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MOTTO 
 
 

 

“Be Careful With Your Words, Once They Are 

Said, Sometimes They Can Be Only Forgiven, Not 

Forgotten.” 
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ABSTRAK 

Faiz Mazdha Aufa, Pengembangan Kamus Kamus Pendidikan dan 
Penelitian Indonesia-Arab Arab-Indonesia. Tesis: Yogyakarta. Konsentrasi 
Pendidikan Bahasa Arab. Program Studi Pendidikan Islam. Program Magister. UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019. 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan (reseach and 
development). Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan kamus Indonesia-
Arab Arab-Indonesia khusus istilah-istilah dalam bidang pendidikan dan penelitian 
serta mengetahui validasi atau penilaian atas produk tersebut dari validator ahli 
materi dan desain. 

Untuk mengetahui kelayakan produk tersebut, penulis menggunakan skala 
likert dengan kategori nilai : sangat baik (SB), baik (B), cukup (C), kurang (K), 
sangat kurang (SK). Penilaian dilakukan oleh ahli materi, ahli desain serta 30 
mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga sebagai responden. 

Hasil penelitian ini berupa produk kamus yang berjudul Kamus Indonesia-
Arab, Arab Indonesia Tematik Istilah Khusus Pendidikan dan Penelitian. Istilah-
istilah dalam kamus ini khusus istilah dalam lingkup pendidikan dan penelitian. 
Adapun komponen kamus terdiri dari : (1) sampul, (2) pendahuluan, (3) petunjuk 
penggunaan kamus, (4) daftar isi, (5) tema pendidikan, (6) tema penelitian, (7) 
Arab-Indonesia, (8) daftar pustaka.  

Hasil uji kelayakan produk diperoleh nilai dan interpretasi sebagai berikut : 
(1) ahli materi 1 diperoleh nilai rata-rata 86.6% dengan interpretasi Sangat Layak, 
(2) ahli materi 2 diperoleh nilai rata-rata 93.3% dengan interpretasi Sangat Layak 
(3) rata-rata nilai ahli desain 66.6% dengan interpretasi Layak, (4) rata-rata nilai 
pada uji coba kelas kecil 84.5% dengan interpretasi Sangat Layak, (5) rata-rata nilai 
pada uji coba kelas besar 88.58% dengan interpretasi Sangat Layak. Adapun rata-
rata penilaian keseluruhan 83.1 % dengan interpretasi Sangat Layak. Dengan 
demikian, produk penelitian yang berupa Kamus Indonesia-Arab Arab Indonesia 
Tematik Istilah Khusus Pendidikan dan Penelitian layak untuk dipublikasikan. 

Kata kunci : Pengembangan, Kamus, Kamus Tematik, Pendidikan, Penelitian, 
Indonesia-Arab, Arab-Indonesia 
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 التجريد

- عريبعريب-اندونيسي يو البحث يالتعليمتطوير املعجم " ،فائزمزدى اوىف

الرتبوية لية العلوم كماجستري تعليم اللغة العربّية,  . حبث املاجستري : يوكياكر'. اندونيسي

   ٢٠١٩ االسلمية احلكومية كاليجاكا و ;هيل املعلمني جامعة سنان

هذا البحث نوع من البحث و التطّور.  كان اهداف هذا البحث لتطوير املعجم 

لتعليم و اندونيسي اخلصوصّي ىف اصطالح ا-عريب عريب-املوضوعّي املعاصرّي اندونيسي

  البحث ومعرفة تصديقه.

) , جيد SBبتقدير : جيد جّدا ( مقياس ليكرت ملعرفة جدادتهتستخدم الكاتبة 

 )SK), \قص جّدا (K), \قص (C(), كفاية (

التقييم قامة  انّ .عربيةال املهارة اللغة ،الكفاءة  ،العقاب ،الثوابالكلمة املفتاحية : 

وم الرتبوية لية العلكخببري املادة و خبري التصميم وكذالك ثالثون طالب تعليم اللغة العربّية  

