.
13

 

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti mengambil topik 

pembahasan “Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab Berbasis 

Multimedia Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV Di MI 

Sunan Ampel Krembung Sidoarjo”. Penggunaan pengembangan bahan ajar 

bisa digunakan sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

                                                           
13 Hasil wawancara kepada Mila Zumaro, guru bahasa arab di kelas IV MI Sunan Ampel 

pada tanggal 24 September 2016. 
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B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana proses pengembangan bahan ajar bahasa arab berbasis 

multimedia untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV MI Sunan 

Ampel?  

2. Bagaimana kemenarikan bahan ajar bahasa arab berbasis multimedia 

untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV di MI Sunan Ampel?  

3. Bagaimana peningkatan hasil belajar melalui pengembangan bahan ajar 

bahasa arab berbasis multimedia siswa kelas IV di MI Sunan Ampel?  

C. Tujuan Pengembangan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pengembangan ini 

bertujuan untuk: 

1. Untuk mendeskripsikan proses pengembangan bahan ajar bahasa arab 

berbasis multimedia untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV di 

MI Sunan Ampel. 

2. Untuk mendeskripsikan kemenarikan bahan ajar bahasa arab berbasis 

multimedia untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV di MI Sunan 

Ampel. 

3. Untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar melalui pengembangan 

bahan ajar bahasa arab berbasis multimedia siswa kelas IV di MI Sunan 

Ampel. 
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D. Manfaat Pengembangan 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang telah diuraikan 

sebelumnya dan dimaksudkan agar dapat memberikan manfaat bagi banyak 

pihak baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis, diantaranya: 

1. Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan studi lanjutan 

yang relevan dan digunakan sebagai reverensi baru terkait dengan 

pengembangan bahan ajar Bahasa Arab Berbasis Multimedia. Selain itu, 

sebagai langkah paraktis mengembangkan imu-ilmu pendidikan khususnya 

bidang PGMI. 

2. Manfaat Praktis  

 Pengembangan bahan ajar Bahasa Arab Berbasis Multimedia 

diharpkan dapat menjadi alternative sumber belajar untuk siswa kelas IV 

Madrasah Ibtidaiyyah. Manfaat yang diharapkan untuk penbembangan 

bahan ajar Bahasa Arab Berbasis Multimedia materi Afradul Usrah secara 

khusus antara lain: 

a. Bagi Guru  

Sebagai sumber belajar tambahan untuk diajarkan kepada siswa 

dan melengkapi kekurangan dalam bahan ajar yang digunakan, serta 

diharapkan dapat mempermudah dan memperjelas penyampaian materi 

sehingga kegiatan pembelajaran dapat terlaksana dengan baik.  
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b. Bagi Siswa  

Sebagai sumber belajar bagi siswa untuk membantu 

pemahaman dalam mempelajari pembelajaran ke 5 “Afrodul Usroh”, 

dan menunjang keterampilan berbahasa serta meningkatkan 

pembelajaran bahasa Arab pada umumnya, tidak hanya di lingkungan 

sekolah saja, tetapi siswa bisa belajar mandiri di rumah. 

c. Bagi Sekolah 

Sebagai bahan pertimbangan dalam memilih buku ajar mata 

pelajaran bahasa Arab dan sebagai tambahan referensi kepustakaan 

sekolah.  

d. Bagi Peneliti 

Sebagai penambah pengetahuan, pengalaman dan keterampilan 

dalam mengembangkan bahan ajar. Peneliti dapat memahami dan 

mengerti proses pembuatan bahan ajar yang menarik bagi peserta didik 

dan pendidik. 

E. Asumsi Pengembangan 

Dalam penelitian ini, pengembangan bahan ajar bahasa arab berbasis 

multimedia materi Afradul Usrah dikembangkan dengan adanya beberapa 

asumsi, yaitu: 

1. Pengembangan bahan ajar cetak ini dapat memberikan pembelajaran yang 

lebih bervariasi, menarik, dan mudah dipahami oleh siswa. 

2. Siswa sebagai subyek penelitian mengikuti proses pembelajaran dengan 

menggunakan bahan ajar yang telah dikembangkan. 
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3. Pemanfaatan bahan ajar cetak ini dapat meningkatkan hasil kegiatan 

belajar karena materi yang disajikan secara variatif dan menarik 

dikarenakan dalam penyajiannya terdapat gambar, contoh-contoh, dan 

tulisan yang bervariasi dan berwarna serta dilengkapi dengan multimedia 

yang dapat membantu siswa dalam memahami materi. 

4. Belum tersedianya bahan ajar bahasa arab yang didukung dengan adanya 

multimedia khusunya pada materi Afradul usrah. 

F. Ruang Lingkup Pengembangan 

1. Pengembangan bahan ajar bahasa arab berbasis multimedia ini hanya 

terbatas pada pembelajaran ke 5 tentang Afrodul Usroh di kelas IV MI 

meliputi poko bahasa sebagai berikut: 

a. Qiro’ah tentang “Usroti” 

b. Hiwar tentang Afrodul Usroh 

c. Kata ganti kepunyaan (Isim Dhomir Muttashil) 

d. Istima’ tentang Afrodul Usroh 

e. Kitabah tentang Afrodul Usroh 

f. Mufradat tentang Afrodul Usroh 

g. Multimedia yang digunakan berupa Auto Play, yang menfungsikan 

LCD dan proyektor, laptop, dan sound active. 

2. Objek penelitian terbatas pada pengguna buku ajar di kelas IV Sunan 

Ampel Krembung Sidoarjo. 

3. Pengembangan bahan ajar ini dipergunakan oleh guru dan siswa kelas IV. 
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4. Pengembangan bahan ajar berbasis multimedia terbatas pada model 

pengembangan Borg & Gall. 

5.  Pengembangan bahan ajar berbasis multimedia terbatas untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

G. Spesifikasi Produk 

Penelitian ini akan menghasilkan produk untuk guru dan siswa berupa 

bahan ajar bahasa arab. Bahan ajar yang dihasilkan adalah bahan ajar yang 

berbentuk buku teks/buku ajar untuk belajar siswa secara mandiri maupun 

dengan bimbingan guru. Perbedaan bahan ini dengan bahan ajar yang sudah 

ada terletak pada segi materi yang lebih lengkap dan didukung dengan 

multimedia berupa auto play tentang pembelajaran ke 5 “Afrodul Usroh”. 

Selain itu penyajian materi disesuaikan dengan jenjang pendidikan siswa yaitu 

kelas IV MI. pengembangan bahan ajar ini diharapkan memiliki spesifikasi 

sebagai berikut: 

1. Materi yang dikembangkan adalah pembelajaran ke 5 tentang “Afrodul 

Usroh” kelas IV MI. 

2. Bentuk fisik produk yang dihasilkan dalam pengembangan ini berupa 

media cetak yaitu buku ajar bahasa arab yang dirancang berdasarkan 

pendekatan saintifik. 

3. Bahan ajar yang dikembangkan berbasis multimedia. 

4. Buku ajar mencakup 3 bagian, yaitu bagian pendahuluan, bagian isi 

dan bagian penutup. 
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5. Deskripsi bentuk fisik buku ajar menggunakan kertas ukuran 17,5x25 

cm. pengetikan teks menggunakan jenis huruf dan ukuran yang sesuai 

dengan siswa kelas IV. Gambar yang digunakan diutamakan dengan 

foto real, namun juga terdapat animasi gambar yang sesuai dengan 

materi dan mendukung tersampainya materi sehingga buku ajar 

menjadi menarik dan variatif. Sedangkan dalam multimedia berupa 

materi dalam buku ajar namun dikemas dalam auto play sehingga 

menjadi lebih menarik dan di dalamnya terdapat suara dan video yang 

dapat membantu memahami materi. 

H. Originalitas Penelitian 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui 

hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, khususnya 

dalam kajian pengembangan bahan ajar telah dilakukan peneliti untuk 

menghindari terhadap kajian hal-hal yang sama. 

Terkait dengan penelitian ini, telah ditemukan peneliti beberapa 

penelitian terdahulu yang terkait dengan bahan ajar di perpustakaan UIN 

Maliki Malang adalah: 

1. Imam Sholihin (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengembangan 

bahan Ajar Bahasa Arab kelas 5 dengan Metode kaidah dan Tarjamah di 

MI Syalafiyah Syafiiyah Mandingan Situbondo”. Pada penelitian 

terdahulu ini menekankan pada pengembangan bahan ajar bahasa dengan 

metode kaidah dan tarjamah yang bertujuan menghasilkan produk yang 

menarik dan efektif digunakan oleh siswa dan meningkatkan hasil belajar 
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siswa. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama mengembangkan 

bahan ajar bahasa arab berupa buku ajar dan sama bertujuan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa. Sedangkan perbedaan dalam penelitian 

ini adalah mengembangkan bahan ajar dengan metode kaidah dan tarjamah 

dan subjek penelitian terhadap kelas V MI.  

2. Zumrotus Sa’diyah (2013) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab dengan Permainan Bahasa 

Kelas III di MI Nurul Huda Mulyorejo Sukun Malang”. Pada penelitian 

terdahulu ini menekankan pada pengembangan bahan ajar bahasa dengan 

permainan bahasa yang bertujuan menghasilkan produk yang menarik dan 

efektif digunakan oleh siswa dan meningkatkan pemahaman siswa. 

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama mengembangkan bahan ajar 

bahasa arab berupa buku ajar dan jenis penelitan yang digunakan adalah 

metode penelitian dan pengembangan (R&D). Sedangkan perbedaan 

dalam penelitian ini adalah mengembangkan bahan ajar dengan permainan 

bahasa, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meningkatkan 

pemahaman siswa dan subjek penelitian terhadap kelas III MI.  

3. Siti Hajar Rahmayanti (2014) dalam penelitiannya yang berjudul 

“Penerapan media Audio visual untuk meningkatkan penguasaan 

Mufradaat pada mata Pelajaran Bahasa Arab bagi Siswa Kelas V SDI 

Terpadu Al Misbah Sumobito Jombang”. Pada penelitian terdahulu ini 

menekankan pada pengembangan media audio visual yang bertujuan 

menghasilkan produk yang menarik dan efektif digunakan oleh siswa dan 
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meningkatkan penguasaan mufrodat siswa. Persamaan dalam penelitian ini 

adalah sama jenis penelitan yang digunakan yakni metode penelitian dan 

pengembangan (R&D). Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah 

produk yang dikembangkan berupa media audio visual , tujuan dalam 

penelitian ini adalah untuk meningkatkan penguasaan mufrodat  siswa dan 

subjek penelitian terhadap kelas V MI. 

Tabel 1.1 

Originalitas Penelitian Dengan Penelitian Terdahulu 

 

No Penulis/Judul Persamaan Perbedaan Orisinalitas 

Penelitian 

1. Imam Sholihin. 

Pengembangan 

bahan Ajar Bahasa 

Arab kelas 5 dengan 

Metode kaidah dan 

Tarjamah di MI 

Syalafiyah Syafiiyah 

Mandingan 

Situbondo. 2012. 

Skripsi  

 Mengembangkan 

bahan ajar  

 Menghasilkan 

produk buku ajar 

Bahasa arab 

 Tujuan penelitian 

untuk 

meningkatkan 

hasil belajar 

 

 Penyajian bahan 

ajar dengan 

metode kaidah 

dan tarjamah 

 Subyek 

penelitian siswa 

kelas V MI 

syalafiyah 

Syafiiyah 

1. fokus 

penelitian ini 

pada 

pengembangan 

bahan ajar 

Bahasa arab 

siswa kelas IV di 

MI Sunan Ampel  

2. tujuan 

penelitian ini 

untuk 

meningkatkan 

hasil belajar 

siswa kelas IV 

pada 

pembelajaran 

Bahasa arab  

3. Bahan ajar 

yang 

dikembangkan 

berbasis 

multimedia 

4. Model 

pengembangan 

produk dengan 

model 

2. Zumrotus Sa’idiyah. 

Pengembangan 

Bahan Ajar Bahasa 

Arab dengan 

Permainan Bahasa 

Kelas III di MI 

Nurul Huda 

Mulyorejo Sukun 

Malang. 2013. 

Skripsi 

 Mengembangkan 

bahan ajar 

Bahasa arab 

 Menghasilkan 

produk buku ajar 

Bahasa arab 

 Menggunakan 

metode 

penelitian dan 

pengembangan 

(R&D)  

 Pengembangan 

bahan ajar 

berbasis 

permainan 

Bahasa 

 Subyek 

penelitian siswa 

kelas III MI 

Nurul Huda 

 Tujuan 

penelitian untuk 

meningkatkan 

pemahaman 

siswa kelas III 

3. Siti Hajar 

Rahmayanti. 

 Menggunakan 

metode 

 Mengembangka

n Media sudio 
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Penerapan media 

Audio visual untuk 

meningkatkan 

penguasaan 

Mufradaat pada 

mata Pelajaran 

Bahasa Arab bagi 

Siswa Kelas V SDI 

Terpadu Al Misbah 

Sumobiti Jombang. 

2014. Skripsi 

penelitian dan 

pengembangan 

(R&D) 

visual  

 Subyek 

penelitian siswa 

kelas V 

 Tujuan 

penelitian untuk 

meningkatkan 

penguasaan 

mufradat pada 

mata pelajaran 

Bahasa arab 

pengembangan 

Borg & Gall 

5. Subyek uji 

coba produk 

pengembangan 

bahan ajar 

Bahasa arab di 

kelas IV MI Al 

Sunan Ampel 

Krembung 

Sidoarjo. 

 

I. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahan persepsi, beberapa istilah dalam 

pelaksanaan pengembangan ini didefinisikan sebagai berikut: 

1. Pengembangan 

Pengembangan adalah proses menerjemah spesifikasi desain ke 

dalam suatu wujud fisik tertentu. Proses penerjemahan spesifikasi desain 

tersebut meliputi identifikasi masalah perumusan tujuan pembelajaran, 

pengembangan stategi atau metode pembelajaran dan evaluasi keefektifan, 

efisiensi dan kemenarikan pembelajaran.
14

 Pengembangan yang dimaksud 

adalah proses penspesifikasian desain ke dalam suatu wujud fisik tertentu, 

dan yang dimaksud fisik adalah buku ajar. 

Dalam penelitian ini pengembangan lebih fokus pada 

pengembangan bahan ajar bahasa arab kelas IV MI dengan berbasis 

multimedia pembelajaran ke 5 materi Afradul Usrah.  

                                                           
14

 Nyoman Sudana Dedeng, Ilmu Perngajaran Taksonomi Variabel, (Jakarta : 

Depdikbud Dirjen Perguruan Tinggi Proyek Pengembnagan Lembaga Pendidikan Tenaga 

Kependidikan, 1989), hlm.7 
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2. Bahan Ajar 

Bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun sistematis baik 

tertulis maupun tidak, sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang 

memungkinkan siswa untuk belajar.
15

  Segala bentuk bahan, informasi, 

alat dan teks yang digunakan untuk membantu guru/intruktur dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan ajar yang dimaksud bisa 

berupa tertulis maupun bahan yang tidak tertulis. Bahan ajar atau materi 

kurikulum (curriculum material) adalah isi atau muatan kurikulum yang 

harus dipahami oleh siswa dalam upaya mencapai tujuan kurikulum.
16

 

Bahan ajar yang dimaksudkan pada penelitian dan pengembangan ini 

adalah berupa buku ajar yang menjadi pegangan siswa dan guru serta Auto 

Play sebagai alat bantu/media dalam proses pembelajaran bahasa arab di 

kelas IV MI. 

3. Pengembangan Bahan Ajar 

Pengembangan bahan ajar adalah pengembangan seperangkat 

materi yang disusun secara sistematis baik tertulis maupun tidak sehingga 

tercipta lingkungan/suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar.
17

 

Pengembangan bahan ajar merupakan suatu proses sistematika 

penyusunan bahan ajar yang realistik, valid, praktis, dan efektif untuk 

bahasa arab kelas IV MI pembelajaran ke 5. 

                                                           
15

 Akhmad Sudrajat, (http://akhmadsudrajat.wordpress.com, diakses pada tanggal 01April 

2016) 
16

 Abdul Majid, Perencannan Pembelajaran,. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 

hlm. 174 
17

 Ramlan, (https://ramlannarie.wordpress.com/2010/06/12/ktsp-pengembangan-bahan-

ajar/, diakses pada tanggal  08 Oktober 2016). 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/
https://ramlannarie.wordpress.com/2010/06/12/ktsp-pengembangan-bahan-ajar/
https://ramlannarie.wordpress.com/2010/06/12/ktsp-pengembangan-bahan-ajar/
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4. Bahasa Arab 

Bahasa arab adalah kalimat yang dipergunakan oleh orang arab 

untuk menyampaikan maksud dan tujuan mereka. Bahasa arab mempunyai 

peranan penting bagi umat islam di seluruh dunia karena antara lain, 

bahasa arab merupakan bahasa agama yang menjadi keharusan tersendiri 

bagi umat islam untuk memahami ajaran agama secara benar.
18

 

5. Berbasis Multimedia 

Multimedia adalah penggunaan komputer untuk menyajikan dan 

menggabungkan teks, suara, gambar, animasi, audio dan video dengan alat 

bantu (tool) dan koneksi (link) sehingga pengguna dapat melakukan 

navigasi, berinteraksi, berkarya dan berkomunikasi.
19

 

6. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi setelah 

mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan.
20

 

J. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan dibahas menjadi VI 

bab, setiap bab memiliki beberapa sub bab pembahasan, daftar pustaka dan 

lampiran-lampiran. 

Bab I Pendahuluan 

Membahas tentang (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) 

tujuan pengembangan, (d) manfaat pengembangan, (e) asumsi pengembanagn, 

                                                           
18

 Ahmad Muhtadi Anshor, Pengajaran Bahasa Arab Media dan Metode-Metodenya, 

(Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 2 
19

 Betterteachers.weebiy.com, diakses pada tanggal 15 Oktober 2016 
20

 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), hlm. 45 
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(f) ruang lingkup pengembangan, (g) spesifikasi produk, (h) originalitas 

penelitian, (i) definisi operasional, dan (j) sistematika pembahasan.  

Bab II Kajian Pustaka 

Berisi tentang kajian pustaka yang berisi tentang landasan teori (a) bahan ajar, 

(b) buku ajar, (c) bahasa arab, (d) pembelajaran ke 5 bahasa arab materi 

Afradul Usrah, (e) berbasis multimedia, dan (f) hasil belajar. 

Bab III Metode Penelitian 

Bagian ini akan membahas (a) jenis penelitian, (b) model pengembangan, (c) 

prosedur pengembangan, dan (d) uji coba produk.  

Bab IV Hasil Pegembangan 

Paparan data penelitian yang memaparkan (a) proses pengembangan bahan 

ajar bahasa arab berbasis multimedia, (b) penyajian data validasi dan (c) hasil 

uji coba bahan ajar bahasa arab berbasis multimedia 

Bab V Pembahasan 

Pembahasan tentang (a) analisis pengembangan bahan ajar bahasa arab 

berbasis multimedia, (b analisis tingkat kemenarikan bahan ajar, dan (c) 

analisis uji hasil belajar terhadap buku ajar bahasa arab berbasis multimedia. 

Bab VI Penutup 

Bab ini berisikan tentang (a) kesimpulan hasil pengembangan dan (b) saran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Bahan Ajar 

 Bahan ajar adalah segala bentuk yang digunakan untuk membantu 

pendidik dalam pelaksanan proses pembelajaran. Bahan yang dimaksud 

dapat berupa bahan tertulis ataupun tidak tertulis. Dengan adanya bahan 

ajar, diharapkan siswa dapat mempelajari suatu kompetensi secara runtut 

dan sistematis sehingga dapat menguasai semua kompetensi secara utuh.
21

 

 Berdasarkan National Center For Vocational Reserch Ltd/National 

Center For Competency Based Training menjelaskan bahwa bahan ajar 

adalah segala bentuk bahan, informasi, alat dan teks yang digunakan untuk 

membantu guru/instruktor dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

Bahan yang dimaksud bisa berupa tertulis maupun bahan yang tidak 

tertulis. Bahan ajar atau materi kurikulum (curriculum material) adalah isi 

atau muatan kurikulum yang harus dipahami oleh siswa dalam upaya 

mencapai tujuan kurikulum.
22

 

 Bahan ajar pada dasarnya merupakan segala bahan (baik informasi, 

alat maupun teks) yang disusun secara sistematis, yang menampilkan 

                                                           
21

Ayu Khumairoh, Pengembangan Buku Ajar Al Quran Hadist Berbasis Sains untuk 

Kelas V di MI Miftahul Huda Bacem Blitar, Skripsi. (Jurusan Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kguruan, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), hlm. 

17 
22

 Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran, (Bandung,: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 

hlm. 174 
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sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dan digunakan 

dalam proses pembelajaran dengan tujuan perencanaan dan penelaahan 

implementasi pembelajaran. Contohnya, buku pelajaran, modul, handout, 

LKS, model atau maket, bahan ajar audio, bahan ajar interaktif, dan 

sebagainya. Adapun macam-macam bahan ajar yaitu:
23

 

a. Menurut Bentuk Bahan Ajar 

Dari segi betuknya, bahan ajar dapat dibedakan menjadi empat 

macam, yaitu:
24

 

1) Bahan cetak (printed), yaitu sejumlah bahan yang disiapkan dalam 

kertas, yang dapat berfungsi untuk keperluan pembelajaran atau 

penyampaian informasi. Contoh: handout, buku, modul, lembar 

kerja siswa, brosur, leaflet, wall chart, foto/gambar, model atau 

maket. 

2) Bahan ajar dengar (audio) atau program audio, yaitu semua system 

yang menggunakan sinyal radio secara langsung, yang dapat 

dimainkan atau didengar oleh seseorang atau sekelompok orang. 

Contoh: kaset, radio, piringan hitam, dan compact disk audio. 

3) Bahan ajar pandang dengar (audio visual), yaitu segala sesuatu 

yang memungkinkan sinyal audio dpat dikombinasikan dengan 

gambar bergerak secara sekuensial. Contoh: video, compact 

disk,dan film. 

                                                           
23

 Andi Prastowo, Pengembangan Bahan Ajar Tematik, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), 

hlm. 298 
24

 Elisatul Evi Zuliana, Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Multimedia Interaktif IPA 

Pokok Bahasan Energi Dan PerubahannyaUntuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Kelas VI 

SDN Ketawanggede Malang, Skripsi, (Malang: PGMI UIN Malang, 2016), hlm. 21-22 
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4) Bahan ajar interaktif (interactive teaching materails), yaitu 

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

animasi dan video) yang oleh penggunanya dimanipulasi atau 

diberi perlakuan untuk mengendalikan suatu perintah dan atau 

perilaku alami dari suatu presentasi. Contoh: compact disk 

interaktif. 

b. Menurut Cara Kerja Bahan Ajar 

Berdasarkan cara kerjanya, bahan ajar dapat dibedakan menjadi 

lima macam, yaitu: 

1) Bahan ajar yang tidak diproyeksikan. Bahan ajar ini adalah bahan 

ajar yang tidak memerlukan perangkat proyektor untuk 

memproyeksikan isi di dalamnya. Sehingga, siswa bisa langsung 

mempergunakannya (membaca, melihat, mengamati) bahan ajar 

tersebut. Contoh: foto, diagram, display, model, dan lain 

sebagainya. 

2) Bahan ajar yang diproyeksikan. Bahan ajar yang diproyeksikan 

adalah bahan ajar memerlukan proyektor agar bisa dimanfaatkan 

dan atau dipeljari siswa. Contoh: slide, filmstrips, overhead 

transparencies, dan proyeksi computer. 

3) Bahan ajar audio. Bahan ajar audio adalah bahan ajar yang berupa 

sinyal audio yang direkam dalam suatu media rekam. Untuk 

menggunakannya, kita mesti memerlukan alat pemain (player) 
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media rekam tersebut, seperti tape compo, CD, VCD, multimedia 

player, dan sebagainya. Contoh: flash disk, dan sebagainya. 

4) Bahan ajar video. Bahan ajar ini memerlukan alat pemutar yang 

biasanya berbentuk video tape player, VCD, DVD, dan sebgainya. 

Karena bahan ajar ini hamper mirip dengan bahan ajar audio, jadi 

memerlukan media rekam. Namun, perbedannya bahan ajar ini ada 

pada gambarnya. Jadi, secara bersamaan dalam tampilan dapat 

diperoleh sebuah sajian gambar dan suara. contoh: video, film, dan 

lain sebagainya. 

5) Bahan (media) computer. Bahan ajar computer adalah berbagai 

jenis bahan ajar noncetak yang membutuhkan computer untuk 

menayangkan sesuatu untuk belajar. Contoh: computer mediated 

instruction (CMI) dan computer based multimedia atau 

hypermedia. 

c. Menurut Sifat Bahan Ajar 

Jika dilihat dari sifatnya maka bahan ajar dapat dikelompokkan 

menjadi empat macam, yaitu: 

1) Bahan ajar berbasis cetak. Yang termasuk dalam kategori bahan 

ajar ini adalah buku, pamflet, panduan belajar siswa, bahan 

tutorial, buku kerja siswa, peta, charts, foto, bahan dari majalah 

atau koran, dan sebagainya. 

2) Bahan ajar berbasiskan teknologi. Yang termasuk dalam kategori 

bahan ajar ini adalah audiocassete, siaran audio, slide, filmstrips, 
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film, video, siaran televisi, video interaktif, computer based 

tutorial, dan multimedia.  

3) Bahan ajar yang digunakan untuk praktek atau proyek. Contoh: kit 

sains, lembar observasi, lembar wawancara, dan lain sebagainya. 

4) Bahan ajar yang dibutuhkan untuk keperluan inteaksi manusia 

(terutama untuk keperluan pendidikan jarak jauh). Contoh: telepon, 

handphone, video conferencing, dan lain sebagainya. 

d. Menurut Substansi Materi Bahan Ajar 

Secara garis besar, bahan ajar (instructional materials) adalah 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa 

dalam rangka mencapai standar kompetensi dan ompetensi dasar yang 

telah ditentukan. Atau dengan kata lain, materi pembelajaran dapat 

dibedakan menjadi tiga jenis materi yaitu materi aspek kognitif, afektif 

dan psikomotorik. 

