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ABSTRAKS 

Anna Musyarofah, Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Arab Siswa 

Dengan Media Visual-Kinestetik Di Kelas VII C MTs Ibnul Qoyyim Putri Sleman 

Yogyakarta Tahun Ajaran 2012/2013. Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan 

Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2013. 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Tujuan 

Penelitian Tindakan Kelas yang peneliti lakukan adalah untuk mengetahui bahwa 

pembelajaran dengan media visual-kinestetik dapat meningkatkan hasil belajar 

bahasa Arab siswa kelas VII C MTs Ibnul Qoyyim Sleman Yogyakarta Tahun 

Ajaran 2012/2013. Dilihat dari ranah kognitif, afektif dan psikomotorik siswa. 

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah siswa, guru, kepala madrasah dan staf 

tata usaha (TU). Sedangkan untuk pengumpulan data menggunakan observasi, 

wawancara, dan tes.  

Penelitian ini dilakukan melalui empat tahapan yaitu perencanaan 

(planning), pelaksanaan (action), observasi (observation), dan refleksi (reflection). 

Dari hasil analisis data, kesimpulan yang diperoleh dari pengkajian ini adalah: 

hasil rata-rata nilai kognitif pada siklus I untuk pre test yaitu 45.93 dan post test 

69.63. Selanjutnya siklus II rata-rata pre test adalah 59.26 dan post test 81.48. 

Kemudian siklus III nilai rata-rata pre test adalah 68.15 dan post test 93.70. 

Sedangkan persentase ranah kognitif pada siklus I untuk pre test yaitu 12.4 % 

sedangkan post test sebesar 18.8 %. Selanjutnya pada siklus II persentase pre test 

diperoleh sebesar 16.0 % dan post test sebesar 22.0 %. Kemudian pada siklus III 

persentase pre test yaitu 18.4 % dan post test sebesar 25.3 %. Adapun hasil belajar 

ranah afektif pada siklus I diperoleh persentase sebesar 56.67 %, siklus II 70.00 % 

dan siklus III 90.00 %. Kemudian hasil belajar ranah psikomotorik  pada siklus I 

diperoleh persentase  sebesar 50.00%, siklus II 66.66 % dan siklus III 93.33 %. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan media visual-kinestetik 

dapat meningkatkan hasil belajar bahasa Arab siswa kelas VII C di MTs Ibnul 

Qoyyim Putri Yogyakarta, baik dari ranah kognitif, afektif maupun psikomotorik. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. 

A. Konsonan tunggal 

 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Keterangan 

 ا

 ة

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

 ز

 ش

 س

 ش

 ص

 ض

 ط

 ظ

 ع

 غ

 ف

 ق

 ك

 ل

 و

Alîf 

Bâ‟ 

Tâ‟ 

Sâ‟ 

Jîm 

Hâ‟ 

Khâ‟ 

Dâl 

Zâl 

Râ‟ 

zai 

sin 

syin 

sâd 

dâd 

tâ‟ 

zâ‟ 

„ain 

gain 

fâ‟ 

qâf 

kâf 

lâm 

mîm 

tidak dilambangkan 

b 

t 

ś 

j 

ḥ  

kh 

d 

ż 

r 

z 

s 

sy 

ṣ  

ḍ  

ṭ  

ẓ  

„ 

g 

f 

q 

k 

l 

m 

tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik di atas) 

je 

ha (dengan titik di bawah) 

ka dan ha 

de 

zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 

es (dengan titik di bawah) 

de (dengan titik di bawah) 

te (dengan titik di bawah) 

zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik di atas 

ge 

ef 

qi 

ka 

`el 

`em 
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ٌ 

 و

 هـ

 ء

 ي

nûn 

wâwû 

hâ‟ 

hamzah 

yâ‟ 

n 

w 

h 

‟ 

Y 

`en 

w 

ha 

apostrof 

ye 

 

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap 

 

 يتّعددة

 عّدة

Ditulis 

Ditulis 

Muta„addidah 

„iddah 

 

C. Ta‟ marbutah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis  h. 

 حكًة

 عهة

Ditulis 

Ditulis 

Ḥ ikmah 

„illah 

 
(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki 

lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang „al‟ serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h. 

 ‟Ditulis Karâmah al-auliyâ كسايةاألونيبء

 

3. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah 

ditulis t atau h. 

 

 Ditulis Zakâh al-fiţri شكبةانفطس

 

 

 



xiv 
 

D. Vokal pendek  
 

___َ 

 فعم

___ِ 

 ذكس

___ُ 

 يرهت

Fathah 

 

 

kasrah 

 

dammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A 

fa‟ala 

i 

żukira 

u 

yażhabu 

 

 
E. Vokal panjang 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Fathah + alif 

 جبههية

fathah + ya‟ mati 

 تنسى

kasrah + ya‟ mati 

 كـسيى

dammah + wawu mati 

 فسوض

Ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

Â 

jâhiliyyah 

â 

tansâ 

î 

karîm 

û 

furûd 

 

F. Vokal rangkap  
 

1 

 

2 

Fathah + ya‟ mati 

 ثينكى

fathah + wawu mati 

 قول

Ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

Ai 

bainakum 

au 

qaul 

 

 

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof 

 أأنتى

 أعدت

 نئنشكستى

Ditulis 

ditulis 

ditulis 

A‟antum 

U„iddat 

La‟in syakartum 
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Kata sandang alif dan lam 

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”. 

 انقسآٌ

 

 انقيبس

Ditulis 

Ditulis 

Al-Qur‟ân 

Al-Qiyâs 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah 

yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

 انسًآء

 انشًس

Ditulis 

Ditulis 

As-Samâ‟ 

Asy-Syams 

 

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

 

Ditulis menurut penulisannya. 

 ذويبنفسوض

 أهالنسنة

Ditulis 

Ditulis 

Żawî al-furûd 

Ahl as-Sunnah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa asing yang banyak dipelajari 

oleh masyarakat Indonesia. Namun tak sedikit orang yang menganggap bahwa 

bahasa Arab adalah bahasa yang rumit dan sulit dipelajari, bahkan pelajaran 

bahasa Arab menjadi momok yang menakutkan bagi para siswa. Anggapan 

tersebut yang akhirnya menjadi penghambat dalam proses pembelajaran bahasa 

Arab di sekolah. Oleh karena itu perlu dikaji adanya pembelajaran bahasa yang 

tepat bagi orang-orang yang non-Arab. 

Dalam proses belajar mengajar sangat dibutuhkan sosok pendidik yang 

berkualitas. Pendidik yang tidak hanya menyampaikan materi pelajaran semata 

tapi juga harus pandai dalam mengelola kelas sehingga tercipta suasana belajar 

yang nyaman dan menyenangkan. Sehingga sangat penting bagi guru untuk 

memperhatikan penerapan metode dan media dalam mengajar dengan materi 

pelajaran dan keadaan siswa. Hal ini diakui oleh Harry  K. Wong, bahwa guru 

seharusnya bertindak efektif dalam membuka pintu hati dan mengajak siswa 

mereka untuk terus belajar.
1
  

Media merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar 

mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan 

pembelajaran di sekolah pada khususnya. Media pembelajaran merupakan suatu 

bagian integral dari proses pendidikan di sekolah. Kedudukan media dalam proses 

                                                           
1
 Harry K. Wong & Rosemary T. Wong, Menjadi Guru Efektif The First Days of 

School, Penerjemah Yudi Santoso, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 7. 



2 

belajar mengajar sebagai alat bantu mengajar yang turut mempengaruhi iklim, 

kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru, serta untuk 

mempertinggi interaksi guru-siswa dalam pembelajaran.  

Hamalik (1986) mengemukakan bahwa pemakaian media pembelajaran 

dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang 

baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar dan bahkan 

membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. Penggunaan media 

pembelajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan 

penyampaian pesan dan isi pelajaran pada saat itu. Selain membangkitkan 

motivasi dan minat siswa, media pembelajaran juga dapat membantu siswa 

meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, 

memudahkan penafsiran data dan memadatkan informasi.
2
 

Penggunaan media dalam pengajaran bahasa bertitik tolak dari teori 

yang mengatakan bahwa totalitas persentase banyaknya ilmu pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang dimiliki oleh seseorang terbanyak dan tertinggi 

melalui indra lihat dan pengalaman langsung melakukan sendiri, sedangkan 

selebihnya melalui indra dengar dan indra lainnya.
3
 Maka pembelajaran 

menggunakan media visual - kinestetik akan lebih membantu memperjelas materi 

pelajaran yang disampaikan sehingga mempermudah dan mempertajam 

pemahaman siswa serta mencegah terjadinya verbalisme. 

Pembelajaran di MTs Ibnul Qoyyim Putri merupakan penggabungan 

antara Kurikulum Departemen Agama dan Kurikulum Gontor, yaitu seimbang 

                                                           
2
 Azhar Arsyad, Media Pembelajaran, (Jakarta : Rajawali Press, 2011), hlm. 15-16. 

3
 Acep Hermawan, Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab, (Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya, 2011), hlm. 224-225. 
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antara pembelajaran ilmu agama dengan ilmu umum. Dalam proses 

pendidikannya menggunakan sistem boarding school, yaitu sekolah berasrama. 

Madrasah ini memiliki banyak kelebihan, salah satu kelebihannya adalah 

diterapkannya bahasa Arab dan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi sehari-

hari bagi siswanya. Agar perbendaharaan kosa kata siswa tidak terbatas dan siswa 

dapat berkomunikasi lancar, maka perlu adanya penguasaan kosa kata yang 

maksimal. Penguasaan kosa kata ini sudah diajarkan sejak kelas VII MTs berawal 

dari hal - hal yang mudah kemudian sedang dan sulit. Siswa kelas VII MTs 

merupakan dasar dan langkah awal yang perlu dibina dan dibimbing dalam 

pembelajarannya agar selama mereka menuntut ilmu di madrasah tersebut dapat 

berhasil dan menimbulkan sikap positif terhadap bahasa Arab. 

 Untuk memperbanyak perbendaharaan kosa kata siswa dan 

mempertajam ingatan mereka sehingga tidak mudah lupa, dalam pembelajarannya 

atau pemerolehan kosa kata tersebut hendaknya ditransfer melalui media 

diantaranya media visual-kinestetik agar siswa langsung mengalami dan 

memahami apa yang diperoleh dari pembelajaran tersebut. Dengan demikian, 

pembelajaran akan lebih bermakna dan memperlancar komunikasi siswa sehari-

hari, serta hasil belajar yang diperoleh siswa pun memuaskan. 

Berangkat dari pentingnya media dalam pengajaran bahasa Arab untuk 

mempermudah, memperjelas, serta memperkuat pemahaman dan ingatan siswa 

terhadap apa yang telah diperolehnya, maka peneliti terdorong untuk mengadakan 

penelitian mengenai media visual-kinestetik dalam pembelajaran bahasa Arab, 

yaitu tentang " Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Arab Siswa Dengan 
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Media Visual-Kinestetik Di Kelas VII C MTs Ibnul Qoyyim Putri Sleman 

Yogyakarta Tahun Ajaran 2012/2013" 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan di atas, 

maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

Sejauh mana peningkatan hasil belajar bahasa Arab siswa dengan media 

visual-kinestetik di kelas VII C MTs Ibnul Qoyyim Putri Sleman Yogyakarta 

Tahun Ajaran 2012/2013?  

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar bahasa Arab siswa dengan media 

visual-kinestetik di kelas VII C MTs Ibnul Qoyyim Sleman Yogyakarta Tahun 

Ajaran 2012/2013. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Institusi Pendidikan 

Informasi yang diperoleh diharapkan dapat menambah referensi teori 

bahan bacaan di perpustakaan, bahan-bahan kajian guna meningkatkan 

kualitas pendidikan dan bisa dijadikan sebagai data penelitian selanjutnya. 

b. Bagi Siswa 

Dengan adanya pembelajaran bahasa Arab menggunakan media visual- 

kinestetik diharapkan dapat mempermudah dan memperkuat pemahaman 

siswa sehingga pembelajaran bahasa Arab menjadi mudah dan 

menyenangkan. 
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c. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mempermudah dan memperlancar 

proses pembelajaran, khususnya pembelajaran bahasa Arab agar tidak 

monoton. 

d. Bagi Peneliti 

Dapat meningkatkan pengalaman, pengetahuan serta wawasan yang luas 

bagi peneliti mengenai pembelajaran bahasa Arab menggunakan media 

visual- kinestetik dan kontribusinya terhadap hasil belajar siswa. 

e. Bagi Tempat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada tempat 

penelitian, bahwa media mempunyai peranan penting dalam proses 

pembelajaran khususnya pembelajaran bahasa Arab. 

D. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk mengkaji hasil penelitian yang 

relevan dengan tema yang peneliti kaji. Berdasarkan penelusuran literatur dan 

hasil penelitian yang ada, diantaranya : 

Dalam buku karangan Sri Anitah yang diterbitkan oleh Yuma 

Pustaka:Surakarta, Tahun 2011 dengan judul : “Media Pembelajaran”.
4
 Dalam 

buku tersebut berisi tentang pengertian dan jenis-jenis media visual. 

Dalam buku karangan Dr. H. Hamruni, M.Si, Fakultas Tarbiyah UIN 

Sunan Kalijaga Tahun 2009, dengan judul : “Strategi Dan Model-model 

                                                           
4
 Sri Anitah, Media Pembelajaran, (Surakarta :Yuma Pustaka, 2011), hlm. 7, 21-33. 
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Pembelajaran Aktif Menyenangkan”.
5
 Dalam buku tersebut berisi tentang 

pengertian dan ciri-ciri kinestetik. 

Penelitian yang dilakukan oleh saudari Anita Rahmawati, Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 

Tahun 2011, dengan judul : “Pembelajaran Dengan Media Permainan Puzzle 

Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas IV MI Tamrinul 

Ulum Jetis Semarang”.
6
 Skripsi ini menjelaskan tentang proses pembelajaran 

bahasa Arab dengan menggunakan media permainan puzzle dan ingin mengetahui 

peran media permainan puzzle terhadap peningkatan hasil belajar siswa kelas IV 

MI Tamrinul Ulum Jetis Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif 

dengan menggunakan desain penelitian tindakan kelas (PTK), yang mana 

pengumpulan datanya dilakukan dengan mengadakan observasi siswa dan nilai 

pre-test dan post-test siklus I dan siklus II. 

Penelitian yang dilakukan oleh saudari Firda Afriani Rozak, Jurusan 

Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 

Tahun 2012, dengan judul : “Penerapan Cooperative Learning Dengan Strategi 

Broken Text Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas VII B 

MTs Negeri Gondowulung Bantul Yogyakarta Tahun Ajaran 2011/2012”.
7
 Skripsi 

                                                           
5
 Hamruni, Strategi Dan Model-model Pembelajaran Aktif Menyenangkan (Yogyakarta 

: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm. 66-69. 

 
6
 Anita Rahmawati, “Pembelajaran Dengan Media Permainan Puzzle Untuk 

Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas IV MI Tamrinul Ulum Jetis Semarang”, 

Skripsi Pendidikan Bahasa Arab, (Yogyakarta: Perpustakaan PPs. UIN Sunan Kalijaga, 2011), t.d. 

 
7
 Firda Afriani Rozak, “Penerapan Cooperative Learning Dengan Strategi Broken Text 

Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas VII B MTs Negeri Gondowulung 

Bantul Yogyakarta Tahun Ajaran 2011/2012”, Skripsi Pendidikan Bahasa Arab, (Yogyakarta: 

Perpustakaan PPs. UIN Sunan Kalijaga, 2012), t.d. 
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ini medeskripsikan proses pembelajaran bahasa Arab dan hasil belajar siswa 

melalui strategi broken text. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 

dengan desain penelitian tindakan kelas (PTK) yang mengambil lokasi di kelas 

VII B MTs Negeri Gondowulung Bantul Yogyakarta. Pengumpulan data pada 

penelitian ini dengan observasi dan tes yang dilaksanakan dalam tiga siklus, yang 

mana siklus I (dua kali pertemuan), siklus II (dua kali pertemuan), dan siklus III 

(satu kali pertemuan). 