 كااملستجيبني.  االسلمية احلكومية كاليجاكا و ;هيل املعلمني جامعة سنان

-عريب عريب-جمموع املوضوعّي املعاصرّي اندونيسينتيجة هذا البحث هي نتائج 

) عالف, ١اندونيسي اخلصوصّي ىف اصطالح التعليم و البحث. يشمل هذا اkموع : (

 )٦, (موضوع الرتبية )٥) حمتوqت, (٤اkموع, ( ) إرشادات استخدام٣) مقّدمة, (٢(

  .قائمة املرجاع) ٨, (اندونيسي-عريب) ٧, (موضوع البحث

بتأويل  ٨٦ %: ١خبري املادة ) ١: (هذا اkموع   جدارةنتيجة و ;ويلة من اختبار 

) خبري ٣( ,بتأويل "مستحسن جدا" ٩٣ % : ٢) خبري املادة ٢, ("مستحسن جدا" 

قيمة املتوّسطة من التجربة ىف الفصل الصغري ) ٤( بتأويل "مستحسن", ٦٦ % :التصميم 

) قيمة املتوّسطة من التجربة ىف الفصل الصغري ٥بتأويل "مستحسن جدا", (  ٨٤٫٥ %:
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 دارةاختبار اجلبتأويل "مستحسن جدا". وكان قيمة املتوّسطة من مجيع   ٨٨٫٥٤: % 

املعجم املوضوعّي املعاصرّي فلذالك,  بتأويل "مستحسن جدا".  ٨٣٫١ % هي

  .نشرصاحل ل  اندونيسي اخلصوصّي ىف اصطالح التعليم و البحث-عريب عريب-اندونيسي

  

عريب -تطوير املعجم,  املعجم املوضوعّي, املعجم املعاصرّي, اندونيسيالكلمة املفتاحّية : 

  اندونيسي-عريب

  

  

   



xv 
 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang dipakai dalam penyusunan 

Skripsi ini adalah sebagai berikut: 

A. Berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987.   

B. Untuk kata-kata yang berasal dari bahasa Arab yang sudah lazim digunakan 

dalam bahasa Indonesia, ditulis tanpa transliterasi. Misalnya: Allah, 

Rasulullah, Syi'ah dan lain sebagainya. 

Adapun daftar huruf-huruf dan transliterasinya dengan huruf latin adalah 

sebagai berikit: 

  

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

  ا

  ب

  ت

  ث

  ج

  ح

  خ

  د

  ذ

  ر

Alif 

ba’ 

ta’ 

sa’ 

jim 

ha’ 

kha 

dal 

żal 

Tidak dilambangkan 

b 

t 

 ׁ ◌s 

j 

h 

kh 

d 

ż 

Tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik di atas) 

je 

ha (dengan titik di bawah) 

ka dan ha 

de 

zet (dengan titik di atas) 
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  ز

  س

  ش

  ص

  ض

  ط

  ظ

  ع

  غ

  ف

  ق

  ك

  ل

  م

  ن

  و

  ه

  ء

 ي

ra’ 

zai 

sin 

syin 

shad 

dad 

ta 

za 

‘ain 

gain 

fa 

qaf 

kaf 

lam 

mim 

nun 

waw 

ha’ 

hamzah 

r 

z 

s 

sy 

s 

d 

t 

z 

‘ 

g 

f 

q 

k 

l 

m 

n 

w 

h 

‘ 

er 

zet 

es 

es dan ye 

es (dengan titik di bawah) 

de (dengan titik di bawah) 

te  (dengan titik di bawah) 

zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik 

ge 

ef 

qi 

ka 

‘el 

‘em 

‘en 

w 

ha 

apostrof 
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ya Y ye 

 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap 

  #"!ددة

 %ّدة

ditulis 

ditulis 

Muta’addidah 

‘iddah 

 

C. Ta’ marbutah di Akhir Kata ditulis h  

&#'(  

&)%  

  'را#& ا-و,+*ء

 ز'*ة ا,/طر

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

Hiah 

'illah 

Karāah al-auliyā' 

Zaāh al-fitri 

 

D. Vokal Pendek 

__ َ◌___ 

 1!ل

_____ 

 ِ◌ 

 ذ'ر

___ُ__ 

 +ذھب

fathah 

 

asrah 

 

 

daah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A 

fa’ala 

i 

 

żuira 

u 

yażhabu 

 

E. Vokal Panjang 
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1 

 

2 

 

3 

 

4 

Fathah + alif 

 5*ھ(+&

Fathah + ya’ mati 

 678" 

