


 

  





 

  



BAB I 

PENDAHULUAN 

 Pada bab ini dibahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

kontribusi, keterbatasan, spesifikasi produk, dan definisi operasional penelitian. 

Ketuju hal tersebut dijelaskan sebagai berikut. 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Menulis merupakan keterampilan berbahasa yang paling sulit. Hal tersebut 

sesuai dengan hasil penelitian Sholeh (2002) di MAN Malang I antara lain 

menyatakan bahwa di antara 4 (empat) keterampilan berbahasa Arab yang paling 

dikuasai oleh siswa adalah keterampilan membaca. Sedangkan keterampilan yang 

dirasakan paling sulit oleh para siswa adalah keterampilan menulis (mengarang 

berbahasa Arab). 

Raimes (2002:306-314) menyatakan bahwa diantara garis-garis petunjuk 

perencanaan pembelajaran menulis adalah penyusunan kegiatan atau tugas-tugas 

pembelajaran, metode yang digunakan, dan evaluasi. Untuk menyusun kegiatan atau 

tugas-tugas pembelajaran tersebut diperlukan penyusunan bahan ajar yang siap 

digunakan dan sudah teruji kualitasnya. 

Bahan ajar adalah seperangkat materi atau substansi pembelajaran yang 

disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan 

dikuasai oleh peserta didik serta memiliki banyak fungsi. Fungsi bahan ajar bagi 

pendidik dapat menghemat waktu mengajar, mengubah peran pendidik menjadi 

seorang fasilitator, proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif serta 

sebagai alat evaluasi pencapaian hasil belajar.  

Adapun fungsi bahan ajar bagi peserta didik, antara lain menjadikan peserta 

didik dapat belajar tanpa harus ada pendidik atau teman peserta didik yang lain, dapat 

belajar kapan saja dan dimana saja, dapat belajar sesuai kecepatan masing-masing 

peserta didik, dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri, membantu potensi 

peserta didik untuk menjadi pelajar yang mandiri, serta dapat dijadikan sebagai 

pedoman bagi peserta didik yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses 

pembelajaran dan merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari atau 

dikuasainya. 

Pengembangan bahan ajar menulis yang akan dikembangkan dikhususkan 

untuk melatih mahasiswa dalam menulis tarkib idhofi dan tarkib na’ti yang banyak 



didapati mahasiswa mengalami kesulitan, dengan model pelatihan berbasis 

pendekatan pembelajaran berbasis masalah. 

Dalam pelajaran menulis/mengarang, diantara kompetensi yang akan dicapai 

sesuai dengan katalog Jurusan Sastra Arab (JSA) tahun 2016 Fakultas Sastra (FS) 

Universitas Negeri Malang (UM), adalah bahwa mahasiswa dituntut untuk terampil 

menggunakan tarkib idhofi dan tarkib na’ty.  Menurut pengamatan peneliti, lebih 80% 

karangan mahasiswa memuat frasa atributif, yang diantara frasa tersebut berpola 

tarkib idhofi dan tarkib na’ti. Penelitian yang dilakukan oleh Asrori (2002) tentang 

frasa dalam buku teks berbahasa Arab  Al-‘Arabiyyah Lin Nasyi’in menemukan 

adanya 25 (duapuluh lima) jenis frase dalam buku tersebut. Frase yang frekuensi 

penggunaannya paling besar adalah frase na’ty (urutan pertama), sedang frase idhay 

berada pada urutan ke 10.   

Berdasar pengamatan peneliti, bahwa sebagian besar mahasiswa melakukan 

kesalahan dalam penggunaan pola tarkib tersebut. Kesulitan dalam menulis pola 

tarkib idhofi dan na’ty ini bahkan sudah terjadi pada siswa Madrasah Aliyah 

sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh  Nurhayati (1992) tentang "Jenis-

jenis Kesalahan yang Dibuat oleh Siswa Kelas III MAN Mojokerto dalam Menulis 

Karangan Sederhana Berbahasa Arab". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

umumnya siswa mengalami kesalahan dalam penggunaan na’at man’ut (frasa na’ty) 

Kesalahan tersebut berupa ketidaksesuaian antara na’at (kata sifat) dan man’ut (yang 

disifati) Kesalahan tersebut -menurut hasil penelitian ini- mencapai presentasi lebih 

tinggi (50,52%) dibanding kesalahan-kesalahan yang lain. 

   

Kesalahan yang dilakukan oleh siswa tersebut diduga karena kecilnya  

frekuensi latihan yang dilakukan, atau karena latihan tersebut kurang sistematis dan 

terprogram. Apapun penyebabnya, kesalahan tersebut perlu diatasi dengan upaya 

mengurangi atau bahkan menghilangkan kesalahan-kesalahan tersebut melalui 

latihan-latihan yang efektif, terprogram, dan bertahap berdasarkan pembelajaran 

berbasis masalah. 

Bahan ajar yang akan dikembangkan dirancang berdasar pada pembelajaran berbasis 

masalah, hal ini berdasar pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pembelajaran 

berbasis masalah sangat efektif untuk mendukung tercapainya hasil pembelajaran, 

sebagaimana dinyatakan Dewi (2013)  dalam penelitiannya yang berjudul : Pengaruh Model 

Pembelajaran Berbasis Masalah terhadap Hasil Belajar IPA Ditinjau dari Minat Belajar 



Siswa Kelas IV di SD 1 Banjar Anyar Tabanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) ada 

perbedaan hasil belajar IPA antara siswa yang mengikuti model pembelajaran berbasis 

masalah dengan siswa yang mengikuti model 

pembelajaran konvensional (2) hasil belajar IPA antara siswa yang mengikuti model 

pembelajaran berbasis masalah dengan siswa yang mengikuti model pembelajaran 

konvensional lebih tinggi dan (3) terdapat kontribusi yang positif dan signifikan antara minat 

belajar siswa dengan hasil belajar siswa kelas IV SD 1 Banjar Anyar Tabanan. 

Selain itu, pernyataan tersebut diperkuat dengan hasil penelitian  Ainin (2014) 

yang berjudul : Efektifitas Penggunaan Pendekatan Pembelajaran Berbasis Masalah 

(Problem Based Learning) dalam Perkuliahan Metodologi Penelitian Bahasa Arab . 

Hasil penelitian  menunjukkan bahwa secara umum penggunaan PBL dalam 

pembelajaran Metodologi Penelitian efektif baik dari aspek proses pembelajaran 

maupun hasil belajar. 

  Berdasarkan pemikiran tersebut maka diperlukan pengembangan bahan ajar 

menulis berpola tarkib idhofi dan na’ty berdasarkan pembelajaran berbasis masalah 

melalui pola latihan bertahap.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, secara umum masalah penelitian ini 

adalah bagaimana mengembangkan bahan ajar menulis berpola tarkib idhofi dan na’ty 

dengan pendekatan pembelajaran berbasis masalah.  

Secara khusus, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimana mengembangkan bahan ajar menulis berpola tarkib idhofi dan na’ty  

dengan pendekatan pembelajaran berbasis masalah. 

2. Bagaimana karakteristik bahan ajar menulis berpola tarkib idhofi dan  na’ty  

dengan pendekatan pembelajaran berbasis masalah. 

3. Bagaimana validitas bahan ajar menulis berpola tarkib idhofi dan na’ty  dengan 

pendekatan pembelajaran berbasis masalah. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini secara umum 

adalah untuk mengembangkan bahan ajar menulis berpola tarkib idhofi dan na’ty 

dengan pendekatan pembelajaran berbasis masalah.  

 Secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 



1. Untuk mengembangkan bahan ajar menulis berpola tarkib idhofi dan na’ty  

dengan pendekatan pembelajaran berbasis masalah. 

2. Untuk mendeskripsikan karakteristik bahan menulis berpola tarkib idhofi dan 

na’ty dengan pendekatan pembelajaran berbasis masalah. 

3. Untuk mendeskripsikan validitas bahan ajar menulis berpola tarkib idhofi dan 

na’ty  dengan pendekatan pembelajaran berbasis masalah.  

 

1.4 Kontribusi Penelitian 

 Hasil penelitian pengembangan ini diharapkan memberikan kontribusi yang 

berarti bagi pihak-pihak di bawah ini. 

 

1. Bagi mahasiswa 

    Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi mahasiswa peserta matakuliak Kitabah 

Mukatsafah II, yang memiliki masalah dalam penggunaan pola tarkib idhofi dan 

na’ty  bahasa Arab dalam karangannya. Hal itu karena latihan bertahap yang 

dilakukan akan mengurangi permasalahan yang mereka hadapi itu. 

2. Bagi Dosen 

     Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi dosen pengampu matakuliah Kitabah 

Mukatsafah II, agar dapat memberikan bahan ajar yang inovatif sesuai dengan 

filsafat pembelajaran konstruktivis, yang memberikan kesempatan pada mahasiswa 

untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang tarkib idhofi-na’ty 

melalui pembelajaran yang menantang, berupa proses penyelesaian masalah. 

3. Bagi Jurusan Sastra Arab FS-UM 

    Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi jurusan dalam rangka peningkatan 

kualitas dosen dan perbaikan pembelajaran di jurusan sebagai lembaga yang 

mencetak guru bahasa Arab. 

 1.5. Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini hanya difokuskan pada pengembangan bahan ajar untuk materi 

matakuliah  Kitabah Mukatsafah II , khususnya terkait dengan materi dan pelatihan 

penulisan kalimat dengan menggunakan tarkib na’ty dan idhofy. Bahan ajar tersebut 

juga hanya akan diujicobakan pada lingkup terbatas yaitu dua kelas dari peserta 

matakuliah Kitabah Mukastafah II yang ada pada semester II mahasiswa Jurusan 

Sastra Arab Fakultas sastra Universitas Negeri Malang. 

 



 

1.6  Spesifikasi Produk 

 Melalui penelitian pengembangan ini telah disusun bahan ajar yang 

mempunyai spesifikasi khusus yaitu dikembangkan berdasarkan langkah 

pembelajaran berbasis masalah. Selain itu, bahan ajar juga dilengkapi dengan pola 

latihan bertahap dari pelatihan yang mudah ke tahap yang lebih sulit. Tingkat 

kesulitan tersebut didasarkan pada tahap kesulitan masalah yang harus diselesaikan. 

Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini akan menghasilkan artikel yang akan 

dimuat di jurnal internasional terkait dengan kevalidan bahan ajar yang dikembangkan 

sesuai dengan pendekatan pembelajaran berbasis masalah.  

  

 

1.7. Definisi Operasional 

Beberapa istilah yang harus dijelaskan terkait dengan tema penelitian adalah: 

1. Tarkib idhafy adalah frasa yang berunsurkan N1+N2. Dengan pengertian bahwa N1 

merupakan UP sedangkan N2 sebagai Atr. Di dalam frasa idhafi, N1 selalu tidak 

berartikel al di depannya. Sedangkan N2 bisa diberi artikel tersebut. Di samping 

itu, N2 selalu ber i’rab majrur. 

2. Tarkib Na’ty adalah Frasa yang dibentuk oleh nomina (N) sebagai unsur pusat (UP) 

diikuti oleh ajektifa sebagai na’at atau atribut (Atr). Konstruksi frasa na’ty 

mensyaratkan adanya kesesuaian antara kedua unsur tersebut (UP dan Atr) dalam 3 

(tiga) hal yaitu (1) genus laki-perempuan, (2) I’rab (bunyi huruf akhir), dan (3) 

nakirah-ma’rifat (berartikel al atau tidak), dan (4) jumlah. 