Skripsi Novita Desti Arisandi Gultom 2012 yang berjudul : “Penerapan 

Strategi Giving Question And Getting Answer Dalam Meningkatkan Prestasi 

Belajar Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Kelas VIII C Di MTs Negeri Godean 

Sleman Yogyakarta Tahun Ajaran 2011/2012”.
8
 Dalam penelitian ini lebih 

memfokuskan penggunaan metode active learning dengan strategi giving question 

and getting answers dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik dalam 

pembelajaran bahasa Arab. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan 

jenis penelitiannya adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian terdiri dari 

tiga siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu plan (perencanaan), act 

(tindakan), observe (pengamatan), dan reflect (refleksi). Pengumpulan datanya 

dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.  

Dari beberapa literatur di atas dapat disimpulkan bahwa setiap literatur 

memiliki fokus kajian yang berbeda-beda dari skripsi pertama fokus kajiannya 

adalah proses pembelajaran bahasa Arab dengan permainan puzzle untuk 

                                                           
8
 Novita Desti Arisandi Gultom, “Penerapan Strategi Giving Question And Getting 

Answer Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Kelas VIII C Di 

MTs Negeri Godean Sleman Yogyakarta Tahun Ajaran 2011/2012”, Skripsi Pendidikan Bahasa 

Arab, (Yogyakarta: Perpustakaan PPs. UIN Sunan Kalijaga, 2012), t.d. 
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meningkatkan hasil belajar bahasa Arab siswa, kemudian yang kedua mengenai 

proses pembelajaran bahasa Arab dengan strategi broken text untuk meningkatkan 

hasil belajar bahasa Arab siswa, dan yang ketiga memfokuskan kajiannya pada 

penggunaan metode active learning dengan strategi giving question and getting 

answers dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik dalam pembelajaran 

bahasa Arab. Sedangkan pembahasan yang peneliti ajukan adalah upaya 

meningkatkan hasil belajar bahasa Arab siswa dengan media visual-kinestetik di 

kelas VII C MTs Ibnul Qoyyim Putri Sleman Yogyakarta tahun ajaran 2012/2013. 

Meskipun desain penelitian yang peneliti gunakan sama dengan penelitian 

sebelumnya yaitu penelitian tindakan kelas (PTK) namun tetap ada perbedaannya. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya 

terletak pada fokus kajian penelitian, dalam penelitian ini peneliti ingin 

mendeskripsikan proses pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan media 

visual-kinestetik dalam meningkatkan hasil belajar siswa dan ingin mengetahui 

seberapa besar peningkatan hasil belajar bahasa Arab siswa melalui pembelajaran 

dengan media tersebut tiap siklusnya, dilihat dari ranah kognitif, afektif dan 

psikomotoriknya. Perbedaan selanjutnya terletak pada lokasi penelitian, dalam 

penelitian ini lokasi yang peneliti ambil adalah MTs Ibnul Qoyyim Putri. Metode 

pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, nilai pre-test 

dan post-test siswa yang digunakan sebagai bahan analisis.  

Maka dari kesimpulan di atas peneliti harus memberanikan diri untuk 

menyatakan posisi peneliti adalah sebagai pelengkap dari hasil penelitian yang 

sudah ada dengan beberapa komparasi dan analisa secukupnya sebagaimana 
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tertera di atas, sehingga posisi peneliti adalah berusaha melengkapi dari penelitian 

yang sebelumnya mengenai berbagai media yang menjadi fokus kajiannya.  

E. Landasan Teori 

1. Media Visual - Kinestetik 

a. Pengertian Media Visual  

Kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah 

berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media adalah 

perantara ( وسائل) atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima 

pesan.
9
  

Dalam pendidikan, media diartikan sebagai komponen sumber 

belajar atau wahana fisik yang mengandung materi intruksional di 

lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar. Pengertian 

media menurut beberapa sumber adalah sebagai berikut:  

1) AECT : media sebagai bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk 

menyalurkan pesan/informasi.  

2)  Gagne : media adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan 

siswa yang dapat merangsang untuk belajar.  

3) Briggs : media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan 

serta merangsang siswa untuk belajar.  

Adapun media visual adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan 

untuk memudahkan proses pembelajaran bahasa yang dapat ditangkap dan 

                                                           
9
 Azhar Arsyad, Media..., hlm. 3-5. 
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dicerna melauli indra penglihatan.
10

 Media visual juga disebut media 

pandang, karena seseorang dapat menghayati media tersebut melalui 

penglihatannya.
11

 

Menurut Yudhi Munadi dalam bukunya yang berjudul “Media 

Pembelajaran; Sebuah Pendekatan Baru” media visual adalah media 

melibatkan indera penglihatan : terdapat dua jenis pesan yang dimuat 

dalam media visual, yakni pesan verbal non verbal. Pesan verbal – visual 

terdiri atas kata-kata (bahasa verbal) dalam bentuk tulisan ; dan pesan 

nonverbal-visual adalah pesan yang dituangkan ke dalam simbol-simbol 

nonverbal-visual; posisi simbol-simbol nonverbal-visual yakni sebagai 

pengganti bahasa verbal, maka ia bisa disebut bahasa visual. Bahasa visual 

inilah yang kemudian menjadi softwarenya media visual.
12

 

b. Jenis-Jenis Media Visual  

1) Media yang tidak diproyeksikan 

a) Media realita 

Media realita adalah benda nyata. Benda tersebut tidak harus 

dihadirkan di ruang kelas, tetapi siswa dapat melihat langsung ke 

obyek. Kelebihan dari media realita ini adalah dapat memberikan 

pengalaman nyata kepada siswa. Misal untuk mempelajari 

                                                           
10

 Acep Hermawan, Metodologi..., hlm. 227. 

  
11

 Sri, Anitah, Media…, hlm. 7. 

 
12

 Yudhi Munadi, Media Pembelajaran; Sebuah Pendekatan Baru, ( Jakarta : Gaung 

Persada Press, 2008 ), hlm. 37 – 48.  
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keanekaragaman makhluk hidup, klasifikasi makhluk hidup, 

ekosistem, dan organ tanaman. 

b) Model 

Adalah benda tiruan dalam wujud tiga dimensi yang 

merupakan representasi atau pengganti dari benda yang 

sesungguhnya. Penggunaan model untuk mengatasi kendala 

tertentu sebagai pengganti realita. Misal untuk mempelajari sistem 

gerak, pencernaan, pernafasan, peredaran darah, sistem ekskresi, 

dan syaraf pada hewan. 

c) Media grafis 

Yaitu tergolong media visual yang menyalurkan pesan 

melalui simbol-simbol visual. Fungsi dari media grafis adalah 

menarik perhatian, memperjelas sajian pelajaran, dan 

mengilustrasikan suatu fakta atau konsep yang mudah terlupakan 

jika hanya dilakukan melalui penjelasan verbal.  

2) Media proyeksi 

a) Transparansi OHP 

Yaitu merupakan alat bantu mengajar tatap muka sejati, 

sebab tata letak ruang kelas tetap seperti biasa, guru dapat bertatap 

muka dengan siswa (tanpa harus membelakangi siswa). Perangkat 

media transparansi meliputi perangkat lunak (Overhead 

transparancy / OHT) dan perangkat keras (Overhead projector / 

OHP). 
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b) Film bingkai / slide 

Adalah film transparan yang umumnya berukuran 35 mm dan 

diberi bingkai 2X2 inci. Dalam satu paket berisi beberapa film 

bingkai yang terpisah satu sama lain. Manfaat film bingkai hampir 

sama dengan transparansi OHP, hanya kualitas visual yang 

dihasilkan lebih bagus. Sedangkan kelemahannya adalah biaya 

produksi dan peralatan lebih mahal serta kurang praktis. Untuk 

menyajikan dibutuhkan proyektor slide.
13

 

c. Manfaat Media Visual  

Dalam penggunaannya media visual memiliki manfaat atau 

kegunaan. Manfaatnya antara lain:  

1) Media bersifat konkrit, lebih realistis dibandingkan dengan media 

verbal atau non visual sehingga lebih memudahkan dalam 

pengaplikasiannya.  

2) Beberapa penelitian membuktikan bahwa pembelajaran yang diserap 

melalui media penglihatan (media visual), terutama media visual yang 

menarik dapat mempercepat daya serap peserta didik dalam 

memahami pelajaran yang disampaikan.  

3) Media visual dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki 

oleh para peserta didik dan dapat melampaui batasan ruang kelas. 

Melalui penggunaan media visual yang tepat, maka semua obyek itu 

dapat disajikan kepada peserta didik.  

                                                           
13

  Sri Anitah, Media..., hlm. 21-33. 
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4) Lebih efiektif dan efisien dibandingkan media verbal lainnya karena 

jenisnya yang beragam, pendidik dapat menggunakan semua jenis 

media visual yang ada. Hal ini dapat menciptakan sesuatu yang 

variatif, dan tidak membosankan bagi para peserta didiknya.  

5) Penggunaannya praktis, maksudnya media visual ini mudah 

dioperasikan oleh setiap orang yang memilih media-media tertentu, 

misalkan penggunaan media Transparansi Overhead Tranparancy 

(OHT).
 14

 

d. Unsur – unsur Media Visual 

Secara garis besar unsur-unsur yang terdapat pada media visual 

terdiri atas : 

1) Garis, adalah kumpulan dari titik-titik. 

2) Bentuk, adalah sebuah konsep simbol yang dibangun atas garis-garis 

atau gabungan garis dengan konsep lainnya. 

3) Warna, digunakan untuk memberi kesan pemisahan atau penekanan 

juga untuk membangun keterpaduan, bahkan dapat mempertinggi 

tingkat realisme dan menciptakan respon emosional tertentu. 

4) Tekstur, digunakan untuk menimbulkan kesan kasar dan halus, juga 

untuk memberi penekanan seperti halnya warna.
15

 

 

 

                                                           
14

 http://agung030492.blogspot.com/2011/06/media-audio_14.html, diakses tanggal 20 

Oktober 2012. Pukul 14.00 WIB. 
15

 Yudhi Munadi, Media..., hlm. 81 - 82.  
 

http://agung030492.blogspot.com/2011/06/media-audio_14.html
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e. Pengertian Kinestetik 

Dalam buku “Quantum Learning” dipaparkan 3 modalitas belajar 

seseorang yaitu : “modalitas visual, auditori atau kinestetik (V-A-K).  

Modalitas kinstetik yang dimaksud di sini adalah gaya belajar seseorang 

melalui bergerak, menyentuh dan melakukan. 

Orang-orang bertipe kinestetik, memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

berbicara dengan perlahan, menanggapi perhatian fisik, menyentuh orang 

untuk mendapat perhatian mereka, berdiri dekat ketika berbicara dengan 

orang, selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak, mempunyai 

perkembangan awal otot-otot yang besar, belajar melalui memanipulasi 

dan praktik, menghafal dengan cara berjalan dan melihat, menggunakan 

jari sebagai penunjuk ketika membaca, banyak menggunakan isyarat 

tubuh, tidak dapat duduk diam untuk waktu lama, kemungkinan tulisannya 

jelek, serta menyukai permainan yang menyibukkan.
16

 

Adapun maksud peneliti tentang media visual-kinestetik di sini 

adalah media yang dapat dilihat secara langsung/benda konkrit (alat 

peraga) yang dapat disentuh dan media yang berupa gerakan (kinestetis) 

dari subjek. Contohnya dalam hal ini peneliti berkolaborasi dengan guru 

menyiapkan benda yang berkaitan dengan materi tentang warna dan sifat 

(media), kemudian guru menjelaskan materi dengan menunjukkan benda 

tersebut (visual) disertai gerakan dalam mempraktekkannya (kinestetik). 

 

                                                           
16

 Hamruni, Strategi…, hlm. 68.  
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2. Hasil  Belajar Bahasa Arab 

Hasil belajar  menurut  Nana Sudjana  adalah  kemampuan-kemampuan 

yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya.
17

 Soedijarto 

yang mendefinisikan hasil belajar sebagai  tingkat penguasaan yang dicapai 

oleh pelajar dalam mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan 

pendidikan yang telah ditetapkan. Hasil belajar seringkali digunakan sebagai 

ukuran untuk mengetahui seberapa jauh seseorang menguasai bahan yang 

sudah diajarkan. 

 Hasil belajar merupakan perubahan perilaku seseorang akibat belajar. 

Perubahan perilaku disebabkan karena seseorang mencapai penguasaan atas 

sejumlah bahan yang diberikan dalam proses belajar mengajar. Pencapaian itu 

didasarkan atas tujuan pengajaran yang telah ditetapkan. Hasil itu dapat 

berupa perubahan dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik.
18

 

Adapun perincian menurut Nana Sudjana adalah sebagai berikut : 

a. Ranah Kognitif 

Berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek 

yaitu pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan 

evaluasi. 

b. Ranah Afektif 

Berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek yaitu penerimaan, 

jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi dan internalisasi. 

 

                                                           
17

 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, (Bandung : PT Remaja 

Rosdakarya, 1990), hlm. 22. 
18

 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 44-46. 
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c. Ranah Psikomotorik 

Berkenaan dengan hasil belajar keterampilan dan kemampuan 

bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotorik, yakni gerakan refleks, 

keterampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual, keharmonisan atau 

ketepatan, gerakan keterampilan kompleks, dan gerakan ekspresif dan 

interpretatif. Ketiga ranah tersebut menjadi objek penilaian hasil belajar.  

Di antara ketiga ranah itu, ranah kognitiflah yang paling banyak dinilai 

oleh para guru di sekolah karena berkaitan dengan kemampuan para siswa 

dalam menguasai isi bahan pengajaran, namun hasil belajar psikomotor dan 

afektif juga harus menjadi bagian dari hasil penilaian dalam proses 

pembelajaran di sekolah.
19

  

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disintesiskan bahwa hasil 

belajar adalah suatu penilaian akhir dari proses dan pengenalan yang telah 

dilakukan berulang-ulang. Serta akan tersimpan dalam jangka waktu lama atau 

bahkan tidak akan hilang selama-lamanya karena hasil belajar turut serta 

dalam membentuk pribadi individu yang selalu ingin mencapai hasil yang 

lebih baik lagi sehingga akan merubah cara berpikir serta menghasilkan 

perilaku kerja yang lebih baik. 

Bahasa Arab yang dimaksud dalam skripsi ini adalah suatu mata 

pelajaran bahasa yang diajarkan di MTs Ibnul Qoyyim Putri Sleman 

Yogyakarta yang sudah diajarkan di sana dan dalam penyampaiannya 

menggunakan media visual - kinestetik, yaitu benda konkret/alat peraga yang 

                                                           
19

 Nana Sudjana, Penilaian..., hlm. 22-23. 
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dapat dilihat, disentuh dan dapat digerakkan. Jadi hasil belajar bahasa Arab di 

sini merupakan tingkat perkembangan yang dialami siswa dalam belajar 

bahasa Arab baik dari ranah kognitif, afektif maupun psikomotorik. 

3. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan, maka kerangka berpikir 

dapat dirumuskan bahwa media pembelajaran dapat mempertinggi proses 

belajar siswa yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan hasil 

belajar yang dicapainya. Ada dua alasan mengapa media pembelajaran dapat 

mempertinggi proses dan hasil pembelajaran. Pertama, berkenaan dengan 

manfaat media pembelajaran, antara lain : Pembelajaran akan lebih menarik 

perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar; Bahan 

pembelajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih mudah 

dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan 

pembelajaran dengan baik; Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak 

semata-mata komunikasi verbal melaui penuturan kata-kata oleh guru, 

sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga, apalagi bila guru 

mengajar untuk setiap jam pelajaran; Siswa lebih banyak melakukan kegiatan 

pembelajaran, sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga 

aktivitas lain seperti : mengamati, melakukan, mendemontrasikan dan lain-

lain. 

 Alasan kedua, penggunaan media pembelajaran dapat mempertinggi 

proses dan hasil pembelajaran adalah berkenaan dengan taraf berpikir siswa. 

