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ABSTRAK 

 

Bahasa Arab bukan hanya sebagai sebagai bahasa asing dalam kehidupan 

ranah internasional namun sebagai salah satu bahasa komunikasi masyarakat yang 

cukup berperan. Kosa kata bahasa Arab merupakan satuan terkecil yang 

menentukan kekuatan Bahasa. Kosa kata bahasa Arab memiliki dua kedudukan 

penting dalam kehidupan yaitu pertama sebagai sumber ilmu kebahasaan yang 

akan membantu penguasaan bahasa asing dan kedua sebagai sarana yang akan 

membantu pemahaman ajaran agama Islam. Penelitian ini bertujuan untuk 

merancang media pembelajaran mengenai kosa kata bahasa Arab untuk anak TK 

usia 4-6 tahun dengan edisi tumbuhan dan hewan. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif. Hasil dari 

penelitian ini adalah berupa buku aktivitas menggunakan teknik digital vector 

mengenai pembelajaran kosa kata bahasa Arab pada anak usia 4-6 tahun dengan 

keyword attractive  sebagai dasar dari konsep perancangan. Keyword attractive 

memiliki arti yaitu sesuatu yang menarik, sesuatu yang mampu menciptakan 

sebuah aksi, aksi tersebut yang berupa berbagai macam aktivitas seperti menulis, 

menempel stiker, membaca dan lain-lain. Keyword attractive berhubungan dengan 

keyword playful, keyword playful inilah yang diimplementasikan kedalam warna 

dari media utama berupa buku aktivitas dan media pendukung berupa poster, x-

banner, pin, gantungan kunci akrilik, spidol, drawstring bag dan stiker. 

Kata Kunci : Kosa Kata Bahasa Arab, Buku Aktivitas, Teknik Digital Vector, 

Anak Usia 4-6 Tahun 
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BAB 1 

PENDAHULUAN  

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan oleh pendidik melalui tahap 

bimbingan, pengajaran dan latihan untuk melatih peserta didik.  Pendidikan tidak 

lepas dari peran guru dan orang tua. Guru memiliki fungsi dalam proses belajar 

mengajar untuk menyampaikan sebuah materi pelajaran dan mendidik siswa 

menjadi pribadi yang mempunyai akhlak yang mulia. Menurut KBBI pendidikan 

mempunyai kata dasar yaitu didik yang mempunyai arti memberi arahan, 

bimbingan, ajaran, dan bimbingan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. 

Indonesia mengalami krisis pendidikan, hal ini dibuktikan dengan data dari 

UNESCO tahun 2000, Indonesia mengalami penurunan indeks pengembangan 

manusia dengan urutan ke-109. Penyebab rendahnya pendidikan di Indonesia 

menurut Barbara Malina yang bertanggung jawab sebagai komisi UNESCO 

Jerman dalam bidang pendidikan, menyatakan bahwa terjadi karena kondisi guru 

dan kualitas pelajaran. Dua ratus lima puluh juta anak di dunia tidak memperoleh 

kemampuan dasar membaca dan menghitung walaupun telah bersekolah selama 

empat tahun. UNESCO juga menyatakan bahwa banyak guru di berbagai daerah 

di dunia membutuhkan pendidikan, baik pendidikan lanjutan dan kemudahan 

akses dalam materi pelajaran dengan gaji yang sesuai.  

Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan pendidikan yang diberikan 

kepada anak usia 0-6 tahun. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 
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Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional bahwa pendidikan anak usia dini 

dilakukan sebelum jenjang pendidikan sekolah dasar. Program pendidikan anak 

usia dini mencakup program mendidik anak dari lahir hingga usia delapan tahun 

untuk memunculkan perkembangan kecerdasan, emosional, bahasa, sosial dan, 

pembelajaran fisik anak (Kostelnik, 2017: 3). Kelompok usia 4-6 tahun 

merupakan usia anak TK. Program pendidikan anak TK di Indonesia ada dua 

macam pendidikan TK swasta dan TK Islam. Pendidikan pada anak usia dini 

khusunya TK, mengalami penurunan hal ini disampaikan oleh Bu Wiwin selaku 

kepala sekolah TK Nurul Amin Surabaya, karena adanya perbaikan kurikulum 

serta kurangnya guru dengan pendidikan lanjutan atau khusus. Kurikulum pada 

pendidikan anak usia dini menggunakan kurikulum 2013 menurut Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014.  

Perencanaan dalam suatu proses pembelajaran sangat penting untuk 

menentukan keberhasilan dalam suatu proses belajar mengajar. Dalam pendidikan 

TK Islam tidak hanya bermain melainkan juga terdapat proses belajar mengajar, 

salah satunya adalah belajar Bahasa Arab. Dalam  mengajarkan pelajaran Bahasa 

Arab terdapat beberapa kendala seperti kurangnya guru dengan keahlian khusus, 

dan keterbatasan media pembelajaran. 

Bahasa merupakan komponen aset yang berharga. Aset ini perlu dibudayakan 

komunitas atau bangsa yang hanya berbicara dalam satu bahasa, dari generasi ke 

generasi. Anak usia dini telah memperoleh pengetahuan tentang bahasa yang 

digunakan untuk berinteraksi dengan orang lain yang disebut dengan genderlect 

(Kostelnik, 2017: 15). Menurut Owens, 2001 dalam Marjorie J. Kostelnik, 
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memaparkan bahwa anak usia TK, laki-laki maupun perempuan cenderung 

membicarakan topik yang berbeda. Anak usia 4-6 tahun lebih sering memiliki 

interaksi dengan buku cerita dengan beragam teks yang akan membuat anak 

memahami bahasa. Untuk menjadi komunikator yang efektif anak harus 

memperoleh kemampuan dalam menggunakan bahasa yang baik Bahasa lisan atau 

tulis. Bahasa lisan tulis memiliki bentuk reseptif dan ekspresif. Proses 

mendengarkan dan membaca adalah bentuk kemampuan bahasa reseptif, 

sedangkan berbicara dan menulis adalah bentuk ekspresif. Proses bahasa lisan 

menjadi semakin baik dan luas sejalan dengan pengalaman yang melibatkan 

bahasa tulis (Otto, 2015: 22).  

Perhatian terhadap bahasa Arab ini mulai mengalami penurunan, dikarenakan 

ketika penyebaran Islam memasuki negara non Arab. Kesalahan dalam mengeja 

semakin dominan karena adanya interaksi antar ras saat berkomunikasi. 

Sedangkan realita umat Islam sekarang banyak yang tidak terlalu  memperdulikan 

bahasa Arab, faktor di antaranya para orang tua kurang mendorong anaknya agar 

dapat menekuni bahasa Arab. Bahasa Arab juga sangat berpengaruh dalam dunia 

pendidikan di antaranya, saat mempermudah penguasaan terhadap ilmu 

pengetahuan terutama ilmu kebahasaan yang membantu penguasaan bahasa asing, 

meningkatkan daya ingat otak karena kaya akan kosa kata dan bahasa Arab 

merupakan sarana untuk membantu pemahaman ajaran agama Islam (Hermawan, 

2011:315. ` 

Setelah melakukan beberapa wawancara dengan Novi Herawati selaku kepala 

sekolah TK Islam Salwa, beliau berpendapat bahwa saat ini anak-anak baik TK A 
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dan TK B sudah mulai mengenal pelajaran bahasa Arab, namun hanya sebatas 

menghafal saja. Banyak faktor yang membuat anak-anak sulit mengetahui makna 

dari bahasa Arab tersebut, dikarenakan metode pembelajaran yang digunakan di 

TK Islam Salwa hanya dengan nyanyian berbentuk lagu-lagu dan permainan. 

Guru di TK Islam Salwa juga belum  memiliki keterampilan menggambar untuk 

menjelaskan makna atau arti bahasa Arab yang dimaksud. Saat ini keterampilan 

menulis bahasa Arab pada anak-anak TK tersebut juga kurang dikarenakan tidak 

mempunyai media pembelajaran tertulis. Anak-anak sering kali mengalami 

kesulitan pada tema tumbuhan dan hewan. Sering kali anak-anak lupa dan jika 

ditanya benda apa atau makna apa yang dimaksud, anak-anak kesulitan untuk 

menjawab karena pada dasarnya hanya sebatas menghafal saja namun tidak 

dipahami makna ataupun maksudnya.  

Peran orang tua dan guru dalam mendidik anak tentu harus diperhatikan. 

Untuk menjadikan anak memiliki aset dalam berbahasa tersebut, diperlukan 

pengarahan orang tua yang tentunya orang tua juga harus lebih dahulu mengetahui 

dan mempelajari tentang pentingnya belajar bahasa Arab dan pilihlah gaya 

pendidikan yang baik dengan memilih lingkungan yang baik untuk anak-anak. 

Imam Ja’far mengatakan, “warisan yang paling berharga bagi anak-anak bukanlah 

harta benda dan kekayaan melainkan pendidikan dan akhlak.” Menurut Dr. 

Fitzhugh Doghson, How to Father (Najafi, 2006:102). Para psikolog anak 

mengatakan bahwa usia empat sampai enam tahun sangatlah penting, karena 50 

persen kecerdasan dibangun di usia empat sampai delapan tahun, dan sisanya 

dibangun pada usia delapan sampai tiga belas tahun. Dan beberapa psikolog juga 
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menyatakan bahwa semua yang dibaca, dipelajari, dan dipahami oleh anak usia 

empat tahun sampai enam tahun akan selalu diingat dalam benak dan ingatan anak 

usia tersebut. Oleh karena itu, usia ini merupakan usia yang tepat dalam mendidik 

dan mengajarkan akhlak yang baik. Langkah pertama yang berkaitan dengan hal 

ini adalah mengembangkan hasrat anak-anak untuk membaca dan menulis, yang 

memanfaatkan teknik-teknik motivasi yang dapat mempengaruhi motivasi anak 

dalam belajar.  

Dalam memperkenalkan dasar-dasar pembelajaran bahasa Arab, para pengajar 

di TK Islam Salwa tentu menemukan berbagai kendala-kendala saat melakukan 

proses belajar mengajar contohnya adalah metode pembelajaran saat ini kurang 

efektif untuk membuat anak memahami secara keseluruhan dari arti dari bahasa 

Arab tersebut, kemampuan menulis juga kurang, karena hanya menggunakan 

metode lagu yang membuat anak hanya sekedar hafal. Namun bisa jadi salah 

pengucapan karena anak-anak kurang mengenali lafadz atau tulisan asli nya. 

Untuk menanggulangi kendala-kendala yang saat ini terjadi, maka anak-anak 

perlu dimotivasi dan diperkenalkan lebih dalam mengenai pembelajaran bahasa 

Arab  

Buku merupakan salah satu media pembelajaran yang cukup efektif yang 

dapat memberikan manfaat yang baik sebagai sumber ilmu,  selain itu buku dapat 

didesain dan dimodifikasi untuk menarik minat baca anak-anak agar tidak 

cenderung membosankan sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar anak 

khususnya untuk anak-anak usia empat sampai enam tahun dengan alasan agar 

gemar membaca maka dibuat media pembelajaran yang menarik dan berkonsep 
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kreativitas, media yang tepat adalah media buku aktivitas belajar menulis maupun 

membaca huruf bahasa arab karena menurut Dr Ahmad Cusairi, M.Psi, psikologi 

sosial dan anak menyatakan dengan menggunakan buku aktivitas bergambar, anak 

bisa melihat secara konkrit berbagai konsep dasar yang nantinya anak memasuki 

konsep yang lebih kompleks untuk dapat mengenal lingkungan dan pelajaran 

akademis dengan lebih baik dan dapat meningkatkan fine motor skill anak-anak 

dengan adanya kemampuan ini dapat mengkoordinasi gerakan otot kecil dari 

anggota tubuh yang melibatkan jari kaki, jari tangan, pergerakan mulut dengan 

koordinasi mata. Contoh dari fine motor skill adalah seperti menulis, 

menggunting, merobek kertas, dan bermain musik. Buku aktivitas ini 

menggunakan media buku yang bisa digunakan berulang kali karena 

menggunakan coretan spidol yang bisa dihapus. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pembina TK Islam Salwa, TK Al Fajar 

dan TK Nurul Amin, penulis mengangkat buku aktivitas anak sebagai media 

pembelajaran baru dan interaktif untuk anak-anak. Buku aktivitas ini merupakan 

sebuah buku yang memiliki sisi potensi yang unik dalam proses media 

pembelajaran. Buku ini dapat menstimulasi  sistim kerja otak anak. Jadi ada  cara 

untuk  menikmati  sebuah buku, tidak hanya dibaca, tapi ada aktifitas yang 

mengikutinya, baik aktifitas fisik (gerakan anggota tubuh) maupun non fisik. 

Tidak hanya itu, buku  ini dapat  mengulang  materi  yang ingin dipelajari kembali 

(refresh). Buku ini menggunakan media kertas yang dapat ditulis dan dihapus 

kembali. Sehingga dapat meningkatkan daya berpikir dan mengingat. Dengan 

media pembelajaran berbentuk buku dapat memberikan sarana yang baik sebagai 
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sumber ilmu dan alat bantu guru dalam menyalurkan ilmu pada anak-anak. 

Karena ilmu itu harus diikat dengan menulis agar nantinya tidak mudah lupa, 

cepat mengerti dan dapat mengulang kembali pelajaran yang telah diajarkan. 

Teknik yang digunakan dalam perancangan media buku aktivitas belajar ini 

adalah dengan menggunakan teknik digital vektor. Desain berbasis vektor ini 

mempunyai keunggulan daripada desain lainnya, karena desain vektor ini mampu 

mengubah bentuk, ukuran, dan berbagai parameter lainnya tanpa harus khawatir 

tampilan secara visual dan kualitas cetaknya akan menjadi menurun. Desain 

vector menjadi pilihan yang relatif karena pada dasarnya desain ini menggunakan 

perhitungan yang matematis dalam menentukan dan menampilkan objek-objek 

untuk di susun dalam sebuah lebar desain tersebut. Perhitungan matematis ini 

meliputi berbagai parameter penyusun suatu objek, seperti posisi koordinat, tebal 

tipisnya garis luar (outline), warna isi (fill) objek dan berbagai parameter lain ( 

Suprayogo, 2006: 2 ). 

Berdasarkan paparan latar belakang di atas maka media pembelajaran yang 

sesuai dengan karakterisitik anak usia 4-6 tahun adalah berupa buku aktivitas 

untuk sebuah pendekatan baru yang dapat menarik minat baca dan rasa ingin tahu 

yang baru untuk anak usia 4-6 tahun agar kedepannya dapat meningkatkan ilmu 

pengetahuan khususnya tentang belajar kosa kata bahasa Arab tema tumbuhan dan 

hewan. Maka perlu dibuat Perancangan Buku Aktivitas Dengan Teknik Digital 

Vector Belajar Kosa Kata Bahasa Arab Sebagai Media Pembelajaran Untuk Anak 

TK Usia 4-6 Tahun. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan masalah dari perancangan 

ini adalah “Bagaimana Merancang Buku Aktivitas Dengan Teknik Digital Vector 

Belajar Kosa Kata Bahasa Arab Sebagai Media Pembelajaran Untuk Anak TK 

usia 4-6 Tahun?” 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini bertujuan untuk merancang buku aktivitas dengan teknik digital 

vector belajar kosa kata bahasa Arab sebagai media pembelajaran untuk anak TK 

usia 4-6 tahun. Maka dari itu ditentukan batasan masalah agar penelitian ini tidak 

meluas. Batasan masalah dalam perancangan ini adalah : 

1. Media pembelajaran berupa buku aktivitas. 

2. Media pembelajaran  membahas tentang kosa kata bahasa Arab yang diajarkan 

kepada anak TK usia 4-6 tahun dengan edisi tumbuhan dan hewan. 

3. Teknik yang digunakan pada buku dibuat menggunakan teknik digital vector. 

4. Media pendukung berupa stiker, pin, gantungan kunci akrilik, drawstring bag, 

spidol, poster dan x-banner. 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini yaitu merancang buku aktivitas dengan teknik 

digital vector belajar kosa kata bahasa Arab sebagai media pembelajaran untuk 

anak TK usia 4-6 tahun. 
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1.5 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini yaitu terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat 

praktis. 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai penunjang referensi 

akademis, khususnya untuk menambah wawasan pendidikan bagi mahasiwa 

Desain Komunikasi Visual dalam  hal pembelajaran mengenai pendidikan bahasa 

Arab. 

1.5.2 Manfaat  Praktis 

1. Untuk memudahkan guru atau pembimbing dalam mengajar pendidikan kosa 

kata bahasa Arab edisi tumbuhan dan hewan sebagai media pembelajaran 

untuk anak TK usia 4-6 tahun. 

2 Sebagai  media atau alat pembelajaran untuk anak TK usia 4-6 tahun. 

3 Memperkaya perancangan buku aktivitas belajar kosa kata bahasa Arab 

sehingga dapat menarik minat baca anak untuk belajar ilmu agama Islam. 

4 Menjadikan metode pembelajaran bagi anak yang cenderung bosan dan susah 

belajar hanya dengan menggunakan buku teks yang biasa.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab ini akan menjelaskan tentang landasan teori dan beberapa konsep yang 

akan digunakan untuk membantu perancangan buku aktivitas dengan 

menggunakan teknik digital vector belajar kosa kata bahasa Arab sebagai media 

pembelajaran untuk anak TK usia 4-6 tahun. 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Genta Akbar, 2016. 

Mahasiswa  Universitas Telkom dengan judul Tugas Akhirnya “Perancangan 

Buku Aktivitas Anak Tentang Pahlawan Kemerdekaan Nasional Bandung.” 

Perancangan mengenai buku aktivitas untuk mengenalkan sejarah dan tokoh 

pahlawan kemerdekaan nasional yang berasal dari Bandung agar anak-anak di 

Kota Bandung dapat mengenal dan mengetahui pahlawan kemerdekaan nasional 

sehingga dapat menjadi generasi yang lebih baik kedepannya. Pembuatan buku ini 

diperoleh dengan konsep perancangannya tidak hanya menjadi buku yang 

mempunyai cerita tetapi terdapat halaman yang interaktif seperti berisi permainan, 

dan hal kreatif  lainnya yang berkaitan dengan pahlawan. Tidak hanya itu media 

buku aktivitas ini dibuat dengan cara yang menyenangkan, ringan dan santai agar 

anak-anak tidak mudah bosan saat membaca. Sehingga konsep pesan yang 

dibangun dengan tujuan belajar sambil bermain.  
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Gambar 2. 1 Penelitian Terdahulu oleh Genta Akbar, 2016 

Sumber: https://libraryeproceeding.telkomuniversity.ac.id, 2016 

Penelitian yang sedang diteliti pada saat ini merupakan Perancangan Buku 

Aktivitas dengan Teknik Digital Vector Belajar Kosa Kata Bahasa Arab Sebagai 

Media Pembelajaran Untuk Anak TK Usia 4-6 Tahun. Pada umumnya anak usia 

empat sampai enam tahun yang mendapat pendidikan di TK Islam belum 

memiliki media pembelajaran tentang kosa kata bahasa Arab yang dapat 

memotivasi minat baca anak usia 4-6 tahun.  

Yang menjadikan perbedaan penelitian saat ini, yaitu tentang topik pengenalan 

kosa kata bahasa Arab yang ditampilkan lebih banyak visualisasi (ilustrasi), dan 

ditampilkan terjemahan dari bahasa Arab beserta dengan cara pengucapannya 

(lafadz). Media buku yang dipakai menggunakan media buku aktivitas yang dapat 

digunakan berulang kali. Buku ini dapat menggunakan spidol yang kemudian 

dapat dihapus kembali sesuai dengan keinginan. Buku aktivitas ini didesain dan 

dibuat dengan menambahkan sesuatu yang interaktif seperti menambahkan 

halaman tebak gambar menggunakan penempelan stiker dan tebak huruf dengan 

bahasa Arab beserta cara menulis dan cara pengucapannya. 



12 
 

 
 

Dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan memiliki 

perbedaan pada topik yang dibahas kepada target atau sasaran yang akan dituju 

dan dari segi media buku yang digunakan yaitu buku aktivitas dengan jenis kertas 

yang bisa digunakan berulang kali. 