Bahan cetak dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk. Jika bahan 

cetak disusun secara baik dan sistematis tentu akan mendatangkan 

beberapa keuntungan, yaitu: 

a. Bahan tertulis biasanya menampilkan daftar isi, sehingga memudahkan 

guru untuk menunjukkan kepada peserta didik bagian mana yang 

sudah dipelajari. 

b. Biaya untuk pengadaan relative sedikit 

c. Bahan tertulis cepat digunakan dan dapat dengan mudah dipindah-

pindahkan  
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Sebuah bahan ajar paling tidak mencakup antara lain:  

a. Petunjuk belajar, baik bagi siswa atau guru 

b. Kompetensi yang akan dicapai 

c. Informasi pendukung 

d. Latihan-latihan 

e. Petunjuk kerja, dapat berupa lembar kerja siswa (LKS) 

f. Evaluasi  

2. Buku Ajar  

 Dalam dunia pendidikan, buku merupakan bagian dari 

kelangsungan dalam pembelajaran. Guru dapat menyusun kegiatan 

pembelajaran yang efektif dan efisien lewat sarana buku. Siswa juga dapat 

mengikuti pembelajaran dan dapat belajar secara mandiri dengan adanya 

buku. 

 Buku-buku dalam dunia pendidikan dapat dibedakan menjadi tujuh 

jenis, yaitu sebagai berikut:
25

 

a. Buku acuan, yaitu buku yang berisi informasi dasar tentang bidang 

atau hal tertentu. 

b. Buku pegangan, yaitu buku berisi uraian rinci dan teknis tentang 

bidang teertentu. 

c. Buku teks atau buku ajar, yaitu buku yang berisi uraian bahan tentang 

mata pelajaran atau bidang studi tertentu, yang disusun secara 

sistematis dan telah diseleksi berdasarkan tujuan tertentu, orientasi 
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pembelajaran, dan perkembangan siswa, untuk diasimilasikan serta 

dipakai dalam kegitan pembelajaran di sekolah. 

d. Buku latihan, yaitu buku yang berisi bahan-bahan latihan untuk 

memperoleh kemampuan dan keterampilan tertentu. 

e. Buku kerja atau buku kegiatan, yaitu buku yang difungsikan siswa 

untuk menuliskan hasil pekerjaan atau hasil tugas yang diberikan guru. 

f. Buku catatan, yaitu buku yang difungsikan untuk mencatat informasi 

atau hal-hal yang diperlukan dalam studinya. 

g. Buku bacaan, yaitu buku yang memuat kumpulan bacaan, informasi, 

atau uraian yang dapat memperluas pengetahuan siswa tentang bidang 

tertentu. 

Buku teks atau buku ajar, yaitu buku yang berisi uraian bahan 

tentang mata pelajaran atau bidang studi tertentu, yang disusun secara 

sistematis dan telah diseleksi berdasarkan tujuan tertentu, orientasi 

pembelajaran, dan perkembangan siswa, untuk diasimilasikan.
26

 Disusun 

secara sistematis tentu harus berdasarkan kurikulum yang sesuai dengan 

yang dicanangkan oleh pemerintaah dan dari kompetensi yang harus 

dikuasai oleh pembacanya. Dengan membaca buku teks, siswa akan dapat 

terdorong untuk berpikir dan berbuat yang positif, seperti memecahkan 

masalah yang dilontarkan dalam buku teks, mengadakan pengamatan, 

melakukan pelatihan yang diintruksikan dalam buku teks. 
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Menurut Geene dan Petty, terdapat sepuluh kategori yang harus 

dipenuhi buku teks yang berkualitas, yaitu sebgai berikut:
27

 

a. Buku teks haruslah menarik minat siswa yang mempergunakannya. 

b. Buku teks haruslah mampu memberikan motivasi kepada para siswa 

yang memakainya. 

c. Buku teks haruslah memuat ilustrasi yang menarik siswa yang 

memanfaatkannya 

d. Buku teks seyogyanya mempertimbangkan aspek-aspek linguistik 

sehingga sesuai dengan kemampuan para siswa yang memakainya. 

e. Isi buku teks haruslah berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran 

lainnya, lebih baik lagi, kalau dapat menunjangnnya dengan terencana 

sehingga semuanya merupakan seuatu kebulatan yang utuh dan 

terpadu. 

f. Buku teks haruslah menstimulasi, merangsang aktivitas-aktivitas 

pribadi para siswa yang mempergunakannya. 

g. Buku teks haruslah dengan sadar dan tegas menghindar dari konsep-

konsep yang samar-samar dan tidak biasa, agar tidak membuat 

bingung siswa yang memkainya. 

h. Buku teks haruslah mempunyai sudut pandang atau point of view yang 

jelas dan tegas sehingga ada akhirnya juga menjadi sudut pandang para 

pemakaianya yang setia. 
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i. Buku teks haruslah mampu memberi pemantapan, penekanan pada 

nilai-nilai anak dan orang dewasa. 

j. Buku teks haruslah dapat menghargai perbedaan-perbedaan pribadi 

para pemakainya 

Dipandang dari hasil belajar, buku teks mempunyai peran penting. 

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa buku teks berperan secara 

maknawi dalam presstasi belajar siswa. Hal ini dibuktikan dalam laporan 

World Bank (1995) mengenai Indonesia yang menunjukkan bahwa tingkat 

kepemilikan siswa akan buku dan fasilitas lain berkorelasi positif dengan 

prestasi belajar siswa.
28

 

Untuk mencapai kompetensi dalam pembelajaran, siswa perlu 

menempuh pengalaman, latihan, dan mencari informasi. Salah satu alat 

yang efektif untuk mencapai kompetensi adalah buku teks. Karena dalam 

buku teks menyajikan beberapa pengalaman, permasalahan yang yang 

harus diselesaikan, latihan, dan informasi yang perlu dicari serta cara 

menempuh dan mencarinya. 

Terdapat ciri-ciri khusus buku teks, yaitu sebagai berikut:
29

 

a. Buku teks disusun berdasarkan pesan kurikulum pendidikan 

b. Buku teks memfokuskan ke tujuan tertentu 

c. Buku teks menyajikan bidang pelajaran tertentu 

d. Buku teks berorientasi kepada kegiatan belajar siswa 

e. Buku teks dapat mengarahkan kegiatan mengajar guru di kelas 
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f. Pola sajian buku teks disesuaikan dengan perkembangan intelektual 

siswa sasaran 

g. Gaya sajian buku teks dapat memunculkn kreativitas siswa dalam 

belajar. 

3. Bahasa Arab 

 Bahasa Arab merupakan suatu mata pelajaran yang diarahkan 

untuk mendorong, membimbing, mengembangkan, dan membina 

kemampuan serta menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Arab baik 

reseptif maupun produktif. Kemampuan  reseptif yaitu kemampuan untuk 

memahami pembicaraan orang lain dan  memahami bacaan. Kemampuan 

produktif yaitu kemampuan menggunakan bahasa  sebagai alat komunikasi  

baik secara lisan maupun tulis. Kemampuan berbahasa Arab serta sikap 

positif terhadap bahasa Arab tersebut sangat penting dalam membantu 

memahami sumber ajaran Islam yaitu al-Qur’an dan hadis, serta kitab-

kitab berbahasa Arab yang berkenaan dengan Islam bagi peserta didik.
30

  

 Untuk itu, bahasa Arab di Madrasah dipersiapkan untuk 

pencapaian kompetensi dasar berbahasa, yang mencakup empat 

keterampilan berbahasa yang diajarkan secara integral, yaitu menyimak, 

berbicara, membaca, dan menulis. Meskipun begitu, pada tingkat 

pendidikan dasar (elementary) dititikberatkan pada kecakapan menyimak 

dan berbicara sebagai landasan berbahasa. Pada tingkat pendidikan 

menengah (intermediate), keempat kecakapan berbahasa diajarkan secara 
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seimbang. Adapun pada tingkat pendidikan lanjut (advanced) 

dikonsentrasikan pada kecakapan membaca dan menulis, sehingga peserta 

didik diharapkan mampu mengakses berbagai referensi berbahasa Arab.
31

 

 Dalam konteks pendidikan, pelajaran bahasa Arab memiliki tujuan 

sebagai berikut: 

a. Mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab, baik 

lisan maupun tulis, yang mencakup empat kecakapan berbahasa, yakni 

menyimak (istima’), berbicara (kalam), membaca (qira’ah), dan 

menulis (kitabah). 

b. Untuk menumbuhkan kesadaran tentang hakikat sebagai salah satu 

bahasa asing untuk menjadi alat utama belajar, khususnya dalam 

mengkaji sumber- sumber ajaran Islam. 

c. Mengembangkan tentang keterkaitan antara bahasa dan budaya serta 

memperluas cakrawala budaya. Dengan demikian peserta didik 

memiliki wawasan lintas budaya dan melibatkan diri dalam keragaman 

budaya.
32

 

Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa asing dan mata 

pelajaran yang membutuhkan kemampuan guru dalam mengelola kelas, 

namun sejauh ini belajar bahasa Arab masih kurang diminati masyarakat 

jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain
33

. Hal ini karena pada 

umumnya bahasa Arab tidak menggema dalam lingkungan kehidupan 
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sehari-hari. Untuk itu perlu adanya suasana yang dapat menumbuhkan 

minat siswa yang lebih untuk belajar bahasa Arab. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru dalam rangka 

mengurangi kejenuhan belajar pada peserta didik adalah dengan 

mengembangkan bahan ajar ke dalam berbagai bentuk bahan ajar, 

misalnya bahan ajar yang berupa modul. Bahan ajar memiliki banyak 

ragam/bentuk. Salah satu bentuk bahan ajar yang paling mudah dibuat 

oleh guru (karena tidak menuntut alat yang mahal dan keterampilan yang 

tinggi) adalah bahan ajar dalam bentuk cetak, misalnya modul, buku ajar. 

Mengembangkan bahan ajar sudah selayaknya merupakan 

kemampuan yang harus terus menerus ditingkatkan oleh setiap guru. Jika 

seorang guru tidak memiliki kemampuan mengembangkan bahan ajar 

yang bervariasi maka guru akan terjebak pada situasi pembelajaran yang 

monoton dan cenderung membosankan bagi peserta didik. 

Adapun ruang lingkup pelajaran Bahasa Arab di Madrasah 

Ibtidaiyah meliputi tema-tema tentang perkenalan, peralatan madrasah, 

pekerjaan, alamat, keluarga, anggota badan, di rumah, di kebun, di 

madrasah, di laboratorium, di perpustakaan, di kantin, jam, kegiatan 

sehari-hari, pekerjaan, rumah, dan rekreasi.
34

 

4. Pembelajaran Ke 5 Afrodul Usroh 

a. Kompetensi Inti 

KI – 1    Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama Islam. 
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KI – 2  Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, 

peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, 

teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air. 

KI – 3 Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan 

menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, 

makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda 

yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan tempat bermain. 

KI – 4 Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, 

sistematis dan logis, dalam karya yang estetis, dalam 

gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan 

yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak 

mulia. 

b. Kompetensi Dasar 

1.1. Meresapi makna anugerah Allah Swt berupa bahasa Arab. 

1.2. Meresapi anugerah Allah Swt atas terciptanya bahasa yang 

beragam 

2.1. Memiliki kepedulian, rasa ingin tahu dan percaya diri dalam 

berkomunikasi dengan menggunakan media bahasa Arab yang 

dimiliki. 

2.2. Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab dan percaya diri 

dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, tetangga dan guru 

dengan menggunakan media bahasa Arab yang dikuasai 
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3.1. Mengidentifikasi bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat sederhana 

terkait topik: 

  انعنوان ، أفراد األسرة ، في  انبيج األسرة

baik secara lisan maupun tertulis 

3.2. Menemukan makna dari ujaran kata, frasa, dan kalimat sederhana 

terkait topik: 

  انعنوان ، أفراد األسرة ، في  انبيج األسرة

3.3. Memahami bentuk kata, frasa, dan kalimat sederhana terkait topik: 

 انعنوان ، أفراد األسرة ، في  انبيج األسرة

3.4. Memahami kata, frase dan kalimat sederhana secara lisan dan  

tertulis terkait topik: 

 انعنوان ، أفراد األسرة ، في  انبيج األسرة

4.1. Melafalkan bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab 

terkait topik:  

بيج األسرةان  انعنوان ، أفراد األسرة ، في  

4.2. Menyampaikan makna dari ujaran kata, frasa, dan kalimat kalimat 

sederhana terkait topik: 

 انعنوان ، أفراد األسرة ، في  انبيج األسرة

4.3. Menggunakan kata, frasa, dan kalimat sederhana terkait topik : 

سرةاأل ، في  انبيج األسرة  انعنوان ، أفراد 
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4.4. Mengungkapkan kata, frasa, dan kalimat sederhana secara lisan 

dan tertulis terkait topik: 

 انعنوان ، أفراد األسرة ، في  انبيج األسرة

c. Indikator dan Tujuan 

a. Qiro’ah (انقراءة) 

a) Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar 

(1) Melafalkan teks qira’ah tentang  أفراد األسرة dengan benar 

(2) Menerjemahkan teks qira’ah tentang  أفراد األسرة dengan 

benar 

(3) Mempraktekkan bacaan teks qira’ah tentang  أفراد األسرة 

dengan benar 

(4) Menyebutkan anggota keluarga dalam bahasa Arab dengan 

benar 

b) Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengamati, menanya peserta didik mampu: 

(1) Melafalkan teks qira’ah tentang أفراد األسرة dengan baik 

(2) Menerjemahkan teks qira’ah tentang أفراد األسرة dengan 

benar 

(3) Mempraktekkan bacaan teks qira’ah tentang  أفراد األسرة 

dengan benar 

(4) Menyebutkan anggota keluarga dalam bahasa Arab dengan 

benar 
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b. Hiwar (انحوار) 

a) Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar 

(1) Mampu melafalkan teks hiwar tentang أفراد األسرة dengan 

baik 

(2)  Mampu mendemonstrasikan hiwar tentang أفراد األسرة 

dengan baik dan benar 

b) Tujuan Pembelajaran 

Setelah mengamati, menanya peserta didik mampu: 

(1) Melafalkan teks hiwar tentang أفراد األسرة dengan baik 

(2) Mendemonstrasikan hiwar tentang أفراد األسرة dengan baik 

dan benar 

c. Istima’ (اإلستماع) 

a) Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar 

(1) Mampu melakukan kegiatan sesuai dengan kalimat yang 

didengarnya dengan baik 

(2) Mampu menjawab pertanyaan yang didengarkannya 

dengan benar 

(3) Mampu mempraktekkan pernyataan yang didengarnya 

dengan baik 

(4) Mampu menyampaikan kembali pesan yang 

didengarkannya dengan benar 

b) Tujuan Pembelajaran 
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      Setelah mengamati, menanya peserta didik mampu: 

(1) Melakukan kegiatan sesuai dengan kalimat tentang  األسرة 

 yang didengarnya dengan baik أفراد

(2) Menjawab pertanyaan yang didengarkannya dengan benar 

(3) Mempraktekkan pertanyaan yang didengarnya dengan baik 

(4) Menyampaikan kembali pesan yang didengarkannya 

dengan benar 

d. Al-Kitabah (انكتابت) 

a) Indikator Pencapaian Kompetensi Dasar 

(1) Menyusun kata acak sehingga menjadi kalimat sempurna 

(2) Menyempurnakan kalimat tentang أفراد األسرة dengan 

mufradat yang telah disediakan  

(3) Menerjemahkan kalimat tentang أفراد األسرة ke dalam 

bahasa Indonesia 

(4) Menerjemahkan kalimat tentang رادأف األسرة  ke dalam 

bahasa Arab 

b) Tujuan Pembelajaran 

      Setelah mengamati, menanya peserta didik mampu: 

(1) Menyusun kata acak sehingga menjadi kalimat sempurna 

(2) Menyempurnakan kalimat tentang أفراد األسرة dengan 

mufradat yang telah disediakan  
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(3) Menerjemahkan kalimat tentang أفراد األسرة ke dalam 

bahasa Indonesia 

(4) Menerjemahkan kalimat tentang أفراد األسرة ke dalam 

bahasa Arab 

5. Multimedia 

a. Pengertian Multimedia 

 Multimedia berasal dari dua kata yaitu multi dan media. 

Multi berarti banyak dan media berarti alat untuk menyampaikan 

atau alat perantara untuk membantu sesuatu, suatu bentuk 

komunikasi. Multimedia merupakan suatu bentuk teknologi yang 

menggabungkan berbagai sumber media seperti teks, suara, 

animasi, video dan sebagainya, yang disampaikan melalui sistem 

komputer secara interaktif.
35

 

Empat komponen penting dalam multimedia adalah: 

1) Adanya komputer yang mengkoordinasikan apa yang dilihat 

dan didengar yang berinteraksi dengan kita 

2) Adanya link yang menghubungkan kita dengan informasi 

3) Adanya alat navigasi yang memandu kita, menjelajah jaringan 

informasi yang saling terhubung 

4) Multimedia menyediakan tempat kepada kita untuk 

mengumpulkan, memproses dan mengkomunikasikan 

informasi dan ide kita sendiri. 
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Multimedia memiliki beberapa objek, diantaranya adalah:
36

 

1) Teks bentuk yang paling mudah dan efektif untuk 

menyampaikan pesan dan informasi 

2) Grafis, bentuk berupa gambar yang digunakan untuk 

menyampaikan pesan 

3) Sound, bentuk objek yang ditangkap dengan system 

pendengaran  

4) Video, bentuk objek yang ditangkap mdengan system 

penglihatan 

5) Hybrid, bentuk campuran atau penggabungan objek multimedia 

seperti audio video 

6) Animasi, berupa kumpulan gambar yang diolah sedemikian 

rupa sehingga muncul pergerakan.  

b. Tujuan Penggunaan Multimedia 

 Multimedia dapat digunakan untuk bermacam-macm 

bidang pekerjaan, tergantung dari kreatifitas dalam 

mengembangkannya. Tujuan dari penggunaan multimedia 

adalah:
37

 

1) Multimedia dalam penggunaannya dapat meningkatkan 

efektivitas dari penyampaian suatu informasi 
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2) Penggunaan multimedia dalam lingkungan dapat mendorong 

partisipasi, keterlibatan serta eksplorasi pengguna tersebut 

3) Aplikasi multimedia dapat meransang panca indera karena 

dengan penggunaan multimedia akan meransang beberapa 

panca indera penting manusia, seperti penglihatan, 

pendengaran, aksi maupun suara.  

6. Hasil Belajar 

Hasil belajar yaitu perubahan-perubahan yang tejadi pada diri 

siswa baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik 

sebagai hasil dari kegiatan belajar.
38

 Kegiatan belajar merupakan 

proses yang dilalui seseorang untuk memperoleh  suatu bentuk 

perubahan perilaku yang relative menetap. Dalam kegiatan belajar 

secara formal atau dalam pembelajaran terdapat tujuan pembelajaran 

yang ditetapkan, maka anak yang berhasil dalam kegiatan belajar  

adalah yang berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. 

Hasil belajar sisiwa dipengaruhi oleh dua hal, siswa itu sendiri 

dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Pertama, dalam diri siswa; 

dalam arti kemampuan berpikir atau tingkah laku inelektual,  motivasi, 

minat, dan kesiapan siswa baik jasmani maupun rohani. Kedua, 

lingkungan; dalam arti sarana dan prasarana, kompetensi guru, 

kreativitas guru, sumber belajar, metode serta dukungan lingkungan, 

keluarga dan lingkungan. 
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Hasil belajar yang dicapai oleh siswa merupakan interaksi 

antara berbagai faktor yang mempengaruhi baik factor internal maupun 

factor eksternal. Adapun faktor-faktor tersebut adalah: 
39

 

a. Faktor internal; faktor inernal merupakan faktor yang bersumber 

dari diri siswa itu sendiri yang dapat mempengaruhi kemampuan 

belajarnya. Faktor internal meliputi kecerdasan, minat dan 

perhatian, motivasi belajar, ketekunan belajar, sikap, kebiasaan 

belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan. 

b. Faktor eksternal; merupakan faktor yang berasal dari luar diri 

siswa yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa yaitu keluarga, 

sekolah dan masyarakat. Keadaan keluarga yang tidak harmonis, 

keadaan ekonomi keluarga yang sedang sulit, kurangnya perhatian 

dari orangtua, kebiasaan berperilaku yang kurang baik dari 

orangtua dalam kehidupan sehari-hari tentu akan berpengaruh pada 

hasil belajar siswa.  

Sekolah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar siswa. Semakin tinggi kualitas system pengajaran di sekolah 

maka tentu semakin tinggi pula hasil belajar yang diperoleh siswa.  

Kualitas pengajaran di sekolah sangat ditentukan oleh guru, 

karena guru merupakan seseorang yang menentukan system 

pengajaran dalam kegiatan pembelajaran seperti strategi, metode yang 

dipakai. Peran guru merupakan peranan yang sangat penting, bahkan 

                                                           
39 Ibid., hlm. 12-13 
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di sekolah dasar guru tidak dapat digantikan oleh perangkat lain seperti 

computer, televise, radio karena siswa merupakan organisme yang 

sedang berkembang yang memerlukan bimbingan dan bantuan dari 

orang dewasa. 

Hasil belajar pada akhirnya difungsikan dan ditujuakn untuk 

keperluan berikut ini:
40

 

a. Untuk diagnosis dan pengembangan, penggunaan hasil belajar 

dijadikan sebagai alat untuk mendiagnosis kelemahan dan 

keunggulan siswa beserta sebab-sebanya. Berdasarkan diagnosis 

inilah guru mengadakan pengembangan dan perbaikan kegiatan 

belajar untuk meningkatkan hasil belajar siswa. 

b. Untuk seleksi, hasil belajar yang diperoleh siswa sering kali 

dijadikan dasar sebagai dasar untuk menetukan siswa-siswa yang 

akan naik pada jenjang pendidikan selanjutnya. 

c. Untuk kenaikan kelas, dari hasil belajar yang diperoleh siswa akan 

dapat diketahui apakah siswa dapat naik kelas, apakah hasil belajar 

di bawah KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) atau di atas standar 

KKM. 

d. Untuk penempatan,hasil belajar yang diperoleh siswa digunakan 

untuk menentukan kelas siswa sesuai dengan kemampuan mereka 

                                                           
40

 Anis Malikhah, Pengembangan Media Berbasis Multimedia Flash 8 Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Bahasa Arab.kelas IV DI MI Manbaul 

Huda Banjarsari Nganjum Malang, Skripsi. (Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Kguruan, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014), hlm. 36-37 
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dan potensi yang dimiliki. Hal ini dilakukan agar siswa dapat 

mengembangkan kemampuannya secara optimal. 

Seseorang dapat dikatakan telah berhasil dalam belajar jika ia 

mampu menunjukkan adanya perubahan dalam dirinya. Perubahan-

perubahan tersebut dapat ditunjukkan dari kemampuan berpikirnya, 

keterampilannya, atau sikapnya terhadap suatu objek. Perubahan dari 

hasil belajar ini dalam Taxonomy Bloom dikelompokkan dalam tiga 

ranah  yakni ranah kognitif (kemampuan berfikir), ranah afektif 

(sikap), dan ranah psikomotorik (keterampilan).  
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B. Kerangka Berpikir 

Pengembangan bahan ajar Bahasa Arab ini didasarkan beberapa masalah 

yang ada di dalam kelas diantaranya adalah jumlah buku siswa Bahasa Arab 

tidak sesuai dengan jumlah siswa, sumber belajar yang digunakan oleh guru 

kurang menarik. Selain itu siswa merasa takut dan kesulitan dalam 

mengahafal mufradat, membaca Qira’ah, Hiwar dan memahami Tarkib serta 

tidak adanya media yang mendukung dalam proses pembelajaran sehingga 

membuat siswa tidak bersemangat dalam proses pembelajaran yang 

mengakibatkan hasil belajar yang diperoleh siswa kurang dari nilai KKM. 

Dalam bahan ajar Bahasa Arab ini terdapat materi Afradul usrah yang 

mencakup maharah Qira’ah, Istima’, Hiwar, Kitabah, Tarkib, Mufradat, 

latihan, dan soal evaluasi yang didukung dengan adanya multimedia. Melalui 

bahan ajar ini diharapkan dapat memudahkan siswa dalam memahami 

pembelajaran Bahasa Arab dan dapat bersemangat ketika proses pembelajaran 

sehingga siswa dapat belajar secara mandiri dan dapat meningkatkan hasil 

belajar. Untuk memperjelas kerangka pemikiran tersebut, maka dapat dilihat 

pada gambar berikut: 
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Input 

Proses  

Output  

Fenomena di lapangan: 

Input dari siswa beragam, sarana prasarana yang ada, 

sumber belajar, dan kurangnya minta dan motivasi 

dalam diri siswa karena sumber belajar yang digunakan 

tidak mencukupi dan kurang menarik. 

Efeknya: 

 Siswa tidak dapat memahami materi yang 
disampaikan 

 Target pembelajaran tidak tercapai secara optimal 

Dibutuhkan bahan ajar untuk menambah semangat siswa 

Pengembangan bahan ajar bahasa 

arab berbasis multimedia bagi siswa 

kelas IV. 

 

Buku ajar bahasa arab berbasis 

multimedia materi Afradul usrah 

mencakup maharah Qira’ah, Istima’, 

Hiwar, Kitabah, Tarkib, Mufradat, 

latihan, dan soal evaluasi yang 

didukung dengan adanya multimedia. 

Buku Ajar 

Bahasa Arab 

Berbasis 

Multimedia 

Kondisi Akhir: 

Siswa semangat dalam 

pembelajaran bahasa 

arab 
Sehingga tercapai: 

 Kegiatan belajar mengajar 
berlangsung kondusif 

 Target pembelajaran tercapai 
secara optimal 

 Hasil belajar siswa meningkat 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

dan pengembangan atau Reseacrh and Development dalam pendidikan karena 

dalam penelitian ini akan menghasilkan produk berupa buku ajar bahasa arab 

berbasis multimedia. Penelitian ini dilakukan di MI Sunan Ampel Krembung 

Sidoarjo kelas IV. 

Metode penelitian dan pengembangan atau Reseacrh and Development 

adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu 

dan menguji keefektifan produk tersebut.
41

 Oleh karena itu, untuk dapat 

menghasilkan produk tertentu, digunakan penelitian yang bersifat analisis 

kebutuhan dan untuk menguji keefektifan produk tersebut supaya dapat 

berfungsi di masyarakat luas, maka diperlukan penelitian. 