Taraf berpikir manusia mengikuti tahap perkembangan dimulai dan berpikir 
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kongkrit menuju pada berpikir abstrak, dimulai dari berpikir sederhana 

menuju berpikir kompleks. Penggunan media pembelajaran erat kaitannya 

dengan tahapan berpikir tersebut sebab melalui media pembelajaran, hal-hal 

yang abstrak dapat dikongkritkan, dan hal-hal yang kompleks dapat 

disederhanakan.
20

 

Berdasarkan hal tersebut di atas jelaslah bahwa penggunaan media 

pembelajaran sangat penting untuk mengoptimalkan pemahaman siswa 

terhadap materi yang diajarkan. Dari pemahaman siswa yang optimal tersebut 

diharapkan akan meningkat pula pencapaian hasil belajar.  

Dari berbagai media yang digunakan dalam pembelajaran, salah satunya 

adalah media visual-kinestetik seperti alat peraga benda asli ataupun tiruan. 

Penggunaan media visual-kinestetik ini sangat cocok digunakan untuk 

menyampaikan informasi tentang kosa kata baru dalam bahasa Arab. Media 

ini juga memegang peranan penting sebagai alat bantu untuk menciptakan 

proses belajar-mengajar yang efektif. Dengan adanya media ini bahan 

pelajaran yang disampaikan akan lebih mudah dipahami oleh siswa dan 

tingkat pemahaman siswa tentang suatu yang baru diperoleh lebih bermakna 

dan tidak mudah lupa, dengan demikian hasil belajar siswa pun menjadi lebih 

baik. Hal ini senada dengan fungsi pokok alat peraga dalam proses belajar 

mengajar yang dijelaskan oleh Nana Sudjana dalam bukunya “Dasar-dasar 

Proses Belajar-Mengajar”. Fungsi tersebut diantaranya, adalah : 

 

                                                           
20

 Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, Media Pengajaran, (Bandung:Sinar Baru 

Algensindo,2009), Hlm. 2-3. 
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a. Penggunaan alat peraga dalam proses belajar-mengajar bukan merupakan 

fungsi tambahan tetapi mempunyai fungsi tersendiri sebagai alat bantu 

untuk mewujudkan situasi belajar-mengajar yang efektif. 

b. Penggunaan alat peraga dalam pengajaran lebih diutamakan untuk 

mempercepat proses belajar-mengajar dan membantu siswa dalam 

menangkap pengertian yang diberikan guru. 

c. Penggunaan alat peraga dalam pengajaran diutamakan untuk 

mempertinggi mutu belajar-mengajar. Dengan perkataan lain 

menggunakan alat peraga, hasil belajar yang dicapai akan tahan lama 

diingat siswa, sehingga pelajaran mempunyai nilai tinggi. 

d. Dengan peragaan dapat meletakkan dasar-dasar yang nyata untuk berpikir, 

oleh karena itu dapat mengurangi terjadinya verbalisme. 

e. Dengan peragaan dapat meletakkan dasar untuk perkembangan belajar 

sehingga hasil belajar bertambah mantap.
21

 

F. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan penelitian merupakan sesuatu yang digunakan 

sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu penelitian yang dilakukan, yang menjadi 

indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa dikatakan 

meningkat jika rata-rata hasil nilai siswa mengalami peningkatan dari satu siklus 

ke siklus selanjutnya. Sehingga hasil akhir mencapai 93,70. Dengan demikian 

nilai tersebut telah memenuhi KKM mata pelajaran bahasa Arab yaitu 70. 
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 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar, (Bandung:Sinar Baru 

Algensindo, 2009), hlm. 99-100. 
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G. Metode Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan langkah-langkah 

operasional dan ilmiah yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam mencari 

jawaban atas rumusan masalah penelitian yang telah dibuatnya.
22

 Dalam 

penelitian ini terdapat beberapa hal yang peneliti paparkan dalam metode 

penelitian, antara lain : 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan jenis 

penelitiannya adalah penelitian tindakan kelas (PTK) atau juga disebut 

Classroom Action Research (CAR), yaitu penelitian tindakan yang dilakukan 

dengan tujuan memperbaiki praktik pembelajaran di kelasnya.
23

 Ada beberapa 

ahli yang mengemukakan model penelitian tindakan dengan empat tahapan 

yang lazim dilalui, yaitu : 

a. Tahap 1: Menyusun Rancangan Tindakan (Planning) 

Pada tahap ini peneliti menjelaskan tentang apa, mengapa, kapan, di mana, 

oleh siapa, dan bagaimana tindakan tersebut dilakukan. Dalam tahap ini 

peneliti menentukan titik atau fokus peristiwa yang perlu mendapatkan 

perhatian khusus untuk diamati, kemudian membuat sebuah instrument 

pengamatan untuk membantu peneliti merekam fakta yang terjadi selama 

tindakan berlangsung. 
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 Sembodo Ardi Widodo, et.al., Pedoman Penelitian Skripsi Mahasiswa Jurusan PBA 

Fakultas Tarbiyah, ( Yogyakarta : Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2006 ), hlm. 15. 
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 Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta:Bumi Aksara,2009), hlm. 
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b. Tahap 2: Pelaksanaan Tindakan (Acting) 

Tahap ke-2 adalah pelaksanaan yang merupakan implementasi atau 

penerapan isi rancangan, yaitu menggunakan tindakan di kelas. Hal yang 

perlu diingat adalah bahwa peneliti harus ingat dan berusaha menaati apa 

yang sudah dirumuskan dalam rancangan, tetapi harus pula bersikap wajar, 

tidak dibuat-buat. 

c. Tahap 3: Pengamatan (Observing) 

Tahap ke-3 yaitu kegiatan pengamatan yang dilakukan oleh pengamat. 

Sebetulnya kurang tepat kalau pengamatan ini dipisahkan dengan 

pelaksanaan tindakan karena seharusnya pengamatan dilakukan pada 

waktu yang sama. 

d. Tahap 4 : Refleksi (Reflecting) 

Tahap ke-4 merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali apa yang 

sudah dilakukan. Kegiatan refleksi ini sangat tepat dilakukan ketika 

peneliti telah melakukan tindakan, kemudian berhadapan dengan guru 

pengamat untuk mendiskusikan implementasi rancangan tindakan. Dari 

hasil refleksi kemudian disusun sebuah modifikasi dalam bentuk tindakan 

dan pengamatan lagi, begitu seterusnya. Empat langkah utama yang saling 

berkaitan di atas dalam penelitian tindakan kelas sering disebut dengan 

istilah satu siklus.
24

 Untuk tindakan pada siklus selanjutnya atau siklus 2, 

dilakukan berdasarkan perencanaan dan perbaikan dari hasil refleksi siklus 

1, kemudian dilakukan refleksi untuk melihat sejauh mana perubahan yang 
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terjadi melalui tindakan kedua. Adapun desain pelaksanaan tindakan kelas 

tersebut seperti pada gambar berikut: 

Gambar I : Desain Pelaksanaan Tindakan Kelas
25

 

 

 

2. Waktu Penelitian  

Adapun waktu penelitian ini akan dilaksanakan antara bulan 

Desember- Februari. 

3. Penentuan Sumber Data 

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang atau 

apa saja yang menjadi sumber data penelitian. Sasaran dalam penelitian ini 

adalah semua individu yang terlibat dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa 

Arab di MTs Ibnul Qoyyim Putri yaitu : 

                                                           
25
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diakses tanggal, 30 Oktober 2012, pukul 11.18 WIB. 
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a. Kepala MTS Ibnul Qoyyim Putri Sleman Yogyakarta beserta staf sebagai 

responden yang banyak mengetahui tentang seluk beluk kondisi sekolah 

yang dikelola. 

b. Guru bahasa Arab kelas VII C MTs Ibnul Qoyyim Putri Sleman 

Yogyakarta khususnya serta guru dan karyawan yang beraktivitas di MTs 

tersebut sebagai responden untuk mengungkapkan masalah pengajaran 

Bahasa Arab. 

c. Siswa kelas VII C MTs Ibnul Qoyyim Putri, Sleman Yogyakarta. Perlu 

ditekankan di sini bahwa penelitian tindakan, tidak ada populasi dan 

sampel.
26

  

4. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik untuk 

mengumpulkan data, antara lain : 

a. Observasi 

Observasi merupakan teknik mengumpulkan data dengan cara 

mengamati setiap kejadian yang sedang berlangsung dan mencatatnya 

dengan alat observasi tentang hal-hal yang akan diamati atau diteliti.
27

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipasi 

(participant observation), yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan orang 

yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data 
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 Suharsimi Arikunto, Penelitian…, hlm. 39. 
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 Wina Sanjaya, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 86. 
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penelitian.
28

 Teknik ini bertujuan untuk mengumpulkan data antara lain : 

mengamati lembaga sekolah, proses belajar mengajar Bahasa Arab 

menggunakan media visual - kinestetik tiap siklus serta sumber data yang 

lain. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan 

yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, 

berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan.
29

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan interview (wawancara) 

terstruktur, yaitu pertanyaan yang menuntut jawaban agar sesuai dengan 

apa yang terkandung dalam pertanyaan tersebut.
30

  

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data proses belajar 

mengajar bahasa Arab dengan media visual - kinestetik, manfaat dan 

hambatan yang dialami dalam proses pembelajaran bahasa Arab dengan 

media visual–kinestetik, tingkat pemahaman peserta didik dalam 

pembelajaran bahasa Arab menggunakan media tersebut dan lain 

sebagainya. 

 

 

                                                           
28

 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D, (Bandung : Alfabeta, 2010),  hlm. 310. 
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c. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi ini peneliti gunakan untuk memperoleh data 

berupa catatan penting, sejarah berdirinya MTs Ibnul Qoyyim Putri, 

Struktur Organisasi, Letak Geografis, Keadaan Guru dan Karyawan, serta 

siswa, sarana dan prasarana sekolah. 

d. Tes  

Tes merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan dalam 

rangka melaksanakan kegiatan pengukuran, yang di dalamnya terdapat 

berbagai pertanyaan, pernyataan atau serangkaian tugas yang harus 

dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik untuk mengukur aspek perilaku 

peserta didik.
31

 

Teknik tes dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui hasil 

yang diperoleh peserta didik dalam pembelajaran bahasa Arab 

menggunakan media visual–kinestetik. Adapun jenis tes yang digunakan 

adalah tes tertulis, yaitu tes yang dilakukan dengan cara siswa menjawab 

sejumlah item soal dengan cara tertulis.
32

 

5. Teknik  Analisis Data 

Teknik Analisis data adalah langkah-langkah atau prosedur yang 

digunakan seorang peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan 

sebagai sesuatu yang harus dilalui sebelum mengambil kesimpulan.
33

 Agar 

                                                           
31

 Ibid, hlm. 118. 

 
32

  Wina Sanjaya, Penelitian..., hlm. 100. 

 
33

 Sembodo Ardi Widodo, Pedoman..., hlm. 20. 

 



26 

memudahkan dan supaya lebih teliti, analisis data dilakukan pada setiap 

siklus.  Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data hasil observasi 

aktivitas belajar siswa dan hasil lembar observasi pembelajaran. Data 

tambahan sebagai pertimbangan yang diperoleh dari wawancara dengan siswa 

dan guru serta data dari dokumentasi. Kemudian data- data yang diperoleh 

tersebut dianalisis dalam beberapa tahap  menurut Miles and Huberman 

yaitu:
34

 

a. Data Reduction (reduksi data) 

Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal- hal yang penting, dicari tema dan polanya 

serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.  

b. Data Display (penyajian data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Data yang dianalisis disajikan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.  

                                                           
34
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Hasil belajar akan dilihat dari nilai rata- rata kelas, nilai tertinggi 

dan terendah. Untuk menghitung nilai rata- rata hasil belajar menggunakan 

rumus: 

M = 
  

 
  

Keterangan: 

M    : Mean yang dicari 

 X : Jumlah dari skor-skor(nilai-nilai) yang ada 

N    : Number of Case ( banyaknya skor-skor itu sendiri)
35

 

c. Conclusion Drawing/ Verification (penarikan kesimpulan) 

Data yang diperoleh setelah dianalisis kemudian diambil 

kesimpulannya apakah tujuan dari pembelajaran sudah tercapai atau 

belum. Apabila belum tercapai, maka perlu dilakukan tindakan 

selanjutnya, apabila sudah tercapai penelitian dihentikan.  

H. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran pembahasan yang sistematis dan terfokus, 

maka peneliti sajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum penulisan 

skripsi. Adapaun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I : Pendahuluan yang berisi tentang : Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Landasan 

Teori, Hipotesis, Indikator Keberhasilan, Metode Penelitian dan Sistematika 

Pembahasan. 
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BAB II : Berisi tentang Gambaran Umum MTs Ibnul Qoyyim Putri 

dengan ruang lingkup : Letak Geografis, Sejarah Singkat, Visi, Misi dan Tujuan, 

Struktur Organisasi, Keadaan Guru dan Karyawan, Keadaan Siswa, Keadaan 

Sarana dan Prasarana, serta Pembelajaran Bahasa Arab di MTs Ibnul Qoyyim 

Putri. 

BAB III : Berisi tentang Hasil Penelitian dan PemBahasan, meliputi: 

Observasi Pra Tindakan, Proses Pembelajaran Bahasa Arab Menggunakan Media 

Visual-Kinestetik tiap siklus yang terdiri dari: Perencanaan Tindakan, 

Pelaksanaan Tindakan, Pengamatan, Refleksi Tindakan; Peningkatan Hasil 

Belajar Bahasa Arab Siswa Dengan Media Visual-Kinestetik, meliputi Domain 

Kognitif, Afektif dan Psikomotorik. 

BAB IV : Berisi tentang Kesimpulan, Saran-saran dan Kata Penutup. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisa penelitian tindakan kelas sebagaimana yang 

telah dipaparkan sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pembelajaran 

dengan media visual-kinestetik terbukti dapat meningkatkan hasil belajar bahasa 

Arab siswa kelas VII C di MTs Ibnul Qoyyim Putri Yogyakarta. Peningkatan 

hasil belajar bahasa Arab tersebut dilihat dari ranah kognitif, afektif dan 

psikomotorik. 

Peningkatan hasil belajar kognitif dapat diketahui melalui nilai rata-rata 

pre test, post test dan persentase  tiap siklus. Sedangkan hasil belajar afektif dan 

psikomotorik dilihat dari persentase hasil pengamatan pada tiap siklus. Dari rata-

rata dan persentase peningkatan hasil belajar bahasa Arab untuk ranah kognitif, 

afektif dan psikomotorik tersebut, diketahui hasil belajar bahasa Arab siswa 

mengalami peningkatan pada tiap siklus. Oleh karena itu peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa media visual kinestetik efektif digunakan sebagai solusi 

alternatif dalam pembelajaran bahasa Arab pada siswa kelas VII C MTs Ibnul 

Qoyyim Putri Yogyakarta untuk mempermudah dan mempertajam pemahaman 

siswa.  

Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam tiga siklus dengan lima 

pertemuan, setiap pertemuan dua jam pelajaran. Pembelajaran dalam penelitian ini 

menggunakan media visual-kinestetik. Adapun pola tindakan dalam 

pembelajarannya peneliti berkolaborasi dengan guru bahasa Arab menjelaskan 
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materi menggunakan media visual-kinestetik dengan diselingi berbagai permainan 

tiap siklusnya agar siswa tidak merasa bosan dalam mengikuti pembelajaran. 

Dengan demikian siswa aktif mengikuti pembelajaran dan siswa juga dapat 

memahami materi dengan baik. Oleh karena itu, hasil yang mereka peroleh pun 

meningkat tiap siklusnya. Untuk mengukur siswa dalam penguasaan materi yang 

diberikan adalah post test pada akhir setiap siklus. Dari post test ini menunjukkan 

peningkatan hasil belajar siswa pada akhir setiap siklus.  