3. Pembelajaran berbasis masalah adalah suatu model pembelajaran yang melibatkan 

siswa untuk memecahkan suatu masalah melalui tahap-tahap metode ilmiah 

sehingga siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah 

tersebut dan sekaligus memiliki ketrampilan untuk memecahkan masalah. 

 

 

  



BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

  

Pada bab ni dibahas tentang keterampilan menulis, pola tarkib idhofi dan 

na’ty, pembelajaran berbasis masalah, dan pengembangan bahan ajar. Keempat hal 

tersebut yang melandasi pengembangan bahan ajar pada penelitian ini. 

 

2.1 Keterampilan Menulis 

Menulis yang dalam pembelajaran bahasa Arab disebut Insya’ merupakan 

suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak 

langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Menulis berarti menurunkan 

atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang 

dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang 

tersebut kalau mereka memahami bahasa dan gambaran grafik itu (Tarigan, 1988). 

 Keterampilan menulis ini tidak secara otomatis dimiliki oleh seseorang, 

melainkan harus melalui latihan dan praktek yang terus menerus dan teratur. Subyakto 

(1988) menyatakan bahwa keterampilan menulis dapat diperoleh melalui proses  

berupa latihan yang banyak dan teratur. Untuk bisa terampil menulis, seseorang tidak 

cukup. hanya mempelajari tata bahasa dan pengetahuan tentang teori menulis, tetapi 

harus banyak berlatih. 

 Menulis dalam pengertian mengarang terdiri dari beberapa jenis. Dilihat dari 

tahap-tahap pengajarannya, Al-Huli (1986) mengklasifikasikan menulis menjadi 6 

(enam) jenis yaitu (1) menulis huruf (kitabatul harf), (2) menulis dengan menyalin 

(annaql), (3) menulis kalimat atau kata yang didektekan (imla’), (4) menulis 

terpimpin (insya’ muwajjah), dan (5) menulis bebas (insya’ hur). 

 Di antara kelima jenis menulis tersebut, yang diajarkan di Jurusan Sastra Arab 

adalah menulis kalimat, menulis terpimpin, dan menulis bebas. menurut Katalog 

Jurusan sastra Arab (2015), tujuan matakuliah Kitabah Mukatsafah  adalah mahasiswa 

mampu menulis berbahasa Arab dalam bentuk paragraph naratif dan deskriptif 

sederhana dengan melibatkan tiga keterampilan berbahasa yang lain.  

 Hampir sama dengan pendapat Al-Huli, Hardjono (1988) membagi 

kemampuan menulis menjadi 3 (tiga) yaitu (1)  kemampuan reproduktif, (2) 

kemampuan reseptif-produktif, dan (3) kemampuan produktif. 



 Kemampuan reproduktif adalah kemampuan menyalin teks dari buku atau atau 

teks yang ditulis di papan tulis, dengan tujuan agar siswa terbiasa menulis kata-kata 

dalam bahasa yang dipelajari. Kemampuan resptif-reproduktif adalah kemampuan 

yang menuntut siswa untuk bisa menangkap isi teks yang dibaca sendiri, 

diperdengarkan melalui rekaman kaset, atau dibacakan guru, kemudian siswa 

menuliskan kembali isi cerita dengan kata-kata sendiri. 

 Kemampuan produktif adalah kemampuan yang menuntut siswa menulis 

secara bebas berdasarkan tema yang diberikan dengan bantuan beberapa kata kunci. 

Kegiatan yang dilakukan oleh siswa berupa 3 (tiga) tahap yaitu mengkonsep isi cerita, 

menyusun bahasa, dan membuat komposisi. 

 Keterampilan menulis berbahasa Arab merupakan keterampilan yang sangat 

penting bagi mahasiswa , karena semua tugas perkuliahan ditulis dalam bahasa Arab. 

Keterampilan menulis tidak saja menuntut mahasiswa mampu menemukan, 

mengembangkan, dan menyusun gagasannya, tetapi juga memerlukan kemampuan 

mahasiswa dalam memnggunakan tata bahasa yang baik dan benar. 

 Lemahnya kemampuan mahasiswa Jurusan Sastra Arab UM dalam tata bahasa 

Arab terutama dalam penggunaan pola tarkib idhofi dan na’ty merupakan masalah 

bagi mereka dalam menuangkan gagasannya dalam menulis.  Oleh karena itu, dalam 

memberikan latihan menulis,  hendaknya selalu memperhatikan aspek kebutuhan dan 

masalah yang mayoritas mahasiswa menghadapinya untuk kemudian mahasiswa 

berkolaborasi dalam memecahkan masalah yang mereka hadapi  dan menemukan 

gagasan, memilih kosa kata yang tepat, dan mentaati kaidah-kaidah gramatikal yang 

telah mereka ketahui. 

Disamping itu,  dosen juga dituntut untuk bisa mengelola pembelajaran 

menulis ini dengan baik, membangkitkan semangat dan mempertahankan kegairahan 

mahasiswa untuk menulis, serta menjadikan kegiatan menulis sebagai kegiatan yang 

menarik dan menyenangkan melalui bahan ajar yang menarik dan inovatif.  

2.2 Pola Tarkib idhofi dan Na’ty 

 Frasa adalah satuan gramatik yang terdiri dari dua kata atau lebih dan tidak 

melebihi batas fungsi (Ramlan, 1986). Kridalaksana (1993) mengartikan frasa sebagai 

gabungan dua kata atau lebih yang sifatnya tidak predikatif.  

 Dalam bahasa Arab, frasa ini oleh Badri (1986, dalam Asrori, 2002) disebut 

dengan tarkib, yaitu gabungan unsur yang saling terkait dan menempati fungsi 

tertentu dalam kalimat, atau suatu bentuk yang secara sintaksis sama dengan satu kata 



tunggal, dalam arti gabungan kata tersebut dapat diganti dengan satu kata saja.  Di 

antara jenis frasa bahasa Arab, frasa na’ty merupakan jenis frasa yang paling banyak 

digunakan. Sedangkan frasa yang bentuknya mirip dengan frasa ini, yaitu frasa idhafi,  

berada pada urutan ke 10 (Asrori, 2002). Disamping itu, berdasarkan pengamatan 

sebagaimana di kemukakan di awal proposal ini, tingkat kesalahan siswa dalam 

penggunaan kedua frasa tersebut sangat tinggi. Hal itu sangat menarik untuk diteliti, 

dan dilakukan tindakan untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi tersebut. Untuk 

itulah penelitian ini dilakukan. 

 Frasa na’ty dibentuk oleh nomina (N) sebagai unsur pusat (UP) diikuti oleh 

ajektifa sebagai na’at atau atribut (Atr). Konstruksi frasa na’ty mensyaratkan adanya 

kesesuaian antara kedua unsur tersebut (UP dan Atr) dalam 3 (tiga) hal yaitu (1) genus 

laki-perempuan, (2) I’rab (bunyi huruf akhir), dan (3) nakirah-ma’rifat (berartikel al 

atau tidak), dan (4) jumlah (Asrori, 2004). Contoh berikut mungkin dapat 

memperjelas hal itu. 

 

جًٍهـح   يذرسـح 

 انـًسجذ  انـجايع

Ajektifa Nomina 

Atr UP 

 

  Kesalahan yang biasanya dilakukan  dalam hal penggunaan frasa na’ty ini 

adalah tidak terpenuhinya kesesuaian antara UP dan Atr. Misalnya, UP maskulin 

tetapi Atr femenin, atau sebaliknya. Atau, UP berartikel al tetapi Atr tidak berartikel 

al. Sedang kesalahan yang biasanya terjadi pada penulisan frasa idhofy adalah 

pemberian artikel al pada N1, atau pembentukan frasa idhofi yang kurang tepat dan 

seharusnya merupakan frase na’ty. 



Hal itu sesuai dengan hasil penelitian Nurhayati (1992) yang menyatakan 

bahwa kesalahan dalam penggunaan frasa na’ty umumnya terletak pada 

ketidaksesuaian antara UP dan Atr dalam ketiga  hal tersebut di atas. Sedang hasil 

penelitian Nurhidayati (2010) menyatakan bahwa kesalahan mahasiswa dalam 

menulis cerita juga disebabkan antara lain karena terdapat kesalahan dalam menulis 

frasa idhofi dan na’ty yang berupa penambahan penanda al ta’rif pada unsur mudhof 

dan kesalahan penanda gender pada frasa na’ty. 

 Untuk mengurangi kesalahan dalam penggunaan frase atributif tersebut 

diperlukan latihan yang terus menerus dan bertahap, di samping para mahasiswa juga 

harus penuh perhatian dan teliti terhadap kalimat yang disusunnya.  

Adapun frasa idhafy adalah frasa yang berunsurkan N1+N2. Dengan 

pengertian bahwa N1 merupakan UP sedangkan N2 sebagai Atr. Di dalam frasa 

idhafi, N1 selalu tidak berartikel al di depannya. Sedangkan N2 bisa diberi artikel 

tersebut. Di samping itu, N2 selalu ber i’rab majrur (Asrori, 2004). Contoh berikut 

mungkin dapat memperjelas hal itu. 

 

 ساحـح انـًذرسِح 

 ساحـح  يذرسح  

Nomina 2 Nomina 1 

Atr UP 

  

Kesalahan yang biasa dilakukan dalam penggunaan frasa idhafi ini terletak 

pada penulisan artikel al pada UP atau N1 yang seharusnya tidak perlu. Atau, artikel 

tersebut dituliskan baik pada UP maupun Atr. Kesalahan tersebut bisa terjadi antara 

lain karena kekacauan pemahaman mahasiswa tentang frasa idhafi  dan frasa na’ty.    

 

2.3 Pembelajaran Berbasis Masalah 

Konsep Pembelajaran Berbasis Masalah atau  Problem Based Learning (PBL) 

merupakan salah satu perwujudan dari pendekatan konstruktivisme. Model ini 

dibangun untuk membantu guru memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada 

siswa (peserta didik). Model PBL ini dikembangkan untuk membantu siswa 

mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah, dan keterampilan 

intelektual (Nur, 2004). Dilihat dari namanya, yaitu PBL atau Pembelajaran Berbasis 



Masalah, maka dapat dikemukakan, bahwa PBL merupakaan suatu  model 

pembelajaran yang mengaktifkan siswa atau perserta didik untuk terlibat dalam 

memecahkan masalah melalui tahap-tahap prosedural.  

Penelitian yang terkait dengan efektifitas penggunaan PBL dalam 

pembelajaran menunjukkan bahwa PBL efektif untuk meningkatkan keterlibatan 

siswa secara aktif dalam belajar dan menumbuhkan keberanian siswa untuk 

mengemukakan pendapatnya. Penelitian Andyana (2009) misalnya menunjukkan 

bahwa PBL dapat meningkatkan aktivitas belajar siswa, meningkatkan keterampilan 

berpikir kritis siswa, dan meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep materi 

Biologi. 

