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Abstract: This study aims (1) to design and develop android- based Tarkib Mukatstsaf Ibtida'I teaching 
materials for Arabic Depar tment students at UM and (2) describe the feasibility of design and development 
of Tarkib Mukatstsaf Ibtida'I teaching materials for android students. The research method used in this 
research is the research and development method (Research and Development). The subjects of this study 
were students of Arabic Department for 2018 cohor t. This study was based on (1) curriculum analysis, 
Course Profile, and refer ence books used in the lectures of Tarkib Mukatstsaf Ibtida'I at JSAUM. There are 12 
materials developed equipped with Mid Semester Exams and Final Semester Exams. The contents of each 
material consists of (1) initial appearance, learning objectives, learning materials, and exercises, and (2) the 
results of the validation of teaching material products Tarkib Mukatstsaf Ibtida'I android, the results of the 
media expert test are 80% valid and suitable for use in lear ning, it's just that there needs to be a revision, 
especially in variations in the appear ance of android to make it look more interesting. The results of 
validation from material experts, the value of this product is 85% valid and suitable for use in learning, only it 
needs some revision, especially in writing errors and rules. To strengthen these results, this android- based 
Tarkib Mukatstsaf Ibtida'I teaching material product was also tested on 10 JSA UM students in class 2018. 
The results of the trial show ed that 85% of students stated that this product was interesting and suitable for 
use in learning. 
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan (1) mendesain dan mengembangkan bahan ajar Tarkib  Mukatstsaf  Ibtida’i 
berbasis  android  bagi  mahasiswa JSA FS  UM  dan  (2) mendeskripsikan kelayakan desain dan 
pengembangan bahan ajar Tarkib Mukatstsaf Ibtida’i berbasis android bagi mahasiswa JSA FS UM. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan pengembangan (Reseach and 
Development). S ubjek penelitian ini adalah mahasiswa JSA FS UM angkata n 2018. Penelitian ini didasarkan 
pada (1) analisis kurikulum, RPS, dan buku rujukan yang digunakan dalam perkuliahan Tarkib Mukatstsaf 
Ibtida’i di JSA UM. Ada 12 materi yang dikembangkan dilengkapi dengan Ujian Tengah Semester (UTS) dan 
Ujian Akhir Semester (UAS). Isi setiap materi terdiri atas (1) tampilan awal, tujuan pembelajaran, materi 
pembelajaran, dan latihan, dan (2) hasil validasi produk bahan ajar Tarkib Mukatstsaf Ibtida’i berbasis 
android, hasil uji ahli media adalah 80% va lid dan layak untuk digunakan dalam pembelajaran,  hanya saja 
perlu adanya revisi terutama dalam variasi tampilan android agar tampak lebih menarik. Hasil validasi dari 
ahli materi, nilai produk ini adalah 85% valid dan layak untuk digunakan dalam pembelajaran, hanya saja 
perlu beberapa revisi terutama dalam kesalahan tulisan dan kaidah.  Untuk memperkuat hasil  tersebut,  
produk  bahan ajar Tarkib Mukatstsaf Ibtida’i berbasis android ini juga diujicobakan kepada 10 orang 
mahasiswa JSA UM angkatan 2018. Hasil dari uji coba tersebut menunjukkan bahwa 85% mahasiswa 
menyatakan bahwa produk ini menarik dan layak untuk digunakan dalam pembelajaran. 
 

Kata Kunci: Pengembangan, Bahan Ajar, Tarkib Mukatstsaf Ibtida’i, Android 

LATAR BELAKANG 

Setelah munculnya era globlalisai pada awal tahun 2000-an kini muncul era baru yaitu era revolusi 

industri 4.0. Munculnya era baru ini tentu menjadi tantangan bagai setiap orang untuk menghadapi dan 

melaluinya. Selain sebagai tantangan, era baru ini juga akan menjadi peluang bagi siapa saja yang mampu 

memanfaatkan dengan baik. Salah satu tantangan dan peluang munculnya era ini adalah dalam bidang 

pembelajaran bahasa Arab khususnya dalam penyusunan dan pengembangan bahan ajar. 