B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, terdapat beberapa 

saran yang peneliti ajukan demi peningkatan kualitas pembelajaran bahasa Arab 

di MTs Ibnul Qoyyim Putri Yogyakarta : 

1. Bagi Guru 

Guru hendaknya menerapkan pembelajaran dengan menggunakan media 

visual-kinestetik tidak hanya pada mata pelajaran bahasa Arab saja, tetapi bisa 

diterapkan pada pelajaran lain, karena pembelajaran menggunakan media ini 

terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa, mempermudah siswa untuk 

memahami materi yang disajikan dan daya ingat siswa pun akan bertahan 

lebih lama. 

2. Bagi siswa 

Siswa dalam mengikuti pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan 

media visual-kinestetik diharapkan dapat mempermudah pemahaman dan 

meningkatkan hasil belajar siswa. 

 



119 

3. Bagi Kepala Madrasah 

Hendaknya Kepala Madrasah memotivasi guru dalam melaksanakan 

pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan media visual-kinestetik. 

Kepala Madrasah juga diharapkan menyediakan media-media pembelajaran 

yang dibutuhkan di Madrasah. 

4. Bagi Peneliti 

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penelitian-penelitian 

yang berikutnya dengan lingkup mata pelajaran dan materi-materi pelajaran 

yang lebih luas lagi. 

Pembelajaran menggunakan media visual-kinestetik memang 

mempunyai kekurangan dan kelemahan, ini disebabkan karena materi yang 

diajarkan tidak hanya membutuhkan media yang sederhana saja namun lebih dari 

itu. Oleh karena itu, media yang dibutuhkan pun cukup sulit, mengatasi hal ini 

hendaknya guru lebih kreatif dalam mempersiapkan media agar siswa lebih 

mudah memahami materi. 

C. Kata Penutup 

Tiada kata yang paling pantas untuk diucapkan selain puji syukur Allah 

SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya. Shalawat dan salam 

semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi agung Muhammad 

SAW, yang telah membawa ummatnya dari jalan kegelapan menuju jalan yang 

penuh dengan ilmu dan hikmah. Rasa syukur yang teramat dalam peneliti 

panjatkan karena atas segala rahmat, karunia, dan hidayah Nyalah sehingga karya 

kecil yang berjudul : “Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Arab Siswa 
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Dengan Media Visual - Kinestetik Di Kelas Vii C Mts Ibnul Qoyyim Putri  Sleman 

Yogyakarta Tahun Ajaran 2012/2013” ini dapat terselesaikan. 

Peneliti sangat menyadari akan berbagai kekurangan yang ada dalam 

penyusunan skripsi ini. Karena keterbatasan yang ada pada diri peneliti, maka 

karya ini masih sangat membutuhkan berbagai saran dan kritik yang konstruktif 

dari semua pihak demi kebaikan karya ini dan insyaAllah untuk karya-karya 

selanjutnya. 

Akhir kata, peneliti mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan 

dalam penyusunan skripsi ini. Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada 

seluruh pihak yang telah berkenan membantu peneliti dalam penyusunan skripsi 

ini. Besar harapan peneliti terhadap kemanfaatan dari karya yang telah peneliti 

selesaikan ini, khususnya bagi peneliti dan bagi semua pihak yang selalu berusaha 

untuk memajukan dunia pendidikan. Semoga pendidikan di negara kita semakin 

berkualitas dan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat di Indonesia. 

Amin. 
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Instrumen Pengumpulan Data 

 

A Pedoman Dokumentasi 

1. Letak geografis MTs Ibnul Qoyyim Putri Sleman Yogyakarta 

2. Sejarah berdiri MTs Ibnul Qoyyim Putri Sleman Yogyakarta dan proses 

perkembangannya 

3. Visi, misi dan tujuan MTs Ibnul Qoyyim Putri Sleman Yogyakarta 

4. Struktur organisasi MTs Ibnul Qoyyim Putri Sleman Yogyakarta 

5. Keadaan guru dan karyawan di MTs Ibnul Qoyyim Putri Sleman Yogyakarta 

6. Keadaan siswa di MTs Ibnul Qoyyim Putri Sleman Yogyakarta 

7. Keadaan sarana dan prasana di MTs Ibnul Qoyyim Putri Sleman Yogyakarta 

B Pedoman Wawancara 

1. Wawancara dengan kepala MTs Ibnul Qoyyim Putri 

a. Bagaimana latar belakang berdirinya MTs Ibnul Qoyyim Putri Sleman 

Yogyakarta? 

b. Apakah visi, misi dan tujuan dari MTs Ibnul Qoyyim Putri Sleman 

Yogyakarta? 

c. Bagaimana bentuk struktur organisasi di MTs Ibnul Qoyyim Putri Sleman 

Yogyakarta? 

2. Wawancara dengan bagian tata usaha MTs Ibnul Qoyyim Putri 

a. Bagaimana tugas masing-masing bagian dalam struktur organisasi MTs Ibnul 

Qoyyim Putri Yogyakarta? 

b. Berapa jumlah staf guru yang mengajar di MTs Ibnul Qoyyim Putri 

Yogyakarta? 

c. Berapa jumlah seluruh peserta didik di MTs Ibnul Qoyyim Putri Yogyakarta? 

d. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana yang tersedia di MTs Ibnul Qoyyim 

Putri Yogyakarta? 

3. Wawancara dengan guru bahasa Arab 

a. Apa tujuan pembelajaran bahasa Arab di MTs Ibnul Qoyyim Putri 

Yogyakarta? 

b. Bagaimana proses pembelajaran bahasa Arab di MTs Ibnul Qoyyim Putri 

Yogyakarta? 



c. Media apa saja yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pengajaran 

bahasa Arab di MTs Ibnul Qoyyim Putri Yogyakarta? 

d. Bagaimana respon siswa saat KBM berlangsung? 

e. Bagaimana pemahaman/kemampuan siswa terhadap penjelasan materi bahasa 

Arab tersebut? 

f. Berapakah criteria ketuntasan minimal (KKM) untuk mata pelajaran bahasa 

Arab? 

g. Apakah hasil bahasa Arab siswa telah mencapai KKM tersebut? 

h. Apakah siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran bahasa 

Arab yang diajarkan? 

i. Kendala apa saja yang dihadapi siswa dalam pembelajaran bahasa Arab? 

j. Kendala apa saja yang ustadz hadapi dalam pengajaran bahasa Arab? 

k. Apakah ustadz mengalami kesulitan dalam pengondisian kelas? 

l. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut metode atau strategi apa saja yang 

telah ustadz terapkan? 

m.  Usaha apa saja yang telah ustadz lakukan untuk meningkatkan pengajaran 

bahasa Arab di MTs Ibnul Qoyyim Putri? 

 

Format Observasi Pembelajaran  

Nama Guru  : 

Bid. Studi  : 

Topik Bahasan : 

Kelas   : 

Jam Ruang  : 

No Aspek yang Dinilai 
Realisasi 

Keterangan 
Ada (V) Tidak (V) 

1 

Keterampilan membuka pelajaran : 

a. Membuka pelajaran dengan salam 

b. Menarik perhatian siswa 

c. Membuat apersepsi 

d. Menyampaikan topik/tujuan 

e. Memberi pre tset 

   

2 Keterampilan menjelaskan materi :    



a. Kejelasan  

b. Penggunaan contoh dengan 

media/alat peraga 

c. Penekanan hal penting 

d. Penggunaan metode secara tepat 

3 

Interaksi pembelajaran : 

a. Mendorong siswa aktif 

b. Kemampuan mengelola kelas 

c. Memberi bantuan siswa yang 

mengalami kesulitan 

   

4 

Keterampilan bertanya : 

a. Penyebaran 

b. Pemindahan giliran 

c. Pemberian waktu berpikir 

   

5 

Keterampilan memberi penguatan : 

a. Penguatan verbal 

b. Penguatan non verbal 

   

6 

Ketrampilan menggunakan waktu : 

a. Memulai dan mengakhiri pelajaran 

sesuai jadwal 

b. Memanfaatkan waktu secara efektif 

   

7 

Keterampilan menutup pelajaran : 

a. Meninjau kembali isi materi 

b. Memberikan post test 

c. Menutup pelajaran dengan salam 

   

Yogyakarta, ......................... 

Observer  

 

 

Anna Musyarofah 

Nim : 09420008 

 

 



OBSERVASI KEGIATAN PESERTA DIDIK RANAH AFEKTIF  

Kegiatan observasi ini secara umum diarahkan kepada peserta didik selama 

mengikuti pembelajaran bahasa Arab dalam upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

No Aspek yang diamati 
Pengamatan 

1 2 3 

1 
Kemauan untuk menerima 

pelajaran dari guru 

   

2 Respon terhadap apersepsi guru    

3 
Perhatian terhadap penjelasan 

guru 

   

Perhatian terhadap media 

pembelajaran yang digunakan 

   

Serius dalam mengikuti 

pembelajaran 

   

 Hasrat bertanya kepada guru    

7 
Kemampuan dalam menjawab 

pertanyaan 

   

8 
Kemampuan dalam 

menyampaikan pendapat 

   

9 
Senang mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru 

   

10 Kerjasama dalam kelompok    

           Yogyakarta,..................... 

Observer  

 

Anna Musyarofah 

 Nim : 09420008 

 

Keterangan :  1 = kurang, 2 = sedang, 3 = baik. 

Penilaian Akhir Adalah : 

%100x
maksimumskorJumlah

didapatyangskorJumlah
NA   



OBSERVASI KEGIATAN PESERTA DIDIK RANAH  PSIKOMOTORIK   

Kegiatan observasi ini secara umum diarahkan kepada peserta didik selama 

mengikuti pembelajaran bahasa Arab dalam upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik. 

No Aspek yang diamati 
Pengamatan 

1 2 3 

1 

Segera memasuki kelas pada waktu guru 

datang dan duduk rapi, siap menerima 

pelajaran 

   

2 Antusias menjawab salam    

3 Mencatat bahan pelajaran dengan baik    

4 
Menirukan apa yang dijelaskan guru dengan 

media pembelajaran 

   

5 
Tidak bermain dalam kelas ketika KBM 

berlangsung 

   

Bertanya dengan baik     

Menanggapi pertanyaan dan menerima 

pendapat lain dengan baik dan sopan  

   

8 Mengerjakan tugas dengan baik    

9 
Aktif dalam mengikuti strategi yang 

diterapkan 

   

10 Menjaga kelancaran diskusi dalam kelompok    

           Yogyakarta,..................... 

Observer  

 

Anna Musyarofah 

 Nim : 09420008 

Keterangan :  1 = kurang, 2 = sedang, 3 = baik. 

Penilaian Akhir Adalah : 

%100x
maksimumskorJumlah

didapatyangskorJumlah
NA   

 

 



Format Observasi Pembelajaran Siklus I 

Nama Guru  : Anna Musyarofah 

Bid. Studi  : Bahasa Arab 

Topik Bahasan : للمذكر األلوان  

Kelas   : VII C 

Hari/Jam Ruang : Rabu/9 Januari 2013/ 12.10-13.30 

No Aspek yang Dinilai 
Realisasi 

Keterangan 
Ada (V) Tidak (V) 

1 

Keterampilan membuka pelajaran : 

a. Membuka pelajaran dengan salam 

b. Menarik perhatian siswa 

c. Membuat apersepsi 

d. Menyampaikan topik/tujuan 

e. Memberi pre tset 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

√ 

√ 

 

 

2 

Keterampilan menjelaskan materi : 

a. Kejelasan  

b. Penggunaan contoh dengan 

media/alat peraga 

c. Penekanan hal penting 

d. Penggunaan metode secara tepat 

 

√ 

√ 

 

 

√ 

 

 

 

 

√ 

 

 

3 

Interaksi pembelajaran : 

a. Mendorong siswa aktif 

b. Kemampuan mengelola kelas 

c. Memberi bantuan siswa yang 

mengalami kesulitan 

 

√ 

√ 

√ 

  

4 

Keterampilan bertanya : 

a. Penyebaran 

b. Pemindahan giliran 

c. Pemberian waktu berpikir 

  

√ 

√ 

√ 

 

5 Keterampilan memberi penguatan :    



a. Penguatan verbal 

b. Penguatan non verbal 

√ 

√ 

6 

Ketrampilan menggunakan waktu : 

a. Memulai dan mengakhiri pelajaran 

sesuai jadwal 

b. Memanfaatkan waktu secara efektif 

  

√ 

 

√ 

 

7 

Keterampilan menutup pelajaran : 

a. Meninjau kembali isi materi 

b. Memberikan post test 

c. Menutup pelajaran dengan salam 

 

 

√ 

√ 

 

√ 

 

 

Yogyakarta, 9 Januari 2013 

Observer  

 

 

Iman Alimansyah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Format Observasi Pembelajaran Siklus II 

Nama Guru  : Anna Musyarofah 

Bid. Studi  : Bahasa Arab 

Topik Bahasan : ؤنثللم األلوان  

Kelas   : VII C 

Hari/Jam Ruang : Sabtu/12 Januari 2013 & Ahad/13 Januari 2013, 08.30 – 

10.15 & 07.00 – 08.30 

No Aspek yang Dinilai 
Realisasi 

Keterangan 
Ada (V) Tidak (V) 

1 

Keterampilan membuka pelajaran : 

f. Membuka pelajaran dengan salam 

g. Menarik perhatian siswa 

h. Membuat apersepsi 

i. Menyampaikan topik/tujuan 

j. Memberi pre tset 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Keterampilan menjelaskan materi : 

e. Kejelasan  

f. Penggunaan contoh dengan 

media/alat peraga 

g. Penekanan hal penting 

h. Penggunaan metode secara tepat 

 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Interaksi pembelajaran : 

d. Mendorong siswa aktif 

e. Kemampuan mengelola kelas 

f. Memberi bantuan siswa yang 

mengalami kesulitan 

 

√ 

√ 

√ 

  

4 

Keterampilan bertanya : 

d. Penyebaran 

e. Pemindahan giliran 

f. Pemberian waktu berpikir 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

 



5 

Keterampilan memberi penguatan : 

c. Penguatan verbal 

d. Penguatan non verbal 

  

√ 

√ 

 

6 

Ketrampilan menggunakan waktu : 

c. Memulai dan mengakhiri pelajaran 

sesuai jadwal 

d. Memanfaatkan waktu secara efektif 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

7 

Keterampilan menutup pelajaran : 

d. Meninjau kembali isi materi 

e. Memberikan post test 

f. Menutup pelajaran dengan salam 

 

√ 

√ 

√ 

 

 

 

 

Yogyakarta, 12 & 13 Januari 2013 

Observer  

 

 

Iman Alimansyah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Format Observasi Pembelajaran Siklus III 

Nama Guru  : Iman Alimansyah 

Bid. Studi  : Bahasa Arab 

Topik Bahasan : األوصاف 

Kelas   : VII C 

Hari/Jam Ruang : Selasa/15 Januari 2013 & Rabu/16 Januari 2013, 09.30 – 

11.00 & 12.10 – 13.30 

No Aspek yang Dinilai 
Realisasi 

Keterangan 
Ada (V) Tidak (V) 

1 

Keterampilan membuka pelajaran : 

k. Membuka pelajaran dengan salam 

l. Menarik perhatian siswa 

m. Membuat apersepsi 

n. Menyampaikan topik/tujuan 

o. Memberi pre tset 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Keterampilan menjelaskan materi : 

i. Kejelasan  

j. Penggunaan contoh dengan 

media/alat peraga 

k. Penekanan hal penting 

l. Penggunaan metode secara tepat 

 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Interaksi pembelajaran : 

g. Mendorong siswa aktif 

h. Kemampuan mengelola kelas 

i. Memberi bantuan siswa yang 

mengalami kesulitan 

 

√ 

√ 

√ 

  

4 

Keterampilan bertanya : 

g. Penyebaran 

h. Pemindahan giliran 

 

√ 

√ 

 

 

 

 



i. Pemberian waktu berpikir √ 

5 

Keterampilan memberi penguatan : 

e. Penguatan verbal 

f. Penguatan non verbal 

 

√ 

√ 

 

 

 

