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ABSTRAK 
 
Maslakhudin, Ahmad. 2013. Penggunaan model pembelajaran kooperatif 

dengan metode jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar qowa’id pada 

siswa kelas VIII A MTs Al Asror Tahun Ajaran 2010/2011. Pembimbing I : 

Hasan Busri, S.Pd.I, M.S.I. Pembimbing II: Retno Purnama Irawati, S.S., 

M.A. 

 

Kata kunci: Qowa’id, pembelajaran kooperatif, jigsaw  

Pembelajaran qowa’id di MTs Al Asror masih belum maksimal 

siswa kesulitan untuk memahami materi qowa’id bahasa Arab. Motivasi 

belajar siswa juga rendah. Hal inilah yang membuat peneliti ingin 

melakukan penelitian di kelas tersebut. 

Permasalahan yang ingin diungkapkan dalam penelitian ini yaitu: 

(1) bagaimanakah penerapan pembelajaran qowa’id bahasa Arab dengan 

model kooperatif metode jigsaw di kelas VIII A, (2) bagaimana 

peningkatan pembelajaran qowa’id setelah mendapatkan pembelajaran 

dengan model pembelajaran kooperatif metode jigsaw, (3) apa kelebihan 

dan kekurangan penerapan qowa’id bahasa Arab kooperatif di kelas VIII A 

dengan metode jigsaw. 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilakukan 

dalam dua siklus. Tiap-tiap siklus dilakukan secara berdaur terdiri atas 

empat tahap yaitu: perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kenaikan dari siklus I ke 

siklus II. Rata-rata kelas siklus I 63,99 dan rata-rata siklus II 74,38. Siswa 

juga menunjukkan perubahan perilaku ke arah positif. Keaktifan siswa 

semakin meningkat Peningkatan hasil tes juga diikuti dengan perubahan 

perilaku dan motivasi  Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti bahwa melalui pembelajaran kooperatif dengan metode jigsaw, 

pembelajaran qowa’id bahasa Arab menjadi lebih menyenangkan dan lebih 

memudahkan siswa dalam pembelajaran qowa’id. 

Saran yang dapat diberikan adalah guru hendaknya lebih kreatif 

dalam menggunakan teknik dan metode pembelajaran yang melibatkan 

peran aktif siswa pembelajaran supaya proses pembelajaran mendapatkan 

nilai maksimal. Salah satu alternatif pembelajaran qowa’id berbahasa Arab 

yaitu dengan menggunakan pembelajaran kooperatif model jigsaw. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bahasa   merupakan   alat   komunikasi   dan   pendukung   dalam   

pergaulan manusia sehari-hari baik antara individu dengan individu, individu 

dengan masyarakat, maupun dengan bangsa tertentu. Brown dalam bukunya 

 mendefinisikan bahasa sebagai aturan bunyi 

bahasa yang arbiter untuk membantu berkomunikasi antar manusia .  

   

Bahasa adalah aturan bunyi yang arbiter untuk membantu berkomunikasi 

antar manusia (Brown, 1994: 23).  

  Bahasa Arab dipelajari dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) Sekolah 

Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas 

(SMA),  perguruan tinggi baik swasta maupun negeri, pondok pesantren baik 

pondok salaf maupun pondok modern dan lembaga-lembaga kursus bahasa 

Arab. 

  Kemahiran seseorang dalam suatu bahasa asing tidak menjamin 

kemahirannya mengajarkan bahasa tersebut kepada orang lain. Mahir 

berbahasa adalah satu hal dan mahir mengajarkan bahasa adalah hal yang lain. 

Seorang guru bahasa Arab harus menguasai setidak-tidaknya tiga hal yaitu (1) 

1 



 
 

 
 

2 

kemahiran berbahasa Arab, (2) pengetahuan tentang bahasa dan budaya Arab, 

(3) keterampilan mengajarkan bahasa Arab (Efendi: 2005: 1). 

  Jadi seorang guru bahasa Arab selain harus mahir dan memiliki 

pengetahuan berbahasa Arab, juga harus mempunyai keterampilan untuk 

mengajarkan bahasa Arab. Hal tersebut didukung ungkapan Guntur Tarigan 

(1981: 1) bahwa ada empat keterampilan berbahasa yang harus dicapai; yakni 

keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca dan 

keterampilan menulis.  

  Pembelajaran bahasa Arab melibatkan banyak unsur yang saling 

berkaitan dalam menentukan keberhasilan pada proses pembelajaran. Unsur-

unsur tersebut adalah guru, siswa, kurikulum, pengajaran, evaluasi dan 

lingkungan. Siswa sebagai subjek sangat berperan dalam keberhasilan kegiatan 

belajar mengajar.  

  Salah satu tugas guru adalah menciptakan suasana pembelajaran yang 

dapat memotivasi siswa untuk senantiasa belajar dengan baik. Suasana yang 

demikian akan berdampak positif  dalam pencapaian keberhasilan belajar yang 

optimal. Untuk itu, guru harus memiliki kemampuan dalam memilih metode 

dan pendekatan yang paling efektif. Ketidaktepatan penggunaan metode sering 

menimbulkan kejenuhan siswa sehingga pelajaran yang disampaikan tidak 

sepenuhnya diterima oleh siswa.  

  Mata pelajaran Bahasa Arab merupakan suatu mata pelajaran yang 

diarahkan untuk mendorong, membimbing, mengembangkan, dan membina 

kemampuan serta menumbuhkan sikap positif terhadap bahasa Arab baik 
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reseptif maupun produktif. Kemampuan reseptif yaitu kemampuan untuk 

memahami pembicaraan orang lain dan memahami bacaan. Kemampuan 

produktif yaitu kemampuan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi  

baik secara lisan maupun secara tertulis. Kemampuan berbahasa Arab serta 

sikap positif terhadap bahasa Arab tersebut sangat penting dalam membantu 

memahami sumber ajaran Islam yaitu al-Qur’an dan Hadis, serta kitab-kitab 

berbahasa Arab yang berkenaan dengan Islam bagi siswa (Depag, 2008:5). 

  Pembelajaran bahasa Arab dewasa ini masih menghadapi berbagai 

persoalan, baik dari sisi media maupun metode pembelajarannya. Kendala 

tersebut dapat terlihat dari hasil atau nilai materi pelajaran bahasa Arab yang 

telah diperoleh oleh siswa yang belum maksimal. Bahkan sebagian dari mereka 

belum mencapai tujuan yang diharapkan (Suja’i, 2008: 3).. 

  Kondisi tersebut tentu tidak dapat dibiarkan terus menerus, akan tetapi 

membutuhkan solusi yang baik, sehingga kompetensi bahasa Arab yang 

dimiliki siswa menjadi baik dan dapat diandalkan. Sasaran pembelajaran yang 

ditekankan pada penguasaan kompetensi berbahasa Arab merupakan salah satu 

poin dalam melakukan perbaikan pembelajaran bahasa asing. 

  Dalam pembelajaran bahasa terdapat unsur-unsur bahasa (

) dan keterampilan berbahasa . Dalam unsur bahasa 

terdapat tata bunyi/fonologi, tata tulis/ ortografi, tata kata, tata kalimat, dan 

kosa kata. Sedangkan keterampilan berbahasa terdiri atas menyimak, berbicara, 

membaca dan menulis. 
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  Gramatika atau qowa’id adalah pembahasan tentang morfologi dan 

sintaksis. Dalam kajian bahasa Arab, morfologi paralel dengan shorof, 

sementara sintaksis paralel dengan nahwu. Dua hal tersebut merupakan pilar 

penting tata bahasa Arab (Burdah 2004: 75). 

  Qowaid sebagai suatu hal yang penting dalam pembelajaran bahasa Arab 

seperti pendapat Al Galayainiy (1983: 8)  

 (ilmu-ilmu yang terpenting dalam 

bahasa Arab yaitu ilmu shorof dan i’rob atau ilmu nahwu), karena tanpa 

adanya qowa’id bahasa Arab sulit untuk dipahami.  

  Pada penerapan pembelajaran kooperatif metode jigsaw, diharapkan 

siswa saling bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan suatu 

masalah. Metode ini diharapkan setiap siswa untuk mengetahui apa yang 

menjadi keputusan dalam kelompok, sehingga apabila guru menunjuk salah 

satu siswa, siswa tersebut dapat mempertanggungjawabkannya. Metode ini 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam pembelajaran tata 

bahasa (qowa’id). Pembelajaran kooperatif menempatkan siswa sebagai subjek 

belajar yang aktif, namun guru tetap memegang peranan penting sebagai 

pembimbing dan motivator. Dengan pemilihan metode ini, hasil pembelajaran 

diharapkan lebih bermakna dan siswa dapat termotivasi. 

Qowa’id termasuk dalam unsur-unsur bahasa (anashirul lughoh) yang 

termasuk didalamnya antara lain tata bunyi (fonologi/ ilmu aswat), tata tulis 

(ortografi/ kitabat al huruf), tata kata (al sharf), tata  kalimat (al nahwu), dan 

kosa kata (al mufrodat).  
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  Berdasarkan hasil penelitian awal, pembelajaran qowa’id di MTs Al 

Asror masih belum maksimal karena dilihat dari hasil nilai ujian semester gasal 

tahun ajaran 2010/2011 yang diperoleh dari guru Bahasa Arab hanya 65% 

siswa yang dapat memperoleh nilai 65. Materi pelajaran qowa’id (tata bahasa) 

di tingkat Madrasah Tsanawiyah berdasarkan standar kompetensi (SK) dan 

kompetensi dasar (KD) tahun 2008 masih berupa materi dasar yang membahas 

tentang jumlah ismiah, jumlah fi’liyah, penggunaan adawatul jar, maf’ul bih, 

na’at, fi’il mudhori’, masdar muawal, fi’il mujarod dan fi’il mazid (Permenag 

No. 2 tahun 2008 ). 

  Dari latar belakang masalah, dapat diidentifikasi permasalahan yang 

muncul yaitu belajar bahasa Arab sangat memerlukan usaha dan motivasi yang 

kuat baik secara internal maupun eksternal. Keberhasilan studi ini tidak 

semata-mata atas ketepatan dan peran dari media yang dipakai tetapi juga 

tergantung pada usaha-usaha yang dilakukan oleh siswa dalam 

menindaklanjuti dan mengembangkan ilmu yang telah mereka terima.  

  Hambatan-hambatan atau kendala pembelajaran bahasa Arab di MTs Al 

Asror  terletak pada motivasi dan semangat siswa dalam belajar. Siswa  

menganggap pembelajaran bahasa Arab tidak terlalu penting hal ini 

dikarenakan mata pelajaran bahasa Arab bukan merupakan mata pelajaran 

yang dijadikan materi dalam Ujian Akhir Nasional dan bukan sebagai salah 

satu penentu kelulusan siswa sehingga mengakibatkan motivasi belajar dari 

para siswa menurun dan cenderung menyepelekan. 

  Dari identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, dalam penelitian 
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ini akan membahas mengenai penerapan model kooperatif dengan metode 

jigsaw dalam pembelajaran Qowa’id Bahasa Arab di kelas VIII A.    

1.2 Rumusan masalah  

 Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana penerapan pembelajaran Qowa’id Bahasa Arab dengan model 

kooperatif metode jigsaw di kelas VIII A ?  

2. Bagaimana peningkatan pembelajaran Qowa’id setelah mendapat 

pembelajaran dengan model kooperatif metode jigsaw ? 

3. Bagaimana perubahan perilaku siswa setelah mendapatkan pembelajaran 

Qowa’id Bahasa Arab kooperatif di kelas VIII A   dengan metode jigsaw ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui  penerapan pembelajaran Qowa’id Bahasa Arab dengan 

model kooperatif metode jigsaw di kelas. 

2. Untuk mengetahui peningkatan pembelajaran Qowa’id setelah mendapat 

pembelajaran dengan model kooperatif metode jigsaw. 