PBL ini dalam penggunaannya untuk merangsang berfikir tingkat tinggi dalam 

situasi berorientasi masalah, termasuk di dalamnya belajar bagaimana belajar. Model 

ini dikenal dengan nama lain misalnya project-based teaching (Pembelajaran Proyek), 

experienced based education (Pendidikan Berdasarkan Pengalaman), authentic 

learning (Belajar Autentik), dan anchored inctruction (Pembelajaran Berakar pada 

Kehidupan Nyata) (Ibrahim dan Nur, 2004). Posisi guru dalam PBL ini lebih sebagai 

pemberi masalah,  pengelola dialog, fasilitator dalam menemukan dan memecahkan 

masalah. Atmosfir kelas yang menggunakan PBL ini tampak lebih kondusif, yakni 

demokratis, interaktif-komunikatif, dan partisipatoris. 

Selanjutnya Nur (2004) mengemukakan sintaks PBL sebagai berikut. 

 

No. Fase Peran Guru 

1 Orientasi siswa kepada masalah Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, 

menjelaskan logistik yang diperlukan, 

memotivasi siswa terlibat dalam aktivitas 

pemecahan masalah yang dipilihnya. 

2 Mengorganisasi siswa untuk 

belajar 

Guru membantu siswa mendefinisikan dan 

mengorganisikan 

3 Membimbing penyelidikan 

individual maupun kelompok 

Guru mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi yang sesuai, dan 

melaksanakan eksperimen  

4 Mengembangkan dan 

menyajikan hasil karya 

Guru membantu siswa dalam merencanakan 

dan 

Menyiapkan karya yang sesuai, seperti 

laporan, video, dan model, dan membantu 

siswa untuk berbagi tugas dengan temannya. 

5 Menganalisis dan mengevaluasi 

proses pemecahan masalah 

Guru membantu siswa untuk melakukan 

refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan 



mereka dan proses-proses yang mereka 

gunakan. 

 

Terkait dengan sintak  PBL sebagaimana di atas,  Krajcik, Blumenfeld, Mark 

& Soloway, Slavin, Madden, Dolan & Wasik, 1992, 1994, 1994, (dalam Ibrahim dan 

Nur, 2004) mengemukakan karakteristik PBL sebagai berikut: 

 Pengajuan pertanyaan atau masalah. Dalam konteks ini, pembelajaran  

berdasarkan masalah mengorganisasikan pengajaran di sekitar pertanyaan 

dan masalah yang dua-duanya secara sosial penting dan secara pribadi 

bermakna untuk siswa. Mereka mengajukan situasi kehidupan nyata 

otentik, menghindari jawaban sederhana, dan memungkinkan adanya 

berbagai macam solusi untuk situasi itu. 

 Berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Artinya, bahwa masalah yang 

akan dipecahkan itu merupakan masalah nyata dan siswa itu meninjau dari 

lintas disiplin (berbagai matapelajaran) 

 Penyelidikan otentik. PBL merupakan model pembelajaran yang berbasis 

pada masalah-masalah nyata. Siswa atau peserta didik mengkaji hal-hal 

yang nyata (otentik) untuk mencari penyelesaian nyata terhadap masalah 

nyata. Mereka menganalisis dan mendifinisikan masalah, mengembangkan 

hipotesis, dan membuat ramalan. Ujung dari penyelelidikan otentik ini 

adalah menemukan kesimpulan. 

 Menghasilkan produk/Karya dan memamerkannya. PBL menuntut siswa  

menghasilkan produk tertentu dalam bentuk karya nyata. Produk dapat juga 

berupa laporan, model fisik, video maupun program komputer. 

 Kerjasama. Kerjasama antarsiswa dalam belajar merupakan salah satu 

karakteristik PBL. Melalui PBL ini, siswa/peserta didik secara bersama-

sama terlibat dalam mengerjakan tugas-tugas yang kompleks. Selain itu, 

PBL juga memberikan peluang kepada siswa atau peserta didik untuk 

berbagi inkuiri dan dialog untuk mengembangkan keterampilan sosial dan 

keterampilan berfikir. 

 

Dalam pelaksanaannya, Ibrahim dan Nur (2004) mengemukakan bahwa PBL 

memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut.  

a) Tugas-tugas Perencanaan 



Tahap ini dicirikan oleh peserta didik bekerja sama dalam kelompok kecil 

untuk melakukan penyelidikan masalah-masalah kehidupan nyata yang 

belum teridentifikasi dengan baik. Dalam konteks pembelajaran 

Matakuliah Metodologi penelitian masalah-masalah yang diinkuiri oleh 

mahasiswa adalah masalah-masalah riil di lapangan yang secara substantif 

terkait erat keterpaduan antara teori dan praktik dalam matakuliah 

Metodologi Penelitian. 

Hal-hal yang dilakukan dalam tugas-tugas perencanaan adalah (a) 

menetapkan tujuan pembelajaran, (b) merancang situasi masalah yang 

sesuai, (c) ekspedisi belajar (learning expeditions). Yang dimaksud 

dengan ekspedisi belajar adalah peserta didik atau siswa/mahasiswa 

diminta menyelidiki (mengkaji) suatu masalah menarik untuk ditemukan 

pemecahannya, dan (d)  organisasi sumber daya dan rencana logistik 

(pemotivasian peserta didik untuk bekerja dengan penyediaan peralatan 

atau bahan yang relevan). 

b) Tugas Interaktif 

Hal-hal yang dilakukan dalam tugas interaktif ini adalah sebagai berikut 

(1) Orientasi peserta didik pada masalah. Tugas ini  berkaitan dengan 

tugas guru/dosen atau pendidik untuk menkomunikasikan tujuan 

pembelajaran secara jelas, menumbuhkan sikap positif terhadap 

pelajaran, dan memerikan apa yang diharapkan untuk dilakukan oleh 

peserta didik. Selain itu, pihak pendidik juga menyajikan situasi 

masalah dengan prosedur yang jelas untuk pelibatan peserta didik. 

(2) Mengorganisasikan peserta didik untuk studi (belajar) 

PBL membutuhkan pengembangan keterampilan kolaborasi dan saling 

membantu antarsiswa atau antarpeserta didik untuk penyelidikan atau 

pengkajian dan pemecahan masalah secara bersama, serta tugas-tugas 

palaporan. Terkait dengan hal ini, diperlukan suatu pengorganisasian 

peserta  didik. Hal-hal yang dilakukan dalam hal ini adalah 

pengorganisasian kelompok belajar dan perencanaan kooperatif. 

Dalam perencanaan kooperatif, peserta didik diorientasikan kepada 

situasi masalah dan telah membentuk kelompok studi, pendidik dan 

peserta didik menyediakan waktu yang cukup untuk menetapkan 



subtopik-subtopik yang sepesifik, tugas-tugas penyelidikan 

(pengkajian), dan jadwal waktu.  

c) Membantu Penyelidikan Mandiri dan Kelompok 

Kegiatan ini terkait dengan tugas pendidik untuk memberikan bantuannya-

-sebagai fasilitator—kepada peserta didik dalam peneyelidikan atau 

pengkajian baik secara mandiri, dalam pasangan, atau dalam tim kecil.   

d) Pengumpulan Data dan Eksperimentasi 

Pada tahap ini pendidik mendorong peserta didik untuk mengumpulkan 

data dan melaksanakan eksperimen mental atau eksperimen yang 

sesungguhnya sampai mereka betul-betul memahami dimensi-dimensi 

situasi masalah tersebut. Tujuan kegiatan ini adalah mereka 

mengumpulkan cukup informasi untuk menciptakan dan membangun ide 

mereka sendiri. 

e) Berhipotesis, Menjelaskan, dan Memberikan Pemecahan 

Setelah peserta didik mengumpulkan data dan masalah, maka mereka 

melaksanakan eksperimen tentang fenomena yang mereka pelajari. Dalam 

konteks ini, mereka mulai menawarkan penjelasan dalam bentuk hipotesis, 

penjelasan, dan pemecahan. Selama tahap ini, pendidik mendorong mereka 

untuk menyampaikan gagasan atau ide. 

f) Analisis dan Evaluasi Proses Pemecahan Masalah 

Pada tahap ini, pendidik memantu mereka menganalisis dan mengevaluasi 

proses berpikir dan keterampilan pengkajian atau penyelidikan, serta 

kemampuan intelektual. Selama tahap ini, guru meminta  mereka untuk 

melakukan rekonstruksi pemikiran dan aktivitas mereka selama tahap-

tahap yang telah dilakukan. 

Hal tersebut sesuai dengan apa yang dinyatakan  (Faiq, 2014), bahwa 

langkah-langkah Operasional  proses pembelajaran berbasis masalah adalah:  

a. Pendefinisian Masalah (Defining the Problem) 

Dalam langkah ini fasilitator menyampaikan skenario atau permasalahan dan peserta 

didik melakukan berbagai kegiatan brainstorming dan semua anggota kelompok 

mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas, 

sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat 

b. Pembelajaran Mandiri (Self Learning) 

Peserta didik mencari berbagai sumber yang dapat memperjelas isu yang sedang 



diinvestigasi. Sumber yang dimaksud dapat dalam bentuk artikel tertulis yang 

tersimpan di perpustakaan, halaman web, atau bahkan pakar dalam bidang yang 

relevan.  

c. Tahap investigasi (investigation) 

Tahap investigasi memiliki dua tujuan utama, yaitu: (1) agar peserta didik mencari 

informasi dan mengembangkan pemahaman yang relevan dengan permasalahan yang 

telah didiskusikan di kelas, dan (2) informasi dikumpulkan dengan satu tujuan yaitu 

dipresentasikan di kelas dan informasi tersebut haruslah relevan dan dapat dipahami.  

d. Pertukaran Pengetahuan (Exchange knowledge) 

Setelah mendapatkan sumber untuk keperluan pendalaman materi dalam langkah 

pembelajaran mandiri, selanjutnya pada pertemuan berikutnya peserta didik 

berdiskusi dalam kelompoknya untuk mengklarifikasi capaiannya dan merumuskan 

solusi dari permasalahan kelompok. Pertukaran pengetahuan ini dapat dilakukan 

dengan cara peserrta didik berkumpul sesuai kelompok dan fasilitatornya. 

e. Penilaian (Assessment)  

Penilaian dilakukan dengan memadukan tiga aspek pengetahuan (knowledge), 

kecakapan (skill), dan sikap (attitude). Penilaian terhadap penguasaan pengetahuan 

yang mencakup seluruh kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan ujian akhir 

semester (UAS), ujian tengah semester (UTS), kuis, PR, dokumen, dan 

laporan.Penilaian terhadap kecakapan dapat diukur dari penguasaan alat bantu 

pembelajaran, baik software, hardware, maupun kemampuan perancangan dan 

pengujian. 

2.4 Pengembangan Bahan Ajar 

Bahan ajar atau materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang 

telah ditentukan. Secara terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri dari 

pengetahuan (fakta, konsep, prinsip, prosedur), keterampilan, dan sikap atau nilai. 