6 

Ketrampilan menggunakan waktu : 

e. Memulai dan mengakhiri pelajaran 

sesuai jadwal 

f. Memanfaatkan waktu secara efektif 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

 

7 

Keterampilan menutup pelajaran : 

g. Meninjau kembali isi materi 

h. Memberikan post test 

i. Menutup pelajaran dengan salam 

 

√ 

√ 

√ 

 

 

 

Yogyakarta, 15 & 16 Januari 2013 

Observer  

 

 

Anna Musyarofah 

 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Satuan Pendidikan   :  MTs Ibnul Qoyyim Putri Yogyakarta 

Mata Pelajaran   :  Bahasa Arab 

Kelas/Semester   :  VII  / II 

Alokasi Waktu   :  2 x 45 menit 

 

A. Standar Kompetensi : Istima’/Menyimak, Memahami informasi lisan melalui 

kegiatan mendengarkan dalam bentuk paparan atau diskusi sederhana tentang warna 

untuk muannast (األلوان للمؤنث) 

   

B. Kompetensi Dasar :  

1. Siswa dapat mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan ujaran (kata, frase, atau 

kalimat) tentang warna untuk muannast (األلوان للمؤنث) 

2. Siswa dapat menemukan informasi dari paparan lisan sedehana tentang warna untuk 

muannast (األلوان للمؤنث) 

3. Merespon terhadap paparan lisan sederhana tentang warna untuk muannast ( األلوان

 (للمؤنث

 

C. Indikator    :  

1. Mengucapkan mufradat baru tentang  warna untuk muannast (األلوان للمؤنث) dengan 

lafal yang baik dan benar 

2. Menghafal macam-macam warna untuk muannast (األلوان للمؤنث)  dengan lafal yang 

baik dan benar 

3. Menerapkan mufrodat tentang warna untuk muannast (األلوان للمؤنث) dalam bentuk 

kalimat sederhana 

 

D. Tujuan Pembelajaran :  

 Setelah pembelajaran selesai diharapkan siswa : 

1. Dengan strategi bola panas siswa dapat mengucapkan mufradat baru tentang  warna 

untuk muannast (األلوان للمؤنث) dengan lafal yang baik dan benar 

2. Dengan strategi bola panas siswa dapat menghafal macam-macam warna untuk 

muannast (األلوان للمؤنث)  dengan lafal yang baik dan benar 



3. Dengan strategi bola panas siswa dapat menerapkan mufrodat tentang warna untuk 

muannast (األلوان للمؤنث) dalam bentuk kalimat sederhana 

 

E. Nilai Karakter 

Kerjasama, Rasa ingin tahu 

F. Materi  :  األلوان للمؤنث 

 

ثالمؤن  

بيضاءالسهرة   

 السبورة سوداء

زرقاء مقلمتال  

خضراء لقارورةا  

 السهرة حمراء

 المظلت رماديت

 الكرة صفراء

 المحفطت سمراء

 

F. Metode/strategi  :   

Strategi : Bola Panas  

 

G. Kegiatan Pembelajaran : 

Pendahuluan  

 Memberi salam,  menyapa dan menanyakan kabar siswa صباح الخير!( يف حالكم؟ك ) dan 

pelajaran hari ini , membaca basmalah ( religius ) 

 Apersepsi  

 Pre Test 

 Absen ( kedisiplinan) 

 Guru memberikan gambaran umum materi tentang warna  warna untuk muannast 

 (motivasi )  (األلوان للمؤنث)

 

 



Kegiatan Inti  

Eksplorasi    :  

 Guru menjelaskan kosa kata baru tentang warna untuk muannast (األلوان للمؤنث)  

dengan media langsung (alat peraga) 

 Siswa mendengarkan/menyimak paparan lisan tentang warna untuk muannast ( األلوان

 yang guru jelaskan  (للمؤنث

 Siswa mengucapkan materi tentang warna untuk muannast (األلوان للمؤنث)  dengan 

bimbingan guru (kerjasama) 

  Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan kata-kata yang 

belum dipahami (rasa ingin tahu) 

 

Elaborasi  : 

 Guru menjelaskan langkah-langkah permainan bola panas 

 Guru bersama siswa menyanyi bersama ketika bola panas terus berjalan hingga 

nyanyian berakhir (kerjasama) 

 Siswa yang mendapat bola panas, ia harus menjawab pertanyaan dari guru 

 

Konfirmasi  :  

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, menanggapi tentang 

materi yang telah disampaikan oleh guru 

 Guru memberikan tanggapan atas pertanyaan yang disampaikan oleh siswa 

 

Penutup  

 Guru memberikan kesimpulan dan informasi untuk pembelajaran berikutnya. 

 Membaca hamdalah, doa dan menutup pelajaran secara islami 

 

I. Penilaian 

a. Teknik Penilaian : teknik tes dan non tes 

   Tes : Tertulis 

 Non Tes : Pengamatan  

b. Bentuk Instrumen 

a) Tes Tertulis tentang warna  untuk muannast (األلوان للمؤنث)   

b) Pengamatan  



 Ranah Afektif 

 Ranah Psikomotorik 

 

H. Media/Alat dan Sumber Belajar 

Alat      :  Alat peraga seperti : papan tulis, bola, tas, bunga, payung dan lain sebagainya   

      Sumber   : Buku paket Durusul Lughah Al-Arabiyah Madrasah Tsanawiyah, Juz 1 

 

 

 

Yogyakarta, 12 Januari 2013 

 

Mengetahui,      

Guru Bahasa Arab       Peneliti 

 

 

 

Iman Alimansyah                                                                      Anna Musyarofah  

                             

 

 





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Satuan Pendidikan   :  MTs Ibnul Qoyyim Putri Yogyakarta 

Mata Pelajaran   :  Bahasa Arab 

Kelas/Semester   :  VII / II 

Waktu   :  2 X 45 menit 

 

Standar Kompetensi  : Kemahiran Qiroah (Membaca), Memahami wacana tertulis dalam 

bentuk paparan sederhana tentang sifat (األوصاف) 

 

A. Kompetensi Dasar   : 

1. Menemukan makna, gagasan atau pikiran dari wacana tertulis sederhana tentang sifat 

 (األوصاف)

  

B. Indikator    :  

1. Melafalkan huruf hijaiyah (kata, frasa, kalimat dan wacana tertulis dengan baik dan benar 

tentang sifat (األوصاف) 

2. Mengidentifikasikasi kata, frase, dan kalimat wacana tertulis sederhana tentang sifat 

 (األوصاف)

 

C. Tujuan Pembelajaran : 

 Setelah pembelajaran selesai diharapkan siswa : 

1. Dengan metode ceramah dan tanya jawab siswa mampu melafalkan huruf hijaiyah (kata,   

frasa, kalimat dan wacana tertulis dengan baik dan benar tentang sifat (األوصاف) 

2. Dengan metode ceramah dan tanya jawab siswa dapat mengidentifikasikasi kata, frase, 

dan kalimat wacana tertulis sederhana tentang sifat (األوصاف) 

 

D. Nilai Karakter 

Rasa ingin tahu, gemar membaca 

 

 



E. Materi  :      ألوصافا 

. 

   

 المصباح طويل القلم قصير

رطس رقيقالق  الكتاب ثخين 

 القميص نظيف اللواء وسخ

 الماء صاف الماء كدر

 

 

  

F. Metode/strategi  :   

 Metode : Ceramah dan Tanya Jawab 

 

G. Kegiatan Pembelajaran : 

A. Pendahuluan 

 Salam, basmalah, Menanyakan kabar siswa (كيف حالكم؟) dan pelajaran hari ini ( religius) 

 Apersepsi  

 Pre Test 

 Absen ( kedisiplinan) 

 Guru memberikan gambaran umum materi hiwar tentang  sifat (األوصاف)  ( motivasi) 

 

B. Kegiatan inti 

Eksplorasi : 

 Guru menjelaskan kosa kata baru tentang sifat (األوصاف) dengan alat peraga 

 Guru menulis kosa kata baru tentang sifat (األوصاف) di papan tulis 

 Guru menjelaskan materi kepada siswa 

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan kosa-kata yang belum 

dipahami (rasa ingin tahu) 

 Guru menanyakan kepada siswa kosa kata baru tentang sifat (األوصاف) 



 

Elaborasi : 

 Guru menanyakan siswa dengan menunjukkan media langsung tentang sifat (األوصاف) 

 Siswa menjawab pertanyaan guru  

 Guru meminta siswa melafalkan sifat benda yang ditunjukkan guru dengan bersama-sama 

(kerjasama) 

Konfirmasi : 

 Guru memberikan refleksi terhadap  kegiatan yang sudah dilaksanakan kaitannya dengan 

kemahiran membaca 

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, menanggapi tentang materi 

yang telah disampaikan oleh guru 

 Guru merespon atas pertanyaan atau tanggapan siswa 

C. Penutup 

 Guru memberikan kesimpulan dan informasi untuk pembelajaran berikutnya. 

 Membaca hamdalah, doa dan menutup pelajaran secara islami (relegius) 

 

 I.  Penilaian 

a. Teknik Penilaian  : tes dan non tes 

 Tes   : Lisan dan Tulisan 

 Non Tes  : Pengamatan 

b. Bentuk Instrumen : 

a) Tes Lisan tentang :  

 Pengucapan/pelafalan mufradat ketika membaca tentang  untuk sifat (األوصاف) 

b) Tes Tulisan tentang : 

 Tes tertulis tentang sifat (األوصاف) 

c) Non Tes : 

Pengamatan tentang : 

 Ranah Afektif 

 Ranah Psikomotorik 

 

 

J. Media/Alat dan Sumber Belajar 

Alat     :  Alat peraga seperti : lampu, pintu, kemeja, pena, buku, kertas dan lain sebagainya   

      Sumber : Buku paket Durusul Lughah Al-Arabiyah Madrasah Tsanawiyah, Juz 1 





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Satuan Pendidikan   :  MTs Ibnul Qoyyim Putri Yogyakarta 

Mata Pelajaran   :  Bahasa Arab 

Kelas/Semester   :  VII / II 

Waktu   :  2 X 45 menit 

 

Standar Kompetensi  : Kemahiran Kalam (berbicara), Mengungkapkan pikiran, perasaan 

dan pengalaman secara lisan dalam bentuk paparan atau dialog 

sederhana tentang warna untuk muannast (األلوان للمؤنث) 

 

A. Kompetensi Dasar   : 

1. siswa dapat mendemonstrasikan hiwar sederhana dengan lafal dan intonasi yang benar 

tentang warna untuk muannast (األلوان للمؤنث) 

2. Siswa dapat melakukan dialog sederhana tentang warna untuk muannast (األلوان للمؤنث) 

 

B. Indikator    :  

1. Mengucapkan mufradat baru tentang warna untuk muannast (األلوان للمؤنث) dengan lafal 

yang baik dan benar 

2. Mengucapkan materi hiwar tentang warna untuk muannast (األلوان للمؤنث) 

dengan lafal dan intonasi yang baik dan benar 

3.  Mendemonstrasikan materi hiwar tentang warna untuk muannast (األلوان للمؤنث) secara 

berpasangan 

 

C. Tujuan Pembelajaran : 

 Setelah pembelajaran selesai diharapkan siswa : 

1. Dengan strategi cari pasanganku siswa mampu mengucapkan mufradat baru tentang warna 

untuk muannast ( لمؤنثاأللوان ل )   dengan lafal yang baik dan benar 

2. Dengan strategi cari pasanganku siswa dapat mengucapkan materi hiwar tentang warna 

untuk muannast (األلوان للمؤنث)  dengan lafal dan intonasi yang baik dan benar 



3. Dengan strategi cari pasanganku siswa mampu mendemonstrasikan materi hiwar tentang  

warna untuk muannast (األلوان للمؤنث) secara berpasangan. 

 

D. Nilai Karakter 

Rasa ingin tahu, kerjasama 

 

E. Materi  :  األلوان للمؤنث 

. 

 المثال : الزهرة  حمراء

 هل هذه الزهرة حمراء؟ نعم، هذه الزهرة حمراء

وداء؟ ال، ليست الزهرة سوداء بل حمراءهل هذه الزهرة س  

أحمرما لون الزهرة ؟ لونها   

  

F. Metode/strategi  :   

 Strategi : Cari Pasanganku 

 

G. Kegiatan Pembelajaran : 

A. Pendahuluan 

 Salam, basmalah, Menanyakan kabar siswa (كيف حالكم؟) dan pelajaran hari ini ( religius) 

 Apersepsi  

 Absen ( kedisiplinan) 

 Guru memberikan gambaran umum materi hiwar tentang  warna untuk muannast ( األلوان

 (motivasi )  (للمؤنث

 

B. Kegiatan inti 

Eksplorasi : 

 Guru menjelaskan kosa kata baru tentang warna untuk muannast (األلوان للمؤنث) dengan 

alat peraga 

 Siswa mendengarkan/menyimak hiwar/teks lisan tentang warna untuk muannast ( األلوان

       yang guru jelaskan (للمؤنث



 Siswa merespon materi hiwar tentang  warna untuk muannast (األلوان للمؤنث) dengan 

bimbingan guru (kerjasama) 

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan kosa-kata yang belum 

dipahami (rasa ingin tahu) 

Elaborasi : 

 Guru membagi siswa menjadi dua kelompok 

 Kelompok satu akan mendapatkan benda-benda yang berwarna dan kelompok lain 

mendapatkan kartu yang bertuliskan nama warna untuk muannast (األلوان للمؤنث)  

 Guru meminta siswa mencari pasangannya sesuai dengan warna-warna benda tersebut 

(kerjasama) 

 Guru meminta siswa duduk dengan pasangan masing-masing  

 Guru meminta beberapa kelompok maju ke depan dan mempraktekkan dialog sederhana 

tentang warna untuk muannast (األلوان للمؤنث) (tanggung jawab) 

Konfirmasi : 

 Guru memberikan refleksi terhadap  kegiatan yang sudah dilaksanakan kaitannya dengan 

kemahiran kalam 

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, menanggapi tentang materi 

yang telah disampaikan oleh guru 

 Guru merespon atas pertanyaan atau tanggapan siswa 

C. Penutup 

 Post Test  

 Guru memberikan kesimpulan dan informasi untuk pembelajaran berikutnya. 

 Membaca hamdalah, doa dan menutup pelajaran secara islami (relegius) 

 

 I.  Penilaian 

a. Teknik Penilaian  : tes dan non tes 

 Tes   : Lisan dan Tulisan 

 Non Tes  : Pengamatan 

b. Bentuk Instrumen : 

a) Tes Lisan tentang :  

 Pengucapan/pelafalan mufradat tentang warna untuk muannast (األلوان للمؤنث)  

b) Tes Tulisan tentang : 



 



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Satuan Pendidikan   :  MTs Ibnul Qoyyim Putri Yogyakarta 

Mata Pelajaran   :  Bahasa Arab 

Kelas/Semester   :  VII / II 

Waktu   :  2 X 45 menit 

 

Standar Kompetensi  : Kemahiran Qiroah (Membaca), Memahami wacana tertulis dalam 

bentuk paparan sederhana tentang sifat (األوصاف) 

 

A. Kompetensi Dasar   : 

1. Menemukan makna, gagasan atau pikiran dari wacana tertulis sederhana tentang sifat 

 (األوصاف)

  

B. Indikator    :  

1. Melafalkan huruf hijaiyah (kata, frasa, kalimat dan wacana tertulis dengan baik dan benar 

tentang sifat (األوصاف) 

2. Mengidentifikasikasi kata, frase, dan kalimat wacana tertulis sederhana tentang sifat 

 (األوصاف)

 

C. Tujuan Pembelajaran : 

 Setelah pembelajaran selesai diharapkan siswa : 

1. Dengan strategi Go To Your Post siswa mampu melafalkan huruf hijaiyah (kata,   frasa, 

kalimat dan wacana tertulis dengan baik dan benar tentang sifat (األوصاف) 

2. Dengan strategi Go To Your Post siswa dapat mengidentifikasikasi kata, frase, dan 

kalimat wacana tertulis sederhana tentang sifat (األوصاف) 

 

D. Nilai Karakter 

Tanggung Jawab, Kerjasama, Rasa Ingin Tahu 

 

 



E. Materi  :      ألوصافا 

. 