Reseacrh and Development (R&D) juga didefinisikan sebagai 

penelitian yang secara sengaja, sistematis, bertujuan dan diarahkan pada 

peneluan, peremusan, perbaikan, pengembangan, menghasilkan, dan menguji 

kefektifan produk, model, metode/strategi/cara, jasa, prosedur tertentu yang 

lebih unggul, baru, efektif, efisien, produktif dan bermakna.
42

 

                                                           
41

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: CV. Alfabeta, 

2011), hlm. 297 
42

 Ayu Khumairoh, Pengembangan Buku Ajar Integrasi Al Quran Hadist Dengan Sains 

Untuk Kelas V Di MI Miftahul Huda Bacem Blitar, (Malang:Program Studi Pendidikan Guru 

Madrasah Ibtidaiyah. UIN Malang. 2016) hlm. 40 



47 

 

 

Dengan adanya produk yang dihasilkan dalam penelitian dan 

pengembangan ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam pembelajaran 

bahasa arab di kelas IV sebelumnya yang menimbulkan hasil belajar siswa 

kurang dari KKM. Produk yang dihasilkan yaitu berupa buku ajar bahasa arab 

kelas IV yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa sehingga pelaksanaan 

pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan hasil belajar siswa dapat 

meningkat.  

B. Model Pengembangan 

Model Pengembangan merupakan dasar untuk mengembangkan 

produk yang akan dihasilkan. Dengan model yang dianut tentu akan 

memberikan kerangka kerja untuk pemgembangan teori dan penelitian 

sehingga diperoleh masukan untuk penyempurnaan produk yang dihasilkan. 

Model pengembangan dapat berupa model prosedural, model konseptual, dan 

model teoritik.  

Dalam penilitian dan pengembangan ini, model yang digunakan adalah 

model procedural. Model prosedural adalah model yang bersifat deskriptif, 

menunjukkan langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk. 

Model ini menggariskan langkah-langkah umum yang harus diikuti untuk 

menghasilkan produk, bahan material, atau rancangan sebagaimana suatu 

siklus penelitian dan pengembangan yang dikembangkan oleh Borg & Gall, 

langkah-langkah penelitian dan pengembangan tersebut adalah: (1) penelitian 

dan pengumpulan informasi; (2) perencanaaan; (3) pengembangan format 

produk awal; (4) uji coba produk; (5) revisi produk; (6) uji coba lapangan; (7) 



48 

 

 

revisi produk; (8) uji coba lapangan; (9) revisi produk akhir; (10) desiminasi 

dan implementasi.
43

 

Berdasarkan langkah-langkah pengembangan Borg & Gall dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Langkah Pengembangan Borg & Gall 

Akan tetapi dalam  pengembangan produk yang dilaksanakan pada 

penelitian ini hanya terbatas pada tahap ketujuh, yaiu tahap mervisi bahan ajar 

bahasa arab berbasis multimedia untuk siswa kelas IV. Hal ini dilakukan 

karena keterbatasan, baik dari segi waktu maupun biaya pada penelitin, 

sehingga tahapan yang digunakan hanya sampai pada tahap ketujuh. Langkah-

langkah penelitian dan pengembangan yang akan dilakukan adalah (1) 

penelitian dan pengumgumpulan data informasi, (2) perencanaan, (3) 

pengembagan format produk awal, (4) uji coba awal, (5) revisi produk, (6) uji 

coba lapangan, dan (7) revisi produk. 
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 Punaji Setyowati, Metode Penelitian Pendidikan & Pengembangan, (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2013), hlm. 291-292 



49 

 

 

Berdasarkan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti di 

atas dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 3.2 Langkah-langkah Peneliti 

C. Prosedur Pengembangan 

 Berdasarkan model pengembangan yang digunakan dalam penelitian 

dan pengembanhan ini, maka prosedur pengembangan dalam penelitian ini 

mengikuti langkah-langkah model Borg and Gall, prosedur atau langkah yang 

dilakukan oleh peneliti terdiri dari 7 tahapan, yaitu 

1. Penelitian dan Pengumpulan Informasi  

  Pada tahap ini meliputi mempelajari karakteristik materi yang 

dikembangkan ke dalam bahan ajar yang direncanakan, pengamatan atau 

obervasi. Selain itu, untuk mengumpulkan bahan-bahan materi yang 

dibutukan untuk merancang bahan ajar. Kegiatan yang dilakukan dalam 

tahap ini adalah sebagai berikut: 

Pengembangan 

format produk awal 

Uji coba awal 

Revisi produk Uji coba lapangan 

Revisi produk 

Penelitian dan 

pengumpulan 

informasi awal 

Perencanaan  
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a. Mengkaji Kurikulum 

 Analisis kurikulum yang dilaksanakan bertujuan untuk menentukan 

kompetensi inti dan kompetensi dasar. Pada tahap ini ditentukan KI 

dan KD yang akan dikembangkan ke dalam bahan ajar. Adapun KI dan 

KD yang dipilih adalah memahami materi bahasa arab kelas IV. 

b. Melakukan observasi 

 Obervasi yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui perilaku dan 

karakteristik siswa kelas IV MI Sunan Ampel, menganalisis kesulitan 

belajar siswa dan menganalisis kesulitan siswa dalam memahami 

materi pelajaran bahasa arab kelas IV MI. Dalam kegiatan ini 

dilakukan dengan cara wawancara kepada guru bidang studi, 

mengamati siswa dalam menggunakan bahan ajar yang digunakan, 

serta mengamati bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran 

bahasa arab. 

 Dari observasi yang telah dilakukan, ditetapkan bahwa perlu 

adanya buku ajar bahasa arab yang lebih menarik sehingga dapat 

menarik siswa untuk semangat dan berminat dalam pembelajaran 

bahasa arab yaitu buku ajar bahasa arab berbasis multimedia pada 

materi Afradul Usrah. 

2. Perencanaan  

 Pada tahap ini, mencakup merumuskan tujuan untuk menentukan 

urutan bahan ajar, dan menyusun kerangka bahan ajar. Dalam hal 

merumuskan tujuan yani dengan pengumpulan dan pemilihan bahan yang 
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digunakan dalam pengembangan bahan ajar, materi yang dipilih 

disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi siswa pada tingkat MI. Hasil 

dari proses tersebut berupa materi yang berkenaan dengan pembelajaran 

bahasa arab yang akan dijadikan materi dalam bahan ajar yang 

dikembangkan. 

 Penyusunan kerangka bahan ajar yakni untuk mengelompokkan 

indikator, materi, evaluasi, langkah pembelajaran dari kompetensi tentang 

materi pembelajaran ke 5 “Afrodul Usroh”. 

3. Pengembangan Format Produk Awal  

 Pada tahap ini dilakukan pengembangan bahan ajar bahasa arab 

materi pembelajaran ke 5 “Afrodul Usroh”. Dalam mengembangkan 

materi ini, peneliti melakukan konsultasi dengan guru bidang studi, 

mengumpulkan materi-materi yang berkaitan dengan Afradul Usrah dan 

Isim Dhamir Muttashil dengan indikator yang akan dicapai serta 

menyusun bahan ajar bahasa Arab berbasis multimedia sesuai dengan 

materi dan indikator. Materi-materi tersebut mencakup Maharah Qira’ah, 

Istima’, Kitabah, Hiwar, dan Mufradat. 

4. Uji Coba Awal 

 Kegiatan pada tahap ini mengetahui tingkat kelayakan draft awal 

yang diberikan dari tahap pengembangan format produk awal sehingga 

bisa dilakukan perbaikan untuk penyempurnaan produk yang berupa bahan 

ajar. Pada tahap ini melibatkan beberapa ahli untuk menilai tingkat 

kelayakan produk yang dikembangkan. Validasi produk dilakukan dengan 
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konsultasi kepada para ahli, yakni ahli materi untuk mengetahui ketapatan 

dan kesesuaian isi dengan pokok bahasan untuk siswa kelas IV MI, ahli 

desain dan media pembelajaran untuk mengetahui kesesuaian dan 

kemenarikan desain yang ada dalam bahan ajar yang dikembangkan, dan 

ahli pembelajaran untuk mengetahui isi dalam bahan ajar, cara 

penyampaian sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan 

kondisi siswa kelas IV MI.  

5. Revisi Produk 

 Pada tahap ini, setelah memperoleh dari hasil uji coba awal yakni 

validasi ahli maka yang dilakukan adalah produk direvisi, agar produk 

yang dikembangkan dapat menjadi bahan ajar yang sesuai dengan 

kebutuhan siswa dan dapat mencapai tujuan pembelajran. Selain itu, agar 

lebih menarik dan memudahkan siswa dalam menggunakannya sehingga 

siswa semangat dalam mengikuti proses pembelajaran.  

6. Uji Coba Lapangan 

 Pada tahap ini, setelah peneliti mervisi bahan ajar yang 

dikembangkan baik terkait isi, desain yang berupa buku ajar bahasa arab 

berbasis multimedia maka dilakukan uji lapangan atau diuji cobakan di 

sekolah yang menjadi subyek penelitian yakni Madrasah Ibtidaiyyah 

Sunan Ampel Krembung Sidoarjo sehingga dapat diketahui kelayakan 

bahan ajar bahasa arab dalam bentuk buku ajar berbasis multimedia. Pada 

tahap uji coba lapangan ini peneliti melibatkan satu subyek yakni hasil 
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evaluasi dari penggunaan bahan ajar yang dikembangkan kepada siswa. 

Uji coba lapangan ini dilakukan uji kelompok kecil dan uji lapangan. 

7. Revisi Produk 

Setelah dilakukan uji coba lapangan, maka akan dilakukan revisi 

secara total dikarenakan pada tahap ini merupakan tahan terakhir yang 

peneliti lakukan. Kekuranga-kekurangan dari hasil uji coba yang 

dilakukan sebelumnya digunakan sebagai acuan dalam merevisi produk 

agar lebih menarik dan memudahkan peserta didik dalam mempelajarinya. 

Dan revisi produk ini merupakan hasil akhir dari prosedur penelitian. 

D. Uji Coba Produk Pengembangan 

Uji coba produk dilakukan untuk mengumpulkan data yang dapat 

digunakan sebagai dasar untuk menetapkan kevalidan, dan kemenarikan dari 

produk yang dihasilkan. Dalam bagian ini secara berurutan akan dikemukakan 

desain uji coba, subyek uji coba, jenis data, instrument pengumpulan data dan 

teknis analisis data. 

1. Desain Uji Coba Produk 

 Desain uji coba yang dilaksanakan dalam pengembangan bahan 

ajar ini adalah tahap konsultasi, tahap validasi ahli, serta tahap uji coba 

lapangan. Penjelasan dari tahap-tahap di atas adalah sebagai berikut: 

a. Tahap Konsultasi 

Pada tahap ini, peneliti melakukan beberapa kegiatan, yakni sebagai 

berikut: 
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1) Dosen pembimbing melakukan pengecekan terhadap bahan ajar 

yang dikembangkan. Dosen pembimbing memberikan arahan dan 

saran perbaikan bahan ajar yang kurang. 

2) Pengembang melakukan perbaikan bahan ajar berdasarkan hasil 

konsultasi yang dilakukan. 

b. Tahap Validasi Ahli 

 Pada tahap validasi ahli terdapat beberapa kegiatan yang terdiri 

dari: 

1) Ahli materi, ahli desain dan media pembelajaran, dan ahli 

pembelajaran bahasa arab memberikan komentar dan saran 

terhadap bahan yang yang dihasilkan. 

2) Validator melakukan analisis data penilaian yang berbentuk 

komentar dan saran perbaikan. 

3) Pengembang melakukan perbaikan bahan ajar bahasa arab 

berdasarkan angket penilaian yang diberikan. 

  Dari hasil validasi yang diperoleh melalui penilaian dari para 

ahli dan ahli pembelajaran bahasa arab melalui pengisian angket 

penilaian dan memberikan masukan atau saran terhadap bahan ajar 

tersebut, dan digunakan untuk mengetahui kelayakan buku ajar untuk 

digunakan dalam kegiatan pembelajaran. 

2. Subjek Uji Coba 

Subjek uji coba dalam pengembangan buku ajar bahasa arab 

berbasis multimedia pada mata bahasa arab, materi pembelajaran ke 5 
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“Afrodul Usroh” adalah ahli materi, ahli desain dan media 

pembelajaran, dan ahli pembelajaran studi bahasa arab. Pemilihan MI 

Sunan Ampel sebagai lokasi uji coba didasarkan pada beberapa 

alasan, yaitu (1) siswa kesulitan dalam memahami materi, (2) siswa 

kurang berminat dalam pembalajaran bahasa arab. 

a. Ahli Materi 

Ahli materi merupakan dosen yang ahli dalam menguasai 

mata pelajaran bahasa arab. Dalam hal ini ahli materi yang dipilih 

oleh peneliti adalah Bapak M. Ibnu Ahmad, M. Pd. Selaku dosen 

fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan dan juga dosen PPBA UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Beliau dipilih oleh peneliti 

sebagai ahli isi karena sudah memenuhu kualifikasi ahli dalam 

penelitian pengembangan ini, yaitu: 

1) Menguasai karakteristik materi bahasa arab di MI, khususnya 

materi tentang pembelajaran ke 5 “Afrodul Usroh”. 

2) Memiliki wawasan dan pengalaman yang relevan terhadap 

buku ajar yang dikembangkan. 

3) Bersedia menjadi penguji produk pengembangan buku ajar 

bahasa arab berbasis multimedia. 

b. Ahli Desain dan Media Pembelajaran 

Ahli desain dan media pembelajaran ditetapkan sebagai 

penguji desain buku ajar bahasa arab berbasis multimedia. Dalam 

hal ini ahli desain yang dipilih oleh peneliti adalah Bapak Ahmad 
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Makki Hasan, M. Pd. Selaku dosen prdi PBA dan BSA UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Pemilihan ahli desain dan media 

pembelajaran didasarkan pada pertimbangan bahwa yang 

bersangkutan memiliki kompetensi di bidang desain dan media 

pembelajaran. Ahli desain dan media pembelajaran memberikan 

komentar dan sarat terhadap kemenarikan buku ajar. 

c. Ahli Pembelajaran  

Ahli pembelajaran memberikan penilaian terhadap 

pengembangan buku ajar bahasa arab berbasis multimedia. Dalam 

hal ini ahli pembelajaran yang dipilih oleh peneliti adalah Bapak 

Dr. Syaiful Mustofa, M. Pd. Selaku dosen PBA fakultas ilmu 

tarbiyah dan Ketua PPBA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Beliau dipilih oleh peneliti sebagai ahli pembelajaran karena sudah 

memenuhu kualifikasi  ahli pembelajaran bahasa arab kelas IV 

yakni sebagai berikut: 

1) Menguasai kurikulum 2013 

2) Menguasai materi dan pembelajaran bahasa arab khusunya 

pada tingkat Madrasah Ibtidaiyyah 

3) Menguasai karakteristik materi bahasa arab di MI, khususnya 

materi tentang pembelajaran ke 5 “Afrodul Usroh”. 

4) Memiliki wawasan dan pengalaman yang relevan terhadap 

buku ajar yang dikembangkan. 
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5) Bersedia menjadi penguji produk pengembangan buku ajar 

bahasa arab berbasis multimedia. 

d. Sasaran Pengguna Produk (Siswa) 

Sasaran uji pada produk pengembangan ini diambil dari 

siswa kelas IV A MI Sunan Ampel angkatan 2016-1017 yang 

berjumlah 28 siswa. 

3. Jenis Data 

Data didefinisikan sebagai keterangan atau bahan nyata yang 

dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan).
44

 Jenis data 

dalam pengembangan bahan ajar adalah data kualitatif dan kuantitatif.  

a. Data kuantitatif 

Data kuantitatif  berupa poin penilaian yang diberikan oleh 

subyek uji coba ahli materi, ahli media pembelajaran dan ahli 

pembelajaran terhadap bahan ajar dan sasaran uji coba yakni siswa 

kelas IV MI Sunan Ampel Krembung Sidoarjo serta tes pencapaian 

hasil belajar yang meliputi pre-test dan post-test terhadap bahan 

ajar bahasa arab berbasis multimedia. 

b. Data kualitatif 

Pada uji coba ahli materi, ahli media pembelajaran dan ahli 

pembelajaran data kualitatif diperoleh kritik, saran dan komentar 

dari subyek uji coba ahli materi, ahli media pembelajaran, dan ahli 
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pembelajaran terhadap bahan ajar. Sedangkan pada uji coba 

lapangan data kualitatif berasal dari jawaban subyek uji coba 

lapangan saat mengisi bahan ajar. 

4. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data 

diantaranya berupa hasil wawancara, angket, dan test perolehan hasil 

belajar.  Masing-masing instrument akan dijelaskan sebagai berikut: 

a. Wawancara 

 Wawancara dilakukan kepada kepada ibu Mila Zumaro S. 

Ag selaku guru mapel bahasa Arab kelas IV di MI Sunan Ampel 

Krembung Sidoarjo. Wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data ketika peneliti melakukan studi pendahuluan 

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. 

 Adapun pedoman wawancara yang digunakan oleh peneliti 

untuk mengetahui permasalahan yang ada dalam pembelajaran 

Bahasa Arab khususnya pada pembelajaran ke 5 materi Afradul 

Usrah adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana nilai hasil evaluasi siswa tentang materi yang ada 

dalam pembelajaran bahasa arab? 

2) Bagaimana respon siswa ketika proses pembelajaran bahasa 

arab? 
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3) Bagaimana kemampuan siswa dalam memahami materi 

Afradul Usrah? 

4) Apakah buku ajar yang ada sudah mampu memberikan 

pemahaman yang tepat kepada siswa? 

5) Bahan ajar yang seperti apa yang harus dikembangkan untuk 

meningkatkan pemahaman siswa tentang materi Afradul 

Usrah? 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, berikut ini 

adalah kesimpulan dari jawaban pedoman wawancara di atas: 

1) Nilai siswa masih sangat kurang tentang mata pelajaran bahasa 

arab, karena mereka masih sulit memahami materi yang ada. 

2) Kebanyaka siswa merasa takut dan malas ketika pembelajaran 

bahasa arab karena dirasa sulit untuk memahaminya. 

3) Siswa masih berada dalam tingkat sulit untuk menghafal 

mufradat yang ada. 

4) Buku ajar yang ada belum bisa memberikan pemahaman yang 

baik bagi siswa. Selain itu, jumlah buku yang ada tidak sesuai 

dengan jumlah siswa yang ada sehingga siswa tidak dapat 

belajar secara mandiri ketika di rumah. 

5) Buku ajar yang dapat membangkitkan semangat dan menarik 

siswa untuk belajar bahasa arab sehingga nantinya diperoleh 

hasil evaluasi yang diinginkan. Dan lebih baiknya ditambahkan 
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lagu atau video yang memudahkan mereka untuk memahami 

materi dang menghafal kosa kata. 

Dari hasil wawancara di atas peneliti mencoba merancang 

buku ajar bahasa arab berbasis multimedia untuk meningkatkan 

hasil belajar pada materi Afradul Usrah.  

Selain itu wawancara kepada Mila Zumaro S. Ag selaku 

guru mapel bahasa Arab kelas IV di MI Sunan Ampel Krembung 

Sidoarjo juga dilakukan untuk mengatahui tingkat kekurangan 

bahan ajar yang dikembangkan. 

b. Angket 

Angket ini bertujuan untuk mengumpulkan data tentang 

ketepatan komponen bahan ajar yang berupa buku ajar bahasa arab 

berbasis multimedia materi Afradul Usrah. Angket yang 

dibutuhkan dalam penelitian pengembangan ini diantara lain: 

1) Angket penilaian atau tanggapan ahli isi bahan ajar bahasa 

arab. 

2) Angket penilaian atau tanggapan ahli desain dan media 

pembelajaran terhadap bahan ajar. 

3) Angket penilaian atau tanggapan ahli pembelajaran dan media 

pembelajaran terhadap bahan ajar. 

4) Angket penilaian atau tanggapan tentang kemenarikan bahan 

ajar melalui uji coba lapangan. 

Adapun skala yang digunakan dalam penilaian angket ini 
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adalah skala Likert, skala ini digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan presepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial.
45

 Adapun kriteria penskoran yang digunakan 

pengembang dalam memberikan penilaian pada bahan ajar yang 

dikembangkan adalah: 

1) Sangat tepat, sangat sesuai, sangat jelas, sangat menarik, sangat 

mudah. (skor: 5) 

2) Tepat, sesuai, jelas, menarik, mudah. (skor: 4) 

3) Cukup tepat, cukup sesuai, cukup jelas, cukup menarik, cukup 

mudah.  (skor 3) 

4) Kurang tepat, kurang sesuai, kurang jelas, kurang menarik, 

kurang mudah. (skor: 2) 

5) Sangat tidak tepat, sangat tidak sesuai, sangat tidak jelas, 

sangat tidak menarik, sangat tidak mudah. (skor: 1) 

c. Tes Hasil Akhir 

Tes perolehan hasil belajar yang digunakan untuk 

mengetahui pencapaian hasil pemahaman siswa dilakukan dengan 

membandingkan hasil post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol 

yang menunjukkan peningkatan pemahaman siswa setelah 

menggunakan bahan ajar Bahasa Arab berbasis Multimedia pada 

materi Afradul Usrah.
46
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5. Teknik Analisis Data 

Analisis yang digunakan dalam penelitian pengembangan ini 

mempunyai tiga teknik diantaranya, analisis isi pembelajaran, analisis 

deskripif, analisis hasil tes. 

a. Analisis Isi Pembelajaran 

Analisis isi dilakukan dengan merumuskan tujuan 

pembelajaran yang disesuaikan dengan KI-KD untuk menyusun isi 

materi bahan ajar yang dikembangkan. Hasil analisis tersebut 

kemudian digunakan sebagai bahan pengembangan bahan ajar 

bahasa arab berupa buku ajar bahas arab berbasis multimedia. 

b. Analisis Deskriptif 

Analisis ini dilakukan pada saat uji coba, data diambil dari 

penilaian angket untuk memberikan kritik, saran, dan masukan 

perbaikan. Hasil dari analisis deskriptif ini digunakan untuk 

menentukan tingkat kemenarikan produk hasil pengembangan yang 

berupa buku ajar bahas arab berbasis multimedia. Data pengukuran 

kelayakan bahan ajar digunakan rumus untuk menganalisis hasil 

validasi dengan teknik perhitungan nilai rata-rata. Rumus 

perhitungan nilai rata-rata sebagai berikut:
47

 

%100
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Keterangan: 

P  = besar persentase 

 x     = Jumlah total skor yang diperoleh dari validator (nilai 

nyata) 

 ix  = Jumlah skor maksimal yang diharapkan 

 100  = bilangan konstanta 

Dalam pemberian makna dan pengambilan keputusan untuk 

merevisi bahan ajar yang digunakan kualifikasi yang memiliki 

kriteria sebagai berikut
48

: 

Tabel 3.1 Kualifikasi Tingkatan Validitas Berdasarkan 

Persentase 

 

Presentase (%) Kualifikasi Ket. 

≥0 skor ≤21 Sangat Tidak Valid Revisi 

>21 skor ≤41 Kurang Valid Revisi 

>41 skor ≤61 Cukup Valid Tidak Revisi 

>61 skor ≤81 Valid Tidak Revisi 

>81 skor ≤100 Sangat Valid Tidak Revisi 

  

Berdasarkan tabel di atas penilaian dikatakan menarik jika 

memenuhi syarat pencapaian mulai 61-100 dari seluruh unsur yang 

terdapat dalam angket penilaian ahli materi, ahli media, ahli 

pembelajaran, dan siswa. Penilaian harus memenuhi kriteria 
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menarik. Jika dalam kriteria tidak layak maka dilakukan revisi 

sampai mencapai kriteria menarik. 

c. Analisis Hasil Tes 

  Analisis data hasil tes yang digunakan untuk mengukur 

peningkatan pemahaman konsep siswa dalam uji coba lapangan 

dilakukan menggunakan desain kelompok eksperimen dengan 

kelompok kontrol (Pretest-postest control group desain). Sebelum 

metode  mengajar baru dicobakan, maka dipilih kelompok atau 

kelas tertentu yang akan diajar dengan metode mengajar baru 

tersebut dan kelas yang tidak menggunakan metode mengajar baru. 

Kelompok atau kelas pertama yang akan diajar dengan metode 

mengajar baru disebut kelompok eksperimen, sedangkan kelompok 

yang tetap menggunakan metode mengajar lama disebut kelompok 

kontrol. 

Penelitian ini melibatkan dua kelas sampel, maka desain 

penelitian yang digunakan adalah desain penelitian Pretest-Postest 

Control Group Design..
49
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  O1 : Nilai Pertama Kelompok eksperimen 

   O2 : Nilai pertama kelompok kontrol 

O3 : Nilai kelompok eksperimen setelah menggunakan 

bahan ajar berbasis cerita bergambar 

O4 : Nilai kelompok kontrol setelah menggunakan bahan 

ajar konvensional 

  x  : Perlakuan 

R : pengambilan kelompok eksperimen dan kontrol 

dilakukan secara random 

 Data kemampuan akhir (post-test) dianalisis dengan 

menggunakan t-test untuk mengetahui signifikansi peningkatan 

hasil belajar antara kelas eksperimen (kelas yang menggunakan 

buku ajar yang telah di desain atau dirancang) dengan kelas kontrol 

(kelas yang menggunakan buku ajar dari sekolah). Rumus uji t 

dengan taraf signifikansi 0,05 sebagai berikut: 

thitung  =  
( ̅    ̅ )

√
    
 

  
 
    
 

  

           

keterangan: 

s
2
 gab : ragam gabungan 

 ̅  : rata-rata nilai kelas kontrol 

 ̅  : rata-rata nilai kelas eksperimen 

   : jumlah siswa kelas kontrol 

   : jumlah siswa kelas eksperimen 
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Untuk mengetahui apakah ada perbedaan antar sebelu dan 

sesudah menggunakan produk buku ajar, maka hasil uji coba 

diandingkan ttabel dengan taraf 0,05 atau 5% adalah sebagai berikut: 

Ho : tidak ada perbedaan yang signifikan (5%) antara sebelum 

dan        sesudah menggunakan bahan ajar. 