3. Mengetahui perubahan perilaku siswa setelah mendapatkan pembelajaran 

Qowa’id Bahasa Arab kooperatif di kelas VIII A   dengan metode jigsaw ? 

1.4 Manfaat Penelitian  

 Hasil dari penelitian ini akan memberi manfaat yang berarti yaitu sebagai 

berikut: 

a. Manfaat teoritis 
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Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan dan sumbangan 

pemikiran bagi guru mata pelajaran bahasa Arab dan mahasiswa mengenai 

teknik pembelajaran Qowa’id melalui penerapan pendekatan pembelajaran 

kooperatif model  jigsaw di MTs Al Asror khususnya dan sekolah-sekolah 

pada umumnya. 

b. Manfaat praktis   

a) Bagi siswa 

1) Model pembelajaran kooperatif model  jigsaw  sebagai acuan untuk 

meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, meningkatkan keaktifan 

siswa, meningkatkan jiwa kerja sama saling menguntungkan, menghargai 

satu sama lain,   dapat meningkatkan tanggung jawab siswa, melatih untuk 

dapat aktif dalam belajar dan menghargai pendapat orang lain. 

b) Bagi Guru  

1) Model pembelajaran kooperatif sebagai bahan informasi bagi guru dalam 

memilih model pembelajaran yang lebih tepat dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa khususnya pada mata pelajaran bahasa Arab. 

2) Penelitian ini dapat menumbuhkan kreatifitas guru dalam pembelajaran 

Bahasa Arab. 

3) Memberikan alternatif pemilihan pendekatan dan teknik pembelajaran 

Qowa'id. 

4) Bahan pertimbangan dalam melakukan pembelajaran di kelas.  

c) Bagi Penulis  

 Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam hal penelitian. 



BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian mengenai kemampuan tata bahasa (Qowa’id) yang telah 

dilakukan, yang dapat dijadikan kajian dalam penelitian ini adalah penelitian 

dari Qoshim (2009) , Ika Nur Shofiyah (2009) dan Hanifah (2007). 

Qoshim (2009) melakuan penelitian dengan judul Penggunaan alat 

bantu film berbahasa Arab untuk meningkatkan pembelajaran Qowa’id 

bahasa Arab kelas XI MTs N Pamotan Rembang tahun ajaran 2008/2009”. 

Dari hasil penelitian Qoshim penggunaan media film membantu siswa dalam 

memahami materi qowa’id, dari hasil penelitian terjadi peningkatan nilai, pada 

siklus I nilai rata-rata siswa 70,75 pada siklus II nilai rata-rata siswa menjadi 

77,00. Relevansi penelitian Qoshim dengan penelitian ini terletak pada 

materinya sama-sama membahas tentang qowa’id, sedangkan perbedaanya 

pada teknik dan media yang digunakan.  

Ika (2009) melakukan penelitian tentang Pengaruh Penerapan Metode 

Snowball Throwing terhadap Pencapaian Kompetensi  Kaidah Bahasa Arab 

Siswa kelas X Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Mojosari Mojokerto.  Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara 

pencapaian kompetensi    kaidah  bahasa  Arab  siswa  kelompok  eksperimen  

dengan  kelompok kontrol.  Perbedaan  ini  dapat  dilihat  dari  meningkatnya  

skor  rata-rata  kelompok Eksperimen dari 7,38 (Pre Test) menjadi 7,80 (Post 

Test) dan kelompok kontrol dari 7,35  (Pre  Test)  menjadi  7,76  (Post  Test). 
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Relevansi penelitian Ika dengan penelitian ini terletak pada pembelajaran 

kooperatif sedangkan perbedaannya pada model pembelajaran yang 

digunakan. 

Hanifah (2007) melakukan penelitian tentang Pengaruh Penggunaan 

Media Gambar terhadap Penguasaan Tata Bahasa Arab (studi eksperimen 

pada siswa kelas 2 SMA PGRI 2 Bandung). Terdapat perbedaan kemampuan 

antara siswa yang menggunakan media gambar dengan siswa yang tidak 

menggunakan media gambar. Pada pre test, kelas eksperimen memiliki nilai 

rata-rata 12,37, dan pada pos test 14,7. Sedangkan pada pre test kelas kontrol 

memiliki nilai rata-rata 13.43, dan pada pos test 13.97. Relevansi penelitian 

Hanifah dengan penelitian ini terletak pada materi Qowa’id sedangkan 

perbedaannya pada penggunaan media gambar dalam pembelajarannya. 

Tabel 2.1 Perbandingan penelitian 

N

o 
Judul Penelitian 

Fokus 

Penelitian 

Kajian 

Penelitian 

Latar 

belakang/ 

masalah 

yang 

ditemukan 

Solusi yang 

ditawarkan 

1 

Penggunaan alat 

bantu film berbahasa 

Arab untuk 

meningkatkan 

pembelajaran 

Qowa’id bahasa 

Arab kelas XI MTs N 

Pamotan Rembang 

tahun ajaran 

2008/2009 

Peningkata

n 

pembelajar

an qowa’id  

Bahasa 

Arab  

Kurangnya 

motivasi 

belajar 

siswa dan 

kurangnya 

penggunaa

n media 

film  

Penggunaa

n alat bantu 

film 

berbahasa 

Arab 

2 

Pengaruh Penerapan 

Metode Snowball 

Throwing terhadap 

Pencapaian 

Kompetensi  Kaidah 

Peningkata

n 

pembelajar

an qowa’id 

Bahasa 

Arab 

Guru dan 

murid 

mengalami 

kesulitan 

dalam 

Penerapan 

Metode 

Snowball 

Throwing 
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Bahasa Arab Siswa 

kelas X Madrasah 

Aliyah Negeri (MAN) 

Mojosari Mojokerto 

memahami 

qowa’id   

3 

Pengaruh 

Penggunaan Media 

Gambar terhadap 

Penguasaan Tata 

Bahasa Arab (studi 

eksperimen pada 

siswa kelas 2 SMA 

PGRI 2 Bandung) 

Peningkata

n 

pembelajar

an qowa’id 

Bahasa 

Arab 

Guru 

jarang 

mengguna

kan media 

dalam 

pembelajar

an  

Penggunaa

n Media 

Gambar 

 

Penelitian mengenai penggunaan model pembelajaran bahasa Arab 

kooperatif dengan metode jigsaw untuk meningkatkan hasil belajar qowa’id 

sebelumnya belum pernah dilakukan oleh peneliti lain. 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Pengertian Model  

Model dalam kamus besar bahasa Indonesia (2008: 923) didefinisikan 

sebagai pola (contoh, acuan dan ragam) dari sesuatu yang akan dibuat atau 

dihasilkan. Model pembelajaran dalam penelitian ini didefinisikan sebagai 

bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan 

secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan 

bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik 

pembelajaran. 

2.2.2 Pengertian Pembelajaran  

Achmad Sugandi et all (2004:9) mendefinisikan pembelajaran sebagai 

cara guru memberikan kesempatan kepada si belajar untuk berfikir agar 

memahami apa yang dipelajari. Isjoni (2009: 14) mendefinisikan 
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pembelajaran sebagai upaya guru untuk membantu siwa melakukan kegiatan 

belajar. Tujuan pembelajaran adalah terwujudnya efisiensi dan efektivitas 

kegiatan belajar yang dilakukan peserta didik.  

Pembelajaran dalam penelitian ini adalah upaya untuk menciptakan 

suasana yang nyaman untuk mengoptimalkan interaksi antara guru dengan 

siswa dan siswa dengan siswa agar kemampuan, bakat dan minat siswa dapat 

berkembang dan kebutuhan siswa dapat terpenuhi.  

 

2.2.3 Hakikat Tata Bahasa  

2.2.3.1 Pengertian  tata bahasa Arab (qowa’id) 

Qawa'id ( ) merupakan  jama' dari kata     yang berarti 

aturan, undang-undang (Munawwir,2002: 1138). Qawa'id dalam penelitian ini 

maksudnya adalah  tata bahasa Arab di antaranya adalah ilmu nahwu dan 

sharaf yang pengajarannya dijadikan menjadi satu dalam materi tarakib. 

Ilmu Nahwu adalah  Ilmu pengetahuan yang membahas prihal kata-kata 

Arab, baik ketika sendiri (satu kata) maupun ketika terangkai  dalam kalimat. 

Ilmu shorof adalah Ilmu  pengetahuan yang menguraikan tentang bentuk asal 

kata, maka dengan ilmu ini dapat dikenal kata dasar dan kata bentukan, 

dikenal pula afiks, sufiks dan infiks, kata kerja yang sesuai dengan masa. 

2.2.3.2 Aspek-aspek tata bahasa arab 

Pada tata bahasa Arab terdapat kaidah-kaidah yang terkadang tidak 

terdapat pada tata bahasa yang lain. Kaidah-kaidah itu antara lain: 1) Kaidah 

yang berkaitan dengan gender (mudzakar atau muanats). Setiap kata benda 
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atau kata kerja yang digunakan harus sesuai dengan kaidah-kaidah tentang 

gender ini, bahkan pada sesuatu yang hakikatnya tidak bisa dikategorikan 

menurut gender, tetapi menurut tata bahasa Arab harus dikategorikan 

mudzakar atau muanats. 2) Kaidah yang berhubungan dengan jumlah bilangan 

(mufrad, mutsana dan jama’). Setiap kata benda atau kata kerja yang 

digunakan harus sesuai dengan kaidah tentang jumlah bilangan ini. 3) Kaidah 

yang berkaitan dengan waktu (madhi, hal dan mustaqbal). Setiap kata kerja 

yang digunakan selalu mengandung waktu itu dikerjakan, baik waktu lampau, 

sedang atau akan datang. 4) Kaidah yang berkaitan dengan bina’ atau i’rab 

(marfu, manshub, majrur dan majzum). Setiap kata benda atau kata kerja yang 

digunakan dalam bahasa Arab mempunyai bentuk tertentu dan kaidah 

perubahannya sesuai dengan posisi atau statusnya dalam kalimat. 5) Kaidah 

yang berkaitan dengan kata ganti (dhamir). Bahasa Arab mempunyai tingkat 

tingkat penggunaan dhamir yang sangat sering, baik kata ganti manusia atau 

yang lainnya (Sukamto dan Munawari, 2008: 7).  

2.2.3.3 Tujuan dan manfaat tata bahasa Arab  

Tujuan dan manfaat mempelajari tata bahasa Arab (Qowa’id) adalah 

untuk menjaga  lisan agar jangan sampai salah ucap dalam tiap-tiap kata atau 

kalimat dalam bahasa , untuk menghindarkan  kesalahan makna dalam rangka 

memahami Al-Qur’an, Hadist, dan tulisan-tulisan ilmiah atau karangan, 

karena berbeda huruf atau kharokat saja berbeda dalam arti dan maknanya.  

(Busyro, 2007: 22). 
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2.2.3.4 Metode pembelajaran tata bahasa Arab (qowa’id) 

Pada dasarnya, kegiatan pengajaran tata bahasa (qowa’id) terdiri dari 

dua bagian, (a) pengenalan kaidah-kaidah bahasa (al-nahwu dan al-sharaf), 

dan (b) pemberian latihan atau dril. Kedua kegiatan tersebut dapat 

dilakasanakan dengan dua cara, deduktif atau induktif (Efendy, 2005: 85).  

a. Pengenalan kaidah  

Pengenalan kaidah dapat dilakukan dengan cara deduktif atau induktif.  

1) Cara deduktif 

Dimulai dengan pemberian kaidah yang harus difahami dan dihafalkan, 

kemudian diberikan contoh-contoh. Setelah itu siswa diberi kesempatan untuk 

melakukan latihan-latihan untuk menerapkan kaidah atau rumus yang telah 

diberikan.   

Cara ini mungkin lebih disenangi oleh sebagian pembelajar bahasa yang 

telah dewasa, karena dalam waktu singkat mereka telah dapat mengetahui 

kaidah-kaidah bahasa, dan dengan daya nalarnya mereka dapat 

mengaplikasikan kaidah-kaidah itu setiap kali diperlukan.  