Bahan  ajar  adalah  bahan  atau  materi  pelajaran  yang  disusun  secara sistematis,  yang  digunakan  

pendidik  dan  peserta didik  dalam  proses pembelajaran (Rembulan, 2018). Bahan ajar juga dapat diartikan 

bahan-bahan atau materi-materi pelajaran yang disusun secara lengkap dan sistematis  berdasarkan prinsip-
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prinsip pembelajaran yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Bahan ajar bersifat sistematis 

artinya disusun secara urut  sehingga memudahkan siswa belajar (Abu, 2013). Bahan ajar mempunyai peran bagi 

guru dan siswa. Peran bahan ajar bagi guru adalah menghemat waktu guru dalam mengajar, mengubah peran 

guru dari seorang pengajar menjadi fasilitator, mengefektifkan hasil belajar, dan menjadikan proses 

pembelajaran menjadi lebih interaktif. Sedangkan bahan ajar bagi siswa adalah siswa bisa belajar tanpa guru, 

siswa bisa belajar apa saja dan dimana saja, siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuan siswa (Arifa, 2011). 

Bahan ajar adalah semua bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar di kelas yang disusun secara sistematis untuk membantu guru atau instruktur dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar dan memungkinkan siswa untuk belajar (Fauzan, 2016). Berdasarkan 

pengamatan peneliti, bahan ajar non cetak relatif jarang ditemukan. Kebanyakan yang tersebar dan mudah 

ditemukan adalah bahan ajar cetak, seperti buku teks, modul, Lembar Kerja Siswa (LKS), dan lain-lain. Karena hal 

itulah memacu peneliti untuk berusaha mengembangkan bahan ajar non cetak yang berbasis Android untuk 

matakuliah Tarkib Mukatstsaf Ibtida’i. 

Android merupakan salah satu bentuk smartphone. Dikatakan demikian karena Android merupakan 

hand phone pintar yang bisa digunakan untuk berbagai macam aktivitas, diantaranya adalah untuk mengakses 

internet, mengambil foto dan menyimpannya, mengambil vidio dan menyimpannya, menggunakannya untuk 

media sosial dan aktivitas lain yang berkaitan dengan dunia maya.  Android adalah sistem operasi berbasis linux 

yang dikembangkan oleh Google yang sifatnya open source. Saat ini Android terbaru adalah Android 6.0 

Marshmallow (Syarah, 2019). 

Matakuliah Tarkib Mukatstsaf  Ibtida’i merupakan matakuliah wajib yang disajikan oleh Jurusan Sastra 

Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang (JSA UM) pada semester I. Matakuliah ini merupakan matakuliah 

pengantar tata bahasa Arab (Nahwu dan Sharf) untuk tingkat pemula. Matakuliah ini menjadi matakuliah pra 

sarat untuk matakuliah Tarkib Mukatstsaf Tsanawi. Kode matakuliah ini adalah PARA626 bobotnya adalah 2 sks 

dalam 2 jam pertemuan. Adapun deskripsi matakuliah ini sebagaimana termuat dalam katalog Jurusan Sastra 

Arab edisi 2017 sebagaimana berikut. Mahasiswa menguasai teori dan mampu menerapkan, menganalisis, serta 

mengambil keputusan secara bertanggung jawab dalam bidang tarkib sederhana I (Widiati, 2017: 28). 

Berdasarkan observasi awal bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran matakuliah  Tarkib 

Mukatssaf Ibtida’i selama ini masih beragam. Para pengampu matakuliah ini masih membuat bahan ajar sendiri 

yang diambil dari beberapa rujukan. Belum ada bahan ajar yang baku dalam sebuah buku teks yang digunakan 

oleh semua pengampu, lebih-lebih bahan ajar yang berbasis Android. Oleh karena itu pengembangan bahan ajar 

berbasis Andorid ini penting demi memperlancar proses pembelajaran. 

Secara umum, penelitian ini sangat penting karena akan menghasilkan bahan ajar untuk matakuliah 

Tarkib Mukatssaf Ibtida’i berbasis android. Adanya bahan ajar berbasis android menjadi suatu keharusan 

dengan munculnya era revolusi industri 4.0. Harapannya dengan adanya bahan ajar berbasis Android ini, 

mampu meningkatkan motivasi dan hasil belajar para peserta didik. Secara rinci pengembangan ini dapat 

dirumuskan dalam dua hal yaitu (1) desain pengembangan bahan ajar matakuliah Tarkib Mukatstsaf Ibtida’i 

berbasis Android bagi mahasiswa JSA FS UM, dan (2) kelayakan hasil pengembangan bahan ajar matakuliah 

Tarkib Mukatstsaf Ibtida’i berbasis Android bagi mahasiswa JSA FS UM. 

