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MOTTO  

 

 

 

Sebaik-Baik Manusia Adalah Manusia Yang Paling Bermanfaat 

Bagi Manusia Lain  

 

What I hear, I forget 

What I see, I remember 

What I discuss, I understand 

What I do, I acquire knowlodge and skill 

What I hear, see, discuss, do, and teach, I master 
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ABSTRAK 

 

Miftakhul Falah Islami. Implementasi Media Flash Card Dalam 

Meningkatkan Prestasi Belajar Bahasa Arab Siswa kelas V B SD Muhammadiyah 

Pakel Program Plus Umbulharjo Yogyakarta Tahun Ajaran 2012/2013. Skripsi. 

Yogyakarta: Jurusan pendidikan bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

UIN Sunan Kalijaga, 2013.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembelajaran dengan 

menggunakan media Flash Card dalam proses pembelajaran bahasa Arab dapat 

meningkatkan prestasi belajar bahasa Arab  kelas V B SD Muhammadiyah Pakel 

Program Plus Umbulharjo Yogyakarta. 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) atau classroom 

action research  yaitu suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah 

tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara 

bersamaan. Penelitian ini tediri dari dua siklus terhadap 20 siswa. Setiap siklus 

terdiri dari empat tahap, yaitu plan (perencanaan), act (tindakan), observe 

(pengamatan), dan reflect (refleksi). Pengumpulan data dilakukan dengan 

observasi, wawancara, tes dan dokumentasi.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan 

menggunakan media Flash Card dalam proses pembelajaran bahasa Arab dapat 

meningkatkan prestasi belajar bahasa Arab  kelas V B SD Muhammadiyah Pakel 

Program Plus Umbulharjo Yogyakarta yang terjadi dalam dua siklus. Dari hasil 

analisis data, kesimpulan yang diperoleh dari pengkajian ini adalah nilai rata-rata 

kelas ulangan harian pra tindakan yaitu 61, nilai rata-rata kelas pada ulangan 

harian pada siklus I yaitu 79,75, dan siklus II yaitu 91. Dari data tersebut dapat 

dilihat adanya peningkatan nilai rata-rata kelas antara ulangan harian pra tindakan 

dengan siklus I sebesar 18,75 dan peningkatan nilai rata-rata ulangan harian antara 

siklus I dengan siklus II sebesar 10,25. Sedangkan peningkatan nilai rata-rata 

kelas antara ulangan harian pra tindakan dengan siklus II yaitu 29. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan media 

Flash Card dalam proses pembelajaran bahasa Arab dapat meningkatkan prestasi 

belajar bahasa Arab  kelas V B SD Muhammadiyah Pakel Program Plus 

Umbulharjo Yogyakarta. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan 

pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987. 

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut: 

A. Konsonan 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

 Alif  Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 

 Ba  b Be  

 Ta  t Te  

 ṣa ṡ Es (dengan titik di atas) 

 Jim  j Je 

 ḥa  ḥ Ha (dengan titik di bawah) 

 Kha  kh Ka dan ha 

 Dal  d De  

 żal ż Zet (dengan titik di atas) 

 Ra  r Er  

 Zai  z Zet 

 Sin  s Es 

 Syin  sy Es dan ye 

 ṣad ṣ  Es (dengan titik di bawah) 

 ḍ ḍ De (dengan titik di bawah) 

 ṭa ṭ Te (dengan titik di bawah) 

 ẓa ẓ Zet (dengan titik di 

bawah) 

 ‘ain ....’.... Koma terbalik di atas 

 Gain  g Ge  

 Fa  f Ef 

 Qaf  q Ki 

 Kaf  k Ka  

 Lam  l El 

 Mim  m Em 
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 Nun  n En 

 Wau  w We 

 Ha  h Ha 

 Hamzah  ..’.. Apostrof 

 Ya  y Ye  

 

B. Vokal  

1. Vokal Tunggal 

Tanda  Nama  Huruf Latin Nama  

 Fatḥah  a A 

 Kasrah i I 

 ḍammah u U 

 

Contoh: 

 : fa’ala 

 : żukira 

 

2. Vokal Rangkap 

Tanda dan Huruf Nama  Gabungan Huruf Nama 

 Fatḥah dan ya ai a dan i 

 Fatḥah dan wau au a dan u 

 

Contoh: 

 : kaifa 

 : haula 

 

3. Maddah  

Harkat dan 

huruf 

Nama  Huruf dan 

Tanda 

Nama  

 Fatḥah dan alif atau 

ya 

ā a dan garis di atas 

 Kasrah dan ya ȋ i dan garis di atas 

 ḍammah dan wau ū u dan garis di atas 
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Contoh: 

 : qāla 

 : ramā 

 : qȋla 

 : yaqūlū 

 

4. Ta Marbuṭah 

a. Ta Marbuṭah Hidup 

Ta marbuṭah yang hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah dan 

ḍammah, transliterasinya adalah huruf t. 

Contoh: 

 : madrasatun 

b. Ta Marbuṭah Mati 

Ta marbuṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 

transliterasinya adalah huruf h. 

Contoh: 

 : riḥlah 

c. Ta Marbuṭah yang terletak pada akhir kata dan diikuti oleh kata 

yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata 

tersebut dipisah maka transliterasi ta marbuṭah tersebut adalah 

huruf h. 

Contoh: 

 : rauḍah al-aṭfāl 

 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab di lambangkan dengan 

tanda (). Transliterasi tanda syaddah atau tasydid adalah berupa dua 

huruf yang sama dari huruf yang diberi syaddah tersebut. 
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Contoh: 

 : rabbanā 

 

6. Kata Sandang Alif dan Lam 

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah 

Contoh: 

 : asy-syams 

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah  

Contoh: 

 : al-qamaru 

 

7. Hamzah 

a. Hamzah di awal 

Contoh: 

 : umirtu 

b. Hamzah di tengah 

Contoh: 

 : ta’khużūna 

c. Hamzah di akhir 

Contoh: 

  syai’un 

 

8. Penulisan Kata 

Pada dasarnya penulisan setiap kata, baik fi’il, isim maupun huruf ditulis 

terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab 

yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau 

harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata 

tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa 

pula dirangkaikan. 
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Contoh: 

  : - Fa aufū al-kaila wa al-mȋzāna 

- Fa auful-kaila wal-mȋzāna 

 

9. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang 

berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan 

huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu 

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital 

tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang. 

Contoh: 

  Wa mā Muḥammadun illā rasūlun. 

  



xvii 
 

KATA PENGANTAR 

 

 

 

 
 

Alhamdulillah, segala puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT 

yang telah memberikan segalanya sehingga penyusun mampu menyelesaikan 

penulisan skripsi ini walaupun dengan begitu banyak hambatan dan rintangan 

dalam prosesnya. Sholawat serta salam tak lupa tercurahkan ke pangkuan 

Rasulullah SAW, suri tauladan terbaik, semoga kita termasuk ke dalam umatnya 

yang mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak, amin.   

Penulisan skripsi berjudul “Implementasi Media Flash Card Dalam 

Meningkatkan Prestasi Belajar Bahasa Arab Siswa Kelas V B SD Muhammadiyah 

Pakel Program Plus Umbulharjo Yogyakarta Tahun Ajaran 2012/2013” ini 

merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi di Jurusan Pendidikan Bahasa 

Arab Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

Dalam penyelesaian tugas akhir ini, penyusun banyak sekali mendapatkan 

bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk 

itu dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Bapak Dr. Hamruni, M. Si., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 



xviii 
 

2. Ketua dan Sekertaris Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan 

keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

3. Bapak Drs. Ahmad Rodli, M.Si selaku pembimbing yang telah mencurahkan 

kesabaran dan ketekunannya dalam meluangkan waktu, tenaga, serta fikir 

guna memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berarti dalam 

penyusunan dan penyelesaian skripsi.  

4. Dr. Radjasa Muktasim, M.Si , selaku Penasehat Akademik, yang telah banyak 

memberikan masukan dan saran yang berguna selama penulis menempuh 

program Strata Satu (S1) di Jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah bersedia melayani para 

mahasiswa dengan segenap hati. 

6. Ibu Menik Kamriana S.Ag, selaku Kepala SD Muhammadiyah Pakel Program 

Plus Umbulharjo Yogyakarta. 

7. Ibu Muthmainah S.S, selaku guru bahasa Arab kelas V B, beserta para Bapak 

dan Ibu guru dan seluruh karyawan SD Muhammadiyah Pakel Program Plus 

Umbulharjo Yogyakarta, yang sudah bersedia meluangkan waktu dan tenaga 

untuk membantu penulis selama penelitian. 

8. Siswa kelas V B SD Muhammadiyah Pakel Program Plus Umbulharjo 

Yogyakarta tahun ajaran 2012/2013 yang telah ikhlas dan antusias untuk 

bekerjasama dengan peneliti dalam penyusunan skripsi ini. 



xix 
 

9. Seluruh keluarga besar SD Muhammadiyah Pakel Program Plus Umbulharjo 

Yogyakarta dengan begitu hangatnya telah menerima kami bergabung di 

lingkungan sekolah tercinta.   

10. Bapak Mardzuki S.Pdi, Ibu Ngailatul Maidah, serta adik-adikku Auliya 

Firdausia Puteri, Trio Agung Wahyono, Rizqi Maulidia Peteri dan Hafid Arif 

Rahman, yang tidak pernah lelah memanjatkan do’a, memberikan motivasi, 

dukungan moril maupun materiil dalam menjalani setiap jejak langkahku 

dalam menggapai segala mimpi dan cita-cita. 

11. Ayunda Bakery serta Helmy Fauzi Awaliyah yang selalu membangkitkan 

motivasi dan memberikan dukungan moril maupun materiil dan selalu 

memupuk semangat dari awal penulisan skripsi ini. 

12. Teman- teman PBA’09 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang tidak bisa 

penulis sebutkan satu persatu.  

13. Teman-teman PPL-KKN Integratif: yang telah memberikan motivasi dan 

semangat untuk terus maju, terimakasih atas persaudaraan yang indah ini. 

Penulis hanya bisa mendoakan semoga bantuan, arahan, bimbingan, 

dorongan, dan pelayanan yang baik tersebut mendapatkan pahala yang setimpal 

dari Allah SWT, amiin. 

      Yogyakarta, 16 April 2013 

    Penyusun, 

 

 

Miftakhul Falah Islami 

        NIM. 09420169 



xx 
 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL  .....................................................................................  i 

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN  .................................................  ii 

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR  .......................  iii 

HALAMAN PERBAIKAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR .............................  iv 

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR .........................  vii 

HALAMAN MOTTO  ...................................................................................  viii 

HALAMAN PERSEMBAHAN ....................................................................  ix 

HALAMAN ABSTRAK  ...............................................................................  x 

HALAMAN ABSTRAK ARAB  ...................................................................  xi 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN  ........................................  xii 

KATA PENGANTAR  ...................................................................................  xvii 

DAFTAR ISI    .........................................................................................  xx 

DAFTAR TABEL  .........................................................................................  xxii 

DAFTAR GAMBAR  .....................................................................................  xxiii 

DAFTAR LAMPIRAN  .................................................................................  xxiv 

 

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................  1 

A. Latar Belakang Masalah ...........................................................  1 

B. Rumusan Masalah ....................................................................  6 

C. Tujuan Penelitian ......................................................................  7 

D. Manfaat Penelitian ............................................................... ....  7 

E. Kajian Pustaka ..........................................................................  8 

F. Landasan Teori .........................................................................  10  

G. Metode Penelitian .....................................................................  23 

H. Indikator Keberhasilan .............................................................  31 

I. Sistematika Penulisan ...............................................................  31 

 

BAB II GAMBARAN UMUM  SD MUHAMMADIYAH PAKEL 

PROGRAM PLUS UMBULHARJO YOGYAKARTA  .........  33  

A. Letak Geografis ........................................................................  33 

B. Sejarah Singkat .........................................................................  34 

C. Tujuan Pendidikan....................................................................  37 

D. Visi dan Misi ............................................................................  38 

E. Struktur Organisasi ...................................................................  39 



xxi 
 

F. Guru Dan Karyawan .................................................................  42 

G. Keadaan Sarana dan Prasarana  ................................................  44 

 

BAB III EFEKTIFITAS MEDIA FLASH CARD DALAM 

MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR BAHASA 

ARAB ...........................................................................................  47 

A. Pelaksanaan Penggunaan Media Flash Card Dalam Pelajaran 

Bahasa Arab..............................................................................   47 

1. Hasil Observasi pra tindakan  .........................................  47 

2. Pelaksanaan penelitian tindakan kelas.............................  52 

a. Deskripsi Hasil Penelitian Siklus I...........................  53 

a. Perencanaan ......................................................  53 

b. Pelaksanaan .......................................................  55 

c. Pengamatan  ......................................................  64 

d. Refleksi  ............................................................  66 

b. Deskripsi Hasil Penelitian Siklus II .........................  68 

1) Perencanaan  .....................................................  68 

2) Pelaksanaan .......................................................  70 

3) Pengamatan  ......................................................  80 

4) Refleksi  ............................................................  82 

B. Peningkatan Prestasi Belajar Bahasa Arab Dengan Media 

Flash Card ................................................................................  84 

 

BAB IV    PENUTUP .....................................................................................  97 

A. Kesimpulan ...........................................................................  97 

B. Saran-saran ............................................................................  98 

C. Kata Penutup  ........................................................................  99 

 

DAFTAR PUSTAKA  ....................................................................................  100 

LAMPIRAN-LAMPIRAN  



xxii 
 

DAFTAR TABEL 

 

Tabel 1 : Daftar guru dan karyawan SD Muhammadiyah Pakel Program 

Plus Umbulharjo Yogyakarta ........................................................  42 

Tabel 2 : Jadwal Pengamatan Pra Tindakan .................................................  47 

Tabel 3 : Daftar Nilai Ulangan Harian Kelas V B (Selasa, 25 September 

2012)  .............................................................................................  51 

Tabel 4 : Jadwal  pelaksanaan  Penelitian  Tindakan  Kelas  V  B  SD 

Muhammadiyah Pakel Program Plus Umbulharjo Yogyakarta ....  53 

Tabel 5 : Daftar kosakata materi  (Guru) ..............................................  57 

Tabel 6 : Daftar Nilai Ulangan Harian Siswa Kelas V B (Selasa,22 Januari 

2013)  .............................................................................................  63 

Tabel 7 : Bentuk Permasalahan Dari Hasil Refleksi Siklus I serta Rencana 

Pemecahannya ...............................................................................  67 

Tabel 8 : Daftar kosakata materi  (Pelajaran) .......................................  72 

Tabel 9 : Daftar  ḍ āmir li al-tamlîk  (kata ganti kepemilikan),  ḍ āmir li 

al-tamlîk (kata ganti kepemilikan) dan artinya .............................  74 

Tabel 10  : Daftar Nilai Ulangan Harian siklus II siswa kelas V B (Selasa, 5 

Maret 2013)  ..................................................................................  79 

Tabel 11   : Nilai Ulangan Harian siklus I .......................................................  87 

Tabel 12   : Nilai Ulangan Harian Pra Tindakan ..............................................  89 

Tabel 13   : Nilai Ulangan Harian Siklus II .....................................................  92 

  



xxiii 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 1 : Kedudukan Media Dalam Penyampaian Pesan Pembelajaran .  10 

Gambar 2 : Spiral Penelitian Tindakan Kelas  .............................................  24 

Gambar 3 : Struktur Organisasi SD Muhammadiyah Pakel Program Plus .   40 

Gambar 4 : Grafik Nilai ulangan harian siklus I ..........................................  88 

Gambar 5 : Grafik Nilai Ulangan Harian Pra Tindakan ..............................  90 

Gambar 6 : Grafik  Nilai  Siswa  Pada Ulangan Harian Pra Tindakan Dan 

Siklus I ......................................................................................  91 

Gambar 7 : Grafik Nilai Ulangan Harian Siklus II ......................................  93 

Gambar 8 : Grafik Nilai Ulangan Harian Siklus I Dan Siklus II .................  94 

Gambar 9 : Grafik  Rekapitulasi  Nilai  Rata-rata  Ulangan  Harian  Pra 

Tindakan, Siklus I dan siklus II ................................................  96 

  



xxiv 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

Lampiran 1  : Instrumen Pengumpulan Data 

Lampiran 2  : Pedoman Wawancara 

Lampiran 3    : Catatan Lapangan 

Lampiran 4   : Format Observasi Penelitian 

Lampiran 5   : Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Lampiran 6  : Materi Pelajaran siklus I dab siklus II 

Lampiran 7  : Soal tes ulangan harian 

Lampiran 8   : Nilai tes ulangan harian pra tindakan, siklus Idan siklus II 

Lampiran 9   : Surat Bukti Seminar Proposal 

Lampiran 10  : Kartu Bimbingan Skripsi 

Lampiran 11  : Surat izin Penelitian Gubernur 

Lampiran 12 : Surat   Izin  Penelitian  SD  Muhammadiyah Pakel Program      

Plus Umbulharjo Yogyakarta 

Lampiran 13  : Sertifikat TOEC 

Lampiran 14  : Sertifikat IKLA 

Lampiran 15  : Sertifikat ICT 

Lampiran 16  : Sertifikat PPL-KKN 

Lampiran 17  : Sertifikat SOSPEM 

Lampiran 18  : Curiculum Vitae 

Lampiran 19  : Gambar media Flash Card 

Lampiran 20  : Dokumentasi Penelitian 

 



1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa asing yang banyak dipelajari 

oleh masyarakat Indonesia. Namun dalam prosesnya, tak sedikit yang 

menganggap bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang rumit dan sulit untuk 

dipelajari. Bahkan beberapa menganggap 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 adanya kajian tentang pembelajaran bahasa Arab yang tepat bagi 

orang-orang non-Arab. Dalam keseluruhan proses pendidikan (di sekolah atau 

madrasah), kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok, ini berarti 

berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak tergantung bagaimana 

proses belajar yang dialami oleh murid sebagai anak didik.
1
 

Guru sebagai pendidik ataupun pengajar merupakan salah satu faktor 

penentu kesuksesan setiap usaha pendidikan. Karena, fungsi atau peran penting 

guru dalam proses belajar mengajar ialah sebagai “director of learning” 

(direktur belajar). Artinya, setiap guru diharapkan untuk pandai-pandai 

mengarahkan kegiatan belajar siswa agar mencapai keberhasilan belajar 

(kinerja akademik) sebagaimana yang telah ditetapkan dalam sasaran kegiatan 

proses belajar mengajar. Dengan demikian, semakain jelaslah bahwa peranan 

                                                           
1 

Abu Ahmadi dan Widodo Supriyono, Psikologi Belajar, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991) 

hlm. 14. 
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guru dalam dunia moderen seperti sekarang ini semakain meningkat dari 

sekedar pengajar menjadi direktur belajar. Konsekwensinya, tugas dan 

tanggungjawab guru pun semakin lebih komples dan berat pula. 