H1 : ada perbedaan yang signifikan (5%) antara sebelum dan        

sesudah menggunakan bahan ajar. 

Pengambilan keputusan: 

1) Jika nilai thitung lebih kecil dari pada ttabel maka hasilnya non 

signifikan, artinya H1 ditolak dan Ho diterima. 

2) Jika nilai thitung lebih besar dari pada ttabel maka hasilnya 

signifikan, artinya H1 diterima dan Ho ditolak. 

E. Prosedur Penelitian 

Setelah melaksanakan perencanaan penelitian, selanjutnya adalah 

melaksanakan penelitian dengan mengacu pada ran cangan penelitian yang 

dibuat sebelumnya. Tahap pelaksanaan penelitian dilaksanakan dalam 2 tahap, 

yaitu tahap uji coba awal dan uji coba lapangan. 

1. Uji Coba Awal 

Langkah ini merupakan uji produksi secara terbatas, meliputi: 

a. Melakukan uji coba terhadap desain produk awal pengembangan 

b. Bersifat terbatas terdiri dari ahli desain, ahli materi dan ahli 

pembelajaran 

c. Uji coba awal dilakukan satu kali 
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d. Setelah mendapatkan data dari para ahli, data dikumpulkan dan diolah 

untuk merevisi produk awal pengembangan. 

2.  Uji Coba Lapangan 

Uji coba lapangan dilakukan melakukan 2 tahapan, yang meliputi: 

a. Uji coba kelompok kecil 

Uji coba kelompok kecil dilakukan pada 6 siswa kelas IV A Madrasah 

Ibtidaiyyah Sunan Ampel Krembung Sidoarjo. 

b. Uji coba lapangan 

Uji coba lapangan  dilakukan pada seluruh siswa kelas IV A Madrasah 

Ibtidaiyyah Sunan Ampel Krembung Sidoarjo. 

Langkah ini merupakan perbaikan model atau desain 

berdasarkan masing-masing uji coba lapangan yan dilakukan. 

Penyempurnaan produk akan dilakukan setelah dilakukannya uji coba 

lapangan. Pada tahap penyempurnaan produk, lebih banyak dilakukan 

dengan pendekatan kualitatif. Evaluasi yang dilakukan lebih pada 

evaluasi terhadap proses, sehingga perbaikan yang dilakukan bersifat 

perbaikan internal. Setelah melakukan revisi, langkah selanjutnya 

adalah uji coba lapangan pada subjek penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENGEMBANGAN 

 

A. Proses Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab Berbasis Multimedia 

Hasil produk pengembangan yang dikembangkan berupa buku siswa 

dengan pengembangan bahan ajar bahasa arab pendekatan saintifik kurikulum 

2013 pada pelajaran ke 5 Afradul Usrah berupa buku ajar bahasa arab berbasis 

multimedia untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV MI Sunan Ampel 

Krembung Sidoarjo. Adapun identitas  dari produk bahan ajar ini adalah 

sebagai berikut: 

Bentuk Fisik : Bahan cetak (material printed) dan CD untuk 

multimedia 

Judul : Buku Ajar Bahasa Arab Afradul Usrah Pendekatan 

Saintifik Kurikulum 2013 

Sasaran : Siswa kelas IV MI Sunan Ampel Krembung 

Sidoarjo 

Nama Pengarang : Siti Aminatuz Zuhriyah 

Tebal Halaman : 35 halaman 

Cetakan  : Pertama 

Ukuran Kertas  : A4 (210 mm x 297 mm) 

Materi dalam buku ajar ini adalah Anggota Keluarga (Afradul Usrah) 

dengan ditunjang multimedia yang dikemas dalam CD. Buku ajar berbasis 

multimedia ini akan dideskripsikan  menjadi 2 bagian yaitu bagian materi 
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dalam bahan cetak dan bagian materi dalam bentuk multimedia. Keduanya 

dapat ditinjau melalui 3 aspek yaitu bagian pendahuluan, bagian isi, dan 

bagian penutup. 

1. Materi Dalam Bahan Cetak 

a. Bagian Pendahuluan 

Bagian ini mencakup cover, kata pengantar, daftar isi, pedoman 

penggunaan bahan ajar, KI, KD, indikator dan tujuan pembelajaran. 

1) Cover  

Bagaian cover dalam buku ajar bahasa arab Afradul Usrah 

dengan pendekatan saintifik kurikulum 2013 memiliki 2 bagian 

yaitu cover depan dan cover belakang. Berikut penjelasannya: 

a) Cover depan 

Cover depan bahan ajar terdiri dari judul buku disesuaikan 

dengan pokok bahasan yang dikembangkan berjudul “Buku Ajar 

Bahasa Arab أفراد األسرة Pendekatan Saintifik Kurikulum 2013”, 

kurikulum yang digunakan oleh buku yaitu kurikulum 2013, 

tingkatan kelas, dan nama pengembang. Sedangkan background 

buku disesuaikan dengan materi yang dibahas di dalam buku 

yaitu tentang anggota keluarga, hal ini dimaksudkan agar 

pembaca mampu mengetahui makna judul sebelum membuka isi  

dari buku tersebut. 
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Gambar 4.1 Cover Depan 

b) Cover belakang 

Cover belakang di desain lebih sederhana dan lebih 

didominasi dengan penyampaian makna dari isi buku secara 

sederhana. Berisi penjelasan secara global terkait dengan bahan 

ajar yang dibuat, serta gambar-gambar yang mendukung isi dari 

materi anggota keluarga. 
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Gambar 4.2 Cover Belakang 

2) Kata Pengantar 

Kata pengantar ditempatkan pada halaman awal buku sebagai 

pembuka komunikasi penulis dengan pembaca. Isi dari kata 

pengantar adalah rangkaian kalimat dari penulis yang meliputi 

ucapan puji syukur kepada Allah swt, sholawat kepada Nabi 

Muhammad, tujuan disusunnya buku ajar bahasa arab أفراد األسرة 

dengan pendekatan saintifik kurikulum 2013, penjelasan terkait isi 

buku dan harapan penulis terhadap buku yang dikembangkan. 
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Gambar 4.3 Kata Pengantar 

3) Daftar Isi 

Daftar isi berisi bab dan sub bab yang akan di bahas pada 

halaman isi dan disertakan daftar halaman dari seluruh yang 

terdapat pada bahan ajar, agar pembaca dengan mudah menemukan 

pokok bahasan yang dicari. 

 

Gambar 4.4 Daftar Isi 
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4) Pedoman Penggunaan Bahan Ajar 

Pedoman penggunaan bahan ajar ini mencakup penjelasan dari 

setiap bagian-bagian yang terdapat dalam bahan ajar dan juga 

langkah-langkah penggunaan bahan ajar, sehingga siswa dengan 

mudah memahami konteks penjelasan yang terdapat di dalamnya. 

 

Gambar 4.5 Pedoman Penggunaan Bahan Ajar 

 

5) KI dan KD 

Mencakup kompetensi inti dari pembelajaran bahasa arab dan 

kompetensi dasar dari materi أفراد األسرة yang digunakan sebagai 

acuan dalam pelaksanaan pembelajaran. 
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Gambar 4.6 KI Dan KD 

6) Pemetaan Indikator 

Indikator yang dicantumkan adalah indikator materi أفراد األسرة 

yang terdiri dari Maharah Qira’ah, Maharah Istima’, Maharah  

Kitabah, Hiwar, Tarkib dan Mufradat yang telah dikembangkan 

dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembelajaran. 
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Gambar 4.7 Pemetaan Indikator 

7) Tujuan Pembelajaran 

Tujuan penbelajaran ini berisikan beberapa tujuan yang akan 

dicapai dalam proses pelaksanaan pembelajaran bahasa arab 

khususnya pada materi  

 .dengan buku yang telah dikembangkan oleh penulis أفراد األسرة
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Gambar 4.8 Tujuan Pembelajaran 

b. Bagian Isi 

Bagian isi mencakup materi pembelajaran yang memberikan 

pengetahuan terkait materi yang akan dipelajari dan latihan soal dari 

setiap Maharah yang telah dipelajari. Bagian isi terdiri dari: 

1) Pengetahuan awal tentang keluarga 

Sebelum mempelajari materi أفراد األسرة secara detail, terdapat 

penjelasan secara globat arti dari keluarga yang didukung dengan 

ayat al Quran dan hadis agar pembaca dapat mengetahui tentang 

akan pentingnya arti keluarga dalam islam. 
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Gambar 4.9 Pengetahuan Awal 

2) Mufradat 

Pada bagian ini terdapat gambar silsilah keluarga yang disertai 

dengan tulisan anggota keluarga dalam bahasa arab yang akan 

memudahkan siswa untuk mengingatnya, kolom berisikan 

beberapa kosa kata dan latihan kosa kata yang telah dipelajari. 

 

Gambar 4.10 Mufradat 

 



78 

 

 

3) Maharah Qira’ah 

Pada bagian ini terdapat teks bacaan tentang keluarga yang 

harus difahami oleh siswa sehingga dapat memahami maknanya. 

Selain itu, terdapat kolom untuk menerjemahkan dan latihan 

tentang teks yang telah dipelajari. 

 

 

Gambar 4.11 Maharah Qira’ah 

4) Hiwar 

Pada bagian ini terdapat 2 teks percakapan tentang keluarga 

yang harus difahami oleh siswa sehingga dapat memahami 

maknanya. Selain itu, terdapat latihan mempraktekkan dan 

menggantinya dengan sesuai nama peserta didik sendiri.  
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Gambar 4.12 Hiwar 

5) Maharah Istima’ 

Pada bagian ini terdapat teks bacaan dan teks percakapan 

tentang keluarga yang harus disimak dan difahami oleh siswa 

sehingga dapat memahami maknanya dengan baik dan dapat 

menjawab pertanyaan dari teks tersebut serta menjelaskan kembali 

isi dari teks tersebut. 
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Gambar 4.13 Maharah Istima’ 

6) Tarkib 

Pada bagian ini menjelaskan tentang kata ganti kepemilikan 

dalam bahasa arab (dhomir muttashil) yang terdiri dari kata ganti 

orang pertama, orang kedua dan orang ketiga. Selain itu, terdapat 

latihan untuk menguji pemahaman siswa setelah belajar tentang 

dhomir muttashil. 
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Gambar 4.14 Tarkib 

7) Maharah Kitabah 

Maharah Kitabah berisikan tentang latihan baik menyusun kata 

acak, menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, menerjemahkan 

ke dalam bahasa Arab, mebuat kaliamat dan memberi syakkal. 

 

Gambar 4.15 Maharah Kitabah 



82 

 

 

c. Bagian Penutup 

Beberapa komponen yang terdapat dalam bagian penutup adalah 

evaluasi, daftar pustaka dan biografi penulis. 

1) Evaluasi  

Evalusi dalam buku ajar ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu a) 

Imtihan Tahriri yang terdiri dari pilihan ganda, soal jawaban 

singkat dan soal menerjemahkan, b) Imtihan Amali. 

 

Gambar 4.16 Evaluasi 

2) Daftar pustaka 

Berisi sumber referensi yang diambil oleh penulis sebagai 

penguat dan bukti bahwa buku ajar yang dikembangkan 

mempunyai dasar pemikiran. 
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Gambar 4.17 Daftar Pustaka 

3) Biografi penulis 

Berisi tentang data pribadi penulis buku ajar bahasa Arab  أفراد

 .dengan pendekatan saintifik kurikulum 2013 األسرة

 

Gambar 4.18 Biografi Penulis 
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2. Materi dalam Bentuk Multimedia 

a. Bagian Pendahuluan 

Bagian ini mencakup cover, tampilan menu, KI, KD, Indikator, 

dan Tujuan pembelajaran, berikut penjelasannya: 

1) Cover  

Cover materi dalam bentuk multimedia ini terdiri dari mata 

pelajaran yang akan dipelajari, tingakatan kelas, nama pengembang 

dan button menuju “menu” berupa gagang pintu. Background 

media disesuaikan dengan materi yang ada di dalam media, hal ini 

dimaksudkan agar pembaca mampu mengetahui materi apa yang 

akan dibahas. 

 

Gambar 4.19 Cover 

2) Menu utama 

Menu utama mencakup semua menu yang ada dalam media 

terdiri dari KI/KD, Materi, Evaluasi dan About me. Gambar 
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Background media disesuaikan dengan materi yang akan dibahas. 

Untuk memilih dari salah satu pilihan menu yang diinginkan maka 

harus mengklik tombol pilihan yang diinginkan. 

 

Gambar 4.20 Menu Utama 

 

3) Halaman KI, KD, Indikator dan Tujuan  

Halaman ini menunjukkan KI, KD dan indikator serta tujuan 

pembelajaran yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan yang 

akan dicapai dalam pelaksanaan pembelajaran.  
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Gambar 4.21 KI, KD, Indikator dan Tujuan 

4) About me 

Pada halaman About me ini berisi tentang biodata penyusun 

multimedia ini. 

 

Gambar 4.22 About Me 

 

 

 



87 

 

 

b. Bagian Isi 

Bagian isi mencakup menu pembelajaran yang di dalamnya 

bahasan materi disertai video yang relevan dengan materi yang 

dibahas. Bagian isi terdiri dari: 

1) Menu materi pembelajaran 

Sebelum menjabarkan materi di setiap maharah, terdapat 

halaman berisikan button menuju ke setiap maharah. Untuk 

mengetahui penjelasan masing-masing maharah maka harus 

mengklik tombol maharah yang akan dipilih. 

 

Gambar 4.23 Menu Materi Pembelajaran 

2) Halaman Maharah Qiraah 

Maharah Qiraah berisikan teks bacaan tentang keluarga sesuai 

dengan teks yang ada di dalam buku ajar.  



88 

 

 

 

Gambar 4.24 Halaman Maharah Qira’ah 

3) Halaman Mufradat 

Halaman Mufradat berisi tentang kosa kata anggota keluarga 

mulai dari kakek sampai anak laki-laki dan anak perempuan dalam 

bahasa arab. Selain itu, terdapat 3 video yang menunjang dalam 

mengingat mufradat tentang keluarga. Untuk melihat video harus 

mengklik gambar camera yang ada dalam halaman. 

 

 

Gambar 4.25 Halaman Mufradat 
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4) Halaman Maharah Istima’ 

Halaman Istima’ terdapat 2 bagian yaitu berupa teks bacaan 

dan teks percakapan. Pada masing-masing teks ditunjang dengan 

suara (voice) sehingga memudahkan guru dan juga siswa. Untuk 

mendengar suara dari teks bacaan atau percakapan harus mengklik 

gambar pengeras suara. 

 

Gambar 4.26 Halaman Maharah Istima’ 

5) Halaman Hiwar  

Halaman Hiwar terdapat 2 teks percakapan sehingga terdapat 2 

halaman pada halaman Hiwar. Di setiap halaman Hiwar atau teks 

percakapan didukung dengan suara (voice) sesuai dengan teks yang 

ada sehingga siswa dapat menyimak, menirukan dan belajar secara 

mandiri. 
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Gambar 4.27 Halaman Hiwar 

6) Halaman Tarkib 

Halaman Tarkib  tidak ada materi yang ditampilkan dalam 

halaman multimedia, karena sudah cukup di jelaskan dalam buku 

ajar, namun pada halaman Tarkib ini terdapat 3 video yang relevan 

dan menunjang dalam pembelajaran Tarkib khususnya pada materi 

kata ganti kepunyaan (dhomir muttashil). 

 

Gambar 4.28 Halaman Tarkib 
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c. Bagian Penutup 

1) Evaluasi  

a) Tampilan Awal Evaluasi 

Pada halaman ini, sebelum mengerjakan evaluasi harus 

menuliskan nama dan nomor absen dan klik button OK agar 

bisa melanjutkan mengerjakan latihan soal. 

 

Gambar 4.29 Tampilan Awal Evaluasi 

b) Tampilan Evaluasi 

Soal dalam halaman evaluasi terdapat 20 soal berupa 

pilihan ganda dan harus dijawab di setiap soal. 
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Gambar 4.30 Tampilan Evaluasi 

c) Tampilan Akhir Evaluasi 

Setelah mengerjakan 20 soal yang ada, klik button “Cek 

Nilai” agar mengehaui nilai yang diperoleh dan jika ingin 

mengetahui soal yang dijawab dengan jawaban yang salah atau 

benar maka klik button “Review Quiz”. 

 

Gambar 4.31 Tampilan Akhir Evaluasi 
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2) Halaman Keluar  

Pada halaman ini, jika ingin keluar maka klik “ya”, jika tidak 

maka klik “Tidak”. 

 

Gambar 4.32 Halaman Keluar 

B. Penyajian Data Validasi 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini terdapat dua macam, yakni 

data kualitatif dan data kuantitatif. Data tersebut diperoleh melalui dua tahap 

penilaian, yakni validasi ahli dan uji lapangan. Data validasi terhadap media 

pembelajaran diperoleh dari evaluasi yang dilakukan oleh tiga validator yang 

terdiri dari validator ahli isi/materi, validator ahli desain, dan validator ahli 

pembelajaran yakni dosen yang menguasai bidang bahasa Arab dan 

pembelajarannya. 

Data yang diperoleh merupakan data kualitatif dan kuantitatif. Data 

kualitatif berupa penilaian tambahan atau saran dari validator, sedangkan data 
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kuantitatif berasal dari angket penilaian skala likert. Untuk angket validator 

ahli dan siswa kriteria penskoran nilai adalah sebagai berikut
50

: 

Tabel  4.1  

Kriteria Penskoran Angket Validasi Ahli, dan Siswa 

 

Jawaban  Keterangan Skor 

SS Sangat Sesuai 5 

S Sesuai 4 

CS Cukup Sesuai 3 

TS  Tidak Sesuai 2 

STS Sangat Tidak Sesuai 1 

 

Berikut adalah penyajian data analisis data penilaian angket oleh ahli 

isi/materi, ahli desain dan ahli pembelajaran yakni dosen yang menguasai 

bidang bahasa Arab dan pembelajarannya beserta kritik dan sarannya. 

1. Hasil Validasi Ahli Isi/Materi 

Produk pengembangan bahan ajar yang diserahkan oleh penulis 

kepada ahli isi adalah berupa buku ajar bahasa Arab dan multimedia yang 

dikemas dalam CD materi Afradul Usrah untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa kelas IV MI Sunan Ampel Krembung Sidoarjo. Validasi 

pada ahli materi dilakukan pada tanggal 02 Juni 2017 dan 03 Juni 2017 

oleh Bapak M. Ibnu Ahmad, M. Pd. selaku dosen yang ahli dalam 

pembelajaran bahasa Arab. Paparan deskriptif hasil validasi ahli isi/materi 

akan ditunjukkan melalui metode kuisioner dengan instrumen angket. 

a. Paparan Data Kuantitatif 

Data Kuantitatif dapat dilihat pada tabel 4.2, 4.3, sebagai berikut: 

 

                                                           
50

 Sugiyono, op.cit,  hlm. 135 
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Tabel 4.2 Hasil Penilaian Ahli Isi/Materi Pertama 

No. Pernyataan ∑x ∑xi P (%) Tingkat 

Kevalidan 

Keterangan 

1. Pemilihan kosa kata 

(Mufradat) sesuai 

dengan materi. 

4 5 80 Valid  Tidak revisi 

2. Pemilihan kosa kata 

(Mufradat) 

memudahkan siswa 

untuk memahami 

konteks kalimat. 

4 5 80 Valid  Tidak revisi 

3. Ketepatan teks Qiro’ah 

dan Hiwar dengan 

materi. 

4 5 80 Valid  Tidak revisi 

4. Kebenaran teks 

Qiro’ah dan Hiwar 

dengan kaidah Nahwu 

Shorof. 

4 5 80 Valid  Tidak revisi 

5. Kejelasan teks Qiro’ah 

dan Hiwar dalam 

bahan ajar bahasa arab 

berbasis multimedia. 

3 5 60 Cukup valid Perlu revisi 

6. Kejelasan suara yang 

digunakan dalam 

Istima’ 

3 5 60 Cukup valid Perlu revisi 

7. Kebenaran penyajian 

tarkib dalam bahan ajar 

bahasa arab berbasis 

multimedia. 

4 5 80 Valid  Tidak revisi 

8. Penyajian tarkib bahan 

ajar bahasa arab 

berbasis multimedia 

mudah difahami oleh 

siswa. 

3 5 60 Cukup valid Perlu revisi 

9. Video yang digunakan 

sesuai dengan materi. 

3 5 60 Cukup valid Perlu revisi 

10. Penyajian Maharoh 

Kitabah bahan ajar 

bahasa arab berbasis 

4 5 80 Valid  Tidak revisi 
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multimedia sesuai 

dengan siswa kelas 4 

MI. 

11. Pemberian latihan 

untuk menguji 

kefahaman siswa 

terhadap materi. 

4 5 80 Valid  Tidak revisi 

12. Variansi dan tingkat 

kesulitan soal bahan 

ajar bahasa arab 

berbasis multimedia. 

3 5 60 Cukup valid Perlu revisi 

13. Ketepatan bahasa yang 

digunakan. 

4 5 80 Valid  Tidak revisi 

14. Kosistensi dan 

sistematika penyajian. 

4 5 80 Valid  Tidak revisi 

Jumlah 51 70 72.85 Valid  Tidak 

revisi 

 

1) Analisis Data 

Berdasarkan data kuantitatif hasil validator ahli is/materi, 

langkah selanjutnya adalah menganalisis data, dapat dihitung 

melalui presentase tingkat pencapaian, berikut penjelasannya: 

P = 
  

   
 x 100% 

Keterangan: 

P  : persentase tingkat kevalidan 

∑x  : jumlah skor jawaban dari validator  ahli isi/materi 

∑xi  : jumlah skor tertinggi 
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Tabel 4.3 

Distribusi Frekuensi Tingkat Validitas Ahli 

Isi/Materi 

Tingkat Validitas F % 

Valid 9 64 

Cukup Valid 5 36 

 

Tabel 4.2 dan 4.3 menunjukkan bahwa hasil validasi ahli isi 

sebesar 64% dan dinyatakan valid, yaitu pada item 1, 2, 3, 4, 7, 10, 

11, 13, 14. Sedangkan 36% dinyatakan cukup valid, yaitu pada 

item 5, 6, 8, 9, 12. 

b. Paparan Data Kualitatif 

Tabel 4.4 

Kritik dan Saran Terhadap Isi/Materi 

Nama  Subjek Uji Ahli Kritik dan Saran 

 

M. Ibnu Ahmad, M. Pd. 

 Cukup menarik untuk anak 

kelas 4 MI, hanya ada yang 

perlu dipertimbangkan dalam 

penyajian mufradat yaitu abjad 

latin. Seharusnya cukup 

disajikan mufradat arabnya dan 

artinya saja, untuk 

membiasakan anak dengan 

tulisan arabnya dan tidak 

tergantung pada latinnya 

 Kembangkan terus, kalau bisa 

di bentuk android smartphone 

 

Berdasarkan tabel kritik dan saran di atas, telah dituliskan 

bahwasanya ada beberapa aspek yang perlu direvisi atau diperbaiki 
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sebagai bahan penyempurnaan produk sehingga dapat menjadi lebih 

berkualitas, dalam perbaikan buku ajar bahasa arab berbasis 

multimedia ini memerlukan 1 kali revisi. 

c. Revisi Produk 

Tabel 4.5 

Revisi Bahan Ajar Berdasarkan Validasi Ahli Isi 

No. Point yang 

direvisi 

Sebelum revisi Sesudah revisi 

1. Kejelasan teks 

Qiro’ah dan 

Hiwar dalam 

bahan ajar 

bahasa arab 

berbasis 

multimedia. 

 

 

2. Kejelasan suara 

yang digunakan 

dalam Istima’ 

  

3. Penyajian tarkib 

bahan ajar 

bahasa arab 

berbasis 

multimedia 

mudah difahami 

oleh siswa. 
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4. Video yang 

digunakan 

sesuai dengan 

materi. 

 
 

5. Variansi dan 

tingkat kesulitan 

soal bahan ajar 

bahasa arab 

berbasis 

multimedia. 

  

6. Cukup menarik 

untuk anak kelas 

4 MI, hanya ada 

yang perlu 

dipertimbangkan 

dalam penyajian 

mufradat yaitu 

abjad latin. 

Seharusnya 

cukup disajikan 

mufradat 

arabnya dan 

artinya saja, 

untuk 

membiasakan 

anak dengan 

tulisan arabnya 

dan tidak 

tergantung pada 

latinnya 
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Semua data hasil review, peilaian, maupun kritik dan saran dari 

ahli isi/materi dijadikan sebagai landasan bahan untuk revisi dan 

berguna untuk penyempurnaan komponen buku ajar sebelum diuji 

cobakan kepada siswa kelas IV MI Sunan Ampel Krembung Sidoarjo.  

Berdasarkan saran ahli isi/materi untuk dilkembangkan dalam 

bentuk android smartphone maka bisa dijadikan pertimbangan peneliti 

lain yang ingin melanjutkan penelitian ini. 

Berdasarkan data kuantitatif mencapai 72.85% dan saran dari hasil 

validasi ahli isi, maka peneliti merevisi produk dan divalidasi kembali 

pada tanggal 03 Juni 2017 agar isi dari produk yang dikembangkan 

menjadi layak untuk digunakan. 

Tabel 4.6 Hasil Penilaian Ahli Isi/Materi Kedua 

No. Pernyataan ∑x ∑xi P (%) Tingkat 

Kevalidan 

Keterangan 

1. Pemilihan kosa kata 

(Mufradat) sesuai 

dengan materi. 

4 5 80 Valid  Tidak revisi 

2. Pemilihan kosa kata 

(Mufradat) 

memudahkan siswa 

untuk memahami 

konteks kalimat. 

4 5 80 Valid  Tidak revisi 

3. Ketepatan teks Qiro’ah 

dan Hiwar dengan 

materi. 

5 5 100 Valid  Tidak revisi 

4. Kebenaran teks 

Qiro’ah dan Hiwar 

dengan kaidah Nahwu 

Shorof. 

3 5 60 Valid  Tidak revisi 

5. Kejelasan teks Qiro’ah 

dan Hiwar dalam 

4 5 80 Cukup valid Perlu revisi 



101 

 

 

bahan ajar bahasa arab 

berbasis multimedia. 