 

METODE 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan pengembangan 

(Reseach and Development), yaitu metode penelitian yang digunakan  untuk menghasilkan produk tertentu dan 

mengujikan keefektifan produk tersebut (Sugiono, 2010: 407). Dalam penelitian ini, model penelitian dan 

pengembangan yang digunakan adalah model Borg dan Gall, dimana penelitian ini menghasilkan bahan ajar 

matakuliah Tarkib Mukatstsaf Ibtida’i berbasis aplikasi android. Menurut Borg dan Gall dalam Muhaiban (2016: 

251) ada 6 langkah utama dalam pengembangan sebuah produk. Adapun langkah-langkahnya yaitu: (1) analisis 

kebutuhan, (2) desain, (3) pengembangan, (4) uji coba, (5) revisi, dan (6) diseminasi, produksi, dan distribusi.  

Teknik analisis data yang digunakan dalam pnelitian ini meliputi identifikasi data, pengelompokan data, 

penyajian dan penjelasan isi data, dan penyimpulan.Teknik data yang digunakan dalam data kuantitatif adalah 

dengan analisis data prosentase. Adapun rumus yang digunakan sebagaiamana yang disebutkan oleh Akbar 

(2013: 82) sebagaimana berikut. 
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  TSe  

P :  x 100% 

  TSh 

P : Prosentase 

Tse : Total skor empirik seluruh responden dalam 1 item 

TSh : Total skor maksimal dalm 1 item 

100% : Konstanta 

 Adapun kriteria kelayakan produk yang dihasilkan sebagaiamana berikut. 

Prosentase Kelayakan 

81-100% Sangat valid dan dapat digunakan tanpa perbaikan 

61-80% Cukup valid dan dapat digunakan namun dengan perbaikan 

41-60% Kurang valid dan disarankan tidak digunakan 

21-40% Tidak valid dan tidak bisa digunakan 

0-20% Sangat tidak valid dan tidak bisa digunakan 

 

HASIL  

1. Desain Pengembangan Bahan Ajar Matakuliah Tarkib Mukatstsaf Ibtida’i Berbasis Android Bagi 

Mahasiswa Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang (JSA FS UM) 

a. Analisis Rencana Perkuliahan Semester (RPS) Matakuliah Tarkib Mukatstsaf Ibida’i di JSA FS UM 

Dalam analisis, peneliti mencermati Rencana Perkuliahan Semester (RPS) yang digunakan Jurusan 

Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang (JSA FS UM), selain itu peneliti juga malakukan 

wawancara dengan Pengampu matakuliah ini. Dari hasil analisis dan awancara, peneliti menemukan hal-hal 

berikut. (1) Matakuliah ini disajikan pada semester 1 dengan bobot 2 satuan kredit semester (sks). 1 sks 

disajikan selama 50 menit, sehingga waktu yang disajikan untuk matakuliah ini adalah 100 menit. Dalam 1 

semester terdapat 16 kali pertemuan. (2) Tujuan pembelajaran matakuliah ini adalah Mahasiswa menguasai 

teori dan mampu menerapkan, menganalisis, serta mengambil keputusan secara bertanggung jawab dalam 

bidang tarkib sederhana. (3) Tema-tema dalam setiap pertemuan sebagaiamana berikut: materi tentang, Anwa’ 

al-Kalimat, al-Athf, al-Tarkib al-Washfi, al-Tarkib al-Idhofi, al-Jumlah al-Ismiyyah 1, al-Jumlah al-Ismiyyah 2, al-

Jumlah al-Fi’liyyah 1, Ujian Tengah Semester (UTS), al-Jumlah al-Fi’liyyah 2, al-Nafyu, al-Istifham, al-Khal, al-

‘Awamil al-Nashibah, al-‘Awamil al-Jazimah, Khuruf al-Jarr, dan (16) Ujian Akhir Semester (UAS). (4) Dalam 

matakuliah ini menggunakan beberapa metode yaitu tanya-jawab, diskusi, hafalan, dan ceramah. Dan (5) buku-

buku rujukan yang digunakan dalam matakuliah ini adalah Mu’jam Qowaid al-Lughoh al-‘Arabiyyah fi Jadwil wa 