Kelemahannya, pembelajar cenderung hanya menghafalkan kaidah dan 

kurang terlibat dalam  proses pemahamannya. Akibatnya pembelajar kurang 

mampu menerapkan kaidah dalam praktek berbahasa yang sesungguhnya.  

2) Cara induktif  

Dilaksanakan dengan cara, guru pertama-tama menyajikan contoh-

contoh (al-amtsilah). Setelah mempelajari contoh-contoh yang diberikan, 

siswa dengan bimbingan guru menarik kesimpulan sendiri kaidah-kaidah 
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bahasa berdasarkan contoh-contoh tersebut.  

Dengan cara ini, siswa secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan 

pembelajaran, yakni dalam menyimpulkan kaidah-kaidah. Karena 

penyimpulan ini dilakukan setelah siswa mendapatkan latihan yang cukup, 

maka pengetahuan tentang kaidah itu benar-benar berfungsi sebagai 

penunjang ketrampilan berbahasa.  

Yang dianggap sebagai kelemahan dari cara ini ialah, banyaknya waktu 

yang diperlukan untuk memperkenalkan kaidah-kaidah baru, sehingga pelajar 

bahasa yang telah dewasa biasanya kurang sabar.  

Suatu hal yang yang harus dihindari dalam pengenalan kaidah, baik 

dengan cara deduktif maupun induktif, ialah kecendrungan berlama-lama 

dalam membahas kaidah-kaidah tanpa sempat melakukan latihan berbahasa itu 

sendiri, sehingga kegiatan di dalam kelas lebih menyerupai kegiatan análisis 

bahasa daripada kegiatan berbahasa. Akibatnya pengetahuan tentang kaidah-

kaidah itu hanya tinggal sebagai pengetahuan.  

b. Latihan (drill)  

Beberapa pendekatan dan metode mutahir menekankan perlunya 

penyajian gramatika fungsional (al-Nahwu al-wazhifi), baik dari segi pilihan 

materi maupun cara penyajiannya. Yang ditekankan bukan penguasaan 

kaidah, apalagi sekedar menghafalkan definisinya, melainkan kemampuan 

membuat kalimat-kalimat gramatikal. Oleh karena itu latihan yang diberikan 

berbentuk latihan-latihan pola kalimat.  

Ada tiga jenis latihan yang masing-masing bisa berdiri sendiri atau bisa 
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merupakan satu urutan yang merupakan kesatuan yakni:  

(1) Latihan mekanis  

Pada dasarnya latihan ini bertujuan menanamkan kebiasaan dengan 

memberikan stimulus untuk mendapatkan respon yang benar. Latihan-latihan 

ini bisa diberikan secara lisan atau tertulis, dan diintegrasikan dengan latihan 

ketrampilan berbicara dan menulis. Ada bermacam-macam latihan mekanis, 

antara lain:  

(a) Pengulangan sederhana, misalnya: 

Stimulus:  

Respon:  

(b) Penggantian sederhana, misalnya:  

Stimulus:   

Respon:   

Stimulus:  

Respon:   

Stimulus:  

Respon:   

Stimulus:  

Respon:   
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(c) Penggantian berganda misalnya:  

Stimulus:  

Respon :  

Stimulus:  

Respon :

- 

Stimulus:  

Respon :

- 

(2) Latihan bermakna  

Kalau latihan mekanis sepenuhnya bersifat manipulatif, karena kalimat 

yang diucapkan oleh siswa sama sekali tidak dihubungkan dengan konteks 

atau situasi, maka latihan bermakna ini sudah dihubungkan dengan konteks 

atau situasi yang sebenarnya. Oleh karena itu dapat dikatakan sebagai latihan 

semi-komunikatif. Pemberian konteks dapat berupa alat peraga atau situasi 

kelas.  

(3) Latihan komunikatif  

Latihan ini menumbuhkan daya kreasi siswa dan merupakan latihan 

berbahasa yang sebenarnya. Oleh karena itu, latihan ini sebaiknya diberikan 

apabila guru merasa bahwa siswa telah mendapatkan bahan yang cukup 

(berupa kosa kata, struktur dan ungkapan komunikatif)  yang sesuai dengan 

situasi dan konteks yang ditentukan.  
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2.3 Pengertian pembelajaran kooperatif  

Pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran 

kelompok yang memiliki aturan-aturan tertentu. Prinsip dasar pembelajaran 

kooperatif  adalah siswa membentuk kelompok kecil dan saling mengajar 

sesamanya untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pembelajaran kooperatif 

siswa pandai mengajar pada siswa yang kurang pandai tanpa dirugikan. Siswa 

kurang pandai dapat belajar dalam suasana yang menyenangkan karena 

banyak teman yang memotivasinya. Siswa yang sebelumnya terbiasa bersikap 

pasif setelah menggunakan pembelajaran kooperatif akan terpaksa 

berpartisipasi secara aktif agar bisa diterima oleh anggota kelompoknya 

(Priyanto dalam Made, 2009: 189).  

Pembelajaraan kooperatif berasal dari kata cooperative yang artinya 

mengerjakan sesuatu secara bersama-sama dengan saling membantu satu sama 

lainnya sebagai satu kelompok atau satu tim. Slavin (dalam Isjoni 2008:150) 

mengemukakan pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran 

dimana kelompok belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil yang 

berjumlah empat atau lima orang secara kolaboratif sehingga dapat 

merangsang siswa lebih bergairah dalam belajar.  

Anita (2004: 17) menyebut pembelajaran kooperatif dengan istilah 

pembelajaran gotong-royong, yaitu kelompok pembelajaran yang memberi 

kesempatan kepada siswa untuk bekerjasama dengan siswa lain dalam tugas-

tugas yang tersetruktur. Lebih jauh dikatakannya bahwa pembelajaran 

kooperatif hanya berjalan kalau sudah terbentuk suatu kelompok atau suatu 
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kelompok yang didalamnya siswa bekerja secara terarah untuk mencapai 

tujuan yang sudah ditentukan dengan jumlah anggota kelompok pada 

umumnya terdiri dari 4-5 orang saja.  

Pembelajaran kooperatif adalah model mengajar bermanfaat yang 

mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Di dalam 

kelompok-kelompok  kecil yang terdiri atas siswa-siswa dengan tingkat yang 

berbeda ini, siswa akan menggunakan sejumlah kegiatan belajar untuk 

mengembangkan pemahaman terhadap suatu konsep (Anita, 2004:27). 

Menurut Muhammad Nur (dalam Isjoni 2009:27) bahwa pembelajaran 

kooperatif dapat menciptakan norma-norma proakademik di kalangan siswa, 

dan norma-norma proakademik memiliki pengaruh penting terhadap hasil 

belajar.  

Unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif, menurut Nurhadi (2005: 34)  

antara lain: 

a. Saling ketergantungan positif 

Ketergantungan secara positif adalah hubungan yang saling 

membutuhkan. Dalam model pembelajaran ini guru dituntut untuk 

menciptakan suasana yang mendorong siswa untuk merasa saling 

membutuhkan. Saling ketergantungan atau saling membutuhkan ini meliputi 

saling ketergantungan dalam pencapaian tujuan, saling ketergantungan dalam 

menyelesaikan tugas, saling ketergantungan bahan atau sumber, saling 

ketergantungan peran dan saling ketergantungan hadiah. 
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Dengan adanya saling ketergantungan positif ini diharapkan siswa 

dapat saling memberi motivasi untuk meraih hasil belajar yang optimal. 

b. Interaksi tatap muka 

Interaksi ini menuntut siswa untuk saling bertemu secara fisik, baik 

dengan siswa yang lain ataupun dengan guru. Interaksi semacam ini 

memungkinkan siswa untuk saling bertukar informasi atau gagasan mengenai 

hal yang dipelajari sehingga, diharapkan sumber belajar yang diperoleh siswa 

akan lebih bervariasi. 

c.  Akuntabilitas individual 

Meskipun model pembelajaran ini dilakukan secara kelompok, penilaian 

yang dilakukan tetaplah penilaian secara individu. Penilaian per kelompok 

didasarkan pada rata-rata hasil penilaian yang didapat tiap anggotanya. 

Penilaian yang semacam ini disebut akuntabilitas individual. 

 Oleh karena penilaian didapat dari rataan hasil penilaian kelompok, 

diharapkan siswa dapat terpacu untuk meningkatkan nilainya masing-masing 

agar nilai kelompok menjadi baik.  

Guru pun dapat memberitahukan hasil penilaian pada setiap siswa dalam 

kelompok sehingga semua anggota kelompok dapat mengetahui siapa yang 

membutuhkan batuan dan siapa yang dapat memberikan bantuan. 

d. Keterampilan menjalin hubungan antar pribadi 

Dalam pelaksanaan model ini keterampilan sosial seperti tenggang rasa, 

sikap sopan terhadap teman, berani mempertahankan pikiran logis, tidak 

mendominasi orang lain, mandiri, dan sifat-sifat lain yang bermanfaat dalam 
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menjalin hubungan antar pribadi menjadi dampak positif dari model 

pembelajaran ini. Karena, model ini membuat siswa belajar untuk berinteraksi 

satu dengan yang lainnya. 

 

2.3.1 Macam-macam Pembelajaran kooperatif 

 Macam-macam pembelajaran kooperatif antara lain: Mencari 

Pasangan (Make a Match), Bertukar Pasangan, Kepala Bernomor (Numbered 

Heads), Jigsaw, dan lain sebagainya (Anita, 2004: 55 ). 

 

2.3.1.1 Mencari Pasangan (Make a Match) 

 Teknik belajar mengajar mencari pasangan (Make a Match) 

dikembangkan oleh Lorna Curran salah satu keunggulan teknik ini adalah 

siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik 

dalam suasana yang menyenangkan.  

 

 

2.3.1.2 Bertukar Pasangan 

Teknik belajar mengajar bertukar pasangan memberi siswa kesempatan 

untuk bekerja sama dengan orang lain teknik ini bisa digunakan dalam semua 

mata pelajaran dan untuk semua tingkat usia anak didik. 

2.3.1.3 Kepala Bernomor (Numbered Heads) 

Teknik belajar mengajar Kepala Bernomor (Numbered Heads) 

dikembangkan oleh Spencer Kagan teknik ini memberikan kesempatan kepada 
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siswa untuk saling membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang 

paling tepat.  

 

2.3.1.4 Jigsaw  

Teknik mengajar jigsaw dikembangkan oleh Aroson et al. sebagai 

metode Coopertaive Learning. Pembelajaran dengan metode Jigsaw diawali 

dengan pengenalan topik yang akan dibahas oleh guru. Guru bisa menuliskan 

topik yang akan dipelajari pada papan tulis, White board, penayangan power 

point dan sebagainya. Guru menanyakan kepada siswa apa yang mereka 

ketahui mengenai topik tersebut. Kegiatan sumbang saran ini dimaksudkan 

untuk mengaktifkan skemata atau struktur kognitif siswa agar lebih siap 

menghadapi kegiatan pelajaran yang baru (Agus Suprijono,2011: 89). 

 

2.4 Pembelajaran Kooperatif dengan metode Jigsaw.  

Dalam model pembelajaran ini guru membagi bahan pelajaran yang 

akan diberikan, sebelum pelajaran diberikan, guru memberikan pengenalan 

mengenai topik yang akan dibahas dalam bahan pelajaran untuk hari itu. Guru 

bisa menuliskan topik di papan tulis dan menulis apa yang siswa ketahui 

mengenai topik tersebut. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengaktifkan 

skemata siswa agar lebih siap menghadapi kegiatan pelajaran yang baru.  