   

 المصباح طويل القلم قصير

لكتاب ثخينا القرطس رقيق  

 القميص نظيف اللواء وسخ

 الماء صاف الماء كدر

 

 

  

F. Metode/strategi  :   

 Strategi : Go To Your Post 

 

G. Kegiatan Pembelajaran : 

A. Pendahuluan 

 Salam, basmalah, Menanyakan kabar siswa (كيف حالكم؟) dan pelajaran hari ini ( religius) 

 Apersepsi  

 Absen ( kedisiplinan) 

 Guru memberikan gambaran umum materi tentang  sifat (األوصاف)  ( motivasi) 

 

B. Kegiatan inti 

Eksplorasi : 

 Guru menjelaskan kembali kosa kata baru dan teks tentang sifat (األوصاف) dengan alat 

peraga 

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan kosa-kata yang belum 

dipahami (rasa ingin tahu) 

 Guru menanggapi pertanyaan siswa 

 

 



Elaborasi : 

 Guru membagikan post menjadi dua yaitu post benar dan salah 

 Guru meminta siswa menuju post yang sesuai dengan pernyataan gur (kerjasama) 

 Guru meminta siswa menyanyikan lagu bahasa Arab atau menghafal kosa kata baru 

tentang sifat (األوصاف) jika salah post (tanggung jawab)  

 

Konfirmasi : 

 Guru memberikan refleksi terhadap  kegiatan yang sudah dilaksanakan kaitannya dengan 

kemahiran membaca 

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, menanggapi tentang materi 

yang telah disampaikan oleh guru 

 Guru merespon atas pertanyaan atau tanggapan siswa 

C. Penutup 

 Post Test 

 Guru memberikan kesimpulan terhadap materi yang telah dipelajari. 

 Membaca hamdalah, doa dan menutup pelajaran secara islami (relegius) 

 

 I.  Penilaian 

a. Teknik Penilaian  : tes dan non tes 

 Tes   : Lisan dan Tulisan 

 Non Tes  : Pengamatan 

b. Bentuk Instrumen : 

a) Tes Lisan tentang :  

 Pengucapan/pelafalan mufradat ketika membaca tentang  untuk sifat (األوصاف) 

b) Tes Tulisan tentang : 

 Tes tertulis tentang sifat (األوصاف) 

c) Non Tes : 

Pengamatan tentang : 

 Ranah Afektif 

 Ranah Psikomotorik 

 

 

 

 

 





RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

 

Satuan Pendidikan   :  MTs Ibnul Qoyyim Putri Yogyakarta 

Mata Pelajaran   :  Bahasa Arab 

Kelas/Semester   :  VII / II 

Waktu   :  2 X 45 menit 

 

A. Standar Kompetensi  : Istima’/Menyimak, Memahami informasi lisan melalui kegiatan 

mendengarkan dalam bentuk paparan atau diskusi sederhana tentang warna untuk 

mudzakkar  (للمذكز األلوان)  

 

B. Kompetensi Dasar : 

1. Siswa dapat mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan ujaran (kata, frase, atau kalimat) 

tentang warna untuk mudzakkar  (للمذكز األلوان)  

2. Siswa dapat menemukan informasi dari paparan lisan sedehana tentang warna untuk 

mudzakkar  (للمذكز األلوان)  

3. Merespon terhadap paparan lisan sederhana tentang warna untuk mudzakkar  

(للمذكز األلوان)   

 

C. Indikator    :  

1. Mengucapkan mufradat baru tentang  warna untuk mudzakkar  (للمذكز األلوان)  dengan lafal 

yang baik dan benar 

2. Menghafal macam-macam warna untuk mudzakkar  (للمذكز األلوان)   dengan lafal yang baik 

dan benar 

3. Menerapkan mufrodat tentang warna untuk mudzakkar  (للمذكز األلوان)  dalam bentuk 

kalimat sederhana 

 

D. Tujuan Pembelajaran : 

 Setelah pembelajaran selesai diharapkan siswa : 

1. Dengan strategi card short siswa mampu mengucapkan mufradat baru tentang  warna 

(للمذكز األلوان)  dengan lafal yang baik dan benar 



2. Dengan strategi card short siswa dapat menghafal macam-macam warna (للمذكز األلوان)       

dengan lafal yang baik dan benar 

3. Dengan strategi card short siswa mampu menerapkan mufrodat tentang warna 

 dalam bentuk kalimat sederhana   (للمذكز األلوان) 

 

E. Nilai Karakter 

Rasa ingin tahu, Mandiri 

 

F. Materi  :  األلوان للمذكر 

 مذكز

 القزطاس أتيض

أسود لصندوقا  

أخضز كوبال  

 القلم أسرق

أحمز حموللما  

  الكزكم أصفز

 الحجز رمادي

 المكتة أسمز

 

G. Metode/strategi  :   

 Strategi : Card Short 

 

H. Kegiatan Pembelajaran : 

A. Pendahuluan 

 Salam, basmalah, Menanyakan kabar siswa ( ؟كيف حالكن ) dan pelajaran hari ini ( religius) 

 Apersepsi  

 Pre Test 



 Absen ( kedisiplinan) 

 Guru memberikan gambaran umum materi tentang warna  untuk mudzakkar (للمذكز )األلوان  

 ( motivasi) 

 

B. Kegiatan inti 

Eksplorasi : 

 Guru menjelaskan kosa kata baru tentang warna  untuk mudzakkar )األلوان للمذكز(  dengan 

media langsung (alat peraga) 

 Siswa mendengarkan/menyimak paparan lisan tentang warna  untuk mudzakkar  

    yang guru jelaskan  )األلوان للمذكز( 

 Siswa mengucapkan materi tentang  warna  untuk mudzakkar )األلوان للمذكز(  dengan 

bimbingan guru (kerjasama) 

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan kosa-kata yang belum 

dipahami (rasa ingin tahu) 

Elaborasi : 

 Guru membagikan ke siswa potongan kartu kecil yang bertuliskan nomor 

 Nomor yang ada di potongan kartu tersebut sesuai dengan amplop yang telah disediakan 

oleh guru 

 Dalam setiap amplop tersedia kartu dengan berbagai warna dan guru meminta siswa 

menyebutkan warna tersebut dalam bahasa Arab (kerjasama) 

Konfirmasi : 

 Guru memberikan refleksi terhadap  kegiatan yang sudah dilaksanakan kaitannya dengan 

kemahiran mendengar 

 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, menanggapi tentang materi 

yang telah disampaikan oleh guru 

 Guru merespon atas pertanyaan atau tanggapan siswa 

C. Penutup 

 Post Test  

 Guru memberikan kesimpulan dan informasi untuk pembelajaran berikutnya. 

 Membaca hamdalah, doa dan menutup pelajaran secara islami (relegius) 

 





Pra Tindakan 

Catatan Lapangan I 

Metode pengumpulan data : Observasi Proses Pembelajaran 

Hari/Tanggal   : Selasa, 8 Januari 2013 

Waktu    : 09.30-11.00 WIB 

Subyek   : Ustadz Iman Alimansyah 

Tempat   : Ruang Kelas VII C 

 

Deskripsi : 

Dalam observasi pra tindakan ini, peneliti mengamati proses pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru Bahasa Arab. Observasi pra tindakan ini bertujuan agar 

peneliti mengetahui gambaran umum pembelajaran Bahasa Arab di kelas VII C 

tersebut dan peneliti harapkan pada tindakan siklus I akan lebih baik lagi. Pada 

awalnya, pembelajaran dibuka oleh guru pada pukul 09.30 WIB dan sebelum 

mempelajari materi baru guru mereview (mengulang) kembali pelajaran 

sebelumnya. Selanjutnya, guru menjelaskan materi baru dengan menyebutkan 

kosa kata baru dan meminta siswa menirukan apa yang diucapkan guru dengan 

berulang-ulang sambil menghafalnya. Siswa terlihat bosan dan tidak bersemangat, 

namun guru menyadari hal itu, kemudian di sela-sela pembelajaran guru bercerita 

lucu yang membuat siswa bergairah kembali. Proses pembelajaran pun berjalan 

dengan lancar dan kemudian di akhiri pada pukul 11.00 WIB serta ditutup dengan 

membaca hamdalah dan doa, kemudian dengan salam. 

 

 

 

 



Siklus I 

Catatan Lapangan II 

Metode pengumpulan data : Observasi Proses Pembelajaran 

Hari/Tanggal   : Rabu, 9 Januari 2013 

Waktu    : 12.10-13.30 WIB 

Subyek   : Peneliti dan Siswa Kelas VII C 

Tempat   : Ruang Kelas VII C 

  

Deskripsi : 

Dalam PTK siklus I ini, peneliti sebagai orang yang melaksanakan 

pengajaran secara langsung dan guru sebagai kolaborator yaitu menjadi observer. 

Pada siklus ini materi yang diajarkan tentang  األلوان للمذكر  (warna-warna untuk 

mudzakkar). Pembelajaran dibuka oleh guru pada pukul 12.10 dengan salam, 

menanyakan kabar dan pelajaran. Kemudian guru memberikan waktu sepenuhnya 

kepada peneliti. Peneliti mulai menjelaskan materi dengan media yang telah 

disiapkan berkaitan dengan  األلوان للمذكر  (warna-warna untuk mudzakkar). Siswa 

terlihat antusias dalam belajar karena mereka senang dengan pembelajaran 

melalui media langsung dan mereka pun cukup memahaminya.  

Pada siklus pertama ini siswa masih terlihat malu-malu karena mereka 

merasa asing diajar oleh peneliti untuk yang pertama kalinya. Oleh karena itu, 

setelah menjelaskan materi, peneliti pun mengajak mereka bermain dengan short 

card agar mereka senang. Kemudian peneliti meminta mereka menyebutkan 

warna yang ada pada potongan kartu itu dalam bahasa Arab dengan satu per satu. 

Mereka pun dengan senang mengikuti permainan itu. Namun ada beberapa siswa 

yang masih sulit mengingat macam-macam warna tersebut. Maka di akhir 

pembelajaran, peneliti tidak menyimpulkan kembali tentang materi pada hari itu 

dikarenakan waktu yang kurang. Pembelajaran pun diakhiri pada pukul 13.30 

dengan membaca hamdalah dan doa, kemudian ditutup dengan salam. 



Siklus II 

Catatan Lapangan III 

Metode pengumpulan data : Observasi Proses Pembelajaran 

Hari/Tanggal   : Sabtu & Ahad,  12 - 13 Januari 2013 

Waktu    : 08.30 – 10.15 & 07.00 – 08.30 WIB 

Subyek   : Peneliti dan Siswa Kelas VII C 

Tempat   : Ruang Kelas VII C 

Deskripsi : 

Dalam PTK siklus II ini, peneliti kembali sebagai orang yang 

melaksanakan pengajaran secara langsung dan guru sebagai kolaborator yaitu 

menjadi observer. Pada siklus ini materi yang diajarkan tentang  األلوان للمؤنث  

(warna-warna untuk muannats). Pembelajaran pada siklus II ini dilakukan dalam 2 

pertemuan dengan masing-masing pertemuan 2x 45 menit. pembelajaran dibuka 

oleh peneliti dengan salam, menanyakan kabar, pelajaran dan apersepsi. Peneliti 

mulai menjelaskan materi dengan media yang telah disiapkan berkaitan dengan 

وان للمؤنث األل   (warna-warna untuk muannats). Pada pertemuan kali ini, peneliti 

mengajak siswa bermain bola panas tanpa terlepas dari unsur media visual-

kinestetiknya. Siswa terlihat senang dalam permainan ini. Kemudian pada 

pertemuan kedua peneliti mengajak siswa pula untuk belajar dengan cari 

pasanganku dan setelah siswa menemukan pasangannya peneliti meminta siswa 

untuk berdialog di depan kelas dengna pasangannya tentang  األلوان للمؤنث  (warna-

warna untuk muannats) tersebut. Di akhir pembelajaran, peneliti menyimpulkan 

kembali tentang materi pada hari itu untuk memperkuat pemahaman siswa. 

Kemudian ditutup dengan membaca hamdalah, doa dan salam. 

 

 

 



Siklus III 

Catatan Lapangan IV 

Metode pengumpulan data : Observasi Proses Pembelajaran 

Hari/Tanggal   : Selasa & Rabu,  15 - 16 Januari 2013 

Waktu    : 09.30 – 11.00 & 12.10 – 13.30 WIB 

Subyek   : Guru dan Siswa Kelas VII C 

Tempat   : Ruang Kelas VII C 

Deskripsi : 

Pada siklus III ini sama halnya dengan siklus II, peneliti beserta guru 

berkolaborasi untuk mempraktekkan pembelajaran dalam dua pertemuan. Namun 

pada siklus ini guru bahasa Arab yang melaksanakan pengajaran secara langsung 

dan peneliti sebagai kolaborator yaitu menjadi observer. Pada siklus ini materi 

yang diajarkan tentang األوصاف  (sifat-sifat). Pembelajaran pada siklus II ini 

dilakukan dalam 2 pertemuan dengan masing-masing pertemuan 2 x 45 menit. 

pembelajaran dibuka oleh guru dengan salam, menanyakan kabar, pelajaran dan 

apersepsi. Guru mulai menjelaskan materi dengan media yang telah disiapkan 

berkaitan dengan األوصاف  (sifat-sifat).  

Pada pertemuan kali ini, guru menjelaskan materi dengan baik, kemudian 

pada pertemuan kedua pada siklus ini guru bersama peneliti mempunyai ide untuk 

mengajak siswa bermain sambil belajar di lapangan. Hal ini sangat membuat 

siswa senang dan mereka antusias dalam mengikuti strategi ini. strategi yang 

digunakan guru adalah Go To Your Post. Sama halnya dengan strategi-strategi 

sebelumnya yaitu tanpa terlepas dari unsur media visual-kinestetiknya. Siswa 

terlihat senang dalam permainan ini. Setelah permainan berakhir, siswa kembali 

ke kelas dan guru menyimpulkan kembali tentang materi pada hari itu untuk 

memperkuat pemahaman siswa. Kemudian ditutup dengan membaca hamdalah, 

doa dan salam. 



Pra Tindakan 

Catatan Lapangan I 

Metode pengumpulan data : Observasi Ranah Afektif dan Psikomotorik 

Hari/Tanggal   : Selasa, 8 Januari 2013 

Waktu    : 09.30-11.00 WIB 

Subyek   : Siswa Kelas VII C 

Tempat   : Ruang Kelas VII C 

 

Deskripsi : 

Dalam observasi pra tindakan ini, peneliti mengamati respon siswa 

terhadap proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru Bahasa Arab. Observasi 

pra tindakan ini bertujuan agar peneliti mengetahui kondisi siswa dari ranah 

afektif dan psikomotorik dalam mengikuti pembelajaran bahasa Arab di kelas VII 

C tersebut dan peneliti harapkan pada tindakan siklus I akan lebih baik lagi.  

Ketika pembelajaran dibuka siswa kurang merespon guru. Maka dari itu 

guru mengulang kembali salam dengan lebih semangat. Pembelajaran dimulai 

pada pukul 09.30 WIB. Ketika pembelajaran berlangsung siswa terlihat lemas dan 

tidak bersemangat. Hal ini dikarenakan dalam penjelasan materi guru hanya 

mengulang-ulang kosa kata baru hingga siswa hafal dan tidak ada perantara media 

yang digunakan. Pembelajaran seperti ini membuat siswa cepat bosan dan lelah 

sehingga mereka tidak bersemangat. Namun setelah guru bercerita siswa terlihat 

senang kembali. Hal ini memperlihatkan bahwa siswa lebih senang belajar bahasa 

Arab dengan diselingi cerita ataupun permainan-permainan tertentu yang 

berhubungan dengan materi. 