Laukhat, al-Wadhih fi Qawaid al-Lughoh al-‘Arabiyyah, Qawaid al-ughohal-‘ArabiyyahMabadi’ Qawaid al-Lugh 

al-Arabiyyah, Jami’ al-urus al-‘Arabiyyah, Marja’ al-Thullab fi Qawaid al-Nahwi, dan al-‘Arabiyyah Baina Yadaik 

al-Kitab al-Awwal. 

b. Desain Bahan Ajar Tarkib Mukatstsaf Ibida’i Berbasis Android di JSA FS UM 

Bedasarkan analisis kebutuhan di atas bisa disimpulkan bahwa materi yang disajikan dalam matakuliah Tarkib 

Mukatstsaf Ibtida’i dalam 1 semester terdapat 14 tema, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Setiap tema disediakan 

waktu selama 100 menit. Berdasarkan data tersebut, peneliti mendesain 14 tema untuk bahan ajar makatuliah 

ini. Adapun desain untuk setiap tema memuat hal-hal berikut.  

1) Rumusan Tujuan Pembelajaran 

a) Mahasiswa mampu memahami contoh-contoh berkaitan dengan kaidah tertentu. 

b) Mahasiswa mampu menyimpulkan teori kaidah tertentu. 

c) Mahasiswa memahami teori tentang kaidah tertentu. 

d) Mahasiswa mampu mengaplikasikan kaidah yang telah dipelajari. 

(1) Mahasiswa mampu menemukan kaidah tertentu dalam kalimat. 

(2) Mahasiswa mampu melengkapi kalimat dengan kaidah tertentu. 

(3) Mahasiswa mampu membenarkan kalimat yang salah sesuai dengan kaidah tertentu. 
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(4) Mahasiswa mampu membuat kalimat yang di dalamnya terdapat kaidah tertentu. 

2) Desain Bahan Ajar Tarkib Mukatstsaf Ibtida’i  

  Desain bahan ajar  yang dikembangkan menggunakan pendekatan induktif, dimulai dengan 

penyajian contoh  kaidah dalam sebuah kalimat, pembahasan contoh berkaitan dengan kaidah tertentu, 

penyimpulan kaidah, dan untuk pemantapan disajikan soal latihan.  

c. Pengembangan Bahan Ajar Tarkib Mukatstsaf Ibida’i Berbasis Android di JSA FS UM 

Setelah desain selesai dirancang, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah mengembangkan 

bahan ajar Tarkib Mukatstsaf Ibida’i berbasis Android. Ada dua langkah utama yang dilakukan peneliti dalam 

mengembangkan bahan ajar matakuliah ini. Pertama, peneliti mengembangkan desain bahan ajar Tarkib 

Mukatstsaf Ibida’i berbasis Android dengan program MS Word. Kedua, peneliti mengkoding bahan ajar Tarkib 

Mukatstsaf Ibida’i berbasis MS Word ke dalam aplikasi Android. 

1) Pengembangan Bahan Ajar Tarkib Mukatstsaf Ibida’i Dalam MS Word 

Langkah pertama dalam mengembangkan Bahan Ajar Tarkib Mukatstsaf Ibida’i di JSA FS UM adalah 

mengembangkan desain bahan ajar tersebut dalam MS Word. Untuk memperjelas pengembangan bahan ajar 

dari desain yang telah dilakukan, peneliti menampilkan isi 1 tema bahan ajar tersebut secara utuh sebagai 

contoh, yaitu tema al-Tarkib al-Athfi.  

2) Pengembangan Bahan Ajar Tarkib Mukatstsaf Ibida’i dalam Aplikasi Android 

Setelah pengembangan bahan ajar Tarkib Mukatstsaf Ibida’i berbasis MS Word, langkah kedua adalah 

mengkoding bahan ajar Tarkib Mukatstsaf Ibida’i berbasis MS Word ke aplikasi Android. Hasil pengkodingan 

bahan ajar tersebut berupa flip book dalam aplikasi Andorid. Adapun proses pengkodingan MS Word ke aplikasi 

Android sebagaiamana berikut. (a) Merubah data dari MS Word menuju proses koding di html. (b) Hasil akhir 

dari pengkodingan tersebut berupa software yang berektensi html memerlukan proses editing dengan software 

html to App. (c) Pada software html to App memerlukan icon gambar dan aplikasi Android. (d) Adapun Proses 

akhir adalah publish di App Store. 