Siswa dibagi dalam kelompok, kemudian siswa disuruh membaca/ 

mengerjakan bagian mereka masing-masing. Setelah selesai, siswa saling 

berbagi mengenai bagian yang dibaca/ dikerjakan masing-masing. Dalam 
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kegiatan ini siswa bisa saling melengkapi dan berinteraksi antara satu dengan 

yang lainnya. Kegiatan ini bisa diakhiri dengan diskusi mengenai topik dalam 

bahan pelajaran hari itu (Lie, 2004: 69).  

Di dalam proses pembelajaran, penerapan model pembelajaran 

kooperatif tipe jigsaw dilaksanakan dalam beberapa tahap yaitu tahap 

persiapan, tahap pembelajaran dan tahap evaluasi.  

a. Tahap persiapan  

1) Menetapkan kelompok siswa  

Kelompok dalam pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ditetapkan oleh 

guru terlebih dahulu. Pengelompokan berdasarkan hasil nilai semester 

gasal. Kelompok dibagi menjadi tiga kriteria yaitu kemampuan tinggi, 

kemampuan sedang dan kemampuan rendah. 

2) Materi  

Materi pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dirancang oleh peneliti, 

setelah dikonsultasikan dengan dosen pembimbing dan guru mata 

pelajaran. 

b. Tahap pembelajaran 

Sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan, masing-masing siswa 

diberi bagaian materi. Proses pembelajaran diawali dengan guru 

menyampaikan tujuan pembelajaran kepada siswa. Kegiatan inti dari 

pembelajaran dimulai berkelompoknya siswa kemudian berdiskusi 

membahas materi siswa yang sudah memahami materi menerangkan 

kepada siswa yang belum paham. 
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c. Tahap evaluasi  

Setelah proses pembelajaran selesai, siswa diberi tes tertulis. Tes ini 

dikerjakan secara individual dan dilakukan setiap akhir periode 

pembelajaran atau akhir pembahasan dua topik.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan desain penelitian 

Penelitian ini adalah menggunakan Penelitian Tindakan Kelas 

(Classroom-Based Action Research) atau yang lazim disebut PTK. Zainal 

Aqib et all (2009: 3) mendefinisikan penelitian tindakan kelas sebagai 

penelitian yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri melalui refleksi diri 

dengan tujuan untuk memperbaiki kinerjanya sehingga hasil belajar siswa 

meningkat. 

Mulyasa (2009: 11) mendefinisikan penelitian tindakan kelas sebagai 

suatu upaya untuk mencermati kegiatan belajar sekelompok siswa dengan 

memberikan sebuah tindakan (treatment) yang sengaja dimunculkan. 

Tindakan tersebut dilakukan oleh guru, guru bersama-sama siswa, atau oleh 

siswa di bawah bimbingan dan arahan guru, dengan maksud untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, setiap siklus terdiri atas 

empat tahapan, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Keempat 

tahapan tersebut dapat digambarkan pada bagan berikut ini.  
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Gambar  1 Tahapan dalam penelitian tindakan kelas 

(Suharsimi Arikunto, 2008:18) 
 

Sebelum melaksanakan siklus, siswa mendapatkan pretest, tujuannya 

untuk mengetahui kemampuan siswa dalam pemahaman tata bahasa Arab. Tes 

ini berguna untuk menentukan tindakan yang cocok dengan kondisi siswa.  

pretest dilakukan terlebih dahulu, dengan cara mengambil tes kemampuan tata 

bahasa Arab  tanpa menggunakan pembelajaran kooperatif.  

 

3.1.1 Prosedur Pelaksanaan Siklus I 

Proses tindakan siklus I terdiri dari empat tahap yaitu tahap 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 

3.1.1.1 Perencanaan   

Tahap perencanaan ini merupakan rencana kegiatan menentukan 

langkah-langkah yang akan dilakukan peneliti untuk memecahkan masalah. 

Pelaksanaan Refleksi SIKLUS I 

Pengamatan 

Perencanaan 

Pelaksanaan Refleksi SIKLUS II 

Pengamatan 

Perencanaan 
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Dalam siklus ini, hal-hal yang dilakukan pada tahap perencanaan ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Berkoordinasi dengan guru pengampu pelajaran Bahasa Arab kelas  VIII 

A MTs Al Asror, Semarang. 

2. Menyusun rencana pembelajaran qowa’id bahasa Arab kooperatif metode 

jigsaw.  

3. Membuat dan menyiapkan  modul pembelajaran. 

4. Membuat dan menyiapkan instrumen penelitian berupa lembar observasi, 

lembar wawancara dan angket. 

5. Menyiapkan perangkat tes qowa’id, yaitu berupa soal tes, kisi-kisi soal dan 

pedoman penilaian. 

3.1.1.2 Tindakan  

Tindakan ini disesuaikan dengan rencana pembelajaran yang telah 

disusun. Tindakan ini dilakukan melalui tiga tahap antara lain: pendahuluan, 

kegiatan inti, dan evaluasi. Tindakan merupakan pelaksanaan dari 

perencanaan yang telah dipersiapkan peneliti. Proses tindakan dalam 

penelitian ini meliputi : 

a. Guru membagi siswa sesuai dengan kelompoknya masing-masing. 

b. Siswa berkumpul sesuai dengan kelompoknya. 

c. Guru memberikan materi dengan tema yang telah ditentukan. 

d. Guru menjelaskan tujuan dari pembelajaran. 

e. Siswa berdiskusi dengan anggota kelompokknya. 
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f. Siswa bertanya kepada anggota kelompoknya ketika ada materi 

yang belum bisa dipahami, jika anggota kelompoknya tidak bisa 

menjelaskan baru bertanya kepada guru. 

g. Guru menunjuk siswa untuk memperesentasikan hasil diskusi. 

h. Guru memberikan tes tertulis yang harus diisi oleh siswa. 

i. Guru merefleksi hasil pembelajaran. 

 

3.1.1.3 Observasi  

Observasi dilaksanakan pada saat proses belajar mengajar berlangsung. 

Observasi dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana respon dan motivasi 

siswa pada saat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Aspek observasi 

meliputi perilaku siswa selama proses belajar mengajar, yaitu antara lain: (1) 

keaktifan siswa ketika pembelajaran berlangsung, (2) sikap siswa terhadap 

teknik dan metode pembelajaran (3) antusias siswa dalam pembelajaran (4) 

sikap siswa terhadap materi (5) keaktifan siswa dalam kerja kelompok (6) 

kerja sama siswa dalam mengidentifikasi materi (7) kerja sama siswa dalam 

menyatukan pendapat kelompok (8) kecakapan siswa dalam menyajikan hasil 

diskusi kelompok (9) keaktifan siswa dalam menanggapi hasil kerja (10) 

keseriusan siswa dalam mengerjakan soal. Dari 10 aspek tersebut diringkas 

menjadi 4 aspek antara lain: (1) saling ketergantungan positif, (2) interaksi 

tatap muka, (3) akuntabilitas individual, (4) keterampilan menjalin hubungan 

antar pribadi. 
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3.1.1.4 Refleksi  

Refleksi adalah upaya untuk mengkaji apa yang telah terjadi, apa yang 

telah dihasilkan atau yang belum dihasilkan dan dituntaskan dengan tindakan 

yang telah dilakukan, hasil refleksi tersebut digunakan sebagai masukkan 

dalam menentukan langkah-langkah lebih lanjut dalam mencapai tujuan 

Penelitian Tindakan Kelas. Dapat disimpulkan refleksi merupakan pengkajian 

terhadap keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Setelah selesai 

pembelajaran qowa’id dengan pembelajaraan kooperatif model jigsaw, 

peneliti memberikan tes tertulis yang telah disiapkan. 

Berdasarkan pelaksanaan tindakan, maka hasil pengamatan atau 

observasi, hasil wawancara, dan hasil tes kemudian dianalisis. Setelah itu 

peneliti melakukan refleksi terhadap tindakan-tindakan yang telah dilakukan 

pada siklus 1. Tindakan pada siklus 1 yang dinilai kurang bermanfaat terhadap 

penelitian, diadakan perubahan yang dilanjutkan pada kegiatan siklus II 

sebagai perbaikan. 

3.1.2 Prosedur Pelaksanaan Siklus II 

Setelah siklus I dilaksanakan, kemudian langkah berikutnya yaitu 

memperbaiki rencana dan tindakan. Langkah-langkah kegiatan pada siklus II 

pada dasarnya sama dengan siklus I. Siklus II terdiri atas empat tahap. 

Keempat tahap tersebut yaitu revisi perencanaan, tindakan, pengamatan atau 

observasi, dan evaluasi atau refleksi akhir. 

3.1.2.1 Perencanaan  

Prosedur tindakan siklus II merupakan lanjutan dari siklus I. Proses 
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tindakan siklus II dilakukan dengan memperhatikan hasil refleksi siklus I, 

meliputi kekurangan yang terjadi pada siklus I dan memerlukan perbaikan 

dalam proses pembelajaran peningkatan penguasaan qowa’id dengan 

pembelajaran kooperatif model jigsaw pada kelas VIII A MTs Al Asror 

Patemon, Gunungpati, Semarang, untuk itu dilakukan siklus II. Kendala atau 

kekurangan yang terjadi pada pembelajaran siklus I harus diperbaiki, sehingga 

perencanaan lebih matang.  

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi : 

a. Menyusun perbaikan rencana pembelajaran 

b. Menyusun perbaikan instrumen penelitian dan memperbaiki soal 

untuk menguji tingkat penguasaan siswa tentang qowa’id Bahasa 

Arab. 

Siklus II ini dilaksanakan dalam dua kali pertemuan. Setelah siswa dapat 

mengerjakan soal dengan tingkat kesulitan yang tergolong mudah dan sedang, 

maka pada siklus II pertemuan pertama ini disajikan soal dengan tingkat 

kesulitan yang tergolong sulit. 

3.1.2.2 Tindakan  

Tindakan-tindakan yang dilakukan dalam siklus II berupa pelaksanaan 

dari semua rencana yang telah disempurnakan. Pada siklus II ini peneliti lebih 

memfokuskan pada hal pokok dan yang lebih kompleks. Tindakan yang 

dilakukan dalam siklus II antara lain sebagai berikut : 

a. Guru menjelaskan pada siswa tentang cara menguasai qowaid. 

b. Guru menanyakan materi yang belum bisa dipahami. 
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c. Guru memberikan tes tertulis yang harus diisi oleh siswa. 

d. Guru membimbing dan mengarahkan siswa dalam mengerjakan 

soal. 

e. Guru merefleksi hasil pembelajaran. 

 

3.1.2.3 Observasi 

Pengamatan dilaksanakan pada saat proses belajar mengajar 

berlangsung. Pengamatan dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana respon 

dan motivasi siswa pada saat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Aspek 

pengamatan meliputi perilaku siswa selama proses belajar mengajar, yaitu 

antara lain: (1) keaktifan siswa ketika pembelajaran berlangsung, (2) sikap 

siswa terhadap teknik dan metode pembelajaran (3) antusias siswa dalam 

pembelajaran (4) sikap siswa terhadap materi (5) keaktifan siswa dalam kerja 

kelompok (6) kerja sama siswa dalam mengidentifikasi materi (7) kerja sama 

siswa dalam menyatukan pendapat kelompok (8) kecakapan siswa dalam 

menyajikan hasil diskusi kelompok (9) keaktifan siswa dalam menanggapi 

hasil kerja (10) keseriusan siswa dalam mengerjakan soal. Dari 10 aspek 

tersebut diringkas menjadi 4 aspek antara lain: (1) saling ketergantungan 

positif, (2) interaksi tatap muka, (3) akuntabilitas individual, (4) keterampilan 

menjalin hubungan antar pribadi. 

 

3.1.2.4 Refleksi  

Setelah selesai pembelajaran qowa’id dengan pembelajaraan kooperatif 
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model jigsaw, peneliti memberikan tes yang telah disiapkan. Tahap akhir 

kegiatan siklus II ini, hasil observasi, dan hasil tes siklus II kemudian 

dianalisis untuk mengetahui kemajuan-kemajuan yang dicapai selama proses 

pembelajaran. Dari hasil wawancara, dan hasil tes siklus II ini, kemudian 

dilakukan perbandingan dengan hasil siklus I dalam hal pencapaian skor 

maupun ketuntasan hasil belajar.  