6. Kejelasan suara yang 

digunakan dalam 

Istima’ 

4 5 80 Cukup valid Perlu revisi 

7. Kebenaran penyajian 

tarkib dalam bahan ajar 

bahasa arab berbasis 

multimedia. 

4 5 80 Valid  Tidak revisi 

8. Penyajian tarkib bahan 

ajar bahasa arab 

berbasis multimedia 

mudah difahami oleh 

siswa. 

4 5 80 Cukup valid Perlu revisi 

9. Video yang digunakan 

sesuai dengan materi. 

5 5 100 Cukup valid Perlu revisi 

10. Penyajian Maharoh 

Kitabah bahan ajar 

bahasa arab berbasis 

multimedia sesuai 

dengan siswa kelas 4 

MI. 

4 5 80 Valid  Tidak revisi 

11. Pemberian latihan 

untuk menguji 

kefahaman siswa 

terhadap materi. 

4 5 80 Valid  Tidak revisi 

12. Variansi dan tingkat 

kesulitan soal bahan 

ajar bahasa arab 

berbasis multimedia. 

4 5 80 Cukup valid Perlu revisi 

13. Ketepatan bahasa yang 

digunakan. 

4 5 80 Valid  Tidak revisi 

14. Kosistensi dan 

sistematika penyajian. 

4 5 80 Valid  Tidak revisi 

Jumlah 57 70 81.42 Valid  Tidak 

revisi 
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1) Analisis Data 

Berdasarkan data kuantitatif hasil validator ahli is/materi yang 

kedua, langkah selanjutnya adalah menganalisis data, dapat 

dihitung melalui presentase tingkat pencapaian, berikut 

penjelasannya: 

P = 
  

   
 x 100% 

Keterangan: 

P  : persentase tingkat kevalidan 

∑x  : jumlah skor jawaban dari validator  ahli isi/materi 

∑xi  : jumlah skor tertinggi 

Tabel 4.7 

Distribusi Frekuensi Tingkat Validitas Ahli 

Isi/Materi 

Tingkat Validitas F % 

Sangat Valid 2 14 

Valid 11 79 

Cukup Valid 1 7 

 

Tabel 4.6 dan 4.7 menunjukkan bahwa hasil validasi ahli isi 

sebesar 14 % dinyatakan sangat valid pada item 3 dan 9, 79% 

dinyatakan valid pada item 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. 

Sedangkan 7% dinyatakan cukup valid, yaitu pada item 4. 

  Berdasarkan validasi isi yang kedua, terdapat kritik dan saran 

dari validator ahli isi/materi yang terdapat pada tabel 4.8. 
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Tabel 4.8 

Kritik dan Saran Terhadap Isi/Materi 

Nama  Subjek Uji Ahli Kritik dan Saran 

 

M. Ibnu Ahmad, M. Pd. 

 Penyajian cukup menarik 

hanya saja ada beberapa 

pemilihan kosa kata yang 

kurang tepat demikian juga 

minimnya penggunaan 

sinonim dan antonim 

 

 Semua data hasil review, peilaian, maupun kritik dan saran 

dari ahli isi/materi dijadikan sebagai landasan bahan untuk revisi dan 

berguna untuk penyempurnaan komponen buku ajar sebelum diuji 

cobakan kepada siswa kelas IV MI Sunan Ampel Krembung Sidoarjo.  

2. Hasil Validasi Ahli Desain 

Validasi pada ahli desain ini dilakukan pada tanggal 31 Mei 2017 

oleh Bapak Ahmad Makki Hasan, M. Pd. selaku dosen prodi PBA dan 

BSA Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Paparan 

deskriptif hasil validasi ahli desain terhadap produk pengembangan buku 

ajar bahasa Arab berbasis multimedia materi Afradul Usrah ditunjukkan 

melalui metode kuisioner dengan instrumen angket yang dapat dilihat pada 

tabel 4.9, 4.10, 4.11. 

a. Paparan Data Kuantitatif 

Data Kuantitatif dapat dilihat pada tabel 4.9, 4.10, sebagai berikut: 
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Tabel 4.9 

Hasil Penilaian Ahli Desain 

No. Pernyataan ∑x ∑xi P (%) Tingkat 

Kevalidan 

Keterangan 

1. Kemenarikan 

pengemasan desain 

cover dalam bahan ajar 

bahasa Arab berbasis 

multimedia 

5 5 100 Sangat valid  Tidak revisi 

2. Gambar dan video yang 

ada dalam bahan ajar 

bahasa arab  berbasis 

multimedia yang 

dikembangkan sudah 

sesuai dengan tingkat 

SD/MI Kelas IV 

4 5 80 Valid  Tidak revisi 

3. Kesesuaian pemakaian 

jenis huruf atau font 

dalam bahan ajar 

bahasa arab  berbasis 

multimedia 

5 5 100 Sangat valid Tidak revisi 

4. Ukuran huruf yang 

digunakan dalam bahan 

ajar bahasa arab  

berbasis multimedia 

sesuai dengan 

karakteristik siswa 

kelas IV SD/MI 

4 5 80 Valid Tidak revisi 

5. Teks dan tulisan yang 

dipakai dalam bahan 

ajar bahasa arab  

berbasis multimedia 

dapat terbaca dengan 

baik 

4 5 80 Valid Tidak revisi 

6. Kemenarikan efek 

animasi dalam bahan 

ajar bahasa arab 

berbasis multimedia 

5 5 100 Sangat valid Tidak revisi 

7. Kemenarikan video 

pendukung dalam 

bahan ajar berbasis 

multimedia 

5 5 100 Sangat valid Tidak revisi 

8. Kemenarikan musik 

pengiring dengan 

4 5 80 Valid Tidak revisi 
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materi pelajaran 

9. Ketepatan tata letak 

tombol navigasi (lanjut, 

kembali, menu, dll) 

dalam bahan ajar 

bahasa arab  berbasis 

multimedia 

5 5 100 Sangat valid Tidak revisi 

10. Kemudahan sistem 

pengoprasian bahan 

ajar berbasis 

multimedia 

5 5 100 Sangat valid Tidak revisi 

11. Layout pengetikan 

sudah sesuai dengan 

kriteria pengembangan 

buku 

4 5 80 Valid Tidak revisi 

12. Kemudahan memahami 

materi pelajaran dalam 

bahan ajar bahasa arab 

berbasis multimedia 

4 5 80 Valid  Tidak revisi 

13. Kesesuaian bahan ajar 

bahasa arab berbasis 

multimedia dengan 

karakteristik siswa 

SD/MI Kelas IV 

5 5 100 Sangat valid Tidak revisi 

Jumlah 59 65 90.77 Sangat valid Tidak 

revisi 

 

1) Analisis Data 

Berdasarkan data kuantitatif hasil validator ahli desain, langkah 

selanjutnya adalah menganalisis data, dapat dihitung melalui 

presentase tingkat pencapaian, berikut penjelasannya: 

P = 
  

   
 x 100% 

Keterangan: 

P  : persentase tingkat kevalidan 

∑x  : jumlah skor jawaban dari validator  ahli desain 

∑xi  : jumlah skor tertinggi 
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Tabel 4.10 

Distribusi Frekuensi Tingkat Validitas Ahli Desain 

Tingkat Validitas F % 

Sangat Valid 7 54 

Valid 6 46 

 

Tabel 4.9 dan 4.10 menunjukkan bahwa hasil validasi ahli 

desain sebesar 54% dan dinyatakan sangat valid, yaitu pada item 1, 

3, 6, 7, 9, 10, 13. Sedangkan 46% dinyatakan valid, yaitu pada item 

2, 4, 5, 8, 11, 12. 

b. Paparan Data Kualiatatif 

Tabel 4.11 

Kritik dan Saran Terhadap Desain 

Nama  Subjek Uji Ahli Kritik dan Saran 

 

Ahmad Makii Hasan, M. Pd. 

Media ini sudah layak untuk 

dilakukan uji coba tanpa revisi 

sekalipun  

 

Berdasarkan tabel kritik dan saran di atas, telah dituliskan 

bahwasanya buku ajar bahasa arab berbasis multimedia ini 

dianggap layak diuji cobakan tanpa adanya revisi atau perbaikan. 

Semua data hasil review, peilaian, maupun kritik dan saran 

dari ahli desain dijadikan sebagai landasan bahan untuk revisi dan 

berguna untuk penyempurnaan komponen buku ajar sebelum diuji 

cobakan kepada siswa kelas IV MI Sunan Ampel Krembung 

Sidoarjo. 
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3. Hasil Validasi Ahli Pembelajaran 

Validasi pada ahli pembelajaran dilakukan pada tanggal 02 Juni 

2017 oleh Bapak Dr. H. Syaiful Mustofa, M. Pd. selaku ahli dalam 

pendidikan bahasa Arab dan ketua PPBA UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Paparan deskriptif hasil validasi ahli pembelajaran terhadap 

produk pengembangan buku ajar bahasa Arab berbasis multimedia materi 

Afradul Usrah ditunjukkan melalui metode kuisioner dengan instrumen 

angket yang dapat dilihat pada table  4.12, 4.13, 4.14, 4.15. 

a. Paparan Data Kuantitatif 

Data kuantitatif dapat dilihat pada tabel 4.12 dan 4.13, sebagai 

berikut: 

Tabel 4.12 

Hasil Penilaian Ahli Pembelajaran 

No. Pernyataan ∑x ∑xi P (%) Tingkat 

Kevalidan 

Keterangan 

1. Keseuaian materi 

dalam bahan ajar 

bahasa arab berbasis 

multimedia dengan 

kurikulum 2013 

4 5 80 Valid  Tidak revisi 

2. Keseuaian materi 

dalam bahan ajar 

bahasa arab berbasis 

multimedia dengan KI 

dan KD 

5 5 100 Sangat valid  Tidak revisi 

3. Keseuaian materi 

dalam bahan ajar 

bahasa arab berbasis 

multimedia dengan 

indikator 

5 5 100 Sangat valid  Tidak revisi 

4. Sistematika penyajian 

materi 

4 5 80 Valid  Tidak revisi 

5. Kebenaran dan 5 5 100 Sangat valid  Tidak revisi 
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kejelasan uraian materi 

6. Pemberian latihan 

untuk pemahaman 

siswa 

4 5 80 Valid  Tidak revisi 

7. Penyampaian materi 

dalam bahan ajar 

bahasa arab berbasis 

multimedia mudah 

difahami oleh siswa 

4 5 80 Valid  Tidak revisi 

8. Kesesuaian latihan 

dengan materi 

5 5 100 Sangat valid  Tidak revisi 

9. Kesesuian gambar atau 

bagan untuk 

memperjelas materi 

5 5 100 Sangat valid  Tidak revisi 

10. Variasi bentuk soal dan 

tingkat kesulitan soal 

4 5 80 Valid  Tidak revisi 

11. Tampilan bahan ajar 

bahasa arab berbasis 

multimedia sesuai 

dengan karakeristik 

siswa kelas IV MI 

4 5 80 Valid  Tidak revisi 

12. Penggunaan bahasa 

yang tepat dalam 

menjelaskan materi 

4 5 80 Valid  Tidak revisi 

13. Gambar dan video 

dalam bahan ajar 

bahasa arab berbasis 

multimedia dapat 

membantu siswa 

mengingat materi yang 

dipelajari 

5 5 100 Sangat valid  Tidak revisi 

14. Secara keseluruhan, 

bahan ajar bahasa arab 

berbasis multimedia ini 

layak digunakan pada 

pembelajaran. 

5 5 100 Sangat valid  Tidak revisi 

Jumlah 63 70 90 Sangat valid Tidak 

revisi 

  

1) Analisis Data 

Berdasarkan data kuantitatif hasil validator ahli 

pembelajaran, langkah selanjutnya adalah menganalisis data, dapat 
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dihitung melalui presentase tingkat pencapaian, berikut 

penjelasannya: 

P = 
  

   
 x 100% 

Keterangan: 

P : persentase tingkat kevalidan 

∑x : jumlah skor jawaban dari validator  ahli pembelajaran 

∑xi : jumlah skor tertinggi 

Tabel 4.13 

Distribusi Frekuensi Tingkat Validitas Ahli 

Pembelajaran 

Tingkat Validitas F % 

Sangat Valid 7 50 

Valid 7 50 

 

Tabel 4.12 dan 4.13 menunjukkan bahwa hasil validasi ahli 

pembelajaran sebesar 50% dan dinyatakan sangat valid, yaitu pada 

item 2, 3, 5, 8, 9, 13, 14. Sedangkan 50% dinyatakan valid, yaitu 

pada item 1, 4, 6, 7, 10, 11, 12. 

d. Paparan Data Kualiatatif 

Tabel 4.14 

Kritik dan Saran Terhadap Pembelajaran 

Nama  Subjek Uji Ahli Kritik dan Saran 

 

Dr. H. Syaiful Mustofa, M. 

Pd. 

   رجى اإلهتماو بانصور انمتنوعت

 نتكون اوضح

  اإلهتماو بصحت انكتابت

 وانمصطهحاث انمستخذمت
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 عهى كم حال جيذ 

 Pada pedoman penggunaan 

buku diberi jangka waktu 

penggunaan buku ajar dalam 

proses pembelajaran. 

 Perlu ditambahkan adanya 

hadis yang mendukung tentang 

keluarga 

 

Berdasarkan tabel kritik dan saran di atas, telah dituliskan 

bahwasanya ada beberapa aspek yang perlu direvisi atau diperbaiki 

sebagai bahan penyempurnaan produk sehingga dapat menjadi lebih 

berkualitas, dalam perbaikan buku ajar bahasa arab berbasis 

multimedia ini memerlukan 1 kali revisi. 

e. Revisi Produk 

Tabel 4.15 

Revisi Bahan Ajar Berdasarkan Validasi Ahli Pembelajaran 

No. Point yang direvisi Sebelum revisi Sesudah revisi 

رجى اإلهتماو بانصور  .1

 انمتنوعت نتكون اوضح
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اإلهتماو بصحت انكتابت  .2

 وانمصطهحاث انمستخذمت

 

  
3. Pada pedoman 

penggunaan buku 

diberi jangka waktu 

penggunaan buku 

ajar dalam proses 

pembelajaran. 

Tidak ada 

 
4. Perlu ditambahkan 

adanya hadis yang 

mendukung tentang 

keluarga 

Tidak ada 

 
 

Semua data hasil review, peilaian, maupun kritik dan saran 

dari ahli pembelajaran dijadikan sebagai landasan bahan untuk revisi 

dan berguna untuk penyempurnaan komponen buku ajar sebelum 
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diuji cobakan kepada siswa kelas IV MI Sunan Ampel Krembung 

Sidoarjo. 

C. Hasil Uji Coba Bahan Ajar Bahasa Arab Berbasis Multimedia 

Produk pengembangan yang diuji cobakan di lapangan yaitu berbentuk 

buku ajar berbasis multimedia, yang mana pengujian produk ini akan melalui 

2 tahap, yaitu uji coba kelompok kecil yang diwakili oleh 6 siswa dengan cara 

diambil secara acak dan uji coba lapangan yang dilakukan oleh seluruh siswa 

kelompok eksperimen kelas IV A MI Sunan Ampel Krembung Sidoarjo. 

1. Uji Coba Kelompok Kecil 

a. Paparan Data Kuantitatif 

Berikut paparan data kuantitatif hasil uji coba kelompok kecil 

dalam tabel 4.16: 

Tabel 4.16  

Hasil Penelitian Uji Coba Kelompok Kecil 

No. Pernyataan Responden ∑x ∑xi P 

(%) 

Tingkat 

Kevalidan 

Ket. 

1 2 3 4 5 6 

1. Buku bahasa 

Arab berbasis 

multimedia ini 

dapat 

memberikan 

saya motivasi 

untuk giat 

belajar. 

5 5 5 5 5 5 30 30 100 Sangat 

valid 

Tidak 

revisi 

2. Bahasa yang 

digunakan 

untuk 

menjelaskan 

materi dalam 

buku bahasa 

4 5 4 5 4 5 27 30 90 Sangat 

valid 

Tidak 

revisi 
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Arab berbasis 

multimedia ini 

mudah saya 

fahami 

3. Gambar-

gambar yang 

ada pada buku 

bahasa Arab 

berbasis 

multimedia ini 

bagus dan 

menarik 

5 5 5 5 5 4 29 30 96.7 Sangat 

valid 

Tidak 

revisi 

4. Saya bisa 

memahami 

materi 

pelajaran dalam 

buku bahasa 

Arab berbasis 

multimedia ini 

5 5 4 5 4 5 29 30 96.7 Sangat 

valid 

Tidak 

revisi 

5. Saya semakin 

giat dalam 

belajar bahasa 

arab dan 

menghafal kosa 

kata baru. 

4 5 5 5 5 5 29 30 96.7 Sangat 

valid 

Tidak 

revisi 

6. Saya senang 

dalam 

menggunakan 

buku bahasa 

Arab berbasis 

multimedia ini 

5 5 5 5 5 5 30 30 100 Sangat 

valid 

Tidak 

revisi 

7. Saya mudah 

mengerjakan 

tugas yang 

diperintahkan 

dalam buku 

buku bahasa 

Arab berbasis 

multimedia ini. 

4 5 4 5 5 4 27 30 90 Sangat 

valid 

Tidak 

revisi 

8. Saya mudah 

memahami 

materi setelah 

menggunakan 

buku bahasa 

Arab berbasis 

multimedia ini 

4 5 4 5 4 5 27 30 90 Sangat 

valid 

Tidak 

revisi 
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9. Saya merasa 

senang selama 

melaksanakan 

pembelajaran 

menggunakan 

buku bahasa 

Arab berbasis 

multimedia ini. 

5 5 5 5 4 5 29 30 96.7 Sangat 

valid 

Tidak 

revisi 

Jumlah  41 45 41 45 41 43 257 270 95% Sangat 

valid 

Tidak 

revisi 

 

Keterangan Responden: 

1. Siswa kelas IV A MI Sunan Ampel Kembung Sidoarjo 

bernama Dinun Nadihah Dwi A 

2. Siswa kelas IV A MI Sunan Ampel Kembung Sidoarjo 

bernama Idham Ramadhani 

3. Siswa kelas IV A MI Sunan Ampel Kembung Sidoarjo 

bernama M. Alfin Hidayat 

4. Siswa kelas IV A MI Sunan Ampel Kembung Sidoarjo 

bernama M. Umar Faruq 

5. Siswa kelas IV A MI Sunan Ampel Kembung Sidoarjo 

bernama Rahma Arif Amalia 

6. Siswa kelas IV A MI Sunan Ampel Kembung Sidoarjo 

bernama Valeryne Kirania Az-zahro 

 

 

 

1) Analisis Data 
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Data kuantitatif diperoleh dari uji coba kelompok kecil pada 

tabel 4.16, langkah selanjutnya adalah analisis data. Berikut 

presentase tingkat pencapaian buku ajar uji coba kelompok kecil. 

P = 
  

   
 x 100% 

Keterangan: 

P : persentase tingkat kevalidan 

∑x : jumlah skor jawaban dari responden siswa kelas IVA  

MI Sunan Ampel 

∑xi : jumlah skor tertinggi 

Presentase hasil uji coba kelompok kecil adalah 95%. Setelah 

dikonversikan dengan tabel konversi skala likert. Tingkat pencapaian 

95% berada pada kualifikasi sangat valid sehingga buku ajar berbasis 

multimedia ini tidak perlu direvisi.  

b. Paparan Data Kualitatif 

Kritik dan saran dari responden pada uji coba kelompok kecil 

dalam pernyataan melalui angket, diterima dan dijadikan bahan 

pertimbangan untuk penyempurnaan buku ajar. 

2. Uji Coba Lapangan 

a. Paparan Data Kuantitatif 

Berikut paparan data kuantitatif hasil uji coba kelompok kecil 

dalam tabel 4.17 
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Tabel 4.17  

Hasil Penelitian Uji Coba Lapangan 

No. Pernyataan Responden ∑x ∑xi P 

(%) 

Tingkat 

Kevalidan 

Ket. 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, 

12,13,1415,16,17,18,19,20, 

21,22,23,24,25,26 

1. Buku bahasa 

Arab berbasis 

multimedia 

ini dapat 

memberikan 

saya motivasi 

untuk giat 

belajar. 

5,4,5,3,5,4,5,5,5,5,4,4,5,3, 

4,4,5,5,5,5,5,5,4,4,5,5 

113 130 86.9 Sangat 

valid 

Tidak 

revisi 

2. Bahasa yang 

digunakan 

untuk 

menjelaskan 

materi dalam 

buku bahasa 

Arab berbasis 

multimedia 

ini mudah 

saya fahami 

4,4,4,4,4,4,4,5,5,5,4,4,4,4, 

5,5,5,5,5,4,5,5,4,4,5,5 

116 

 

130 89 Sangat 

valid 

Tidak 

revisi 

3. Gambar-

gambar yang 

ada pada 

buku bahasa 

Arab berbasis 

multimedia 

ini bagus dan 

menarik 

4,4,4,,5,5,5,5,5,5,5,4,5,5,5, 

4,4,5,5,5,5,5,5,4,5,4,5 

122 130 93.8 Sangat 

valid 

Tidak 

revisi 

4. Saya bisa 

memahami 

materi 

pelajaran 

dalam buku 

bahasa Arab 

berbasis 

multimedia 

ini 

4,4,4,3,5,4,5,4,5,5,4,5,4,3, 

5,4,4,3,5,4,5,5,4,4,5,5 

112 130 86 Sangat 

valid 

Tidak 

revisi 
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5. Saya semakin 

giat dalam 

belajar 

bahasa arab 

dan 

menghafal 

kosa kata 

baru. 

5,4,5,4,5,5,4,4,5,5,4,3,5,4, 

4,4,1,5,5,5,5,5,4,4,5,5 

114 130 86.7 Sangat 

valid 

Tidak 

revisi 

6. Saya senang 

dalam 

menggunakan 

buku bahasa 

Arab berbasis 

multimedia 

ini 

5,4,4,5,5,4,5,5,5,5,4,5,5,5, 

4,5,4,4,5,5,5,5,4,5,5,5 

122 130 93.8 Sangat 

valid 

Tidak 

revisi 

7. Saya mudah 

mengerjakan 

tugas yang 

diperintahkan 

dalam buku 

buku bahasa 

Arab berbasis 

multimedia 

ini. 

5,4,5,4,5,3,,4,5,5,5,4,5,4,4, 

5,5,3,4,5,5,5,5,4,4,4,5 

116 130 89 Sangat 

valid 

Tidak 

revisi 

8. Saya mudah 

memahami 

materi setelah 

menggunakan 

buku bahasa 

Arab berbasis 

multimedia 

ini 

4,4,5,5,4,5,4,5,5,5,4,4,4,3, 

4,5,4,3,5,4,5,5,4,4,5,5 

115 130 88 Sangat 

valid 

Tidak 

revisi 

9. Saya merasa 

senang 

selama 

melaksanakan 

pembelajaran 

menggunakan 

buku bahasa 

Arab berbasis 

multimedia 

ini. 

4,5,5,3,5,5,5,5,5,5,4,5,5,4, 

5,5,5,5,5,4,5,5,4,5,5,5 

123 130 94.6 Sangat 

valid 

Tidak 

revisi 

Jumlah   1053 1170 90% Sangat 

valid 

Tidak 

revisi 
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Keterangan Responden: 

No. Nama Kelas 

1. Ahmad Reyza IV A 

2. Aisyah Zahrani Pabila IV A 

3. Ajmila Rizkiyah IV A 

4. Ahmad Maulana Ramadhan IV A 

5. Azifah Lailatul M IV A 

6. Dewi Wulandari IV A 

7. Dinun Nadihah Dwi A IV A 

8. Faizah Sofia Z IV A 

9. Firdayanti Amalia IV A 

10. Idham Ramadhani IV A 

11. Jihan Humairo IV A 

12. M. Aditia Wahyudi IV A 

13. M Alfin Hidayat IV A 

14. M. Galang Dwi Firmansyah IV A 

15. M. Radjib Hidayatulloh IV A 

16. M. Hafiz Fardiyah IV A 

17. M. Labib Maulana IV A 

18. M. Haikal Syafi’ IV A 

19. M. Umar Faruq IV A 

20. Rahma Arif Amalia IV A 

21. Ririn Mutia Hafidz IV A 

22. Syifa Ajwa Azkia IV A 

23. Siti Ma’rifatul Jannah IV A 

24. Uswatun Hasanah IV A 

25. Valeryne Kirania Az-zahro IV A 

26. Zalfa’uz Zahira IV A 



119 

 

 

1) Analisis Data 

Data kuantitatif diperoleh dari uji coba lapangan pada tabel 

4.17, langkah selanjutnya adalah analisis data. Berikut presentase 

tingkat pencapaian buku ajar uji coba lapangan. 

P = 
  

   
 x 100% 

Keterangan: 

P : persentase tingkat kevalidan 

∑x : jumlah skor jawaban dari responden siswa kelas IVA  

MI Sunan Ampel 

∑xi : jumlah skor tertinggi 

Presentase hasil uji coba lapangan adalah 90%. Setelah 

dikonversikan dengan tabel konversi skala likert. Tingkat 

pencapaian 90% berada pada kualifikasi sangat valid sehingga 

buku ajar berbasis multimedia ini tidak perlu direvisi. 

b. Paparan Data Kualitatif 

Kritik dan saran dari responden yakni kelas IV A pada uji coba 

lapangan dalam pernyataan melalui angket, diterima dan dijadikan 

bahan pertimbangan untuk penyempurnaan buku ajar. 