Untuk mengembangkan bahan ajar, Borg & Gall (1983:772) menetapkan 10 

langkah prosedural dalam pengembangan bahan ajar,  langkah-langkah tersebut 

adalah: (1)     Research and Information Collecting (melakukan penelitian dan 

pengumpulan informasi). Penelitian dan pengumpulan data yang meliputi: 

mengumpulkan sumber rujukan/kajian pustaka, observasi/pengamatan kelas, dan 



identifikasi permasalahan yang dijumpai dalam pembelajaran dan merangkum 

permasalahan. (2)      Planning (melakukan perencanaan). Melakukan perencanaan, 

yang meliputi: identifikasi dan definisi keterampilan, penetapan tujuan, penentuan 

urutan, dan uji coba pada skala kecil. (3)      Develop Preliminary Form of 

Product (mengembangkan bentuk awal produk). Mengembangkan jenis/bentuk 

produk awal, yang meliputi: penyiapan materi pembelajaran, penyusunan buku 

pegangan, dan perangkat evaluasi.(4)      Preliminary Field Testing (melakukan uji 

lapangan awal).  

 

Untuk mengembangkan bahan ajar yang baik diperlukan kriteria sebagai berikut.  

• Bahan ajar harus relevan dengan tujuan pembelajaran 

• Bahan ajar harus seuai dengan taraf perkembangan anak; 

• Bahan yang baik ialah bahan yang berguna bagi siswa baik sebagai 

perkembangan pengetahuannya dan keperluan bagi tugas kelak di lapangan 

• Bahan itu harus menarik dan merangsang aktivitas siswa 

• Bahan itu harus disusun secara sistematis, bertahap, dan berjenjang 

• Bahan yang disampaikan kepada siswa harus menyeluruh, lengkap dan utuh. 

(a) prinsip relevansi, 

 (b) konsistensi, dan 

 (c) kecukupan.  

Prinsip relevansi artinya materi pembelajaran hendaknya relevan 

memiliki keterkaitan dengan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi 

dasar. Prinsip konsistensi artinya adanya keajegan antara bahan ajar dengan 

kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa. Misalnya, kompetensi dasar yang 

harus dikuasai siswa empat macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan 

juga harus meliputi empat macam. Prinsip kecukupan artinya materi yang 

diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai 

kompetensi dasar yang diajarkan.  

 

Beberapa manfaat bahan ajar adalah:  

• Diperoleh bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dan sesuai 

dengan kebutuhan belajar peserta didik 

• Tidak lagi tergantung kepada buku teks yang terkadang sulit untuk dipeoleh. 

• Memperkaya karena dikembangkan dengan menggunakan berbagai referensi. 



• Menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam menulis bahan 

ajar. 

• Membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru dan peserta 

didik karena peserta didik akan merasa lebih percaya kepada gurunya. 

Untuk menyusun bahan ajar harus mengikuti prosedur tertentu sebagaimana 

dijabarkan berikut. 

– Analisis kebutuhan dan karakteristik peserta 

– Merumuskan kompetensi belajar 

– Merumuskan indikator keberhasilan 

– Merumuskan butir-butir bahan secara rinci yang mendukung 

pencapaian indikator 

– Mengembangkan alat ukur keberhasilan 

– Menulis naksah 

– Melakukan evaluasi dan revisi 

Adapun untuk menentukan cakupan bahan ajar ,bisa memperhatikan beberapa 

hal berikut. 

1. apakah jenis materinya berupa aspek kognitif (fakta, konsep, prinsip, 

prosedur) aspek afektif, ataukah aspek psikomotorik.  

2. prinsip kecukupan (adequacy). Kecukupan (adequacy) atau memadainya 

cakupan materi juga perlu diperhatikan dalam pengertian. Cukup tidaknya 

aspek materi dari suatu materi pembelajaran akan sangat membantu 

tercapainya penguasaan kompetensi dasar yang telah ditentukan. 

  



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini diuraikan tentang metode penelitian, desain uji pengembangan 

produk, subjek uji pengembangan produk, data penelitian, instrumen pengumpulan 

data, dan teknik analisis data. Keenam hal tersebut merupakan landasan 

pelaksanaan penelitian pengembangan ini. 

  

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian ini adalah penelitian  pengembangan. Metode penelitian ini 

diadaptasi dari model pengembangan R2D2 (Reflective, Recursive Design and 

Development) Willis (1999). Model R2D2 menghasilkan tiga langkah pengembangan, 

yaitu tahap pendefinisian, tahap pengembangan, dan tahap diseminasi. Model 

pengembangan R2D2 merupakan model pengembangan yang bersifat non-linier. 

Reflective mempunyai makna perenungan sedang recursive mempunyai makna 

pengulangan. Model pengembangan ini mengandung makna bahwa penelitian ini 

bersifat (1) recursive, non-linier, dan kolaboratif, (2) perencanaan yang berkembang, 

(3) pengguna produk dilibatkan secara kolaboratif, (4) evaluasi proses dilakukan 

secara otentik, berupa portofolio evaluasi pembelajaran yang dilampirkan di bagian 

akhir komik pemelajaran, dan (5) data penunjang yang digunakan untuk merevisi 

produk berupa data observasi, porto folio, dan angket untuk para dosen dan 

mahasiswa . 

Model ini terdiri atas tiga komponen, yaitu: (1) define, (2) design and develop, 

dan (3) disseminate. Aktifitas define meliputi kegiatan analisis awal, analisis 

pebelajar, analisis  pengajar, analisis kondisi/lingkungan pembelajaran, dan analisis 

kurikulum atau tujuan pembelajaran. Aktivitas design and develop meliputi kegiatan 

pemilihan pola latihan, pemilihan lingkungan pengembangan, desain produk dan 

pengembangan, dan strategi evaluasi. Aktifitas disseminate meliputi pemaketan akhir, 

penyosialisasian, dan pelatihan. Berdasarkan adaptasi model pengembangan R2D2 

tersebut dihasilkan model pengembangan  bahan ajar Tarkib idhofi-Na’ty pada 

matakuliah Kitabah Mukasyafah I dengan pendekatan pembelajaran berbasis masalah.  

               Model pengembangan bahan ajar menulis berpola Tarkib Idhof dan-Na’ty 

bisa dilihat pada gambar berikut.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Model Pengembangan  Bahan Ajar Menulis BerpolaTarkib idhofi – 

Na’ty  dengan Pendekatan Pembelajaran Berbasis Masalah  

 

Produk pengembangan  bahan ajar menulis berpola tarkib idhofi dan  na’ty  

dengan pendekatan pembelajaran berbasis masalah  ini dikembangkan melalui 

langkah  pembentukan tim kolaboratif, studi pendahuluan, perencanaan bahan ajar 

PEMBENTUKAN TIM 

KOLABORATIF 

Tahap Pemfokusan/Studi Pendahuluan 

 

- Identifikasi kondisi pembelajaran menulis II 

di JSA 

- Ideentifikasi kebutuhan dan karaktersitik 

matakuliah. 

- Identifikasi kompetensi pembelajaran di 

katalog JSA 
 

TAHAP PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN 

 

Perencanaan Pengembangan Bahan Ajar menulis berpolaTarkib 

Idhofi – Na’ty  Dengan Pendekatan Pembelajaran Berbasis Masalah  

Desain Produk dan Pengembangan: 

-  Pengidentifikasian seperangkat masalah yang harus diseleseikan mahasiswa dalam 

pembelajaran, 

- Pengembangan  teks wacana, contoh pola tarkib Idhofi-na’ty, dan kaidah gramatika. 

- Pengembangan pola latihan berdasarkan masalah yang harus diseleseikan  

- Pengembangan alat evaluasi 

 

UJI COBA PRODUK 

Uji Ahli  

 Uji Lapangan  

 

Revisi PRODUK AKHIR 

YANG SIAP 

DIDESIMINASI 

  

 (Pemaketan Akhir dan 

Penyosialisasian) 

 

Revisi 



dan pengembangan  produk, uji  coba produk, revisi produk, dan sosialisasi produk. 

Pembentukan tim kolaboratif  terdiri atas tim ahli pembelajaran bahasa Arab   dan 

praktisi yaitu  dosen dan mahasiswa. 

Studi pendahuluan dilakukan dengan teknik observasi, dokumentasi dan 

wawancara.  Melalui teknik observasi diharapkan dapat memperoleh informasi 

tentang kondisi dan kebutuhan pembelajaran  bahasa Arab di JSA, dan kebiasaan 

belajar mahasiswa. Teknik studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi 

tentang kurikulum, standar kompetensi, serta karakteristik bahan ajar yang digunakan 

dosen.  Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang sikap dan 

tanggapan mahasiswa dan dosen terhadap bahan ajar yang digunakan dan usulan atau 

pendapat  mereka tentang kemungkinan penggunaan  bahan ajar yng inovatif  dalam 

pembelajaran matakuliah Kitabah Mukatsafah I. 

Pada kegiatan perencanaan  ditempuh melalui penentuan standar 

kompetensi (SK), dan pemilihan model pembelajaran sesuai dengan SK. Pada 

kegiatan desain produk dan pengembangan ditempuh langkah-langkah (1) 

pengembangan kerangka latihan sesuai dengan tema terpilih, (2) pengembangan  

bahan ajar sesuai dengan prinsip pembelajaran berbasis masalah. Pada tahap uji 

coba produk ditempuh dua tahapan ujicoba yaitu uji ahli,  dan uji lapangan. Uji ahli 

dilakukan oleh 2 staf ahli yaitu ahli pembelajaran bahas Arab, ahli bahasa Arab. 

Uji coba lapangan dilakukan pada 2 kelas mahasiswa peserta matakuliah Kitabah 

Mukatsafah I di Jurusan sastra Arab FS UM. 

Berdasarkan ujicoba produk, dilakukan revisi produk. Revisi produk 

dilakukan dua tahap yaitu revisi produk berdasarkan uji ahli, dan revisi produk 

berdasarkan uji lapangan. Melalui serangkaian langkah pengembangan ini 

diharapkan dapat diperoleh produk bahan ajar yang memadai yang dilengkapi 

dengan lembar kerja evaluasi. Selanjutnya produk tersebut disosialisasikan ke 

masyarakat melalui website Jurusan. 

 

3.2 Desain Uji pengembangan Produk 

Uji pengembangan produk pada penelitian ini menggunakan desain 

penelitian deskriptif. Desain penelitian deskriptif digunakan untuk mengolah data 

dari studi dokumentasi, observasi, angket untuk ahli, dosen, dan mahasiswa dan 

hasil pembelajaran melalui analisis lembar kerja yang terdapat pada bagian akhir 

dari bahan ajar.  



 

3.3 Subjek Uji Pengembangan Produk 

 Subjek uji pengembangan produk penelitian ini adalah ahli pembelajaran 

bahasa  dan ahli bahasa Arab dan uji coba lapangan dilakukan pada 3 kelas 

mahasiswa peserta matakuliah Kitabah Mukatsafah I di Jurusan sastra Arab FS 

UM. 

 

3.4 Data Penelitian 

 Ada dua jenis data dalam penelitian ini. Yaitu data kualitatif dan data  

kuantitatif.  Data penelitian berupa data kualitatif berupa informasi yang diperoleh 

dari hasil studi pendahuluan, hasil observasi, catatan lapangan, dan hasil diskusi 

tim kolaboratif. Data penelitian berupa data kuantitatif berupa informasi yang 

diperoleh dari angket dan rubrik penilaian uji ahli, angket untuk dosen,  angket 

untuk mahasiswa, dan hasil kerja mahasiswa setelah proses pembelajaran yang 

diubah dalam bentuk persentase dan dijelaskan secara kuantitatif. 