 

3.2  Subjek, Tempat, dan Waktu Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII A semester II MTs 

Al Asror Patemon Gunungpati Semarang Tahun Ajaran 2010/ 2011. Jumlah 

siswa kelas VIII A adalah 40 peserta didik.    

Lokasi penelitian tindakan kelas yang dilakukan peneliti adalah MTs  

AL- Asror Patemon Gunungpati Semarang, Jln. Legok Sari Semarang. 

Waktu penelitian tindakan kelas yang dilakukan peneliti berlangsung 

selama dua bulan (2 bulan) dimulai dari tanggal 14 Maret 2011 sampai dengan  

tanggal 31  Mei 2011. 

 

3.3  Variabel Penelitian 

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi perhatian suatu 

penelitian (Arikunto, 2006: 118). Variabel dalam penelitian ini adalah variabel 

bebas dan variabel terikat. 

3.3.1  Variabel bebas: Pembelajaran qowa’id dengan menggunakan 

pembelajaran kooperatif model jigsaw. 
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3.3.2 Variabel  terikat:  Peningkatan  hasil belajar qowa’id bahasa  Arab 

siswa.   

3.4  Instrumen Penelitian 

Instrumen  penelitian  yang  digunakan  untuk  mengumpulkan  data  

dalam penelitian  ini,  berupa  tes  dan  non  tes.   

3.4.1 Tes  

Tes dalam kamus bahasa Arab modern karangan Hans Wehr (1974: 225) 

diarabkan dengan istilah , demikian juga dalam buku bahasa Arab yang 

mengkaji tentang tes. Selain kata , tes juga dapat diarabkan dengan 

. (Hamid, 2010: 8). 

Djiwandono (1996:1) menyatakan bahwa tes adalah alat, prosedur atau 

rangkaian kegiatan yang digunakan untuk memperoleh contoh tingkah laku 

seseorang yang memberikan gambaran tentang kemampuannya alam suatu 

bidang ajaran tertentu.  

Menurut ary, et all dalam ainin (2007: 109), tes adalah seperangkat 

rangsangan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan jawaban 

yang dapat dijadikan dasar dalam menentukan sekor.  

Tes yang digunakan adalah tes individu dan kelompok. Tes individu 

berupa tes  pilihan ganda.  Sedangkan  tes  kelompok  berupa:  Tes  essay 

berupa tes menganalisa lafadz atau kalimat .   

3.4.2 Non-Tes  

Instrumen non-tes yang digunakan antara lain: pedoman observasi, 
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pedoman wawancara dan angket.   

3.4.2.1 Pedoman Observasi  

Observasi/pengamatan digunakan untuk mengamati siswa pada saat 

mengikuti pembelajaran qowa’id bahasa Arab melalui pembelajaran 

kooperatif model jigsaw. Melalui pengamatan ini akan diketahui sikap siswa 

selama mengikuti proses pembelajaran, meliputi: a) keaktifan siswa ketika 

pelajaran sedang berlangsung, b) sikap siswa terhadap teknik dan metode, c) 

antusias siswa dalam pembelajaran, d) sikap siswa terhadap teks bacaan, e) 

keaktifan siswa dalam kerja kelompok, f) kerja sama siswa dalam 

mengidentifikasikan ide pokok, g) kerjasama siswa dalam menyatukan 

pendapat kelompok, h) kecakapan siswa dalam menyajikan hasil diskusi 

kelompok, i) keaktifan siswa dalam menanggapi hasil kerja, j) keseriusan 

siswa dalam mengerjakan soal. Dari 10 aspek tersebut diringkas menjadi 4 

aspek antara lain: (1) saling ketergantungan positif, (2) interaksi tatap muka, 

(3) akuntabilitas individual, (4) keterampilan menjalin hubungan antar pribadi. 

 

3.4.2.2 Pedoman Wawancara  

Wawancara dilakukan setelah proses pembelajaran. Pengambilan data 

melalui wawancara tidak dilakukan kepada semua siswa, namun hanya pada 

siswa yang nilainya tertinggi dan terendah. Dengan demikian,  peneliti dapat 

mengetahui keberhasilan dan kekurangan dari pembelajaran yang telah 

dilakukan. 

Dalam penelitian ini aspek yang diungkap melalui wawancara antara 
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lain: 1) kesukaan siswa terhadap pembelajaran tata bahasa Arab dengan 

pembelajaran kooperatif model jigsaw, 2) penjelasan guru dalam menjelaskan 

materi qowa’id dengan pembelajaran kooperatif model jigsaw, 3) kesulitan-

kesulitan yang dialami siswa ketika pembelajaran berlangsung, 4) pendapat 

siswa mengenai pembelajaran tata bahasa Arab dengan menggunakan 

pembelajaran kooperatif model jigsaw, 5) pesan dan kesan siswa setelah 

mengikuti pembelajaran 

 

3.4.2.3 Angket   

Angket atau koesioner menurut Ubaidat, et all (dalam Ainin 2010: 117) 

dikatagorikan sebagai salah satu piranti penelitian yang digunakan untuk 

memperoleh data atau fakta nyata. Angket ini disusun dalam bentuk 

pertanyaan yang meminta responden untuk memberian jawaban terhadap 

pertanyaan tersebut.  

Pedoman  angket  yang harus  diisi  oleh  subjek  penelitian,  diantaranya  

adalah  (1) Apakah anda menyukai mata pelajaran Bahasa Arab, (2) Apakah 

anda semakin menyukai mata pelajaran Bahasa Arab setelah melakukan 

pembelajaran kooperatif model jigsaw, (3) Bagaimana perasaan anda setelah 

mengikuti pembelajaran Bahasa Arab pembelajaran kooperatif model jigsaw, 

(4) Apakah anda tetap mengalami kesulitan dalam pembelajaran tata bahasa 

Arab menggunakan pembelajaran kooperatif model jigsaw, (5) Benarkah 

pembelajaran kooperatif model jigsaw memudahkan anda dalam pembelajaran 

tata Bahasa Arab. 
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3.4.3 Uji Instrumen  

Uji  instrumen bertujuan untuk memvalidasi instrumen yang digunakan 

peneliti dalam penelitian. Uji instrumen ini dilakukan pada instrumen tes. Uji 

instrumen pada instrumen tes dilakukan dengan menyesuaikan aspek-aspek 

pembelajaran qowa’id yang akan dilakukan dengan kompetensi dasar.  

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau shahih mempunyai validitas 

tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas 

rendah. 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data 

dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen 

menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari 

gambaran tentang validitas yang dimaksud (Arikunto, 2006: 168-169).  

Untuk menghitung validitas butir soal ditentukan dengan menggunakan 

rumus:  

 
 

Keterangan : 

r = koefisien korelasi 

N = jumlah sampel 

X  = skor satu item pertanyaan 

Y  = jumlah skor item pertanyaan 

  

    (Arikunto, 2006: 170). 

Realibilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes 

dikatakan mempunyai taraf kepercayaan tinggi jika tes tersebut dapat 



 
 

 
 

36 

memberikan hasil yang tetap. Pengertian realibilitas tes, berhubungan dengan 

masalah ketetapan hasil tes. Atau seandainya hasilnya berubah-ubah, 

perubahan yang terjadi dapat dikatakan tidak berarti (Arikunto, 1999: 79).  

Realibiltas dihitung dengan menggunakan rumus alpha  

 
 

r11 = realibilitas instrumen  

k  = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal  

  = jumlah varians butir 

     = varians total  

(Arikunto, 2006: 196).  

 

r11= realibilitas tes secara keseluruhan  

p= proporsi subjek yang menjawab item dengan benar 

q= proporsi subjek yang menjawab item dengan salah (q=1-p) 

Σpq= jumlah hasil perkalian antara p dan q 

n= banyak item  

s= standar deviasi dari tes (standar deviasi adalah akar varians) 

(Arikunto, 2003: 100).  

Tabel 3.1 Interpretasi Nilai r 

Besarnya nilai r Interpretasi  

Antara 0,800 sampai dengan 1,000 

Antara 0,600 sampai dengan 0,800 

Antara 0,400 sampai dengan 0,600 

Antara 0,200 sampai dengan 0,400 

Antara 0,000 sampai dengan 0,200 

Tinggi  

Cukup 

Agak rendah 

Rendah  

Sangat rendah (tak berkorelasi)  

(Arikunto, 2006: 276).  

3.5 Teknik Pengumpulan Data 
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Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

teknik tes dan teknik nontes. 

3.5.1 Teknik Tes  

Tes tertulis digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar 

kognitif siswa. Tes yang digunakan adalah tes obyektif berupa pilihan ganda, 

essay dan membuat kalimat. Pengambilan data melalui tes ini dilakukan 

sesudah proses pembelajaran tiap akhir siklus. 

3.5.2  Teknik Nontes 

Teknik nontes dilakukan untuk mengetahui keadaan sebenarnya yang 

telah terjadi selama proses pembelajaran qowa’id bahasa Arab dengan 

pembelajaran kooperatif model jigaw berlangsung dalam kelas. Instrumen 

nontes yang digunakan adalah pedoman observasi, pedoman wawancara, 

angket dan dokumentasi.   

3.5.2.1 Observasi  

Observasi  dilakukan  selama  proses  pembelajaran  dengan  dibantu  

oleh guru  mata  pelajaran  bahasa  Arab.  Observasi  dilakukan  peneliti  

dengan menyiapkan  lembar  observasi  yang  diisi  oleh  peneliti  dan  guru  

kelas.  Pengamatan  dilakukan  berupa  pengisian  nilai  untuk  setiap  aspek  

pada tiap siswa. 
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Tabel 3.2 Aspek Observasi  

No 

Unsur-unsur pembelajaran 

kooperatif Aspek  yang dinilai 

1 
Saling ketergantungan 

positif 

Sikap siswa terhadap materi 

Kerjasama siswa dalam mengidentifikasi 

materi 

Keaktifan siswa dalam menanggapi hasil 

kerja  

2 Interaksi tatap muka 

Antusias siswa dalam pembelajaran  

Keaktifan siswa dalam kerja kelompok  

3 Akuntabilitas individual 

Keaktifan siswa ketika pembelajaran 

berlangsung 

Sikap siswa terhadap teknik dan metode 

pembelajaran 

Keseriusan siswa dalam mengerjakan soal  
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4 
Keterampilan menjalin 

hubungan antar pribadi 

Kerjasama siswa dalam menyatukan 

pendapat kelompok  

Kecakapan siswa dalam menyajikan hasil 

diskusi kelompok  

 

 Tabel 3.3 Predikat Pedoman Observasi 

Predikat Nilai 

Sangat Baik 100 

Baik 75 

Cukup 50 

Kurang 25 

Sangat Kurang 0 

3.5.2.2 Wawancara 

Wawancara dilakukan setelah proses pembelajaran. Pengambilan data 

melalui wawancara tidak dilakukan pada semua siswa. Pedoman wawancara 

ini meliputi beberapa aspek, yaitu: Dalam penelitian ini aspek yang diungkap 

melalui wawancara antara lain: 1) kesukaan siswa terhadap pembelajaran tata 

bahasa Arab dengan pembelajaran kooperatif model jigsaw, 2) penjelasan 

gurur dalam menjelaskan materi qowa’id dengan pembelajaran kooperatif 

model jigsaw, 3) kesulitan-kesulitan yang dialami siswa ketika pembelajaran 

berlangsung, 4) pendapat siswa mengenai pembelajaran tata bahasa Arab 

dengan menggunakan pembelajaran kooperatif model jigsaw, 5) pesan dan 
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kesan siswa setelah mengikuti pembelajaran 

3.5.2.3 Angket  

Angket  merupakan  tanggapan  siswa  terhadap  proses  pembelajaran, 

meliputi  kesan,  kesulitan,  serta  perasaan  siswa.  Dalam  penelitian  ini 

peneliti menggunakan jenis angket tertutup dan jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan  dijadikan  data  untuk  mengungkap  masalah  yang  diteliti 

(Arikunto, 2006: 151). 