3. Perbedaan Hasil Belajar Siswa Kelas IV MI Sunan Ampel 

a. Hasil Belajar Siswa Kelas Eksperimen (Nilai Pre-Test dan Post-

Test) 

Hasil nilai pre-test  dan post-test ini  diperoleh dari hasil uji coba 

lapangan di kelas eksperimen dengan menggunakan buku ajar bahasa 
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Arab berbasis multimedia. Adapun penyajian data pre-test dan post-

test kelas eksperimen disajikan dalam tabel 4.18 berikut: 

Tabel 4.18 

Nilai pre-test dan post-test kelas eksperimen 

No. Nama Siswa Nilai 

Pre-Test Post-Test 

1. Ahmad Reyza 30 75 

2. Aisyah Zahrani Pabila 50 90 

3. Ajmila Rizkiyah 50 85 

4. Ahmad Maulana Ramadhan 55 95 

5. Azifah Lailatul M 55 75 

6. Dewi Wulandari 50 80 

7. Dinun Nadihah Dwi A 65 95 

8. Faizah Sofia Z 60 80 

9. Fatimah Zahrotul K - - 

10. Firdayanti Amalia 80 90 

11. Idham Ramadhani 60 85 

12. Jihan Humairo 60 87 

13. M. Aditia Wahyudi 20 50 

14. M Alfin Hidayat 30 50 

15. M. Galang Dwi Firmansyah 50 80 

16. M. Radjib Hidayatulloh 45 78 

17. M. Hafiz Fardiyah 25 75 

18. M. Labib Maulana 45 50 

19. M. Haikal Syafi’ 35 55 

20. M. Umar Faruq 40 75 

21. Rahma Arif Amalia 55 80 

22. Ririn Mutia Hafidz 60 87 

23. Syifa Azwa Azkia 90 100 

24. Siti Ma’rifatul Jannah 70 100 

25. Uswatun Hasanah 35 80 

26. Valeryne Kirania Az-zahro 90 100 

27. Zalfa’uz Zahira 30 75 

28. M. Helmy Asadulloh - - 

Jumlah 1335 2067 

Rata-rata 51,35 79,5 
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Adapun keterangan terkait kelas eksperimen yaitu jumlah seluruh 

siswanya adalah 28. Akan tetapi, saat penelitian berlangsung, terdapat 

satu siswa yang tidak masuk dikarenakan sakit dan satu siswa keluar 

dari sekolah. Sehingga jumlah siswa ketika penelitian berlangsung 

adalah 26 siswa. 

b. Hasil Belajar Siswa Kelas Kontrol (Nilai Pre-Test dan Post-Test) 

Hasil nilai pre-test  dan post-test ini  diperoleh dari hasil uji coba 

lapangan di kelas kontrol tanpa menggunakan buku ajar bahasa Arab 

berbasis multimedia. Adapun penyajian data pre-test dan post-test 

kelas kontrol disajikan dalam tabel 4.19 berikut: 

Tabel 4.19 

Nilai pre-test dan post-test kelas kontrol 

No. Nama Siswa Nilai 

Pre-Test Post-Test 

1. Ahmad Asyraf Al-Farizi 30 50 

2. Aila Azira 55 58 

3. Cici Halimatus Maulidiyah 30 70 

4. Dini Aulia Az-zahro 75 80 

5. Erlinda Ayu Damayati H 60 80 

6. Irsyadatul Fata Albab 50 70 

7. M. Abiyu Dary Rizqulloh 30 50 

8. M. Alfian Aditia  50 80 

9. M. Dzakiyul Fikri 60 75 

10. M. Rizky Ariyanto 40 70 

11. M. Zakiyah Zaki Munir 50 70 

12. M. Reza Maulana Atallah - - 

13. M. Ridho Darmawan 35 65 

14. M. Nur Hasan Pandu 30 50 

15. M. Bagus Rahmatulloh 30 50 

16. M. Aufal Ma’ruf 30 70 

17. M. Rofik Ashari - - 

18. M. Azam Alfiansyah 50 50 

19. M. Fathul Huda 60 80 
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20. M. Imam Ghozali 30 60 

21. M. Iqbal Ar-Rasyid 60 90 

22. M. Jaka Krisna 30 70 

23. Rahma Aulia 65 80 

24. Salva Caecari Khoirunnisa 85 85 

25. Syarifah Nafila Az-Zahro 80 70 

26. Aqidatul Mufarikhah 70 80 

27. Achmad Khoirus Syifa 65 70 

28. Herlinda Hayu Rahmadania 60 80 

Jumlah 1310 1803 

Rata-rata 50,38 69,35 

 

 Adapun keterangan terkait kelas kontrol yaitu jumlah seluruh 

siswanya adalah 28. Akan tetapi, saat penelitian berlangsung, terdapat 

satu siswa yang keluar dari sekolah dan satu siswa sakit. Sehingga 

jumlah siswa ketika penelitian berlangsung adalah 26 siswa. 

 Berdasarkan tabel 4.18 dan 4.19 sudah terlihat jelas bahwa 

tanpa dilakukan uji-t dapat dinyatakan terdapat perbedaan nilai antara 

kelas yang menggunakan produk berupa buku ajar bahasa Arab 

berbasis multimedia dengan kelas yang tidak menggunakan produk 

berupa buku ajar bahasa Arab berbasis multimedia. Kelas yang 

menggunakan produk diperoleh nilai rata-rata sebesar 79.5 sedangkan 

kelas yang tidak menggunakan produk diperoleh nilai rata-rata sebesar 

69.35. Namun, peneliti ingin mengetahui perbedaan hasil belajar siswa 

secara signifikan yaitu melalui uji-t. Berikut adalah langkah dalam 

melakukan uji-t. 
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Langkah 1 : Membuat H1 dan H0 dalam bentuk kalimat 

H1 : Terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang signifikan 

antara kelas yang menggunakan produk dengan kelas yang 

tidak menggunakan produk berupa buku ajar bahasa Arab 

berbasis multimedia. 

H0 : Tidak terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang signifikan 

antara kelas yang menggunakan produk dengan kelas yang 

tidak menggunakan produk berupa buku ajar bahasa Arab 

berbasis multimedia. 

Langkah 2 : Menentukan kriteria uji t. 

a. Jika nilai thitung lebih kecil dari pada ttabel maka signifikan 

artinya H0 diterima dan H1 ditolak. 

b. Jika nilai thitung lebih besar dari pada ttabel maka signifikan 

artinya H0 ditolak dan H1 diterima. 

Langkah 3 : Mencari Rata-Rata ( ̅), Standar Deviasi (S), 

Varians (S
2
) 

a. Rata-rata kelompok kontrol ( ̅1) dan kelompok eksperimen 

( ̅2)             

   ̅1 = 
 

  
          

  = 
    

  
 = 69.35    

 

Keterangan: 

�̅�1 : rata-rata nilai kelompok kontrol 

 �̅�2: rata-rata nilai kelompok eksperimen 

n1 : jumlah siswa kelompok kontrol 

n2 : jumlah siswa eksperimen  

∑1 : Jumlah rata-rata kelompok kontrol 

∑2 :Jumlah rata-rata kelompok eksperimen 
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   ̅2 = 
 

  
             

 =  
    

    
  = 79.50       

b. Standar deviasi kelompok kontrol (S1) dan kelompok 

eksperimen (S2) 

S1  = √
 (   ̅ ) 

    
 Keterangan: 

 = √
       

  
 S1 : Standar deviasi kelompok kontrol 

               = √       S2 : Standar deviasi kelompok eksperimen 

                          = 12,94 x : nilai responden 

  ̅1 : rata-rata nilai kelompok kontrol 

S2  =  √
 (   ̅ ) 

    
  ̅2 : rata-rata nilai kelompok eksperimen  

        =  √
    

  
 n1 : jumlah siswa kelompok kontrol 

       = √       n2 : jumlah siswa kelompok eksperimen 

 = 15,12 

c. Varians kelompok kontrol (S1
2
) dan kelompok eksperimen 

(S2
2
) 

S1
2
 = 
 (   ̅ )

 

    
                  

                                    = 
       

  
  Keterangan: 

  =              S1
2
 : Varians kelompok kontrol 

          S2
2   

:Varians kelompok eksperimen 
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 S2
2 

= 
 (   ̅ )

 

    
 x  : nilai responden 

= 
    

  
       ̅1  : rata-rata nilai kelompok control 

=                 ̅2:  : rata-rata nilai kelompok eksperimen 

 n1   : jumlah siswa kelompok kontrol 

 n2  : jumlah kelompok eksperimen 

Tabel 4.20 

Nilai rata-rata, standar deviasi, variansi 

Nilai Kelompok 

Kontrol 

Kelompok 

Eksperimen 

Rata-rata 69.35 79.5 

Varians               

Standar Deviasi 12.94 15.12 

Jumlah Siswa 26 26 

Nilai tertinggi yang 

mungkin dicapai = 

100 

90 100 

Nilai terendah yang 

mungkin dicapai = 0 

50 50 

 

Dari tabel di atas diketahui bahwa hasil nilai siswa kelas 

kontrol nilai rata-rata 69.35; varians 167.41. Sedangkan hasil nilai 

siswa untuk kelas eksperimen nilai rata-rata 79.5; varians 228.64.  

Langkah 4 : Mencari Thitung dengan rumus 

  Uji t dilakukan setelah mengetahui keragaman kedua data. 

Setelah dilakukan penghitungan data sebagai berikut:            

diket :   ̅  = 69.35    n1= 26         S1
2
 = 167.41 

             ̅  = 79.5    n2= 26                   S2
2
 = 228.64 
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  gab = 
(    )      (    )   

        
 

   gab = 
(  )(      ) (  )(      )

(       )
  

  gab = 
            

  
 

  gab = 
       

  
 

= 198,025 

thitung  =  
( ̅    ̅ )

√
    
 

  
 
    
 

  

                  

    =  
|(           )|

√
       

  
 
       

  

  

= |      | 

Langkah 5 : Menentukan ttabel 

Taraf signifikansi (α = 0,05) 

dk = n1-1 = 26-1 = 25, sehingga diperoleh data tabel ke -25 dengan 

demikian maka Ttabel = 2,059 

Langkah 6 : Membandingkan thitung dan ttabel 

Hasil thitung dan ttabel adalah       ≥2,059, maka dapat disimpulkan 

H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa 

“ada perbedaan hasil belajar siswa yang signifikan antara kelas IV 

A yang menggunakan buku ajar bahasa arab berbasis multimedia 

materi Afradul Usrah dengan kelas IV B yang tidak menggunakan 

buku ajar bahasa arab berbasis multimedia. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Proses Pengembangan Bahan Ajar 

Produk pengembangan yang dihasilkan adalah buku ajar bahasa arab 

berbasis multimedia materi Afradul Usrah sebagai buku pegangan siswa dan guru 

kelas IV MI Sunan Ampel Krembung Sidoarjo. 

1. Hasil Pengembangan Bahan Ajar 

Wujud akhir dari produk pengembangan bahan ajar bahasa arab 

adalah buku ajar bahasa arab berbasis multimedia materi Afradul Usrah kelas 

IV MI semester II. Kehadiran produk pengembangan bahan ajar bahas arab 

berupa buku ajar bahasa arab multimedia materi Afradul Usrah ini bertujuan 

untuk memenuhi ketersediaan bahan ajar yang dapat meningkatkan 

keefektifan dan kemenarikan pada pembelajaran bahasa arab di SD/MI sesuai 

dengan kurikulum 2013 dengan tujuan untuk meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

Pengembangan bahan ajar bahasa arab berupa buku buku ajar bahasa 

arab multimedia ini didasarkan pada kenyataan bahwa belum mencukupinya 

jumlah buku dengan jumlah siswa sehingga siswa tidak dapat belajar secara 

mandiri ketika tidak di sekolah dan belum tersedianya buku ajar bahasa arab 

yang berbasis multimedia. Dengan demikian hasil pengembangan ini 

dimaksudkan  untuk dapat memenuhi tersedianya bahan ajar yang dapat 
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meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran bahasa arab di MI 

dalam mencapai hasil pendidikan yang telah ditetapkan dalam kurikulum. 

Prosedur pengembangan bahan ajar ditempuh melalui beberapa tahap 

diantaranya: 

a. Tahap pra pengembangan dengan melakukan obsevasi, penilaian 

kebutuhan dan analisis kurikulum. 

b. Tahap pengembangan dengan melakukan penyusunan bahan ajar. 

c. Tahap uji produk dengan melakukan validasi para ahli. 

d. Tahap revisi produk untuk penyempurnaan bahan ajar. Apabila bahan ajar 

sudah dikatakan valid maka peneliti tidak perlu melakukan revisi dan 

produk siap untuk diimplementasikan. 

Setelah memenuhi prosedur pengembangan bahan ajar tersebut, 

dihasilkan buku ajar berupa buku ajar bahasa arab berbasis multimedia materi 

Afradul Usrah yang valid atau layak untuk digunakan. Materi yang disajikan 

dalam buku tentang Afradul Usrah baik maharah Qira’ah, Istima’, Kitabah, 

Hiwar, dan Tarkib tentang Kata ganti kepunyaan (isim dhamir muttashil). 

Pengembang juga menambahi mufradat dalam buku ajar mengingat 

pentingnya pengetahuan tentang mufradat dalam belajar bahasa arab. Di 

setiap maharah, terdapat latihan untuk menguji kefahaman siswa terhadap 

materi yang dipelajari. Selain itu, terdapat evaluasi diakhir semua maharah 

dan terdapat tugas praktikum menceritakan keluarga mereka dan 

menuliskannya pada kolom yang disediakan. Hal ini sesuai dengan kriteria 

bahan ajar yang mencakup antara lain: 
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g. Petunjuk belajar, baik bagi siswa atau guru 

h. Kompetensi yang akan dicapai 

i. Informasi pendukung 

j. Latihan-latihan 

k. Petunjuk kerja, dapat berupa lembar kerja siswa (LKS) 

l. Evaluasi 

Peneliti memilih menggunakan berbasis multimedia karena 

dengannya dapat meningkatkan efektivitas dari penyampaian suatu informasi, 

dapat meransang panca indera karena dengan penggunaan multimedia akan 

meransang beberapa panca indera penting manusia, seperti penglihatan, 

pendengaran, aksi maupun suara sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan 

adanya materi dalam bentuk multimedia siswa lebih mudah memahami 

materi yang disampaikan. Selain itu, didukung video-video yang relevan 

dengan materi sehingga dapat menumbuhkan semangat siswa dalam belajar 

bahasa arab.  

Selain materi dan kolom konsep Tarkib tentang kata ganti kepunyaan, 

pengembang juga menyertakan ayat Al-Qur’an dan hadis tentang materi 

Afradul Usrah. Hal ini dimaksudkan agar siswa mendapat pengetahuan 

tentang dasar Al-Qur’an dan hadis dari materi yang dipelajari. Ayat Al-

Qur’an dan hadis diletakkan pada pembukaan materi, setelah membaca dan 

memahami ayat dan maknanya peneliti menyampaikan integrasi ayat Al-

Qur’an dan hadis dengan materi yang kemudian dilanjutkan dengan 
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Mufradat, namun dalam buku ajar bahsa arab ini hanya terbatas pada satu 

materi saja 

Bahan ajar berupa buku ajar bahasa arab berbasis multimedia ini 

dimaksudkan untuk membantu siswa memahami materi yang disampaikan 

oleh guru. selain itu juga siswa dapat belajar secara mndiri karena buku sudah 

dilengkapi dengan materi dan latihan-latihan. Hasil pengembangan tersebut 

dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran alternatif disamping bahan 

ajar yang sudah dipakai dan digunakan dalam pembelajaran yang sudah 

berlangsung. 

2. Analisis Validasi Ahli Terhadap Buku Ajar Bahasa Arab Berbasis 

Multimedia Materi Afradul Usrah 

Hasil validasi dari beberapa subjek telah dikonservasikan pada skala 

presentase berdasarkan pada tingkat kevaliditasan serta pedoman untuk 

merevisi bahan ajar yang dikembangkan dengan tingkat pencapaian sebagai 

berikut: 

Tabel 5.1 Kualifikasi Tingkat Validitas Berdasarkan Persentase 

 

Presentase (%) Kualifikasi Ket. 

≥0 skor ≤21 Sangat Tidak Valid Revisi 

>21 skor ≤41 Kurang Valid Revisi 

>41 skor ≤61 Cukup Valid Tidak Revisi 

>61 skor ≤81 Valid Tidak Revisi 

>81 skor ≤100 Sangat Valid Tidak Revisi 

 

Berdasarkan tabel di atas penilaian dikatakan layak jika memenuhi 

syarat pencapaian mulai 61-100 dari seluruh unsur yang terdapat dalam 

angket penilaian ahli materi, ahli media, dan ahli pembelajaran. Penilaian 
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harus memenuhi kriteria valid atau layak digunakan. Jika dalam kriteria tidak 

valid maka dilakukan revisi sampai mencapai kriteria kalayakan. 

a. Analisis Hasil Validasi Ahli Isi 

Paparan data hasil validasi ahli materi atau isi oleh dosen bahasa arab 

Bapak M. Ibnu Ahmad, M. Pd. terhadap buku ajar bahasa arab berbasis 

multimedia materi Afradul usrah kelas IV MI Sunan Ampel Krembung 

Sidoarjo berdasarkan tabel 4.2 adalah sebagai berikut: 

1) Kesesuian pemilihan kosa kata (Mufradat) dengan materi diperoleh 

penilaian dengan persentase 80%. Hal ini menunjukkan bahwa 

pemilihan kosa kata (Mufradat) dengan materi sudah tepat. 

2) Pemilihan kosa kata (Mufradat) memudahkan siswa untuk memahami 

konteks kalimat diperoleh penilaian dengan persentase 80%. Hal ini 

menunjukkan bahwa kosa kata (Mufradat) dalam buku ajar mudah 

untuk difahami oleh siswa. 

3) Ketepatan teks Qiro’ah dan Hiwar dengan materi diperoleh penilaian 

dengan persentase 80%. Hal ini menunjukkan bahwa teks Qiro’ah dan 

Hiwar dengan materi sudah tepat. 

4) Kebenaran teks Qiro’ah dan Hiwar dengan kaidah Nahwu Shorof 

diperoleh penilaian dengan persentase 80%. Hal ini menunjukkan 

bahwa teks Qiro’ah dan Hiwar dengan kaidah Nahwu Shorof sudah 

benar. 

5) Kejelasan teks Qiro’ah dan Hiwar dalam bahan ajar bahasa arab 

berbasis multimedia diperoleh penilaian dengan persentase 60%. Hal 



132 

 

 

ini menunjukkan bahwa teks Qiro’ah dan Hiwar dalam bahan ajar 

bahasa arab berbasis multimedia cukup jelas. 

6) Kejelasan suara yang digunakan dalam Istima’ diperoleh penilaian 

dengan persentase 60%. Hal ini menunjukkan bahwa suara yang 

digunakan dalam Istima’ sudah cukup jelas. 

7) Kebenaran penyajian tarkib dalam bahan ajar bahasa arab berbasis 

multimedia diperoleh penilaian dengan persentase 80%. Hal ini 

menunjukkan bahwa penyajian tarkib dalam bahan ajar bahasa arab 

berbasis multimedia sudah tepat. 

8) Penyajian tarkib bahan ajar bahasa arab berbasis multimedia mudah 

difahami oleh siswa diperoleh penilaian dengan persentase 60%. Hal 

ini menunjukkan bahwa tarkib dalam bahan ajar bahasa arab berbasis 

multimedia sudah cukup sesuai dengan siswa. 

9) Video yang digunakan sesuai dengan materi diperoleh penilaian 

dengan persentase 60%. Hal ini menunjukkan bahwa Video yang 

digunakan sesuai dengan materi cukup sesuai dengan materi. 

10) Penyajian Maharoh Kitabah bahan ajar bahasa arab berbasis 

multimedia sesuai dengan siswa kelas 4 MI diperoleh penilaian 

dengan persentase 80%. Hal ini menunjukkan bahwa Maharoh 

Kitabah dalam bahan ajar bahasa arab berbasis multimedia sudah 

sesuai dengan karakter siswa. 

11) Pemberian latihan untuk menguji kefahaman siswa terhadap materi 

diperoleh penilaian dengan persentase 80%. Hal ini menunjukkan 
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bahwa latihan dalam bahan ajar bahasa arab berbasis multimedia 

sudah tepat untuk menguji kefahaman siswa. 

12) Variansi dan tingkat kesulitan soal bahan ajar bahasa arab berbasis 

multimedia diperoleh penilaian dengan persentase 60%. Hal ini 

menunjukkan bahwa variansi dan tingkat kesulitan soal bahan ajar 

bahasa arab berbasis multimedia sudah cukup tepat. 

13) Ketepatan bahasa yang digunakan diperoleh penilaian dengan 

persentase 80%. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan 

dalam bahan ajar bahasa arab berbasis multimedia sudah tepat. 

14) Kosistensi dan sistematika penyajian diperoleh penilaian dengan 

persentase 80%. Hal ini menunjukkan bahwa kosistensi dan 

sistematika penyajian dalam bahan ajar bahasa arab berbasis 

multimedia sudah tepat. 

 

Dari angket yang diisi oleh ahli materi atau isi buku ajar bahasa 

arab berbasis  multimedia, kemudian dihitung persentase tingkat 

validitasnya menggunakan rumus sebagai berikut: 

P = 
  

   
 x 100% 

   =  
  

  
 x 100%  

   = 72.85 % 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka kita ketahui bahwa 

persentase kevalidan sebesar 72.85%. Semua dengan tabel konversi skala 

tingkat kevalidan,persentase tingkat pencapaian 72.85% berada pada 
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kualifikasi valid, hal ini menunjukkan bahwa materi yang dikemas dalam 

buku ajar berbasis multimedia layak diuji cobakan. Meskipun sudah 

dikatakan valid, namun agar buku ajar ini layak untuk diuji cobakan maka 

dilakukan penilaian kembali terhadap buku ajar setelah dilakukan revisi. 

Berikut paparan data validasi ahli isi kedua sesuai dengan tabel 4.6: 

1) Kesesuian pemilihan kosa kata (Mufradat) dengan materi diperoleh 

penilaian dengan persentase 80%. Hal ini menunjukkan bahwa 

pemilihan kosa kata (Mufradat) dengan materi sudah tepat. 

2) Pemilihan kosa kata (Mufradat) memudahkan siswa untuk memahami 

konteks kalimat diperoleh penilaian dengan persentase 80%. Hal ini 

menunjukkan bahwa kosa kata (Mufradat) dalam buku ajar mudah 

untuk difahami oleh siswa. 

3) Ketepatan teks Qiro’ah dan Hiwar dengan materi diperoleh penilaian 

dengan persentase 100%. Hal ini menunjukkan bahwa teks Qiro’ah 

dan Hiwar dengan materi sudah tepat. 

4) Kebenaran teks Qiro’ah dan Hiwar dengan kaidah Nahwu Shorof 

diperoleh penilaian dengan persentase 60%. Hal ini menunjukkan 

bahwa teks Qiro’ah dan Hiwar dengan kaidah Nahwu Shorof sudah 

benar. 

5) Kejelasan teks Qiro’ah dan Hiwar dalam bahan ajar bahasa arab 

berbasis multimedia diperoleh penilaian dengan persentase 80%. Hal 

ini menunjukkan bahwa teks Qiro’ah dan Hiwar dalam bahan ajar 

bahasa arab berbasis multimedia cukup jelas. 
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6) Kejelasan suara yang digunakan dalam Istima’ diperoleh penilaian 

dengan persentase 80%. Hal ini menunjukkan bahwa suara yang 

digunakan dalam Istima’ sudah cukup jelas. 

7) Kebenaran penyajian tarkib dalam bahan ajar bahasa arab berbasis 

multimedia diperoleh penilaian dengan persentase 80%. Hal ini 

menunjukkan bahwa penyajian tarkib dalam bahan ajar bahasa arab 

berbasis multimedia sudah tepat. 

8) Penyajian tarkib bahan ajar bahasa arab berbasis multimedia mudah 

difahami oleh siswa diperoleh penilaian dengan persentase 60%. Hal 

ini menunjukkan bahwa tarkib dalam bahan ajar bahasa arab berbasis 

multimedia sudah cukup sesuai dengan siswa. 

9) Video yang digunakan sesuai dengan materi diperoleh penilaian 

dengan persentase 100%. Hal ini menunjukkan bahwa Video yang 

digunakan sesuai dengan materi cukup sesuai dengan materi. 

10) Penyajian Maharoh Kitabah bahan ajar bahasa arab berbasis 

multimedia sesuai dengan siswa kelas 4 MI diperoleh penilaian dengan 

persentase 80%. Hal ini menunjukkan bahwa Maharoh Kitabah dalam 

bahan ajar bahasa arab berbasis multimedia sudah sesuai dengan 

karakter siswa. 

11) Pemberian latihan untuk menguji kefahaman siswa terhadap materi 

diperoleh penilaian dengan persentase 80%. Hal ini menunjukkan 

bahwa latihan dalam bahan ajar bahasa arab berbasis multimedia sudah 

tepat untuk menguji kefahaman siswa. 
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12) Variansi dan tingkat kesulitan soal bahan ajar bahasa arab berbasis 

multimedia diperoleh penilaian dengan persentase 80%. Hal ini 

menunjukkan bahwa variansi dan tingkat kesulitan soal bahan ajar 

bahasa arab berbasis multimedia sudah cukup tepat. 

13) Ketepatan bahasa yang digunakan diperoleh penilaian dengan 

persentase 80%. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan 

dalam bahan ajar bahasa arab berbasis multimedia sudah tepat. 

14) Kosistensi dan sistematika penyajian diperoleh penilaian dengan 

persentase 80%. Hal ini menunjukkan bahwa kosistensi dan 

sistematika penyajian dalam bahan ajar bahasa arab berbasis 

multimedia sudah tepat. 

Dari angket yang diisi oleh ahli materi atau isi buku ajar bahasa 

arab berbasis  multimedia yang kedua ini, kemudian dihitung persentase 

tingkat validitasnya menggunakan rumus sebagai berikut: 

P = 
  

   
 x 100% 

   =  
  

  
 x 100%  

   = 81.42 % 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka kita ketahui bahwa 

persentase kevalidan sebesar 81.42%. Semua dengan tabel konversi skala 

tingkat kevalidan,persentase tingkat pencapaian 81.42% berada pada 

kualifikasi valid, hal ini menunjukkan bahwa materi yang dikemas dalam 

buku ajar berbasis multimedia layak diuji cobakan. 
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b. Analisis Data Validasi Ahli Desain 

Paparan data hasil validasi ahli desain oleh Bapak Ahmad Makki 

Hasan, M. Pd.  terhadap buku ajar bahasa arab berbasis multimedia materi 

Afradul usrah kelas IV MI Sunan Ampel Krembung Sidoarjo berdasarkan 

tabel 4.9 adalah sebagai berikut: 

1) Tingkat kemenarikan pengemasan desain cover dalam bahan ajar 

bahasa Arab berbasis multimedia diperoleh penilaian dengan 

persentase 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pengemasan desain 

cover dalam bahan ajar bahasa Arab berbasis multimedia sudah sangat 

menarik. 