2.2 Pengertian Bahasa 

Secara etimologi definisi bahasa berasal dari bahasa Sanskerta yaitu bahasa. 

Bahasa merupakan lambang bunyi yang digunakan oleh semua orang untuk 

berinteraksi satu sama lain. Menurut Wibowo (2001) bahasa adalah sistem simbol 

bunyi yang bermakna dan berartikulasi (dihasilkan oleh alat ucap) yang bersifat 

arbitrer dan konvensional, yang dipakai sebagai alat berkomunikasi oleh 

sekelompok manusia untuk menyampaikan  perasaan dan pikiran. Secara umum 

fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Fungsi bahasa dilihat dari tujuan 

penggunannya, yaitu : 

1. Fungsi bahasa untuk tujuan praktis yaitu bahasa yang yang bersifat praktis 

yang mampu untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Fungsi bahasa untuk tujuan artistik yaitu bahasa yang dirangkai dengan kata-

kata yang indah sebagai media hiburan perasaan manusia. 

3. Fungsi untuk tujuan pembelajaran, yaitu bahasa digunakan sebagai media 

pembelajaran baik dari lingkungan bahasa tersebut maupun lingkungan luar. 

4. Fungsi untuk tujuan filologis, yaitu bahasa sebagai media pembelajaran ilmu 

pengetahuan dalam bentuk mengkaji naskah naskah atau teori terdahulu.  

5. Fungsi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam era 

zaman modern sekarang bahasa sangat mengikuti perkembangan ilmu 
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pengetahuan dan teknologi sehingga menjadikan bahasa sebagai media utama 

atau sarana utama dalam konsep kecerdasan buatan teknologi manusia. 

Bahasa yang digunakan dalam dunia sekarang tergolong pada jenis 

pengelompokkan  bahasa Indo-Eropa. Dalam pengelompokkan tersebut ada 

bahasa seperti Inggris, Spanyol, Portugis, Rusia, dan Hindi. Bahasa Sino-Tibet, 

yang terdiri dari Bahasa Mandarin, Cantonese, dan lain-lain. Pengelompokkan 

bahasa Afro-Asiatik yaitu terdiri dari Arab, Amhar, Somali, dan Hebrew. Jenis 

terakhir yaitu bahasa Bantu yang terdiri dari Swahili, Zulu, Shona, dan Afrika.  

2.3 Pengertian Bahasa Arab 

Bahasa Arab atau al-lughah al-‘Arabiyyah saat ini disebut Arab adalah salah 

satu bahasa Semitik yang muncul dari daerah Arab Saudi. Bahasa ini merupakan 

bahasa yang berkerabat dengan bahasa Ibrani dan bahasa-bahasa Neo Arami. 

Bahasa ini memiliki jumlah penutur terbanyak dalam keluarga bahasa Semitik. 

Diresmikan dari 25 negara, karena bahasa ini merupakan bahasa peribadatan umat 

Islam yang merupakan bahasa yang dipakai oleh kitab suci Al-Qur’an 

(Hermawan, 2011: 58). Berdasarkan letak geografis membuat bahasa ini memiliki 

variasi atau dialek. Bahasa Arab modern telah dikelompokkan sebagai satu makro 

bahasa dengan 27 sub-bahasa dalam ISO 639-3. Bahasa-bahasa ini dilanturkan di 

seluruh Dunia Arab sedangkan Bahasa Arab Baku (Arab Sastra) diketahui di 

seluruh dunia islam dan telah diajarkan secara luas di sekolah, universitas, serta 

digunakan di lingkungan kerja dan lain-lain.  

Huruf-huruf dalam bahasa arab dikenal dengan huruf hijaiyyah. Huruf ini 

terdiri dari 28 huruf abjad (25 berupa konsonan murni dan 3 berupa konsonan 
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semi-vokal yaitu huruf “alif” “waw” dan “ya”. Bunyi vokal tidak dilambangkan 

dengan abjad tetapi dengan harokat. Ada 3 harokat dalam bahasa Arab “fathah” 

melambangkan bunyi “a” (dan pada beberapa abjad: bunyi “o”), “kasrah” 

melambangkan bunyi “i”, dan “dhammah” melambangkan bunyi “u”. 

 

Gambar 2. 2 Huruf Hijaiyyah (sistem abjad dalam bahasa arab) 

Sumber: Juz amma pengarang Drs. H. Mohammad Zuhri 

Dialek yang digunakan pada bahasa Arab yaitu Arab umum (Al-‘Arabiyyah 

Al-‘Ammiyah)  merupakan bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi untuk 

kehidupan sehari-hari di dunia Arab dan berbeda dengan bahasa Arab tulisan. 

Perbedaan ini terjadi karena pengaruh bahasa yang digunakan sebelum Arab 

datang. Perbedaan dialek ini terjadi di wilayah Afrika Utara (Arab Magrib) dan 

bagian Timur Tengah (Hijaz). 
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2.4 Pengertian Buku 

Menurut Kurniasih (2014:60) Buku adalah buah pikiran yang berisi ilmu 

pengetahuan hasil analisis terhadap kurikulum secara tertulis. Buku disusun 

menggunakan bahasa sederhana, menarik, dan dilengkapi gambar serta daftar 

pustaka. Buku merupakan kumpulan kertas atau bahan lainnya yang dijilid 

menjadi satu pada salah satu ujungnya dan berisi tulisan atau gambar. Dalam 

bahasa Indonesia terdapat kata kitab yang diserap dari bahasa Arab yang memiliki 

arti buku. Kemudian pada penggunaan kata tersebut, kata kitab ditunjukan kepada 

sebuah teks atau tulisan yang dijilid menjadi satu. Buku pada era zaman modern 

ini dikenal pula dengan istilah e-book atau buku elektronik yang berbasis 

teknologi canggih.  

Buku memiliki berbagai banyak jenis, tidak hanya buku ilmu pengetahuan , 

diantara meruapakan buku dongeng , buku cerita, buku jurnal dan lain sebagainya. 

Menurut Iyan Wb (2007:6) buku merupakan kumpulan kertas yang dijilid menjadi 

satu dan setiap sisi dari sebuah lembaran kertas disebut halaman. Pemanfaatan 

buku sebagai media informasi merupakan fungsi utama. Jenis-jenis buku antara 

lain : 

1. Buku Fiksi  

Buku ini merupakan buku yang paling banyak dicetak dan diterbitkan. Dalam 

buku ini terdapat cerita fiksi yang bersifat khayalan (tidak bersifat pada 

kenyataan). Contoh buku fiksi antara lain novel, komik. 

 

 



16 
 

 
 

2. Buku Non Fiksi 

Buku ini merupakan media informasi untuk mengkaji referensi-referensi atau 

ensiklopedia. Buku ini bersifat kebalikan dengan buku fiksi, buku bersifat 

pada kenyataan. Contoh buku non fiksi antara lain buku jurnalistik, atlas, dan 

sebagainya. 

3. Buku Ilustrasi 

Buku ilustrasi merupakan buku yang di dalamnya terdapat kombinasi antara 

teks lisan dan gambar ilustrasi yang memberikan asumsi bahwa gambar 

berkomunikasi lebih langsung daripada kata-kata, dimana gambar 

memudahkan pembaca memahami isi bacaan serta memberikan daya imajinasi 

(Hunt, 1996:110) dalam Rahajeng, 2018. 

2.5 Buku Aktivitas Bergambar 

Menurut Mulyono, 2001: 26 Aktivitas adalah segala kegiatan yang dilakukan 

baik terjadi secara fisik maupun non fisik. Kegiatan yang dimaksud merupakan 

kegiatan yang mengarah padan proses belajar mengajar, seperti menjawab soal, 

menggunting, menggambar, membaca, menulis dan lain-lain. Sedangkan buku 

aktivitas bergambar adalah buku yang disajikan dengan ilustrasi atau gambar 

namun ada aktivitas yang terkandung didalamnya, seperti membaca dan menulis 

yang disertai ilustrasi yang menarik (Sukma,2017). Kegiatan pembelajaran 

dengan menggunakan aktivitas ini merupakan kegiatan belajar di TK. Setiap 

kegiatan harus memiliki jiwa bermain yang menyenangkan yang mengandung 

muatan pendidikan (Susanto, 2016 : 117). 
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Dengan adanya keaktifan dalam proses belajar mengajar akan menimbulkan 

adanya interaksi yang tinggi antara siswa dengan guru. Aktivitas belajar dapat 

menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan pada siswa dengan proses 

mengerjakan latihan ataupun soal-soal. Dengan adanya aktivitas dalam proses 

belajar akan tercipta situasi belajar yang aktif, seperti yang dipaparkan oleh 

Rochman Natawijaya dalam Depdiknas, bahwa proses belajar mengajar yang 

menekan pada keaktifan secara fisik, mental, dan emosional akan menghasilkan 

hasil belajar yang baik dengan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Ada 

beberapa jenis aktivitas menurut Zulfikri, 2008: 6 dalam mengembangkan 

aktivitas belajar yang digolongkan menjadi : 

1. Visual Activities adalah kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas seperti 

melihat, mengamati, dan memperhatikan. 

2. Oral Activities adalah kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas seperti 

mengucapkan, melafadzkan, dan berpikir 

3. Listening Activities adalah kegiatan yang berhubungan dengan kemampuan 

berkonsentrasi dalam menyimak pelajaran. 

4. Motor Activities adalah kegiatan yang berhubungan dengan kemampuan 

keterampilan jasmani untuk mengekspresikan bakat. 

2.6 Unsur-unsur Visual Desain 

Dalam dunia seni dan desain tidak lepas dari nirmana. Nirmana mengajarkan 

unsur atau elemen yang ada pada suatu lukisan atau gambar serta estetika seni 

dalam mengorganisasi unsur atau elemen agar menjadi sebuah karya seni yang 

bagus sekaligus bermakna (Kusrianto, 2007). Dengan adanya unsur atau elemen 
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dalam desain, membuat karya yang disusun menjadi komunikatif dan dapat 

diterima oleh masyarakat. Unsur atau elemen dalam desain yaitu: 

2.6.1 Garis  

Menurut Supriyono, 2010 garis adalah jejak dari suatu benda. Ia tidak 

memiliki kedalaman tetapi memiliki ketebalan dan panjang, sehingga disebut 

elemen satu dimensi. Garis sangat berpengaruh pada pembentukan suatu objek 

dan ditentukan oleh jenis goresan yang diterapkan. Penggunaan garis pada desain 

komunikasi visual tentu berbeda dengan penggunaan garis pada gambar teknik 

atau gambar kerja. Menurut Surpriyono, 2010 dalam dunia desain komunkasi 

visual garis bukan semata garis yang tampil utuh dalam wujud fisik, namun garis 

juga dapat dirasakan citra visualnya. Citra visual adalah suatu rangkaian objek 

sperti teks atau huruf yang disusun ke arah vertikal, diagonal, lengkung, dan 

melingkar, dapat dirasakan citra visualnya 

2.6.2 Bidang 

Menurut Sanyoto, 2009 bidang adalah suatu bentuk raut pipih, datar sejajar 

dengan dimensi panjang dan lebar serta menutup permukaan dan dapat diartikan 

sebagai bentuk yang menempati ruang dwimatra. Bidang dapat berupa lingkaran, 

geometris, segiempat, elips, setengah lingkaran dan sebagainya. Bidang geometris 

tampak formal, non geometris tampak tak formal cenderung lebih santai dan 

dinamis. 
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Area kosong  juga disebut bagian dari bidang. Bidang kosong juga disebut  

sebagai bagian dari elemen desain. Pemberian bidang kosong untuk menambah 

kenyamanan baca dan menimbulkan minat dalam membaca. 

2.6.3 Warna 

Merupakan elemen paling penting dan berpengaruh terhadap sebuah karya 

desain. Warna dapat menarik perhatian audiens dalam membaca atau melihat 

sebuah karya. Penggunaan warna yang tepat dan pas akan memberikan kesan 

(mood) yang baik dan membuat teks tampak lebih berbicara. Dalam warna dikenal 

adanya tiga dimensi warna yang sangat besar pengaruhnya terhadap tata rupa 

(Sanyoto, 2009) yaitu terdiri dari hue, value, dan chroma. Hue adalah dimensi 

mengenai klasifikasi warna, nama warna, dan jenis warna. Value adalah dimensi 

tentang gelap terang suatu warna. Chroma adalah dimensi tentang cerah redup 

warna (kecerahan warna). 

Menurut Molly E. Holzschlag dalam Kusrianto (2007), psikologi warna 

memberikan respon tertentu dari warna yang ditimbulkan, yaitu : 

Merah  : Kekuatan, bertenaga, berpengaruh, bahaya, cinta 

Biru  : Kepercayaan, keamanan, teknologi, kebersihan, perintah 

Hijau  : Alami, kesehatan, pandangan yang enak, kecemburuan, 

  pembaruan 

Kuning : Optimis, harapan, filosofi, kecurangan, pengecut 

Ungu  : Spritual misteri, keagungan, galak, arogan, perubahan bentuk 

Orange  : Energi, keseimbangan, kehangatan 

Coklat  : Bumi, dapat dipercaya, nyaman, bertahan 
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Abu-abu : Intelek, futuristik, modis, kesenduan, merusak 

Putih  : Suci, bersih, cermat, innocent, steril, kematian 

Hitam  : Kekuatan, seksualitas, kemewahan, misteri, ketakutan, 

  keanggunan 

2.6.4 Gelap Terang  

Value atau gelap terang adalah nilai gelap terang untuk memperoleh 

kedalaman karena cahaya (Sanyoto, 2009). Secara ringkas value merupakan 

perbedaan gelap terang. Dalam dunia desain komunikasi visual untuk 

menciptakan kemudahan dalam membaca sebuah karya desain melalui kontras 

gelap terang. Komposisi warna yang kontras akan memberikan kesan dinamis, 

riang, dramatis serta bergembira. Sedangkan komposisi warna yang kurang 

kontras akan menciptakan kesan yang cenderung kalem, soft, damai, statis, dan 

tenang.  

2.6.5 Tekstur 

Nilai raba atau halusnya permukaan suatu  benda disebut tekstur. Permukaan 

suatu benda bisa kasar, halus, bermotif, licin, keras dan sebagainya, Menurut 

Sanyoto, 2009 dari beragam tekstur ada yang bersifat teraba yang disebut tekstur 

raba, ada yang bersifat visual yang disebut tekstur lihat.  

Dalam dunia desain komunikasi visual tekstur cenderung bersifat tekstur 

semu, yang merupakan kesan visual dari suatu bidang. Tekstur biasanya 

digunakan untuk mengatur keseimbangan dan kontras. 
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2.6.6 Format 

Dalam dunia desain komunikasi visual, format sangat memperhitungkan besar 

kecilnya elemen visual dalam sebuah desain agar memiliki kemudahan dalam 

membaca yang tinggi (legibility). Informasi dalam suatu karya desain yang sangat 

penting, itulah yang harus ditonjolkan dengan ukuran format yang lebih besar dan 

mecolok agar terlihat jelas. Warna bentuk serta posisi harus diperhitungkan agar 

kontras dan sesuai sehingga akan menimbulkan kesan focal point. Desainer 

haruslah pintar dalam mengatur format yang penting sehingga akan menjadi focus 

of interest dari sebuah karya desain dan agar pesan mudah diterima oleh 

masyarakat (Irawan, 2017). 

2.7 Prinsip Prinsip Dasar Dalam Desain 

Prinsip dasar desain sangat penting dalam membuat suatu karya, sehingga 

karya tersebut dapat menjadi lebih efektif dan pesan yang disampaikan dapat 

sampai kepada target yang dituju. Prinsip desain dapat dipergunakan sebagai 

panduan kerja dan dapat digunakan dalam sebuah konsep desain (Hendratman, 

2014: 49). Prinsip-prinsip itu adalah : 

2.7.1 Keseimbangan 

Keseimbangan merupakan pembagian berat dalam jumlah yang sama antar 

unsur dalam desain, baik secara visual maupun optik. Dua pendekatan dalam 

menciptakan keseimbangan yaitu : 

1. Keseimbangan simetris yaitu kesimbangan sama berat antara kiri dan kanan, 

atas dan bawah. 
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2. Keseimbangan asimetris yaitu kesimbangan yang tidak sama antara kiri dan 

kanan tetapi terasa seimbang. 

Jadi kesimbangan terkesan sama berat. 

2.7.2 Penekanan 

Penekanan atau emphasis dapat disebut pula dengan centre of interest, focal 

point, eye catcher. Beberapa cara dalam menonjolokan elemen visual adalah 

sebagai berikut : 

1. Menggunakan kontras. 

2. Isolasi objek (memisahkan objek dengan kumpulan objek yang lain). 

3. Dengan penempatan objek, ditempatkan di tengah media. 

Prinsip yang harus ada dalam tatarupa (seni dan desain) yaitu ditonjolkan 

dengan tampilan visual yang kuat. 

2.7.3 Irama 

Merupakan pengulangan gerak secara berulang-ulang disebut irama atau 

rhythm. Irama ada 2 jenis yaitu : 

1. Repitisi yaitu unsur desain yang dibuat secara berulang-ulang. 

2. Variasi yaitu unsur desain yang disusun berulang disertai dengan perubahan 

bentuk ukuran atau posisi. 

Jadi, irama dapat berupa repitisi dan variasi baik dari segi bentuk,  tata letak 

(layout) ataupun penggunaan warna. 



23 
 

 
 

2.7.4 Kesatuan 

Kesatuan atau unity merupakan salah satu prinsip dasar dalam dunia desain 

komuikasi visual yang sangat penting, prinsip ini merupakan prinsip hubungan 

antar unsur desain. Kesatuan menjadi pengontrol dalam variasi desain. Kesatuan 

dinyatakan menyatu apabila menyatu secara keseluruhan atau menyeluruh dan 

tampak harmonis antara tema, tipografi, ilustrasi atau foto. 

Cara yang dapat digunakan dalam mencapai kesatuan yaitu dengan 

pengulangan warna, bidang, garis, dan menggunakan unsur visual dengan bentuk 

yang sama. 

2.8 Tipografi 

Tipografi atau disebut dengan tata huruf yaitu ilmu yang mempelajari tentang 

penempatan, penataan huruf untuk mendapatkan kesan tertentu agar pembaca bisa 

mendapat sebuah informasi yang pas atau sesuai (Supriyono, 2010). 

2.8.1 Anatomi Ketinggian Huruf 

Setiap huruf memiliki karakter bentuk yang unik. Namun harus dalam batas-

batas tertentu seperti body size, baseline, menaline, x-heinght, descencer dan 

ascender. Jika menggunakan huruf kapital atau huruf besar terdiri dari batas yang 

lebih sederhana yaitu capline, baseline, dan capital height. 

2.8.2 Anatomi Huruf 

Setiap huruf harus mempunyai batang huruf, ujung huruf atau tangkai huruf. 

Dengan mengetahui batang huruf dan sebagainya, desainer akan mampu 
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memainkan ujung atau tangkai huruf dan batang huruf sehingga akan membentuk 

huruf atau tulisan yang lebih menarik, unik, serta lebih tampak indah. 

2.8.3 Geometri Huruf 

Geometri huruf bisa dibagi menjadi 4 bagian, yaitu : 

1. Garis tegak-datar yaitu E, F, H, I, L 

2. Garis tegak-miring yaitu A, K, M, N, V, W, X, Y, Z 

3. Garis tegak-lengkung yaitu B, D, G, J, P, R, U 

4. Garis lengkung yaitu C, O, Q, S 

Dengan mengetahui geomteri huruf, desainer mampu memperkirakan bentuk 

yang cocok dan mampu diterapkan dalam suatu karya desain. 

2.8.4 Jenis Huruf atau Font 

Jenis huruf atau font dapat dikelompokkan sebagi berikut : 

1. Huruf tak berkait (Sans Serif) yaitu huruf yang tidak memiliki kait, hanya ada 

batang dan tangkai huruf saja. Ujungnya bisa tajam ataupun tumpul. Sifatnya 

kurang formal, sederhana dan menonjolkan karakter yang akrab. Mudah 

dibaca. Contoh fontnya yaitu Arial, Avant Garde, Switzerland, Vaground dan 

sebagainya. 