 

3.5 Instrumen Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik (1) studi 

dokumentasi, (2) observasi, (3) angket, dan (4) portofolio. Studi dokumentasi 

digunakan untuk memperoleh data berupa kurikulum pembelajaran dan informasi 

lain yang terkait dengan karakteristik materi pembelajaran yang digunakan di JSA. 

Teknik angket digunakan untuk mengumpulkan data analisis kebutuhan dosen dan 

mahasiswa dan evaluasi uji ahli. Angket berisi pertanyaan yang berisi kebutuhan 

mahasiswa dan dosen terkait dengan materi pembelajaran dan informasi tentang 

karakteristik dosen dan mahasiswa yang akan digunakan untuk bahan masukan 

pengembangan  bahan ajar. Selain itu angket juga digunakan untuk uji ahli, dan uji 

lapangan. Angket diberikan pada ahli pembelajaran bahasa dan ahli bahasa Arab, 

dosen pengajar dan mahasiswa peserta matakuliah selaku subjek penelitian di 

lapangan. 

Teknik observasi digunakan untuk melihat pelaksanaan pembelajaran di 

kelas. Dalam pelaksanaannya, teknik ini dilengkapi dengan pedoman observasi. 

Lembar kerja mahasiswa digunakan untuk mengetahui efektifitas pembelajaran 

dengan menggunakan bahan ajar yang dikembangkan. 

 



3.6 Teknik Analisis Data 

 Data pada penelitian ini dianalisis dengan dua macam teknik. Pertama, data 

dianalisis secara kualitatif untuk data dari hasil studi dokumentasi, angket analisis 

kebutuhan, karakteristik guru, siswa, materi pembelajaran, dan hasil observasi. 

Kedua, data dianalisis secara kuantitatif, untuk data hasil uji ahli,  dan uji lapangan 

berupa tanggapan dan harapan dosen pengajar dan mahasiswa terhadap efektifitas 

penggunaan bahan ajar, serta analisis nilai pada lembar kerja mahasiswa melalui 

penggunaan metode statistik deskriptif untuk melihat persentase jawaban dari para 

ahli, dosen pengajar, dan mahasiswa sebagai pengguna produk bahan ajar.  

 Untuk keperluan analisis statistik deskriptif ini peneliti memanfaatkan 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian kuantitatif dengan rumus persentase 

dengan kriteria tingkat keefektifan sebagai berikut. 

 

Tabel 3 1    Kriteria Tingkat Keefektifan Produk 

 

81-100% Sangat baik (tidak perlu direvisi) 

66-80% Baik (tidak perlu direvisi) 

56-65 Kurang baik (perlu direvisi) 

0-55% Sangat tidak baik (perlu direvisi) 

 

 Interpretasi kemampuan dan keberhasilan pembelajaran dianalisis dari hasil 

pembelajaran yang dibuktikan dari rata-rata dan prosentase nilai yang ditunjukkan 

pada lembar kerja mahasiswa. 

  



BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada bagian ini dibahas tentang temuan penelitian dan pembahasannya 

terkait dengan tiga rumusan masalah yang disebutkan dibab I. Tiga rumusan  masalah 

tersebut adalah (1) pengembangan bahan ajar menulis berpola tarkib idhofi dan na’ty  

dengan pendekatan pembelajaran berbasis masalah, (2) karakteristik bahan ajar 

menulis berpola tarkib idhofi dan  na’ty  dengan pendekatan pembelajaran berbasis 

masalah, (3) validitas bahan ajar menulis berpola tarkib idhofi dan na’ty  dengan 

pendekatan pembelajaran berbasis masalah. 

 

4.1 Pengembangan Bahan Ajar Menulis Berpola Tarkib Idhofi dan Na’ty  dengan 

Pendekatan Pembelajaran Berbasis Masalah 

 

Produk pengembangan  bahan ajar menulis berpola tarkib idhofi dan  na’ty  

dengan pendekatan pembelajaran berbasis masalah  ini dikembangkan melalui 

langkah  pembentukan tim kolaboratif, studi pendahuluan, perencanaan bahan ajar 

dan pengembangan  produk, uji  coba produk, revisi produk, dan sosialisasi produk. 

Pembentukan tim kolaboratif  terdiri atas tim ahli pembelajaran bahasa Arab   dan 

praktisi yaitu  dosen dan mahasiswa. 

Studi pendahuluan dilakukan dengan teknik observasi, dokumentasi, dan 

angket.  Melalui teknik observasi diperoleh informasi tentang kondisi dan kebutuhan 

pembelajaran  bahasa Arab di JSA terkait dengan kesulitan yang dihadapi mereka saat 

diminta menulis atau memahami tarkib idhofi dan na’ty yang mayoritas mengalami 

kesulitan. Teknik studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi tentang 

kurikulum, standar kompetensi, serta karakteristik bahan ajar yang digunakan dosen.  

Kurikulum yang didapat berupa katalog Jurusan yang didalamnya termuat nama 

matakuliah dan standar kompetensi yang diinginkan dicapai.  Standar kompetensi 

selanjutnya dijabarkan pada Rencana Perkuliahan Semester (RPS) yang memuat 

deskripsi matakuliah secara lebih detail. Terkait dengan tarkib idhofi dan na’ty ini 

termasuk bagian dari kompetensi yang akan dicapai dalam matakuliah kitabah 

mukatsafah  I ini. Bahan ajar yang digunakan dosen belum ada tema yang secara 



khusus melatih mahasiswa untuk menulis kalimat yang memuat tarkib idhofi dan 

tarkib na;ty. 

Angket digunakan untuk memperoleh informasi tentang sikap dan tanggapan 

mahasiswa dan dosen terhadap bahan ajar yang digunakan dan usulan atau pendapat  

mereka tentang kemungkinan penggunaan  bahan ajar yang inovatif  dalam 

pembelajaran matakuliah Kitabah Mukatsafah I. 

Pada kegiatan perencanaan  ditempuh melalui penentuan standar 

kompetensi (SK), dan pemilihan model pembelajaran sesuai dengan SK. Pada 

kegiatan desain produk dan pengembangan ditempuh langkah-langkah (1) 

pengembangan kerangka latihan sesuai dengan tema terpilih, (2) pengembangan  

bahan ajar sesuai dengan prinsip pembelajaran berbasis masalah. Pada tahap uji coba 

produk ditempuh dua tahapan ujicoba yaitu uji ahli,  dan uji lapangan. Uji ahli 

dilakukan oleh 3 staf ahli yaitu ahli pembelajaran bahas Arab dan ahli bahasa Arab, 

yaitu Prof Muhaiban, Prof. Moh. Ainin, M.Pd, dan Dr. Nurhidayati, M.Pd. Uji coba 

lapangan dilakukan pada 4 kelas mahasiswa peserta matakuliah Kitabah Mukatsafah I 

di Jurusan sastra Arab FS UM, yang diampu oleh Ustadah Lely Maziyah, S.Pd; M.Pd, 

Ustad Wahib Dariyadi, S.Pd; M.Pd, dan Dr. Nurhidayati, M.Pd. 

Berdasarkan ujicoba produk, dilakukan revisi produk. Revisi produk 

dilakukan dua tahap yaitu revisi produk berdasarkan uji ahli, dan revisi produk 

berdasarkan uji lapangan. Revisi dari uji ahli Melalui serangkaian langkah 

pengembangan ini  diperoleh produk bahan ajar yang memadai yang dilengkapi 

dengan lembar kerja evaluasi. Selanjutnya produk tersebut disosialisasikan ke 

masyarakat melalui website Jurusan. Bahan ajar yang dikembangkan terdapat pada 

lampiran 1. 

 

4.2 Karakteristik Bahan Ajar Menulis Berpola Tarkib Idhofi dan  Na’ty  dengan 

Pendekatan Pembelajaran Berbasis Masalah 

  

Bahan ajar untuk melatih keterampilan menulis terbimbing terkait dengan pola 

tarkib idhofi dan na’ty ini mempunyai karakteristik khusus, yaitu bahan ajar 

dikembangkan berdasar pendekatan pembelajaran berbasis masalah. Setiap unit 

diawali sebuah masalah yang harus dipahami oleh mahasiswa dan dan diselesaikan 

pemecahannya, melalui latihan –latihan .  

 Ada dua masalah besar yang harus diselesaikan mahasiswa pada bahan ajar 



yang dikembangkan yaitu (1) kesesuaian naat dan man,ut dan (2) konstruk mudhof 

yang harus terbebas dari konstruk ber al, nun niswah dan jamak, serta konstruk 

mudhof ilaih yang selalu harus majrur. Adapun dua  masalah tersebut dirinci menjadi 

masalah masalah kecil yang harus diselesaikan oleh mahasiswa melalui latihan 

bertahap berikut : (1) kesesuaian naat manut dalam hal mudzakar dan muannats ; (2) 

kesesuaian naat manut dalam hal bentuk tunggal maupun mutsanna ; (3) kesesuaian 

naat manut dalam hal bentuk tunggal dan jamak ; (4)  keharusan konstruk mudhof 

yang tidak iqtiron muhalla dengan al meski pada posisi mubtada’ ; (5)  keharusan 

konstruk mudhof ilaih majrur ; (6) penyesuaian berbagai variasi majrur untuk mudhof 

yang tersusun dari kata mutsanna dan jamak, serta isim dhomir, (6) penyusunan 

mubtada berpola idhofy ; (7) penyusunan khobar berpola idhofy ; (8) analisis pola 

tarkib idhofy na’ty pada teks bacaan, (9) menyusun kalimat sesuai pola tarkib idhofy 

dan na;ty yang ada pada teks bacaan. 

Adapun contoh permasalahan pertama yang harus diselesaikan mahasiswa 

yaitu  mahasiswa diminta untuk menyelesaikan latihan-latihan yang didalamnya 

mahasiswa dituntut menulis kalimat yang mengandung aspek kata-kata yang berposisi 

sebagai naat dan manut dan harus ada kesesuaian naat manut dalam hal mudzakar dan 

muannats, sebagaimana contoh berikut. 

 

 

 

 

 

 انتذرية األّول 

 اجعم انكهًح انتي تيٍ انقوسيٍ صفح نهًثتذأ يع تغييز يا يهزو كًا في انًثانيٍ! 

 االتٍ انصغيز يحثوب   : االتٍ انًحثوب )صغيز(   ۱انًثال 

 انًكتثح انًزكزيح قزيثح : انًكتثح قزيثح )يزكزي(   ۲انًثال  

  . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .   _ انًسهى يطٍع )اَذوٍَسً(۱

  . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .   _ انطانة يجتهذ )يىاظة(۲

 . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . .   _انًزأج جًٍهح ) عزتً(۳

 . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .   _ انشاب َاجح )يكافح(۴

 . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .   _انطعاو نذٌذ )اَذوٍَسً(۵

  

Contoh permasalahan kedua  yang harus diselesaikan mahasiswa 

 القاعدة : النعت يتبع املنعوت يف التذكري و التأنيث
 



yaitu  mahasiswa diminta untuk menyelesaikan latihan-latihan yang didalamnya 

mahasiswa dituntut menulis kalimat yang mengandung aspek kata-kata yang berposisi 

sebagai naat dan manut dan harus ada yaitu kesesuaian naat manut dalam hal bentuk 

tunggal maupun mutsanna, sebagaimana contoh berikut. 