Perluasan tugas dan tanggungjawab guru tersebut membawa 

konsekwensi timbulnya fungsi-fungsi khusus yang menjadi bagian integral 

(menyatu) dalam kompetensi profesionalisme keguruan yang disandang oleh 

para guru. Menurut Gagne, fungsi seorang guru sebagai designer of instruction 

(perancang pengajaran), manager of instruction (pengelola pengajaran), dan 

evaluator of learning (penilai prestasi belajar siswa).
2
 Oleh karena itu, seorang 

guru dituntut untuk mempunyai berbagai keterampilan yang mendukung 

tugasnya dalam mengajar. Salah satu keterampilan tersebut adalah bagaimana 

seorang guru dapat menggunakan media pembelajaran
3
 

Terkait dengan penggunaan media, pepatah Cina mengungkapkan: “saya 

dengar saya lupa, saya lihat saya ingat, saya kerjakan saya mengerti”. Ini 

berarti semakin banyak indera komunikan yang diterapkan oleh sinyal 

informasi, semakin banyak pula pesan yang banyak diserap. Dengan demikian, 

penggunaan media yang berfariasi merupakan salah satu upaya yang tepat 

untuk meningkatkan keberhasilan kegiatan belajar dan pembelajaran.
4
 

                                                           
2
 Muhibbin Syah, Pesikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru, (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2006) hlm. 250 

 
3 

Syaiful Bahri Djamarah Dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2006), hlm. 164. 

 
4 

Abdorrakhman Gintings, Esensi Praktis Belajar Dan pembelajaran, (Bandung: 

Humaniora, 2010), hlm. 140.  



3 
 

Kehadiran media pembelajaran mempunyai arti dan makna yang cukup 

penting dalam proses belajar mengajar. Karena dalam kegiatan tersebut ketidak 

jelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media 

sebagai perantara. Kerumitan bahan yang akan disampaikan kepada peserta 

didik dapat disederhanakan dengan bantuan media. Media dapat mewakili apa 

yang kurang mampu guru ucapkan melalui kata atau kalimat tertentu. Bahkan 

keabstrakan bahan dapat dikonkritkan dengan kehadiran media. Dengan 

demikian, peserta didik akan lebih mudah mencerna materi pembelajaran 

daripada tanpa bantuan media.
5 

Selain hal tersebut, salah satu alasan yang 

menjadikan kehadiran media penting dalam proses belajar mengajar adalah 

berkenaan dengan taraf  berfikir siswa. Taraf berfikir manusia mengikuti taraf 

perkembangan, dimulai dari taraf berfikir konkret menuju ke abstrak, dimulai 

dari berfikir sederhana ke komplek.
6
  

Kedudukan media pengajaran ada dalam komponen metode mengajar 

sebagai salah satu upaya untuk mempertinggi proses interaksi siswa dengan 

lingkungan belajarnya. Oleh sebab itu, fungsi utama dari media pengajaran 

adalah sebagai alat bantu mengajar, yakni menunjang penggunaan metode 

mengajar yang dipergunakan guru. Melalui penggunaan media pengajaran 

diharapkan dapat mempertinggi kualitas hasil belajar siswa. Beberapa jenis 

media yang bisa digunakan dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran dapat 

                                                           
5 

Syaiful Bahri Djamarah Dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar, (Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2006), hlm. 136-137 

 
6 

Nana Sudjana Dan Ahmad Rifai, Media Pengajaran: penggunaan dan penggunaan 

(Bandung: Sinar Baru Al Gensindo, 2005), hlm. 3 
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digolongkan menjadi media grafis, media fotografis, media tigadimensi, media 

proyeksi. Media audio dan media sebagai media pengajaran.
7
 

Dengan menggunakan media Gambar (visual) pengalaman belajar yang 

diperoleh siswa akan semakin bertambah. Siswa tidak hanya mendapat 

keterangan berupa kata-kata tapi mendapat pengalaman nyata dari visual yang 

ditampilkan. Amir Hamzah Sulaeman menyebutkan bahwa alat-alat visual 

tidak saja menghasilkan cara belajar yang efektif dalam waktu singkat, tetapi 

apa yang diterima melalui alat-alat visual lebih lama dan lebih baik tinggal 

dalam ingatan.
8
 Sebuah penelitian mengemukakan bahwa pengetahuan 

seseorang melalui penglihatan 83% lebih besar daripada 11% melalui 

pendengaran. Sedangkan kemampuan daya ingat sebesar 50% dari penglihatan 

dan 20% dari pendengaran.
9
 

Berangkat dari pentingnya media dalam pengajaran bahasa Arab untuk 

mempermudah, memperjelas serta memperkuat pemahaman serta ingatan siswa 

terhadap apa yang telah diperolehnya, maka peneliti terdorong untuk 

mengadakan penelitian mengenai media Flash card utamanya dalam 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal tersebut peneliti anggap penting 

karena pada saat peneliti melakukan PPL-KKN Integratif UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta selama 3 bulan di SD Muhammadiyah Pakel Program Plus 

                                                           
7
 Nana Sudjana dan Ahmad Rivai, Media Pengajaran (Penggunaan Dan Pembuatannya), 

(Bandung: CV Sinar Baru, 1990), hlm. 7 

 
8

Amir Hamzah Sulaeman, Media Audio-Visual, (Jakarta: PT Gramedia,1988), hlm 18 

 
9
 Galih Katon Irawanto, “Pemanfaatan Media Komputer Sebagai Upaya Meningkatkan 

Prestasi Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Fikih Di Kelas VIII B MTsN Maguwoharjo”. Skipsi 

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009. hlm. 3 
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Umbulharjo Yogyakarta peneliti menjumpai belum adanya penggunaan media 

Flash card dalam proses pembelajaran dan prestasi belajar bahasa Arab yang 

masih berada di bawah  standar yang telah ditargetkan. Utamanya pada siswa 

kelas V B. 
10

 

Hal tersebut dikuatkan oleh beberapa data yang berkaitan dengan perihal 

di atas. Diantaranya nilai rata-rata pada semester pertama kelas IV B hanya 

38.00 dan daya serap 38% dari 24 siswa.
11

 Adapun pada semester ke-II atau 

pada semester kenaikan kelas juga tidak jauh hasilnya dari semester pertama, 

yaitu nilai rata-rata matapelajaran bahasa Arab 35,14 dan daya serap 35% dari 

24 siswa yang ada.
12

 Berdasarkan fenomena tersebut, alternatif solusi yang 

dapat dilakukan adalah peneliti menawarkan sebuah media pembelajaran yang 

lebih menarik bagi siswa yaitu pembelajaran dengan menggunakan media. 

Utamanya pada media Flash Card. Media Flash Card adalah sebuah kartu 

bergambar yang digunakan dengan cara ditunjukkan secara cepat. Pada 

penggunaannya Flash Card tidak hanya sebagai media pembelajaran, akan 

tetapi bisa dimainkan pula. Sehingga hal tersebut dapat menjadikan siswa 

merasa senang, tidak bosan, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan 

belajar dan bahkan  membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa 

                                                           
10

 Hasil wawancara dengan Ibu Mutmainah, S.S selaku guru pengampu mata pelajaran 

bahasa Arab di kelas V B SD Muhammadiyah Pakel Program Plus Umbulharjo Yogyakarta pada 

hari sabtu, 11 Agustus 2012 di kelas V A 

 
11

 Analisis hasil evaluasi ulangan umum semester I tahun ajaran 2011/2012 kelas IV B 

SD Muhammadiyah Pakel Program Plus pada tanggal 17 Desember 2011. 

 
12

 Analisis hasil evaluasi ulangan umum semester II tahun ajaran 2011/2012 kelas IV B 

SD Muhammadiyah Pakel Program Plus pada tanggal 29 Juni 2012. 
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dalam mempelajari bahasa Arab dalam mengikuti pelajaran, sehingga 

diharapkan akan berimplikasi pada meningkatnya prestasi belajar bahasa Arab. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti memiliki keinginan untuk 

melakukan penelitian berbentuk kajian penelitian tindakan kelas dengan judul 

“Implementasi Media Flash Card Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar 

Bahasa Arab Siswa kelas V B SD Muhammadiyah Pakel Program Plus 

Umbulharjo Yogyakarta Tahun Ajaran 2012/2013”. 

 

B. Rumusan masalah 

Mengingat keterbatasan kemampuan dan waktu yang dimiliki oleh 

peneliti, maka penelitian skripsi ini akan difokuskan pada “Bagaimana 

penerapan media Flash Card dalam peningkatan prestasi belajar bahasa Arab  

siswa kelas V B SD Muhammadiyah Pakel Program Plus Umbulharjo 

Yogyakarta Tahun Ajaran 2012/2013” 

Dari pembatasan masalah di atas, selanjutnya dijabarkan menjadi 

rumusan masalah: 

1. Apakah penerapan media Flash Card dapat meningkatkan prestasi 

belajar bahasa Arab siswa kelas V B SD Muhammadiyah Pakel Program 

Plus Umbulharjo Yogyakarta? 

2. Bagaimana peningkatan prestasi bahasa Arab siswa kelas V B SD 

Muhammadiyah Pakel Program Plus Umbulharjo Yogyakarta setelah 

diterapkannya media Flash Card ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui apakah penerapan Flash Card dapat meningkatkan 

prestasi belajar bahasa Arab siswa kelas V B SD Muhammadiyah Pakel 

Program Plus Umbulharjo Yogyakarta. 

2. Untuk mengetahui peningkatan prestasi bahasa Arab siswa kelas V B SD 

Muhammadiyah Pakel Program Plus Pakel Umbulharjo Yogyakarta 

setelah diterapkannya media Flash Card. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan keilmuan 

dalam pengembangan pendidikan dan pengajaran dan dapat dijadikan 

bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya.  

2. Manfaat Praktis 

a.  Bagi Lembaga 

Penerapan media Flash Card dapat dijadikan bahan pertimbangan 

atau pijakan bagi lembaga sekaligus sebagai kerangka acuan dalam 

mengembangkan hal-hal yang berkaitan dengan pengajaran bahasa 

Arab yang lebih baik. 

b.  Bagi Guru 

Penerapan media Flash Card diharapkan akan lebih mempermudah 

para guru dalam mengajarkan atau menyampaikan mata pelajaran dan 
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mengarahkan siswa khususnya terhadap siswa yang tidak serius dalam 

kegiatan belajar mengajar. 

c.  Bagi Siswa  

Dengan media Flash Card yang diterapkan oleh guru diharapkan 

siswa lebih siap dalam menerima pelajaran dan mengikuti proses 

belajar mengajar dengan baik, khususnya mata pelajaran bahasa Arab 

sehingga siswa dapat mengembangkan daya berfikirnya dan 

menerima materi dengan baik. 

d.  Bagi Peneliti 

Penggunaan media Flash Card  akan mempermudah peneliti dalam 

mengetahui sejauh mana kemampuan siswa terhadap materi mata 

pelajaran bahasa Arab yang telah diberikan serta  tanggung jawab 

siswa terhadap tugas mata pelajaran bahasa Arab dan menambah 

wawasan bagi calon guru 

 

E. Kajian Pustaka 

Setelah melakukan penelusuran terhadap berbagai literatur hasil 

penelitian yang relevan, peneliti menemukan beberapa tulisan yang terkait 

dengan tema yang penulis angkat. Diantaranya adalah: 

Pertama, skripsi saudara Khodhroul Firdaus yang berjudul “Efektifitas 

Permainan Flash Card Dalam Meningkatkan Kemempuan Membaca Anak 

Prasekolah Di TK Sunan Pandan Aran Ngaglik Sleman Yogyakarta”, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penggunaan media Flash Card dapat 
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meningkatkan kemampuan membaca pada TK, khususnya di TK Pandan Aran 

Ngaglik Sleman Yogyakarta. 

Kedua, skripsi saudara Widi Astuti yang berjudul “Pengaruh Media 

Flash Card Untuk Meningkatkan Perbendaharaan Kosakata Bahasa Arab 

Siswa Kelas VII A MTs Muhammadiyah 07 Klego Boyolali Tahun Ajaran 

2011/2012” hasil penelitian menyimpulkan bahwa media Flash Card 

mempunyai pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan perbendaharaan 

kosakata bahasa Arab siswa kelas VII A MTs Muhammadiyah Klego Boyolali. 

Ketiga, skipsi saudara Khadziq Maarif  yang berjudul “Pemanfaatan 

Media Flash Card Untuk Meningkatkann Pemahaman Huruf Hijaiyah Pada 

Siswa Paud Kelompok A1 TT BA Aisyiyah Kalinegoro Mertoyudan Magelang 

Tahun Ajaran 2011/2012” hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemanfaatan 

media Flash Card menjadikan proses pembelajaran lebih menyenangkan dan 

mudah dipahami oleh siswa ditandai dengan ketertarikan siswa ketika 

mengikuti pembelajaran dan dengan diterapkannya media Flash Card 

menjadikan proses pembelajaran lebih berpusat pada siswa. 

Keempat. Skripsi saudari Annis Kurniawati yang berjudul “Peran 

Penggunaan Media Flash Card Dalam Penguasaan Kosakata Bahasa Inggris 

(Vocabulary) pada Materi Family Kelas I di MIN Yogyakarta”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa penggunaan Flash Card dapat lebih efektif 

dalam pengajaran penguasaan kosakata bahasa Inggris (vocabulary) pada 

materi Family kelas I di MIN Yogyakarta daripada tidak menggunakan media 

sama sekali. 
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F. LANDASAN TEORI 

1. Media Pembelajaran 

a Pengertian Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin dan merupakan bentuk jamak 

dari kata medium, yang secara harfiyah berarti peranan atau pengantar. 

Di dalam bahasa Arab sering kita sebut dengan (  ) yang bermakna 

perantara. Media menurut Gagne (1970) dalam buku karangan Azhar 

Arsyad yang berjudul Media pembelajaran. Media  merupakan jenis 

komponen dalam lingkungan siswa yang dapat merangsang untuk 

belajar. Sedangkan media menurut Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan 

Zain adalah alat bantu yang dapat dijadikan sebagi penyalur pesan guna 

mencapai tujuan pengajaran. 

Gambar 1 
Kedudukan Media Dalam Penyampaian Pesan Pembelajaran. 