2. Huruf Berkait (Serif) yaitu memiliki kait pada ujungnya, bersifat formal, 

elegent, mewah, anggun intelektual. Kurang bisa dibaca (sulit) dibandingkan 

dengan font sans serif. Cocok untuk huruf desain media cetak seperti koran, 

majalah, tabloid, brosur dan sebaginya. Contoh fontnya yaitu Times New 

Roman, Garamond, Dwitan, Tiffany dan lain-lain. 
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3. Huruf Tulis (Script) yaitu Hurufnya saling terkat seperti tulisan tangan, 

bersifat anggun, tradisional, pribadi, informal. Kurang bisa dibaca sehingga 

jarang dipakai. Cocok untuk desain kartu undangan pernikahan, ulang tahun, 

keluarga dan sebagainya, Contoh fontnya yaitu Brush Script, Shelley, Mystral, 

Comic Sans, Lucida Handwriting dan lain-lain. 

4. Huruf Dekoratif yaitu hurufnya dibuat secara detail, lebih kompleks, dan 

rumit. Sifatnya anggun, mewah, bebas, tradisional. Sangat sulit untuk dibaca , 

lebih baik untuk tampil 1 huruf saja. Cocok untuk hiasan, huruf pada awal 

alinea artikel, logo pernikahan, logo perusahaan. Contoh fontnya yaitu 

Augsburger Initial, English dan lain-lain. 

5. Huruf Monospace yaitu bentuknya sama seperti san serif atau serif tetapi jarak 

dan ruang hurufnya sama. Sifatnya formal, sederhana, futuristik, kaku seperti 

mesin tik. Cocok untuk tampilan pengetikan kode atau pemrogaman bahasa di 

komputer. Contoh fontnya yaitu Courier, Monotype, Lucida Console dan lain-

lain. 

2.9 Definisi Ilustrasi Digital 

Kemampuan kreatif dengan menggunakan sistem komputer yang dapat 

mengeksplorasikan sebuah karya desain atau seni itulah disebut ilustrasi digital. 

Dalam dunia desain komunikasi visual sendiri seorang desainer mampu 

mengenali jenis gambar digital dalam program aplikasi dalam komputer yang 

digunakan untuk membuat suatu karya. Secara umum ada dua jenis gambar yang 

dihasilkan secara digital yaitu sebagai berikut : 
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2.9.1 Gambar/Desain  Vector  

Gambar yang tidak terpaku pada resolusi. Desain vektor ini memiliki 

keunggulan dan manfaat yang lebih dari pada desain digital lainnya. Di dalam 

desain vektor sendiri, mampu menghasilkan desain visual yang fleksibel dan 

sesuai dengan yang diharapkan. Desain vector menjadi pilihan yang relatif  karena 

pada dasarnya desain ini menggunakan perhitungan yang matematis dalam 

menentukan dan menampilkan objek-objek untuk disusun dalam sebuah lebar 

desain tersebut. Perhitungan matematis ini meliputi berbagai parameter penyusun 

suatu objek, seperti posisi koordinat, tebal tipisnya garis luar (outline), warna isi 

(fill) objek dan berbagai parameter lain (Suprayogo, 2006: 2). Sifat desain vector 

mampu terlihat lebih enak dilihat , terkesan tajam, sifat ini disebut dengan resolusi 

bebas. 

2.9.2 Gambar/Desain Bitmap 

Gambar yang dibentuk oleh sekumpulan titik yang disebut pixel (picture 

element). Titik titik akan terlihat sebagai sebuah gambar utuh bila kita melihatnya 

dari jauh. Bila kita melihat gambar tersebut atau membesarkannya maka akan 

muncul sederetan kotak yang berhimpitan. Banyaknya titik akan berpengaruh 

pada tingkat kejelasan gambar yang sering disebut dengan resolusi. 

2.9.3 Proses Pembuatan Teknik Ilustrasi Digital 

Dengan menggunakan beberapa program atau aplikasi dalam komputer yang 

bisa digunakan sebagai pembuatan ilustrasi digital. Aplikasi atau program 

disesuikan dengan masing-masing desainer, ada beberapa macam software 
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aplikasi untuk digital painting seperti Photoshop, Illustator, Corel Draw dan 

sebagainya (Hasto Suprayogo, 2006). Proses pembuatannya dengan tahap berikut 

yaitu : 

1. Membuat Sketsa, seorang desainer tentulah membuat sketsa terlebih dahulu 

agar bisa menuangkan ide terlebih dahulu. 

2. Menampilkan Sketsa Pada Komputer, setelah sketsa selesai. 

3. Menggambar Digital dengan Software Digital Painting, setelah memasukkan 

sketsa pada komputer, selanjutnya desainer melakukan digital pada sketsa 

yang manual, melakukannya bisa dengan cara tracing atau dengan cara yang 

lain, tergantung kemampuan desainer. 

Mewarnai Ilustrasi, setelah tahap menggambar secara digital , langkah terakhir 

adalah dengan memilih warna yang pas dan sesuai agar karya desain atau seni 

dapat menarik para audience atau target sasaran dan dapat diterima oleh 

masyarakat. 

2.10 Proses Media Desain Yang Tercetak 

Menurut Witari, 2014 desain komunikasi visual tidak lepas dari dua jenis 

media yaitu media cetak dan media audio visual. Media cetak terdiri dari dua jenis 

yaitu cetak saring yaitu mencetak ilustrasi seperti merchandise suatu perusahaan 

yaitu kaos, mug, sticker, gantungan kucing, payung dan lain-lain. Sedangkan 

media lain seperti brosur, poster, buku ilustrasi, kartunama, koran dan lain-lain 

merupakan cetak offset. Prinsip cetak offset adalah tolak menolak antara air dan 

tinta sehingga dapat terbentuk gambar  atau image. Cetak offset menggunakan 

bahan logam plat yang datar sehingga posisi gambar dan bukan gambar berada 
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pada posisi yang sama tinggi. Cetak offset tidak lepas dari berbagai macam kertas 

dan karton.  

2.10.1 Pengertian Kertas dan Karton 

Kertas adalah lembaran tipis hasil penyulingan yang terbuat dari serat selulosa 

yang dapat membentuk jalinan yang tidak teratur. Sedangkan karton adalah kertas 

tebal yang memiliki berat atau gramatur yang lebih berat daripada kertas. Seorang 

desainer hendak tahu jenis kertas apa yang dipakai untuk sebuah karya agar dapat 

menarik perhatian audiens atau target (Witari, 2014).   

2.10.2 Jenis Kertas 

Jenis kertas dibagi menjadi tiga jenis yaitu (Schwder: 1976) : 

1. Kertas berdasarkan jenis serat, dibagi menjadi 2 yaitu kertas yang 

mengandung kayu cirinya terdiri dari serat mekanis, tidak tahan jka disimpan 

terlalu lama sehingga bisa berubah warna jika terkena paparan sinar matahari. 

Contohnya Koran, HHI. Yang kedua kertas yang bebas kayu, cirinya terdiri 

dari serat kimia, tahan lama. Contohnya HVS, HVO. 

2. Kertas berdasarkan pekerjaan akhir, dibagi menjadi 2 yaitu kertas kertas 

coated, yang merupakan kertas dasar dan lapisan kapur dengan bahan perekat, 

yang permukaanya halus, glossy, daya serapnya lemah terhadap minyak. 

Contohnya Art paper, Kunsdruk. Yang kedua kertas uncoated, yang 

merupakan kertas dengan permukaan kasar tapi bisa halus, tidak diberi lapisan 

kapur, daya serap terhadap minyak kuat. Contohnya Koran, HHI, HVS, HVO. 
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3. Kertas berdasarkan penggunaannya yaitu kertas cetak seperti koran, art paper, 

HVO. Kertas tulis seperti HVS, kertas gambar. Kertas bungkus seperti casing, 

kertas sampul kertas samson. Kertas khusus seperti kertas uang, kertas sigaret, 

kertas tissue. 

Bahan baku kertas dibagi menjadi dua macam yaitu sebagai berikut : 

1. Pulp mekanis, seratnya tidak murni mengandung lignin, tidak tahan kalau 

disimpan terlalu lama (warna kertas berubah jadi kuning), memiliki opositas 

yang tinggi, permukaan kertas lebih lunak, dan memiliki harga yang relatif 

lebih murah. 

2. Pulp Kimia, seratnya tak murni tidak mengandung lignin, tahan kalau 

disimpan lama, memiliki opositas lebih rendah, permukaan kertas lebih kaku, 

dan memiliki harga yang relatif mahal. 

2.10 Definisi Media 

Secara etimologi  media berasal dari bahasa Latin (medium), yang berarti 

perantara, pengantar, dan tengah. Media adalah segala seuatu yang digunakan 

untuk menyalurkan pesan atau informasi kepada target yang dituju. Media dalam 

proses belajar mengajar tidak lepas dari seorang guru atau pembimbing, karena 

guru merupakan penghubung antara siswa dengan pendidikan yang akan 

disampaikan. Pendidikan adalah komunikasi, karena dalam proses pendidikan 

terdapat komunikator, komunikan, dan pesan (message) yakni sebagai komponen-

komponen komunikasi (Munadi,  2010: 2).  

Media sendiri  memiliki beberapa arti seperti, sebagai sarana prasarana, 

pengubung atau jembatan antara komunikator, komunikan untuk menyampaikan 
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pesan dan lain-lain. Jadi, berdasarkan uraian diatas, media pembelajaran dapat 

dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan 

pesan dari sumber secara terencana. 

2.10.1 Definisi Media Pembelajaran 

Sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan dapat 

menciptakan kondisi yang dapat meningkatkan pembelajaran melalui sikap, 

pengetahuan, dan keterampilan baru. Media pembelajaran merupakan salah satu 

cara untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Media yang 

digunakan dalam media pembelajaran tidak hanya melalui isi pesan tetapi dapat 

menarik pembaca dengan pemanfaatan objek desain seperti gambar, animasi, 

video dan lain-lain. 

2.10.2 Peran Visual Dalam Pembelajaran 

Media visual dalam desain komunikasi visual sangatlah penting dalam proses 

pembelajaran. Visual memiliki peran yang cukup efektif dan efisien sehingga 

mampu diterima dalam masyarakat. Menurut Smaldino et al, 2011 dalam buku 

Yudhi Munadhi, visual memiliki tujuh peran dalam pembelajaran yaitu : 

1. Menyediakan acuan konkret bagi gagasan, jadi desainer mampu 

menyampaikan pesan melalui ide kreatif dengan pesan yang jelas sehingga 

dapat diterima oleh masyarakat. 

2. Membuat pesan abstrak menjadi konkret, jadi teks bagi anak usia dini, atau 

anak sekolah dasar haruslah konkret agar target lebih mudah memahami teks 

yang disampaikan. 
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3. Visual mampu memotivasi belajar, jadi dengan adanya visualisasi pembaca 

dapat tertarik dan tidak cenderung bosan dengan pembelajaran, sehingga 

berdampak pada motivasi belajar. 

4. Visual mampu mengarahkan perhatian, jadi dengan adanya visual yang unik, 

target audience cenderung lebih fokus pada suatu karakter teks atau pesan 

yang dapat dilihat atau dibaca. 

5. Visual mampu mengulangi informasi, jadi dengan adanya visual seseorang 

akan mampu cenderung mengingat apa yang dilihat, karena dengan terlalu 

banyak tulisan audiens akan cenderung bosan dan tidak fokus. 

6. Visual mampu mengingatkan kembali pembelajaran sebelumnya, jadi visual 

dapat mengaktifkan pengetahuan yang telah dimiliki oleh target audiens 

karena visual lebih terkesan hidup, berwarna dan cenderung lebih mengingat 

dari pada tulisan. Visual mampu mengurangi usaha belajar, jadi visual mampu 

menyederhanakan informasi yang sulit atau abstrak dengan menyediakan 

visual yang mampu menarik perhatian para pembaca atau target audience. 

2.11 Psikologi Anak Usia 4-6 tahun 

Pada usia ini anak mulai berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Proses yang 

terjadi pada usia ini adalah masa perkembangan bicara dan bahasa, pembentukan 

persepsi visual, penguasaan tingkat persepsi yang tinggi, dapat merasakan benda 

melalui menyentuh, menggerakan dan masa berkembangnya koordinasi indera 

mata dan tangan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perkembangan 

bicara dan bahasa yaitu kemampuan bicara dan berbahasa tidak langsung terjadi 

begitu saja melainkan anak harus mampu memperhatikan orang yang berbicara 
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terlebih dahulu. Dikarenakan sistim vestibular akan membantu anak untuk 

memproses apa yang didengar dan dilihat dengan tepat.  

Menurut Jean Piaget, 2010 anak pada usia ini juga sudah mengenali apa yang 

dilihat, apa yang dilakukan dengan objek yang dilihat, dan apabila melihat benda 

yang baru, anak-anak akan mulai tampak percaya diri untuk membangun persepsi 

yang lebih tinggi hingga tahap sensasi dan atensi dan selanjutnya akan melalukan 

tindakan. Pada usia inilah kemampuan bahasa anak semakin baik melalui bertanya 

dan berkomunikasi yang akan meningkatkan kognisi anak (Susanto, 2016: 126). 

Usia ini juga penting untuk melatih koordinasi indera mata dan tangan. Tangan 

akan berusaha untuk meraih atau mencoba melalukan beberapa hal (tindakan) 

yang dilihat oleh mata. Semakin berkembangnya koordinasi indera mata dan 

tangan akan membuat anak percaya diri dan siap untuk melalukan kegiatan yang 

lebih kompleks seperti merakit, menggambar, menulis, dan lain-lain. 

2.12 Target Audience 

Targeting adalah membidik target sasaran yang telah kita pilih dalam  hal 

analisa segmentasi pasar. Dalam menentukan hal ini harus melakukan 

karakteristik pasar sasaran yang hendak dituju. Ada tiga cara untuk menetapkan 

dasar dari segmentasi, yaitu karakteristik konsumen yang terdiri dari beberapa 

variabel utama dalam segmentasi yang terdiri dari (Kasali, 1998: 151) : 

a. Segmentasi Geografi. Pada segmentasi ini dilakukan berdasarkan faktor 

geografinya, seperti daerah asal atau tempat tinggal konsumen. 

b. Segmentasi Demografi. Pada segmentasi ini dilakukan berdasarkan faktor 

variabel usia, jenis kelamin, pekerjaan, penghasilan konsumen. 



33 
 

 
 

c. Segmentasi Psikologi. Pada segmentasi ini dilakukan berdasarkan faktor 

pengelompokan karakteristik yang ada pada diri konsumen, seperti faktor 

kepribadian, motivasi, kesukaan, sikap, dan minat konsumen. 

Dalam menentukan tiga hal tersebut harus dibidik dengan tepat, agar 

mendapatkan target audience yang jelas. Target audience yang jelas nantinya 

dapat digunakan sebagai strategi untuk menarik target audience yang dituju. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Pembahasan yang ada pada bab ini akan berfokus kepada metode-metode 

yang akan digunakan dalam pengumpulan data, pemilihan, dan teknik pengolahan 

data yang akan digunakan untuk mendapatkan keyword dari perancangan buku 

aktivitas dengan teknik digital vector belajar kosa kata bahasa Arab sebagai media 

pembelajaran untuk anak TK usia 4-6 tahun. 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Secara etimologis riset atau penelitian berarti mencari, menjelajahi, 

menemukan makna kembali secara berulang-ulang. Penelitian ini menggunakan 

metode pendekatan kualitatif. Menurut Danim, 2002:35 penelitian kualitatif 

merupakan studi yang diposisikan bebas nilai.  

Menurut Danim, 2002 metode kualitatif dilakukan dengan langkah-langkah 

yaitu merumuskan masalah sebagai fokus penelitian mengumpulkan data 

lapangan, menganalisis data, merumuskan hasil studi, dan menyusun rekomendasi 

untuk perbaikan kinerja dalam bidang ini. 

 Penelitian ini didasarkan pada metode analisis datanya termasuk jenis 

penelitian kualitatif karena menurut Danim, 2002 penelitian kualitatif memberi 

titik tekan pada makna, yaitu fokus penelahaan terpaut langsung dengan masalah 

kehidupan manusia. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif, karena data yang 
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terkumpul bebentuk kata-kata, gambar bukan angka- angka. Data yang diperoleh 

terdiri dari wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen-dokumen dan lain-lain. 

3.2 Unit Analisis 

Menurut Danim, 2002: 210 menyatakan bahwa unit analisis adalah satuan 

yang diteliti dengan proses description, satuan tersebut bisa berupa invidu, 

kelompok, maupun benda. Ada dua acara analisis data dalam bentuk penelitian 

kualitatif yaitu ada analisis data ketika peneliti masih di lapangan dan ada ketika 

peneliti menyelesaikan tugas pendataan. 

3.2.1 Subjek Penelitian 

Subek penelitian kualitatif dapat berupa individu, kelompok ataupun 

masyarakat. Penelitian yang diteliti merupakan studi mendalam mengenai 

masalah unit sosial tertentu. Tujuan utama penelitian di bidang pendidikan untuk 

mengembangkan basis pengetahuan ilmiah agar pendidikan di Indonesia menjadi 

lebih efektif dan efisien. Peneliti dalam bidang pendidikan senantiasa bertanggung 

jawab kepada kelompok atau masyarakat untuk meningkatkan mutu layanan di 

bidang pendidikan. Dalam penelitian perancangan buku aktivitas dengan teknik 

digital vector belajar kosa kata bahasa Arab sebagai media pembelajaran untuk 

anak TK usia 4-6 tahun, yang menjadi subjek  penelitian adalah anak TK usia 4-6 

tahun, orang tua anak TK usia 4-6 tahun, Psikolog Anak usia 4-6 tahun, Kepala 

Dinas Pendidikan PAUD Surabaya, Kepala Sekolah TK Islam di Surabaya, 

Kepala Departemen Agama Kota Surabaya bagian Kurikulum Tk-I/RA. 
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3.2.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian kualitatif dapat berupa suatu permasalahan yang akan diteliti 

atau di analisis yang menjelaskan tentang apa, siapa, kapan dan dimana penelitian 

dilakukan. Dalam penelitian perancangan buku aktivitas dengan teknik digital 

vector  belajar kosa kata bahasa Arab sebagai media pembelajaran untuk anak TK 

usia 4-6 tahun, yang menjadi objek penelitian adalah  kosa kata bahasa Arab tema 

tumbuhan dan hewan. 

3.2.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah yang digunakan oleh 

peneliti untuk meneliti permasalahan yang akan diangkat. Lokasi yang dipilih 

oleh peneliti untuk melakukan penelitian yaitu mengambil tiga lokasi TK yaitu 

TK Islam Salwa Surabaya yang beralamat di Jl Ngagel Dadi 4/30 Surabaya, TK 

Nurul Amin Surabaya yang beralamat di Jl. Mejoyo, Kali Rungkut Surabaya, dan 

TK Al Fajar Surabaya yang beralamat di Jl. Raya Medokan Sawah No.228 

Surabaya. 

 

Gambar 3. 1 TK Islam Salwa Surabaya 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Gambar 3. 2 TK Nurul Amin Surabaya 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti,2019 
 

 

Gambar 3. 3 TK Al-Fajar Surabaya 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Mengumpulkan data merupakan langkah yang tidak dapat dihindari dalam 

kegiatan penelitian dengan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

akan berhadapan langsung dengan fenomena di lapangan. Menurut Danim, 2002 

sebagian peneliti kualitatif beranggapan bahwa hubungan kerja lapangan antara 

peneliti dan subjek penelitian hanya berlaku bagi upaya pengumpulan data secara 

observasi partisipan dan tidak diterapkan pada teknik-teknik lainnya. Anggapan 

ini keliru karena hubungan kerja lapangan selalu diperlukan pada setiap teknik 

pengumpulan data, baik ketika menggunakan teknik observasi, wawancara, 

dokumentasi, ataupun fotografi. 

Di dalam metode penelitian yang bersifat kualitatif, data dapat dikumpulkan 

dengan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif yaitu wawancara, observasi, 

dokumentasi, dan studi literatur 

Teknik pengumpulan data tersebut akan digunakan oleh peneliti untuk 

memperoleh informasi, dan akan melakukan wawancara dan observasi  pada 

pihak-pihak yang terkait pada permasalahan yang diangkat. 