3.5.2.4 Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data dengan mencatat 

data-data  yang  sudah  ada  (Prijono,  2000:83).  Dalam  penelitian  ini 

dokumentasi  yang  digunakan  adalah  presensi  siswa,  daftar  nilai  siswa 

semester gasal, silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), modul 

/bahan ajar dan foto penelitian.. 

3.5.2.5 Sistem Penilaian  

a) Sistem Pensekoran 

 Untuk tes pilihan ganda dan jawaban singkat: 

 Skor 1 bila jawaban benar  

 Skor 0 bila jawaban salah 

(Arikunto, 2003: 168) 

 Untuk tes membuat kalimat dan analisa: 

 Skor 2 bila tulisan dan jawaban benar  

 Skor 1 bila tulisan salah dan jawaban benar 
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 Skor 0 bila tulisan dan jawaban salah 

(Purwanto, 2009: 89) 

b) Setelah skor didapat, dikonversi dalam nilai dengan Rumus: 

xSM
S

R
N   

Keterangan:  

N= Nilai  yang dicari atau yang diharapkan 

R = Skor mentah yang diperoleh 

S= Skor yang maksimal atau ideal dari tes yang bersangkutan 

SM = Standar naik (besarnya penilaian yang dikehendaki 100) (Purwanto, 

1986:130) 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kuantitatif dan kualitatif. 

3.6.1 Teknik Kuantitatif 

Teknik kuantitatif dipakai untuk menganalisis hasil tes siswa pada tiap 

siklus. Untuk menghitung hasil perolehan nilai siswa pada tiap siklus 

digunakan rumus, dari nilai rata-rata tiap pertemuan akan diperoleh nilai rata-

rata keseluruhan dalam tiap siklus berdasarkan rumus di bawah ini :  

  

Keterangan :  

Mean : Nilai rata- rata 

∑ n  : Jumlah nilai 
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∑ p  : Jumlah pertemuan 

(Arikunto, 2003: 264) 

Setelah diketahui hasil perolehan nilai tiap siklus I dan siklus II 

kemudian disesuaikan dengan pedoman penilaian untuk menentukan 

kemampuan qowa’id siswa termasuk dalam kategori kurang, cukup, baik, atau 

sangat baik. Untuk mengetahui peningkatan hasil belajar qowa’id bahasa 

Arab, hasil perolehan nilai siswa pada siklus I dan perolehan nilai siswa pada 

siklus II adalah menggunakan rumus sebagai berikut: 

 Prosentase (%) =  

 

 Keterangan : 

 R1 : Nilai rata-rata sebelum 

 R2 : Nilai rata-rata sesudah 

 n : Jumlah frekuensi -1 

3.6.2 Teknik Kualitatif  

Teknik kualitatif digunakan untuk menganalisis data nontes berupa: 

hasil observasi, wawancara, angket dan dokumentasi langsung akan dianalisis 

dengan deskripsi. Hal ini bertujuan untuk mengungkapkan segala perilaku 

semua objek penelitian dan perubahan tindakan selama proses pembelajaran 

qowa’id melalui pembelajaran kooperatif metode jigsaw. 

 

 

 



BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Penerapan Pembelajaran Qowa’id bahasa Arab dengan model 

kooperatif metode jigsaw di kelas  

Pelaksanaan pembelajaran qowa’id bahasa Arab dengan model 

pembelajaran kooperatif metode jigsaw menuntut siswa untuk aktif dalam 

proses pembelajaran melalui diskusi dengan anggota kelompoknya masing-

masing.  

Berikut ini langkah-langkah dalam pembelajaran qowa’id dengan 

menggunakan pembelajaran kooperatif metode jigsaw.  

a. Menyusun rencana pembelajaran qowa’id bahasa Arab kooperatif metode 

jigsaw.  

b. Membuat dan menyiapkan  modul pembelajaran. 

c. Membuat dan menyiapkan instrumen penelitian berupa lembar observasi, 

lembar wawancara dan angket. 

d. Menyiapkan perangkat tes qowa’id, yaitu berupa soal tes, kisi-kisi soal dan 

pedoman penilaian. 

e. Guru membagi siswa sesuai dengan kelompoknya masing-masing.  

f. Siswa berkumpul sesuai dengan kelompoknya.  

g. Guru memberikan materi dengan tema yang telah ditentukan.  

h. Guru menjelaskan tujuan dari pembelajaran.  

i. Siswa berdiskusi dengan anggota kelompokknya.  

43 
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j. Siswa bertanya kepada anggota kelompoknya ketika ada materi yang 

belum bisa dipahami, jika anggota kelompoknya tidak bisa menjelaskan 

baru bertanya kepada guru.  

k. Guru menunjuk siswa untuk memperesentasikan hasil diskusi.  

l. Guru memberikan tes tertulis yang harus diisi oleh siswa.  

Sebelum dilaksanakan tindakan untuk tiap siklus peneliti mengadakan 

pre-test, tujuan diadakan pre-test ini untuk mengetahui sejauh mana 

kemampuan dan pemahaman siswa terhadap materi qowa’id. Dari hasil pre-test 

siswa menunjukkan bahwa kemampuan siswa masih kurang dengan rata-rata 

nilai kelas 35,3 (lihat lampiran).  

Tabel 4.1 Daftar Tema Penelitian 

 

Pertemuan Ke- Kompetensi Dasar Tema 

I 
Mengidentifikasi kata, frasa, atau kalimat dalam 

wacana tertulis tentang profesi  

 
 

II 
Mengidentifikasi kata, frasa, atau kalimat dalam 

wacana tertulis tentang profesi  

 
 

III 
Mengidentifikasi kata, frasa, atau kalimat dalam 

wacana tertulis tentang kegiatan di sekolah   

  

IV 
Mengidentifikasi kata, frasa, atau kalimat dalam 

wacana tertulis tentang kegiatan di rumah   

 
 

 

Pelaksanaan siklus I  dilakukan selama 2 x pertemuan dan di setiap 

pertemuan dilaksanakan selama (1 x 40 menit). Materi yang diajarkan adalah 

tentang  yang telah disesuaikan dengan instrumen penelitian. Jumlah  
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siswa  yang  menjadi  subjek  penelitian  pada  pertemuan  pertama 

pembelajaran qowa’id  bahasa  Arab dengan metode jigsaw siklus 1 adalah 40 

siswa sedangkan pada pertemuan kedua 39 siswa. Satu siswa  pada  pertemuan  

kedua  tidak  mengikuti  penelitian  dikarenakan  sakit.  

Tabel 4.2 Daftar Kehadiran Siswa/ Pelaksanaan Pembelajaran Siklus I 

Pertemuan 

ke- 

Tema Materi Hari/tanggal Jumlah subjek 

penelitian 

Keterangan  

I 
 

Kamis, 5 Mei 

2011 

40 orang  - 

II 
 

Kamis, 12 Mei 

2011 

39 orang  Sakit  

 

Hasil  penelitian  tindakan  kelas  yang  peneliti  uraikan  meliputi  hasil  

tes  dan nontes,  baik  pada  siklus  I  maupun  siklus  II.  Hasil  penelitian  

yang  diuraikan  pada bagian  ini  meliputi  keseluruhan  hasil  penelitian  

siklus  I  dan  siklus  II.  Penguraian hasil  penelitian  tes  peningkatan  

kemampuan qawaid bahasa  Arab  dengan  model pembelajaran kooperatif 

metode jigsaw  yang  disajikan  dalam  bentuk  data  kuantitatif,  sedangkan  

penguraian  hasil penelitian  nontes  disajikan  dalam  bentuk  data  kualitatif.  

Sistem  penyajian  data  hasil tes peningkatan  kemampuan qawaid bahasa  

Arab  dengan  model pembelajaran kooperatif metode jigsaw  pada siklus  I  

dan  siklus  II  berupa  angka  yang  disajikan  dalam  bentuk  tabel,  kemudian 

diuraikan  dan  dianalisis  berdasarkan  pada  tabel  tersebut.  Selanjutnya,  

untuk  data nontes  dipaparkan  dalam  bentuk  rangkaian  kalimat  secara  

deskriptif.  Data  nontes yang dipaparkan pada siklus I dan siklus II meliputi 

observasi, wawancara, angket . 
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4.2 Peningkatan Pembelajaran Qowa’id Bahasa Arab Melalui Metode  

Jigsaw 

4.2.1 Hasil tes  

4.2.1.1 Hasil Tes Siklus I  

Pada siklus I, hasil belajar siswa mencapai nilai rata-rata kelas 63,99 

yaitu dengan perolehan pada masing-masing pertemuan 61,55 pada pertemuan 

pertama dan 66,44 pada pertemuan kedua. Dari hasil tersebut dapat dinyatakan 

bahwa siswa secara umum belum mencapai standar ketuntasan kompetensi, 

siswa secara umum dikategorikan belum kompeten namun demikian 

kemampuan siswa secara umum telah mengalami peningkatan sebesar 4,89. 

berikut jabaran detailnya. 

4.2.1.1.1 Hasil Tes Siklus I Pertemuan Pertama 

Pada siklus I pertemuan pertama dilakukan tes tertulis mengenai 

pengertian kalimat, ciri-ciri kalimat dan pembagan kalimat dengan  materi

.Hasil tes qowaid bahasa Arab pada siklus I pertemuan pertama 

mencapai jumlah 2462 dengan nilai rata- rata 61,55 dengan kategori kurang. 

 

4.2.1.1.2 Hasil Tes Siklus I Pertemuan Kedua 

Pada siklus I pertemuan kedua dilakukan tes tertulis mengenai 

pembagian dari masing-masing kalimat dengan materi . Hasil tes 

qowaid bahasa Arab pada siklus I pertemuan kedua mencapai jumlah 2591 
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dengan nilai rata- rata 66,44 dengan kategori kurang. 

Transkip nilai hasil pembelajaran siklus I dapat dipaparkan pada tabel 

sebagai berikut : 

Tabel 4.3 Transkipsi Nilai Hasil Belajar Siswa Siklus I 

No 
Pertemuan 

Ke- 
Materi 

Jumlah Subjek 

Penelitian 

Jumlah 

Nilai 

Nilai 

Rata-

Rata 

1 I  40 Orang 2462 61,55 

2 II  39 Orang 2591 66,44 

  

Berdasarkan transkipsi nilai hasil belajar tersebut, maka dapat 

digambarkan kenaikan nilai rata-rata subjek penelitian dalam bentuk diagram 

garis sebagai berikut: 

Diagram 4.1 Peningkatan Nilai Rata-Rata Siswa Pada Siklus I

 

Dari nilai rata-rata tiap pertemuan, maka diperoleh nilai rata-rata 

keseluruhan pada siklus I, yaitu : 

59

60

61

62

63

64

65

66

67

Pertemuan I Pertemuan II

Nilai Rata-rata



 
 

 
 

48 

Keterangan :  

 

 

Mean : Nilai rata- rata 

∑ n : Jumlah nilai 

∑ p : Jumlah pertemuan 

  

Mean  = 61,55+66,44             

2                             

  =127,99 

      2            

                          

= 63,99 

 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata hasil belajar pada 

siklus I adalah sebesar 63,99 . 

4.2.1.2 Hasil Tes Siklus II 

Pada siklus II, hasil belajar siswa mencapai nilai rata-rata kelas 74,38 

yaitu dengan perolehan pada masing-masing pertemuan 71,00 pada pertemuan 

pertama dan 77,75 pada pertemuan kedua. Dari hasil tersebut dapat dinyatakan 

bahwa siswa secara umum telah mencapai standar ketuntasan kompetensi, 

siswa secara umum dikategorikan sudah kompeten dan kemampuan siswa 

secara umum telah mengalami peningkatan sebesar 6,75. Berikut jabaran detail 

penilaiannya. 