3) Tampilan Bahan Ajar Tarkib Mukatstsaf Ibida’i  Berbasis Android di JSA FS UM 

Sebagaiamana desain pengembangan bahan ajar, tampilan bahan ajar Tarkib Mukatstsaf Ibida’i  berbasis 

Android di JSA FS UM berupa flip book. Bahan ajar ini layaknya buku namun untuk membukanya perlu 

menggunakan Android. Berikut tampilan bahan ajar yang telah dihasilkan.  (a) Tampilan Utama Bahan  Ajar 

Tarkib Mukatstsaf Ibida’i  Berbasis Android di JSA FS UM, dalam tampilan awal terdapat judul buku “al-Mawad 

al-Ta’limiyyah li al-Tarkib Mukatstsaf al-Ibtida’i, nama pengembang, dan identitas lembaga yaitu Jurusan Sastra 

Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. (b) sebagai contoh, peneliti menampilakan tema al-Tarkib al-

Athfi secara utuh, adapun isi secara utuh dari tampilan tema tersebut sebagaiamana berikut.  Slide pertama 

berisi tema besar al-Tarkib al-Athfi, tujuan pembelajaran al-Tarkib al-Athfi, contoh-contoh kalimat yang di 

dalamnya terdapat al-Tarkib al-Athfi, dan pembahasan berkaitan dengan contoh-contoh al-Tarkib al-Athfi. 

Dalam slide kedua berisi kaidah al-Takrkib al-Athfi dan soal latihan menentukan dan menemukan al-Takrkib al-

Athfi dalam kalimat. Dalam slide ketiga berisi tabel isian untuk kaidah al-Tarkib al-Athfi, soal latihan melengkapi 

kalimat dengan atfh yang sesuai. Dalam slide keempat berisi soal latihan melengkapi kalimat dengan al-ma’thuf , 

melengkapi kalimat dengan al-ma’thuf ‘alaih, dan membenarkan kalimat yang di dalamnya terdapat al-tarkib al-

atfhfi yang salah. Dalam slide kelima berisi soal latihan yang meminta mahasiswa untuk membuat kalimat yang 

di dalamnya terdapat al-Tarkib al-Atfhfi. 

2. Kelayakan Hasil Pengembangan Bahan Ajar Matakuliah Tarkib Mukatstsaf Ibtida’i Berbasis Android Bagi 

Mahasiswa Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang (JSA FS UM) 

 Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan produk yang dihasilkan tentunya produk tersebut perlu 

diuji cobakan. Dalam uji coba ada dua hal yang akan dilakukan, yaitu uji coba ahli dan uji coba lapangan. Uji coba 

ahli, dilakukan dengan memberikan hasil produk yang telah dikembangkan kepada ahli media pembelajaran dan 

ahli materi pembelajaran Tarkib Mukatstsaf Ibtida’i. Kedua ahli tersebut akan menilai, menvalidasi, dan 

memberikan masukan pada produk yang dihasilkan. Untuk menyempurnakan produk, produk yang dihasilkan 

tersebut juga akan didiskusikan dengan para pengampu matakuliah Tarkib Mukatstsaf Ibtida’i, sedangkan uji 

lapangan dilakukan dengan menerapkan produk yang dihasilkan kepada kelompok kecil sebagai koresponden 

yaitu pada 10 mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah Tarkib Mukatstsaf Ibtida’i sekaligus sebagai 
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koresponden dalam penelitian ini. Untuk memperoleh data dari uji coba tersebut digunakan angket dan 

pedoman wawancara yang berkaitan dengan produk yang diuji cobakan. 

a. Hasil Validasi dari Ahli Materi Bahan Ajar 

Hasil validasi ahli materi bahan ajar menunjukkan bahwa bahan ajar untuk matakuliah Tarkib Mukatstsaf Ibtida’i 

berbasis Android yang telah dihasilkan adalah sangat valid  adapun prosentase kevalidan dan kelayakannya 

adalah 95%. 

b. Hasil Validasi Ahli Media Bahan Ajar 

  Dari hasil validasi ahli media bahan ajar dapat disimpulkan bahwa bahan ajar untuk matakuliah 

Tarkib Mukatstsaf Ibtida’i berbasis Android yang telah dihasilkan menurut adalah  sagat valid, adapun 

prosentase kevalidan dan kelayakannya adalah 95,38%. 

c. Hasil Uji Lapangan 

Sedangkan hasil penilaian 10 koresponden dalam penelitian ini  prosentase penilaian dari koresponden adalah 

82,35% artinya bahan ajar untuk matakuliah Tarkib Mukatstsaf Ibtida’i berbasis aplikasi Android ini sangat valid. 