Kasrah + ya’ mati 

 'ر+م

Dammah + wawu mati 

 1روض

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

Ā 

jāhiliyyah 

ā 

tansā 

i 

ari 

ū 

furūd 

 

F. Vokal Rangkap 

1 

 

2 

Fathah + ya’ mati 

 9+8'م

Fathah + wawu mati 

 :ول

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

Ai 

bainau 

au 

qaul 

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan 

Apostrof 

 اا8"م

 ا%ّدت

 ,>ن ;'ر"م

ditulis 

ditulis 

ditulis 

a’antu 

u’iddat 

la’in syaartu 
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H. Kata Sandang Alif + Lam 

Diikuti huruf Qamariyyah maupun Syamsiyyah ditulis dengan 

menggunakan huruf "al". 

 ا,=ران

 ا,=+*س

 ا,7#*ء

 ا,;#س

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

al-Qur’ān 

al-Qiyās 

al-Saā’ 

al-Sya 

 

 

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

 Ditulis menurut penulisannya. 

 ذوى ا,/روض

 اھل ا,87&

ditulis 

ditulis 

żawi al-furūd 

ahl al-sunnah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab selayaknya dapat menuangkan 

pikirannya dalam bentuk karya ilmiah ataupun tulisan yang lain dengan 

menggunakan bahasa Arab. Karena hal tersebut merupakan cerminan dari dirinya 

yang tengah menempuh pendidikan terutama Pendidikan bahasa Arab. Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Kaijaga merupakan jurusan yang sangat 

menganjurkan mahasiswanya untuk menggunakan bahasa Arab dalam penyusunan 

skripsi. Namun masih banyak mahasiswa yang tetap menggunakan bahasa 

Indonesia dalam penyusunan skripsi.  

Data statistik menunjukan bahwa skripsi berbahasa Arab hanya berjumlah 

41 skripsi dari keseluruhan skripsi jurusan Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan 

Kaijaga yang berjumlah 954 skripsi,1 yang berarti persentasenya hanya sekitar 

4,3%. Hal tersebut tentu menimbulkan pertanyaan besar, mengapa mahasiswa  

jurusan Pendidikan Bahasa Arab yang seharusnya sudah menguasai bahasa tersebut 

justru tidak mengunakannya dalam tugas akhir. 

Terdapat problematika mengapa permasalahan tersebut terjadi. 

Berdasarkan survey yang telah penulis lakukan, terdapat problem linguistik dan 

nonlinguistik yang dihadapi oleh mahasiswa tersebut. Dari 73 responden, diperoleh 

                                                           
1 Hasil penghitungan manual skripsi mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta 4 Maret 2019, karena tidak tersedianya data statistic skripsi berdasarkan bahasa 
di repository Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 



 
 

2 
 
 

persentase sebagai berikut : 46% kurang menguasai tata bahasa, 37% kurang 

kosakata, dan 17% alasan non linguistik/lain-lain.  

Persoalang tata bahasa sudah begitu banyak metode atau buku yang 

memberikan alternative untuk mempermudah mempelajari tata bahasa Arab, tetapi 

pada permasalahan kosakata, mahasiswa tidak memiliki perbendaharaan kosakata 

bahasa Arab yang cukup serta kesulitan menentukan bahasa Arab yang tepat untuk 

istilah tertentu yang berhubungan dengan penelitian dan bidang studinya yakni 

pendidikan.2  

Menurut Tarigan, kualitas ide-ide keterampilan berbahasa seseorang 

bergantung kepada kuantitas dan kualitas kosakata yang dimilikinya. Semakin 

banyak kosakata yang dimiliki seorang pembelajar maka semakin besar pula 

kemungkinan untuk terampil berbahasa. Dengan kata lain penggunaan kosakata 

yang relatif terbatas baik dari segi kuantitas dan kualitas akan menjadi penghambat 