 

 

 



Siklus I 

Catatan Lapangan II 

Metode pengumpulan data : Observasi Ranah Afektif dan Psikomotorik 

Hari/Tanggal   : Rabu, 9 Januari 2013 

Waktu    : 12.10-13.30 WIB 

Subyek   :  Siswa Kelas VII C 

Tempat   :  Ruang Kelas VII C 

  

Deskripsi : 

Dalam PTK siklus I ini, peneliti sebagai orang yang melaksanakan 

pengajaran secara langsung dan guru sebagai kolaborator yaitu menjadi observer. 

Pada siklus ini materi yang diajarkan tentang  األلوان للمذكر  (warna-warna untuk 

mudzakkar). Pada siklus I ini, siswa terlihat cukup senang karena peneliti yang 

mempraktekkan pembelajaran bahasa Arab pada hari itu. Namun, siswa masih 

terlihat malu-malu ketika peneliti mencoba berinteraksi dengan siswa. Hal ini 

dimungkinkan karena siswa masih asing kepada peneliti yang menjelaskan kepada 

mereka pembelajaran bahasa Arab untuk pertama kalinya. 

Ketika peneliti mengajak siswa belajar dengan permainan Short Card 

siswa cukup senang dan terlihat cukup antusias mengikuti strategi yang diterapkan 

peneliti. Akhirnya, pembelajaran pun berjalan cukup lancar. Strategi ini pun tidak 

terlepas dari media yang berhubungan dengan materi. Oleh karena itu mereka 

cukup memahami materi hari itu, hanya saja peneliti terlalu cepat dan tidak 

dimulai dari yang termudah dahulu sehingga ketika pertanyaan siswa sedikit sulit 

dan kebingungan menjawab pertanyaan peneliti.  

 

 

 

 



Siklus II 

Catatan Lapangan III 

Metode pengumpulan data :  Observasi Ranah Afektif dan Psikomotorik 

Hari/Tanggal   : Sabtu & Ahad,  12 - 13 Januari 2013 

Waktu    : 08.30 – 10.15 & 07.00 – 08.30 WIB 

Subyek   : Siswa Kelas VII C 

Tempat   : Ruang Kelas VII C 

Deskripsi : 

Dalam PTK siklus II ini, peneliti kembali sebagai orang yang 

melaksanakan pembelajaran secara langsung dan guru sebagai kolaborator yaitu 

menjadi observer. Pada siklus ini materi yang diajarkan tentang  األلوان للمؤنث  

(warna-warna untuk muannats). Pembelajaran pada siklus II ini dilakukan dalam 2 

pertemuan dengan masing-masing pertemuan 2x 45 menit. Ketika pertemuan 

pertama siswa terlihat senang dan antusias karena pembelajaran yang disampaikan 

peneliti menggunakan strategi bola panas. Siswa pun sangat aktif mengikuti 

strategi ini dan sangat perhatian terhadap media yang digunakan peneliti.  

Pada pertemuan kedua peneliti menggunakan strategi cari pasangan ku 

dalam pembelajaran. Pada awalnya siswa senang mencari pasangannya yang 

sesuai namun setelah mendapatkan pasangan masing-masing siswa kembali tidak 

semangat dan tidak memperhatikan teman yang mempraktekkan di depan kelas. 

Hal ini membuat peneliti dan guru bahasa Arab lebih inovativ dalam menerapkan 

strategi agar hingga akhir siswa tetap senang dalam mengikuti pembelajaran. 

 

 

 

 



Siklus III 

Catatan Lapangan IV 

Metode pengumpulan data : Observasi Ranah Afektif dan Psikomotorik 

Hari/Tanggal   : Selasa & Rabu,  15 - 16 Januari 2013 

Waktu    : 09.30 – 11.00 & 12.10 – 13.30 WIB 

Subyek   : Guru dan Siswa Kelas VII C 

Tempat   : Ruang Kelas VII C 

Deskripsi : 

Pada siklus III ini sama halnya dengan siklus II, peneliti beserta guru 

berkolaborasi untuk mempraktekkan pembelajaran dalam dua pertemuan. Namun 

pada siklus ini guru bahasa Arab yang melaksanakan pengajaran secara langsung 

dan peneliti sebagai kolaborator yaitu menjadi observer. Pada siklus ini materi 

yang diajarkan tentang األوصاف  (sifat-sifat). Pembelajaran pada siklus II ini 

dilakukan dalam 2 pertemuan dengan masing-masing pertemuan 2 x 45 menit.  

Pada pertemuan kali ini, guru bersama peneliti mempunyai ide untuk 

mengajak siswa bermain sambil belajar di lapangan. Hal ini sangat membuat 

siswa senang dan mereka antusias dalam mengikuti strategi ini. strategi yang 

digunakan guru adalah Go To Your Post. Sama halnya dengan strategi-strategi 

sebelumnya yaitu tanpa terlepas dari unsur media visual-kinestetiknya. Siswa 

terlihat sangat senang dalam permainan ini. Siswa juga sangat antusias mengikuti 

strategi ini hingga akhir. 



Hasil Wawancara 

1. Wawancara dengan Guru Bahasa Arab 

a. Pra Tindakan 

1) Peneliti : Bagaimana proses pembelajaran bahasa Arab di MTs Ibnul 

Qoyyim Putri Yogyakarta? 

Guru : pembelajaran Bahasa Arab yang ada untuk pemula masih 

dikenalkan kosa kata baru saja, banyak latihan, dan diajari juga latihan 

menulis Bahasa Arab. Untuk kelas selanjutnya (dari kelas II MTs) mulai 

diajari struktur Bahasa Arabnya, seperti nahwu,shorof, insya’ dan lain-lain. 

2) Peneliti : Apa tujuan pembelajaran bahasa Arab di MTs Ibnul Qoyyim 

Putri Yogyakarta? 

Guru : tujuannya biar anak-anak itu dibekali supaya mereka bisa 

memahami kitab, pengetahuan agama islam dan juga agar mereka mampu 

berkomunikasi aktif dengan Bahasa Arab. 

3) Peneliti : Media apa saja yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan 

pengajaran bahasa Arab di MTs Ibnul Qoyyim Putri Yogyakarta? 

Guru : menggunakan, seperti gambar atau kadang-kadang menggunakan 

LCD 

4) Peneliti : Bagaimana respon mereka ustadz saat KBM berlangsung? 

Guru : ya respon mereka kadang-kadang kalau tidak dijelaskan 

menggunakan Bahasa Indonesia mereka belum paham kosa kata tersebut.  

5) Peneliti : kalau untuk mata pelajaran Bahasa Arab Berapa kriteria 

ketuntasan minimal (KKM)nya ustadz? 

Guru : untuk Bahasa Arab itu KKM nya 70 

6) Peneliti : Apakah hasil bahasa Arab siswa telah mencapai KKM tersebut 

ustadz? 

Guru : ya ada yang sudah, ada juga yang belum. Baru sebagian saja. 

7) Peneliti : Kesulitan apa saja yang dihadapi siswa dalam pembelajaran 

bahasa Arab? 



Guru : kesulitan mereka, diantara murid ada yang belum bisa baca iqra’. 

Di samping dia nggak bisa baca iqra’, nulis Bahasa Arab pun belum bisa. 

Sehingga sulit dia memahami apa yang saya jelaskan dan nulis pun sulit 

8) Peneliti : Bagaimana solusi ustadz akan kesulitan siswa tersebut? 

Guru : ya untuk sementara, yang masih kesulitan itu dipanggil dan 

dikasih bimbingan tiap malam. Terutama membaca Iqra’ dulu kemudian 

menulisnya, karena memang masih ada kekurangan lah dalam hal membaca 

dan menulis Bahasa Arab. 

9) Peneliti : bagaimana metode atau strategi apa yang ustadz terapkan dalam 

pembelajaran Bahasa Arab? 

Guru : kalau metodenya biasanya drill. Jadi saya ucapkan dan anak 

mengikuti berulang-ulang. Kadang juga ada permainan atau cerita. Ya 

terkadang ada sebagian anak yang masih malu, tapi tetap ikut dalam 

permainan. 

10) Peneliti : Apakah ustadz mengalami kesulitan dalam pengondisian kelas? 

Guru : ya mungkin karena mereka baru lulus SD, kadang-kadang ada 

yang ngobrol sama temannya, ada yang gambar-gambar. 

11)  Peneliti : kemudian bagaimana solusi ustadz mengatasinya? 

Guru : untuk solusinya sementara kalau lagi ada pembelajaran tidak ada 

peralatan di atas meja, kemudian mengawasi dan yang ngobrol disuruh ke 

depan    

12) Peneliti : selama ini usaha apa saja yang telah ustadz lakukan untuk 

meningkatkan pengajaran bahasa Arab? 

Guru : biasanya ada pelajaran tambahan di sore hari karena mereka 

masih kurang memahami. Kalau tidak bisa habis Ashar biasanya malam hari 

waktu belajar malam. Kadang-kadang mengulang pelajaran atau ngerjain 

tugas tapi dibantu. 

b. Setelah Tindakan  

1) Peneliti   : Bagaimana tanggapan ustadz tentang pembelajaran dengan media 

visual-kinestetik ini? 



Guru : Menurut Ustadz pembelajaran dengan media visual-kinestetik ini lebih 

memudahkan anak dalam memahami kosa kata baru tentang materi itu. 

2) Peneliti : Apa kelebihan dan kekurangan dari media visual-kinestetik ini ustadz? 

Guru : ya… itu tadi, kelebihannya dengan media langsung ini lebih 

mempermudahkan anak dalam memahami materi. Kekurangannya menurut saya, 

jika penjelasan dengan media ini tanpa diselingi permainan sepertinya 

membosankan juga karena anak hanya diperlihatkan media. Tapi yang telah 

diterapkan ini ya…cukup menyenangkan bagi anak dalam belajar. Apalagi 

dengan mengajak mereka belajar di luar kelas. 

3) Peneliti : Apakah dengan media visual-kinestetik ini bisa menjadi salah satu cara 

mengatasi hambatan dalam pembelajaran bahasa Arab? 

Guru : Bisa saja, asal direncanakan/dilakukan secara lebih matang lagi dan 

diselingi dengan hal-hal yang membuat anak lebih bersemangat dalam mengikuti 

pembelajaran. 

2. Wawancara dengan Siswi 

a. Pra Tindakan 

1) Peneliti : Apakah ukhti senang belajar Bahasa Arab? 

Siswi : seneng sih….tapi ndak terlalu 

Peneliti : senangnya kenapa? 

Siswi : asyik aja,,, 

Peneliti : kalau nggak suka nya kenapa? 

Siswi : sulit baca sama nulisnya 

2) Peneliti : bagaimana menurut ukhti tentang pelajaran Bahasa Arab yang diajarkan 

ustadz? 

Siswi : asyik sich…tapi kadang bosan, capek jadi nggak semangat. 

3) Peneliti : bagaimana cara ukhti belajar bahasa Arab selama ini? 

Siswi : mencatat kosa kata baru, menghafalnya dan mengerjakan latihan-latihan 

aja. 

4) Peneliti : apa kesulitan yang biasanya dihadapi dalam belajar bahasa Arab? 

Siswi : sulit baca dan nulisnya, terus sulit juga menghafal artinya. 

5) Peneliti : pembelajaran bahasa Arab seperti apa yang ukhti inginkan? 



Siswi : yang seru, yang ada permainannya. 

 

b. Setelah Tindakan 

1) Peneliti : apakah ukhti senang belajar bahasa Arab dengan benda-benda dan 

permainan? 

Siswi : senang, zah 

Peneliti : kenapa? 

Siswi : cepat pahamnya zah dan tidak bosan zah karena ada permainanya. 

2) Peneliti : bagaiman menurut ukhti tentang permainannya? 

Siswi : asik zah, jadi tambah ingat dengan mufradat barunya dan selalu 

penasaran zah lihat benda-benda yang ustadzah bawa 

3) Peneliti : kesulitannya apa setelah belajar bahasa Arab menggunakan benda-benda 

ini? 

Siswi : kalau belajarnya hanya mengulang-ulang bendanya dan permainan nggak 

semangat tu jadi males zah belajarnya. Jadinya bingung ketika ada pertanyaan zah, 

kita kurang paham. 

 

Siklus I 

a. Wawancara dengan Siswi 

1) Peneliti : Bagaimana menurut ukhti pembelajaran bahasa Arab yang baru 

saja berlangsung ini? 

Siswi : kalau belajarnya ada permainan dan langsung melihat benda-

bendanya tu senang zah.  

2) Peneliti : Kalian paham nggak tentang warna-warna untuk mudzakkar yang 

telah diajarkan tadi? 

Siswi : ada yang paham, ada juga yang belum zah 

3) Peneliti : memangnya dimana letak kesulitannya? 

Siswi : menghafalnya itu zah, nama-nama warnanya hampir sama semua.  

b. Wawancara dengan Guru Bahasa Arab 

1) Peneliti : Bagaimana ustadz dengan pembelajaran yang telah diterapkan 

barusan? 



Guru : ya,,,cukup baik lah. Anak-anak terlihat memperhatikan dan 

berusaha memahami. 

2) Peneliti : Apa ustadz kelebihan dan kelemahannya pembelajaran yang 

berlangsung tadi. 

Guru :  kelebihannya, mampu menarik perhatian anak-anak. Mereka 

terlihat penasaran dan ingin tahu. Akan tetapi sepertinya antum terlalu cepat 

dalam penjelasannya. Anak-anak masih kebingungan. Sepertinya hanya 

sedikit yang memahami. Untuk selanjutnya, nanti lebih ditekankan pada hal-

hal yang penting dan dimulai dari yang lebih mudah aja ya…. 

 

Siklus II 

a. Wawancara dengan Siswi 

1) Peneliti : Bagaimana menurut ukhti pembelajaran bahasa Arab yang baru 

saja berlangsung ini? 

Siswi : permainannya menyenangkan zah. Jadi kita tidak bosan, tidak 

lemes dan juga tidak ngantuk zah. 

2) Peneliti : Kalian paham nggak tentang warna-warna untuk muannats yang 

telah diajarkan tadi? 

Siswi : ada yang paham, ada juga yang belum zah 

3) Peneliti : memangnya dimana letak kesulitannya? 

Siswi : membedakan kapan menggunakan muannast dan kapan 

menggunakan yang mudzakkar zah.  

b. Wawancara dengan Guru Bahasa Arab 

1) Peneliti : Bagaimana ustadz dengan pembelajaran yang telah diterapkan 

barusan? 

Guru : sepertinya anak-anak lebih aktif dari kemarin dan menyenangkan. 

2) Peneliti : Apa ustadz kelebihan dan kelemahannya pembelajaran yang 

berlangsung tadi. 

Guru :  kelebihannya, mampu menarik perhatian anak-anak. Mereka 

terlihat aktif dalam pembelajaran. Kalau kekurangannya, antum masih kurang 

menekankan hal penting saja agar anak-anak lebih memahami lagi. 



Siklus III 

a. Wawancara dengan Siswi 

1) Peneliti : Bagaimana menurut ukhti pembelajaran bahasa Arab yang baru 

saja berlangsung ini? 

Siswi : asik banget zah,,,kita senang belajar di lapangan. Jadinya kita 

nggak ngantuk zah. 

2) Peneliti : Kalian paham nggak tentang sifat-sifat yang telah diajarkan tadi? 

Siswi : paham zah. Penjelasannnya mempermudah zah. 

3) Peneliti : mudahnya gimana? 

Siswi : kita lebih paham zah kalau lihat contohnya langsung dan jelasnya 

juga perlahan zah jadi tambah paham.  

b. Wawancara dengan Guru Bahasa Arab 

1) Peneliti : Bagaimana ustadz dengan pembelajaran yang telah diterapkan 

barusan? 

Guru : pembelajaran yang selama ini telah kita laksanakan sudah baik, 

apalagi dengan belajar di lapangan sepertinya anak-anak lebih aktif dan 

menyenangkan. 

3) Peneliti : Apa ustadz kelebihan dan kelemahannya pembelajaran yang 

berlangsung tadi. 

Guru :  kelebihannya, anak-anak aktif, mudah memahaminya dan nilai 

mereka pun meningkat. Kalau kekurangannya, ana kira sudah cukup baik. 