3.3.1 Wawancara 

Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang 

pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada pihak-pihak atau sekelompok orang 

yang terkait pada penelitian untuk dijawab. Pada penelitian kualitatif wawancara 

dapat dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara sebagai strategi utama untuk 

mengumpulkan data. Kedua wawancara sebagai strategi penunjang lain dalam 
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teknik pengumpulan data, yaitu sebagai observasi partisipan, analisis dokumen, 

dan fotografi (Danim, 2002). Oleh karena itu, wawancara diawali dengan 

permohonan izin, pembuatan kesepakatan mengenai kontrak waktu dan tempat. 

Peneliti harus menyadari tentang kesepakatan tersebut dibangun, bahwa subjek 

atau sekelompok orang yang terkait pada penelitian yang dominan untuk 

menentukannya. Agar wawancara efektif, maka terdapat beberapa tahapan yang 

harus dilalui yakni mengenalkan diri menjelaskan maksud kedatangan, 

menjelaskan materi wawancara, dan mengajukan pertanyaan. 

Wawancara yang peneliti lakukan yaitu dengan mendatangi kepala sekolah 

atau pembina TK Islam Salwa Surabaya, TK Nurul Amin dan TK Al Fajar serta 

pimpinan Dinas Pendidikan Anak Usia Dini Kota Surabaya dan pihak-pihak 

lainnya yang terkait dengan pembelajaran kosa kata bahasa Arab anak TK usia 4-

6 tahun yang bertujuan untuk mengetahui informasi terkait dengan kosa kata 

bahasa Arab edisi tumbuhan dan hewan.  

Dengan melakukan beberapa pertanyaan terkait dengan perancangan buku 

aktivitas dengan teknik digital vector belajar kosa kata bahasa Arab sebagai media 

pembelajaran untuk anak TK usia 4-6 Tahun seperti mencari data tentang jenis 

media pembelajaran  kosa kata bahasa Arab yang dipakai di TK di Surabaya, 

kurikulum yang dipakai di TK di Surabaya dan lain-lain.. 

3.3.2 Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang paling sering digunakan 

dalam penelitian kualitatif. Fokus perhatian paling essensial dari peneliti kualitatif 

adalah pemahaman dan kemampuannya dalam membuat makna pada suatu 
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kejadian yang tampak. Teknik yang digunakan dalam metode observasi adalah 

bahwa apa yang dikatakan orang sering kali berbeda dengan apa yang orang itu 

lakukan. Menurut Bungin, 2010:138  pemakaian alat bantu perekam (jika 

diperlukan) hanya dilakukan pada acara-acara tertentu yang melibatkan banyak 

orang, bukan pada aktivitas individual. 

Observasi dilakukan untuk mengetahui permasalahan media pembelajaran 

kosa kata bahasa Arab tema tumbuhan dan hewan untuk anak TK usia 4-6 tahun. 

Oleh karena itu, peneliti akan melakukan obervasi terkait yaitu dengan 

mendatangi secara langsung anak-anak TK Islam Salwa Surabaya, TK Nurul 

Amin Surabaya, dan TK Al Fajar Surabaya untuk melihat dan  mengetahui sejauh 

mana kosa kata bahasa Arab tema tumbuhan dan hewan yang diajarkan dan untuk 

mengetahui ketertarikan minat anak dalam  membaca, memahami dan hal lainnya 

yang terkait penelitian. 

3.3.3 Dokumentasi 

Dokumen adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, 

menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interprestasi yang berhubungan 

sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut (Bungin, 2010:142-123). 

Dalam penelitian kualitatif ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa 

dokumen resmi. Dokumen resmi berbeda dengan dokumen resmi, walaupun 

sama-sama untuk saling mengisi dan melengkapi. Dokumen resmi adalah 

dokumen institusi. Isinya dapat memuat data subjek dalam konteks formal dan 

dapat juga memuat data mengenai pribadi seseorang, berikut keterlibatannya 

dalam organisasi di tempatnya bekerja (Danim, 2002:177). 
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Dokumen resmi dapat berupa arsip tentang data guru dan siswa yang tertuang 

pada file seperti hasil tes dan lain-lain. Dokumen resmi dapat juga mencakup 

dokumen organisasi pendidikan dengan pihak luar. Dokumen resmi inilah yang 

digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi ataupun data-data terkait 

dengan perancangan buku aktivitas dengan teknik digital vector belajar kosa kata 

Arab sebagai media pembelajaran untuk anak TK usia 4-6 tahun edisi tumbuhan 

dan hewan. 

3.3.4 Studi Literatur 

Studi Literatur dalam metode teknik pengumpulan data mengacu pada studi 

terdahulu yang telah dilakukan terhadap objek yang sama sebagai bahan referensi 

dan untuk membedakan penelitian sebelumnya, studi literatur menggunakan buku 

Pendidikan Anak Usia Dini (konsep dan teori) yang ditulis oleh Ahmad Susanto, 

Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab yang ditulis oleh Dr. Acep Hermawan, 

M.Ag. dan penelitian yang pernah dibuat oleh Genta Akbar, 2016. Mahasiswa  

Universitas Telkom dengan judul Tugas Akhirnya “Perancangan Buku Aktivitas 

Anak Tentang Pahlawan Kemerdekaan Nasional Bandung.” Perancangan 

mengenai buku aktivitas untuk mengenalkan sejarah dan tokoh pahlawan 

kemerdekaan nasional yang berasal dari Bandung agar anak-anak di Kota 

Bandung dapat mengenal dan mengetahui pahlawan kemerdekaan nasional 

sehingga dapat menjadi generasi yang lebih baik kedepannya.  

Pembuatan buku ini diperoleh dengan konsep perancangannya tidak hanya 

menjadi buku yang mempunyai cerita tetapi terdapat halaman yang interaktif 

seperti berisi permainan, dan hal kreatif  lainnya yang berkaitan dengan pahlawan. 
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Media pada buku aktivitas ini dibuat dengan cara yang menyenangkan, ringan dan 

santai agar anak-anak tidak mudah bosan saat membaca yaitu dengan 

menggunakan bahasa yang sederhana sehingga membuat anak-anak yang 

membaca tidak cenderung bosan dan dapat menarik minat baca anak-anak sebagai 

target utama. Warna-warna pada buku ini terkesan cerah sehingga membuat lebih 

disukai anak-anak. Buku aktivitas ini juga memiliki kelebihan dari segi teknik 

yang digunakan tidak hanya teknik penggambaran digital vector, namun  juga ada 

penggabungan teknik ilustrasi kartun. Dari segi penggambaran ilustrasi kartun 

dalam buku ini sangat baik dan tidak terkesan membosankan. Sehingga konsep 

pesan yang dibangun pada buku ini yaitu dengan tujuan belajar sambil bermain. 

3.4 Teknik Analisis Data 

Menurut Miles dan Huberman dalam Gunawan, 2015: 210-212 terdapat tiga 

teknik analisis data kualitataif yaitu terdiri dari reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan atau verifikasi. Proses ini selalu terjadi selama penelitian 

berlangsung, bahkan selama data belum terkumpul. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data berarti memfokuskan pada hal-hal yang penting, merangkum, 

memilih hal-hal yang penting. Dengan data yang direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas yang memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data 

dan mencarinya kembali. 

Reduksi data yang dilakukan peneliti yaitu dengan memilih data yang 

berkaitan dengan buku aktivitas, cara membuat atau merancang buku aktivitas 
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dengan teknik digital vector belajar kosa kata bahasa Arab sebagai media 

pembelajaran untuk anak TK usia 4-6 tahun edisi tumbuhan dan hewan. 

2. Penyajian Data 

Langkah selanjutnya yaitu dengan menyajikan data. Menurut Danim, 2002 

dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya dengan 

menggunakan teks yang bersifat naratif. 

Peneliti melakukan penyajian data dengan menyajikan data dalam bentuk 

bagan perancangan desain buku aktivitas yang akan menjelaskan tahap-tahap dari 

perancangan buku aktivitas yang berawal dari pengumpulan data sampai pada 

tahap mendesain buku aktivitas dengan teknik digital vector belajar kosa kata 

bahasa Arab untuk anak TK usia 4-6 tahun edisi tumbuhan dan hewan. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Langkah terakhir dalam teknik analisis data yaitu dengan menarik kesimpulan 

serta verifikasi data. Menurut Danim, 2002 kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang 

kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Peneliti melakukan penarikan kesimpulan dengan cara menganalisis semua 

data yang telah diteliti. Tujuan penarikan kesimpulan ini agar mengambil 

kesimpulan dari reduksi data yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang 

diambil agar nantinya tidak menyimpang. 
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3.5 Metode Perancangan atau Kerangka Berpikir 

Perancangan penelitian digunakan untuk menentukan langkah-langkah dalam 

mengumpulkan data yang akan diteliti untuk menyelesaikan suatu permasalahan 

yang diangkat. Metode perancangan dalam penelitian ini disusun dalam bentuk 

bagan kerangka berpikir sebagai berikut : 

 

 

Gambar 3. 4 Bagan Metode Perancangan atau Kerangka Berpikir 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

Pada bab ini akan memfokuskan kepada semua hasil dari penelitian, metode 

perancangan karya, observasi data dan teknik pengolahan dalam Perancangan 

Buku Aktivitas dengan Teknik Digital Vector Belajar Kosa Kata Bahasa Arab 

sebagai Media Pembelajaran untuk Anak TK Usia 4-6 Tahun. 

4.1 Hasil dan Analisa Data 

Analisis merupakan proses pencarian data dari observasi, wawancara, dan 

dokumentasi yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman tentang 

data yang didapat.  

4.1.1 Hasil Wawancara 

Dalam teknik pengumpulan data melalui wawancara merupakan teknik 

pengumpulan data yang utama. Teknik wawancara dilakukan dengan beberapa 

narasumber yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti yaitu kosa kata bahasa 

Arab  untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan objek penelitian.  

Wawancara pertama dilakukan kepada Bu Novi Herawati selaku pembina TK 

Islam Salwa yang berlokasi di Jalan Ngagel Dadi 4/30 Surabaya pada tanggal 20 

Oktober 2018 pukul 08:00 WIB yang menjelaskan mengenai media pembelajaran 

kosa kata bahasa Arab untuk anak TK di TKI Salwa hanya sebatas nyanyian dan 

permainan tebak gambar. Sedangkan media pembelajaran kosa kata bahasa Arab  

berupa buku bergambar belum ada sehingga anak sulit untuk mengenal, 
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memahami benda, jadi hanya sekedar menghafal saja. Guru TKI Salwa juga 

belum memiliki keterampilan khusus seperti menggambar untuk menjelaskan 

makna dari bahasa Arab tersebut. Para orang tua juga kurang minat terhadap 

pembelajaran  bahasa Arab untuk anak-anak dikarenakan ada bahasa asing yang 

lebih penting yaitu bahasa Inggris.  

Wawancara kedua dilakukan kepada Bu Wiwin selaku pembina TK Nurul 

Amin yang berlokasi di Jalan Mejoyo, Kali Rungkut Surabaya pada tanggal 15 

Maret 2019 pukul 10.00 WIB yang menjelaskan tentang kondisi para guru yang 

mengajar bahasa Arab di TK Al Fajar belum memiliki keterampilan khusus 

belajar  kosa kata bahasa Arab hanya sekedar guru dengan lulusan pendidikan 

agama islam saja. Media yang dipakai juga berupa nyanyian dan permainan-

permainan saja. Para orang tua juga belum  mampu untuk membeli atau 

membayar guru dengan keterampilan khusus bahasa Arab untuk anak-anaknya 

dikarenakan adanya faktor ekonomi. 

Wawancara ketiga dilakukan kepada Bu Anis selaku pembina TK Al Fajar 

yang berlokasi di Jalan Raya Medokan Sawah, Surabaya pada tanggal 18 Maret 

2019 pukul 08.00 WIB  yang menjelaskan tentang media pembelajaran  kosa kata 

bahasa Arab tidak dengan buku hanya sekedar permainan lempar kata. Untuk guru 

berketrampilan khusus sudah ada namun tidak ditunjang dengan adanya buku 

karena pada dasarnya anak-anak usia TK lebih cenderung banyak permainan. Bu 

Anis juga menjelaskan bahwa adanya buku tergantung pada walimurid masing-

masing dan kerjasama yayasan TK masing-masing. Namun untuk media 

pembelajaran mengaji seperti menghafal huruf hijaiyyah sudah ada buku 
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bergambar, yang hasilnya anak lebih suka dan lebih efektif dalam belajar karena 

anak sudah bisa secara konkret melihat gambar-gambar dasar yang nantinya akam 

membantu anak untuk tahap yang lebih kompleks. 

Wawancara keempat dilakukan kepada Bu Wati selaku kepala Dinas 

Pendidikan PAUD Kota Surabaya yang berlokasi di Jalan Jimerto Surabaya pada 

tanggal 14 Maret 2019 pukul 11:00 WIB yang menjelaskan tentang kurikulum 

pendidikan TK diatur oleh Dinas Pendidikan PAUD namun untuk TK Islam di 

Surabaya diatur oleh Dinas Pendidikan PAUD dan Departemen Agama. Saat ini 

kurikulum yang dipakai oleh seluruh TK di Surabaya adalah kurikulum 2013. Jadi 

Dinas Pendidikan PAUD tidak bisa menentukan semua tentang pembelajaran TK 

baik media pembelajaran yang dipakai, mata pelajaran dan kurikulum, harus 

dengan persetujuan Departemen Agama Kota Surabaya. Adapun pendidikan anak 

usia dini (PAUD) berdasarkan Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 Pasal 1 

tentang isi dari kurikulum 2013 yaitu pendidikan anak usia dini merupakan 

jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar sebagai suatu upaya 

pembinaan yag ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan  usia enam 

tahun. Dilakukan dengan rangsangan pertumbuhan dan perkembangan jasmani 

dan rohani agar naninya anak memiliki kesiapan untuk mempelajari pendidikan 

yang lebih kompleks. Bu Wati juga menjelaskan tentang tahap-tahap 

perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui anak PAUD yang ada dalam 

Permendikbud Nomor 37 tahun 2014 Pasal 1 ayat 2, bahwa standar perkembangan 

anak usia dini tentang kemampuan yang dicapai anak pada yaitu aspek 
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perkembangan dan pertumbuhan, yang mencakup aspek nilai agama, moral, fisik, 

motorik, kognitif, bahasa, seni dan sosial-emosional. 

 

Gambar 4. 1 Wawancara dengan Kepala Dinas Pendidikan PAUD 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Wawancara kelima dilakukan kepada Dr. Achmad Cusairi, M.Psi. psikolog 

anak dan sosial yang bekerja sebagai dosen psikologi di Universitas Airlangga 

Surabaya pada tanggal 26 Maret 2019 pukul 14:00 WIB yang menjelaskan 

tentang karakteristik anak usia 4-6 tahun yaitu berkaitan dengan perkembangan 

fisik, jadi anak usia ini sangat aktif melakukan berbagai kegiatan. Kegiatan ini 

akan memicu pengembangan otot kecil maupun besar. Perkembangan bahasa anak 

usia 4-6 tahun juga sudah semakin baik, anak sudah mampu memahami 

pembicaraan orang lain, mampu mengungkapkan pikirannya dalam batasan 

tertentu. Rasa ingin tahu dan daya pikir anak sudah luar biasa terhadap lingkungan 

sekitar seperti contoh nya anak sudah berani menanyakan segala sesuatu yang 

dilihatnya. Untuk bentuk permainan usia 4-6 tahun cenderung bersifat individu 

bukan permainan sosial walaupun aktivitas bermain dilakukan secara bersama-
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bersama. Untuk media pembelajaran berupa buku aktivitas yang di dalam buku 

tersebut terlibat beberapa aktivitas tidak hanya satu aktivitas saja, bisa 

meningkatkan fine motor skill anak usia 4-6 tahun, fine motor skill ini merupakan 

keterampilan yang melibatkan otot-otot kecil yang nantinya akan memunculkan 

koordinasi antara mata dan tangan dalam melakukan berbagai kegiatan atau 

aktivitas. Aktivitas yang melibatkan otot-otot kecil yaitu menulis, menggambar, 

menggunting, dan menempel. Perkembangan daya pikir dan visual anak sangat 

baik sehingga anak lebih suka buku yang dilengkapi dengan berbagai ilustrasi 

atau gambar yang mampu meningkatkan minat baca dan  kognitif anak mengenai 

konsep dasar dari sebuah bentuk yang nantinya secara perlahan anak mampu 

meneruskan  ke konsep yang lebih kompleks inilah yang sesuai dengan karakter 

usia anak 4-6 tahun.  

 

Gambar 4. 2 Wawancara dengan Psikolog Anak 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Wawancara keenam dilakukan kepada Bapak Effendi selaku pengurus 

kurikulum TK-I / RA di Surabaya pada tanggal 11 April 2019 pada pukul 14:00 
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WIB menyatakan bahwa pelajaran kosa kata bahasa Arab untuk tingkat TK/RA 

merupakan pelajaran wajib yang sudah diatur dalam kurikulum 2013, adapun 

pelajaran  kosa kata bahasa Arab yang akan diajarkan terbagi menjadi beberapa 

tema dan sub tema , yaitu tema anggota badan, diri sendiri, panca indra, keluarga, 

buah-buahan, tumbuhan, hewan, profesi, dan benda sekitar. Dalam peraturan 

Menteri Agama RI nomor 2 tahun 2008 tentang Standar Kompetensi dan Standar 

Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab dikatakan bahwa tujuan mata 

pelajaran bahasa Arab adalah mengembangkan kemampuan berkomunikasi dalam 

bahasa Arab secara lisan atau tulis yang mencakup empat kecakapan bahasa yakni 

menyimak, berbicara, membaca, menulis , menumbuhkan kesaran tentang 

pentingnya bahasa rab sebagai salah satu bahasa Asing untuk menjadi alat utama 

belajar khususnya mengkaji sumber ajaran Islam, serta mengembangkan 

pemahaman  tentang saling kererkaitannya antara bahasa dan budaya yang akan 

memperluas cakrawala budaya. Untuk itu peserta didik diharapkan memiliki 

wawasan lintas budaya dan melibatkan diri dalam keragaman budaya.  

Wawancara ketujuh dilakukan oleh beberapa orang tua anak TK yang berusia 

4-6 tahun yaitu Ibu Sulastri, Ibu Tini, Ibu Dilla menyatakan bahwa bahasa Arab di 

TK sebatas belajar menghafal dengan bernyanyi, yang kemudian dilakukan 

dengan evaluasi di buku latihan yang nantinya akan dikumpulkan sebagai tugas 

dan di nilai oleh guru yang  mengajar  pelajaran kosa kata bahasa Arab. Untuk 

media berupa buku dari pihak sekolah tidak menyediakan karena memang 

membutuhkan biaya tambahan lebih lanjut. Biasanya kalau ingin ada tambahan 

buku ada rapat dengan guru serta orang tua murid lainnya, apabila orang tua 
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murid banyak yang setuju, pihak sekolah akan membeli buku terkait mata 

pelajaran  tersebut. Untuk guru yang mengajar di TK rata-rata bukan guru dengan 

pendidikan bahasa Arab, melainkan hanya sekedar guru pendidikan Agama Islam 

saja. Bu Dilla juga mengatakan orang tua murid kurang mendorong anaknya 

untuk lebih menguasi bahasa Arab, dikarenakan beberapa faktor ekonomi 

pembayaran sekolah, faktor bahasa Inggris yang lebih penting dari pada bahasa 

Arab, anak-anak  masih terlalu dini untuk bisa belajar ke tahap selanjutnya.  

4.1.2 Hasil Observasi 

Observasi dilakukan dengan mendatangi secara langsung tempat yang akan 

diobservasi dengan melakukan pencatatan yang sistematis tentang pemahaman 

anak TK usia 4-6 tahun ketika belajar kosa kata bahasa Arab yang akan menjadi 

target pengamatan peneliti. Observasi dilakukan di tiga TK Islam di Surabaya. 