dalam menangkap dan mengungkapkan ide atau gagasan secara logis, sistematis, 

dan tuntas.3 Dengan kehadiran kamus bahasa Arab beserta berbagai bentuknya 

tentu saja menjadi sarana untuk meningkatkan penguasaan pembelajar terhadap 

kosakata. Seseorang yang memiliki perbendaharaankata yang sangat terbatas akan 

sulit untuk menyampaikan maksud dan keinginannya serta tidak mampu 

mengeluarkan ide-ide dan hasil pikiran.4 

                                                           
2 Survei periode 5 Maret – 12 Maret 2019. 

3 Tarigan, H.G. Pengajaran Kosakata, (Bandung: Angkasa, 1989),  hlm. 2-3. 

4 Besse Wahida, “Kamus Bahasa Arab Sebagai Sumber Belajar”, dalam Jurnal At-Turats, 
Vol 11, Nomor 1, 2017, hlm.59. 
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Dengan kamus mahasiswa dapat menemukan berbagai kata yang akan 

digunakan beserta dengan terjemahannya dalam bahasa Arab. Namun 

permasalahan kembali muncul, dimana kamus-kamus konvensional yang beredar 

di pasaran begitu tebal dan memiliki arti yang luas, serta spesifikasi kamus tersebut 

tidak mengarah pada bidang pendidikan dan penelitian, sehingga kurang efektif dan 

efisien jika digunakan. Peneliti belum menemukan kamus Indonesia-Arab Arab-

Indonesia yang khusus istilah-istilah pendidikan dan penelitian. 

Dari problematika tersebut, maka peneliti merasa perlu untuk 

mengembangkan Kamus Pendidikan dan Penelitian Indonesia-Arab Arab-

Indonesia. Dengan penelitian yang akan dilakukan, diharapkan dapat memberikan 

kontribusi nyata dalam bidang penelitian dan pendidikan bahasa Arab. Selain itu, 

penulis berharap hasil penelitian yang akan dilakukannya ini dapat menjadi rujukan 

bagi para pelajar dan pendidik Bahasa Arab untuk lebih teliti dalam menggunakan 

istilah-istilah yang berkaitan dengan penelitian dan pendidikan berbahasa Arab.  

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah penulis uraikan tersebut, maka 

kajian penelitian ini akan dirumuskan sebagai berikut : 

1. Mengapa Kamus Pendidikan dan Penelitian Indonesia-Arab Arab-Indonesia 

perlu disusun? 

2.  Bagaimana langkah-langkah penyusunan Kamus Pendidikan dan Penelitian 

Indonesia-Arab Arab-Indonesia? 

3. Bagaimana hasil validasi Kamus Pendidikan dan Penelitian Indonesia-Arab 

Arab-Indonesia?  
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ini alah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui langkah-langkah penyusunan Kamus Pendidikan dan 

Penelitian Indonesia-Arab Arab-Indonesia. 

2. Untuk mengetahui hasil validasi Kamus Pendidikan dan Penelitian Indonesia-

Arab Arab-Indonesia.  

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sekurang-

kurangnya dapat berguna bagi dunia pendidikan dan penelitian. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Menambah wawasan Peneliti mengenai dunia perkamusan untuk 

selanjutnya dapat dijadikan acuan dalam bersikap dan berperilaku. 

b. Bagi Lembaga 

1. Sebagai masukan yang membangun bagi pengajar serta pembimbing 

guna meningkatkan kualitas lembaga pendidikan, dan sebagi acuan 

penentuan kebijakan mengenai penerapan skripsi berbahasa arab. 

2. Dapat menjadi pertimbangan untuk diterapkan dalam dunia pendidikan 

pada lembaga lain sebagai solusi terhadap permasalahan yang ada. 
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c. Bagi Ilmu Pengetahuan 

1. Menambah khazanah keilmuan tentang istilah khusus penelitian dan 

pendidikan ketika diterapkan dalam pembuatan skripsi atau laporan 

phasil penelitian berbahasa Arab. 

2. Sebagai bahan referensi dalam ilmu pendidikan sehingga dapat 

memperkaya dan menambah wawasan. 

 

d. Bagi Peneliti Berikutnya 

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan 

lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis. 