 

 

Dalam proses pembelajaran guru merupakan seorang yang 

menyampaikan pesan pembelajaran, sedangkan siswa sebagai obyek 

penerima pesan pembelajaran tersebut. Maka dalam proses pengajaran 

kehadiran media sangat di perlukan, karena dalam kegiatan tersebut 

ketidak jelasan bahan yang disampaikan dapat dibantu dengan 

Guru MEDIA Siswa Pembelajaran
Pesan

 Pembelajaran
Pesan

Pengaruh Sarana, Prasarana, Dan Faktor Lingkungan Lainnya
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menghadirkan media sebagai perantara. Kerumitan bahan yang akan 

disampaikan kepada peserta didik dapat disederhanakan dengan 

bantuan media. Media dapat mewakili apa yang kurang mampu guru 

ucapkan melalui kata atau kalimat tertentu. Bahkan keabstrakan bahan 

dapat dikonkritkan dengan kehadiran media. Dengan demikian, peserta 

didik akan lebih mudah mencerna materi pembelajaran daripada tanpa 

bantuan media.13 
 Sehingga karenanya pesan yang disampaikan oleh 

guru bisa tersampaikan dengan baik oleh peserta didik dan sesuai 

dengan tujuannya. 

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa media 

pembelajaran adalah sesuatu yang bersifat menyalurkan pesan 

pembelajaran kepada penerima pesan dan dapat merangsang pikiran , 

perasaan, dan kemauan anak didik dalam proses pembelajaran demi 

tercapainya tujuan proses belajar mengajar. 

b Macam-macam Media Pembelajaran 

Ditinjau dari segi penggunaan media dikaitkan dengan indera 

yang digunakan manusia untuk memperoleh pengetahuan, media 

diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu: 

1) Media Bashariyah ( media pandang/ visual) 

Media visual dapat berupa alat peraga yaitu; benda-benda 

alamiah, orang, dan kejadian; tiruan benda-benda alamiah, orang 

dan kejadian; dan gambar benda-benda alamiah, orang dan 

                                                           
13

 Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: PT 

Rineka Cipta, 2006), hlm 137. 
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kejadian. Media pandang lainnya adalah kartu dengan segala 

bentuknya, yang meliputi: 1) kartu huruf, 2) kartu kata, 3) kartu 

kalimat, serta 4) kartu gambar. 

Dalam konteks pembelajaran bahasa Arab, benda-benda 

tiruan dan gambar merupakan media yang cukup efektif untuk 

digunakan, terutama untuk pengenalan mufrodat dan pola kalimat. 

Penggunaan media dalam pengajaran bahasa bertitik tolak dari teori 

yang mengatakan bahwa totalitas persentase banyaknya ilmu 

pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang dimiliki oleh seseorang 

terbanyak dan tertinggi melalui indra lihat dan pengalaman 

langsung melakukan sendiri, sedangkan selebihnya melalui indera 

dengar dan indra lainnya. John M. Lannon mengemukakan bahwa 

media pengajaran khususnya alat-alat pandang dapat: 

a) Menarik minat siswa; 

b) Meningkatkan pengertian siswa; 

c) Memberikan data yang kuat/ terpercaya; 

d) Memadatkan informasi; 

e) Memudahkan menafsirkan data. 

Selain itu, media pengajaran juga dapat membagkitkan 

motivasi belajar serta memberikan stimulus bagi kemauan belajar. 

Hal ini seiring dengan apa yang dikemukakan oleh Prof. Mahmud 

Yunus  bahwasannya media pengajaran itu berpengaruh besar bagi 

indera dan lebih memudahkan (dapat menjamin) pemahaman 
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karena orang yang melihat tidak sama dengan orang yang hanya 

mendengar. 

2) Media sam’iyah ( dengar/ audio) 

Media audio yang dapat digunakan untuk pengajaran bahasa 

antara lain radio, tape recorder, dan laboratorium bahasa. 

3) Media Sam’iyyah- Bashariyah ( dengar-pandang / Audio Visual) 

Media pengajaran bahasa yang paling lengkap adalah media 

audiovisual, karena dengan media ini terjadi proses saling 

membantu antara indera dengar dan indera pandang. Yang 

termasuk media ini adalah televisi, VCD, Komputer dan Lab. 

c Manfaat Media Pembelajaran 

Media pengajaran dapat mempengaruhi prestasi belajar dalam 

proses pembelajarannya. Nana Sudjana dan Ahmad Rifai 

mengemukakan manfaat media pembelajaran yaitu:
 14

 

1) Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat 

menumbuhkan motifasi belajar. 

2) Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih 

dipahami oleh para siswa dan memungkinkan siswa menguasat 

tujuan pengajaran lebih baik. 

3) Metode mengajar akan lebih bervariasi, tidak semata-mata 

komunikasi verbal melalui penutura kata-kata oleh guru, sehingga 

                                                           
14

 Nana Sudjana, dan Ahmad Rifai,  Media Pengajaran: Penggunaan dan Pembuatannya, 

(Bandung: Sinar Baru Al Gensindo, 2005), hlm. 2. 
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siswa tidak bosan dan guru tidak kehabisan tenaga apalagi guru 

mengajar untuk setiap jam pengajaran. 

4) Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya 

mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti 

mengamati, melakukian, mendemonstrasikan dan lain-lain. 

Berdasarkan atas beberapa manfaat media pembelajaran, dapat 

disimpulkan bahwa penggunaan media dalam kegiatan belajar mengajar 

memiliki pengaruh yang besar terhadap alat-alat indera. Penggunaan 

media akan lebih menjamin terjadinya pemahaman dan retensi yang 

lebih baik terhadap isi pelajaran. Dengan aneka macam bentuk dan jenis 

media pembelajaran yang digunakan oleh guru menjadi sumber ilmu 

pengetahuan bagi siswa. Dalam menerangkan suatu benda, guru dapat 

membawa bendanya secara langsung kehadapan siswa di kelas. Dengan 

menghadirkan bendanya seiring dengan penjelasan mengenai benda itu 

dijadikan sebagai sumber belajar. 

Media pembelajaran juga mampu membangkitkan dan membawa 

pebelajar ke dalam suasana rasa senang dan gembira, dimana ada 

keterlibatan emosional dan mental. Tentu hal ini berpengaruh terhadap 

semangat mereka belajar dan kondisi pembelajaran yang lebih “hidup”, 

yang nantinya bermuara kepada peningkatan pemahaman pebelajar 

terhadap materi ajar. Jadi, sasaran akhir penggunaan media adalah 

untuk memudahkan belajar, bukan kemudahan mengajar, seperti 
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pendapat Gagne bahwasannya media sebagai komponen sumber belajar 

yang dapat merangsang siswa untuk belajar.  

Pengelompokkan media yang sudah ada pada saat ini dapat 

memperjelas perbedaan tujuan penggunaan, fungsi dan kemampuannya, 

sehingga bisa dijadikan pedoman dalam memilih media yang sesuai 

untuk suatu pembelajaran tertentu. Setiap jenis media memiliki 

karakteristiknya masing-masing yang khas, yang dikaitkan atau dilihat 

dari berbagai segi (misalnya dari segi ekonomisnya, lingkup sasaran 

yang dapat diliput, dan kemudahan kontrolnya oleh pemakai, menurut 

kemampuannya membangkitkan rangsangan seluruh alat indera, dan 

petunjuk penggunaannnya untuk mengatasi kondisi pembelajaran).     

2. Media Flash Card. 

Flash Card (kartu bergambar) adalah semacam kartu pengingat atau 

kartu yang diperlihatkan sekilas kepada siswa. Ukurannya fleksibel 

tergantung dengan besar kecilnya kelas. Jika kelas berukuran sedang 

biasanya memakai ukuran 25 x 20 cm. Kartu-kartu tersebut digambar atau 

ditulis atau diberi tanda untuk memberi petunjuk dan rangsangan bagi 

siswa berfikir atau melakukan sesuatu.
15

 

Biasanya Flash Card dibuat menggunakan kertas yang agak tebal, 

kaku, dan ukurannya A4. Flash Card memperlihatkan gambar atau tulisan 

kata-kata. Biasanya Flash Card terdiri atas perangkat yang dikelompokkan 

menurut jenis dan atau kelasnya. Misalnya, kelompok gambar makanan, 

                                                           
15

 Azhar Arsyad, Bahasa Dan Metode Pengajarannya: Beberapa Pokok Pikiran, 

(Yogyakarta: Pustaka belajar, 2010), hlm 87 
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buah-buahan, bentuk-bentuk angka, warna, alat rumah tangga, alat 

trasportasi dan lain sebagainya. Education Flash Card tersebut dimainkan 

dengan cara diperlihatkan kepada siswa dan dibacakan secara cepat, 

mungkin itu alasan mengapa dinamakan Flash Card (Flash = sekilas, 

dengan cepat). Tujuan dari metode Flash Card itu adalah melatih 

kemampuan otak kanan untuk mengingat gambar dan kata-kata, sehingga 

perbendaharaan kata dan kemampuan membaca siswa bisa dilatih dan 

ditingkatkan sejak usia dini dari Education Card. Flash Card ini 

merupakan terobosan baru di bidang Flash Card Baby Education 

membaca dengan mendaya gunakan kemampuan otak kanan untuk 

mengingat. Dasar dari Flash Card adalah melihat siswa menghafal 

asosiasi antara gambar dan kata-kata, sehingga ketika ia melihat kata-kata 

itu lagi dikemudian hari maka ia akan mengingat dan dapat 

mengucapkannya. 

Dengan Flash Card ini maka pembelajarna dapat diberikan kepada 

siswa sebagai sebuah permainan mengenal huruf dan kata-kata. Gambar-

gambar yang menyolok akan disukai, sehingga guru dapat mengajak 

mereka bergembira, bermain dan belajar dengan media yang sederhana.
16

 

Susanto Windura (2010) mengemukakan, Media ini sangat cocok 

didalam memahami kosakata bahasa asing (bahasa Arab) baru yakni kata 

yang belum diketahui artinya sehingga harus dirubah terlebih dahulu 

                                                           
16

 Widi Astuti, “Pengaruh Media Flash Card Untuk Meningkatkan Pembendaharaan Kosa 

Kata Bahasa Arab Siswa Kelas VII A Mts Muhammadiyah 07 Klego Boyolali, skipsi Pendidikan 

Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012, hal 14-15 
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menjadi bahasa otak, yaitu gambar. alasan Flash Card menjadi media 

pembelajaran yang sangat efektif dan menyenagkan adalah: 

a Asosiasi yang kuat antara bagian depan dan belakang. 

Bagian depan dan belakang kartu merupakan hubungan asosiasi yang 

kuat, baik hubungan sebab-akibat maupun yang lain. Eksklusivitas 

hubungan depan dan belakang ini akan menyebabkan daya tahan 

ingatan anak menjadi lebih lama. 

b Satu kartu = satu ide. 

Satu kartu Flash Card hanya berisi satu permasalahan atau satu ide. 

Dengan media ini maka membantu dalam memecah-mecah 

permasalahan yang banyak menjadi terurai satu persatu tanpa 

kehilangan benang merahnya. 

c Manajemen otak. 

Warna dan tips mengingatkannya menendakan kedua belah otak sudah 

terlibat secara aktif. 

d Mobilitas tinggi 

Flash Card mudah dibawa kemana-mana/ fleksibel, kemudahan ini 

menyebabkan anak merasa nyaman belajardimanapun berada. 

e Dapat dimainkan. 

Media Flash Card dapat dimainkan sambil belajar, baik sendiri 

maupun kelompok. Contoh permainannya adalah: 
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1) Tebak urut, dengan mengambil secara urut tumpukan kartu yang 

dipelajari kemudian menghitung Flash Card yang dijawab tepat 

dan beberapa yang kurang tepat. 

2) Tebak acak, tebak pasang, tebak pasang acak. 

Motode leitner (Leitner System) sebagai salah satu cara efektif 

dalam menggunakan media Flash Card, yakni dengan membagi tingkat 

kesulitan Flash Card menjadi 2 bagian: sulit dan mudah. Kemudian siswa 

berusaha menjawab semua Flash Card sesuai materi pelajaran dan bab 

yang dipelajari. Kemudian, Flash Card yang dirasa sulit atau salah 

menjawabnya dapat dimasukkan ke bagian kotak yang sulit begitu pula 

yang mudah. Setelah selesai satu putaran dimana seluruh Flash Card 

dengan aturan Flash Card yang ada di kotak sulit diulang lebih sering 

sampai siswa betul-betul mampu mengingat. 

Selain cara yang telah di paparkan di atas, media Flash Card dapat 

pula dipadukan dengan buku catatan, yakni sebagai berikut:
17

 

a Wajib membaca sumber asli yakni buku pelajaran yang dipelajari 

terlebih dahulu kemudian menggunakan Flash Card. 

b Kemudian siswa membaca Flash Card bagian depan terlebih dahulu, 

kemudian siswa harus dapat menjawab apa yang ditanyakan sesuai 

yang ada pada bagian belakangnya. 

c Siswa dapat menjawab atau menjelaskan lebih banyak dari apa yang 

tertera di halaman belakang Flash Card tersebut. 
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d Jika merasa kurang lengkap menjelaskannya, anak dapat melihat 

kembali buku catatan atau buku pelajaran sekolah untuk 

melengkapinya. 

e Setelah menjawab atau menerangkan, anak dapat melihat halaman 

belakang untuk mencocokkan atau mengetahui apakah jawabannya 

benar atau salah. 

f Sesekali beri siswa jeda baik dengan istirahat atau berganti dengan 

Flash Card subjek lain. 

g Jika terdapat informasi penting di buku catatan atau pelajaran sekolah 

yang belum dibuat Flash Card-nya, maka dapat segera ditambah 

dengan Flash Card yang baru. 

h Setelah menggunakan Flash Card, siswa wajib menutupnya dengan 

latihan soal yang ada di buku catatan atau cetak. 

i Melakukan pengulangan untuk mendapatkan efek ingatan jangka 

panjang dan permanen. 

3. Prestasi belajar bahasa Arab 

Prestasi belajar bahasa Arab adalah sebuah rangkaian kalimat yang 

terdiri dari tiga kata. Yakni: kata prestasi, belajar, dan bahasa Arab yang 

mempunyai arti berbeda-beda. Berikut akan peneliti paparkan pembahasan 

dari masing-masing kata tersebut. Prestasi berarti apa yang telah dicapai 

oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar.18 Sedangkan belajar adalah 

suatu proses memperoleh pemahaman serta cara menafsirkan dunia 

                                                           
18

 Thohirin, Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2005), hlm. 140 
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disekeliling peserta didik, seorang disebut belajar atau melakukan tindakan 

belajar apabila ia mengalami perubahan atau proses untuk menjadi lebih 

baik. Jadi seseorang yang telah atau sedang belajar akan mengalami suatu 

proses perubahan dalam dirinya.19 

“Prestasi belajar” adalah penguasaan pengetahuan atau keterampilan 

yang dikembangkan melalui mata pelajaran. Lazimnya ditunjukkan dengan 

nilai tes atau angka yang diberikan oleh Guru.
20

 Ada pendapat lain yang 

mengatakan bahwa prestasi belajar adalah penilaian hasil usaha kegiatan 

belajar yang dinyatakan dalam bentuk simbol, angka, huruf maupun 

kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang sudah dicapai oleh setiap 

anak dalam periode tertentu. Misalnya, tiap semester yang dinyatakan 

dalam raport. 
21

 

Sedangkan Bahasa Arab merupakan bahasa Agama, bahasa persatuan 

umat islam di seluruh dunia. Dengan bahasa inilah Al-Quran, kitab suci 

umat Islam diturunkan dan dengannya juga Nabi Muhammad SAW 

Melaksanakan risalahnya kepadamanusia.
22

 Pada lembaga pendidikan 

Islam, bahasa Arab merupakan suatu keniscayaan untuk diajarkan kepada 

peserta didik. Oleh karena itu bahasa Arab perlu dipelajari. 

                                                           
19

 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 

136-137 
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 Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 895 
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 Sutratinah Tirtonegoro, Anak Super Normal dan Program Pendidikan, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1984), hlm. 43 
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 Imam Badawi, Tata Bahasa Arab Tingkat Permulaan, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1987), 

hlm. 15 
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4. Peranan Media Flash Card  Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar. 