Observasi pertama dilakukan di TK Islam Salwa yang berlokasi di Jalan Ngagel 

Dadi 4/30 Surabaya pada tanggal 20 Oktober 2018 pukul 10:00 WIB, dilakukan 

pengamatan murid-murid TK Salwa saat belajar pelajaran kosa kata bahasa Arab, 

pengamatan  guru TK saat mengajarkan  pelajaran kosa kata bahasa Arab. Ketika 

pelajaran  kosa kata bahasa Arab berlangsung anak-anak duduk melingkar 

sebelum pelajaran bahasa Arab dimulai. Setelah itu guru memulai pelajaran 

dengan metode bernyanyi sesuai dengan tema pelajaran bahasa Arab yang akan 

diajarkan. Setelah bernyanyi selesai, guru memulai untuk mengajak bermain tebak 

kata bahasa Arab.  

Anak – anak tampak mulai bingung dan lupa saat ditanya kata apa yang 

dimaksud. Kemudian guru mengulang lagi kata tersebut lalu anak-anak bisa 
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menjawab secara bergantian. Disini terlihat bahwa anak-anak di TK Salwa hanya 

sebatas menghafal saja. Anak-anak juga sulit untuk menyebutkan ciri-ciri gambar 

dari kosa kata bahasa Arab seperti tidak bisa membedakan hewan berkaki dua 

dengan hewan berkaki empat. Seringkali anak sulit untuk membayangkan sebuah 

bentuk, dikarenakan tidak mempunyai media visual dan keterbatasan guru dengan 

keterampilan menggambar.  

Observasi kedua dilakukan di TK Nurul Amin yang berlokasi di Jalan 

Mejoyo, Kali Rungkut Surabaya pada tanggal 15 Maret 2019 pada pukul 11.00 

WIB, dilakukan pengamatan murid TK Nurul Amin dan pengamatan guru saat 

proses belajar mengajar pelajaran bahasa Arab. Sebelum pelajaran dimulai 

dilakukan baris terlebih dahulu, kemudian membaca doa belajar bersama. 

Kemudian dilanjut dengan mengulang kembali kosa kata sebelumnya yang sudah 

diajarkan. Metode yang dilakukan di TK Nurul Amin yaitu metode bernyanyi 

dengan cara berdiri kemudian berbaris layaknya kereta api. Ketika nyanyian 

selesai murid yang kena akan ditanyai oeh guru tentang kosa kata secara acak. 

Anak-anak mulai tampak ramai dan kebingungan, saat ditanya anak sering kali 

lupa dan menyebutkan kata yang salah. Tetapi jika kosa kata diulang secara 

berurutan, anak hapal dan lancar. Namun sebaliknya jika kosa kata tersebut diacak 

anak sering salah kata. Untuk pemahaman anak mengenai kata yang dimaksudkan 

guru di TK Nurul Amin menggunakan puzzle gambar untuk menjelaskan gambar 

dari kata tersebut. Anak-anak nampak cepat tanggap saat guru memegang bagian 

puzzle tersebut. Namun terbatasnya puzzle untuk menjelaskan gambar-gambar 

yang cenderung lebih kompleks, anak masih sulit memahami walaupun guru TK 
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Nurul Amin sudah mencoba menggambarkan di papan tulis, gambar dari arti kosa 

kata bahasa Arab yang dimaksud dikarenakan para guru di TK Nurul Amin 

kurang terampil dalam menggambar.  

Observasi ketiga dilakukan di TK Al Fajar yang berlokasi di Jalan Raya 

Medokan Sawah No.228 Surabaya pada tanggal 18 Maret 2019 pada pukul 09;00 

WIB dilakukan pengamatan kepada murid-murid TK Al Fajar dan pengamatan 

guru saat mengajarkan pelajaran bahasa Arab sebelum pelajaran dimulai ada 

beberapa siswa yang sedang ribut dikarenakan ada anak yang telat namun guru 

TK Al Fajar langsung menenangkannya dengan mengajak anak tersebut untuk 

duduk berkumpul bersama teman-temannya. Setelah itu menyuruh anak yang 

terlambat tersebut untuk memimpin doa belajar bersama. Setelah berdoa guru 

langsung bertanya kepada siswa nya tentang bahasa Arab yang telah diajarkan 

minggu kemarin sampai bab apa. Kemudian guru mengulang kembali bab yang 

telah diajarkan dengan cara menebak kata langsung kepada salah satu murid 

tersebut secara acak dan setelah aak tersebut ditunjuk guru TK Al Fajar menyuruh 

kedepan anak tersebut untuk menyanyikan bab kosa kata bahasa Arab itu. 

Kemudian di lanjut dengan memberikan materi bab baru bahasa Arab tersebut 

dengan cara bernyanyi bersama-sama, ini dilakukan berulang kali. Terlihat guru 

TK Al Fajar hanya menggunakan metode belajar nyanyian namun sudah terlihat 

kedisplinan anak karena disuruh maju di depan saat dtunjuk. Untuk menjelaskan 

maksud dari kosa kata yang susah TK Al Fajar hanya menggunakan gambar-

gambar yang di print dari internet. Namun, ketika ditunjukan gambar tersebut 

anak-anak mulai bertanya tentang gambar tersebut seperti gambar buah tomat, 
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kenapa tomat berwarna merah, apakah tomat sama dengan strawberry, apakah 

tomat buah yang manis atau tidak. Terlihat disini daya pikir anak cepat tanggap, 

karena mampu mengungkapkan isi pikirannya lewat bertanya.  

Observasi keempat dilakukan di toko buku Gramedia Tunjungan Plaza 

Surabaya pada tanggal 22 Juli 2019 terkait dengan jenis buku aktivitas untuk anak 

usia 4-6 tahun rata-rata menggunakan ukuran 14,8 cm x 21,0 cm. Menggunakan 

jenis kertas art paper 210 gram dengan laminasi glossy. Untuk jumlah halaman 

sekitar 20 halaman. Finishing untuk buku aktivitas rata-rata ada yang spiral dan 

ada yang sofcover laminasi doff. 

4.1.3 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan mengumpulan berkas-berkas dapat berupa arsip 

tentang data guru dan siswa saat proses belajar mengajar kosa kata bahasa Arab. 

Dokumentasi juga mencakup dokumen organisasi pendidikan dengan pihak luar 

inilah yang disebut dengan dokumentasi resmi. Dokumentasi inilah yang 

digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi ataupun data-data terkait 

dengan perancangan  yang akan dibuat sebagai bukti bahwa peneliti melakukan 

penelitian secara langsung. Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi 

dilakukan di TK Salwa Surabaya yang berlokasi di Jalan Ngagel Dadi 4/30 

Surabaya.  
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Gambar 4. 3 Tema dan Sub Tema Pelajaran Bahasa Arab TK Salwa 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Pada gambar 4.3 merupakan hasil dokumentasi tema dan sub tema pelajaran 

bahasa Arab yang diajarkan di TK Salwa adapun urutan dari tema-tema yang 

diajarkan yatu diri sendiri, panca indra,  lingkungan, tanaman, binatang, alat dan 

perkakas di dalam rumah dan lain sebagainya.  

 

Gambar 4. 4 Suasana sebelum di mulai pelajaran bahasa Arab di TK Salwa 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Pada gambar 4.4 terlihat anak-anak di TK Salwa sedang duduk melingkar dan 

berdoa bersama sebelum pelajaran dimulai.  Doa tersebut dipimpin oleh salah satu 

anak yang di tunjuk oleh guru pengajar pelajaran bahasa Arab.  

 

Gambar 4. 5 Suasana belajar bahasa Arab di TK Salwa 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Adapun untuk gambar 4.5 metode belajar yang digunakan di TK Salwa yaitu 

metode bernyanyi dan lempar kata. Nyanyian tersebut dilakukan dengan 

mengulang tema minggu kemarin terlebih dahulu yang kemudian dilanjutkan 

dengan tanya jawab berupa lempar kata secara acak untuk menguji anak-anak TK 

Salwa.  

 

Gambar 4. 6 Buku evaluasi murid TK Salwa 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Pada gambar 4.6 buku evaluasi dari para murid-murid di TK Salwa, buku 

tersebut mengevaluasi dari tulisan kosa kata bahasa Arab beserta arti dari kata 

tersebut. Namun belum ada media berupa buku bergambar yang membuat anak 

lebih mudah memahami bentuk-bentuk dasar dari sebuah gambar yang dimaksud. 

Untuk pengajaran tulisan hijaiyyah guru TK Salwa mengajarkan di papan tulis 

kemudian ada tugas untuk tiap minggunya agar anak nantinya bisa lancar menulis 

kosa kata bahasa Arab tersebut.  

4.1.4 Hasil Studi Literatur 

Untuk mendukung penelitian ini peneliti tidak hanya melakukan teknik 

wawancara, observasi dan dokumentasi dalam mencari data tetapi juga diperlukan 

studi literatur. Studi literatur yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku 

pertama berjudul Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab karya yang ditulis oleh 

Dr. Acep Hermawan, M.Ag. Buku ini membahas tentang definisi bahasa Arab, 

karakteristik bahasa Arab di ranah akademik, ragam  metode pembelajaran bahasa 

Arab, kekayaan kosa kata, sistem dalam pembelajaran bahasa Arab dan lain 

sebagainya.  
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Gambar 4. 7 Studi Literatur Ke-satu 

Sumber : Google.com, 2019 

Buku kedua berjudul Pendidikan Anak Usia Dini (konsep dan teori) yang 

ditulis oleh Ahmad Susanto yang membahas tentang hakikat anak usia dini, 

program pengembangan pendidikan anak usia dini, konsep pembelajaran anak 

usia dini, karakteristik anak usia dini, dan lain-lain.  

 

Gambar 4. 8 Studi Literatur Ke-dua 

Sumber : Google.com, 2019 
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Studi literatur yang ketiga yaitu penelitian yang pernah dibuat oleh Genta 

Akbar, 2016. Mahasiswa  Universitas Telkom dengan judul Tugas Akhirnya 

“Perancangan Buku Aktivitas Anak Tentang Pahlawan Kemerdekaan Nasional 

Bandung.” Perancangan mengenai buku aktivitas untuk mengenalkan sejarah dan 

tokoh pahlawan kemerdekaan nasional yang berasal dari Bandung agar anak-anak 

khususnya di Kota Bandung dapat mengenal dan mengetahui pahlawan 

kemerdekaan nasional. Buku ini menggunakan teknik digital kartun semi realis 

yang membuat anak tidak mudah bosan saat membaca.  

  

Gambar 4. 9 Studi Literatur Ke-tiga 

Sumber : https://libraryeproceeding.telkomuniversity.ac.id, 2016 

4.1.5 Hasil Analisis Data 

Setelah data dari wawancara, observasi, dokumentasi, studi literatur dan lain-

lain. Tahap selanjutnya yaitu melalukan analisis data yang terdiri dari reduksi 

data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. 
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1. Reduksi Data 

a. Wawancara 

Hasil wawancara dari enam narasumber yaitu Bu Novi selaku kepala sekolah 

TK Salwa, Bu Wiwin selaku kepala sekolah TK Nurul Amin, Bu Anis selaku 

kepala sekolah TK Al Fajar, Bu Wati selaku kepala Dinas Pendidikan PAUD 

Surabaya dan Bapak Ahmad Cusairi, M.Psi selaku psikolog anak dan sosial. 

Pelajaran kosa kata bahasa Arab khususnya TK di Surabaya belum memiliki 

media pembelajaran berupa buku. Metode yang digunakan hanya dengan 

bernyanyi dan tebak kata saja. Kurikulum yang dipakai untuk seluruh TK di 

Surabaya adalah kurikulum 2013, peraturan ini dibuat oleh Dinas Pendidikan 

PAUD Surabaya, sedangkan untuk TK Islam/RA ada campur tangan dari pihak 

Departemen Agama Surabaya untuk beberapa tambahan bahwa mata pelajaran 

bahasa Arab juga termasuk mata pelajaran yang wajib yang diatur dalam 

kurikulum 2013 dan termasuk pelajaran bahasa Asing hal ini terbukti dalam 

peraturan  Menteri Agama Nomor 2 tahun 2008. Adapun tema dan sub tema untuk 

pelajaran kosa kata bahasa Arab yaitu tema anggota badan, profesi, tanaman, 

hewan, lingkungan sekitar dan lain-lain. Anak sering kali merasa kesulitan untuk 

tema tanaman dan hewan karena belum adanya media visual yang membuat anak 

mudah mengerti dan memahami tema tersebut. 

 Para orang tua kurang mendorong anaknya untuk belajar bahasa Arab 

dikarenakan bahasa Arab bukan bahasa asing yang penting dari bahasa Inggris, 

anak juga terlalu dini untuk mempelajari ke tahap yang lebih lanjut. Beberapa 

Guru TK di Surabaya belum memiliki keterampilan terapan pendidikan bahasa 
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Arab dan belum memiliki keterampilan khusus menggambar. Sehingga anak-anak 

kurang efektif dalam belajar kosa kata bahasa Arab. Buku bergambar menurut 

Bapak Chusairi selaku psikolog anak menyatakan buku dengan ilustrasi lebih 

mudah membuat anak cepat tanggap karena anak usia 4-6 tahun daya kognisi anak 

sudah berkembang pesat. Dengan adanya pengenalan lewat buku bergambar anak 

lebih muda memahami konsep-konsep dasar kemudian dilanjut dengan 

memahami konsep yang lebih kompleks nantinya. Pada usia ini juga mengacu 

pada sensor motorik anak yang berkembang sangat pesat, yang dimana gerakan 

koordinasi tubuh seperti tangan, lengan, dan mata melakukan berbagai 

keterampilan seperti aktivitas menulis, menggambar, menempel, menggunting dan 

berbagai aktivitas lainnya.  

b. Observasi 

Observasi dilakukan di tiga TK di Surabaya yaitu TK Salwa, TK Nurul Amin, 

TK Al Fajar. Di ketiga ini metode pembelajaran yang digunakan bernyanyi, 

bermain lempar kata. Belum memiliki media berupa buku bergambar dalam 

belajar kosa kata bahasa Arab. Untuk menjelaskan makna dan maksud  masih 

menggunakan potongan gambar dari puzzle, gambar yang diambil dari internet 

saja dan menggambar di papan tulis secara manual walaupun guru pengajar belum 

memiliki keterampilan khusus dalam menggambar. Tema dan sub tema pelajaran 

kosa kata bahasa Arab dibagi setiap minggunya, adapun tema-tema pelajaran kosa 

kata bahasa Arab yaitu tema anggota badan, hewan, tanaman, lingkungan, profesi 

dan lain-lain namun untuk dua tema seperti hewan dan tanaman, anak-anak 
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cenderung sulit membayangkan dan memahami dikarenakan tidak ada media 

visual.  

c. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan selama observasi di TK Salwa Surabaya yang 

berlokasi di Jalan Ngagel Dadi 4/30 Surabaya yang dapat ditemukan beberapa 

anak masih sulit dalam memahami pelajaran kosa kata bahasa Arab, hanya 

sekedar menghafal dikarenakan metode belajar yang digunakan bernyanyi, lempar 

atau tebak kata saja. Anak-anak sering kali lupa jika ditanya secara acak maksud 

dari kata tersebut, dan anak sulit memahami perbedaan dari bentuk gambar yang 

dimaksud karena hanya menggunakan media papan tulis yang digambar secara 

manual oleh guru pengajar.  

d. Studi Literatur 

Studi Literatur dalam penelitian ini  menggunakan buku Pendidikan Anak 

Usia Dini (konsep dan teori) terutama tentang karakteristik pendidikan dan 

psikologi anak usia 4-6 tahun yang ditulis oleh Ahmad Susanto serta Metodologi 

Pembelajaran Bahasa Arab terutama tentang kekayaan kosa kata bahasa Arab, 

karakteristik dan keunggulan bahasa Arab sebagai bahasa asing yang ditulis oleh 

Dr. Acep Hermawan, M.Ag. 

2. Penyajian Data 

Berdasarkan dari reduksi data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, 

observasi, dan dokumentasi, maka data yang telah didapat yaitu sebagai berikut : 
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a. Metode pembelajaran kosa kata bahasa Arab di beberapa TK di Surabaya 

menggunakan metode bernyanyi atau hafalan, permainan seperti tebak kata 

jadi hanya sekedar menghafal saja.  

b. Berbagai macam tema dan sub tema kosa kata bahasa Arab yang diajarkan 

kepada anak-anak, namun anak-anak lebih sulit mempelajari tema tumbuhan 

dan hewan, karena anak-anak belum mengenal bentuk atau konsep dasar. 

Seringkali anak mudah tertukar untuk membedakan bentuk atau benda yang 

dimaksud. 

c. Termasuk mata pelajaran yang wajib yang diatur dalam kurikulum 2013 dan 

termasuk pelajaran bahasa Asing hal ini terbukti dalam peraturan  Menteri 

Agama Nomor 2 tahun 2008. 

d. Bahasa Arab kaya akan kosa kata terutama pada konsep yang berkenaan 

dengan kebudayaan dan kehidupan sehari-hari. Ada dua kedudukan penting 

dalam bahasa Arab (Hermawan, 2011) 

e. Media yang dipakai hanya sebatas puzzle dan potongan gambar dan gambar 

secara manual di papan tulis yang diambil dari internet untuk melihatkan 

secara konkret benda atau bentuk apa yang dimaksud.  

f. Guru belum memiliki keterampilan pendidikan bahasa arab, hanya sekedar 

pendidikan agama islam saja dan belum memiliki keterampilan khusus 

menggambar.  

g. Orang tua kurang peduli terhadap pelajaran bahasa Arab karena bahasa Arab 

bukan merupakan bahasa asing yang terlalu penting layaknya bahasa Inggris.  
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h. Kognitif atau kemampuan daya pikir anak usia 4-6 tahun berkembang pesat. 

Hal itu terlihat dari aktif menanyakan segala sesuatu yang dilihat.  

Perkembangan fisik karakteristik anak usia 4-6 tahun sangatlah aktif 

melalukan berbagai aktivitas atau kegiatan. Hal itu sangat bermanfaat untuk 

mengembangan otot kecil maupun besar.  

3. Penarikan Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari analisa yang dilakukan berupa reduksi data wawancara, 

observasi, dokumentasi dan dilanjutkan dengan tahap penyajian data, maka dapat 

disimpulkan bahwa anak usia 4-6 tahun yang merupakan anak usia dini tahap pra 

sekolah dasar yang memiliki daya kognitif yang pesat dan karakteristik anak usia 

4-6 tahun sangat aktif dalam melakukan berbagai aktivitas hal itu bermanfaat 

untuk meningkatkan fine motor skill.  Pelajaran kosa kata bahasa Arab di TKI 

Surabaya hanya menggunakan metode belajar berupa nyanyian atau permainan 

tebak kata atau gambar dengan media sebatas puzzle, gambar secara manual di 

papan tulis dikarenakan guru TKI di Surabaya belum memliki keterampilan dalam 

menggambar. Anak sulit membayangkan  tema tumbuhan dan hewan dikarenakan 

kurangnya faktor visual, sering kali tidak bisa membedakan berbagai bentuk dari 

hewan maupun tumbuhan. Pendidikan bahasa Arab termasuk mata pelajaran wajib 

yang diatur dalam kurikulum 2013. Bahasa arab mempunyai dua kedudukan 

penting yaitu sebagai sumber ilmu dan sebagai sarana yang membantu 

pemahaman ajaran agama Islam. Namun para orang tua kurang peduli terhadap 

pelajaran bahasa Arab karena tidak terlalu penting seperti bahasa Inggris.  