2) Tingkat kesesuaian gambar dan video yang ada dalam bahan ajar 

bahasa arab  berbasis multimedia yang dikembangkan dengan tingkat 

SD/MI Kelas IV diperoleh penilaian dengan persentase 80%. Hal ini 

menunjukkan bahwa Gambar dan video yang ada dalam bahan ajar 

bahasa Arab berbasis multimedia sudah sesuai dengan tingkat kelas IV 

MI. 

3) Tingkat kesesuaian pemakaian jenis huruf atau font dalam bahan ajar 

bahasa arab  berbasis multimedia diperoleh penilaian dengan 

persentase 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemakaian jenis huruf 

atau font dalam bahan ajar bahasa Arab berbasis multimedia sudah 

sesuai. 

4) Kesesuaian ukuran huruf yang digunakan dalam bahan ajar bahasa 

arab  berbasis multimedia dengan karakteristik siswa kelas IV SD/MI 
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diperoleh penilaian dengan persentase 80%. Hal ini menunjukkan 

bahwa ukuran huruf yang digunakan dalam bahan ajar bahasa Arab 

berbasis multimedia sudah sesuai dengan karakteristik siswa kelas IV 

SD/MI. 

5) Teks dan tulisan yang dipakai dalam bahan ajar bahasa arab  berbasis 

multimedia dapat terbaca dengan baik diperoleh penilaian dengan 

persentase 80%. Hal ini menunjukkan bahwa Teks dan tulisan yang 

dipakai dalam bahan ajar bahasa Arab berbasis multimedia sudah jelas. 

6) Tingkat kemenarikan efek animasi dalam bahan ajar bahasa arab 

berbasis multimedia diperoleh penilaian dengan persentase 100%. Hal 

ini menunjukkan bahwa kemenarikan efek animasi dalam bahan ajar 

bahasa Arab berbasis multimedia sudah sangat menarik. 

7) Tingkat kemenarikan video pendukung dalam bahan ajar berbasis 

multimedia diperoleh penilaian dengan persentase 100%. Hal ini 

menunjukkan bahwa video pendukung dalam bahan ajar bahasa Arab 

berbasis multimedia sudah sangat menarik. 

8) Tingkat kemenarikan musik pengiring dengan materi pelajaran 

diperoleh penilaian dengan persentase 80%. Hal ini menunjukkan 

bahwa musik pengiring dengan materi pelajaran sudah menarik. 

9) Ketepatan tata letak tombol navigasi (lanjut, kembali, menu, dll) dalam 

bahan ajar bahasa arab  berbasis multimedia diperoleh penilaian 

dengan persentase 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tata letak 
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tombol navigasi (lanjut, kembali, menu, dll) dalam bahan ajar bahasa 

arab  berbasis multimedia sudah tepat. 

10) Kemudahan sistem pengoprasian bahan ajar berbasis multimedia 

diperoleh penilaian dengan persentase 100%. Hal ini menunjukkan 

bahwa sistem pengoprasian bahan ajar berbasis multimedia mudah 

digunakan. 

11) Tingkat kesesuaian layout pengetikan dengan kriteria pengembangan 

buku diperoleh penilaian dengan persentase 80%. Hal ini menunjukkan 

bahwa layout pengetikan dengan kriteria pengembangan buku sudah 

sesuai. 

12) Kemudahan memahami materi pelajaran dalam bahan ajar bahasa arab 

berbasis multimedia diperoleh penilaian dengan persentase 80%. Hal 

ini menunjukkan bahwa materi pelajaran dalam bahan ajar bahasa arab 

berbasis multimedia mudah untuk difahami. 

13) Kesesuaian bahan ajar bahasa arab berbasis multimedia dengan 

karakteristik siswa SD/MI Kelas IV diperoleh penilaian dengan 

persentase 100%. Hal ini menunjukkan bahwa bahan ajar bahasa arab 

berbasis multimedia sudah sesuai dengan siswa SD/MI Kelas IV. 

Dari angket yang diisi oleh ahli desain buku ajar bahasa arab 

berbasis  multimedia, kemudian dihitung persentase tingkat validitasnya 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

P = 
  

   
 x 100% 

=  
  

  
 x 100% 
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  = 90.77 % 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka kita ketahui bahwa 

persentase kevalidan sebesar 90.77 %. Semua dengan tabel konversi skala 

tingkat kevalidan,persentase tingkat pencapaian 90.77 % berada pada 

kualifikasi sangat valid, hal ini menunjukkan bahwa materi yang dikemas 

dalam buku ajar berbasis multimedia sudah menarik, sebagaimana yang 

diketahui bahwa dua diantara kategori buku ajar yang baik haruslah 

menarik minat siswa yang mempergunakannya dan memuat ilustrasi yang 

menarik siswa yang memanfaatkannya.
51

 

c. Analisis Data Validasi Ahli Pembelajaran 

Paparan data hasil validasi ahli pembelajaran oleh Bapak Dr. H. 

Syaiful Mustofa, M. Pd. selaku ahli dalam pendidikan bahasa Arab dan 

ketua PPBA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  terhadap buku ajar 

bahasa arab berbasis multimedia materi Afradul usrah kelas IV MI Sunan 

Ampel Krembung Sidoarjo berdasarkan tabel 4.12 adalah sebagai berikut: 

1) Tingkat keseuaian materi dalam bahan ajar bahasa arab berbasis 

multimedia dengan kurikulum 2013 diperoleh penilaian dengan 

persentase 80%. Hal ini menunjukkan bahwa materi dalam bahan ajar 

bahasa arab berbasis multimedia sudah sesuai dengan kurikulum 2013. 

2) Tingkat keseuaian materi dalam bahan ajar bahasa arab berbasis 

multimedia dengan KI dan KD diperoleh penilaian dengan persentase 

                                                           
51

 Mansur Muslich, Text Book Writing Dasar-Dasar Pemahaman, Penulisan, dan 

Pemakaian Buku Teks, (Jakarta: Ar Ruzz Media Groups, 2010 ), hlm 53-54. 
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100%. Hal ini menunjukkan bahwa materi dalam bahan ajar bahasa 

arab berbasis multimedia sudah sesuai dengan KI dan KD. 

3) Tingkat keseuaian materi dalam bahan ajar bahasa arab berbasis 

multimedia dengan indikator diperoleh penilaian dengan persentase 

100%. Hal ini menunjukkan bahwa materi dalam bahan ajar bahasa 

arab berbasis multimedia sudah sesuai dengan indikator. 

4) Sistematika penyajian materi diperoleh penilaian dengan persentase 

80%. Hal ini menunjukkan bahwa sistematika penyajian materi sudah 

tepat. 

5) Kebenaran dan kejelasan uraian materi diperoleh penilaian dengan 

persentase 100%. Hal ini menunjukkan bahwa uraian materi dalam 

bahan ajar bahasa arab berbasis multimedia sudah jelas dan benar. 

6) Pemberian latihan untuk pemahaman siswa diperoleh penilaian dengan 

persentase 80%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemberian latihan untuk 

pemahaman siswa sudah sesuai. 

7) Penyampaian materi dalam bahan ajar bahasa arab berbasis multimedia 

mudah difahami oleh siswa diperoleh penilaian dengan persentase 80%. 

Hal ini menunjukkan bahwa Penyampaian materi dalam bahan ajar 

bahasa arab berbasis multimedia dapat dengan mudah difahami oleh 

siswa. 

8) Kesesuaian latihan dengan materi diperoleh penilaian dengan 

persentase 100%. Hal ini menunjukkan bahwa latihan dalam bahan ajar 

bahasa arab berbasis multimedia sudah sesuai dengan materi. 
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9) Kesesuian gambar atau bagan untuk memperjelas materi diperoleh 

penilaian dengan persentase 100%. Hal ini menunjukkan bahwa gambar 

atau bagan untuk memperjelas materi dalam bahan ajar bahasa arab 

berbasis multimedia sudah sesuai. 

10) Variasi bentuk soal dan tingkat kesulitan soal diperoleh penilaian 

dengan persentase 80%. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk soal dan 

tingkat kesulitan soal sudah bervariasi. 

11) Tampilan bahan ajar bahasa arab berbasis multimedia sesuai dengan 

karakeristik siswa kelas IV MI diperoleh penilaian dengan persentase 

80%. Hal ini menunjukkan bahwa tampilan bahan ajar bahasa arab 

berbasis multimedia sudah sesuai dengan dengan karakeristik siswa 

kelas IV MI. 

12) Penggunaan bahasa yang tepat dalam menjelaskan materi diperoleh 

penilaian dengan persentase 80%. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa 

yang digunakan dalam bahan ajar bahasa arab berbasis multimedia 

sudah tepat dalam menjelaskan materi. 

13) Gambar dan video dalam bahan ajar bahasa arab berbasis multimedia 

dapat membantu siswa mengingat materi yang dipelajari diperoleh 

penilaian dengan persentase 100%. Hal ini menunjukkan bahwa gambar 

dan video dalam bahan ajar bahasa arab berbasis multimedia sudah 

sesuai dan dapat membantu siswa mengingat mater. 

14) Secara keseluruhan, bahan ajar bahasa arab berbasis multimedia ini 

layak digunakan pada pembelajaran diperoleh penilaian dengan 
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persentase 100%. Hal ini menunjukkan bahwa bahan ajar bahasa arab 

berbasis multimedia sudah layak digunakan pada pembelajaran 

Dari angket yang diisi oleh ahli pembelajaran buku ajar bahasa 

arab berbasis  multimedia, kemudian dihitung persentase tingkat 

validitasnya menggunakan rumus sebagai berikut: 

P = 
  

   
 x 100% 

   =  
  

  
 x 100% 

   = 90 % 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka kita ketahui bahwa 

persentase kevalidan sebesar 90%. Semua dengan tabel konversi skala 

tingkat kevalidan, persentase tingkat pencapaian 90% berada pada 

kualifikasi sangat valid, hal ini menunjukkan bahwa materi yang dikemas 

dalam buku ajar berbasis multimedia sudah sesuai dengan kompetensi inti, 

kompetensi dasar dan indicator yang akan dicapai. Hal ini sesuai dengan 

Buku teks atau buku ajar, yaitu buku yang berisi uraian bahan tentang 

mata pelajaran atau bidang studi tertentu, yang disusun secara sistematis 

dan telah diseleksi berdasarkan tujuan tertentu, orientasi pembelajaran, dan 

perkembangan siswa, untuk diasimilasikan.
52

 Disusun secara sistematis 

tentu harus berdasarkan kurikulum yang sesuai dengan yang dicanangkan 

oleh pemerintah dan dari kompetensi yang harus dikuasai oleh 

pembacanya. 
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B. Analisis Tingkat Kemenarikan Bahan Ajar 

Paparan data hasil uji coba yang dilakukan kepada kelas IV MI Sunan 

Ampel Krembung Sidoarjo terhadap buku ajar bahasa arab berbasis 

multimedia yang dikembangkan pada penelitian dan pengembangan ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Uji Coba Kelompok Kecil 

Adapun penilaian uji coba kelompok kecil pada setiap komponen 

sebagaimana dianalisis secara kuantitatif untuk uji coba kelompok kecil 

adalah sebagai berikut: 

a. Buku ajar bahasa Arab berbasis multimedia ini dapat memberikan 

motivasi untuk giat belajar kepada siswa diperoleh penilaian dengan 

persentase 100%. Hal ini menunjukkan bahwa buku ajar bahasa Arab 

berbasis multimedia ini sangat memberikan motivasi untuk giat belajar 

kepada siswa. 

b. Bahasa yang digunakan untuk menjelaskan materi dalam buku bahasa 

Arab berbasis multimedia ini mudah difahami oleh siswa diperoleh 

penilaian dengan persentase 90%. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa 

yang digunakan untuk menjelaskan materi sangat mudah difahami oleh 

siswa. 

c. Gambar-gambar yang ada pada buku bahasa Arab berbasis multimedia 

ini bagus dan menarik diperoleh penilaian dengan persentase 96.7%. 

Hal ini menunjukkan bahwa gambar yang ada pada buku bahasa Arab 

berbasis multimedia ini bagus dan sangat menarik. 
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d.  Materi  pelajaran dalam buku bahasa Arab berbasis multimedia ini 

mudah difahami oleh siswa diperoleh penilaian dengan persentase 

96.7%. Hal ini menunjukkan bahwa materi  pelajaran dalam buku 

bahasa Arab berbasis multimedia sangat mudah difahami oleh siswa. 

e. Siswa semakin giat dalam belajar bahasa Arab dan menghafal kosa 

kata baru diperoleh penilaian dengan persentase 96.7%. Hal ini 

menunjukkan bahwa adanya buku ajar memberikan semangat kepada 

siswa sehingga giat dalam belajar bahasa Arab dan menghafal kosa 

kata baru. 

f. Siswa merasa senang dalam menggunakan buku bahasa Arab berbasis 

multimedia ini diperoleh penilaian dengan persentase 100%. Hal ini 

menunjukkan bahwa adanya buku ajar membuat siswa senang dalam 

belajar bahasa arab. 

g. Siswa mudah mengerjakan tugas yang diperintahkan dalam buku buku 

bahasa Arab berbasis multimedia ini diperoleh penilaian dengan 

persentase 90%. Hal ini menunjukkan bahwa tugas yang diperintahkan 

dalam buku buku bahasa Arab berbasis multimedia ini mudah 

dikerjakan oleh siswa. 

h. Siswa mudah memahami materi setelah menggunakan buku bahasa 

Arab berbasis multimedia ini diperoleh penilaian dengan persentase 

90%. Hal ini menunjukkan bahwa setelah menggunakan buku bahasa 

Arab berbasis multimedia ini siswa mudah untuk memhami materi. 
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i. Siswa merasa senang selama melaksanakan pembelajaran 

menggunakan buku bahasa Arab berbasis multimedia ini diperoleh 

penilaian dengan persentase 96.7%. Hal ini menunjukkan bahwa 

setelah dengan menggunakan buku bahasa Arab berbasis multimedia 

ini siswa merasa senang selama pelaksanaan pembelajaran. 

Dari angket tanggapan yang diisi oleh 6 siswa sebagai perwakilan 

kelas IV, dapat dihitung secara keseluruhan persentase tingkat validitas 

buku ajar bahasa arab berbasis multimedia dapat diperoleh hasil persentase 

rata-rata sebesar 95%. Hal ini menunjukkan bahwa buku ajar bahasa arab 

berbasis multimedia pada materi Afradul Usrah  kelas IV SD/MI sangat 

menarik dan layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran, dan dapat 

digunakan dalam skala lebih besar lagi. 

 Hal ini sesuai dengan ciri-ciri khusus buku teks, yaitu sebagai 

berikut:
53

  

a. Buku teks disusun berdasarkan pesan kurikulum pendidikan 

h. Buku teks memfokuskan ke tujuan tertentu 

i. Buku teks menyajikan bidang pelajaran tertentu 

j. Buku teks berorientasi kepada kegiatan belajar siswa 

k. Buku teks dapat mengarahkan kegiatan mengajar guru di kelas 

l. Pola sajian buku teks disesuaikan dengan perkembangan intelektual 

siswa sasaran 
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m. Gaya sajian buku teks dapat memunculkn kreativitas siswa dalam 

belajar. 

2. Uji Coba Lapangan 

Untuk uji coba lapangan pada setiap komponen sebagaimana 

dianalisis secara kuantitatif dapat disajikan sebagai berikut: 

a. Buku ajar bahasa Arab berbasis multimedia ini dapat memberikan 

motivasi untuk giat belajar kepada siswa diperoleh penilaian dengan 

persentase 86.9%. Hal ini menunjukkan bahwa buku ajar bahasa Arab 

berbasis multimedia ini sangat memberikan motivasi untuk giat belajar 

kepada siswa. 

b. Bahasa yang digunakan untuk menjelaskan materi dalam buku bahasa 

Arab berbasis multimedia ini mudah difahami oleh siswa diperoleh 

penilaian dengan persentase 89%. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa 

yang digunakan untuk menjelaskan materi sangat mudah difahami oleh 

siswa. 

c. Gambar-gambar yang ada pada buku bahasa Arab berbasis multimedia 

ini bagus dan menarik diperoleh penilaian dengan persentase 93.8%. 

Hal ini menunjukkan bahwa gambar yang ada pada buku bahasa Arab 

berbasis multimedia ini bagus dan sangat menarik. 

d.  Materi  pelajaran dalam buku bahasa Arab berbasis multimedia ini 

mudah difahami oleh siswa diperoleh penilaian dengan persentase 

86%. Hal ini menunjukkan bahwa materi  pelajaran dalam buku bahasa 

Arab berbasis multimedia sangat mudah difahami oleh siswa. 
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e. Siswa semakin giat dalam belajar bahasa Arab dan menghafal kosa 

kata baru diperoleh penilaian dengan persentase 86.7%. Hal ini 

menunjukkan bahwa adanya buku ajar memberikan semangat kepada 

siswa sehingga giat dalam belajar bahasa Arab dan menghafal kosa 

kata baru. 

f. Siswa merasa senang dalam menggunakan buku bahasa Arab berbasis 

multimedia ini diperoleh penilaian dengan persentase 93.8%. Hal ini 

menunjukkan bahwa adanya buku ajar membuat siswa senang dalam 

belajar bahasa arab. 

g. Siswa mudah mengerjakan tugas yang diperintahkan dalam buku buku 

bahasa Arab berbasis multimedia ini diperoleh penilaian dengan 

persentase 89%. Hal ini menunjukkan bahwa tugas yang diperintahkan 

dalam buku buku bahasa Arab berbasis multimedia ini mudah 

dikerjakan oleh siswa. 

h. Siswa mudah memahami materi setelah menggunakan buku bahasa 

Arab berbasis multimedia ini diperoleh penilaian dengan persentase 

88%. Hal ini menunjukkan bahwa setelah menggunakan buku bahasa 

Arab berbasis multimedia ini siswa mudah untuk memhami materi. 

i. Siswa merasa senang selama melaksanakan pembelajaran 

menggunakan buku bahasa Arab berbasis multimedia ini diperoleh 

penilaian dengan persentase 94.6%. Hal ini menunjukkan bahwa 

setelah dengan menggunakan buku bahasa Arab berbasis multimedia 

ini siswa merasa senang selama pelaksanaan pembelajaran. 
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Dari angket tanggapan yang diisi oleh 26 siswa kelas eksperimen, 

dapat dihitung secara keseluruhan persentase tingkat validitas buku ajar 

bahasa arab berbasis multimedia dapat diperoleh hasil persentase rata-rata 

sebesar 90%. Hal ini menunjukkan bahwa buku ajar bahasa arab berbasis 

multimedia pada materi Afradul Usrah  kelas IV SD/MI sangat menarik 

dan layak untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Adanya buku ajar 

bahasa arab berbasis multimedia ini sudah mampu membantu 

berlangsungnya kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan 

pembelajaran serta berperan penting dalam keefektifan dan 

berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Dengan begitu buku ajar 

mempunyai peran penting dalam prestasi belajar siswa sesuai dengan 

berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa buku teks berperan secara 

maknawi dalam presstasi belajar siswa. Hal ini dibuktikan dalam laporan 

World Bank (1995) mengenai Indonesia yang menunjukkan bahwa tingkat 

kepemilikan siswa akan buku dan fasilitas lain berkorelasi positif dengan 

prestasi belajar siswa.
54

 

C. Analisis Hasil Belajar Terhadap Buku Ajar Bahasa Arab Berbasis 

Multimedia 

Bahan ajar bahasa Arab berbasis multimedia materi Afradul Usrah 

yang digunakan dalam proses pembelajaran terbukti terdapat peningkatan dan 

perbedaan hasil belajar siswa MI Sunan Ampel Krembung Sidoarjo. 

Peningkatan hasil belajar dari masing-masing kelas dapat dilihat dari hasil 
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sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Kelas eksperimen mengalami 

peningkatan sebesar 28.15. Begitu pula dengan kelas kontrol juga mengalami 

peningkatan hasil belajar sebesar 18.97. 

Adapun perbedaan hasil belajar siswa yang signifikan dapat dilihat 

dari nilai rata-rata kelas setelah diberikan perlakuan, baik kelas yang 

menggunakan buku ajar yang dikembangkan maupun kelas yang tidak 

menggunakan buku ajar bahasa arab berbasis multimedia. Nilai rata-rata kelas 

yang menggunakan buku ajar bahasa arab berbasis multimedia adalah 79.5, 

sedangkan nilai rata-rata kelas yang tidak menggunakan buku ajar bahasa arab 

berbasis multimedia adalah 69.35. Dengan begitu menunjukkan bahwa dengan 

menggunakan buku ajar bahasa arab berbasis multimedia dapat meningkatkan 

hasil belajar. 

Hasil uji-t pada perhitungan manual dengan tingkat kemaknaan 0.05 

dengan menggunakan rumus diperoleh hasil bahwa thitung = 2,602 sedangkan 

ttabel = 2,059. Hal ini menunjukkan bahwa thitung > ttabel yang berarti thitung lebih 

besar dari ttabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga terdapat perbedaan 

yang signifikan antara nilai kelas yang menggunakan buku ajar bahasa arab 

berbasis multimedia dengan nilai kelas yang tidak menggunakan buku ajar 

bahasa arab berbasis multimedia materi Afraul Usrah. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan Hasil Pengembangan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan bahan ajar bahasa 

arab materi Afradul Usrah untuk peningkatan hasil belajar siswa kelas 4 dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Proses pengembangan bahan ajar bahasa arab berbasis multimedia ini 

mengikuti prosedur pengembangan model Borg and Gall dengan tehnik (a) 

penelitian dan pengumpulan data informasi meliputi mengkaji kurikulum, 

observasi dengan cara wawancara kepada guru bidang studi dan 

mengamati proses pembelajaran bahasa Arab , (b) perencanaan meliputi 

merumuskan tujuan, dan menyusun kerangka bahan ajar, (c) 

pengembangan format produk awal meliputi konsultasi dengan guru 

bidang studi, mengumpulkan materi-materi yang berkaitan dengan Afradul 

Usrah dan Isim Dhamir Muttashil serta menyusun bahan ajar bahasa Arab 

berbasis multimedia sesuai dengan materi dan indikator, kemudian dicetak 

sehingga menjadi buku ajar, (d) uji coba awal dilakukan untuk mengetahui 

kelayakan produk yang dikembangkan dengan validasi kepada ahli isi 

yang mencapai 81.42%, ahli desain mencapai 90.77% dan ahli 

pembelajaran mencapai 90% , (e) revisi produk dari uji coba awal yang 

telah dilakukan, (f) uji coba lapangan meliputu uji coba kelompok kecil 
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dan uji coba perorangan, dan (g) revisi produk dari hasil uji coba yang 

telah dilakukan.  

2. Tingkat kemenarikan bahan  ajar bahasa arab berbasis multimedia materi 

Afradul Usrah ini memiliki tingkat kemenarikan yang sangat tinggi. 

Berdasarkan hasil penilaian uji coba kelompk kecil dari siswa kelas IV MI 

Sunan Ampel Krembung Sidoarjo mencapai 95%, sedangkan hasil 

penilaian uji coba lapangan siswa kelas IV MI Sunan Ampel Krembung 

Sidoarjo terhadap penggunaan buku ajar bahasa arab berbasis multimedia 

mencapai 90%. Hal ini karena bahan ajar memiliki kesesuaian video, 

kesesuaian gambar, kesesuaian ukuran tulisan, kesesuaian jenis huruf, 

desain cover menarik, dan mampu memberikan motivasi belajar bagi 

pengguna ajar bahasa arab berbasis multimedia. 

3. Perolehan hasil belajar terdapat perbedaan hasil belajar pada kelas IV MI 

Sunan Ampel Krembung Sidoarjo antara kelas yang menggunakan buku 

ajar bahasa arab berbasis multimedia dengan kelas yang tidak 

menggunakan buku ajar bahasa arab berbasis multimedia materi Afradul 

Usrah, yaitu rata-rata kelas yang buku ajar bahasa arab berbasis 

multimedia sebesar 79.5, sedangkan rata-rata kelas yang tidak 

menggunakan buku ajar bahasa arab berbasis multimedia sebesar 69.35, 

maka menunjukkan selisih hasil rata-rata kelas yang menggunakan media 

pembelajaran dengan kelas yang tidak menggunakan media pembelajaran 

sebesar 10.15. Maka dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan hasil 

belajar siswa antara kelas yang menggunakan buku ajar bahasa arab 
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berbasis multimedia dan kelas yang tidak menggunakan buku ajar bahasa 

arab berbasis multimedia. Dibuktikan juga dengan hasil uji-t pada 

perhitungan manual dengan tingkat kemaknaan 0.05 dengan menggunakan 

rumus diperoleh hasil bahwa thitung = 2.602 sedangkan ttabel = 2,059. Hal ini 

menunjukkan bahwa thitung > ttabel yang berarti thitung lebih besar dari ttabel, 

maka H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga terdapat perbedaan yang 

signifikan antara nilai kelas yang menggunakan buku ajar bahasa arab 

berbasis multimedia dengan nilai kelas yang tidak menggunakan buku ajar 

bahasa arab berbasis multimedia materi Afradul Usrah. 

B.  Saran-Saran Kajian Pengembangan 

Bahan ajar yang dikembangkan diharapkan dapat menunjang 

pembelajaran bahasa arab siswa di kelas IV SD/MI. Adapun saran-saran yang 

disampaikan berkenaan dengan pengembangan bahan ajar berupa buku ajar 

berbasis multimedia materi Afradul Usrah dikelompokkan menjadi 2 bagian, 

yakni: saran pemanfaatan dan saran pengembangan produk lebih lanjut.  

1. Saran Pemanfaatan  

Berdasarkan hasil uji coba lapangan yang telah dilaksanakan maka 

untuk mengoptimalkan pemanfaatan pengembangan bahan ajar berupa buku 

ajar bahasa Arab berbasis Multimedia pengembang memberikan saran 

sebagai berikut:  

a. Buku ajar ini disusun sesuai dengan karakteristik siswa, sehingga 

diharapkan siswa dapat menggunakannya secara mandiri. 
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b. Bagi praktisi pembelajaran bahan ajar berupa buku buku ajar bahasa arab 

berbasis multimedia ini dapat dimanfaatkan dalam menyampaikan materi 

pelajaran dengan dibantu multimedia yang sudah ada sehingga dapat 

mencapai semua maharah. 

c. Buku ajar bahasa arab berbasis multimedia ini bukanlah satu-satunya 

sumber belajar siswa dalam pembelajaran bahasa arab, maka hendaknya 

guru menyarankan kepada siswa untuk membaca sumber lain juga. 