Merujuk kepada beberapa fungsi prestasi belajar, maka betapa 

pentingnya kita mengetahui prestasi belajar anak didik, baik secara 

perorangan maupun secara kelompok, sebab fungsi prestasi belajar tidak 

hanya sebagai indikator keberhasilan dalam bidang studi tertentu, tetapi 

juga sebagai indikator kualitas institusi pendidikan. Dan salah satu usaha 

untuk merealisasikan hal tersebut adalah dengan penggunaan media secara 

terintegrasi dalam proses belajar mengajar. Karena fungsi media dalam 

kegiatan tersebut disamping sebagai penyaji stimulus, informasi, sikap dan 

lain-lain juga untuk meningkatkan keserasian dalam penerimaan informasi. 

Dalam hal-hal tertentu media juga berfungsi untuk mengatur langkah-

langkah kemajuan serta untuk memberikan umpan balik.
23

 Seraya dengan 

hal itu Abdurrakhman Gintings (2010) berpendapat bahwa dengan 

menggunakan media  yang berfariasi merupakan salah satu upaya yang 

tepat untuk meningkatkan keberhasilan belajar dan pembelajaran. Hal 

tersebut dirasa penting karena Kehadiran media pembelajaran mempunyai 

arti dan makna yang cukup penting dalam proses belajar mengajar. Karena 

dalam kegiatan tersebut ketidak jelasan bahan yang disampaikan dapat 

dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara. Kerumitan bahan 

yang akan disampaikan kepada peserta didik dapat disederhanakan dengan 

bantuan media. Media dapat mewakili apa yang kurang mampu guru 

ucapkan melalui kata atau kalimat tertentu. Bahkan keabstrakan bahan 
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 H. Asynawir, M. Basyarudin Usman. Media Pembelajaran, (Ciputat Pers Jakarta, 

2002), hlm. 11 
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dapat dikonkritkan dengan kehadiran media. Dengan demikian, peserta 

didik akan lebih mudah mencerna materi pembelajaran daripada tanpa 

bantuan media.
 
Selain itu, salah satu alasan yang menjadikan kehadiran 

media penting dalam proses belajar mengajar adalah berkenaan dengan 

taraf  berfikir siswa. Taraf berfikir manusia mengikuti taraf perkembangan, 

dimulai dari taraf berfikir sederhana ke komplek. 

Dalam konteks ini peneliti memilih media Flash Card sebagai sarana 

yang tepat dalam mewujudkan perihal di atas dan sebagai solusi yang 

peneliti usung untuk menyelesaikan masalah yang melatarbelakangi 

penelitian ini. Media Flash Card peneliti pilih dikarenakan media Flash 

Card mempunyai fungsi dan memfaat yang lebih dibanding dengan media 

gambara yang lain. Diantaranya yaitu: mudah dalam pembuatan, mudah 

dibawa kemana-mana, praktis, mudah diingat dan menyenangkan. Dengan 

beberapa fungsi dan manfaat seperti yang telah dikemukakan di atas, 

dengannya diharapkan dapat mempertinggi proses interaksi guru-siswa, 

interaksi siswa dengan lingkungan belajar dan mempertinggi kualitas 

proses belajar mengajar. Yang pada akhirnya dapat mempengaruhi rasa 

keingintahuan akan materi yang akan diajarkan, membangkitkan motivasi 

dan rangsangan kegiatan belajar dan bahkan  membawa pengaruh-

pengaruh psikologis terhadap siswa dalam mempelajari bahasa Arab. 

Sehingga diharapkan akan berimplikasi terhadap prestasi yang akan 

dicapai dan yang lebih penting adalah tercapainya tujuan proses belajar 

mengajar dan kurikulum. 
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G. Metode Penelitian 

Yang dimaksud dengan metode penelitian adalah strategi umum yang 

dianut dalam pengumpulan dan analisis data yang diperlukan guna menjawab 

persoalan yang dihadapi.
24

 Metode penelitian ini merupakan rencana 

pemecahan bagi persoalan yang sedang diselidiki. Adapun metode yang di 

gunakan ini meliputi : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah PTK 

atau Classroom Action Research (CAR). PTK disini dilakukan atas tujuan 

untuk memperbaiki prestasi belajar siswa, sehingga PTK mempunyai 

manfaat yang sangat besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di 

kelas. Dengan adanya pelaksanaan PTK kesalahan dan kesulitan dalam 

proses pembelajaran akan dengan cepat dapat dianalisis dan didiagnosis, 

sehingga kesalahan dan kesulitan tersebut tidak berlarut-larut. Jika 

kesalahan dan kesulitan yang terjadi dapat segera diperbaiki, maka 

pembelajaran akan mudah dilaksanakan, menarik, dan prestasi belajar 

siswa diharapkan meningkat.  

Model penelitian tindakan kelas menurut Kemmis dan Mc Taggart 

terdiri dari: perencanaan (planning), tindakan (acting), pengamatan 

(observing), dan refleksi (reflecting). Keempat komponen tersebut  

merupakan langkah-langkah sebuah siklus sehingga Kemmis dan Mc 

Taggart menggabungkan tindakan dan pengamatan ini kemudian  
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 Dudung Hamdun et.al, Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Jurusan PBA Fakultas 

Tarbiyah, (Yogyakarta : Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006)  
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dijadikan sebagai dasar langkah berikutnya, yaitu refleksi. Dari hasil 

refleksi kemudan disusun sebuah modifikasi dalam bentuk tindakan dan 

pengamatan lagi, begitu seterusnya.
25

 Kemmis dan Taggart mendesain 

model kegiatan Penelitian Tindakan Kelas seperti pada gambar berikut: 

Gambar 2 

Spiral Penelitian Tindakan Kelas menurut Kemmis dan Mc. Taggart.
26

 

 

 

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut: 

a. Siklus 1 

1) Perencanaan (planning) 

Dalam tahap ini peneliti menetukan titik atau fokus peristiwa 

yang perlu mendapat perhatian khusus untuk diamati, kemudian 

membuat sebuah instrument penelitian untuk membantu peneliti 

merekam fakta yang terjadi selama tindakan berlangsung. 
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 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2006), hlm. 83 
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 Suharsimi Arikunto, Penelitian Tindakan Kelas, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 16 

Perencanaan 

Refleksi 

Pengamatan 

Pelaksanaan Siklus I 

Perencanaan 

Refleksi 

Pengamatan 

Pelaksanaan Siklus II 

Siklus selanjutnya? 
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2) Tindakan (acting) 

Tahap kedua adalah pelaksanaan yang merupakan 

implementasi atau penerapan isi rancangan, yaitu menggunakan 

tindakan kelas. Peneliti harus berusaha mentaati apa yang sudah 

dirumuskan dalam rancangan , tetapi juga harus berlaku wajar, 

tidak dibuat- buat. 

3) Pengamatan (observing) 

Pengamatan dilaksanakan oleh observer dan guru secara 

kolaboratif terhadap aktifitas kelas meliputi tindakan peserta didik, 

pengaruh tindakan (baik yang disengaja ataupun tidak), kendala, 

serta persoalan lain yang timbil kemudian menuliskannya dilembar 

observasi dan dicatatan lapangan. 

4) Refleksi (reflecting) 

Refleksi merupakan kegiatan untuk mengemukakan kembali 

apa yang sudah dilakukan. Peneliti dan guru berdiskusi mengenai 

hasil pengamatan tindakan yang telah dilaksanakan. Dari hasil 

refleksi, peneliti dan guru merencanakan perbaikan tindakan untuk 

siklus selanjutnya. 

b. Siklus 2 

Tindakan pada siklus 2, dilakukan berdasarkan perencanaan dan 

perbaikan dari hasil refleksi siklus 1, kemudian dilakukan refleksi untuk 

melihat sejauh mana perubahan yang terjadi melalui tindakan kedua.  
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2. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada semester II tahun ajaran 2012/2013 

bertempat di SD Muhammadiyah Pakel Program Plus Umbulharjo 

Yogyakarta. 

3. Penentuan Sumber Data 

Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam penelitian yaitu subjek 

penelitian dan objek penelitian. Subjek penelitian adalah sumber data 

penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang 

diteliti.
27

 Sedangkan objek penelitian adalah apa yang menjadi titik 

perhatian suatu penelitian.
28

 Adapun subjek dari penelitian ini adalah: 

a. Kepala sekolah/kepala TU, dijadikan sumber data mengenai gambaran 

umum madrasah. 

b. Guru mata pelajaran bahasa Arab kelas V B SD Muhammadiyah Pakel 

Program Plus Umbulharjo Yogyakarta. 

c. Siswa dijadikan sumber data untuk mengetahui prestasi belajar bahasa 

Arab dengan menggunakan media Flash Card. 

Sedangkan objek penelitian ini adalah penerapan media Flash Card 

dalam upaya peningkatan prestasi belajar bahasa Arab  siswa Kelas V B SD 

Muhammadiyah Pakel Program Plus Umbulharjo Yogyakarta. 
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4. Tehnik Pengumpulan Data  

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, maka peneliti melakukan 

tehnik pengmpulan data dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a Observasi 

Observasi adalah cara untuk mengadakan penilaian dengan jalan 

mengadakan pengamatan secara langsung dan sistematis. Data-data 

yang diperoleh dalam observasi itu dicatat dalam suatu catatan 

observasi. Kegiatan pencatatan dalam hal ini adalah merupakan 

bagian daripada kegiatan pengamatan
29

. Adapun bentuk observasi 

yang peneliti lakukan adalah observasi quasi partisipasi. Tehnik ini 

bertujuan untuk mengumpulkan data antara lain: mengamati lembaga 

sekolah, proses belajar mengajar bahasa Arab menggunakan media 

Flash card  tiap siklus dan sumber data yang lain. 

b Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang 

dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara (interviewer) dan 

terwawancara (interviewee)
30

. Metode ini digunakan untuk 

memperoleh data proses belajar pembelajaran bahas Arab. Baik 

sebelum dan sesudah menggunakan media Flash card, manfaat dan 

hambatan yang dialami dalam proses pembelajaran bahasa Arab 
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dengan menggunakan media Flash card, tingkat pemahaman siswa 

dan lain sebagainya. 

c Dokumentasi  

Metode ini digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau 

variable yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, 

prestasi, notulen rapat, dan sebagainya.
31

 

Dokumentasi ini peniliti gunakan untuk mengetahui tentang 

stuktur organisasi, keadaan guru, karyawan, sejarah berdirinya, jumlah 

siswa, sarana prasarana, serta dokumentasi lainnya yang digunakan 

untuk kelengkapan data. 

d Tes 

Bentuk tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes tulis 

dan tes lisan berbentuk test subyektif (esay) dan test obyektif (benar 

dan salah, pilihan ganda, dan menjodohkan).
32

 Tes tersebut digunakan 

untuk mengetahui kompetensi peserta didik terhadap materi yang 

dipelajari dan tes prestasi belajar mengukur penguasaan atau apilitas 

tertentu sebagai hasil dari proses belajar
33

. Adapun bentuk tes yang 

digunakan yaitu: 
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1) Pre Test dilakukan guru secara rutin pada setiap kan memulai 

penyajian materi baru. Tujuannya ialah untuk mengidentifikasi 

taraf pengetahuan siswa mengenai bahan yang akan disajikan.
34

 

Dan berfungsi untuk memperoleh data tentang pemahaman materi 

bahasa Arab yang dimiliki siswa sebelum diterapkannya media 

Flash Card. 

2) Post Test berfungsi untuk mengetahui pemahaman dan 

kemampuan siswa setelah diterapkannya media Flash Card. 

3) Test Ulangan harian berfungsi untuk mengetahui prestasi siswa 

kelas V B SD Muhammadiyah Pakel Program Plus Umbulharjo 

Yogyakarta. 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data hasil 

observasi aktivitas belajar siswa, hasil lembar observasi guru dan hasil 

lembar observasi pembelajaran. Data tambahan sebagai pertimbangan 

yang diperoleh dari wawancara dengan siswa, guru mata pelajaran bahasa 

Arab, guru mata pelajaran lain, TU dan kepala Sekolah serta data dari foto 

kamera. Kemudian data-data tersebut dianalisis dalam beberapa tahap 

yaitu: 
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a. Reduksi data 

Digunakan untuk merangkum data, memfokuskan pada hal- hal 

yang penting serta menghapus data- data yang tidak terpola dari data 

hasil observasi aktivitas belajar siswa, dan hasil lembar observasi guru 

dan hasil observasi pembelajaran. 

b. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu.
35

 Triangulasi dilakukan dengan 

membandingkan data hasil observasi, data hasil wawancara dengan 

guru, dan diperkuat dengan wawancara tidak terstruktur dengan siswa 

maupun guru mayapelajaran yang lainnya.  

c. Display data 

Data yang dianalisis disajikan dalam bentuk deskriptif berupa 

kata- kata dan symbol sehingga mudah dibaca dan dipahami. Data 

yang telah ditriangulasi disajikan dalam bentuk table sehingga mudah 

dibaca dan dipahami. 

Hasil belajar akan dilihat dari nilai rata- rata kelas, KKM, nilai 

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

menggunakan rumus: 

=  

Keterangan: 

  : Mean yang kita cari 
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ΣX  : Jumlah dari skor-skor (nilai-nilai) yang ada 

N   : Number of Case ( sejumlah frekuensi banyak individu) 

d. Kesimpulan 

Setelah data yang diperoleh dianalisis, kemudian diambil 

kesimpulan apakah tujuan dari pembelajaran sudah tercapai atau 

belum. Apabila belum tercapai, maka perlu dilakukan tindakan 

selanjutnya, apabila tujuan telah tercapai, maka penelitian dihentikan. 

 

H. Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan penelitian merupakan sesuatu yang digunakan 

sebagai ukuran berhasil tidaknya suatu penelitian dilakukan, yang menjadi 

indikator keberhasilan dalam penelitian ini adalah prestasi belajar siswa 

dikatakan meningkat jika nilai rata-rata kelas dan nilai siswa dalam tes ulangan 

harian mengalami peningkatan dari satu siklus ke siklus selanjutnya. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk memberikan gambaran secara jelas dan lebih mudah dalam 

menelusuri skripsi ini, maka perlu disusun sistematika pembahasan 

sebagaimana berikut: 

Bagian pertama 

Pada bagian pertama skripsi terdiri dari: halaman judul, halaman surat 

pernyataan, halaman surat persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, 
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halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, halaman 

abstrak, halaman daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. 

Bagian kedua 

Bagian kedua merupakan bagian utama skripsi yang terdiri dari empat 

bab. Bab I adalah pendahuluan yang mencakup tentang: latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian tinjauan pustaka, 

landasan teoritis, hipotesis tindakan, indikator keberhasilan, metode penelitian 

dan sistematika pembahasan. Bab II merupakan uraian tentang gambaran 

umum SD Muhammadiyah Pakel Program Plus Umbulharjo Yogyakarta yang 

meliputi letak geografis, sejarah berdirinya dan proses perkembangannya, 

struktur organisasi, keadaan guru, karyawan dan siswa, keadaan sarana dan 

prasarana sekolah dan faktor pendukung pembelajaran. Bab III , menguraikan 

tentang partisipasi siswa kelas V B SD Muhammadiyah Pakel Program Plus 

Umbulharjo Yogyakarta dalam pembelajaran bahasa arab sebelum 

menggunakan media gambar berupa Flash Card, partisipasi siswa kelas V B 

SD Muhammadiyah Pakel Program Plus Umbulharjo Yogyakarta dalam 

pembelajaran bahasa Arab setelah menggunakan media gambar berupa Flash 

Card. Bab IV merupakan penutup yang meliputi kesimpulan san saran-saran. 

Bagian ketiga 

Bagian ketiga merupakan bagian akhir skripsi yang meliputi daftar 

pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup penulis. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan deskripsi dan hasil penelitian serta pembahasan yang telah 

disajikan dapat disimpulkan: 

1. Bahwa pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan media Flash 

Card dapat meningkatkan prestasi belajar bahasa Arab siswa kelas V B  

SD Muhammadiyah Pakel Program Plus Umbulharjo Yogyakarta tahun 

ajaran 2012/2013. 

2. Adapun peningkatan prestasi bahasa Arab setelah diterapkannya Flash 

Card sebagai media pembelajaan bahasa Arab siswa kelas V  B SD 

Muhammadiyah Pakel Program Plus Umbulharjo Yogyakarta sebagai 

berikut: Dari hasil analisis data ulangan harian yang dilakukan, diperoleh 

nilai rata-rata kelas pada ulangan harian pra tindakan yaitu 61, nilai rata-

rata kelas pada ulangan harian siklus I yaitu 79,75, dan siklus II yaitu 91. 