D. Spesifikasi Produk Penelitian 

Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah produk kamus 

tematik Indonesia-Arab Arab-Indonesia khusus istilah-istilah pendidikan dan 

penelitian. Adapun spesifikasinya sebagai berikut : 

1. Kamus Indonesia-Arab  

2. Kamus Arab-Indonesia 

3. Kamus Tematik Pendidikan dan Penelitian 

4. Berupa kamus cetak  

5. Kamus disusun secara alfabetis 

6. Ukuran kamus A5 (14.8cm x 21.0cm) 

7. Menggunakan kertas HVS 70gr 

8. Terdiri dari ix + 372 halaman 

9. Cover laminasi doff 
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E. Tinjauan Pustaka 

Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti berupaya untuk melakukan kajian 

terhadap hasil penelitian sebelumnya yang sudah ada, bertujuan untuk menghindari 

adanya plagiasi serta pengulangan dari hasil penelitian sebelumnya. Hasil-hasil 

penelitian terdahulu yang relevan dengan tema yang peneliti angkat antara lain : 

Pertama, skripsi yang berjudul “Perancangan Kamus Tematis Bergambar 

Indonesia-Arab Untuk Anak-Anak SD/MI” yang disusun oleh Yuli Widyarini, 

Program Studi Desain Komunikasi Visual, jurusan Seni dan Desain, Fakultas 

Sastra, Universitas Negeri Malang.5 Permasalahan yang dirumuskan adalah 

diperlukan kamus tematis bergambar Indonesia-Arab yang cocok untuk anak-anak 

yaitu kamus yang membutuhkan kosakata sehari-hari, kosakata yang sederhana dan 

bergambar full colour. Hal ini bertujuan untuk menarik minat anak-anak dalam 

belajar bahasa Arab dan memudahkan anak dalam menghafal kosakata bahasa 

Arab. 

Penelitian pengembangan ini menggunakan model prosedural dan 

terdeskripsi langkah-langkah kerjanya. Model yang digunakan adalah model 

rasional. Dalam model perancangan Rasional, langkah-langkah perancangan 

dilakukan secara sistematik dan terstruktur,berurutan dari awal sampai akhir. 

Kamus yang dihasilkan ini belum diuji coba, maka disarankan agar dilakukan 

pengujian untuk diketahui keefektifannya.  

                                                           
5Yuli Widyarini, “Perancangan Kamus Tematis Bergambar Indonesia-Arab Untuk 

Anak-Anak SD/MI” Skripsi Program Studi Desain Komunikasi Visual, jurusan Seni dan Desain, 
Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang, 2010. 
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Kedua,tesis yang berjudul“Pengembangan Kamus Bahasa Arab Untuk 

Siswa Madrasah di Madrasah Tsanawiyah Alfatah dan Madrasah Aliyah  

Khozinatul ulum Blora” yang disusun Siti Nur Rosyidah, Konsentrasi Pendidikan 

Bahasa ArabProgram Pasca Sarjana UIN Suna Kalijaga Yogyakarta6.  

Penelitian ini memaparkan prosedur atau langkah langkah penyusunan 

kamus bahasa Arab untuk siswa madrasah kemudian mencari nilai validasi dari para 

ahli materi dan penulis mencari nilai validasi dari para siswa setelah 

mempraktekkan pembelajaran di kelas. Penelitian ini bersifat penelitiam 

pemgembangan. 

Ketiga, tesis yang berjudul “Memperkaya Kosakata Dengan 

Menggunakan Kamus Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca” yang disusun 

Shofi Fikri, Magister Pendidikan Bahasa Arab UIN Maulana Malik Ibrahim 

Malang.7 Tesis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas 

memperkaya kosakata dengan menggunakan kamus untuk meningkatkan 

kemampuan membaca siswa yang dibuat oleh guru. 

Berdasarkan dari tinjauan pustaka yang telah dilakukanterhadap penelitian 

serupa, penelitian yang akan dilakukan ini berbeda dari segi produk. Kamus yang 

akan peneliti susun adalah sebuah kamus yang memfokuskan entri kata yang 

                                                           
6Siti Nur Rosyidah, “Pengembangan Kamus Bahasa Arab Untuk Siswa Madrasah di 

Madrasah Tsanawiyah Alfatah dan Madrasah Aliyah  Khozinatul ulum Blora” tesis Konsentrasi 
Pendidikan Bahasa Arab  Program Pasca Sarjana UIN SunaN Kalijaga Yogyakarta, 2010. 