 

PEMBAHASAN  

1. Desain Pengembangan Bahan Ajar Matakuliah Tarkib Mukatstsaf Ibtida’i Berbasis Android Bagi 

Mahasiswa Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang (JSA FS UM) 

Dari hasil analisis Rencana Perkuliahan Semester (RPS) yang digunakan Jurusan Sastra Arab Fakultas 

Sastra Universitas Negeri Malang (JSA FS UM), matakuliah ini disajikan dalamsemester 1 dengan bobot 2 satuan 

kredit semester (sks). 1 sks disajikan selama 50 menit, sehingga waktu yang disajikan untuk matakuliah ini 

adalah 100 menit. Dalam 1 semester terdapat 16 kali pertemuan. Terdapat 14 materi untuk matakuliah ini 

ditambah dengan Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Tujuan pembelajaran 

matakuliah ini adalah Mahasiswa menguasai teori dan mampu menerapkan, menganalisis, serta mengambil 

keputusan secara bertanggung jawab dalam bidang tarkib sederhana. Dalam matakuliah ini menggunakan 

beberapa metode yang bervariasi dan buku-buku rujukan yang digunakan dalam matakuliah ini adalah buku-

buku yang berkaitan dengan kaidah bahasa Arab baik terbitan dalam negeri maupun luar negeri. Analisis RPS 

sebagai acuan dalam melakukan penelitian pengembangan merupakan langkah utama, karena RPS merupakan 

salah satu pernagkat pembelajaran yang harus disiapkan sebelum perkuliahan dan menjadi acuan dosen dan 

mahasiswa dalam melakukan proses embelajaran. Hal ini dikuatkan oleh pendapat Dolong (2016: 70) yang 

menyatakan bahwa dalam mengembangkan persiapan mengajar, terlebih dahulu harus diketahui arti dan 

tujuannya, serta menguasai teoritis dan praktis unsur-unsur yang terdapat dalam persiapan mengajar. 

Kemampuan membuat persiapan mengajar merupakan langkah awal yang harus dimiliki oleh guru, dan sebagai 

muara dari segala pengetahuan teori, keterampilan dasar dan pemahaman yang mendalam tentang obyek 

belajar dan situasi pembelajaran. 

Untuk mendesain isi materi setiap tema bahan ajar, peneliti melakukan dua hal berikut. Pertama, 

merumuskan tujuan pembelajaran Tarkib Mukatstsaf Ibtida’i. tujuan yang telah dirumuskan: mahasiswa mampu 

memahami contoh-contoh berkaitan dengan kaidah tertentu, mahasiswa mampu menyimpulkan teori kaidah 

tertentu, mahasiswa memahami teori tentang kaidah tertentu, mahasiswa mampu mengaplikasikan kaidah yang 

telah dipelajari, mahasiswa mampu menemukan kaidah tertentu dalam kalimat, mahasiswa mampu melengkapi 

kalimat dengan kaidah tertentu, mahasiswa mampu membenarkan kalimat yang salah sesuai dengan kaidah 

tertentu, dan mahasiswa mampu membuat kalimat yang di dalamnya terdapat kaidah tertentu. Kedua, 

mendesain bahan ajar Tarkib Mukatstsaf Ibtida’i. Desain bahan ajar  yang dikembangkan menggunakan 

pendekatan induktif, dimulai dengan penyajian contoh penggunaan kaidah, pembahasan contoh berkaitan 

dengan kaidah tertentu, penyimpulan kaidah, dan untuk pemantapan kaidah disajikan soal latihan. Hal ini 

dikuatkan oleh Setyawan (2015:85) yang menyatakan bahwa pendekatan induktif dalam pembelajaran 

gramatika Arab adalah pendekatan yang menyajikan contoh-contoh terlebih dahulu sebelum kaidah bahasa 

Arab. Dalam kaitan dengan pengajaran di kelas, pendekatan induktif diterapkan dengan mengikuti lima langkah, 

yaitu muqaddimah (pendahuluan), ‘ardh (penyajian materi), rabth (pengaitan dengan materi sebelumnya), 

istinbath al-qai’dah (penyimpulan kaidah), dan tathbiq (aplikasi kaidah). 