Dari data tersebut dapat dilihat adanya peningkatan nilai rata-rata kelas 

antara ulangan harian pra tindakan dengan siklus I sebesar 18,75 dan 

peningkatan nilai rata-rata ulangan harian antara siklus I dengan siklus II 

sebesar 10,25. Sedangkan peningkatan nilai rata-rata kelas antara ulangan 

harian pra tindakan dengan siklus II yaitu 29. 
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B. Saran–saran 

1. Bagi peneliti 

a. Mengingat pelaksanaan ini baru berjalan tiga siklus, maka peneliti 

atau guru lain diharapkan dapat melanjutkan untuk mendapatkan hasil 

yang lebih maksimal. 

b. Penggunaan berbagai metode yang mendukung pelaksanaan 

pembelajaran bahasa arab dengan menggunakan media Flash Card 

secara menyeluruh dapat ditingkatkan lagi sehingga mendapatkan 

hasil yang optimal. 

2. Bagi guru dan sekolah 

a. Mengimplemantasikan kegiatan pembelajaran sejenis dengan subjek 

dan objek penelitian serta jenjang pendidikan yang berbeda. 

b. Pendekatan dari guru ke siswa baik secara personal maupun klasikal 

lebih ditingkatkan. Hal ini bertujuan untuk mengenal lebih dalam 

potensi dan karaktristik tipe pembelajaran tiap siswa. 

c. Fungsi guru sebagai mediator, motivator, dan fasilitator sangat 

mempengaruhi proses pembelajaran dengan menggunakan media 

Flash Card secara keseluruhan. Alangkah baiknya jika fungsi-fungsi 

tersebut lebih dimaksimalkan sehingga pembelajaran dapat mencapai 

target atau jauh lebih baik dari yang sudah ditetapkan 
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C. Kata Penutup 

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberi segala 

kekuatan, petunjuk dan kemudahan sehingga sekripsi ini dapat diselesaikan. 

walaupun dalam bentuk yang sederhana dan jauh dari kesempurnaan sebagai 

suatu karya ilmiah. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari 

berbagai pihak khususnya pembaca, guna menjadi bahan pertimbangan bagi 

penentuan langkah dalam penulisan selanjutnya. 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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Lampiran 1 : 

INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA 

1. Pedoman Observasi 

a. Bagi guru 

1) Ketrampilan membuka pelajaran 

2) Ketrampilan menjelaskan materi 

3) Keterampilan dalam menggunakan media Flash Card dalam pelajaran 

4) Interaksi pembelajaran 

5) Ketrampilan bertanya 

6) Ketrampilan menggunakan waktu 

7) Ketrampilan menutup pelajaran 

b. Bagi siswa 

1) Antusias siswa dalam mengikuti pelajaran 

2) Antusias siswa dalam pelajaran dengan menggunakan Flash Card 

sebagai medianya 

3) Respon terhadap apersepsi yang guru 

4) Respon siswa terhadap media Flash Card 

5) Perhatian siswa terhadap penjelasan guru 

6) Keaktifan siswa bertanya 

7) Kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan 

8) Kemampuan dalam menerima materi pelajaran 

9) Kemampuan dalam menyampaikan pendapat 

10) Keterlibatan siswa pada saat proses pembelajaran dan Mengerjakan 

tugas yang diberikan guru 



Lampiran 2 : 

Pedoman Wawancara 

a. Wawancara dengan kepala sekolah 

1) Sejarah berdirinya SD Muhammadiyah Pakel Program Plus Umbulharjo 

Yogyakarta 

2) Latar belakang berdirinya SD Muhammadiyah Pakel Program Plus 

Umbulharjo Yogyakartadan perkembangan selanjutnya 

3) Tujuan berdirinya SD Muhammadiyah Pakel Program Plus Umbulharjo 

Yogyakarta 

4) Visi dan misi SD Muhammadiyah Pakel Program Plus Umbulharjo 

Yogyakarta 

5) Struktur organisasi SD Muhammadiyah Pakel Program Plus Umbulharjo 

Yogyakarta 

6) Keadaan guru, karyawan, dan siswa SD Muhammadiyah Pakel Program 

Plus Umbulharjo Yogyakarta 

7) Keadaan sarana dan prasarana yang tersedia di SD Muhammadiyah 

Pakel Program Plus Umbulharjo Yogyakarta 

8) Tata tertip guru, karyawan dan siswa SD Muhammadiyah Pekel 

Program Plus Umbulharjo Yogyakarta. 

b. Wawancara dengan guru mata pelajaran bahasa arab 

Pra tindakan 

1) Kendala apa yang dihadapi dalam proses pembelajaran bahasa Arab 

kelas V B? 

2) Kendala apa yang dihadapi dalam mengkondisikan siswa kelas V B? 



3) Solusi sementara apa yang diambil? 

4) Bagaimana kemampuan bahasa Arab siswa kelas V B? 

5) Bagaimana prestasi belajar bahasa arab siswa kelas V B? 

6) Sraregi apa yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab? 

7) Bagaimana respon siswa ketika KBM berlangsung? 

8) Berapakali evaluasi yang dilakukan dalam pembelajaran bahasa Arab? 

Paska tindakan 

1) Adakah kemajuan yang didapat paska diterapkannya media Flash Card? 

2) Kemajuan apa saja yang dirasa paling menonojol? 

3) Bagaimana peningkatan prestasi siswa? 

4) Bagaimana respon siswa terhadap pelajaran? 

5) Apakah media Flash Card bermanfaat pada pelajaran bahasa Arab? 

c. Wawancara dengan siswa 

1) Apakah menyukai pelajaran bahasa Arab dengan menggunakan Flash 

Card? 

2) Bagaimana kesan terhadap pembelajaran menggunakan media Flash 

Card? 

  



Lampiran 3 

Catatan lapangan I 

Metode pengumpulan data : Wawancara Pra Tindakan 

Hari/tanggal : Sabtu, 11 Agustus 2012 

Waktu : 14.20 - selesai 

Lokasi : Kelas V A SD Muhammadiyah Pakel Program Plus  

Umbulharjo Yogyakarta 

Sumber data : Ibu Muthmainah, S.S 

Deskripsi: 

Pada hari Sabtu, 11 Agustus 2012 tepatnya pada pukul 14.20 WIB. Peneliti 

menemui Ibu Muthmainah, S.S selaku guru mata pelajaran bahasa Arab di SD 

Muhammadiyah Pakel Program Plus Umbulharjo Yogyakarta untuk 

melaksanakan wawancara mengenai pembelajaran bahasa Arab. Pada kesempatan 

ini. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan mengenai bagaimana pelaksanaan 

pembelajaran bahasa Arab dikelas, kendala-kendala yang dihadapi, solusi yang 

diambil, prestasi bahasa Arab siswa dan betuk evaluasi yang dilakukan. 

Dari wawancara tersebut peneliti mendapatkan banyak informasi. Adapun 

informasi yang peneliti dapatkan jika dikelompokkan sesuai pertanyaan sebagai 

berikut: 

1) Pelaksanaan pembelajaran bahasa Arab di kelas 

Pada pelaksanaan pembelajaran di kelas Ibu Muthmainah menjelaskan bahwa 

proses pembelajaran yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan proses 

pembelajaran pada umumnya. Sebelum mengajar guru membuat rencana 

pelaksanaan pembelajaran/RPP. Setelahnya guru melakukan apa yang telah 

direncanakan pada RPP. Kurang lebih guru menyampaikan materi yang ada 

dalam buku paket dengan tujuan yang ada dalam silabus. 

 



2) Kendala-kendala yang dihadapi 

Adapun kendala-kendala yang Ibu Muthmainah jabarkan antara lain: 

susahnya mengelola kelas dengan baik. Susahnya mengendalikan siswa yang 

suka ramai dan terlalu aktuf (nakal), kurangnya media yang dapat dipakai 

untuk membantu guru dalam menyampaikan materi. Dalam hal ini guru juga 

memberi tahu kelas yang dianggap guru palung mudah dan paling susah 

dalam mengajar. 

3) Solusi yang diambil 

Solusi yang guru lakukan untuk beberapa siswa yang sering ramai dan terlalu 

aktif antara lain dengan menegur, memarahi dan memberikan tugas khusus. 

Selain itu guru juga menyarankan kepada fihak sekolah untuk 

mengelompokkan siswa yang prstasinya dianggap baik dan mudah diatur dan 

siswa yang dianggap prestasinya kurang dan susah diatur. Hal ini bertujuan 

untuk mempermudah guru dalam menganbil sikap pada saat pelajaran di 

kelas. 

4) Prestasi bahasa Arab siswa 

Bentuk prestasi yang ada sekarang sudah dirasa baik. Kecuali prestasi bahasa 

Arab pada siswa kelas V B yang dianggap paling kurang di banding kelas-

kelas yang lain. Hal itu dikarenakan banyaknya siswa yang terlalu aktif 

sehingga berpengaruh dalam proses pelajaran dan prestasi yang dihasilkan. 

5) Bentuk evaluasi yang dilakukan 

Adapun bentuk evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui prestasi bahasa 

Arab antara lain dengan memberikan pekerjaan rumah, ulangan harian setiap 

akhir materi, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. 

  



Catatan Lapangan II 

Metode pengumpulan data : Wawancara Pra Tindakan 

Hari/tanggal : Selasa, 14 Agustus 2012 

Waktu : 09.00 - selesai 

Lokasi : Serambi Masjid Mataram yang berada di lingkungan 

SD Muhammadiyah Pakel Program Plus 

Umbulharjo Yogyakarta. 

Sumber data : Bp. Muji Al Ana S.Pd.I, Bp. Wawan Surachman S. 

Pd.I, dan Bp. Nasiruddin Suryono, S. Pd.I 

Deskripsi : 

Pada hari Selasa, 14  Agustus 2012. setelah pelaksanaan sholah duha gelombang 

pertama, tepatnya pada jam 09.00 WIB. Peneliti melakukan wawancara kepada 

Bp. Muji Al Ana S.Pd.I, Bp. Wawan Surachman S. Pd.I, dan Bp. Nasiruddin 

Suryono, S. Pd.I guna membandingkan informasi yang peneliti dapatkan pada 

saat wawancara kepada Ibu Muthmainah, S.S. Wawancara yang peneliti lakukan 

antara lain untuk mencocokkan data mengenai kelas V B. Yang mana kelas 

tersebut dianggap kelas paling susah untuk diajar dan siswanya paling aktif 

dibanding kelas yang lain. dan mengenai prastasi yang di dapat siswa kelas V B. 

Dari wawancara tersebut peneliti mendapati beberapa kecocockan antara data 

yang peneliti peroleh dari Ibu Mutmainah S.S dengan data dari Bp. Muji Al Ana 

S.Pd.I, Bp. Wawan Surachman S. Pd.I, dan Bp. Nasiruddin Suryono, S. Pd.I. 

adapun hal yang peneliti dapat dan dirasa paling menonjol adalah tentang 

susahnya mengendalikan siswa kelas V B jika dibandingkan dengan kelas-kelas 

lain, walaupun yang sedang mengajar Bapak maupun ibu guru pada mata 

pelajaran apapun. 

  



Catatan Lapangan III 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi 

Hari/tanggal : Sabtu, 22 Desember 2012 

Waktu : 12.30 - Selesai 

Lokasi : Ruang Kepala SD Muhammadiyah Pakel Program 

Plus Umbulharjo Yogyakarta 

Sumber data : Ibu Menik Kamriana , S.Ag dan Arsip SD 

Muhammadiyah Pakel Program Plus Umbulharjo 

Yogyakarta 

Deskripsi: 

Pada hari Sabtu, 22 Desember 2012, berbarenagn dengan penerimaan raport di 

SD Muhammadiyah Pakel. pada jam 12.30 WIB. Peneliti mendapat kesempatan 

bertemu dengan Ibu Menik Kamriana selaku kepala SD Muhammadiyah Pakel 

Program Plus Umbulharjo Yogyakarta. Pada waktu itu sembari peneliti 

memberikan surat izin penelitian, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan 

mengenai sejarah berdiri, latar belakang, tujuan dan visi dan misi SD 

Muhammadiyah Pakel Program Plus Umbulharjo Yogyakarta. Pada kesempatan 

itu pula, Ibu Menik Kamriana menceritakan sejarah singkat SD Muhammadiyah 

Pakel dari mulai berdirinya, pendiri hingga sampai sekarang bisa menjadi SD 

Muhammadiyah Pakel Program Plus Umbulharjo Yogyakarta. Berbarengan pada 

kesempatan itu pula, Ibu Menik memberikan beberapa arsip mengenai semua 

yang peneliti butuhkan dalam menyusun sejarah singkat dan menjelaskan 

keadaan SD Muhammadiyah Pakel Program Plus. Selain itu, Ibu Menik 

Kamriana juga menceritakan nilai dan proses akriditasi yang terbaru. Adapun 

selengkapnya peneliti diminta mempelajari arsip sekolah yang telah diberikan. 

  



Catatan lapangan IV 

Metode pengumpulan data : Wawancara  

Hari/tanggal : Selasa, 12 Februari 2013 

Waktu : 09.20 - Selesai 

Lokasi : Kelas V B SD Muhammadiyah Pakel Program Plus 

Umbulharjo Yogyakarta 

Sumber data : Siswa Kelas V B 

Deskripsi: 

Wawancara dilaksanakan pada saat berlangsungnya jam pelajaran bahasa Arab 

kelas V B yang sedang ditinggal oleh Ibu Muthmainah selaku guru mata 

pelajaran bahasa Arab kelas tersebut dan di wakilkan oleh peneliti. Wawancara 

ini peneliti lakukan pada saat waktu senggang setelah siswa selesai menegerjakan 

tugas. Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah siswa 

suka pelajaran bahasa Arab dengan menggunakan media Flash Card dan kesan 

siswa terhadap media Flash Card. 

Dari wawancara tersebut peneliti mendapatkan data bahwa siswa kelas V B 

sangat suka belajar dengan menggunakan Flash Card dengan alasan gambar di 

media Flash Card lucu dan media Flash Card dapat digunakan sebagai mainan. 

Selain itu siswa juga merasa lebih mudah dalam menghafal kosakata yang ada 

pada Flash Card di banding menghafal kosakata dari buku. Setelah selesai 

wawancara dan waktu telah menunjukkan jam 10.30 WIB peneliti menutup 

pelajaran dengan salam. 

  



Catatan Lapangan V 

Metode Pengumpulan Data : Wawancara 

Hari/tanggal : Rabu, 27 Februari 2013 

Waktu : 09.00 - Selesai 

Lokasi : Depan  Kelas  1  A  SD   Muhammadiyah   Pakel 

Program Plus Umbulharjo Yogyakarta 

Sumber data : Ibu Muthmainah S.S 

Deskripsi 

Wawancara ini dilaksanakan pada hari Rabu, 27 Februari 2013 dengan tujuan 

untuk mengetahui apa saja pengaruh penerapan media Flash Card terhadap siswa, 

guru bahasa ARAB dan prestasi bahasa ARAB siswa kelas V B. Pada wawancara 

ini, Ibu Muthmainah menuturkan beberapa poin yang menurut beliau sebagai 

bentuk kemajuan dari penerapan media Flash Card. Bentuk kemaujuan yang Ibu 

Muthmainah tuturkan antara lain: 

a) Siswa mulai aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajran bahasa Arab. 

b) Penggunaan media Flash Card dirasa lebih efektif dan membuat suasana 

kelas lebih semangat 

c) Siswa lebih cepat menerima dan memahami materi pembelajaran. 

d) Siswa lebih cepat dalam menghafal kosakata yang ada. 

e) Guru tidak menggunakan banyak waktu untuk menjelaskan kosakata yang 

ada. 

f) Guru merasa lebih mudah dan menghemat tenaga dan waktu dalam 

mengajar dikelas dibandingkan mengajar dengan metode konvensional. 

  



Catatan Lapangan VI 

Metode Pengumpulan Data : Observasi Pra Tindakan 

Hari/tanggal : Selasa, 11 September 2012 

Waktu : 09.20 WIB – 10.30 WIB 

Lokasi : Kelas V B SD Muhammadiyah Pakel Program Plus 

Umbulharjo Yogyakarta 

Sumber data : Guru, Siswa dan Proses pembelajaran bahasa Arab 

kelas V B 

Deskripsi: 

Observasi pada hari Selasa tanggal 11 September 2012 dilaksanakan dengan 

tujuan untuk mengamati proses pembelajaran bahasa Arab kelas V B terutama 

pada antusiasme siswa dalam proses pembelajaran bahasa Arab di kelas. 

pembelajaran bahas Arab dimulai pada pukul 09.20 WIB. Adapun materi yang 

dipelajari siswa yaitu mengenai  (di Sekolah) dengan cakupan materi 

kosakata tentang  (Di Sekolah) dan pola kalimat  (  , ). 