2.  Saran Pengembangan Produk Lebih Lanjut  

Untuk keperluan pengembangan lebih lanjut disarankan hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Produk pengembangan ini sudah dilakukan revisi-revisi kecil sesuai saran 

validator dan siswa. Namun, untul lebih meningkatkan kualitias buku ajar 

hendaknya direvisi lebih lanjut. 

b. Produk pengembangan ini hanya terbatas pada tema Afradul Usrah, oleh 

sebab itu perlu adanya pengembangan lebih lanjut dengan tema-tema lain 

yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa arab dengan pendekatan yang 

sesuai dengan karakteristik materi. 

c. Bahan ajar berupa buku ajar berbasis multimedia dapat dijadikan rujukan 

oleh guru untuk mencoba mengembangkan bahan ajar yang sesuai dengan 

kondisi siswa. 
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BAHAN AJAR BAHASA ARAB BERBASIS MULTIMEDIA 

 

Kepada  

Yth. Bapak M. Ibnu Ahmad, M.Pd 

di tempat 

 

Dalam rangka penulisan skripi pada Jurusan Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah (PGMI) Universitas Maulana Malik Ibarahin Malang, peneliti sedang 

mengembangkan bahan ajar berbasis multimedia pada mata pelajaran bahasa Arab 

materi Afrodul Usroh untuk siswa kelas IV MI. Bahan ajar ini dikembangkan 

dengan mengacu pada pendekatan Saintifik Kurikulum 2013. 

Sehubungan dengan keperluan di atas, peneliti memohon kesediaan 

Bapak/Ibu untuk menjadi validator pengembangan bahan ajar bahasa Arab 

berbasis Multimedia. Bapak/Ibu dapat mengisi identitas serta membaca petunjuk 

pengisian angket validator pada halaman berikutnya beserta saran yang 

membangun untuk peningkatan pengembangan yang dilakukan oleh peneliti.  

 

Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu validator, saya ucapkan 

terimakasih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

ANGKET TANGGAPAN/PENILAIAN AHLI DESAIN 

BAHAN AJAR BAHASA ARAB BERBASIS MULTIMEDIA 

 

 

Kepada  

Yth. Bapak Ahmad Makki Hasan, M.Pd  

di tempat 

 

Dalam rangka penulisan skripi pada Jurusan Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah (PGMI) Universitas Maulana Malik Ibarahin Malang, peneliti sedang 

mengembangkan bahan ajar berbasis multimedia pada mata pelajaran bahasa Arab 

materi Afrodul Usroh untuk siswa kelas IV MI. Bahan ajar ini dikembangkan 

dengan mengacu pada pendekatan Saintifik Kurikulum 2013. 

Sehubungan dengan keperluan di atas, peneliti memohon kesediaan 

Bapak/Ibu untuk menjadi validator pengembangan bahan ajar bahasa Arab 

berbasis Multimedia. Bapak/Ibu dapat mengisi identitas serta membaca petunjuk 

pengisian angket validator pada halaman berikutnya beserta saran yang 

membangun untuk peningkatan pengembangan yang dilakukan oleh peneliti.  

 

Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu validator, saya ucapkan 

terimakasih. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

ANGKET TANGGAPAN/PENILAIAN AHLI PEMBELAJARAN 

BAHAN AJAR BAHASA ARAB BERBASIS MULTIMEDIA 

 

 

Kepada  

Yth. Bapak Dr. Syaiful Mustofa, M.Pd  

di tempat 

 

Dalam rangka penulisan skripi pada Jurusan Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah (PGMI) Universitas Maulana Malik Ibarahin Malang, peneliti sedang 

mengembangkan bahan ajar berbasis multimedia pada mata pelajaran bahasa Arab 

materi Afrodul Usroh untuk siswa kelas IV MI. Bahan ajar ini dikembangkan 

dengan mengacu pada pendekatan Saintifik Kurikulum 2013. 

Sehubungan dengan keperluan di atas, peneliti memohon kesediaan 

Bapak/Ibu untuk menjadi validator pengembangan bahan ajar bahasa Arab 

berbasis Multimedia. Bapak/Ibu dapat mengisi identitas serta membaca petunjuk 

pengisian angket validator pada halaman berikutnya beserta saran yang 

membangun untuk peningkatan pengembangan yang dilakukan oleh peneliti.  

 

Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu validator, saya ucapkan 

terimakasih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Soal Pre-test Pembelajaran Bahasa Arab Pelajaran Ke 5  

Materi Afrodul Usrah Pada Kelas 4 MI Sunan Ampel Krembung 

Sidoarjo 

 

Nama  : 

No. Absen : 

 

ْرِب.أ )×(َضْعَعالََمُةالضَّ َعلَىَحْرٍفأ،ب،ج،أَْودأََماَمأََصحِّ
 إَِجاَبٍة!

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf أ ج ,ب , ,atau د di depan 

jawaban yang benar! 

ٔ. ....)  َمْعَنىَكلَِمِة)َجدٌّ
  Kakekج.      Ibu.أ

  Pamanد.Ayah.ب

 

...ِاْسمُ .ٕ ًَ  َهاِهْنٌد.ِه

ًْ.أ يْأُمِّ  ج.َجدِّ

ًْ.ب ًْأَِب  د.أَِخ

ًْذلَِك .ٖ َمانَُعمِّ ٌْ  ،ِاْسُمُهُسلَ
Kata yang bergaris bawah artinya... . 

  Kakekkuج.      Ibuku.أ

  Kakakkuد. Pamanku .ب

نةُ .ٗ ٌْ  ِتْلَك...إِْسُمَهاأَِم

ًَْعمٌّ.أ  ج.َخالِ

.ب ًْ ًَْعمِّ  د.َخالَِت



 

 

 

 

َدةُ" .٘ ٌْ اٍب،إِْسُمَهاَفِر َوهَّ أُمُّ ًَ  "ِه

هِذِهاْلُجْملَِة.... ًْ  أَْعَضاُءاْْلُْسَرِةِف

ًَ.أ ابُج.ِه  َوهَّ

 إِْسُمَهاد.أُمُّ.ب

ُم. .ٙ ٌَ ...َمْر ًْ  هِذِهبِْنِت

ًْ.أ  ج.ِاْسُمَهاِاْسِم

 د.ِاْسُمكِاْسُمهُ.ب

نَ .7 ٌْ ٌَى؟...ُهَناَك.أَ ْح ٌَ  أَُخْو

ًْ.أ  ج.أَُخوَهاأَِخ

 د.أَُخوكَأَُخوهُ.ب

ٌد؟ .8 ٌْ اَرِش ٌَ  +:َمااْسُم...

نَ:ِاْسُمهُ- ٌْ ٌُّدَشْمُساْلَعاِرِف الّس

يْ ًْأ.َجدِّ ج.اُمِّ

َك تِكَب.َجدِّ  د.َجدَّ

ًْإِ .9 ٌبِفًاْلُمْسَتْشَفى.ْبِن ٌْ  َطِب

Kata yang bergaris bawah artinya... . 

  Saudara laki-lakikuج.     Pamanku.أ

 Anak laki-lakikuد. Kakekku .ب

ٔٓ. Di bawah ini kalimat yang benar adalah... . 

،إِْسُمَهاَعاِئَشةُ.أ ًْ ،إِْسُمَهاَعاِئَشةُهَذاأُْخِت ًْ  ج.هِذِهأُْخِت

،إِْسُمُهَعائَِشةُ.ب ًْ ،إِْسُمُهَعاِئَشةُهَذاأُْخِت ًْ د.هِذِهأُْخِت







 

 

 

َحٍة!ب. ٌْ ِةِبإَِجاَبٍةَصِح ٌَ اَِجْبَعِناْْلْسِئلَِةاْْلتِ

B. Jawablah peranyaan-pertanyaan di bawah ni dengan jawaban 

yang tepat! 

Soal no 1-2 (terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia)! 

،ُهَوطَ   .ٔ ًْ ٌب.ُهَوَعمِّ ٌْ  ِب

........................................................................ 

،ِاْسُمُهُعَمرُ .ٕ ًْ !هَذاأَِب ًْ اَصِدِق ٌَ. 

........................................................................ 

 َهْلِتْلَكُصْوَرةُأُْسَرتَِك؟ .ٖ
........................................................................

Soal no 3-4 (susunlah kata-kata ini menjadi kalimat yang 

sempurna)! 

ًْ–ِاْسُمُه–َصالٌِح–هَذا .ٗ  أَِب

........................................................................ 

–ذلِكَ–ُهَو .٘ ًْ  َفالَّحٌ–أَِب

........................................................................ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Soal Pos-test Pembelajaran Bahasa Arab Pelajaran Ke 5 

Nama  : 

Kelas  : 

ْرِبَضْعَعالََمة.ب إَِجاَبٍة!)×(الضَّ  َعلَىَحْرٍفأ،ب،ج،أَْودأََماَمأََصحِّ

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf أ ج ,ب , atau د di depan jawaban 
yang benar! 

 ُىَو َأِخْي ... ِاْْسَاِعْيُل. .ٔ
  ج. ِاْْسُكَ     ِاْْسَُها. أ

 د. ِاْسِْيْ      ِاْْسُوُ . ب
ٕ. “Ini rumahku” Bahasa arabnya adalah... .  

 ج. َىَذا بَ ْيُتكَ     َىَذا بَ ْيتِ . أ
 َواِنْ د. . َىَذا ُعن ْ     َىَذا بَ ْييِتْ . ب

ٖ.   “           Arti kalimat di samping adalah... . .ِاْسُم َأِبْ اِبْ رَاِىْيُم. ُىَو ُمَدّرؤٌس“ 
 Nama pamanku Ibrahim, dia seorang guru. أ

 Nama ayahku Ibrahim, dia seorang guru. ب
      Nama ayahku Ibrahim, dia seorang dokterج. 

 Nama kakekku Ibrahim, dia seorang dokterد. 

ٗ.  Arti kalimat di samping adalah... .      "َىِذِه أُمِّْي، ِىَي رَبَُّة اْلبَ ْيِت" 
 Ini ibuku, dia seorang pegawai. أ

  Ini pamanku, dia seorang pegawai    . ب

  Ini ibuku, dia seorang ibu rumah tanggaج.
 Ini bibiku, dia seorang ibu rumah tanggaد. 

٘. “Adik laki-laki ibu” bahasa arabnya adalah... . 
 ج.  َخالٌ      َعم  . أ

 د. ابٌ      َجد  . ب
ٙ. “Saudara laki-laki” bahasa arabnya adalah... .  

 ج. بِْنتٌ      َخاَلةٌ . أ
 د. اَخٌ      َجد  . ب



 

 

 

 َعاِئَشُة؟َىِذِه يَا : َمْن  اُْسَتاَذةٌ  .ٚ
 تِ َىِذِه ... ِىَي رَبَُّة اْلبَ يْ :  َعاِئَشةُ 

 ج. َاِبْ      اُمِّيْ . أ
 د. َاِخيْ      َعمِّيْ . ب

 : َمْن َذِلَك يَا َعِليُّ؟ َخاِلدٌ  .ٛ
 ِاْْسُُو َحَسنُ   (saudaraku laki-laki) : َذِلكَ  َعِلي  

 ج. َجدِّيْ      َاِبْ . أ
 د. أُمِّيْ      َأِخيْ . ب

 اُم .   َىِذهِ  .ٜ

  
ٔٓ.     Artinya adalah... ."َْىِذِه بِْنيِت" 

   Ini saudaraku lk ج.    Ini anakku pr. أ
  ini saudaraku prد.    Ini anakku lk. ب

!اَِجْب َعِن اْْلْسئِلَِة اْْلتَِيِة بِإَِجاَبٍة َصِحْيَحةٍ  ب. 

B. Jawablah peranyaan-pertanyaan di bawah ni dengan jawaban yang 

tepat! 

 أَبِيْ  –ِاْسُمُه  –َصالٌِح  – هَذا. ٔ



تِيْ  – ْلكَ تِ  – ِهيَ . ٕ َسةٌ  – َعمَّ  ُمَدرِّ

 

 

 

 



 

 

 

 

 

         

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

  

 

Nama Madrasah  : MI Sunan Ampel 

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Materi Pokok   : أفراد اْلسرة  
Kelas/semester  : 1V/II 

Alokasi Waktu  : 2x 30 menit 

 

A. Kompetensi Inti: 

1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama Islam. 

2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan 

percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan 

tetangganya serta cinta tanah air. 

3. Memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya 

berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan 

kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah dan 

tempat bermain. 

4. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis dan 

logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak 

sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan 

berakhlak mulia. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator 

Kompetensi Dasar 

3.2.  Menemukan makna dari ujaran kata, frasa, dan kalimat sederhana terkait 

topik: 

  انعنوان ، أفراد األسرة ، في  انبيج األسرة   

3.4. Memahami kata, frase dan kalimat sederhana secara lisan dan  tertulis 

terkait topik: 

نعنوانا ، أفراد األسرة ، في  انبيج األسرة     



 

 

 

4.1. Melafalkan bunyi huruf, kata, frasa, dan kalimat bahasa Arab terkait 

topik: 

 انعنوان ، أفراد األسرة ، في  انبيج األسرة  

4.2.  Menyampaikan makna dari ujaran kata, frasa, dan kalimat kalimat 

sederhana terkait topik: نوانانع ، أفراد األسرة ، في  انبيج األسرة  

 

Indikator 

(1) Melafalkan teks qira’ah tentang  أفراد األسرة dengan benar 

(2) Menerjemahkan teks qira’ah tentang  أفراد األسرة dengan benar 

(3) Mempraktekkan bacaan teks qira’ah tentang  أفراد األسرة dengan benar 

(4) Menyebutkan anggota keluarga dalam bahasa Arab dengan benar 

(5) Melafalkan kosa kata tentang أفراد األسرة 

(6) Memadukan gambar dengan kosa kata 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

  Setelah mengamati, menanya peserta didik mampu: 

(5) Melafalkan teks qira’ah tentang أفراد األسرة dengan baik 

(6) Menerjemahkan teks qira’ah tentang أفراد األسرة dengan benar 

(7) Mempraktekkan bacaan teks qira’ah tentang  أفراد األسرة dengan benar 

(8) Menyebutkan anggota keluarga dalam bahasa Arab dengan benar 

(9) Melafalkan kosa kata tentang أفراد األسرة 

(10) Memadukan gambar dengan kosa kata 

 

  



 

 

 

D. Materi Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arti Kosa Kata Arti Kosa Kata 

Kakak perempuan ٌَرة ٌْ  أْسَرةٌ Keluarga أُْخٌتَكِب

Adik laki-laki ٌر ٌْ  أَبٌ Ayah أٌَخَصِغ

Adik perempuan ٌَرة ٌْ  أُمٌّ Ibu أُْخٌتَصِغ

Cucu laki-laki ٌد ٌْ َولَدٌ-إِْبنٌ Anak laki-laki َحِف  

Cucu perempuan َد ٌْ ةٌَحِف  Anak perempuan ٌبِْنتٌ-إِْبَنة  

Gambar ٌُصْوَرة Saudara (lk) ٌأَخ 

Suami ٌَزْوج Saudara (pr) ٌأُْخت 

Istri ٌَزْوَجة Paman (saudara 

laki-laki ayah) 

 َعمٌّ

ْسَرتِيْ أُ   

ِة.،اَناَِتْلِمًٌِْاْبَرِهٌمٌُاَاَِخً!ِاْسمِ ٌَّ ًْ" ٌذِفىاْلَمْدَرَسِةاْْلِْبتَِداِئ َهَذا َهِذِهاُْسَرِت

بٌوَِاْسُمُهَحاِكٌمهًُْاَبِ ٌْ َطبِِاْسُمَهاَفاِطَمةُ،ًْمِِّذِهاُهَ.َطِب ًَ َبةٌِه ًضاٌْ ٌْ ،َهَذااَِخً،اَ

تِ،ُمَهاَحلٌَِمةُِاسًَْْهِذِهاُْختِ.ُمَهْنِدسٌوَاَْحَمُدهُِاُسُمهُ ًَ ِةْلِمٌَذةُِه ٌَ  ."اْلَمْدَرَسِةْالَعالِ

ياِ ًَْجدَّتِْلكَوَُهَؤَتاِجٌر،ْسُمُهَصالِحٌاُْنُظْر!َذلَِكَجدِّ ،ِت ًَ ِاْسُمَهاُزلَفىِه

ُةاْلَبٌرَ ِاْسُمُهِرْضَوانُذَوَِتبَّ ًْ ٌسَوِتْلَكَعمَّهُ،لَِكَعمِّ ًَْوُمَدرِّ اِ،ِت ًَ ْسُمهاِهْنٌدِه

َفةٌ ًَْوِتْلكَ،ُمَوظَّ ًضا.،ِاْسُمَهاعاَِئَشةَُخالَِت ٌْ َفٌةاَ ُمَوظَّ ًَ  ِه



 

 

 

Kedua orang tua َِوالَِدان Bibi (saudara 

perempuan ayah) 

ةٌ  َعمَّ

Lihatlah ْأُْنُظر Paman (saudara 

laki-laki ibu) 

 َخالٌ

Guru/pengajar ٌس  Bibi (saudara ُمَدرِّ

perempuan ibu) 

 َخالَةٌ

Bekerja َْعَملُ-َعِمل ٌَ  Kakek ٌَّجد 

Ibu rumah tangga ِت ٌْ َةاْلَب ةٌ Nenek َربَّ  َجدَّ

Pegawai (lk)/ 

Pegawai (pr) 

َفٌة ٌف/ُمَوظَّ رٌ Kakak laki-laki ُمَوظَّ ٌْ  أٌَخَكبِ

 



 

 

 

 

  

ةٌ َجدٌّ  َجدَّ

ةٌ َعمٌّ أَبٌ أُمٌّ  َعمَّ

 إْبنٌ إْبَنةٌ إِْبنٌ



 

 

 

E. Pendekatan dan Metode 

Pendekatan : Saintifik 

Metode  : Ceramah, Tanya jawab, diskusi dan demonstrasi 

F. Kegiatan Pembelajaran 

a. Pendahuluan (10 menit) 

 Mengucapkan salam dilanjutkan dengan berdoa sebelum memulai 

aktifitas/pembelajaran 

 Menanyakan kabar peserta didik, dialnjutkan mengabsensi/presensi 

 Mendiskusikan materi/kompetensi yang telah dipelajari sebelumnya, 

dengan mengkaitkan materi yang akan dipelajari 

 Menjelaskan kompetensi yang akan dicapai, serta tujuan dan manfaat 

dalam kehidupan sehari-hari 

 Menjelaskan garis besar pembelajaran/cakupan materi serta langkah 

kegiatan yang akan dilaksanakan 

 Guru menyiapkan media/alat peraga/alat bantu bisa berupa tulisan 

manual di papan tulis dan menggunakan multimedia berupa laptop, 

speker, LCD dan proyektor. 

b. Kegiatan Inti (45 menit) 

 Guru meminta siswa untuk mengamati gambar yang ada di buku 

 Guru meminta siswa untuk meyampaikan pendapat mereka tentang 

gambar yang mereka lihat 

 Guru menyampaikan pengantar atau ilustrasi singkat tentang  

 أفراد األسرة

dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang relevan dengan 

topik. 

 Peserta didik mengamati kosa kata/mufradat yang berhubungan 

dengan materi melalui LCD 

 Siswa bersama-sama menyayikan lagu tentang mufradat sesuai 

materi  

 Siswa bertanya tentang kosa kata/mufradat yang tidak 

dimengerti 



 

 

 

 Guru membacakan kosa kata/mufradat kemudian diikuti oleh 

siswa 

 Guru meminta siswa membaca secara mandiri dan mencari 

makna dari mufradat dan gambar yang ada dalam buku 

 Guru bersama siswa membenarkan tentang makna dari  kosa 

kata/mufradat dan gambar yang ada dalam buku 

 Guru membaca teks Qiraah yang ada dalam buku 

 Guru meminta siswa untuk membaca teks Qiraah secara 

mandiri dilanjut dengan bersama-sama 

 Guru meminta siswa untuk memahami teks Qiraah yang telah 

dibaca dengan cara mendiskusikan maksud dari teks Qiraah 

tersebut bersama teman sebangkunya 

 Guru menerjemahkan dan mencocokkan bersama terjemah dari 

teks Qiraah tersebut 

 Guru meminta siswa untuk mempraktekkan teks Qiraah yang 

telah dipelajari 

 Setelah menerjemahkan dan mempraktekkan, siswa diminta 

untuk menuliskannya di lembar yang telah disediakan 

c. Penutup (15 menit) 

 Guru bersama peserta didik menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari 

 Guru mengadakan refleksi dan umpan balik hasil pembelajaran 

 Guru mengadakan tes hasil pembelajaran  

 Guru mengadakan remidi bagi peserta didik yang belum tuntas, 

serta memberikan pengayaan bagi peserta didik yang tuntas lebih 

awal 

 Guru menjelaskan secara singkat materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan berikutnya 

 Guru mengajak berdoa akhir majlis, dilanjutkan salam  



 

 

 

 

G. Penilaian, pembelajaran remidi, dan pengayaan 

1. Tehnik Penilaian 

a. Penilaian sikap spiritual 

b. Penilaian sikap sosial 

c. Tes tulis 

d. Unjuk kerja 

2. Instrumen Penilaian 

a. Penilaian sikap 

1) Instrumen observasi sikap spiritual  

No. Aspek 

*Nilai 

1 2 3 4 

1. 
Mau berdoa sebelum dan 

selesai pelajaran 

    

2.  Tidak pernah berkata kasar     

3.  

Tidak menyakiti 

teman/orang lain dengan 

tangan maupun kakinya 

    

4. 
Jujur melakukan dan 

berkata  

    

5. 
Mau mendengarkan ketika 

teman/guru berbicara 

    

6. 
Mau melakukan semua 

tugas yang diperintah 

    

 

 

No. Aspek 

Nilai 

1 2 3 4 

1. Penguasaan materi     

2. Penguasaan nilai-nilai     

3. Keaktifan      

4. Ketepatan      

  Catatan : Nilai * 

4 = Sangat baik     3 = Baik 



 

 

 

2 = Sedang     1 = Kurang baik 

 

Rentang skor  = Skor maksimal-Skor minimal 

   = 16 - 4 

   = 12/4 

   = 3 

MK  = 14 -16 

MB  = 11 -13 

MT  = 7 - 10 

BT  = 4 – 6 

2) Instrumen pengamatan sikap sosial 

No Pernyataan BT MT MB MK 

1 Berusaha menghafal kosa 

kata/mufradat 

    

2 Melaksanakan tugas yang diberikan     

3 Membantu teman yang kesulitan 

dalam mencari arti dari kosa 

kata/mufradat 

    

Penskoran: 

BT = belum terlihat, skor 1 

MT = mulai terlihat, skor 2 

MB = mulai berkembang, skor 3 

MK = membudaya/konsisten, skor 4 

 

Nilai = MODUS 

 

  



 

 

 

3) Tes tulis bentuk uraian/isian singkat/PG 

 

اِبَقِة!اَجِ ِةِبِاَجاَبٍةُمَناِسَبٍةِباْلِقَراَءِةالسَّ ٌَ ْبَعِناْْلِْسِئلَِةاْْلتِ  

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang sesuai dengan 

teks di atas! 

ِاْبَراِهٌَم؟ٔ ًْ .َمااَْسُماَِب  

 

َم؟ٕ ٌْ ِاْبَرِه .َمااْسُمأُمِّ  

 

َمةُٖ ٌْ ِة؟ِتْلِمَذةُ.َهْلَحلِ ٌَ اْلَمْدَرَسِةاْلَعالِ  

 

َمَطِبٌٌب؟ٗ ٌْ ِاْبَراِه .َهْلَعمُّ  

 

.َمْنَصالٌِح؟٘  

 

 

 

Penskoran: 

Skor 5 jika jawaban sesuai kunci jawaban 

Skor 3 jika jawaban kurang sesuai dengan kunci jawaban 

Skor 1 jika jawaban tidak sesuai kunci jawaban/tidak 

menjawab 

  Skor perolehan 

Nilai =  ------------------------- x 4 

  Skor maksimal 

 

  



 

 

 

3. Remidial dan Pengayaan 

a) Remidi 

Peserta didik yang belum mampu memahami teks Qiraah dan 

Mufradat dan mempraktekkannya dengan benar diminta untuk 

melakukan pengulangan pada saat jam pelajaran telah usai. 

 

b) Pengayaan 

Peserta didik yang telah  mampu memahami teks Qiraah dan 

Mufradat dan mempraktekkannya dengan benar diminta untuk 

membantu teman-temannya yang belum bisa memahami  dengan 

sempurna. 

 

H. Media/Alat, Bahan, dan sumber Belajar 

 Media/Alat 

Laptop, speker, LCD dan proyektor 

 Sumber Belajar 

- Buku Siswa Bahasa Arab kelas 4 

- Buku guru Bahasa Arab kelas 4 

- Buku ajar Bahasa Arab berbasis multimedia kelas 4 

 

 

 

 

 

Mengetahui,       ............, tgl..................... 

Kepala ......      Guru Mapel 

 

 

.......................................    ...................................... 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Foto Kegiatan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pre test kelas kontrol Pre test kelas eksperimen 

Proses pembelajaran Proses pembelajaran 

Post test kelas eksperimen Post test kelas kontrol 



 

 

 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 

Nama    : Siti Aminatuz Zuhriyah 

Tempat dan Tanggal Lahir : Sidoarjo, 24 Maret 1994 

Alamat Rumah : Dsn. Kates Ds. Wangkal Krembung Sidoarjo 

Nomor Telepon  : 085732317044 

Nama Orang Tua/Wali : Yaqin 

Pekerjaan Orang Tua  : Swasta 

Riwayat Pendidikan Peneliti : 

1. TK Darma Wanita Jenggot Krembung 

2. MI Al Mubarok Wangkal Krembung 

3. MI Bahrul Ulum Tambakberas Jombang 

4. MTS Muallimin Muallimat Bahrul Ulum 

Tambakberas Jombang  

5. MAS Muallimin Muallimat Bahrul Ulum 

Tambakberas Jombang  
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