 

 

 

 

 انتذرية انثاَي 

 اجعم انكهًح انتي تيٍ انقوسيٍ صفح نهخثز يع تغييز يا يهزو كًا في انًثانيٍ!

 هذِ تهذج صُاعيح    : هذِ تهذج )انصُاعي(   ۱انًثال  

 َثيم و أحًذ صذيقاٌ يخهصاٌ   : َثيم و أحًذ صذيقاٌ )انًخهص( ۲انًثال  

. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .  وانذاٌ +ي =وانذاي  -وانذ _ وانذاي تاجزاٌ فً قزٌح )انغًُ(۱

  

. . . . . . . .. . . . . . .. . . . ..                _ هًا طانثتاٌ )االَذوٍَسً(۲

  

 . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .                             _ ضٍفً سائح )انًصزي(۳

 . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. .                   _ أختً تهًٍذج فً يذرستها )انًجتهذ(۴

 . . .. . .  . . . . . . . . . . .. . . .                         _ خانتاٌ طثٍثح فً انًستشفى انًزكزي )انًاهز (۵

۶ 

 

 

Contoh permasalahan ketiga, yang harus diselesaikan mahasiswa 

yaitu  mahasiswa diminta untuk menyelesaikan latihan-latihan yang didalamnya 

mahasiswa dituntut menulis kalimat yang mengandung aspek kata-kata yang berposisi 

sebagai naat dan manut dan harus ada  

 kesesuaian naat manut dalam hal bentuk tunggal dan jamak, sebagaimana contoh 

berikut. 

 

 

 

 

 انتذرٌة انثانث

 القاعدة : النعت يتبع املنعوت يف اإلفراد والتثنية
 

 اجلمعفراد و القاعدة : النعت يتبع املنعوت يف اإل
 



 حىل انخثز إنى صفح نهًثتذأ واجعم انكهًاخ انتً تٍٍ انقىسٍٍ خثزا كًا فً انًثانٍٍ!

 انعايم انُشٍط فً انًصُع : انعايم َشٍط )فً انًصُع(    ۱انًثال 

 األوالد انًسافزوٌ راجعىٌ : األوالد يسافزوٌ )راجع(     ۲انًثال 

 _ األخثار يهًح )فً انصفحح األونى(۱

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

 ...........................................  _ انفتٍاخ َاجحاخ )عُذ انًذٌزج (۲

 ...........................................   _ انثائع أيٍٍ )أياو يُزنُا(۳

 _ انشزكتاٌ تجارٌتاٌ )عهى انُاصٍح(۴

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

 _ اتُاء عًً يسافزوٌ )فً تارس(۵

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

 

Untuk tarkib idhofy masalah utama kedua yang harus diselesaikan mahasiswa 

dalam pembelajaran adalah penulisan konstruk mudhaf yang harus terbebas dari lam 

qomariyah maupun lam syamsiyah (al- ma’rifah), nun niswah, dan dhomir tanda 

jamak, serta konsep mudhof ilaih yang harus beri’rab majrur. 

املضاف يكون جمردا من الالم ونون النسون واجلمع واملضاف  الثانية:املشكلة الكبرية 
 اليه ان يكون جمرورا

 
 Contoh masalah pertama dari masalah utama kedua yang harus diselesaikan 

mahasiswa yaitu  mahasiswa diminta untuk menyelesaikan latihan-latihan yang 

didalamnya menuntut mahasiswa menulis kalimat yang mengandung aspek kata-kata 

yang berposisi sebagai mubtada’ yang juga berposisi sebagai mudhof yang tidak 

iqtiron( muhalla) dengan al meski pada posisi mubtada, dan kata-kata yang berposisi 

sebagai mudhof ilaih yang wajib beri’rab majrur, sebagaimana pada contoh berikut. 

 
 
 

 . قد يكون املبتدأ مضافا1القاعدة: 
 . املبتدأ إذا كان مضافا جمّرد من "ال"2         
 ملضاف إليو جمرورا. 3    



  
 

 ثايٍانتذرية ان

 !مضافا كما يف املثالني أاجعل الكلمة اليت بني القوسني مبتد 
 مشغول كّل يوم ابن العم         : العُم مشغول كّل يوم )ابن( 1املثال  
 موجودة يف البيت والدة التلميذ   : التلميذ موجود يف البيت )والدة( 2املثال  

 البنات موافقات )والد( .1
........................................................... 

)عم(األوالد مسافرون إىل جاكرتا  .2
........................................................... 

  اخلال طبيب يف املستشفى املركزّي )ابنة( .3
..................................................... 

األخت قادمة من السفر )ابن( .4
........................................................... 

 ظرات )جّد(البنات منت .5
........................................................... 

Contoh masalah kedua dari masalah utama kedua yang harus diselesaikan 

mahasiswa yaitu  mahasiswa diminta untuk menyelesaikan latihan-latihan yang 

didalamnya menuntut mahasiswa menulis kalimat yang mengandung aspek kata-kata 

yang berposisi sebagai mubtada’ yang juga berposisi sebagai mudhof yang tidak 

iqtiron( muhalla) dengan al meski pada posisi mubtada, dan kata-kata yang berposisi 

sebagai mudhof ilaih yang wajib beri’rab majrur, sebagaimana pada contoh berikut. 

 

Contoh permasalahan kelima yaitu  keharusan konstruk mudhof ilaih majrur adalah : 

 

بني القوسني مع تغيري ما يلزم كما يف اجعل املبتدأ يف اجلمل اآلتية مضافا إىل الكلمة اليت  .
 !املثالني

 سّيارة أبيك جديدة   : السّيارة جديدة )أبوك(1املثال  



 مؤمتر اخلرجيني سنويّ  : املؤمتر سنوّي )اخلرجيون( 2املثال  
ألسرتان(الصلة قويّة منذ زمان )ا .1

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

 دعاء مقبول )الوالدان(ال .2
............................................................ 

 الوظيفة كبرية )أخوك( .3
............................................................ 

اإلجابة صحيحة ) السؤالن( .4
........................................................... 

 الصورة مجيلة )العروسان( .5
...................................................................................

...... 

Contoh permasalahan keenam yaitu penyesuaian berbagai variasi majrur untuk 

mudhof yang tersusun dari kata mutsanna dan jamak, serta isim dhomir adalah : 

 
 

 
 

 !اجعل الكلمة اليت بني القوسني مبتدأ مضافا كما يف املثالني 
 والد الطالبني مسافر    : الطالبان مسافران )الوالد( 1املثال  
 طائرة السائحني قادمة  : السائحون قادمون )الطائرة(2املثال  

 
  البنتان عند جدمها )األخ( .1

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

الشركتان موافقتان على التقرير )املندوب( .2
..................................................... 

 . املبتدأ إذا كان مضافا جيّرد من "ال"1القاعدة: 
 أو من األمساء اخلمسة جيّر بالياء . املضاف إليو إذا كان مثىن أو مجع مذكر ساملا2     

 



  املوظفون منتظرون )الرئيس( .3

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

 الالعبون يف امللعب )املدرب( .4
..................................................... 

جالسون يف النادى )الزوجات(  الصحفيون .5
........................................................ 

Contoh permasalahan ketuju yaitu penyusunan khobar berpola idhofy adalah : 

 
    

  
 حّول تركيب اجلملة اآلتية  إىل تركيب آخر كما يف املثالني مع تغيري مايلزم!

 أثاث البيت حديث  : البيت أثاثه حديث    ۱املثال 
      البيت حديث األثاث 
 أخبار اجلريدة صادقة  : اجلريدة أخبارها صادقة    ۲املثال 

       اجلريدة صادقة األخبار 
. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . .    _ الوزارة مبناىا كبري۱
. 
 . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . .  _ الشركة عنواهنا معروف۲
. 
. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . .   _ الكتاب موضوعاتو متنوعة٣
. 
. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . .   _ الطالب جسمو قوي٤
. 
. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . .    _ والده علمو كثري ٥
. 

 القاعدة : قد يكون اخلرب مضافا



 

Contoh permasalahan kedelapan yaitu analisis pola tarkib idhofy na’ty pada 

teks bacaan,  
 اختر الجمل فيها تركيب اضافي او نعتي في الفقرة الاتيت!

 

يىّد بدز أن يسكن آلان في اللسيت ألنها هادئت والهىاء فيها هلّي . زغم أّن في اإلادينت 

 ىن ال يحبو أسسجه جامعاث ، ومسدشفياث ، و شسكاث ، وأسىاق أو مساكص ججازيت فهى 

  اإلادينت ألن فيها ضىضاء ، وجلّىر ، واْشدحام .  

از. وحسخغسق السحلت إلى يعمل بدز في اإلادينت. يرهب كل صباح إلى معمله باللط 

وإذا هصل اإلاطس صباحا فيركب سيازجه لكيال يبّل  اإلادينت ساعت وهصف الساعت جلسيبا.

 زىبه . 

اهخلل هى وأسسجه إلى اللسيت منر خمس سنىاث مضذ . وهم يعيشىن في بيذ   

كبير حىله اإلاصازع، كسيب من اإلاعهد واإلاسجد. هى وشوجخه يصليان اإلاغسب والعشاء في 

 وأوالدهما يدزسىن في اإلاعهد عند اإلاساء ليخعلمىا العلىم الدينيت. سجد كل يىم. اإلا

لألسسة مصزعت واسعت هناك ، وجؤّجس زالزت عّمال للعمل فيها وجسبيت اإلاىاش ي مثل البلس 

والغنم وؤلاوشة والسمك. جنبذ فيها أيضا أشجاز اإلاىش والخضسواث مثل الفلفل و 

كل  مصزعتهماإلاناظس الجميلت حىل مشاهدة لت و ابالجى  عادة الباذهجان . وجخمخع ألاسسة

 العطلت .

(Muhaiban, dkk.2016). 

 

Contoh permasalahan kesembilan yaitu menyusun kalimat sesuai pola tarkib idhofy 

dan na ;ty yang ada pada teks bacaan adalah : 

 

ثّى اكتة في انجذول  انساتقح انًوجود في انفقزج اكتة االسهوب انُعتي او االضافي

في انفقزج!  انجًهح االخزى كًثم االسهوب انًوجودج  



 أنجًهح انُعتيح / اإلضافيّح االسهوب انُعتي / اإلضافي انًوجودج ًَزج

   

   

   

   

   

   

 

 

4.3 Validitas Bahan Ajar Menulis Berpola Tarkib Idhofi dan Na’ty  dengan 

Pendekatan Pembelajaran Berbasis Masalah  

 

Untuk mengetahui validitas bahan ajar menulis berpola tarkib idhofi dan na’ty 

dengan pendekatan pembelajaran berbasis masalah dilakukan uji ahli dan uji 

lapangan. Uji ahli dilakukan oleh tim peneliti yaitu ketua peneliti dan dua anggota tim 

peneliti yang juga pengajar matakuliah kitabah, Dari uji ahli ini diperoleh masukan 

tentang jenis jenis latihan yang perlu ditambahkan yaitu latihan yang bersifat analisis 

dan aplikasi pola tarkib idhofi dan na’ty dengan meniru pola tarkib yang ada pada teks 

bacaan. Disamping itu juga tentang pengurutan bahan ajar yang disusun berdasarkan 

permasalahan yang paling sederhana menuju ke yang lebih kompleks. 