65 
 

 
 

4.1.6 Analisa Segmenting, Targeting, dan Positioning (STP) 

Berdasarkan hasil olahan analisis dari peneliti mengenai belajar kosa kata 

bahasa Arab anak usia 4-6 tahun maka dapat diolah dalam analisa STP, USP dan 

SWOT yang akan digunakan untuk menemukan konsep atau keyword pada 

penelitian ini. Segmentasi menurut Renald Kasali dibagi menjadi tiga yaitu : 

1. Segmentasi 

Pada perancangan buku aktivitas belajar kosa kata bahasa Arab sebagai media 

pembelajaran untuk anak TK usia 4-6 tahun, konsumen yang akan dituju yaitu 

sebagai berikut : 

a. Segmentasi Demografis  

Usia    : 4-6 tahun 

Jenis Kelamin   : Laki-laki dan Perempuan 

Status Keluarga   : Belum Menikah 

Pekerjaan    : Pelajar 

Kelas Sosial   : Menengah  

b. Segmentasi Geografis 

Wilayah    : Kota Surabaya, Jawa Timur 

Ukuran Kota   : Kota besar 

Iklim    : Tropis 

c. Psikografis 

Anak yang menyukai atau gemar membaca buku sambil bermain yang diikuti 

dengan berbagai macam aktivitas dan yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. 

Untuk orang tua yaitu orang tua yang konsumtif yang mendukung kemampuan 
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kognitif anak dan pengembangan kemampuan sensor motorif anak agar menjadi 

terampil dan aktif.   

2. Targeting 

Dalam perancangan buku aktivitas belajar kosa kata bahasa Arab sebagai 

media pembelajaran untuk anak TK yang berusia 4-6 tahun, buku  ini sampai pada 

target market dan target audience yang tepat untuk menemukan target dalam 

perancangan buku ini yaitu sebagai berikut : 

a. Target Audience 

Anak yang berusia 4-6 tahun dengan jenis kelamin laki-laki maupun 

perempuan yang memiliki karakteristik gembar membaca buku sambil bermain 

diikuti dengan berbagai macam aktivitas dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. 

b. Target Market 

Orang tua yang berumur 25-50 tahun yang berjenis kelamin laki-laki maupun 

perempuan, dengan pendapatan Rp 2.000.000,00-  sampai Rp 8.000.000,00- yang 

memiliki karakteristik konsumtif terhadap buku bacaan yang mendukung 

kemampuan kognitif anak dan pengembangan kemampuan sensor motorif anak 

agar menjadi terampil dan aktif.   

3. Positioning 

Positioning merupakan poses penempatan produk terhadap target market atau 

konsumen dan memposisikan produk kedalam benak konsumen agar memiliki 

pembeda dengan produk yang lain. Perancangan buku aktivitas ini yaitu sebagai 

media pembelajaran yang utama untuk anak TK yang berusia 4-6 tahun mengenai 

belajar kosa kata bahasa Arab yang bertema tumbuhan dan hewan yang didalam 
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buku ini terdapat lebih dari satu aktivitas sehingga anak akan berinteraksi dalam 

mempelajari bahasa Arab. Buku ini menggunakan teknik digital vector karena 

desain vektor ini mampu mengubah bentuk, ukuran, dan berbagai parameter 

lainnya tanpa harus khawatir tampilan secara visual dan kualitas cetak akan 

menjadi menurun. Topik mengenai kosa kata bahasa Arab dalam bentuk buku 

aktivitas juga jarang diangkat. Dalam buku ini tidak hanya menulis kosa kata 

bahasa Arab, namun bisa membaca karena buku ini terdapat lafadz indonesia 

untuk memudahkan pemahaman belajar bahasa Arab. Dengan adanya berbagai 

aktivitas dalam buku ini dapat meningkatkan pengembangan fine motor skill yang 

ada dalam diri anak. 

4.1.7 Unique Selling Proposition (USP) 

Keunikan suatu produk merupakan sesuatu yang sangat penting dalam dunia 

persaingan bisnis dengan adanya keunikan tersebut dapat dijadikan pembeda antar 

produk satu dengan produk yang lainnya sehingga nantinya keunikan tersebut 

dapat menjadi kekuatan yang dapat menarik target market (Raharjeng, 2018). 

Dalam perancangan ini, unique selling proposition yang dimiliki oleh buku 

aktivitas belajar kosa kata bahasa Arab ini adalah dalam buku ini terdapat 

beberapa aktivitas seperti membaca, aktivitas menebalkan, menulis huruf dan 

lain-lain. Dengan memanfaatkan jenis kertas yang dapat digunakan kembali inilah 

yang menjadi salah satu keunikan buku aktivitas ini dan buku ini juga dilengkapi 

dengan spidol non permanent dengan hapus sehingga anak bisa menghapus dan 

menggunakannya kembali. Materi buku ini diawali dengan pengenalan tanaman 

dan hewan. Buku ini juga memberikan sesuatu yang interaktif seperti beberapa 
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aktivitas lainnya seperti menempel stiker atau tebak gambar dengan  bahasa Arab, 

dan permainan lainnya yang menarik untuk meningkatkan kemampuan bahasa 

dan kognitif anak.  

4.1.8 Analisa Strength, Weakness, Opportunity, Threats (SWOT) 

Analisis SWOT merupakan cara menemukan kelebihan dari sebuah produk 

melalui analisis internal dan eksternal berdasarkan faktor kekuatan (strength), 

kelemahan (weakness), menciptakan kesempatan (opportunity), dan memperkecil 

ancaman (threats). Faktor kekuatan dan kelemahan merupakan faktor internal dari 

objek yang akan diteliti, faktor  peluang dan ancaman  merupakan faktor 

eksternal. Tahap selanjutnya disimpulkan bagaimana strategi yang akan 

digunakan untuk memecahkan permasalahan, perbaikan, pengembangan serta 

optimalisasi. Adapun penyusunan kesimpulan dalam Matriks Pakal yaitu 

(Raharjeng, 2018): 

a. Strategi peluang dan kelebihan (S-O)  : mengembangkan kesempatan 

menjadi kekuatan. 

b. Strategi peluang dan kelemahan (W-O)  : mengembangkan kesempatan 

untuk mengatasi kelemahan 

c. Strategi ancaman dan kelebihan (S-T) :   mengenali dan mengantisipasi 

ancaman untuk menambah kekuatan. 

d. Strategi ancaman dan kelemahan (S-W) :   mengenali dan mengantisipasi 

ancaman untuk meminimumkan kelemahan. 
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Tabel dibawah ini disusun berdasarkan hasil analisis data dari wawancara, 

observasi, dokumentasi dan studi literatur mengenai perancangan buku aktivitas 

adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.1 SWOT Perancangan Buku Aktivitas Belajar Kosa Kata Bahasa Arab 

 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Tabel SWOT ini disusun berdasarkan hasil dari analisis data yaitu hasil 

wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur mengenai perancangan 

buku aktivitas dan ditemukan strategi utama yaitu perancangan buku aktivitas 

dengan teknik digital vector belajar kosa kata bahasa Arab sebagai media 

pembelajaran untuk anak TK usia 4-6 tahun yang dapat meningkatkan 

keterampilan dalam berbahasa serta meningkatkan fine motor skill anak usia 4-6 

tahun dan sebagai media edukasi untuk anak usia 4-6 tahun. 

4.2 Key Communication Message 

Bagan keyword atau kata kunci ini disusun berdasarkan hasil dari STP, SWOT 

dan USP yang telah terkumpul melalui hasil dari wawancara, observasi, 

dokumentasi serta studi literatur yang nantinya akan memunculkan strategi utama. 

Bagan 4.2 dibawah ini merupakan proses pemilihan keyword dalam dasar 

perancangan buku aktivitas belajar kosa kata Bahasa Arab sebagai media 

pembelajaran untuk anak TK usia 4-6 tahun. Bedasarkan hasil dari proses 

keyword didapatkan kata kunci yaitu attractive (menarik, penarik, aksi untuk 

melakukan sesuatu).  

Secara definisi kata attractive menurut KBBI dapat diartikan sesuatu yang 

menarik, memikat, mencuri perhatian. Kata attractive selanjutnya akan dijelaskan 

lebih lanjut untuk menjadi konsep dasar perancangan buku aktivitas belajar kosa 

kata bahasa Arab sebagai media pembelajaran untuk anak TK usia 4-6 tahun.  

 



71 
 

 
 

 

Bagan 4.1 Hasil Keyword 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

 

4.2.1 Deskripsi Konsep  

Keyword “attractive” yang akan disampaikan dalam perancangan buku 

aktivitas belajar kosa kata bahasa Arab sebagai media pembelajaran untuk anak 

TK usia 4-6 tahun adalah media yang menarik untuk anak-anak, media yang 

mampu menciptakan aksi untuk melakukan sesuatu menurut Dr. Ahmad Cusairi, 

M.Psi selaku psikolog anak dan sosial. Melakukan aksi tersebut yaitu dengan 

melakukan berbagai aktivitas seperti membaca, menulis, menempel stiker 

sehingga dengan adanya aksi tersebut dapat meningkatkan sensor motorik dan 

kognitif anak usia 4-6 tahun. Dengan jenis kertas wipe and clean inilah yang akan 
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mencuri perhatian karena jenis kertas ini dapat digunakan berulang kali untuk 

pembelajaran dan lebih hemat. 

4.3 Konsep Perancangan Karya 

Konsep perancangan karya merupakan hasil dari key communication message 

atau keyword yang telah didapat dari hasil dari STP, SWOT dan USP. Rangkaian 

konsep perancangan karya inilah yang akan diterapkan pada implementasi karya 

secara konsisten. 

4.3.1 Tujuan Kreatif 

Tujuan kreatif dari perancangan buku aktivitas ini adalah sebagai media 

pembelajaran belajar kosa kata bahasa Arab untuk anak TK yang berusia 4-6 

tahun dengan media yang attractive yang menarik perhatian anak usia 4-6 tahun 

yang dilengkapi dengan berbagai aktivitas untuk meningkatkan sensor motorik 

anak usia 4-6 tahun dan meningkatkan daya kognitif anak dalam keterampilan 

berbahasa. 

4.3.2 Srategi Kreatif 

Pada perancangan buku aktivitas ini menggunakan jenis kertas yang dapat 

digunakan berulang kali yang dilengkapi dengan spidol non permanen serta 

berbagai aktivitas yang dapat meningkatkan sensor motorik anak usia 4-6 tahun. 

Buku aktivitas ini didukung dengan ilustrasi yang menjelaskan pengertian dari 

kosa kata bahasa Arab tersebut sehingga dapat meingkatkan kognitif anak usia 4-6 
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tahun sehingga anak lebih mudah mempelajari dan memahami arti dari kata 

tersebut 

1. Ukuran dan Halaman Buku.  

Jenis Buku   : Buku Aktivitas 

Dimensi Buku  : 14,8 cm x 21,0 cm 

Jumlah Halaman  : 46 Halaman 

Gramatur isi buku  : 210 gram 

Jenis Kertas  : Ivory Paper dengan Laminasi Glossy 

Finishing   : Jilid Hardcover Laminasi Doff 

2. Jenis Layout 

Layout yang digunakan dalam buku aktivitas ini yaitu sircus layout karena 

menyajikan gambar yang tata letaknya tidak mengacu pada ketentuan buku yang 

baku. Komposisi visual dengan teks kadang dengan susunan yang tidak beraturan. 

Namun susunan yang beraturan tersebut masih dalam penempatan gambar atau 

tulisan yang tertata dengan baik dan rapi (Hendratman, 2014 : 201).  

3. Judul 

Judul yang digunakan dalam perancangan buku aktivitas ini adalah “Ayo, 

Belajar Bahasa Arab”.Pemilihan kalimat ini berdasarkan dari konsep dan tujuan 

dari perancangan buku aktivitas belajar kosa kata bahasa Arab tersebut. Dengan 

menggunakan judul tersebut anak usia 4-6 tahun lebih mudah mempelajari bahasa 

Arab untuk meningkatkan keterampilan berbahasa dan kognitif anak usia 4-6 

tahun. 
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4. Sub Headline 

Sub headline yang digunakan dalam buku aktivias ini adalah “Buku Ativitas 

Edisi Tumbuhan dan Hewan”. Pemilihan kalimat ini digunakan untuk 

mempresentasikan judul dan  isi dari buku yang dimaksud untuk menyampaikan 

bahwa buku ini termasuk jenis buku aktivitas yang didalamnya terdapat berbagai 

aktivitas untuk anak usia 4-6 tahun yang membahas tentang tema tumbuhan dan 

hewan.  

5. Tipografi 

Tipografi atau font merupakan unsur yang penting dalam dunia desain grafis. 

Pemilihan tipografi juga harus memperhatikan tingkat readability dan legibility 

agar informasi yang disampaikan mudah terbaca. Dalam perancangan buku 

aktivitas ini menggunakan hasil dari keyword atau kata kunci yang telah dilakukan 

yaitu attractive. Attractive yaitu suatu karya yang mampu mencipatakan aksi yang 

dapat menarik atau mencuri perhatian. Melalui attractive inilah anak usia 4-6 

tahun belajar dengan melakukan aksi dalam berbagai aktivitas belajar bahasa 

Arab. Jenis font yang dipilih berdasarkan hasil keyword dan konsep yaitu jenis 

font script yaitu “Letters For Leaners” dan “DK Lemon Yellow Sun” pemilihan 

font ini berdasarkan pertimbangan bahwa font ini mudah dibaca, yang memiliki 

ketebalan huruf yang sama yang memiliki kesan yang netral dan standar bagi 

pembaca. 
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a. Letters For Leaners 

 

Gambar 4. 10 Font “Letters For Leaners” 

Sumber : www.dafont.com 

Font Letters for leaners merupakan jenis font script tipe school dengan 

ketebalan huruf yang cukup jelas untuk dibaca. Font ini digunakan untuk sub 

headline dan body text karena terdiri dari font kapital, non capital dan dengan 

tingkat ketebalan yang memudahkan untuk anak-anak usia 4-6 tahun. 

b. DK Lemon Yellow Sun 

 

Gambar 4. 11 Font “DK Lemon Yellow Sun” 

Sumber : www.dafont.com 

Font DK Lemon Yellow Sun merupakan jenis font script tipe handwritten 

dengan ketebalan huruf yang jelas sehingga mudah dibaca. Font ini digunakan 

untuk judul buku atau headline karena font ini hanya terdiri dari font capital saja 

sehingga font ini cocok untuk judul buku dalam perancangan buku aktivitas.  
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6. Bahasa 

Bahasa yang digunakan dalam perancangan buku aktivitas ini adalah 

menggunakan bahasa Indonesia. Dengan bahasa Indonesia yang sesuai dengan 

letak geografis target audience yaitu anak usia 4-6 tahun yang tinggal di 

perkotaan Surabaya dan sekitarnya. Bahasa Indonesia lebih mudah dipahami oleh 

anak usia 4-6 tahun karena sesuai dengan karakteristik anak usia tersebut yang 

dilengkapi dengan visual atau ilustrasi yang dapat menarik perhatian anak usia 4-6 

tahun. Hal ini bertujuan bahwa Negara Indonesia mampu memproduksi buku 

bergambar dengan unsur pembelajaran agama Islam. 

7. Warna 

 

Gambar 4. 12 Warna “Playful” 

Sumber : Martha Gill – Color Harmony Jewels, 2000 

Dalam perancangan buku aktivitas ini pemilihan warna sesuai dengan hasil 

dari keyword dan konsep yang telah ditemukan yaitu “attractive”. Attractive 

sendiri mempunyai arti menarik, penarik atau mencuri perhatian, aksi untuk 

melakukan sesuatu. Dalam hal ini warna yang digunakan adalah skema warna dari 

“playful” berdasarkan dari teori color harmony jewels yang berhubungan dengan 

permainan yang ceria yang menarik anak untuk belajar sambil bermain sehingga 

dicerminkan dengan warna yang ceria dan menarik. Untuk itu perancangan buku 

aktivitas ini memilih warna identitas dengan warna “playful” yang saling 

berkaitan dengan keyword “attractive”. 
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8. Teknik Visualisasi 

Teknik visualisasi yaitu cara yang digunakan dalam proses pembuatan visual 

dari sebuah karya. Pada perancangan buku aktivitas belajar kosa kata bahasa Arab 

untuk anak usia 4-6 tahun menggunakan teknik ilustrasi digital vector dalam 

teknik ilustrasi digital vector proses colouring dan layouting dilakukan secra 

digital sedangkan untuk sketsa dilakukan secara manual.  Desain berbasis vektor 

ini mempunyai keunggulan daripada desain lainnya, karena desain vektor ini 

mampu mengubah bentuk, ukuran, dan berbagai parameter lainnya tanpa harus 

khawatir tampilan secara visual dan cetak akan menjadi jelek. Desain berbasis 

vector ini menjadi pilihan yang relatif karena pada dasarnya desain ini 

menggunakan perhitungan yang matematis dalam menentukan dan menampilkan 

objek-objek untuk di susun dalam sebuah lebar desain tersebut  (Suprayogo, 2006: 

2). 

4.3.3 Strategi Media 

Media yang digunakan dalam perancangan buku aktivitas belajar kosa kata 

bahasa Arab untuk anak TK usia 4-6 tahun ini mempuyai dua media adalah media 

utama dan  media pendukung. Media utama dalam perancangan ini adalah buku 

aktivitas yang berjudul “Ayo, Belajar Bahasa Arab”. Sedangkan media pendukung 

adalah media yang membantu media utama seperti mempromosikan. Berikut 

merupakan penjelasan dari media utama dan pendukung yang digunakan : 

1. Media Utama (Buku Aktivitas) 

Pemilihan media utama buku aktivitas dalam perancangan ini karena  

kurangnya media pembelajaran bahasa Arab untuk anak usia 4-6 tahun, juga 
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memiliki keunggulan yaitu dengan buku aktivitas dapat meningkatkan daya 

kognitif dan sensor motorik anak seperti membaca, menulis, menggunting, 

menempel stiker dan menggunakan teknik digital vector yang sesuai dengan 

konsep perancangan media untuk anak usia 4-6 tahun. 

Untuk menunjang informasi pada perancangan buku aktivitas ini pelu acuan 

untuk menentukan kriteria pengerjaan buku aktivitas, maka ukuran yang 

digunakan pada buku berjudul “Ayo, Belajar Bahasa Arab”yaitu 14,8 cm x 21,0 

cm dengan menggunakan jenis kertas Ivory Paper dengan Laminasi Glossy 

ukuran 210 gram untuk isi buku agar tidak mudah rusak dan bisa dihapus untuk 

digunakan kembali. Untuk finishing menggunakan cetak hardcover dengan 

laminasi doff agar terlihat lebih rapi. 

2. Media Pendukung 

Untuk keperluan  promosi dan publikasi buku aktivitas “Ayo, Belajar Bahasa 

Arab” maka dibutuhkan beberapa jenis media untuk menarik perhatian target 

audiens maupun target market. Media pendukung yang digunakan adalah sebagai 

berikut :  

a. Poster 

Dapat digunakan sebagai penanda untuk sebuah kegiatan atau acara. Poster ini 

digunakan untuk memberikan sebuah informasi tentang buku aktivitas “Ayo, 

Belajar Bahasa Arab”. Dalam desain poster didesain sesuai dengan cover depan 

yang digambarkan beberapa edisi hewan dan tumbuhan dari buku aktivitas dan 

diberi tulisan yang mudah dibaca oleh target audiens. Untuk ukuran poster adalah 
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ukuran A3 yang menggunakan warna sesuai dengan konsep yang diperoleh yaitu 

“playful”. 

b. X-Banner 

Dapat digunakan sebagai penanda adanya acara atau stand sebuah pameran. 