7Shofi Fikri, “Memperkaya Kosakata Dengan Menggunakan Kamus Untuk 
Meningkatkan Kemampuan Membaca”, Tesis Magister Penndidikan Bahasa Arab UIN Maulana 
Malik Ibrahim Malang, 2011 
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berkaitan dengan istilah kontemporer yang difokuskan pada istilah-istilah 

pendidikan dan penelitian. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

Research and Development (RnD). Penelitian dan pengembangan atau 

Research and Development (RnD) adalah sebuah strategi atau metode 

penelitian yang cukup ampuh memperbaiki praktik.8 Penelitian dan 

pengembangan merupakan suatu proses atau langkah-langkah untuk 

mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah 

ada dan dapat dipertangganungjawabkan. 

Produk yang dihasilkan dari penelitian Research and Development 

(RnD) dapat berupa perangkat keras maupun perangkat lunak. Perangkat keras 

misalnya buku, modul, alat bantu pembelajaran di kelas atau laboratorium, dan 

sebagainya. Sedangkan perangkat lunak meliputi program komputer, 

pengolahan data, pembelajaran di kelas, bimbingan, evaluasi, manajemen, dan 

lain sebagainya. Adapun hasil dari penelitian ini berupa kamus cetak. 

2. Model  Pengambangan Penelitian 

Model pengembangan yang peneliti gunakan adalah model Borg & 

Gall, dengan tahapan sebagai berikut : 

a. Research and information collecting. 

                                                           
8Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian TindakanBandung: Remaja Rosda 

Karya, 2006), hlm.164. 
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b. Planning. 

c.  Develop prelminary form of product. 

d. Preliminary field testing. 

e.  Main product revision. 

f. Main field testing. 

g. Operational product revision. 

h.  Operational field testing. 

i. Final product revision. 

j. Dissemination and implementation.9 

 
Bagan 1.1 

Metode Research and Development (R&D)10 

 

                                                           
9 Walter R. Borg & M.D. Gall, Educational research: An introduction, (New York: 

Longman, 1989), hln. 775. 

10 Sugiyono, Metode Penelitian Kuatitatif, Kualitatif, R&D, (Bandung : Alfabeta, 2010), 
hlm.298 
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3. Prosedur Pengembangan 

Prosedur pengembangan yang akan penulis lakukan adalah sebagai 

berikut : 

a. Potensi dan Masalah. Penelitian dan pengembangan ini dilakukan karena 

belum ditemukannya kamus tematik Indonesia-Arab Arab-Indonesia 

khusus istilah-istilah pendidikan dan penelitian. 

b. Mengumpulkan Informasi/Data. Data atau informasi untuk pengembangan 

kamus ini diperoleh dari analisis kebutuhan dan berbagai literatur. 

c. Desain Produk. Hasil akhir dari penelitian ini adalah kamus tematik 

Indonesia-Arab Arab-Indonesia khusus istilah-istilah pendidikan dan 

penelitian. 

d. Validasi Desain. Validasi desain dilakukan untuk menilai serta mengoreksi 

produk yang dihasilkan oleh ahli di bidangnya, dalam hal ini peneliti 

melibatkan dua ahli sebagai validator yaitu ahli materi dan ahli desain. 

e. Revisi I. Setelah produk dinilai dan dikoreksi oleh validator, selanjutnya 

penulis melakukan perbaikan sesuai koreki dari validator. 

f. Uji Coba I. Langkah selanjutnya yaitu uji coba lapangan. Uji coba I ini 

dilakukan pada sample terbatas atau kelas kecil. 

g. Revisi II. Setelah uji coba I, revisi kembali dilakukan sesuai dengan kritik, 

saran serta masukan dalam uji coba I. 

h. Uji Coba II. Produk diujicobakan kembali setelah dilakukan revisi. Uji 

coba ini dilakukan pada kelas besar  seta dilakukan penilaian untuk 

mengetahuan kekurangan guna perbaikan lebih lanjut. 
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i. Revisi Produk Akhir. Setelah diujicobakan kembali dan ditemukan 

kekurangan serta kelemahan, maka produk direvisi kembali untuk 

penyempurnaan. 

j. Cetak Produk. Langkah terakhir adalah pencetakan produk setelah 

diujicoba dan dinyatakan layak. 

4. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dalam pengembangan kamus tematik Indonesia-

Arab Arab-Indonesia khusus istilah-istilah pendidikan dan penelitian ini adalah 

mahasiswa Pendidikan Bahasa Arab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

5. Objek Penelitian  

Objek penelitian dalam pengembangan kamus tematik Indonesia-

Arab Arab-Indonesia khusus istilah-istilah pendidikan dan penelitian ini adalah 

kosakata pendidikan dan penelitian. 

6. Jenis Data 

Untuk mengetahui kualitas produk yang dikembangkan, maka 

diperlukan data kuantitatif berupa skor tanggapan tentang kualitas produk dari 

ahliu desain dan materi serta mahasiswa. Skor penilaian ini meliputi aspek 

materi, penyajian dan desain. 

7. Teknik  Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian 

dan pengembangan ini adalah observasi dan angket. 

a. Observasi 
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Metode observasi digunakan untuk mengetahui keadaan melalui 

pengamatan dan pencatatan perilaku subjek uji coba.11 

b. Angket 

Angket yaitu beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh 

subjek penelitian.12 Tujuan dari angket adalah untuk memperoleh data 

yang berkaitan dengan validasi kualitas kelayakan produk menurut ahli 

materi, design, dan mahasiswa. Adapun bentuk angket yang akan penulis 

sajikan adalah dengan skala likert. 

 Berikut kisi-kisi angket yang akan peneliti kembangkan : 

1) Isi, yang secara umum meliputi : 

a) Mudah digunakan  

b) Kosakata yang tertera sesuai dengan istilah-istilah dalam bidang 

pendidikan dan penelitian 

c) Kebenaran isi yang disajikan 

d) Ketepatan gramatika 

e) Kesesuaian antara bahasa Indonesia dan Bahasa Arab 

f) Kelengkapan kosakata  

g) Kemudahan pencarian makna kata-kata yang diinginkan karena 

disusun alfabetis berdasarkan bunyi 

                                                           
11 Endang Multyaningsih, Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan, (Bandung : 

Alfabeta, 2014), hlm.26 

12 Ibid, hlm.28 



 
 

13 
 
 

h) Memberikan kemudahan mahasiwa Pendidikan Bahasa Arab 

dalam menyususn skripsi berbahasa Arab   

i) Ketepatan klasifikasi tema 

2) Desain/tampilan, meliputi : 

a) Desain kamus menarik  

b) Tulisan jelas dan mudah dibaca 

c) Cover 

d) Penggunaan Font (jenis dan ukuran) 

e) Layout, tata letak 

f) Urutan alfabetis sudah tepat 

g) Pedoman penggunaan dan pencarian kata 

h) Penomoran halaman 

i) Ukuran kamus 

j) Cetakan jelas 

k) Pengetikan akurat 

l) Kualitas jilid 

m) Kualitas kertas 

n) Kamus mudah dibuka 

o) Kemudahan pencarian makna kata-kata yang diinginkan karena 

disusun alfabetis berdasarkan bunyi 

8. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

deskriptif kuantitatif. Data yang diperoleh melalui angket untuk menguji 
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validitas produk yang dikembangkan, kemudian dianalisis dengan 

menggunakan skskala likert sederhana.13 Adapun langkah-langkahnya adalah 

sebagai berikut : 

a. Data berupa skor penilaian diubah menjadi data interval. Dalam angket 

disediakan lima pilihan untuk memberikan tanggapan terhadap kualitas 

produk yang dikembangkan yaitu ; sangat layak (5), layak (4), cukup layak 

(3), tidak layak (2), sangat tidak layak (1).  

Berikut konversi data kuantitatif menjadi data kualitatif menggunakan 

aturan yang dikembangkan oleh Sugiono.14 : 

Tabel 1.1 
Konversi data kuantitatif ke data kualitatif dengan skala 5 

Nilai Skor Kriteria 

5 4.50 - 5.00 Sangat Baik 

4 4.01 - <4.50 Baik 

3 3.01 - <4.01 Cukup Baik 

2 2.01 - <3.01 Kurang Baik 

1 1.01 - < 2.01 Tidak Baik 

 

 

 

 

                                                           
13 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D), (Bandung : Alfabeta, 2015), hlm.134. 