 Uji lapangan dilakukan di 4 kelas untuk mahasiswa angkatan 2017-2018 yang 

menempuh matakuliah Kitabah Mukatsafah I, kelas A dan C dengan dosen pembina 

ustadah Lely Maziyah, S.Pd, M.Pd, kelas B dengan dosen pembina ustadah Dr. 

Nurhidayati, M.Pd, dan kelas D dengan dosen pembina ustad Wahib Dariyadi, S.Pd, 

M. Pd. 

 Dari angket yang diberikan pada dosen pembina matakuliah diperoleh data 

bahwa  86% dosen menyatakan bahwa bahan ajar yang dikembangkan sangat baik 

dan 14 % menyatakan bahwa bahan ajar dalam kategori baik dengan rincian jawaban 

untuk nomer 3 sebanyak 3 jawaban, dan nomer 4 sebanyak 19 jawaban. 

 

Dari data diperoleh simpulan bahwa Isi buku/materi ajar yang dikembangkan 

menggambarkan keterlibatan peserta didik dalam belajar secara aktif di kelas, 



Pemanfaatan Isi Buku/materi ajar yang dikembangkan menggambarkan proses belajar 

kelompok dan atau mandiri bagi peserta didik. Isi buku/materi ajar yang 

dikembangkan menyajikan isu-isu/permasalahan kaidah nahwiyah (tarkib idlofi dan 

na’ty) yang mendorong untuk dipecahkan oleh peserta didik secara kelompok dan 

atau mandiri. Tujuan pembelajaran yang dikembangkan dalam buku/materi ajar lebih 

menggambarkan komptensi praktis-aplikatif daripada teoretis-analitis. Kompetensi 

Dasar yang dikembangkan menggambarkan kompetensi peserta didik yang relevan 

dengan topik/pokok bahasan (tarkib idlofi dan na’ty). Indikator yang dikembangkan 

mengacu pada tujuan dan KD. Kata kerja yang digunakan dalam rumusan indikator 

operasional, jelas, dan dapat diukur. Srategi pembelajaran yang dikembangkan 

menggambarkan aktivitas kerjasama peserta didik dalam suatu kelompok.  

Srategi pembelajaran yang dikembangkan menggambarkan keterlibatan 

peserta didik mengeksplorasi pengetahuan awalnya untuk menemukan pengetahuan 

barunya. Strategi pembelajaran yang dikembangkan menggambarkan aktivitas peserta 

didik dalam memecahkan permasalahan yang berbentuk latihan-latihan. Strategi 

pembelajaran yang dikembangkan lebih berbasis pada masalah atau isu-isu atau 

latihan-latihan kaidah praktis yang dipecahkan oleh peserta didik. Pendekatan 

penyajian buku ajar menggambarkan kegiatan siswa untuk menemukan 

konsep/definisi/pengertian tentang tarkib idlofi dan na’ty 

Jenis dan ukuran font Arab yang digunakan dalam materi ajar ini cukup 

terbaca bagi mahasiswa. Secara konseptual, materi yang dituangkan dalam 

buku/materi ajar benar.  Dari aspek struktur, materi ajar yang dikembangkan 

berterima dan sesuai dengan kaidah. Penyajian materi ajar memenuhi 

pengorganisasian yang sistematis, runtut, dan memiliki sekuensi yang baik. Latihan-

latihan yang terkait dengan tarkib idlofi dan na’ty yang dikembangkan relevan dengan 

tujuan dan materi ajar. Materi ajar tentang tarkib idlofi dan na’ty disajikan dengan 

jelas dan lugas.  Materi tentang tarkib idlofi dan na’ty  yang dikembangan merupakan 

masukan yang mudah dipahami (comprehensible input). 

Ilustrasi atau contoh-contoh tentang tarkib idlofi dan na’ty  yang 

dikembangkan jelas dan menunjang pemahaman mahasiswa. Ilustrasi atau contoh-

contoh tentang tarkib idlofi dan na’ty  yang dikembangkan dalam buku ini menarik 

dan mencerminkan kedekatan dengan kehidupan sehari-hari. Materi ajar tentang  

tarkib idlofi dan na’ty  lebih bersifat praktis dan aplikatif, dan  

bentuk latihan tentang tarkib idlofi dan na’ty  yang dikembangkan variatif. 



Hasil pembelajaran juga menunjukkan bahwa mahasiswa dapat menyelesaikan 

tugas mengerjakan latihan yang ada pada buku ajar yang dikembangkan dengan nilai 

rata-rata diatas 80 untuk setiap kelasnya. Hasil tersebut merupakan hasil belajar 

kelompok, karena bahan ajar tersebut diujicobakan perkelompok bukan secara 

individual. 

Dari data dapat disimpulkan bahwa bahan ajar kitabah berpola tarkib idhofi 

dan na’ty valid dan layak untuk digunakan dengan perubahan dan perbaikan sesuai 

dengan komentar dan masukan dari mahasiswa dan dosen validator, yaitu: (1) 

Sebaiknya tulisan teks berharokat, karena mahasiswa pada semester pertama masih 

belum semanya mampu membaca tanpa harokat; (2) perlu ditambah kosakata untuk 

memperkuat dan memperkaya perbendaharaan kosakata sebagai bekal untuk 

mengembangkan tulisan, (3) tadrib 7 sebaiknya lebih dipermudah strukturnya, dan 

diberi penjelasan kosakatanya karena relatif sulit, (4) beberapa kesalahan ketik 

diperbaiki dan pengetikan dirapikan, (5) konsep dan cotoh sebaiknya diketik tebal, 

untuk membedakannya dengan teks latihan. 

Berdasarkan observasi di kelas pelaksanaan pembelajaran dengan 

menggunakan bahan ajar ini cukup membuat siswa aktif dan tertantang untuk 

menyelesaikan permasalahan yang diminta secara kolaboratif dengan berkelompok 

sekitar 4-5 mahasiswa perkelompok. Dosen berperan memfasilitasi dan menjelaskan 

konsep-konsep yang belum dipahami mahasiswa. hal tersebut sesuai dengan konsep 

Pembelajaran Berbasis Masalah atau  Problem Based Learning (PBL) yang 

merupakan salah satu perwujudan dari pendekatan konstruktivisme. Model ini 

dibangun untuk membantu guru memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada 

siswa (peserta didik). Model PBL ini dikembangkan untuk membantu siswa 

mengembangkan kemampuan berpikir, pemecahan masalah, dan keterampilan 

intelektual (Nur, 2004). 

Konstruk idhofi dan na’ty dengan berbagai variasi unsur-unsurnya terkait 

dengan unsur mudof mufrod, mutsanna, maupun jamak, begitu juga dengan unsur 

mudhof ilaihnya, berbagai variasi i’rab isim yang berkonstruk naat manut juga 

merupakan konstruk yang memerlukan keterampilan kompleks yang sangat 

dibutuhkan mahasiswa dalam mengembangkan keterampilan menulis disamping juga 

konstruk tarkib yang lain yang juga diperlukan dalam mengembangkan kalimat dan 

paragraf dalam proses menulis. 

 



Bahan ajar yang dikembangkan merupakan seperangkat materi atau substansi 

pembelajaran yang disusun secara sistematis, menampilkan sosok utuh dari 

kompetensi yang akan dikuasai oleh peserta didik serta memiliki banyak 

fungsi. Fungsi bahan ajar yang dikembangkan membantu dosen dapat menghemat 

waktu mengajar, mengubah peran dosen menjadi seorang fasilitator, proses 

pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif serta merupakan alat evaluasi 

pencapaian hasil belajar.  

Adapun fungsi bahan ajar bagi peserta didik, antara lain menjadikan peserta 

didik dapat belajar tanpa harus ada pendidik atau teman peserta didik yang lain, dapat 

belajar kapan saja dan dimana saja, dapat belajar sesuai kecepatan masing-masing 

peserta didik, dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri, membantu potensi 

peserta didik untuk menjadi pelajar yang mandiri, serta dapat dijadikan sebagai 

pedoman bagi peserta didik yang akan mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses 

pembelajaran dan merupakan substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari atau 

dikuasainya. 

  



BAB V 

KAJIAN DAN SIMPULAN 

 

Pada bab ini dibahas tentang kajian dari pengembangan bahan ajar dan saran. 

 

5.1 Kajian Pengembangan Bahan Ajar  Menulis Berpola Tarkib Idhofi Dan Na’ty 

dengan Pendekatan Pembelajaran Berbasis Masalah 

 

Produk pengembangan  bahan ajar menulis berpola tarkib idhofi dan  na’ty  

dengan pendekatan pembelajaran berbasis masalah  ini dikembangkan melalui 

langkah  pembentukan tim kolaboratif, studi pendahuluan, perencanaan bahan ajar 

dan pengembangan  produk, uji  coba produk, revisi produk, dan sosialisasi produk. 

Pembentukan tim kolaboratif  terdiri atas tim ahli pembelajaran bahasa Arab   dan 

praktisi yaitu  dosen dan mahasiswa. 

 

Berdasarkan ujicoba produk, dilakukan revisi produk. Revisi produk dilakukan 

dua tahap yaitu revisi produk berdasarkan uji ahli, dan revisi produk berdasarkan uji 

lapangan. Melalui serangkaian langkah pengembangan ini  diperoleh produk bahan 

ajar yang memadai untuk latihan menulis terbimbing terutama terkait dengan 

pelatihan menulis dengan unsur tarkib idhofi dan na’ty.  

Bahan ajar yang sudah dikembangkan dan direvisi sesuai masukan ahli dan 

praktisi di lapangan dapat dimanfaatkan untuk dipakai sebagai bahan ajar pelengkap 

untuk matakuliah Kitabah Mukatsafah 1 yang sesuai dengan RPS didalamnya dibahas 

tentang pola tarkib idhofi dan na’ty yang selama ini menjadi problem bagi mahasiswa, 

bahkan bagi mahasiswa yang sudah berada di semester akhir. 

 

5,2 Saran 

Bagi dosen dan pemakai bahan ajar ini hendaknya dapat mengarahkan 

mahasiswa dalam menggunakan bahan ajar ini sehingga mahasiswa dapat  

menggunakan bahan ajar ini dengan baik dan dapat menyelesaikan semua 

permasalahan penulisan kalimat dengan pola tarkib idhofy dan na’ty ini. 