 

4.2.1.2.1 Hasil tes siklus II pertemuan pertama 
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Pada siklus II pertemuan pertama dilakukan tes menjelaskan pengertian 

, Menyebutkan ciri-ciri 

 dan Membedakan antara kalimat   dengan 

materi  . Hasil tes pembelajaran qowa’id bahasa 

Arab pada siklus II pertemuan pertama mencapai jumlah 2840 dengan nilai 

rata- rata 71,00 dengan kategori cukup baik .  

4.2.1.2.2 Hasil tes siklus II pertemuan kedua 

Pada siklus II pertemuan kedua dilakukan tes Siswa mampu memahami 

materi tentang   dan  dengan materi

. Hasil tes keterampilan qowa’id bahasa Arab pada 

siklus II pertemuan kedua mencapai jumlah 3110  dengan nilai rata- rata 77,75  

dengan kategori baik  . 

Transkipsi nilai hasil pembelajaran siklus II dapat dipaparkan pada 

tabel sebagai berikut ; 

 

 

Tabel 4.4 Transkipsi Nilai Hasil Belajar Siswa Siklus II 

Pertemuan 

Ke- 
Materi 

Jumlah Subjek 

Penelitian 

Jumlah 

Nilai 
Nilai Rata-Rata 

III 40 2840 71,00 



 
 

 
 

50 

  

IV 
 

40 3110 77,75 

 

Berdasarkan transkipsi nilai hasil belajar tersebut, maka dapat 

digambarkan kenaikan nilai rata-rata subjek penelitian dalam bentuk diagram 

garis sebagai berikut: 

Diagram 4.2 Peningkatan Nilai Rata-Rata Siswa Pada Siklus II

 

Dari nilai rata-rata tiap pertemuan, maka diperoleh nilai rata-rata 

keseluruhan pada siklus II, yaitu : 
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Keterangan :  

Mean : Nilai rata- rata 

∑ n : Jumlah nilai 

∑ p : Jumlah pertemuan 

Mean = 71,00 + 77,75             

2                            

        =148,75 

  2         

                          

= 74,38. 

Dari data di atas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata hasil belajar pada 

siklus II adalah sebesar 74,38. 

4.2.2 Hasil Nontes  

4.2.2.1 Hasil Nontes Siklus I 

4.2.2.1.1 Hasil Observasi 

Pengambilan data melalui observasi ini bertujuan untuk mengetahui 

perilaku  siswa selama proses pembelajaran. Berdasarkan observasi yang 

dilakukan oleh peneliti yang dibantu dengan guru bahasa Arab, bahwa dalam 

proses pembelajaran qowaid bahasa Arab siswa dengan pembelajaran 

kooperatif metode jigsaw menunjukkan minat dan respon yang belum begitu 

baik. Hal ini terlihat dari setiap aspek penilaian dan pengisian lembar soal. 

Skor rata-rata masih menunjukkan kategori di bawah cukup. Semangat dan 

keaktifan siswa dalam pembelajaran bahasa Arab terutama tata bahasa masih 

tergolong kurang. Siswa menganggap belajar bahasa Arab tidak terlalu penting, 

karena pelajaran tersebut tidak termasuk pelajaran yang diujikan dalam ujian 

akhir nasional sebagai penentu kelulusan.  
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Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, dapat 

diketahui bahwa pada poin pertama yaitu saling ketergantungan positif jumlah 

nilai secara keseluruhan adalah 43,13. Pada poin kedua yaitu interaksi tatap 

muka jumlah nilai secara keseluruhan adalah 46,89. Pada poin ketiga yaitu 

akuntabilitas individual jumlah nilai secara keseluruhan adalah 47,50. Pada 

poin keempat yaitu ketrampilan menjalin hubungan antar pribadi jumlah nilai 

secara keseluruhan adalah 47,50. Berikut tabel hasil observasi perilaku siswa 

pada siklus I: 

Tabel 4.5 Observasi Siklus I 

No 
Aspek  yang 

dinilai 

Jabaran Skor 

Observasi Kelas 
Jabaran Bobot Skor 

Observasi Kelas 

Nilai 

Kualitas 

Observasi 

Rentang 0-

100 

100 75 50 25 0 

1 

Saling 

ketergantungan 

positif  
0 5 21 12 2 0 375 1050 300 0 43,13 

2 
Interaksi tatap 

muka 
0 5 26 8 1 0 375 1300 200 0 46,89 

3 
Akuntabilitas 

individual  
1 8 20 8 3 100 600 1000 200 0 47,50 

4 

Ketrampilan 

menjalin hubungan 

antar pribadi 

1 6 24 6 3 100 450 1200 150 0 47,50 

 

Berdasarkan tabel hasil observasi perilaku siswa pada proses 

pembelajaran siklus I, maka dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai 

berikut. 
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Diagram 4.3 Hasil Observasi Siklus I 

 

Dari data observasi di atas dapat diketahui perilaku siswa pada siklus I 

dengan nilai tertinggi pada poin ketiga dan keempat akuntabilitas individual 

dan ketrampilan menjalin hubungan antar pribadi dengan jumlah nilai 47,50. 

Dan nilai terendah pada poin pertama yaitu saling ketergantungan positif 

dengan jumlah nilai 40,63. 

Berdasarkan gambaran di atas dapat disimpulkan, penggunaan 

pembelajaran kooperatif model jigsaw dapat meningkatkan akuntabilitas 

individual dan ketrampilan menjalin hubungan antar pribadi sebagai poin 

tertinggi 47,50. Selain meningkatkan keaktifan siswa, model pembelajaran 

kooperatif juga dapat menambah antusias siswa dalam pembelajaran qowa’id.  
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4.2.2.1.2 Hasil Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga siswa yang mendapat nilai 

tertinggi dan tiga siswa yang mendapat nilai terendah, dapat diketahui bahwa 

penerapan pembelajaran kooperatif model jigsaw dalam pembelajaran qowa’id 

bahasa Arab dapat meningkatkan minat dan respon belajar qowa’id bahasa 

Arab. Hal ini ditunjukkan dengan pendapat siswa yang mulai menyukai 

pelajaran bahasa Arab, siswa merasa senang dan tertarik dengan pembelajaran 

qowa’id bahasa Arab dengan pembelajaran kooperatif model jigsaw. 

Kesulitan yang dialami siswa dalam pembelajaran qowa’id bahasa Arab 

dengan pembelajaran kooperatif model jigsaw adalah karena siswa belum 

pernah diberikan materi pembelajaran qowa’id dengan pembelajaran kooperatif 

model jigsaw. Berikut hasil wawancara pada siswa yang mendapatkan nilai 

tertinggi dan siswa yang mendapatkan nilai terendah. 

 

Tabel 4.6 Hasil wawancara pada siswa yang mendapatkan nilai tertinggi dan 

siswa yang mendapatkan nilai terendah pada siklus I 

NO PERTANYAAN 

JAWABAN 

SISWA NILAI 

TERTINGGI 

SISWA NILAI 

TERENDAH 

1 Bagaimana perasaan Anda setelah 

mengikuti pembelajaran qowa’id bahasa 

Arab dengan menggunakan 

pembelajaran kooperatif model jigsaw 

Senang   Cukup senang  

 

2 Apakah penjelasan peneliti dalam 

pembelajaran qowa’id bahasa Arab 

dengan menggunakan pembelajaran 

kooperatif model jigsaw dapat 

dimengerti  

Dapat dimengerti  

dan dipahami 

Penjelasan 

peneliti kurang  

bisa dimengerti 

3 Adakah kesulitan-kesulitan yang Anda 

alami dalam pembelajaran qowa’id 

Memahami maksud 

materi 

Sedikit tidak 

mengerti 
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bahasa Arab dengan menggunakan 

pembelajaran kooperatif model jigsaw 

4 Apakah penyebab kesulitan Anda dalam 

pembelajaran qowa’id bahasa Arab 

dengan menggunakan pembelajaran 

kooperatif model jigsaw 

Kurang 

memperhatikan 

Kurang fokus 

5 Apakah pesan dan kesan Anda setelah 

mengikuti pembelajaran qowa’id bahasa 

Arab dengan menggunakan 

pembelajaran kooperatif model jigsaw 

Merasa senang dan 

cukup mudah 

dimengerti  

Masih 

mengalami 

sedikit kesulitan  

 

Tabel hasil wawancara pada siklus I diatas menunjukkan bahwa 

penerapan pembelajaran kooperatif model jigsaw efektif dalam meningkatkan 

minat dan respon belajar siswa karena tidak ada perbedaan yang signifikan 

antara siswa yang mendapatkan nilai tertinggi dan terendah. 

4.2.2.1.3 Hasil Angket 

Setelah pelaksanaan penelitian, juga dilakukan pengambilan data nontes 

dari subjek penelitian yaitu melalui angket yang diisi langsung oleh subjek 

penelitian. Hal ini bertujuan menguatkan data-data dan hasil belajar yang telah 

diperoleh dari subjek penelitian. Dari angket itu didapat beberapa pernyataan 

sebagai berikut : 

Tabel 4.7 Pernyataan subjek penelitian terkait penerapan pembelajaran 

kooperatif model jigsaw dalam Pembelajaran qowa’id bahasa Arab 

 
NO Pernyataan Frekuen

s

i 

Persentase 

1 Menyukai pelajaran bahasa Arab   

 a. Sangat Suka 1 2,5% 

 b. Suka 35 87,5% 

 c. Tidak suka 4 10% 

2 Menyukai mata pelajaran bahasa Arab setelah 

mendapatkan pembelajaran kooperatif model 

jigsaw 
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 a. Sangat Suka 6 15% 

 b. Suka 31 77,5% 

 c. Tidak suka 3 7,5% 

3 Perasaan setelah mengikuti pembelajaran bahasa 

Arab kooperatif model jigsaw 

  

 a. Sangat senang  4 10% 

 b. Senang  33 82,5% 

 c. Tidak senang  3 7,5% 

4 Tetap mengalami kesulitan dalam pembelajaran tata 

bahasa Arab dengan kooperatif model jigsaw  

  

 a. Sangat sulit 0  

 b. Sulit  7 10% 

 c. Tidak sulit  33 90% 

5 kooperatif model jigsaw memudahkan siswa dalam 

pembelajaran tata bahasa Arab 

  

 a. Sangat benar 0  

 b. Benar  35 87,5% 

 c. Tidak benar  5 12,5% 

   

Dari hasil angket di atas dapat disimpulkan bahwa siswa menyukai 

mata pelajaran bahasa Arab setelah mendapatkan pembelajaran kooperatif 

model jigsaw dan  penggunaan pembelajaran kooperatif model jigsaw dalam 

pembelajaran bahasa Arab dapat mempermudah pemahaman siswa. 

 

4.2.2.1.4 Refleksi Siklus I 

4.2.2.1.4.1 Refleksi Hasil Belajar Siklus I 

Berdasarkan hasil belajar siklus I Pembelajaran Qowa’id dengan 

pembelajaran kooperatif metode jigsaw, pada pertemuan I mendapat nilai rata-

rata sebesar 61,55 dan pada pertemuan II mendapat nilai rata-rata sebesar 

66,44. Dan peningkatan hasil belajar dari pertemuan I ke pertemuan II, dalam 

prosentase rata-rata kelas peningkatan tersebut adalah 7,94%. 

Pada refleksi proses belajar dan hasil belajar siklus I masih banyak 
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siswa yang mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran qowa’id 

bahasa Arab dan kendala-kendala yang ditemukan. Kendala bisa muncul dari 

peneliti, peserta didik, materi, media atau proses pembelajarannya. 