Dari pengamatan peneliti, kesiapan dan antusias siswa kepada pelajaran bahasa 

Arab sangat rendah. Hal itu terlihat setelah guru memberikan pre test kepada 

siswa, siswa banayak yang tidak bisa menjawab pertanyaan dari guru. Hal itu di 

karenakan siswa tidak mempelajari materi secara sungguh-sungguh di rumah. 

Sehingga karenanya siswa masih terlihat kebingungan terhadap pertanyaan guru. 

Antusias siswa juga terlihat kurang setelah proses pembelajaran berlangsung 

beberapa saat setelah guru mulai menjelaskan materi pelajaran. Itu terlihat dari 

tingkahlaku siswa didalam kelas ketika guru sedang menerangkan materi. Yaitu 

siswa ada yang bermain sendiri dengan peralatan belajarnya, ada siswa yang 

bercerita dengan teman sebangkunya, adapula siswa yang diam-diam saling 

bertukar tempat duduk dengan temanya. 

  



Catatan Lapangan VII 

Metode Pengumpulan Data : Observasi Pra Tindakan 

Hari/tanggal : Selasa, 18 September 2012 

Waktu : 09.20 WIB – 10.30 WIB 

Lokasi : kelas V B SD Muhammadiyah Pakel Program Plus 

Umbulharjo Yogyakarta 

Sumber data : Guru, Siswa dan Proses pembelajaran bahasa Arab 

kelas V B 

Deskripsi: 

Pada hari Selasa, 18 September 2012 palajaran bahasa Arab dimulai pada pukul 

09.20 WIB, materi yang diajarkan masih mempelajari materi yang sama pada 

pertemuan sebelumnya. Yaitu mengenai  (di Sekolah). Observasi ini 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui partisipasi siswa di kelas. Dari hasil 

pengamatan peneliti, siswa banyak yang belum siap mengikuti materi yang 

diajarkan. Hal itu ditunjukkan dari sikap siswa yang kurang aktif dalam 

mengikuti pelajaran. Terutama saat guru memberikan soal dari materi yang telah 

diajarkan sebelumnya. 

  



Catatan Lapangan VIII 

Metode pengumpulan data : observasi pra tindakan 

Hari/tanggal : Selasa, 25 September 2012 

Waktu : 09.20 WIB – 10.30 WIB 

Lokasi : kelas V B SD Muhammadiyah Pakel Program Plus 

Umbulharjo Yogyakarta 

Sumber data : guru, siswa dan proses pembelajaran bahasa Arab 

kelas V B 

Deskripsi: 

Observasi pada hari selasa tanggal 11 September 2012 dilaksanakan dengan 

tujuan untuk mengamati proses pembelajaran bahasa Arab kelas V B terutama 

pada pelaksanaan ulanga harian. Pada pertemuan kali ini dilaksanakan ulangan 

harian untuk mengetahui prstasi siswa setelah selesainya materi  (di 

Sekolah). Sebelum pelaksanaan ulangan harian, guru sebelumnya memberikan 

waktu selama 15 menit sebagai persiapan dan setelahnya guru membagikan soal 

dan meminta siswa untuk mengerjakannya. Setelah siswa selesai menerjakan soal 

dan di kumpulkan, kemudian guru beserta siswa mengoreksi hasil ulangan harian 

bersama-sama. 

  



Catatan Lapangan IX 

Metode pengumpulan data : observasi pertemuan pertama siklus I 

Hari/tanggal : Selasa, 15 Januari 2013 

Waktu : 09.20 WIB – 10.30 WIB 

Lokasi : kelas V B SD Muhammadiyah Pakel Program Plus 

Umbulharjo Yogyakarta 

Sumber data : guru, siswa dan proses pembelajaran bahasa Arab 

kelas V B 

Deskripsi: 

Dari pengamatan peneliti, pelajaran yang dilaksanakan pada hari Selasa, 15 

Januari 2013, Dengan materi  (Guru). Pada observasi ini terlihat antusias 

siswa meningkat. Hal ini disebabkan penggunaan media Flash Card yang dapat 

menarik perhatian siswa. Sehingga karenanya siswa menjadi aktif dan lebih 

memperhatikan pelajaran. Walalupun demikian, Kali pertama siswa 

menggunakan media Flash Card, siswa masih terlihat kesusahan, hal itu 

dikarenakan siswa belum terbiasa dalam pembelajaran bahasa Arab dengan 

menggunakan Flash Card. 

pada saat guru memberikan post test terlihat adanya siswa yang masih belum 

bisa menuliskan kosakata yang mereka hafal secara baik dan benar. Hal itu 

ditunjukkan dari 5 soal yang guru minta untuk dituliskan hanya 5 siswa dari 19 

yang hadir yang dapat menuliskannya dengan baik dan benar, 11 siswa 

menuliskan dengan tulisan yang salah tetapi mempunyai maksud yang benar dan 

3 siswa yang menulis secara salah total. 

 



Catatan Lapangan X 

Metode pengumpulan data : observasi pertemuan kedua siklus I 

Hari/tanggal : Selasa, 22 Januari 2013 

Waktu : 09.20 WIB – 10.30 WIB 

Lokasi : kelas V B SD Muhammadiyah Pakel Program Plus 

Umbulharjo Yogyakarta 

Sumber data : guru, siswa dan proses pembelajaran bahasa Arab 

kelas V B 

Deskripsi: 

Pada pertemuan ini, dilakukan tindaklanjut dari pertemuan sebelumnya. Yaitu 

pelajaran yang guru berikan lebih menitik beratkan pada mahārah al kitâbah. Hal 

ini dilakukan sebagai bentuk respon hasil post test yang guru berikan pada 

pertemuan sebelumnya. Yaitu masih ada beberapa siswa yang sudah hafal 

kosakatanya, akan tetapi cara menulisnya belum sesuai dengan kaidah tulisan 

bahasa Arab yang baik dan benar. Pada pelaksanaanya guru menunjuk siswa 

untuk menuliskan kosakata yang terdapat pada Flash Card yang guru tunjukkan. 

pada kesempatan ini siswa sangat antusias dengan metode yang guru terapkan. 

Hal itu terlihat dari banyaknya siswa yang berebut dan berlomba-lomba maju 

kedepan untuk menuliskan kosakata di papan tulis yang sesuai dengan 

pemahaman masing-masing. Walaupun masih ada beberapa siswa yang masih 

malu-malu untuk mencoba menulis di depan kelas karena takut salah. Setelah itu 

guru melakukan ulangan harian. 

  



Catatan Lapangan XI 

Metode pengumpulan data : Observasi pertemuan pertama siklus II 

Hari/tanggal : Selasa, 19 Februari 2013 

Waktu : 09.20 WIB – 10.30 WIB 

Lokasi : kelas V B SD Muhammadiyah Pakel Program Plus 

Umbulharjo Yogyakarta 

Sumber data : guru, siswa dan proses pembelajaran bahasa Arab 

kelas V B 

Deskripsi: 

Pertemuan kali ini guru mengajarkan materi tentang  (Pelajaran). Penerapan 

media Flash Card pada kesempatan ini sudah lebih baik di banding pertemuan-

pertemuan sebelumnya. Siswa dan guru mulai terbiasa menggunakan dan 

mempraktekkan materi pelajaran dengan menggunakan Flash Card. Akan tetapi 

dalam pencapaian tujuan dan indikator belum sepenuhnya tercapai. Hal ini sesuai 

dengan hasil post test yang guru lakukan diakhir pelajaran. Yaitu, masih banyak 

siswa yang belum bisa menggabungkan kosakata yang telah dipelajari dengan 

kata ganti kepemilikan. Beberapa siswa sudah benar dalam menuliskan kosakata 

dan kata ganti kepemilikan, akan tetapi dalam menggabungkan tulisan kosakata 

dengan kataganti kepemilikan masih banyak yang salah. 

  



Catatan Lapangan XII 

Metode pengumpulan data : observasi pertemuan kedua siklus II 

Hari/tanggal : Selasa, 26 Februari 2013 

Waktu : 09.20 WIB – 10.30 WIB 

Lokasi : kelas V B SD Muhammadiyah Pakel Program Plus 

Umbulharjo Yogyakarta 

Sumber data : guru, siswa dan proses pembelajaran bahasa Arab 

kelas V B 

Deskripsi: 

Pada pertemuan kali ini, pelajaran bahasa Arab hanya meneruskan materi yang 

belum selesai dipada pertemuan sebelumnya. Yangmana masih terdapat siswa 

yang belum paham dalam penerapan dan penggunaan ḍāmir li al-tamlîk (kata 

ganti kepemilikan). Sehingga karenanya guru musti menjelaskan kembali 

penggunaan ḍāmir li al-tamlîk (kata ganti kepemilikan). Pada penggunaan media 

Flash Card pada pertemuan ini hanya di pakai untuk mungulang kembali 

kosakata yang ada pada materi dan digunakan untuk menghilangkan kejenuhan 

dengan cara guru mengajak bermain sambil belajar dengan menggunakan Flash 

Card. 

  



Catatan Lapangan XIII 

Metode pengumpulan data : observasi pertemuan ketiga siklus II 

Hari/tanggal : Selasa, 5 Maret 2013 

Waktu : 09.20 WIB – 10.30 WIB 

Lokasi : kelas V B SD Muhammadiyah Pakel Program Plus 

Umbulharjo Yogyakarta 

Sumber data : guru, siswa dan proses pembelajaran bahasa Arab 

kelas V B 

Deskripsi: 

Pada pertemuan terakhir siklus II, guru melakukan evaluasi berupa ulangan 

harian. Hal ini di lakukan karena pada materi ini dianggap telah selesai. Sesuai 

penganmatan peneliti, pada saat siswa mengerjakan soal ulangan harian, keadaan 

siswa berbeda dengan saat ulangan harian pertama siklus I. Pada ulangan kali ini 

siswa sudah tidak ada yang ramai, mencontek dan berjalan kesana kemari. Ada 

pula beberapa siswa yang terlihat yakin akan jawabannya, dan mengumpulkan 

jawabanya sebelum waktu yang diberikan guru untuk mengerjakan selesai. 

  



Lampiran 4 : 

FORMAT OBSERVASI PENELITIAN ( SIKLUS I ) 

DI SD MUHAMMADIYAH PAKEL PROGRAM PLUS UMBULHARJO 

YOGYAKARTA 

Nama guru : Ibu Muthmainah, S.S. 

Bid. Studi : bahasa Arab 

Topik bahasan : 

Kelas : V B 

Waktu / Ruang :     

No Aspek yang dinilai 

Realisasi 

Keterangan 

Ada Tidak 

1 

 

Ketrampilan membuka pelajaran: 

a. Menarik perhatian siswa 

b. Membuat appersepsi 

c. Menyampaikan topik/tujuan 

d. Memberikan pre test 

   

2 

 

Ketrampilan menjelaskan materi : 

Kejelasan 

a. Penggunaan contoh 

b. Penekanan hal penting 

c. Penggunaan metode secara 

tepat 

d. Penggunaan sumber belajar 

secara tepat 

   

  



3 

 

Interaksi pembelajaran : 

a. Mendorong siswa aktif 

b. Mampu mengelola kelas 

c. Memberi bantuan siswa yang 

mengalami kesulitan 

   

4 

 

Ketrampilan bertanya : 

a. Penyebaran 

b. Pemindahan giliran 

c. Pemberian waktu berfikir 

   

5 

 

Ketrampilan menggunakan waktu 

a. Menggunakan waktu selang 

b. Memulai dan mengakhiri 

pelajaran sesuai jadwal 

c. Memanfaatkan waktu secara 

efektif 

   

6 

 

Ketrampilan menutup pelajaran : 

a. Meninjau kembali isi materi 

b. Melakukan post test 

   

 

Yogyakarta, 15 Januari 2013 

Observer 

 

 

Miftakhul Falah Islami 

 



OBSERVASI KEGIATAN SISWA SIKLUS I 

 

Kegiatan observasi ini secara umum diarahkan kepada aktivitas siswa selama 

mengikuti pembelajaran bahasa Arab dalam upaya meningkatkan prestasi belajar 

bahasa siswa. Hasil kegiatan observasi siswa tersebut adalah : 

 

No Aspek yang diamati 
Pengamat I 

Baik Sedang Kurang 

1 Antusias dalam mengikuti pelajaran    

2 Antusias dalam pelajaran dengan 

menggunakan media Flash Card 

   

3 Respon terhadap apersepsi guru    

4 Respon terhadap media Flash Card    

5 Perhatian terhadap penjelasan guru    

6 Keaktifan bertanya    

7 Kemampuan menjawab pertanyaan    

8 Kemampuan dalam menerima materi    

9 Kemampuan dalam menyampaikan 

pendapat 

   

10 Perhatian dalam pembelajaran bahasa 

Arab dengan media Flash Card 

   

11 Mengerjakan tugas yang diberikan guru    

 

Yogyakarta, 15 Januari 2013 

Observer 

 

 

Miftakhul Falah Islami 

  



FORMAT OBSERVASI PENELITIAN ( SIKLUS II ) 

DI SD MUHAMMADIYAH PAKEL PROGRAM PLUS UMBULHARJO 

YOGYAKARTA 

Nama guru : Ibu Muthmainah, S.S. 

Bid. Studi : bahasa Arab 

Topik bahasan : 

Kelas : V B 

Waktu / Ruang : 

No Aspek yang dinilai 

Realisasi 

Keterangan 

Ada Tidak 

1 

 

Ketrampilan membuka pelajaran: 

a. Menarik perhatian siswa 

b. Membuat appersepsi 

c. Menyampaikan topik/tujuan 

d. Memberikan pre test 

   

2 

 

Ketrampilan menjelaskan materi : 

Kejelasan 

a. Penggunaan contoh 

b. Penekanan hal penting 

c. Penggunaan metode secara 

tepat 

d. Penggunaan sumber belajar 

secara tepat 

   

  



3 

 

Interaksi pembelajaran : 

a. Mendorong siswa aktif 

b. Mampu mengelola kelas 

c. Memberi bantuan siswa yang 

mengalami kesulitan 

   

4 

 

Ketrampilan bertanya : 

a. Penyebaran 

b. Pemindahan giliran 

c. Pemberian waktu berfikir 

   

5 

 

Ketrampilan menggunakan waktu 

a. Menggunakan waktu selang 

b. Memulai dan mengakhiri 

pelajaran sesuai jadwal 

c. Memanfaatkan waktu secara 

efektif 

   

6 

 

Ketrampilan menutup pelajaran : 

a. Meninjau kembali isi materi 

b. Melakukan post test 

   

 

Yogyakarta, 22 Januari 2013 

Observer 

 

 

Miftakhul Falah Islami 

 



OBSERVASI KEGIATAN SISWA SIKLUS I 

 

Kegiatan observasi ini secara umum diarahkan kepada aktivitas siswa selama 

mengikuti pembelajaran bahasa Arab dalam upaya meningkatkan prestasi belajar 

bahasa siswa. Hasil kegiatan observasi siswa tersebut adalah : 

 

No Aspek yang diamati 
Pengamat I 

Baik Sedang Kurang 

1 Antusias dalam mengikuti pelajaran    

2 Antusias dalam pelajaran dengan 

menggunakan media Flash Card 

   

3 Respon terhadap apersepsi guru    

4 Respon terhadap media Flash Card    

5 Perhatian terhadap penjelasan guru    

6 Keaktifan bertanya    

7 Kemampuan menjawab pertanyaan    

8 Kemampuan dalam menerima materi    

9 Kemampuan dalam menyampaikan 

pendapat 

   

10 Perhatian dalam pembelajaran bahasa 

Arab dengan media Flash Card 

   

11 Mengerjakan tugas yang diberikan guru    

 

Yogyakarta, 22 Januari 2013 

Observer 

 

 

Miftakhul Falah Islami 

 



FORMAT OBSERVASI PENELITIAN ( SIKLUS II ) 

DI SD MUHAMMADIYAH PAKEL PROGRAM PLUS UMBULHARJO 

YOGYAKARTA 

Nama guru : Ibu Muthmainah, S.S. 