 



Lampiran Nilai Siswa 

A. SIKLUS 1 

1. Nilai Siswa Ranah Kognitif 

No Nama Siswa 

Nilai 

Pre-Test Post-Test 

1 
Afidatul Mujannidah 

70 90 

2 
Allefeti Sandrika 

40 70 

3 
Almira Zidny Hanidar 

50 70 

4 
Alyza Firdaus Nabila 

- - 

5 
Amalia Khairunnisa 

40 60 

6 
Amadhea Widya Moerty 

20 50 

7 
Anggi Della Puspita 

40 70 

8 
Annisa Luthfia Savitri 

Zulkarnain  

50 60 

9 
Cindy Prima Wigati 

30 50 

10 
Dian Khusnul Khotimah 

30 60 

11 
Diela Nuraisty Octiviani 

50 80 

12 
Elfiana Hanifah 

50 60 

13 
Fiqa Syamila 

70 90 

14 
Gidza Farhana 

60 90 

15 
Indah Sri Lestari 

50 80 

16 
Juniar Kusumawati 

40 50 

17 
Lutfia Swastika Dewi 

60 80 

18 
Nisrina Khoirunnisa 

20 50 



Lampiran Nilai Siswa 

19 
Novitasari 

60 80 

20 
Nur Fathinia Maulida 

- - 

21 
Nur Inayati Mahmudah 

50 70 

22 
Nurul Dwi Rahmawati 

70 90 

23 
Nurul Mahmudah 

60 80 

24 
Shafera Widi Astuti 

30 50 

25 
Shafira Nurulita 

20 50 

26 
Siti Aisyah  

30 70 

27 
Tazqia Ramadhanti 

50 80 

28 
Zahroh Nur Annisa 

40 60 

29 
Zakiyah Al-azizi 

60 90 

Jumlah  1240 1880 

Nilai Tertinggi 70 90 

Nilai Terendah 20 50 

Nilai Rata-rata 45.93 69.63 

Persentase  12.4 % 18.8% 

 

 

 

 

 

 



Lampiran Nilai Siswa 

2. Nilai Siswa Ranah Afektif  

No Aspek yang diamati 
Pengamatan 

1 2 3 

1 
Kemauan untuk menerima 

pelajaran dari guru 
 √  

2 Respon terhadap apersepsi guru √   

3 
Perhatian terhadap penjelasan 

guru 
 √  

Perhatian terhadap media 

pembelajaran yang digunakan 
  √ 

Serius dalam mengikuti 

pembelajaran 
 √  

 Hasrat bertanya kepada guru  √  

7 
Kemampuan dalam menjawab 

pertanyaan 
√   

8 
Kemampuan dalam 

menyampaikan pendapat 
√   

9 
Senang mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru 
√   

10 Kerjasama dalam kelompok  √  

 

Ket : 
  

  
 X 100 = 56.67 % 

 

 

 

 

 



Lampiran Nilai Siswa 

 

3. Nilai Siswa Ranah Psikomotorik 

No Aspek yang diamati 
Pengamatan 

1 2 3 

1 

Segera memasuki kelas pada waktu guru 

datang dan duduk rapi, siap menerima 

pelajaran 

 √  

2 Antusias menjawab salam √   

3 Mencatat bahan pelajaran dengan baik √   

4 
Menirukan apa yang dijelaskan guru dengan 

media pembelajaran 
  √ 

5 
Tidak bermain dalam kelas ketika KBM 

berlangsung 
√   

Bertanya dengan baik  √   

Menanggapi pertanyaan dan menerima 

pendapat lain dengan baik dan sopan  
√   

8 Mengerjakan tugas dengan baik √   

9 
Aktif dalam mengikuti strategi yang 

diterapkan 
  √ 

10 Menjaga kelancaran diskusi dalam kelompok  √  

 

Ket : 
  

  
 X 100 = 50.00 % 

 

 

 

 

 



Lampiran Nilai Siswa 

 

B. SIKLUS 2 

1. Nilai Siswa Ranah Kognitif 

No Nama Siswa 

Nilai 

Pre-Test Post-Test 

1 
Afidatul Mujannidah 

90 100 

2 
Allefeti Sandrika 

30 60 

3 
Almira Zidny Hanidar 

60 90 

4 
Alyza Firdaus Nabila 

- - 

5 
Amalia Khairunnisa 

40 60 

6 
Amadhea Widya Moerty 

70 100 

7 
Anggi Della Puspita 

40 70 

8 
Annisa Luthfia Savitri 

Zulkarnain  

70 80 

9 
Cindy Prima Wigati 

60 100 

10 
Dian Khusnul Khotimah 

60 90 

11 
Diela Nuraisty Octiviani 

50 80 

12 
Elfiana Hanifah 

40 70 

13 
Fiqa Syamila 

80 100 

14 
Gidza Farhana 

50 50 

15 
Indah Sri Lestari 

60 80 

16 
Juniar Kusumawati 

60 80 

17 
Lutfia Swastika Dewi 

70 90 



Lampiran Nilai Siswa 

18 
Nisrina Khoirunnisa 

30 50 

19 
Novitasari 

70 100 

20 
Nur Fathinia Maulida 

- - 

21 
Nur Inayati Mahmudah 

70 80 

22 
Nurul Dwi Rahmawati 

60 80 

23 
Nurul Mahmudah 

50 50 

24 
Shafera Widi Astuti 

60 90 

25 
Shafira Nurulita 

50 70 

26 
Siti Aisyah  

60 100 

27 
Tazqia Ramadhanti 

70 90 

28 
Zahroh Nur Annisa 

70 90 

29 
Zakiyah Al-azizi 

80 100 

Jumlah  1600 2200 

Nilai Tertinggi 90 100 

Nilai Terendah 30 50 

Nilai Rata-rata 59.26 81.48 

Persentase  16.0 % 22.0 % 

 

 

 

 

 

 



Lampiran Nilai Siswa 

2. Nilai Siswa Ranah Afektif 

 

No Aspek yang diamati 
Pengamatan 

1 2 3 

1 
Kemauan untuk menerima 

pelajaran dari guru 
 √  

2 Respon terhadap apersepsi guru  √  

3 
Perhatian terhadap penjelasan 

guru 
  √ 

Perhatian terhadap media 

pembelajaran yang digunakan 
  √ 

Serius dalam mengikuti 

pembelajaran 
 √  

 Hasrat bertanya kepada guru  √  

7 
Kemampuan dalam menjawab 

pertanyaan 
√   

8 
Kemampuan dalam 

menyampaikan pendapat 
√   

9 
Senang mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru 
 √  

10 Kerjasama dalam kelompok   √ 

 

Ket : 
  

  
 X 100 = 70.00 % 

 

 

 

 

 



Lampiran Nilai Siswa 

3. Nilai Siswa Ranah Psikomotorik 

No Aspek yang diamati 
Pengamatan 

1 2 3 

1 

Segera memasuki kelas pada waktu guru 

datang dan duduk rapi, siap menerima 

pelajaran 

 √  

2 Antusias menjawab salam  √  

3 Mencatat bahan pelajaran dengan baik  √  

4 
Menirukan apa yang dijelaskan guru dengan 

media pembelajaran 
  √ 

5 
Tidak bermain dalam kelas ketika KBM 

berlangsung 
 √  

Bertanya dengan baik  √   

Menanggapi pertanyaan dan menerima 

pendapat lain dengan baik dan sopan  
√   

8 Mengerjakan tugas dengan baik  √  

9 
Aktif dalam mengikuti strategi yang 

diterapkan 
  √ 

10 Menjaga kelancaran diskusi dalam kelompok  √  

 

Ket : 
  

  
 X 100 = 66.66 % 

 

 

 

 

 

 



Lampiran Nilai Siswa 

C. SIKLUS 3 

1. Nilai Siswa Ranah Kognitif 

No Nama Siswa 

Nilai 

Pre-Test Post-Test 

1 
Afidatul Mujannidah 

90 90 

2 
Allefeti Sandrika 

60 80 

3 
Almira Zidny Hanidar 

80 100 

4 
Alyza Firdaus Nabila 

- - 

5 
Amalia Khairunnisa 

70 100 

6 
Amadhea Widya Moerty 

60 100 

7 
Anggi Della Puspita 

70 100 

8 
Annisa Luthfia Savitri 

Zulkarnain  

70 90 

9 
Cindy Prima Wigati 

60 80 

10 
Dian Khusnul Khotimah 

60 90 

11 
Diela Nuraisty Octiviani 

60 100 

12 
Elfiana Hanifah 

60 100 

13 
Fiqa Syamila 

90 100 

14 
Gidza Farhana 

70 90 

15 
Indah Sri Lestari 

60 90 

16 
Juniar Kusumawati 

60 90 

17 
Lutfia Swastika Dewi 

70 100 

18 
Nisrina Khoirunnisa 

60 70 



Lampiran Nilai Siswa 

19 
Novitasari 

60 80 

20 
Nur Fathinia Maulida 

- - 

21 
Nur Inayati Mahmudah 

70 100 

22 
Nurul Dwi Rahmawati 

70 100 

23 
Nurul Mahmudah 

60 90 

24 
Shafera Widi Astuti 

60 100 

25 
Shafira Nurulita 

60 90 

26 
Siti Aisyah  

80 100 

27 
Tazqia Ramadhanti 

70 100 

28 
Zahroh Nur Annisa 

70 100 

29 
Zakiyah Al-azizi 

90 100 

Jumlah  1840 2530 

Nilai Tertinggi 90 100 

Nilai Terendah 60 70 

Nilai Rata-rata 68.15 93.70 

Persentase  18.4 % 25.3 % 

 

 

 

 

 

 



Lampiran Nilai Siswa 

2. Nilai Siswa Ranah Afektif 

No Aspek yang diamati 
Pengamatan 

1 2 3 

1 
Kemauan untuk menerima 

pelajaran dari guru 
  √ 

2 Respon terhadap apersepsi guru   √ 

3 
Perhatian terhadap penjelasan 

guru 
  √ 

Perhatian terhadap media 

pembelajaran yang digunakan 
  √ 

Serius dalam mengikuti 

pembelajaran 
  √ 

 Hasrat bertanya kepada guru  √  

7 
Kemampuan dalam menjawab 

pertanyaan 
 √  

8 
Kemampuan dalam 

menyampaikan pendapat 
 √  

9 
Senang mengerjakan tugas yang 

diberikan oleh guru 
  √ 

10 Kerjasama dalam kelompok   √ 

 

Ket : 
  

  
 X 100 = 90.00 % 

 

 

 

 

 



Lampiran Nilai Siswa 

3. Nilai Siswa Ranah Psikomotorik 

No Aspek yang diamati 
Pengamatan 

1 2 3 

1 

Segera memasuki kelas pada waktu guru 

datang dan duduk rapi, siap menerima 

pelajaran 

  √ 

2 Antusias menjawab salam   √ 

3 Mencatat bahan pelajaran dengan baik   √ 

4 
Menirukan apa yang dijelaskan guru dengan 

media pembelajaran 
  √ 

5 
Tidak bermain dalam kelas ketika KBM 

berlangsung 
  √ 

Bertanya dengan baik   √  

Menanggapi pertanyaan dan menerima 

pendapat lain dengan baik dan sopan  
 √  

8 Mengerjakan tugas dengan baik   √ 

9 
Aktif dalam mengikuti strategi yang 

diterapkan 
  √ 

10 Menjaga kelancaran diskusi dalam kelompok   √ 

 

Ket : 
  

  
 X 100 = 93.33 % 

 



Soal Pre Test dan Post Test Siklus II 

Nama :   

Kelas : 

 

 أ(  أجة وفقا للقراءة الساتقة !

Jawablah sesuai dengan bacaan sebelumnya ! 

؟ .......................... ِةَسَرْدَمي اْلا ِفاَذَم(  ۱  

.................... ؟ اُءَضْيَب ٌةاَبَتِك ِةَرْوُّبى الَّسَلَع ْلَه(  ۲  

؟ ........... ِةَدَضْنِماْل ُنْوا َلَم(  ۳  

............... ؟ اِنَتّْسُّبي اْلا ِفاَذ( َم ۴  

؟ ................ اِنَتّْسُّبي اْلِف اَرَهْزَأاْل ْرُكْذُا(  ۵  

 ب( المجاوزة !

Jodohkan/cocokkan kalimat-kalimat di bawah ini ! 

ِنلْواَل اُءَرْفَص -   َهْيِماِسَياْل ُةَرْه( َز ۱  

ٌةَرْيِثَك اٌرَهْزَأ -   ِةَرْوُّبالَّس اَمَم( َأ ۲ 

ِنلْواَل اُءَضْيَب - ٌةَرْوُّبَس ِةَسَرْدَمي اْل( ِف ۳   

اُءَرْمَس ٌةَدَضْنِم - ِسْمالَّش اِرَّوَد ُةَرْه( َز ۴   

ِنلْواَل اُءَدْوَس َيِه -   اِنَتّْسُّبي اْل( ِف۵ 

 



Soal Pre Test dan Post Test Siklus 1 

 
Nama : .................................. 

Kelas :   ..................................  

   أكمل ما يأتى بوضع كلمة تدل على اللونة!
 

  .... ؟  اِسَطْرِقاْل ُنْوَل اَم (۱
 

 

 

 

 

 ... ؟ْرِسِّياْلُك ُنْوَل اَم( ٦

 
 

 .... ؟ِمَلَقاْل اهَذ ُنْوَل اَم (٢
 
 

 

 

 

 ...ُهَو ْلَت ا،؟َلُرَمْسَأ ُوْلالَّد اهَذ ْلَه (٧
 
 

   .... ؟ُرَمْحَأ ِباَتِكاْل ُنْوَل ْلَه( ٣
 

 

 

 

 ..... ُكْوٌب ِةَتْكَماْل ىَلَع (۸
 
 

 ّيِصْيِمَق َسْيا،َلَل ؟ُرَفْصَأ ِكُصْيِمَق ْلَه (٤
 .... ْلَت ُرَفْصَأ

 
 
 

 

 

 .... ؟تِةْكَماْل ُنْوَل اَم (۹
 
 

 

؟..... ُمْشٌط َكَل ْلَه (٥  
 

 

 .... ُهُنْوَل ،َتاٌب اْلَثْيِت ّيِف (۱۱

 



Soal Pre Test dan Post Test Siklus III 

Nama :  

Kelas : 

!يةضع مكان الىقط ما يىاسة مه األوصاف اآلت  أ(  

Isilah titik-titik berikut dengan sifat-sifat yang sesuai ! 

ٌفْيِظَو ٌخِسَو  ٌهْيِخَث  ٌسْيِصَق  اٍفَص   

 

............... بٌءَم ِزْئِبي اْلِف(  ۱  

.................... بٌةَتى ِكِل(  ۲  

........... ُلْصَفا اْلَذهٰ ( ۳  

............... ُخَبْطَماْل ( ۴  

................ ٌمَلَق ِتَتْكَمى اْلَلَع ( ۵  

! التى تحتها خطزتة الكلمات اآلتية لتكىن جملة مفيدة اتتداء مه الكلمة  ب(  

Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang lengkap dimulai dari kata 

yang bergaris bawah ! 

 ۱ ( َكِدٌر – ِفي – َمبٌء - الَّنْهِز

 ۲ ( ِلْلُأْسَتاِذ – َطِوْيٌل - ُمَؤِّشٌز

 ۳ (  ِفي – ِكَتبٌة – اْلَمْحَفَظِة - َثِخْيٌن

 ۴ (  اْلَمْسِجُد – َنِظْيٌف - هَٰرا 

 ۵ (  َرِقْيٌق – هَٰرا - اْلِقْزَطبُس



 

 

 

 

 

 

 

Gambar I 

Suasana Pembelajaran Siklus I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

Suasanan Pembelajaran Siklus I 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 

Suasanan Pembelajaran Siklus II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 

Suasanan Pembelajaran Siklus II 

 

 



 

Gambar 5 

Suasanan Pembelajaran Siklus III 

 

 

Gambar 6 

Suasana Pembelajaran Siklus III 
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