Implementasi desain x-banner sama dengan desain poster dan warna yang 

digunakan juga sama sesuai dengan konsep atau keyword yaitu “Playful”. Untuk 

ukuran x-banner yang digunakan adalah ukuran 60 cm x160 cm. 

c. Spidol 

Dapat digunakan sebagai pendukung buku aktivitas saat belajar menulis 

bahasa Arab dan hal-hal interaktif lainnya yang ada didalam buku aktivitas “Ayo, 

Belajar Bahasa Arab”. Spidol menggunakan jenis non permanen dilengkapi 

dengan penghapus yang nantinya dapat digunakan untuk menghapus kembali 

tulisan atau coretan dalam buku aktivitas. Desain spidol dilengkapi dengan stiker 

yang ada tulisan “Ayo, Belajar Bahasa Arab” dan kupu-kupu dengan warna yang 

sesuai dengan keyword yaitu “Playful”. Untuk ukuran spidol yaitu 13,5 cm 

dengan diameter 1 cm. 

d. Gantungan Kunci Akrilik 

Merupakan benda yang dapat dibawa kemana-mana. Dapat dipasang di tas, 

atau tempat lainnya. Gantungan kunci ini terbuat dari bahan akrilik. Desain 

menggunakan beberapa edisi hewan maupun tumbuhan yang dilengkapi dengan 

arti dan bahasa Arabnya dan warna untuk tulisan sesuai dengan keyword yang 

telah didapat yaitu “Playful”. Untuk ukuran gantungan kunci akrilik 7 cm x 5 cm. 
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e. Drawstring Bag 

Merupakan tas serut yang dapat dibawa kemana-mana dan cocok untuk anak 

usia 4-6 tahun untuk menaruh atau menyimpan buku aktivitas “Ayo Belajar 

Bahasa Arab”. Desain drawstring bag atau  tas serut ini sama dengan poster 

namun diganti warna tulisan agar lebih terlihat dan mudah dibaca. Untuk 

pemilihan warna sesuai dengan keyword yaitu “Playful”. Bahan dari drawstring 

bag menggunakan bahan belacu, ukuran 35 cm x 42 cm.  

f. Pin dan stiker 

Pin merupakan benda yang dapat dibawa kemana-mana dan dapat diletakan di 

tas atau di tempat lainnya. Untuk pin memakai bahan dari plastik yang dilengkapi 

dengan peniti. Desain pin sama dengan poster, dan beberapa edisi tumbuhan 

dilengkai dengan bahasa Arabnya. Warna yang digunakan sesuai dengan keyword 

yaitu “Playful”. Untuk ukuran pin berdiameter 5,8 cm dan menggunakan bahan 

plastik yang dilaminasi doff agar terlihat lebih rapi. Sedangkan stiker dapat 

ditempel dimana-mana terutama dalam buku aktivitas yang terdapat beberapa 

aktivitas seperti penempelan stiker. Untuk ukuran stiker bermacam-macam, desain 

stiker sesuai dengan buku aktivitas beredisi hewan dan tumbuhan.  

4.3.4 Perancangan Desain Layout 

Berikut merupakan penjelasan dari desain perncangan buku aktivitas berjudul 

“Ayo, Belajar Bahasa Arab” : 

 

 

 



81 
 

 
 

1. Sketsa Isi Buku 

a. Sketsa cover depan dan belakang 

   

Gambar 4. 13 Sketsa Cover Depan dan Belakang Buku Aktivitas 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Desain sketsa cover depan terdapat beberapa edisi hewan dan tumbuhan dan 

ada gambar awan-awan agar lebih menarik dan sesuai dengan keyword “Playful” 

lalu diikuti judul dan sub judul kemudian disebelah kanan terdapat informasi 

tentang buku “wipe and clean” yang mengartikan dapat dihapus dan dibersihkan.  

Desain sketsa cover belakang hampir sama dengan cover depan, hanya saja 

tidak ada hewan-hewan. Ditengah terdapat sinopsis untuk keterangan atau 

penjelasan dari buku aktivitas berjudul “Ayo, Belajar Bahasa Arab” Diatas 

sinopsis terdapat judul dan sub judul agar lebih mudah diingat. 
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b. Sketsa halaman ucapan terima kasih dan halaman daftar isi 

 

Gambar 4. 14 Sketsa Halaman Ucapan Terima Kasih 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Desain sketsa ucapan terima kasih merupakan halaman pembuka untuk buku 

aktivitas “Ayo, Belajar Bahasa Arab”, ditengah tedapat tulisan ucapan terima 

kasih seperti kepada kedua orang tua, dosen lalu teman-teman. Font yang 

digunakan adalah font sub headline yaitu Letters For Leaners.  

 

Gambar 4. 15 Sketsa Halaman Daftar Isi 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Desain sketsa halaman daftar isi terdiri dari dua bagian yaitu konten tumbuhan 

dan konten untuk hewan. Desain daftar isi berbentuk seperti papan kayu agar 
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lebih terlihat menarik dan berkesan playful. Untuk implementasi warna nantinya 

akan memakai warna sesuai dengan konsep. 

c. Sketsa halaman pembuka tumbuhan  

 

Gambar 4. 16 Sketsa Halaman Pembuka Tumbuhan 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Desain sketsa halaman pembuka tumbuhan terdapat beberapa elemen-elemen 

tumbuhan, dari sekop, tanah, gerobak, pot, bunga dan-lain-lain. Halaman 

pembuka ini merupakan pemisah antara tumbuhan dan hewan. Untuk font 

bertuliskan tumbuhan memakai font headline yaitu “DK Lemon Lellow Sun”. 

Untuk warna memakai warna sesuai dengan keyword playful. 
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d. Sketsa halaman 1 dan 2 

   

Gambar 4. 17 Sketsa Halaman 1 dan 2 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Desain sketsa halaman  1 dan 2 menunjukan anggrek lalu bayam. Halaman 1 

dan 2 terdapat gambar anggrek, halaman 2 gambar bayam. Lalu sebelah kiri 

terdapat tulisan bahasa Arab tentang anggrek dan tulisan cara bacanya kemudian 

dibawah diikuti dengan tulisan putus-putus agar nantinya anak dapat melakukan 

aktivitas menulis menggunakan spidol yang dapat digunakan kembali. Di atas 

gambar anggrek ada tulisan “Anggrek” menggunakan font DK Lemon Yellow Sun. 

e. Sketsa halaman 3 dan 4 

   

Gambar 4. 18 Sketsa Halaman 3 dan 4 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Desain sketsa halaman 3 dan 4, sama seperti desain sketsa halaman 1 dan dua. 

Hanya saja penataan tata letak halaman 3 yaitu bunga mataharinya di tengah agar 

tidak bosan dan bervariasi. Untuk warna dan font sama dengan halaman 1 dan 2 

mengikuti konsep yaitu playful. 

f. Sketsa halaman 5 dan 6 

   

Gambar 4. 19 Sketsa Halaman 5 dan 6 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Desain sketsa halaman 5 dan 6 yaitu bunga mawar dan halaman 6 adalah 

halaman interaktif. Untuk halaman 5 desain nya sama seperti halaman 

sebelumnya cuman gambarnya saja yang berbeda yaitu mawar. Untuk halaman 6 

yaitu halaman interaktif, halaman ini terdapat peritah untuk mengikuti jalan dan 

menghubungkan sesuai dengan kata yang benar. Halaman ini nantinya digunakan 

untuk meningkatkan sensor motorik anak. 
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g. Sketsa halaman 7 dan 8 

   

Gambar 4. 20 Sketsa Halaman 7 dan 8 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Desain sketsa halaman 7 dan 8 sama dengan halaman-halaman sebelumnya 

cuman gambarnya saja yang berbeda. Untuk halaman 7 desain gambar kubis, 

sedangkan halaman 8 desain gambar pohon kurma. Untuk font dan warna sama 

dengan halaman-halaman sebelumnya. 

h. Sketsa halaman 9 dan 10 

   

Gambar 4. 21 Sketsa Halaman 9 dan 10 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Desain sketsa halaman 9 dan 10 sama dengan desain sketsa halaman 5 dan 

halaman 6.  Hanya saja halaman 9 cuman berbeda desain gambar rumput. Untuk 
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halaman 10 merupakan halaman interaktif yang terdiri dari penempelan stiker dan 

mengisi huruf yang kosong. Halaman inilah yang dapat meningkatkan sensor 

motorik dan kognitif anak. 

i. Sketsa halaman pembuka hewan 

 

Gambar 4. 22 Sketsa Halaman pembuka hewan 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Desain sketsa halama pembuka hewan sama dengan desain sketsa pembuka 

tumbuhan hanya saja elemen-elemennya berbeda. Nantinya halamannya ini lebih 

banyak gambar hewan-hewan, ranting pohon, pohon dan lain-lain. Halaman 

pembuka ini merupakan pemisah antara hewan dan tumbuhan. Untuk font 

bertuliskan hewan memakai font headline yaitu “DK Lemon Lellow Sun”. Untuk 

warna memakai warna sesuai dengan keyword playful. 
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j. Sketsa halaman 11 dan 12 

   

Gambar 4. 23 Sketsa Halaman 11 dan 12 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Desain sketsa halaman 11 dan 12 sama seperti desain sketsa tumbuhan hanya 

saja, gambarnya yang berbeda. Untuk halaman 11 gambar anjing dan halaman 12 

gambar ayam. Untuk font dan warna sama dengan halaman sebelumnya 

mengikuti konsep yaitu playful. 

k. Sketsa halaman 13 dan 14 

   

Gambar 4. 24 Sketsa Halaman 13 dan 14 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Desain sketsa halaman 13 dan 14 sama dengan halaman sebelumnya hanya 

berbeda gambar saja. Untuk halaman 13 gambar bebek, untuk halaman 14 gambar 

burung. Untuk font dan warna sama dengan halaman sebelumnya. 

l. Sketsa halaman 15 dan 16 

   

Gambar 4. 25 Sketsa Halaman 15 dan 16 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Desain sketsa halaman 15 dan 16 sama dengan halaman sebelumya hanya 

berbeda gambar saja. Untuk halaman 15 gambar ikan, untuk halaman 16 gambar 

kambing. Untuk font dan warna sama menyesuaikan dengan keyword playful. 

m. Sketsa halaman 17 dan 18 

  

Gambar 4. 26 Sketsa Halaman 17 dan 18 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Desain sketsa halaman 17 dan 18 sama dengan halaman sebelumya hanya 

berbeda gambar saja. Untuk halaman 17 gambar katak, untuk halaman 18 gambar 

kelinci. Untuk font dan warna sama menyesuaikan dengan keyword playful. 

n. Sketsa halaman 19 dan 20 

   

Gambar 4. 27 Sketsa Halaman 19 dan 20 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Desain sketsa halaman 19 dan 20 merupakan halaman interaktif. Untuk 

halaman 19 desain sketsa menggabungkan gambar dengan bahasa Arab yang 

sesuai ini dapat meningkatkan kognitif anak, karena mengulang kembali materi. 

Untuk halaman 20 halaman interaktif penempelan stiker diikuti berhitung jumlah 

hewan, halaman ini dapat meningkatkan sensor motorik anak. 

o. Sketsa halaman 21 dan 22 

   

Gambar 4. 28 Sketsa Halaman 21 dan 22 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Desain sketsa halaman 21 dan 22 sama dengan halaman sebelumya hanya 

berbeda gambar saja. Untuk halaman 21 gambar kucing, untuk halaman 22 

gambar kuda. Untuk font dan warna sama dengan halaman sebelumnya 

menyesuaikan dengan keyword playful. 

p. Sketsa halaman 23 dan 24 

   

Gambar 4. 29 Sketsa Halaman 23 dan 24 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Desain sketsa halaman 23 dan 24 sama dengan halaman sebelumya hanya 

berbeda gambar saja. Untuk halaman 23 gambar kura-kura, untuk halaman 24 

gambar kupu-kupu. Untuk font dan warna sama dengan halaman sebelumnya. 

q. Sketsa halaman 25 dan 26 

   

Gambar 4. 30 Sketsa Halaman 25 dan 26 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Desain sketsa halaman 25 dan 26 sama dengan halaman sebelumya hanya 

berbeda gambar saja. Untuk halaman 25 gambar sapi, untuk halaman 26 gambar 

tikus. Untuk font dan warna sama dengan halaman sebelumnya. 

r. Sketsa halaman 27 dan 28 

   

Gambar 4. 31 Sketsa Halaman 27 dan 28 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Desain sketsa halaman 27 dan 28 sama dengan halaman sebelumya hanya 

berbeda gambar saja. Untuk halaman 27 gambar ular, untuk halaman 28 gambar 

unta. Untuk font dan warna sama dengan halaman sebelumnya. 

s. Sketsa halaman 29 dan 30 

   

Gambar 4. 32 Sketsa Halaman 29 dan 30 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Desain sketsa halaman 29 dan 30 merupakan halaman interaktif jenis puzzle. 

Untuk halaman 29 halaman penempelan stiker dengan background pantai 

halaman ini dapat meningkatkan sensor motorik anak usia 4-6 tahun. Untuk 

halaman 30 juga merupakan halaman interaktif jenis puzzle yang berfungsi untuk 

menempelkan stiker sesuai dengan kosa kata bahasa Arab yang sesuai. 

t. Sketsa halaman 31 dan 32 

  

Gambar 4. 33 Sketsa Halaman 31 dan 32 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Desain sketsa untuk halaman 31 dan 32 merupakan halaman interaktif. 

Halaman 31 untuk halaman interaktif jenis puzzle labirin, sedangkan halaman 32  

juga merupakan halaman interaktif karena terdapat perintah untuk mengabungkan 

gambar dengan huruf  bahasa Arab yang sesuai. Halaman ini dapat meningkatkan 

daya kognitif anak, karena mengulang materi kembali. 
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u. Sketsa halaman evaluasi dan halaman profil penulis 

   

Gambar 4. 34 Sketsa Halaman Evaluasi dan Profil Penulis 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Desain halaman evaluasi merupakan halaman untuk mengulang kembali kosa 

kata bahasa Arab dengan menulis sendiri huruf Arab yang sesuai dengan gambar 

bahasa Arabnya. Desain sketsa profil penulis merupakan sketsa terakhir. Halaman 

ini memuat informasi seputar penulis seperti, pendidikan, nama, tempat tanggal 

lahir, dan hobi. Tujuan dari halaman ini agar target audiens dan target market 

dapat mengenal penulis. 

4.3.5 Perancangan Media Pendukung 

Berikut merupakan penjelasan dari desain perncangan media pendukung buku 

aktivitas berjudul “Ayo, Belajar Bahasa Arab” : 
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1. Sketsa Poster 

 

Gambar 4. 35 Sketsa Poster 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Desain sketsa poster menggunakan ilustrasi dari cover buku. Bagian atas 

terdaat logo dari stikom dan  logo DKV kemudian dibawah terdapat judul dan sub 

judul yaitu buku aktivitas “Ayo, Belajar Bahasa Arab” kemudian ditengah 

terdapat sinopsis dari penjelasan tentang buku aktivitas, dan bagian bawah 

terdapat nama penulis.  
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2. Sketsa X-Banner 

 

Gambar 4. 36 Sketsa X-Banner 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Desain sketsa x-banner yang menggunakan ilustrasi dari cover depan buku 

aktivitas. Namun penjelasan atau sinopsis diletakan di tengah agar mudah dibaca 

oleh target audiens atau target market. Ukuran x-banner yang dipakai adalah 

ukuran standart yaitu 60 cm x 160 cm. 

3. Sketsa Spidol 

 

Gambar 4. 37 Sketsa Spidol 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 



97 
 

 
 

Desain sketsa spidol menyesuaikan dengan ukuran spidol. Desain nya 

menggunakan stiker yang bertuliskan buku aktivitas “Ayo, belajar Bahasa Arab” 

lalu diberi gambar kupu-kupu yang diambil dari ilustrasi cover buku agar terlihat 

lebih menarik. Warna menggunakan warna keyword yang didapat yaitu playful. 

4. Sketsa Gantungan Kunci Akrilik 

 

Gambar 4. 38 Sketsa Gantungan Kunci Akrilik 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Desain sketsa  gantungan kunci akrilik mengikuti ilustrasi dari tumbuhan 

maupun hewan. Untuk font menggunakan font DK Lemon Yellow Sun, warna font 

atau tulisan menggunakan warna dari keyword yang telah didapatkan.  
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5. Sketsa Drawstring Bag 

 

Gambar 4. 39 Sketsa Drawstring Bag 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Desain sketsa drawstring bag menggunakan ilustrasi dari cover depan buku. 

Untuk bagian atas sama terdapat tulisan buku aktivitas “Ayo, Belajar, Bahasa 

Arab”. Hanya saja warna dari drawstring bag berwarna putih maka tulisan diganti 

dengan warna yang sesuai dengan keyword yang didapat yaitu “playful”. 

6. Sketsa Pin dan stiker 

   

Gambar 4. 40 Sketsa Pin dan Stiker 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 



99 
 

 
 

Desain sketsa pin dan stiker diperoleh dari ilustrasi gambar hewan dan 

tumbuhan. Untuk desain pin yang utama diambil dari ilustrasi cover depan buku, 

terus pin yang kedua atau ketiga diambil dari ilustrasi tumbuhan diikuti dengan 

bahasa Arab dari tumbuhan tersebut. Untuk desain sketsa stiker diambil dari 

beberapa ilustrasi dari hewan dan tumbuhan yag ada di buku aktivitas.  

4.4 Implementasi Karya  

4.4.1 Media Utama 

a. Desain cover depan dan belakang 

    

Gambar 4. 41 Desain Cover Depan dan Belakang 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Desain cover depan terdapat beberapa edisi hewan dan tumbuhan dan ada 

gambar awan-awan agar lebih menarik dan sesuai dengan keyword “Playful” lalu 

diikuti judul dan sub judul kemudian disebelah kanan terdapat informasi tentang 

buku “wipe and clean” yang mengartikan dapat dihapus dan dibersihkan dan 

informasi tentang buku aktivitas untuk anak usia 4 tahun atau lebih. Desain sketsa 

cover belakang hampir sama dengan cover depan, hanya saja tidak ada hewan-

hewan namun ada tambahan kupu-kupu agar terkesan lebih playful. Ditengah 
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terdapat sinopsis untuk keterangan atau penjelasan dari buku aktivitas berjudul 

“Ayo, Belajar Bahasa Arab” Diatas sinopsis terdapat judul dan sub judul agar 

lebih mudah diingat. 

b. Desain halaman ucapan terima kasih  

 

Gambar 4. 42 Desain Halaman Ucapan Terima Kasih 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Desain ucapan terima kasih merupakan halaman pembuka yang ditunjukan 

kepada pihak-pihak terkait dengan penyelesaian buku aktivitas “Ayo, Belajar 

Bahasa Arab” untuk background mengikuti dengan cover ilustrasi buku hanya 

saja gambar memakai bukit, rumput dan kupu-kupu agar teliht lebih lucu dan 

playful. 
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c. Desain halaman daftar isi 

  

Gambar 4. 43 Desain Halaman Daftar Isi 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Desain daftar isi merupakan halaman yang terdiri dari konten yang dibahas, 

untuk buku aktivitas “Ayo, Belajar Bahasa Arab” terbagi menjadi 2 konten yaitu 

konten dan hewan. Untuk background mengikuti dengan cover ilustrasi buku 

hanya saja gambar memakai bukit, rumput dan kupu-kupu agar terlihat lebih lucu 

dan sesuai dengan konsep keyword playful. 

d. Desain halaman pembuka tumbuhan 

 

Gambar 4. 44 Desain Halaman Pembuka Tumbuhan 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Desain halaman pembuka tumbuhan terdapat beberapa elemen-elemen 

tumbuhan, dari sekop, tanah, gerobak, pot, bunga dan-lain-lain. Halaman 

pembuka ini merupakan pemisah antara tumbuhan dan hewan. Untuk font 

bertuliskan tumbuhan sebagai pemisah memakai font headline yaitu “DK Lemon 

Lellow Sun”. Untuk warna memakai warna sesuai dengan konsep keyword 

playful. 

e. Desain halaman 1 dan 2 

  

Gambar 4. 45 Desain Halaman 1 dan 2 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Desain halaman  1 dan 2 menunjukan anggrek lalu bayam. Halaman 1 dan 2 

terdapat gambar anggrek, halaman 2 gambar bayam. Lalu sebelah kiri terdapat 

tulisan bahasa Arab tentang anggrek dan tulisan cara baca nya kemudian dibawah 

diikuti dengan tulisan putus-putus agar nantinya anak dapat melakukan aktivitas 

menulis atau menebalkan menggunakan spidol yang dapat digunakan kembali ini 

dapat meningkatkan daya kognitif anak usia 4-6 tahun dikarenakan ada proses 

mengingat huruf Arab dengan kata tersebut. Di atas gambar anggrek ada tulisan 

“Anggrek” menggunakan font DK Lemon Yellow Sun. Untuk warna mengikuti 
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konsep dari keyword yang telah didapat. Untuk background mengikuti konten dari 

tumbuhan yang sedang dibahas. 

f. Desain halaman 3 dan 4 

   

Gambar 4. 46 Desain Halaman 3 dan 4 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Desain halaman 3 dan 4, sama seperti desain halaman 1 dan dua. Hanya saja 

penataan tata letak halaman 3 yaitu bunga mataharinya di tengah agar tidak bosan 

dan bervariasi. Halaman bunga matahari dan melati terdapat ejaan bahasa Arab 

yang digunakan anak untuk menebalkan dan dapat bisa belajar huruf Arab, hal ini 

dapat meningkatkan daya pikir anak usia 4-6 tahun. Untuk warna dan font sama 

dengan halaman 1 dan 2 mengikuti konsep yaitu playful. Untuk background 

tergantung konten yang dibahas, apabila konten yang dibahas tentang bunga 

matahari maka backgroundnya harus sesuai dengan bunga matahari. 
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g. Desain halaman 5 dan 6 

    

Gambar 4. 47 Desain Halaman 5 dan 6 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Desain halaman 5 dan 6, sama seperti desain halaman sebelumnya. Hanya saja 

penataan tata letak halaman 5 yaitu halaman tentang bunga mawar tulisaan ejaaan 

huruf Arab terletak disebelah kanan agar bervariasi tulisan huruf Arab inilah yang 

dapat membuat proses anak usia 4-6 tahun berpikir., sedangkan halaman 6 yaitu 

halaman interaktif. Untuk background tergantung konten yang dibahas sama 

seperti halaman sebelumnya. Untuk halaman interaktif menyesuaikan dengan 

halaman interakif yang menarik sesuai dengan sketsa, halaman interaktif disini 

agar anak tidak cenderung bosan saat membaca buku. Halaman interaktif untuk 

halaman 6 adalah jenis halaman interaktif  menggabungkan ilustrasi dengan kosa 

kata bahasa Arab yang sesuai, hal ini dapat meningkatkan sensor motorik dan 

daya pikir anak usia 4-6 tahun mengingat. 
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h. Desain halaman 7 dan 8 

   

Gambar 4. 48 Desain Halaman 7 dan 8 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Desain halaman 7 dan 8, sama seperti desain halaman 1 dan dua. Hanya saja 

penataan tata letak halaman yang berbeda dn bervariasi. Untuk warna dan font 

sama dengan halaman 1 dan 2 mengikuti konsep yaitu playful. Halaman 7 dan 8 

terdapat cara untuk menuliskan kembali ejaan dari kosa kata dari kubis dan 

kurma, oleh karena itu terdapat huruf putus-putus untuk menebalkan dan menulis 

huruf kosa kata bahasa Arab tersebut, yang berguna untuk meningkatkan daya 

kognitif anak usia 4-6 tahun. Untuk background tergantung konten yang dibahas, 

apabila konten yang dibahas tentang pohon kurma maka backgroundnya harus 

sesuai dengan habitat pohon kurma agar lebih sesuai. 
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i. Desain halaman 9 dan 10 

   

Gambar 4. 49 Desain Halaman 9 dan 10 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Desain halaman 9 dan 10 sama dengan desain halaman 5 dan halaman 6.  