Setelah desain selesai dirancang, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah 

mengembangkan bahan ajar bahan ajar Tarkib Mukatstsaf Ibida’i berbasis Android. Ada dua langkah utama yang 
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dilakukan peneliti dalam mengembangkan bahan ajar matakuliah ini. Pertama, mengembangkan desain bahan 

ajar Tarkib Mukatstsaf Ibida’i Berbasis Android dengan program MS Word dan kedua, mengkoding bahan ajar 

Tarkib Mukatstsaf Ibida’i berbasis MS Word ke aplikasi Android. Sebagaiamana desain pengembangan bahan 

ajar, tampilan bahan ajar Tarkib Mukatstsaf Ibida’i  berbasis Android di JSA FS UM berupa flip book. Flip book 

merupakan aplikasi dalam Andorid yang membantu peserta didik dapat membaca dengan merasakan layaknya 

membuka buku secara fisik karena terdapat efek animasi dimana saat berpindah halaman akan terlihat seperti 

membuka buku secara fisik. Hasil akhir bisa disimpan ke format html, exe, zip, screen saver dan app 

(Hidayatullah, 2016: 84). Bahan ajar ini sebagaiamana buku, namun untuk membukanya perlu menggunakan 

Android untuk membuka halaman satu ke halaman lain tinggal klik tombol panah yang ada dalam bahan ajar ini 

di Android.  

2. Kelayakan Hasil Pengembangan Bahan Ajar Matakuliah Tarkib Mukatstsaf Ibtida’i Berbasis Android Bagi 

Mahasiswa Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang (JSA FS UM) 

 Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan produk yang dihasilkan tentunya produk tersebut perlu 

diuji cobakan. Dalam uji coba ada dua hal yang akan dilakukan, yaitu uji coba ahli dan uji coba lapangan. Uji coba 

ahli, dilakukan dengan memberikan hasil produk yang telah dikembangkan kepada ahli media pembelajaran dan 

ahli materi pembelajaran Tarkib Mukatstsaf Ibtida’i. Kedua ahli tersebut akan menilai, menvalidasi, dan 

memberikan masukan pada produk yang dihasilkan. Untuk menyempurnakan produk, produk yang dihasilkan 

akan didiskusikan dengan para pengampu mata kuliah Tarkib Mukatstsaf Ibtida’i Sedangkan uji lapangan 

dilakukan dengan menerapkan produk yang dihasilkan kepada kelompok kecil yaitu pada 10 mahasiswa yang 

sedang mengambil mata kuliah Tarkib Mukatstsaf Ibtida’i sekaligus sebagai koresponden. Untuk memperoleh 

data dari uji coba ini digunakan angket dan pedoman wawancara yang berkaitan dengan produk yang diuji 

cobakan. Dari hasil validasi menunjukkan bahwa bahan ajar matakuliah Tarkib Mukatstsaf Ibtida’i berbasis 

Android yang telah dihasilkan, menurut ahli materi adalah sangat valid  adapun prosentase kevalidan dan 

kelayakannya adalah 95%. Berdasarkan hasil validasi ahli media bahan ajar matakuliah Tarkib Mukatstsaf Ibtida’i 

berbasis Android yang telah dihasilkan sagat valid adapun prosentasenya adalah 95,38%. Sedangkan prosentase 

penilaian dari koresponden adalah 82,35% artinya bahan ajar untuk matakuliah Tarkib Mukatstsaf Ibtida’i 

berbasis aplikasi Android ini sangat valid. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

 Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagaiamana berikut. 

Dalam merancang dan mengembangkan bahan ajar matakuliah Tarkib Mukatstsaf Ibtida’i berbasis 

Android di Jurusan Sastra Arab Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang (JSA FS UM)  yang perlu dilakukan 

adalah menganalisis Rencana Perkuliahn Semester (RPS), merumuskan tujuan pembelajaran bahan ajar yang 

akan dikembangkan, mendesain bahan ajar, mengembangkan bahan ajar  dalam Ms Word, dan mengembangan 

bahan ajar yang berupa Ms Word ke dalam aplikasi Android. Ada 14 materi yang dikembangkan, adapaun isi 

setiap materi terdiri atas: tema, tujuan pembelajaran, contoh-contoh yang di dalamnya memuat kaidah 

tertentu, pembahasan tentang contoh-contoh yang di dalamnya memuat kaidah tertentu, simpulan teori 

tentang kaidah, dan soal-soal latihan. 