Bagi mahasiswa hendaknya dapat memanfaatkan bahan ajar ini untuk berlatih 

diri di luar kelas, sehingga menambah pemahaman dan keterampilan menulis dengan 

pola tarkib idhofi dan na’ty, ini. Dalam jangka panjang diharapkan mahasiswa tidak 



mengalami kesulitan dan tidak terjadi kesalahan dalam mengembangkan dan menulis 

kalimat dan paragraph yang didalamnya terdapat pola tarkib idhofi dan na’ty. 
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PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MENULIS BERPOLA TARKIB IDHOFI 
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No Jenis Belanja Volume Jumlah 

jam 

Biaya (Rp) 

Jumlah Satuan Satuan jumlah 

1 ATK 4 200.000  

 20.000 

100.000 

100.000 

 

 200.000  

 20.000 

100.000 

100.000 

 

420.000 

 Bahan Habis 

Pakai 

2  70.000 

  50.000 

    70.000 

  50.000 

120.000 

 Konsumsi 

Rapat 

16   30.000    30.000 480.000 

 Foto Copy dan 

Penjilidan 

3 120.000 

120.000 

240.000 

 120.000 

120.000 

240.000 

480.000 

 Print Draft 

Proposal, DO, 

data mentah, 

pelaporan, dan 

artikel 

4 

10 

  50.000 

  20.000 

  50.000 

 20.000 

400.000 

 Jumlah1     1.900.000 

2 Jasa Paket 

Internet 

4 200.000  200.000 800.000 

 Jasa 

Pengumpulan 

data 

 5000 10x24 5000 1.200.000 

 Jasa entry dan 

Analisis data 

 5000 10x20 5000 1000.000 

 Jasa pengetikan  4500 10x20 4500 900.000 

 Jasa 

penerjemahan 

1 1.000.000   1.000.000 



artikel Jurnal 

       

 Jumlah 2     4.900.000 

3 Transport 

Lokal 

16 200.000 4x 2 200.000 3.200.000 

 Jumlah 3     3.200.000 

 Jumlah 

(1+2+3) 

    10.000.000 

 

 

  



INSTRUMEN PENELITIAN 

 

ANGKET UNTUK  VALIDATOR 

 

PENILAIAN AHLI TERHADAP STRATEGI PEMBELAJARAN BEBRBASIS 

MASALAH DALAM BUKU/MATERI AJAR TARKIB IDLOFI DAN NA’TY  

 

Bapak/Ibu dimohon memberikan penilaian terhadap strategi pembelajaran berbasis 

masalah pada buku materi ajar Tarkib Idlofi dan Na’ty dengan melingkari salah satu 

angka yang tersedia dan sekaligus memberikan masukan secara kualitatif  

Keterangan: 1 = kurang 

 2 = cukup 

 3 = baik 

 4 = sangat baik 

 

 

No. Aspek 

 

Skor 

1 Isi buku/materi ajar yang dikembangkan 

menggambarkan keterlibatan peserta didik dalam 

belajar secara aktif di kelas. 

1 2 3 4 

2 Pemanfaatan Isi Buku/materi ajar yang 

dikembangkan menggambarkan proses belajar 

kelompok dan atau mandiri bagi peserta didik. 

1 2 3 4 

3 Isi buku/materi ajar yang dikembangkan menyajikan 

isu-isu/permasalahan kaidah nahwiyah (tarkib idlofi 

dan na’ty) yang mendorong untuk dipecahkan oleh 

peserta didik secara kelompok dan atau mandiri. 

1 2 3 4 

4 Tujuan pembelajaran yang dikembangkan dalam 

buku/materi ajar lebih menggambarkan komptensi 

praktis-aplikatif daripada teoretis-analitis. 

1 2 3 4 

5 Kompetensi Dasar yang dikembangkan 

menggambarkan kompetensi peserta didik yang 

relevan dengan topik/pokok bahasan (tarkib idlofi 

dan na’ty). 

1 2 3 4 

6 Kompetensi Dasar yang dikembangkan 

menggambarkan kompetensi peserta didik yang 

relevan dengan topik/pokok bahasan (tarkib idlofi 

dan na’ty). 

1 2 3 4 

7 Indikator yang dikembangkan mengacu pada tujuan 

dan KD. 

1 2 3 4 

8 Kata kerja yang digunakan dalam rumusan indikator 

operasional, jelas, dan dapat diukur. 

1 2 3 4 

9 Srategi pembelajaran yang dikembangkan 

menggambarkan aktivitas kerjasama peserta didik 

dalam suatu kelompok. 

1 2 3 4 

10 Srategi pembelajaran yang dikembangkan 

menggambarkan keterlibatan peserta didik 

mengeksplorasi pengetahuan awalnya untuk 

menemukan pengetahuan barunya. 

1 2 3 4 



 

 

 

 

11 

 

Strategi pembelajaran yang dikembangkan 

menggambarkan aktivitas peserta didik dalam 

memecahkan permasalahan yang berbentuk latihan-

latihan. 

1 2 3 4 

12 

 

Strategi pembelajaran yang dikembangkan lebih 

berbasis pada masalah atau isu-isu atau latihan-

latihan kaidah praktis yang dipecahkan oleh peserta 

didik. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

13 Pendekatan penyajian buku ajar menggambarkan 

kegiatan siswa untuk menemukan 

konsep/definisi/pengertian tentang tarkib idlofi dan 

na’ty. 

    

 

 

Saran-Saran (kualitatif) untuk perbaikan strategi pembelajaran berbasis masalah 

dalam  buku/materi ajar. (bisa ditulis di lembar tersendiri). 

 

1.  ---------------------------------------------------------------------------------------

-- 

      

 ----------------------------------------------------------------------------------------

- 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------

- 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------

- 

 

3. ----------------------------------------------------------------------------------------

- 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

 



 

ANGKET UNTUK  VALIDATOR 

 

PENILAIAN AHLI TERHADAP BUKU/MATERI AJAR TARKIB IDLOFI 

DAN NA’TY  

DENGAN PENDEKATAN PEMBELAJARAN BEBRBASIS MASALAH  

 

 

Bapak/Ibu dimohon memberikan penilaian terhadap materi ajar dengan pendekatan 

pembelajaran berbasis masalah pada buku/materi ajar Tarkib Idlofi dan Na’ty dengan 

melingkari salah satu angka yang tersedia. Penilaian yang anda lakukan tidak terkait 

dengan nilai perkuliahan atau kelulusan.  

Keterangan: 1 = kurang 

 2 = cukup 

 3 = baik 

 4 = sangat baik 

 

 

 

No. Aspek 

 

Skor 

1 Jenis dan ukuran fon Arab yang digunakan dalam 

materi ajar ini cukup terbaca bagi mahasiswa. 

1 2 3 4 

2 Secara konseptual, materi yang dituangkan dalam 

buku/materi ajar benar.   

1 2 3 4 

3 Dari aspek struktur, materi ajar yang dikembangkan 

berterima dan sesuai dengan kaidah.  

1 2 3 4 

4 Penyajian materi ajar memenuhi pengorganisasian 

yang sistematis, runtut, dan memiliki sekuensi yang 

baik.  

1 2 3 4 

5 Latihan-latihan yang terkait dengan tarkib idlofi dan 

na’ty yang dikembangkan relevan dengan tujuan 

dan materi ajar.  

1 2 3 4 

6 Materi ajar tentang tarkib idlofi dan na’ty disajikan 

dengan jelas dan lugas.    

1 2 3 4 

7 Materi tentang tarkib idlofi dan na’ty  yang 

dikembangan merupakan masukan yang mudah 

dipahami (comprehensible input). 

1 2 3 4 

8 Ilustrasi atau contoh-contoh tentang tarkib idlofi dan 

na’ty  yang dikembangkan jelas dan menunjang 

pemahaman mahasiswa. 

1 2 3 4 

9 Ilustrasi atau contoh-contoh tentang tarkib idlofi dan 

na’ty  yang dikembangkan dalam buku ini menarik 

dan mencerminkan kedekatan dengan kehidupan 

sehari-hari. 

1 2 3 4 

10 Materi ajar tentang  tarkib idlofi dan na’ty  lebih 

bersifat praktis dan aplikatif.   

1 2 3 4 

11 Bentuk latihan tentang tarkib idlofi dan na’ty  yang 

dikembangkan variatif. 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

 



 

 

 

Saran-Saran (kualitatif) untuk perbaikan buku/materi ajar. (bisa ditulis di lembar 

tersendiri) 

 

1.  ---------------------------------------------------------------------------------------

-- 

      

 ----------------------------------------------------------------------------------------

- 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------

- 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------

- 

 

3. ----------------------------------------------------------------------------------------

- 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

 

 

 

  



 

 

 

 

ANGKET UNTUK  MAHASISWA 

 

PENILAIAN TERHADAP STRATEGI PEMBELAJARAN BEBRBASIS 

MASALAH DALAM BUKU/MATERI AJAR TARKIB IDLOFI DAN NA’TY  

 

Saudara dimohon memberikan penilaian terhadap strategi pembelajaran berbasis 

masalah pada bukumateri ajar Tarkib Idlofi dan Na’ty dengan melingkari salah satu 

angka yang tersedia dan sekaligus memberikan masukan secara kualitatif. Penilaian 

yang anda berikan tidak ada hubungan dengan nilai hasil belajar atau kelulusan dalam 

perkuliahan. 

Keterangan: 1 = kurang 

 2 = cukup 

 3 = baik 

 4 = sangat baik 

 

 

No. Aspek 

 

Skor 

1 Isi buku/materi ajar yang dikembangkan 

menggambarkan keterlibatan peserta didik dalam 

belajar secara aktif di kelas. 

1 2 3 4 

2 Pemanfaatan Isi Buku/materi ajar yang 

dikembangkan menggambarkan proses belajar 

kelompok dan atau mandiri bagi peserta didik. 

1 2 3 4 

3 Isi buku/materi ajar yang dikembangkan menyajikan 

isu-isu/permasalahan kaidah nahwiyah (tarkib idlofi 

dan na’ty) yang mendorong untuk dipecahkan oleh 

peserta didik secara kelompok dan atau mandiri. 

1 2 3 4 

4 Tujuan pembelajaran yang dikembangkan dalam 

buku/materi ajar lebih menggambarkan komptensi 

praktis-aplikatif daripada teoretis-analitis. 

1 2 3 4 

5 Kompetensi Dasar yang dikembangkan 

menggambarkan kompetensi peserta didik yang 

relevan dengan topik/pokok bahasan (tarkib idlofi 

dan na’ty). 

1 2 3 4 

6 Kompetensi Dasar yang dikembangkan 

menggambarkan kompetensi peserta didik yang 

relevan dengan topik/pokok bahasan (tarkib idlofi 

dan na’ty). 

1 2 3 4 

7 Indikator yang dikembangkan mengacu pada tujuan 

dan KD. 

1 2 3 4 

8 Kata kerja yang digunakan dalam rumusan indikator 

operasional, jelas, dan dapat diukur. 

1 2 3 4 

9 Srategi pembelajaran yang dikembangkan 

menggambarkan aktivitas kerjasama peserta didik 

dalam suatu kelompok. 

1 2 3 4 



10 Srategi pembelajaran yang dikembangkan 

menggambarkan keterlibatan peserta didik 

mengeksplorasi pengetahuan walanya untuk 

menemukan pengetahuan barunya. 

 

 

 

1 2 3 4 

11 

 

Strategi pembelajaran yang dikembangkan 

menggambarkan aktivitas peserta didik dalam 

memecahkan permasalahan yang berbentuk latihan-

latihan. 

1 2 3 4 

12 

 

Strategi pembelajaran yang dikembangkan lebih 

berbasis pada masalah atau isu-isu atau latihan-

latihan kaidah praktis yang dipecahkan oleh peserta 

didik. 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

13 Pendekatan penyajian buku ajar menggambarkan 

kegiatan siswa untuk menemukan 

konsep/definisi/pengertian tentang tarkib idlofi dan 

na’ty. 

    

 

 

Saran-Saran (kualitatif) untuk perbaikan strategi pembelajar berbasis masalah dalam  

buku/materi ajar. (bisa ditulis di lembar tersendiri). 

 

1.  ---------------------------------------------------------------------------------------

-- 

      

 ----------------------------------------------------------------------------------------

- 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------

- 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------

- 

 

3. ----------------------------------------------------------------------------------------

- 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------- 



 