Bid. Studi : bahasa Arab 

Topik bahasan : 

Kelas : V B 

Waktu / Ruang : 

No Aspek yang dinilai 

Realisasi 

Keterangan 

Ada Tidak 

1 

 

Ketrampilan membuka pelajaran: 

a. Menarik perhatian siswa 

b. Membuat appersepsi 

c. Menyampaikan topik/tujuan 

d. Memberikan pre test 

   

2 

 

Ketrampilan menjelaskan materi : 

Kejelasan 

a. Penggunaan contoh 

b. Penekanan hal penting 

c. Penggunaan metode secara 

tepat 

d. Penggunaan sumber belajar 

secara tepat 

   

  



3 

 

Interaksi pembelajaran : 

a. Mendorong siswa aktif 

b. Mampu mengelola kelas 

c. Memberi bantuan siswa yang 

mengalami kesulitan 

   

4 

 

Ketrampilan bertanya : 

a. Penyebaran 

b. Pemindahan giliran 

c. Pemberian waktu berfikir 

   

5 

 

Ketrampilan menggunakan waktu 

a. Menggunakan waktu selang 

b. Memulai dan mengakhiri 

pelajaran sesuai jadwal 

c. Memanfaatkan waktu secara 

efektif 

   

6 

 

Ketrampilan menutup pelajaran : 

a. Meninjau kembali isi materi 

b. Melakukan post test 

   

 

Yogyakarta, 19 Februari 2013 

Observer 

 

 

Miftakhul Falah Islami 

  



OBSERVASI KEGIATAN SISWA SIKLUS I 

 

Kegiatan observasi ini secara umum diarahkan kepada aktivitas siswa selama 

mengikuti pembelajaran bahasa Arab dalam upaya meningkatkan prestasi belajar 

bahasa siswa. Hasil kegiatan observasi siswa tersebut adalah : 

 

No Aspek yang diamati 
Pengamat I 

Baik Sedang Kurang 

1 Antusias dalam mengikuti pelajaran    

2 Antusias dalam pelajaran dengan 

menggunakan media Flash Card 

   

3 Respon terhadap apersepsi guru    

4 Respon terhadap media Flash Card    

5 Perhatian terhadap penjelasan guru    

6 Keaktifan bertanya    

7 Kemampuan menjawab pertanyaan    

8 Kemampuan dalam menerima materi    

9 Kemampuan dalam menyampaikan 

pendapat 

   

10 Perhatian dalam pembelajaran bahasa 

Arab dengan media Flash Card 

   

11 Mengerjakan tugas yang diberikan guru    

 

Yogyakarta, 19 Frebruari 2013 

Observer 

 

 

Miftakhul Falah Islami 

  



FORMAT OBSERVASI PENELITIAN ( SIKLUS II ) 

DI SD MUHAMMADIYAH PAKEL PROGRAM PLUS UMBULHARJO 

YOGYAKARTA 

Nama guru : Ibu Muthmainah, S.S. 

Bid. Studi : bahasa Arab 

Topik bahasan : 

Kelas : V B 

Waktu / Ruang : 

No Aspek yang dinilai 

Realisasi 

Keterangan 

Ada Tidak 

1 

 

Ketrampilan membuka pelajaran: 

a. Menarik perhatian siswa 

b. Membuat appersepsi 

c. Menyampaikan topik/tujuan 

d. Memberikan pre test 

   

2 

 

Ketrampilan menjelaskan materi : 

Kejelasan 

a. Penggunaan contoh 

b. Penekanan hal penting 

c. Penggunaan metode secara 

tepat 

d. Penggunaan sumber belajar 

secara tepat 

   

  



3 

 

Interaksi pembelajaran : 

a. Mendorong siswa aktif 

b. Mampu mengelola kelas 

c. Memberi bantuan siswa yang 

mengalami kesulitan 

   

4 

 

Ketrampilan bertanya : 

a. Penyebaran 

b. Pemindahan giliran 

c. Pemberian waktu berfikir 

   

5 

 

Ketrampilan menggunakan waktu 

a. Menggunakan waktu selang 

b. Memulai dan mengakhiri 

pelajaran sesuai jadwal 

c. Memanfaatkan waktu secara 

efektif 

   

6 

 

Ketrampilan menutup pelajaran : 

a. Meninjau kembali isi materi 

b. Melakukan post test 

   

 

Yogyakarta, 26 Februari 2013 

Observer 

 

 

Miftakhul Falah Islami 

  



OBSERVASI KEGIATAN SISWA SIKLUS I 

 

Kegiatan observasi ini secara umum diarahkan kepada aktivitas siswa selama 

mengikuti pembelajaran bahasa Arab dalam upaya meningkatkan prestasi belajar 

bahasa siswa. Hasil kegiatan observasi siswa tersebut adalah : 

 

No Aspek yang diamati 
Pengamat I 

Baik Sedang Kurang 

1 Antusias dalam mengikuti pelajaran    

2 Antusias dalam pelajaran dengan 

menggunakan media Flash Card 

   

3 Respon terhadap apersepsi guru    

4 Respon terhadap media Flash Card    

5 Perhatian terhadap penjelasan guru    

6 Keaktifan bertanya    

7 Kemampuan menjawab pertanyaan    

8 Kemampuan dalam menerima materi    

9 Kemampuan dalam menyampaikan 

pendapat 

   

10 Perhatian dalam pembelajaran bahasa 

Arab dengan media Flash Card 

   

11 Mengerjakan tugas yang diberikan guru    

 

Yogyakarta, 26 Frebruari 2013 

Observer 

 

 

Miftakhul Falah Islami 

 

  



Lampiran 5 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SD Muhammadiyah Pakel Program Plus  

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas/Semester  : V B /II 

Waktu  : 2 x 30 menit  

 

I. Standar Kompetensi :  

Memahami makna kata, kalimat dan ungkapan, mampu mengucapkan, 

membaca dengan nyaring dan menulis kata-kata, frase dan kalimat sederhana, 

serta memahami makna sederhana yang terdapat di dalam teks interaksional 

dan naratif tentang  (Guru)yang disertai gambar. 

II. Kompetensi Dasar : 

1.1 Menyimak dan berbicara bahasa Arab tentang  (Guru) dengan pola 

yang mengandung unsur kata ganti subjek (ḍāmir munfaṣil) 

III. Indikator : 

a Menirukan pembacaan beberapa mufrodât tentang  (Guru) dengan 

benar. 

b Menyebutkan mufrodât dalam hiwar tentang  (Guru) dengan benar. 

c Mendemonstrasikan percakapan sederhana tentang  (Guru) dengan 

pola kalimat sederhana yang mengandung unsur kata ganti subjek / ḍāmir 

munfaṣil. 

d Mencocokan ungkapan dengan gambar tentang  (Guru). 

IV. Tujuan Pembelajaran : 

a Menguasai mufrodât tentang  (Guru). 

b Menemukan informasi dalam wacana yang dibaca. 

c Mengidentifikasi pokok-pokok informasi yang ada dalam bacaan. 

d Menggunakan mufradat tentang  (Guru) dalam bercakap sederhana 

dengan menggunakan pola kalimat sederhana yang mengandung unsur kata 

ganti subjek / ḍāmir munfaṣil. 

V. Materi Pokok :  

mufrodât dan bacaan teks berbahasa Arab tentang  (Guru) dengan pola 

yang mengandung unsur kata ganti subjek / ḍāmir munfaṣil. 



VI. Metode: 

a Metode : diskusi, problem solving,  penugasan, tanya jawab. 

VII. Nilai Karakter yang dikembangkan 

Ketaqwaan, keberanian, rasa ingintahu, tanggungjawab, kerjasama, keimanan 

VIII. Skenario Pembelajaran  : 

No Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 
Media 

1. Pendahuluan: 

a. Guru membuka pelajaran dengan 

salam dan berdoa bersama. 

b. Guru mengabsen Siswa 

c. Acuan (guru menyampaikan batasan 

materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan kali ini) 

d. Apersepsi (mengantar/ mereview 

pengetahuan siswa pada materi yang 

telah dipelajari sebelumnya dan 

mengaitkan dengan materi yang akan 

dipelajari). 

e. Pre-test (guru memancing siswa 

bertanya tentang materi yang akan 

dibahas) 

10 menit  

 

Daftar Absen 

2. Kegiatan Inti: 

Eksplorasi  

a. guru menyampaikan proses 

pembelajaran. 

b. guru menyampaikan materi sambil 

memperhatikan media Flash Card  

tentang  mufrodât yang ada pada 

materi 

c. Guru memberi contoh cara membaca 

mufrodât yang terdapat pada flash 

Card dengan baik dan benar. 

Elaborasi  

a. Siswa menyebutkan mufrodât yang 

40 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buku paket 

bahasa Arab 

SD 

Muhammadi

yah kelas V 

 

Flash Card 

 



ada pada Flash Card secara bersama-

sama. 

b. Guru menunjukkan kembali media 

Flash Card dengan ritme yang lebih 

cepat dan siswa menyebutkan 

mufrodâtnya. 

c. Guru membentuk siswa menjadi 2 

kelompok diskusi yang dibagi sesuai 

baris meja. Yaitu kelompok I terdiri 

dari 2 baris meja dari sebelah kanan 

dan kelompok II terdiri dari 2 baris 

meja dari sebelah kiri. 

d. Masing-masing kelompok 

menyebutkan mufrodât dari Flash Card 

yang ditunjukkan oleh guru.  

Konfirmasi 

a. Guru mengklarifikasi penjelasan siswa 

jika kurang tepat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Penutup: 

a. Post test (guru melontarkan beberapa 

pertanyaaan terkait materi yang telah 

dipelajari untuk mengetahui sejauh 

mana tingkat pemahaman siswa) 

b. Refleksi diri (guru meminta siswa 

untuk menulis mufrodât dari Flash 

Card yang guru tunjukkan dan 

kemudian dikumpulkan). 

c. Guru memotivasi siswa agar rajin 

belajar. 

d. Salam penutup 

10 menit   

Flash Card 

Lembar kerja 

siswa 

 

 

 

 

IX. Alat dan Sumber Belajar: 

a. Papan tilis 

b. Kapur tulis 

c. penghapus 

d. internet 



e. perpustakaan 

f. lingkungan 

g. media Flash card 

h. buku paket pelajaran Pendidikan bahasa Arab SD/MI Muhammadiyah 5 

i. buku pelajaran bahasa Arab untuk sekolah dasar. 

j. Kamus bahasa Arab. 

X. Penilaian 

a. Bentuk tes : Lisan dan Tulis 

b. Materi tes :  

Tes lisan tentang:  

 Mufradat-mufradat yang ada pada materi   (Guru). 

 Menggabungkan pola kalimat kata ganti subjek ḍāmir munfaṣil 

kedalam mufradat yang ada. 

Tes tulis tentang: 

 Mufradat-mufradat yang ada pada materi   (Guru). 

 

 

Yogyakarta,  15 Januari 2013 

Guru Bahasa Arab/ Kolabolator 

 

 

 

Muthmainah, S.S 

NBM: 962 158 

 Peneliti 

 

 

 

Miftakhul Falah Islami 

NIM: 094 201 69 

 

  



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SD Muhammadiyah Pakel Program Plus  

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas/Semester  : V B /II 

Waktu  : 2 x 35 menit  

 

I. Standar Kompetensi :  

Memahami makna kata, kalimat dan ungkapan, mampu mengucapkan, 

membaca dengan nyaring dan menulis kata-kata, frase dan kalimat sederhana, 

serta memahami makna sederhana yang terdapat di dalam teks interaksional 

dan naratif tentang "Guru" yang disertai gambar. 

II. Kompetensi Dasar : 

1.2 Membaca dan menulis bahasa Arab tentang  (Guru) dengan pola 

kalimat yang mengandung unsur kata ganti subjek (ḍāmir munfaṣil) 

III. Indikator : 

a Membaca teks bahasa Arab sederhana tentang  (Guru) dengan intonasi 

benar. 

b Menulis mufrodât baru tentang  (Guru) dengan baik dan benar. 

c Melengkapi ungkapan tentang guru. 

IV. Tujuan Pembelajaran : 

a Menguasai mufrodât tentang  (Guru). 

b Menemukan informasi dalam wacana yang dibaca. 

c Mampu menuliskan mufrodât baru yang terdapat dalam materi dengan baik 

dan benar. 

d Mampu menggunakan mufrodât yang ada pada materi dengan menyisipkan 

pola kalimat yang mengandung unsur kata ganti subjek (ḍāmir munfaṣil). 

V. Materi Pokok :  

mufrodât dan bacaan teks berbahasa Arab tentang  (Guru) dengan pola 

yang mengandung unsur kata ganti subjek / ḍāmir munfaṣil. 

VI. Metode: 

a Metode : diskusi, problem solving,  penugasan, tanya jawab. 

 



VII. Nilai Karakter yang dikembangkan 

Ketaqwaan, keberanian, rasa ingintahu, tanggungjawab, kerjasama, keimanan 

VIII. Skenario Pembelajaran  : 

No Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 
Media 

1. Pendahuluan: 

a. Guru membuka pelajaran dengan 

salam dan berdoa bersama. 

b. Guru mengabsen Siswa 

c. Acuan (guru menyampaikan batasan 

materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan kali ini) 

d. Apersepsi (mengantar/ mereview 

pengetahuan siswa pada materi yang 

telah dipelajari sebelumnya dan 

mengaitkan dengan materi yang akan 

dipelajari). 

e. Pre-test (guru memancing siswa 

bertanya tentang materi yang akan 

dibahas) 

10 menit  

 

Daftar Absen 

2. Kegiatan Inti: 

Eksplorasi  

a. guru menyampaikan proses 

pembelajaran. 

b. guru menyampaikan materi sambil 

memperlihatkan media Flash Card  

tentang  mufrodât yang ada pada 

materi 

c. Guru memberi contoh cara menulis 

mufrodât yang terdapat pada flash 

Card dengan baik dan benar. 

Elaborasi  

a. Siswa menyebutkan mufrodât yang 

ada pada Flash Card secara bersama-

sama. 

b. Guru menunjukkan kembali media 

50 menit 
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SD 
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Flash Card 

 

 

Papan tulis 



Flash Card dengan ritme yang lebih 

cepat dan siswa menyebutkan 

mufrodâtnya. 

c. Guru meminta siswa maju kedepan 

untuk menuliskan mufrodât yang 

terdapat pada Flash Card yang guru 

tunjukkan. 

d. Guru memberi kesempatan kepada 

siswa untuk menanyakan materi yang 

kurang dimengerti. 

Konfirmasi 

b. Guru menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. 

 

 

 

 

 

Kapur tulis 

 

penghapus 

 

 

 

 

3. Penutup: 

a. Post test (guru melontarkan beberapa 

pertanyaaan terkait materi yang telah 

dipelajari untuk mengetahui sejauh 

mana tingkat pemahaman siswa) 

e. Refleksi (Guru membagikan lembar 

soal ulangan harian kepada siswa dan 

siswa di minta untuk menjawabnya 

selama 20 menit). 

b. Guru memotivasi siswa agar rajin 

belajar. 

c. Salam penutup 

10 menit   

Soal ulangan 

harian 

Lembar kerja 

siswa 

 

 

 

 

IX. Alat dan Sumber Belajar: 

a. Papan tilis 

b. Kapur tulis 

c. penghapus 

d. internet 

e. perpustakaan 

f. lingkungan 

g. media Flash card 

h. buku paket pelajaran Pendidikan bahasa Arab SD/MI Muhammadiyah 5 

i. buku pelajaran bahasa Arab untuk sekolah dasar. 

j. Kamus bahasa Arab. 



X. Penilaian 

a. Bentuk tes : Lisan dan Tulis 

b. Materi tes :  

Tes lisan tentang:  

 Mufradat-mufradat yang ada pada materi   (Guru). 

 Menggabungkan pola kalimat kata ganti subjek ḍāmir munfaṣil 

kedalam mufradat yang ada. 

Tes tulis tentang: 

 Mufradat-mufradat yang ada pada materi   (Guru). 

 Soal Ulangan Harian. (sebagaimana terlampir) 

 

Yogyakarta,  22 Januari 2013 

Guru Bahasa Arab/ Kolabolator 

 

 

 

Muthmainah, S.S 

NBM: 962 158 

 Peneliti 

 

 

 

Miftakhul Falah Islami 

NIM: 094 201 69 

 

  



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SD Muhammadiyah Pakel Program Plus  

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas/Semester  : V B /II 

Waktu  : 2 x 35 menit  

 

I. Standar Kompetensi :  

Memahami makna kata, kalimat dan ungkapan, mampu mengucapkan, 

membaca dengan nyaring dan menulis kata-kata, frase dan kalimat sederhana, 

serta memahami makna sederhana yang terdapat di dalam teks interaksional 

dan naratif tentang  (Pelajaran)  yang disertai gambar. 

II. Kompetensi Dasar : 

1.1 Menyimak dan berbicara bahasa Arab tentang  (Pelajaran) dengan 

pola kalimat yang mengandung unsur kata ganti milik (ḍāmir li al-tamlîk)  

III. Indikator : 

a Menirukan bacaan mufrodât tentang  (Pelajaran) dengan intonasi 

benar. 

b Menyebutkan mufrodât dalam hiwar tentang  (Pelajaran) dengan baik 

dan benar. 

c Mendemonstrasikan percakapan sederhana tentang  (Pelajaran) 

dengan pola kalimat yang mengandung unsur kataganti milik// ḍāmir li al-

tamlîk. 

d Mencocokkan ungkapan tentang  (Pelajaran). 