Hasil validasi produk bahan ajar Tarkib Mukatstsaf Ibtida’i berbasis Android yang dilakukan oleh ahli 

materi adalah 95% artinya bahan ajar ini sangat valid dan sangat layak untuk digunakan dalam pembelajaran. 

Sedangkan hasil validasi dari ahli media, nilai produk ini adalah 95,38% artinya bahan ajar ini sangat valid dan 

sangat layak untuk digunakan dalam pembelajaran. Sedangkan rata-rata hasil penilaian dari 10 koresponden 

yaitu mahasiswa JSA UM yang mengambil matakuliah Tarkib Mukatstsaf Ibtida’i adalah 82,35% artinya  produk 

bahan ajar ini sangat valid dan sangat ayak layak untuk digunakan dalam pembelajaran. 

 

UCAPAN TERIMA KASIH 

The author intended to express gratitude and appreciation to Universitas Negeri Malang, Malang that 

has provided motivation and support for the researcher. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Akbar, P.S., Usman, H. 2013. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara. 



 
  September 14 – 15, 2019 

Organized by Faculty of Letters, Universitas Negeri Malang (UM) 
 

  

ISoLEC Proceedings 2019 210 

 

Arifa, Zakiyah. 2011. Pengembangan Bahan Ajar Qawaid Bahasa Arab Berbasis Mind Map Untuk Tingkat 
Perguruan Tinggi. El-Qudwah, 4(1), 1-10. Dari http://ejournal.uin-
malang.ac.id/index.php/lemlit/article/view/1947. 

Abu, Khairi Syairi. 2013. Pengembangan Bahan Ajar  Bahasa Arab. Jurnal Dinamika ilmu, 13(1), 51-66. Dari 
https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/dinamika_ilmu/article/view/275/210. 

Dolong, M. Jufri. 2016. Sudut Pandang Perencanaan Dalam  Pengembangan Pembelajaran. Jurnal UIN Alauddin, 
5(1), 65-75. Dari http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Inspiratif-
Pendidikan/article/download/3213/3059. 

Fauzan, Moh. 2016. Pembuatan Electronic Book (E-Book) Bahasa Arab dengan Software Flip Book Maker. Dalam 
Moh. Ahsanuddin, dkk (Ed.). Prosiding KONASBARA II (hlm. 228-244). Malang: Universitas Negeri Malang. 
Dari http://prosiding.arab-um.com/index.php/konasbara/article/view/64/57. 

Hidayatullah, Muhammad Syarif. 2016. Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Flip Book Maker Pada 
Mata Pelajaran Elektronika Dasar Di Smk Negeri 1 Sampang. Jurnal Pendidikan Teknik Elektro, 5(1), 83-88. 
Dari https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-teknik-
elektro/article/view/13674/4825.  

Muhaiban. 2016. Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab. Dalam Moh. Ahsanuddin, dkk (Ed.). Prosiding 
KONASBARA II (hlm. 245-255). Malang: Universitas Negeri Malang. Malang: UM Press. Dari 
http://prosiding.arab-um.com/index.php/konasbara/article/view/65/58. 

Rembulan, Aini dan Rizki Wahyu Yunian Putra. 2018. Pengembangan Bahan Ajar Gamifikasi Pada Materi 
Statistika Kelas VIII. Jurnal matematika dan pendidikan matematika, 3(2), 84-98. Dari 
http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/jmpm/article/view/1221/849. 

Setyawan, Cahya Edi. 2015. Pembelajaran Qawaid Bahasa Arab Menggunakan Metode Induktif Berbasis Istilah-
Istilah Linguistik. Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam, 4(2), 81-95. Dari https://journal.staimsyk.ac.id. 

Sugiyono. 2010. Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: 
Alfabeta. 

Syarah, Siti. 2019. Beda Android dengan Smartphobe, (Online), (https://sitisyarah.info/beda-android-dengan-
smartphone/), diakses 28 Februari 2019. 

Widiati, Utami dkk. 2017. Katalog Jurusan Sastra Arab. Malang: Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang. 

http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Inspiratif-Pendidikan/article/download/3213/3059
http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Inspiratif-Pendidikan/article/download/3213/3059
http://prosiding.arab-um.com/index.php/konasbara/article/view/64/57
https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-teknik-elektro/article/view/13674/4825
https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-teknik-elektro/article/view/13674/4825
https://journal.staimsyk.ac.id/
https://sitisyarah.info/beda-android-dengan-smartphone/
https://sitisyarah.info/beda-android-dengan-smartphone/