Hanya saja halaman 9 cuman berbeda desain gambar rumput dengan background 

yang sesuai dengan konten tumbuhan yang dibahas dan terdapat huruf putus-putus 

dengan arti kata dari rumput, hal ini dapat meningkatkan daya pikir anak usia 4-6 

tahun. Untuk halaman 10 merupakan halaman interaktif yang terdiri dari 

penempelan stiker dan mengisi huruf yang kosong. Halaman inilah yang dapat 

meningkatkan sensor motorik dan kognitif anak usia 4-6 tahun.  

j. Desain halaman pembuka hewan  

 

Gambar 4. 50 Desain Halaman Pembuka Hewan 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Desain halaman pembuka hewan sama dengan desain pembuka tumbuhan 

hanya saja elemen-elemennya berbeda. Nantinya halamannya ini lebih banya 

gambar hewan, ranting pohon, pohon, rumah peternakan dan lain-lain. Halaman 

pembuka ini merupakan pemisah antara konten hewan dan tumbuhan. Untuk font 

bertuliskan hewan memakai font headline yaitu “DK Lemon Lellow Sun”. Untuk 

warna menyesuaikan dengan keyword yang didapat. 

k. Desain halaman 11 dan 12 

    

Gambar 4. 51 Desain Halaman 11 dan 12 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Desain halaman 11 dan 12 sama dengan halaman-halaman sebelumnya hanya 

saja halaman 11 membahas tentang konten hewan  gambar anjing dan halaman 12 

gambar ayam. Untuk halaman 11 dan 12 sama terdapat tulisan dari kosa kata 

bahasa Arab hewan tersebut dengan cara nantinya anak usia 4-6 tahun dapat 

menebalkan dan menulis kosa kata bahasa Arab tersebut yang dapat 

meningkatkan daya pikir anak usia 4-6 tahun. Untuk background menyesuaikan 

dengan konten hewan yang sedang dibahas. Warna dan font sama seperti 

halaman-halaman sebelumnya mengikuti konsep keyword yang telah didapat. 
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l. Desain halaman 13 dan 14 

   

Gambar 4. 52 Desain Halaman 13 dan 14 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Desain halaman 13 dan 14 sama dengan halaman-halaman sebelumnya hanya 

saja halaman 13 membahas tentang konten hewan gambar bebek dan halaman 14 

gambar burung. Untuk halaman 13 dan 14 sama-sama terdapat ejaan dan huruf 

putus-putus dari kosa kata bahasa Arab bebek dan burung. Hal ini agar anak usia 

4-6 tahun dapat menulis huruf Arab secara berulang-ulang tersebut yang dapat 

meningkatkan daya pikir anak usia 4-6 tahun. Untuk background menyesuaikan 

dengan konten hewan yang sedang dibahas. Untuk warna dan font sama seperti 

halaman-halaman sebelumnya. 

m. Desain halaman 15 dan 16 

   

Gambar 4. 53 Desain Halaman 15 dan 16 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Desain halaman 15 dan 16 sama dengan halaman-halaman sebelumnya hanya 

saja halaman 15 membahas tentang konten hewan gambar ikan dan halaman 16 

gambar kambing. Untuk halaman 15 dan 16 sama-sama terdapat ejaan dan huruf 

putus-putus dari kosa kata bahasa Arab dari ikan dan kambing. Hal ini agar anak 

usia 4-6 tahun dapat menulis huruf Arab yang dapat meningkatkan daya pikir 

anak usia 4-6 tahun. Untuk background menyesuaikan dengan konten hewan yang 

sedang dibahas. Untuk warna dan font sama seperti halaman sebelumnya yaitu 

mengikuti keyword playful. 

n. Desain halaman 17 dan 18 

   

Gambar 4. 54 Desain Halaman 17 dan 18 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Desain halaman 17 dan 18 sama dengan halaman-halaman sebelumnya hanya 

saja halaman 17 membahas tentang konten hewan gambar katak dan halaman 18 

gambar kelinci. Untuk background menyesuaikan dengan konten hewan yang 

sedang dibahas. Untuk warna dan font sama seperti halaman sebelumnya yaitu 

mengikuti keyword yang didapat playful. Untuk halaman 17 dan 18 sama-sama 

terdapat ejaan dan huruf putus-putus dari kosa kata bahasa Arab katak dan kelinci. 

Hal ini agar anak usia 4-6 tahun dapat menulis huruf Arab secara berulang-ulang 
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menggunakan spidol non permanen yang dapat meningkatkan daya pikir anak usia 

4-6 tahun. 

o. Desain halaman 19 dan 20 

    

Gambar 4. 55 Desain Halaman 19 dan 20 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Desain halaman 19 dan 20 merupakan halaman  interaktif. Untuk halaman 19 

desain menggabungkan gambar dengan kosa kata bahasa Arabnya yang sesuai ini 

dapat meningkatkan kognitif anak, karena mengulang kembali materi. Untuk 

halaman 20 halaman interaktif penempelan stiker diikuti berhitung jumlah hewan, 

halaman ini dapat meningkatkan sensor motorik anak. Untuk font memakai font 

sub headline yaitu Letters For leaners.  
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p. Desain halaman 21 dan 22 

   

Gambar 4. 56 Desain Halaman 21 dan 22 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Desain halaman 21 dan 22 sama dengan halaman-halaman sebelumnya hanya 

saja halaman 21 membahas tentang konten hewan gambar kucing dan halaman 22 

gambar kuda. Untuk background menyesuaikan dengan konten hewan yang 

sedang dibahas. Untuk warna dan font sama seperti halaman-halaman  

sebelumnya. Untuk halaman 21 dan 22 sama-sama terdapat ejaan dan huruf putus-

putus dari kosa kata bahasa Arab hewan yang sedang dibahas. Hal ini agar anak 

usia 4-6 tahun dapat menulis huruf Arab secara berulang-ulang tersebut yang 

dapat meningkatkan daya pikir anak usia 4-6 tahun. 

q. Desain halaman 23 dan 24 

   

Gambar 4. 57 Desain Halaman 23 dan 24 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Desain halaman 23 dan 24 sama dengan halaman-halaman sebelumnya hanya 

saja halaman 23 membahas tentang konten hewan gambar kura-kura dan halaman 

24 gambar kupu-kupu. Untuk background menyesuaikan dengan konten hewan 

yang sedang dibahas seperti kupu-kupu background yang sesuai yaitu bunga yang 

dihinggapi dengan kupu-kupu. Untuk halaman 23 dan 24 sama-sama terdapat 

ejaan dan huruf putus-putus dari kosa kata bahasa Arab kura-kura dan kupu-kupu. 

Hal ini agar anak usia 4-6 tahun dapat menulis dan menebalkan huruf Arab secara 

berulang-ulang tersebut yang dapat meningkatkan daya pikir anak usia 4-6 tahun. 

r. Desain halaman 25 dan 26 

   

Gambar 4. 58 Desain Halaman 25 dan 26 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Desain halaman 25 dan 26 sama dengan halaman-halaman sebelumnya Untuk 

background menyesuaikan dengan konten hewan yang sedang dibahas seperti sapi 

background yang sesuai yaitu peternakan sapi dan rumput. Sedangkan untuk tikus 

background yang sesuai adalah rumah atau lubang tikus dan keju. Untuk warna 

menyesuaikan dengan keyword. Untuk halaman 25 dan 26 sama-sama terdapat 

ejaan dan huruf putus-putus dari kosa kata bahasa Arabnya. Hal ini agar anak usia 

4-6 tahun dapat menulis dan menebalkan huruf Arab secara berulang-ulang 
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tersebut menggunakan spidol non permanen yang dapat meningkatkan daya pikir 

anak usia 4-6 tahun. 

s. Desain halaman 27 dan 28 

   

Gambar 4. 59 Desain Halaman 27 dan 28 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Desain halaman 27 dan 28 sama dengan halaman-halaman sebelumnya Untuk 

background menyesuaikan dengan konten hewan yang sedang dibahas seperti ular 

background yang sesuai yaitu ranting pohon dan daun-daun. Sedangkan untuk 

unta background yang sesuai adalah gurun pasir. Untuk halaman 27 dan 28 sama-

sama terdapat ejaan huruf Arab dan huruf putus-putus dari kosa kata bahasa Arab 

hewan ular dan unta. Hal ini agar anak usia 4-6 tahun dapat menulis huruf Arab 

secara berulang-ulang tersebut yang dapat meningkatkan daya pikir anak usia 4-6 

tahun. 
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t. Desain halaman 29 dan 30 

   

Gambar 4. 60 Desain Halaman 29 dan 30 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Desain halaman 29 dan 30 merupakan halaman interaktif jenis puzzle kata 

yang dapat meningkatkan kemampuan bahasa khususnya bahasa Arab. Untuk 

halaman 29 berupa ilustrasi pantai lalu ada aktivitas penempelan stiker dengan 

mencari kata yang sesuai dengan kosa kata bahasa Arabnya. Untuk warna dan font 

mengikuti keyword yang telah didapat. Untuk halaman 30 sama dengan halaman 

interaktif puzzle dari hewan-hewan dengan cara melengkapi dengan stiker sesuai 

dengan bahasa Arabnya. 

u. Desain halaman 31 dan 32 

  

Gambar 4. 61 Desain Halaman 31 dan 32 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Desain halaman 31 dan 32 merupakan halaman interaktif. Untuk halaman 31 

merupakan halaman interaktif jenis puzzle labirin yang dapat meningkatkan daya 

motorik dan daya pikir anak usia 4-6 tahun dengan cara menggabungkan labirin 

tersebut. Untuk halaman 32 merupakan halaman interaktif dengn cara 

mencocokan nama dari tumbuhan atau hewan dengan bahasa Arab yang sesuai hal 

ini dapat meningkatkan daya pikir anak usia 4-6 tahun, apakah anak sudah 

memahami kosa kata bahasa Arab yang telah diajarkan.  

v. Desain halaman profil penulis  

   

Gambar 4. 62 Desain Halaman Evaluasi dan Profil Penulis 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Desain halaman evaluasi agar anak bisa mengasah seberapa mengerti dan 

memahami tentang belajar bahasa Arab. Untuk halaman 31 dan 32 terdapat 

beberapa hewan dan tumbuhan lalu dibawah terdapat titik-titik untuk mengisi 

dengan huruf arab.Desain halaman profil menulis adalah desain halaman terakhir 

dari buku aktivitas ini. Desain halaman inilah yang memberikan informasi tentang 

profil penulis seperti nama penuli, tempat tanggal lahir dan hobi penulis untuk 

background sama dengan background ucapan terima kasih dan daftar isi. 
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4.4.2 Media Pendukung 

a. Desain Poster 

 

Gambar 4. 63 Desain Poster 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Desain  poster menggunakan ilustrasi dari cover depan buku aktivitas. Bagian 

atas terdapat logo dari Stikom dan  logo DKV kemudian dibawah terdapat judul 

dan sub judul yaitu buku aktivitas “Ayo, Belajar Bahasa Arab” kemudian ditengah 

terdapat sinopsis dari penjelasan tentang isi dari buku aktivitas, dan bagian bawah 

terdapat nama penulis.  

 

 

 



117 
 

 
 

b. Desain X-Banner 

 

Gambar 4. 64 Desain X-Banner 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Desain x-banner menggunakan ilustrasi dari cover depan buku aktivitas. 

Namun penjelasan atau sinopsis diletakan di tengah agar mudah dibaca oleh target 

audiens atau target market. Hanya saja untuk penataan logo Stikom dan DKV di 

letakan di atas karena di bagian bawah terdapat nama penulis. Untuk warna 

sendiri memakai warna yang sesuai dari keyword playful. 
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c. Desain Spidol 

 

Gambar 4. 65 Desain Spidol 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Desain spidol menyesuaikan dengan ukuran spidol. Desain nya menggunakan 

stiker yang bertuliskan buku aktivitas “Ayo, belajar Bahasa Arab” lalu diberi 

gambar kupu-kupu yang diambil dari ilustrasi cover buku agar terlihat lebih 

menarik. Warna menggunakan warna keyword yang didapat yaitu playful. Untuk 

spidol berukuran panjang 13,5 cm dan berdiameter 1 cm. Spidol ini terdapat 

penghapus yang memudahkan target audiens untuk menulis dan menghapus buku 

aktivitas.  

d. Desain Gantungan Kunci Akrilik 

 

Gambar 4. 66 Desain Gantungan Kunci Akrilik 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Desain gantungan kunci akrilik mengikuti ilustrasi dari tumbuhan maupun 

hewan seperti mawar dan kupu-kupu. Untuk font menggunakan font DK Lemon 

Yellow Sun, warna font atau tulisan menggunakan warna dari keyword yang telah 

didapatkan. Untuk gantungan kunci berukuran 6,5 cm x 5 cm. Untuk gantungan 

kunci berbahan akrilik karena terlihat lebih rapi dan menarik. 

e. Desain Drawstring bag 

 

Gambar 4. 67 Desain Drawstring bag 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Desain drawstring bag menggunakan ilustrasi dari cover depan buku. Untuk 

bagian atas sama terdapat tulisan buku aktivitas “Ayo, Belajar, Bahasa Arab”. 

Hanya saja warna dari drawstring bag berwarna putih maka tulisan diganti dengan 

warna yang sesuai dengan keyword yang didapat yaitu “playful”. Untuk bahan 

drawstring bag terbuat dari bahan belacu dengan ukuran 35 cm x 42 cm. 
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f. Desain Pin dan stiker  

 

Gambar 4. 68 Desain Pin dan Stiker 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Desain pin dan stiker diperoleh dari ilustrasi gambar hewan dan tumbuhan. 

Untuk desain pin yang utama diambil dari ilustrasi cover depan buku, terus pin 

yang kedua atau ketiga diambil dari ilustrasi tumbuhan seperti bunga matahari dan 

anggrek. Bahan dari pin terbuat dari plastik berbentuk lingkaran dengan ukuran 

berdiameter 5,8 cm dengan laminasi doff. Untuk warna tulisan dalam pin 

mengikuti konsep warna dari keyword playful. Diikuti dengan bahasa Arab dari 

tumbuhan tersebut, untuk desain stiker diambil dari beberapa ilustrasi dari hewan 

dan tumbuhan yang ada di buku aktivitas seperti kupu-kupu, unta, anjing, bunga 

mawar, pohon kurma dan lain-lain. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dari penelitian yang telah 

dilakukan oleh peniliti dalam membahas objek penelitian yaitu tentang bahasa 

Arab untuk anak TK usia 4-6 tahun dengan hasil akhir dari perancangan buku 

aktivitas dengan teknik digital vector belajar kosa kata bahasa Arab sebagai media 

pembelajaran untuk anak TK usia 4-6 tahun. 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat diperoleh kesimpulan yaitu 

perancangan buku aktivitas dengan teknik digital vector belajar kosa kata bahasa 

Arab sebagai media pembelajaran untuk anak TK usia 4-6 tahun sudah memuat 

unsur-unsur dari kosa kata bahasa Arab edisi tumbuhan dan hewan sesuai dengan 

kurikulum 2013 untuk anak usia 4-6 tahun. Berdasarkan keyword yang telah 

didapatkan yaitu attractive yang mengartikan tentang media yang menarik untuk 

anak usia 4-6 tahun, media yang mampu menciptakan aksi yang menarik untuk 

melakukan sesuatu yaitu berbagai macam aktivitas. Sedangkan keyword attractive 

saling berkaitan dengan keyword playful yang mengartikan media buku aktivitas 

edisi tumbuhan dan hewan ini sangat asik, menarik, interaktif, bisa belajar sambil 

bermain agar tidak mudah bosan dalam melakukan berbagai aktivitas seperti 

membaca, menulis, menempel stiker sehingga dengan adanya aksi tersebut dapat 

meningkatkan sensor motorik dan kognitif anak usia 4-6 tahun.  
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Dengan jenis kertas wipe and clean  inilah yang akan mencuri perhatian 

karena jenis kertas ini dapat digunakan berulang kali untuk pembelajaran sehingga 

lebih hemat dan praktis. Materi buku aktivitas tentang kosa kata bahasa Arab edisi 

tumbuhan dan hewan juga mempunyai dua kedudukan penting yaitu sebagai 

sumber ilmu dan sebagai sarana yang membantu pemahaman ajaran agama Islam. 

Hasil dari penelitian ini diimplementasikan ke beberapa media seperti media 

utama yaitu buku aktivitas berjudul “Ayo, Belajar Bahasa Arab” dan media 

pendukung seperti poster, x-banner, spidol, gantungan kunci akrilik, drawstring 

bag, pin dan stiker. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian mengenai perancangan buku aktivitas 

dengan teknik digital vector belajar kosa kata bahasa Arab sebagai media 

pembelajaran untuk anak TK usia 4-6 tahun, berikut terdapat beberapa saran yang 

diberikan oleh peneliti agar perancangan media buku aktivitas menjadi lebih baik 

lagi: 

1. Perancangan media buku aktivitas harus disesuaikan dengan karakteristik 

target audiensnya agar nantinya media pembelajaran sesuai dengan masa 

pertumbuhan dan perkembangan target audiens. 

2. Peneliti di masa yang akan datang dapat melanjutkan pembelajaran kosa kata 

bahasa Arab dengan edisi yang lain seperti edisi profesi, transportasi, alat-alat 

rumah dan lain-lain. 
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