IV. Tujuan Pembelajaran : 

a Menguasai mufrodât tentang  (Pelajaran). 

b Menemukan informasi dalam wacana yang dibaca. 

c Mampu menyebutkan mufrodât baru yang terdapat dalam materi dengan 

baik dan benar. 

d Mampu menggunakan mufrodât yang ada pada materi dengan menyisipkan 

pola kalimat yang mengandung unsur kata ganti milik (ḍāmir li al-tamlîk)   

V. Materi Pokok :  

mufrodât dan bacaan teks berbahasa Arab tentang  (Pelajaran)  dengan 

pola yang mengandung unsur kata ganti milik/ ḍāmir li al-tamlîk. 



VI. Metode: 

a Metode : diskusi, problem solving,  penugasan, tanya jawab. 

VII. Nilai Karakter yang dikembangkan 

Ketaqwaan, keberanian, rasa ingintahu, tanggungjawab, kerjasama, keimanan 

VIII. Skenario Pembelajaran  : 

No Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 
Media 

1. Pendahuluan: 

a. Guru membuka pelajaran dengan 

salam dan berdoa bersama. 

b. Guru mengabsen Siswa 

c. Acuan (guru menyampaikan batasan 

materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan kali ini) 

d. Apersepsi (mengantar/ mereview 

pengetahuan siswa pada materi yang 

telah dipelajari sebelumnya dan 

mengaitkan dengan materi yang akan 

dipelajari). 

e. Pre test (guru memancing siswa 

bertanya tentang materi yang akan 

dibahas) 

10 menit  

 

Daftar Absen 

2. Kegiatan Inti: 

Eksplorasi  

a. guru menyampaikan materi 

pembelajaran. 

b. guru menyampaikan materi sambil 

memperlihatkan media Flash Card  

tentang  mufrodât yang yang guru 

tunjukkan. 

c. Guru memberi contoh cara membaca 

mufrodât yang terdapat pada flash 

Card dengan baik dan benar. 

Elaborasi  

a. Siswa menyebutkan mufrodât yang 

45 menit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buku paket 

bahasa Arab 

SD 

Muhammadi

yah kelas V 

 

Flash Card 

 



ada pada Flash Card secara bersama-

sama. 

b. Guru menunjukkan kembali media 

Flash Card dengan ritme yang lebih 

cepat dan siswa menyebutkan 

mufrodâtnya. 

c. Guru meminta siswa mengeluarkan 

alat-alat tulis yang berkenaan tentang 

materi. 

d. Guru meminta siswa untuk 

menunjukkan alat tulis seperti yang 

guru tunjukkan mufrodâtnya pada 

Flash Card.  

Konfirmasi 

c. Guru menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. 

 

 

 

 

 

 

 

Papan tulis 

 

Kapur tulis 

 

penghapus 

 

 

 

 

3. Penutup: 

a. Post test (guru melontarkan beberapa 

pertanyaaan terkait materi yang telah 

dipelajari untuk mengetahui sejauh 

mana tingkat pemahaman siswa) 

e. Refleksi (guru meminta siswa untuk 

menulis mufrodât dari Flash Card yang 

guru tunjukkan dan kemudian 

dikumpulkan). 

b. Guru memotivasi siswa agar rajin 

belajar. 

c. Salam penutup 

15 menit   

Lembar kerja 

siswa 

 

 

 

 

IX. Alat dan Sumber Belajar: 

a. Papan tilis 

b. Kapur tulis 

c. penghapus 

d. internet 

e. perpustakaan 

f. lingkungan 

g. media Flash card 



h. buku paket pelajaran Pendidikan bahasa Arab SD/MI Muhammadiyah 5 

i. buku pelajaran bahasa Arab untuk sekolah dasar. 

j. Kamus bahasa Arab. 

X. Penilaian 

a. Bentuk tes : Lisan dan Tulis 

b. Materi tes :  

Tes lisan tentang:  

 Mufradat-mufradat yang ada pada materi   (Pelajaran). 

 Menggabungkan pola kalimat kata ganti milik (ḍāmir li al-tamlîk)  

kedalam mufradat yang ada. 

Tes tulis tentang: 

 Mufradat-mufradat yang ada pada materi   (Pelajaran). 

 

Yogyakarta,  19 Februari 2013 

Guru Bahasa Arab/ Kolabolator 

 

 

 

Muthmainah, S.S 

NBM: 962 158 

 Peneliti 

 

 

 

Miftakhul Falah Islami 

NIM: 094 201 69 

 

  



RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SD Muhammadiyah Pakel Program Plus  

Mata Pelajaran  : Bahasa Arab 

Kelas/Semester  : V B /II 

Waktu  : 2 x 35 menit  

 

I. Standar Kompetensi :  

Memahami makna kata, kalimat dan ungkapan, mampu mengucapkan, 

membaca dengan nyaring dan menulis kata-kata, frase dan kalimat sederhana, 

serta memahami makna sederhana yang terdapat di dalam teks interaksional 

dan naratif tentang  (Pelajaran)  yang disertai gambar. 

II. Kompetensi Dasar : 

1.2 Membaca dan menulis bahasa Arab tentang  (Pelajaran) dengan pola 

kalimat yang mengandung unsur kata ganti milik (ḍāmir li al-tamlîk)  

III. Indikator : 

a Membaca teks bahasa Arab sederhana tentang  (Pelajaran) dengan 

intonasi benar. 

b Menulis mufrodât baru tentang  (Pelajaran) dengan baik dan benar. 

c Melengkapi ungkapan tentang guru. 

IV. Tujuan Pembelajaran : 

a Menguasai mufrodât tentang  (Pelajaran). 

b Menemukan informasi dalam wacana yang dibaca. 

c Mampu menuliskan mufrodât baru yang terdapat dalam materi dengan baik 

dan benar. 

d Mampu menggunakan mufrodât yang ada pada materi dengan menyisipkan 

pola kalimat yang mengandung unsur kata ganti milik (ḍāmir li al-tamlîk)   



V. Materi Pokok :  

mufrodât dan bacaan teks berbahasa Arab tentang  (Pelajaran)  dengan 

pola yang mengandung unsur kata ganti milik/ ḍāmir li al-tamlîk. 

VI. Metode: 

a Metode : diskusi, problem solving,  penugasan, tanya jawab. 

VII. Nilai Karakter yang dikembangkan 

Ketaqwaan, keberanian, rasa ingintahu, tanggungjawab, kerjasama, keimanan 

VIII. Skenario Pembelajaran  : 

No Kegiatan Pembelajaran 
Alokasi 

Waktu 
Media 

1. Pendahuluan: 

a. Guru membuka pelajaran dengan 

salam dan berdoa bersama. 

b. Guru mengabsen Siswa 

c. Acuan (guru menyampaikan batasan 

materi yang akan dipelajari pada 

pertemuan kali ini) 

d. Apersepsi (mengantar/ mereview 

pengetahuan siswa pada materi yang 

telah dipelajari sebelumnya dan 

mengaitkan dengan materi yang akan 

dipelajari). 

e. Pre test (guru memancing siswa 

bertanya tentang materi yang akan 

dibahas) 

10 menit  

 

Daftar Absen 

2. Kegiatan Inti: 

Eksplorasi  

a. guru menyampaikan materi 

pembelajaran mengenai penggunaan 

ḍāmir li al-tamlîk (kata ganti 

kepemilikan). 

b. Guru memberi contoh cara menuliskan 

mufrodât yang digabung dengan ḍāmir 

li al-tamlîk (kata ganti kepemilikan). 

55 menit 

 

 

 

 

 

 

 

Buku paket 

bahasa Arab 

SD 

Muhammadi

yah kelas V 



c. guru mengulang materi sambil 

memperlihatkan media Flash Card  

tentang  mufrodât yang yang guru 

tunjukkan. 

Elaborasi  

a. Siswa menyebutkan mufrodât yang 

ada pada Flash Card secara bersama-

sama. 

b. Guru menunjukkan kembali media 

Flash Card dengan ritme yang lebih 

cepat dan siswa menyebutkan 

mufrodâtnya. 

c. Guru meminta mengerjakan soal latian 

mengenai penggunaan ḍāmir li al-

tamlîk (kata ganti kepemilikan). 

Konfirmasi 

d. Guru menyimpulkan materi yang telah 

dipelajari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flash Card 

 

 

Papan tulis 

 

Kapur tulis 

 

penghapus 

 

 

 

3. Penutup: 

a. Guru memotivasi siswa agar rajin 

belajar. 

b. Salam penutup 

5 menit   

 

 

IX. Alat dan Sumber Belajar: 

a. Papan tilis 

b. Kapur tulis 

c. penghapus 

d. internet 

e. perpustakaan 

f. lingkungan 

g. media Flash card 

h. buku paket pelajaran Pendidikan bahasa Arab SD/MI Muhammadiyah 5 

i. buku pelajaran bahasa Arab untuk sekolah dasar. 



j. Kamus bahasa Arab. 

X. Penilaian 

a. Bentuk tes : Lisan dan Tulis 

b. Materi tes :  

Tes lisan tentang:  

 Mufradat-mufradat yang ada pada materi   (Pelajaran). 

 Mufradat-mufradat yang ada pada materi   (Pelajaran). 

Tes tulis tentang: 

 Menggabungkan pola kalimat kata ganti milik (ḍāmir li al-tamlîk)  

kedalam mufradat yang ada 

 

Yogyakarta,  26 Februari 2013 

Guru Bahasa Arab/ Kolabolator 

 

 

 

Muthmainah, S.S 

NBM: 962 158 

 Peneliti 

 

 

 

Miftakhul Falah Islami 

NIM: 094 201 69 

 

  



 

 

 

 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



  



Lampiran 7 

Soal dan Jawaban Ulangan Harian Siklus I 

A. Dengarkan apa yang guru katakan dan pilihlah kata di bawah ini yang 

dianggap benar dengan bemberi tanda silang (X) di depannya!  

 

     

     

     

     

     

 

B. Berilah tanda silang (X) pada huruf , , , atau  yang dianggap 

jawaban paling benar! 

 

  

  

        

        

  



  

        

        

 

C. Terjemahkan kalimat dibawah kedalam bahasa Arab! 

 

1. Kamu murid laki-laki  

2. Saya guru perempuan  

3. Dia satpam laki-laki  

4. Dia insinyur perempuan  

5. Kamu pedagang perempuan  

 

D. Terjemahkan mufradat dibawah kedalam bahasa Indonesia! 

      

   

   

   

   

   



Jawaban: 

A  
 

  

  

  

  

  

B  
 

   

   

   

   

C  
 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

D.  
 

Saya pandai/pintar 1. 

Dia insinyur perempuan 2. 

Dia satpam laki-laki 3. 

Dia pedagang perempuan 4. 

Dia guru perempuan 5. 

Daya murid laki-laki 6. 

 

 



Soal Ulangan Harian Siklus II 

A. Sebutkan bahasa Arab dari gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

B. Terjemahkan kalimat di bawah ini kedalam bahasa Indonesia! 

   

   

   

   

   

 

C. Terjemahkan kalimat di bawah ini kedalam bahasa Arab! 

 

1 Ini penggarisnya (laki-laki)  

2 Ini kotak pensilku  

3 Ini penghapusnya (perempuan)  

4 Ini bukumu (laki-laki)  

5 Ini jangkamu (perempuan)  

 



Lampiran 8 : 

HASIL ULANGAN HARIAN PRA TINDAKAN 

No. 

absen 
Nama Nilai 

1 Akbar Syahputra 60 

2 An Riza Muhammad Islamy 35 

3 Arya Candra Wirakarsa 70 

4 Dian Kusuma Latif Afandi 55 

5 Dimas Miftakhul Ihsan 85 

6 Diva Almas 90 

7 Intan Octavia Mustika Putri 55 

8 Mufida Aminah Sholiha 80 

9 Muh Aditya Ramadhan Darmawan 45 

10 Muhammad Aufa Aiman 45 

11 Muhammad Iqbal Alamsyah 40 

12 Muhammad Laudza Al Faqih 25 

13 Muhammad Tebyan Rasyid 85 

14 Patrix Wijaya 35 

15 R. Almas Maulana 45 

16 R. Naufal Ammar Afi Apriyanto 55 

17 Rexana Rifdah Pinggala Domily 80 

18 Rio Darma Prasista 85 

19 Rofiq Firdaus 70 

20 Wafiq Khahida Dzulfikar 80 

Jumlah Nilai 1220 

Nilai Tertinggi 90 

Nilai Terendah 25 

Nilai Rata-rata Kelas 61 



HASIL ULANGAN HARIAN SIKLUS 1 

No. 

absen 
Nama Nilai 

1 Akbar Syahputra 90 

2 An Riza Muhammad Islamy 75 

3 Arya Candra Wirakarsa 75 

4 Dian Kusuma Latif Afandi 75 

5 Dimas Miftakhul Ihsan 100 

6 Diva Almas 95 

7 Intan Octavia Mustika Putri 60 

8 Mufida Aminah Sholiha 100 

9 Muh Aditya Ramadhan Darmawan 80 

10 Muhammad Aufa Aiman  80 

11 Muhammad Iqbal Alamsyah 95 

12 Muhammad Laudza Al Faqih 35 

13 Muhammad Tebyan Rasyid 100 

14 Patrix Wijaya 70 

15 R. Almas Maulana 75 

16 R. Naufal Ammar Afi Apriyanto  60 

17 Rexana Rifdah Pinggala Domily 85 

18 Rio Darma Prasista 85 

19 Rofiq Firdaus 75 

20 Wafiq Khahida Dzulfikar 85 

Jumlah Nilai 1595 

Nilai Rata-rata Kelas 79,75 

Nilai tertinggi 100 

Nilai terendah 35 



HASIL ULANGAN HARIAN SIKLUS II 

No Nama Nilai 

1 Akbar Syahputra 100 

2 An Riza Muhammad Islamy 85 

3 Arya Candra Wirakarsa 85 

4 Dian Kusuma Latif Afandi 80 

5 Dimas Miftakhul Ihsan 100 

6 Diva Almas 100 

7 Intan Octavia Mustika Putri 80 

8 Mufida Aminah Sholiha 100 

9 Muh Aditya Ramadhan Darmawan 90 

10 Muhammad Aufa Aiman  85 

11 Muhammad Iqbal Alamsyah 100 

12 Muhammad Laudza Al Faqih 80 

13 Muhammad Tebyan Rasyid 100 

14 Patrix Wijaya 80 

15 R. Almas Maulana 85 

16 R. Naufal Ammar Afi Apriyanto  75 

17 Rexana Rifdah Pinggala Domily 95 

18 Rio Darma Prasista 95 

19 Rofiq Firdaus 100 

20 Wafiq Khahida Dzulfikar 85 

Jumlah Nilai 1800 

Nilai tertinggi 100 

Nilai terendah 75 

Nilai Rata-rata Kelas 90 
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Flash Card Tampak Depan   Flash Card Tampak Belakang 

 

 

 

  

  

  



Flash Card Tampak Depan   Flash Card Tampak Belakang 

 

 

  

  

  



 


	HALAMAN JUDUL
	SURAT PERNYATAAN KEASLIAN
	SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI
	PERBAIKAN SKRIPSI
	PENGESAHAN SKRIPSI
	MOTTO
	PERSEMBAHAN
	ABSTRAK
	PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	DAFTAR LAMPIRAN
	BAB I PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Rumusan masalah
	C. Tujuan Penelitian
	D. Manfaat Penelitian
	E. Kajian Pustaka
	F. Landasan Teori
	G. Metode Penelitian
	H. Indikator Keberhasilan
	I. Sistematika Pembahasan

	BAB II GAMBARAN UMUM SD MUHAMMAHIYAH PAKEL PROGRAM PLUS UMBULHARJO YOGYAKARTA
	A. Letak Geografis
	B. Sejarah Singkat
	C. Tujuan Pendidikan
	D. Visi dan Misi
	E. Struktur Organisasi
	F. Guru dan Karyawan
	G. Sarana dan Prasarana

	BAB III EFEKTIFITAS MEDIA FLASH CARD DALAM MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR BAHASA ARAB
	A. Pelaksanaan Penggunaan Media Flash Card Dalam Pelajaran Bahasa Arab
	B. Prestasi Belajar Bahasa Arab Dengan Media Flash Card

	BAB IV PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran–saran
	C. Kata Penutup

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN-LAMPIRAN
	CURRICULUM VITAE