14 Ibid, hlm. 329-339 
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Untuk menghitung skor rata-rata dalam penilaian produk, 

digunakan rumus sebagai berikut : 

Tabel 1.2 
Rumus menghitung rata-rata 

Adapun kriteria interpretasi skor yang diperoleh adalah sebagai berikut : 

0% - 20%  = Sangat Tidak Layak 

21% - 40%  = Tidak Layak 

41% - 60%   = Cukup Layak 

61% - 80%   = Layak 

81% - 100%   = Sangat Layak 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab dengan 

uraian sebagai berikut : 

 BAB I adalah pendahuluan yang berisi permasalahan yang dibahas dalam 

penelitian ini, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, spesifikasi produk, kajian pustaka, kerangka teori, metode 

penelitian, sistematika pembahasan. 

R =
�

SM
× 100% 

Keterangan : 

R = Rata-rata respon 

S = Jumlah skor yang dicapai 

SM = Skor Maksimal 
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BAB II membahas tentang kajian teoritik, disana akan dipaparkan 

beberapa hal seperti definisi leksikologi dan leksikografi, definisi kamus, fungsi 

kamus, jenis-jenis kamus, serta sistematika penyususnan kamus. 

BAB III membahas profil tempat penelitian 

BAB IV membahas prosedur penelitian, penyajian dan desain produk, 

serta analisis data hasil penelitian 

BAB V yaitu penutup yang berupa keasimpulan dan saran 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Pengembangan kamus tematik kontemporer Indonesia-Arab Arab-

Indonesia khusus istilah-istilah pendidikan dan penelitian. dilakukan 

melalui beberapa tahapan yaitu : menemukan potensi masalah, 

pengumpulan data, analisis kebutuhan, desain produk, validasi produk 

oleh ahli, revisi produk, uji coba pada kelas kecil, revisi produk, uji coba 

pada kelas besar, dan revisi produk akhir. 

2. Hasil penelitian ini adalah kamus tematik kontemporer Indonesia-Arab 

Arab-Indonesia khusus istilah-istilah pendidikan dan penelitian. berupa 

kamus cetak berukuran A5 (14.8cm x 21.0cm) yang disusun secara 

alfabetis. Adapun kamus tersebut terdiri dari (1) sampul, (2) pendahuluan 

(3) petunjuk penggunaan kamus (4) daftar isi (5) Indonesia-Arab (6) Arab-

Indonesia (7) tematik (8) daftar pustaka. 

3. Uji kelayakan produk dilakukan oleh ahli materi, ahli design, dan uji coba 

pada kelas kecil dan kelas besar. Adapun hasil penilaian dari (1) ahli materi 

1 diperoleh nilai rata-rata 86.6% dengan interpretasi Sangat Layak, (2) ahli 

materi 2 diperoleh nilai rata-rata 93.3% dengan interpretasi Sangat Layak 

(3) rata-rata nilai 66.6% dengan interpretasi, (4) rata-rata nilai pada uji 

coba kelas kecil 84.5% dengan interpretasi Sangat Layak, (5) rata-rata nilai 

pada uji coba kelas besar 88.58% dengan interpretasi Sangat Layak. 

Terjadi peningkatan nilai rata-rata dari uji coba pertama pada kelas kecil 
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dan uji coba kedua pada kelas besar sebanyak 4.08%. Adapun rata-rata 

penilaian keseluruhan adalah 83.1% dengan interpretasi Sangat Layak. 

Dari hasil penilaian para ahli dan uji coba Kamus Tematik Kontemporer 

Indonesia-Arab, Arab-Indonesia Khusus istilah Pendidikan dan Penelitian 

dapat disimpulkan bahwa produk tersebut layak untuk dipublikasikan. 

 

B. SARAN 

Beberapa saran dari peneliti berdasarkan penelitian yang telah dilakukan 

adalah : 

1. Untuk Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga mungkin perlu 

mencantumkan data statistic tugas akhir berdasarkan bahasa yang 

digunakan oleh mahasiswa. 

2. Dengan adanya kamus ini diharapkan mahasiswa dapat membuat 

tulisan-tulisan atau karya ilmiah berbahasa Arab sehingga dapat 

menunjang karir akademik mahasiswa serta mengaplikasikannya. 

3. Peneliti berharap dengan adanya kamus ini dapat mempermudah 

mahasiswa dalam pembelajaran serta produktivitas mahasiswa. 
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