4.2.2.1.4.2 Refleksi Proses Belajar Siklus I 

Setelah pembelajaran berakhir, dilakukan analisis mengenai hasil 

observasi, wawancara, dan angket, sehingga diketahui ada atau tidaknya 

peningkatan minat dan respon siswa dalam pembelajaran qowa’id bahasa Arab 

dengan pembelajaran kooperatif metode jigsaw. Kendala bisa muncul dari 

peneliti, peserta didik, materi, media atau proses pembelajarannya sehingga, 

dapat ditentukan tindakan apa yang harus dilakukan pada siklus II. 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan angket  Pada pelaksanaan 

siklus I pembelajaran qowa’id bahasa Arab, peserta didik masih mengalami 

kesulitan dalam dalam pembelajaran qowa’id bahasa Arab yang disebabkan 

oleh: 

1. Kurangnya minat belajar bahasa Arab. 

2. siswa kurang siap dalam menerima materi. 

3. Perencanaan pembelajaran yang kurang matang.  

4. Kurangnya perhatian siswa dalam memperhatikan peneliti ketika 

memberikan penjelasan. 

5. Minimnya kemauan siswa dalam menggali informasi pada saat 

proses pembelajaran berlangsung. 
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6.  Ada beberapa siswa yang masih gaduh pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan angket terlihat perilaku 

siswa yang beragam dalam proses pembelajaran. siswa merasa senang 

mengikuti pembelajaran qowa’id bahasa Arab dengan pembelajaran kooperatif 

metode jigsaw. Tetapi ada beberapa siswa yang kurang senang mengikuti 

pembelajaran qowa’id dengan menggunakan model kooperatif metode jigsaw 

dengan alasan sebelumnya siswa belum pernah mendapatkan materi 

pembelajaran qowa’id bahasa Arab dengan pembelajaran kooperatif. 

4.2.2.1.4.3 Rekomendasi Refleksi Siklus I 

Dari kendala-kendala yang ada di atas, peneliti dapat memberikan 

rekomendasi sebagai berikut: 

1. Melakukan perbaikan perencanaan dengan lebih matang dan lebih 

baik. Yaitu dengan menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman 

dan proses belajar yang lebih menarik dan menyenangkan.  

2. Mengkondisikan kelas dengan lebih baik lagi, peneliti 

mengkondisikan tempat/ruang kelas agar siswa bisa lebih 

terkondisikan ketika proses pembelajaran dan menegur peserta didik 

yang tidak memperhatikan penjelasan. 

3. Memberikan motivasi kepada peserta didik untuk sering berlatih 

menganalisa bacaan /belajar bahasa Arab 

4. Mengajak siswa lebih aktif lagi dengan memberikan stimulus sesuai 

dengan tema yang akan diberikan. 
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4.2.2.2 Hasil Nontes Siklus II 

4.2.2.2.1 Hasil Observasi 

Pengambilan data melalui observasi ini bertujuan untuk mengetahui 

perilaku siswa selama proses pembelajaran. Hasil observasi siklus II sudah 

menunjukkan prilaku siswa dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan 

peningkatan nilai tiap aspek terutama aspek akuntabilitas individual yang 

mencapai 77,50. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti yang dibantu oleh 

guru bahasa Arab, bahwa dalam proses pembelajaran qowaid bahasa Arab 

siswa dengan pembelajaran kooperatif metode jigsaw menunjukkan minat dan 

respon yang cukup baik. Hal ini terlihat dari aspek saling ketergantungan 

positif yang mengalami peningkatan menjadi 68,75.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, dapat 

diketahui bahwa pada poin pertama yaitu saling ketergantungan positif jumlah 

nilai secara keseluruhan adalah 68,75. Pada poin kedua yaitu interaksi tatap 

muka jumlah nilai secara keseluruhan adalah 73,75. Pada poin ketiga yaitu 

akuntabilitas individual jumlah nilai secara keseluruhan adalah 77,50. Pada 

poin keempat yaitu ketrampilan menjalin hubungan antar pribadi jumlah nilai 

secara keseluruhan adalah 69,34.Berikut tabel hasil observasi perilaku siswa 

pada siklus II: 
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Tabel 4.8 Observasi Siklus II 

No 
Aspek  yang 

dinilai 

Jabaran Skor 

Observasi Kelas 
Jabaran Bobot Skor 

Observasi Kelas 

Nilai 

Kualitas 

Observasi 

Rentang 0-

100 

100 75 50 25 0 

1 

Saling 

ketergant

ungan 

positif  

8 16 14 2 0 800 
120

0 
700 50 0 68,75 

2 
Interaksi tatap 

muka 
9 20 11 0 0 900 

150

0 
550 0 0 73,75 

3 

Akuntabilitas 

individua

l  

10 22 9 0 0 
100

0 

165

0 
450 0 0 77,50 

4 

Ketrampilan 

menjalin 

hubunga

n antar 

pribadi 

6 20 13 1 0 600 
150

0 
650 25 0 69,34 

 

Berdasarkan tabel hasil observasi perilaku siswa pada proses 

pembelajaran siklus II, maka dapat digambarkan dalam bentuk diagram sebagai 

berikut: 

 

Diagram 4.4 Hasil Observasi Siklus II 
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Dari data observasi di atas dapat diketahui perilaku siswa pada siklus II 

dengan nilai tertinggi pada poin ketiga yaitu akuntabilitas individu dengan 

jumlah nilai. 77,50 Dan nilai terendah pada poin kedelapan kecakapan siswa 

dalam menyajikan  hasil diskusi kelompok dengan jumlah nilai 66,25. 

4.2.2.2.2 Hasil Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga siswa yang mendapat nilai 

tertinggi dan tiga siswa yang mendapat nilai terendah, dapat diketahui bahwa 

penerapan pembelajaran kooperatif metode jigsaw pembelajaran qowa’id 

bahasa Arab dapat meningkatkan minat dan respon belajar qowa’id bahasa 

Arab. Hal ini ditunjukkan dengan pendapat siswa yang mulai menyukai 

pelajaran bahasa Arab, siswa merasa senang dan tertarik dengan pembelajaran 

qowa’id bahasa Arab dengan metode jigsaw. 

Kesulitan yang dialami siswa dalam pembelajaran qowa’id bahasa Arab 

dengan pembelajaran kooperatif metode jigsaw adalah karena siswa belum 

pernah diberikan materi pembelajaran qowaid bahasa Arab dengan 

pembelajaran kooperatif metode jigsaw. Berikut hasil wawancara pada siswa 

yang mendapatkan nilai tertinggi dan siswa yang mendapatkan nilai terendah. 

Tabel 4.9 Hasil wawancara pada siswa yang mendapatkan nilai tertinggi dan 

siswa yang mendapatkan nilai terendah pada siklus II 

NO PERTANYAAN JAWABAN 

SISWA NILAI 

TERTINGGI 

SISWA NILAI 

TERENDAH 

1 Bagaimana perasaan Anda 

setelah mengikuti 

pembelajaran qowa’id bahasa 

Arab dengan menggunakan 

Sangat menyenangkan   Senang  
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pembelajaran kooperatif model 

jigsaw 

2 Apakah penjelasan peneliti 

dalam pembelajaran qowa’id 

bahasa Arab dengan 

menggunakan pembelajaran 

kooperatif model jigsaw dapat 

dimengerti  

Dapat dimengerti  dan 

dipahami 

Ya bisa dimengerti 

3 Adakah kesulitan-kesulitan 

yang Anda alami dalam 

pembelajaran qowa’id bahasa 

Arab dengan menggunakan 

pembelajaran kooperatif model 

jigsaw 

Memahami qoidahnya  Memahami 

qoidahnya  

4 Apakah penyebab kesulitan 

Anda dalam pembelajaran 

qowa’id bahasa Arab dengan 

menggunakan pembelajaran 

kooperatif model jigsaw 

Kurang 

memperhatikan 

Kurang serius 

5 Apakah pesan dan kesan Anda 

setelah mengikuti 

pembelajaran qowa’id bahasa 

Arab dengan menggunakan 

pembelajaran kooperatif model 

jigsaw 

Merasa senang dan 

mudah dimengerti  

Menjadi senang 

dengan pelajaran 

bahasa arab  

 

Tabel hasil wawancara pada siklus II diatas menunjukkan bahwa 

penerapan pembelajaran kooperatif metode jigsaw efektif dalam meningkatkan 

minat dan respon belajar siswa karena tidak ada perbedaan yang signifikan 

antara siswa yang mendapatkan nilai tertinggi dan terendah. 

4.2.2.2.3 Hasil Angket 

Setelah pelaksanaan penelitian, juga dilakukan pengambilan data nontes 

dari subjek penelitian yaitu melalui angket yang diisi langsung oleh subjek 

penelitian. Hal ini bertujuan menguatkan data-data dan hasil belajar yang telah 

diperoleh dari subjek penelitian. Dari angket itu didapat beberapa pernyataan, 
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diantaranya sebagai berikut: 

Tabel 4.10 Pernyataan subjek penelitian terkait penerapan pembelajaran 

kooperatif metode jigsaw Pembelajaran qowa’id bahasa Arab 

 
NO Pernyataan Frekuen

s

i 

Persent

a

s

e 

1 Menyukai pelajaran bahasa Arab   

 a. Sangat Suka 2 5% 

 d. Suka 38 95% 

 e. Tidak suka 0  

2 Menyukai mata pelajaran bahasa Arab setelah 

mendapatkan pembelajaran kooperatif model jigsaw 

  

 a. Sangat Suka 8 20% 

 b. Suka 32 80% 

 c. Tidak suka 0  

3 Perasaan setelah mengikuti pembelajaran bahasa 

Arab kooperatif model jigsaw 

  

 d. Sangat senang  6 15% 

 e. Senang  34 85% 

 f. Tidak senang  0  

4 Tetap mengalami kesulitan dalam pembelajaran tata 

bahasa Arab dengan kooperatif model jigsaw  

  

 d. Sangat sulit 0  

 e. Sulit  3 7,5% 

 f. Tidak sulit  37 92,5% 

5 kooperatif model jigsaw memudahkan siswa dalam 

pembelajaran tata bahasa Arab 

  

 d. Sangat benar 2 5% 

 e. Benar  37 92,5% 

 f. Tidak benar  1 2,5% 

 

Dari data angket di atas diketahui minat dan respon siswa terhadap 

pembelajaran qowa’id dengan pembelajaran kooperatif model jigsaw pada 

siklus II memudahkan dalam pembelajaran qowa’id bahasa Arab.  
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4.2.2.2.4 Refleksi Siklus II 

Pembelajaran yang dilakukan pada siklus II ini merupakan tindakan 

perbaikan dari pembelajaran siklus I. Pada siklus I masih terdapat beberapa 

kesulitan-kesulitan/kendala-kendala yang dihadapi siswa. Kesulitan tersebut 

kemudian dicarikan jalan keluarnya untuk diterapkan pada pembelajaran siklus 

II. Refleksi ini juga dilakukan untuk mengetahui keefektifan penerapan 

pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran qowa’id bahasa Arab dan 

mengetahui kemampuan siswa terhadap pembelajaran qowaid bahasa Arab 

setelah mengikuti pembelajaran pada siklus II ini. Dan siklus II telah 

membuktikan tingkat keefektifan penerapan pembelajaran kooperatif model 

jigsaw dalam pembelajaran qowa’id bahasa Arab yang sesuai pada siklus I. 

Hasil nilai pembelajaran qowa’id bahasa Arab dengan pembelajaran kooperatif 

model jigsaw pada siklus II menunjukkan peningkatan yang signifikan 

daripada dengan hasil siklus I. Pada pertemuan III mendapat nilai rata-rata 

sebesar 71,00 dan pada pertemuan IV mendapat nilai rata-rata sebesar 77,75. 

Dan peningkatan hasil belajar dari tiap pertemuan, dalam prosentase rata-rata 

kelas peningkatan pertemuan II ke pertemuan III  adalah 6,86%   dan 

pertemuan III ke pertemuan IV adalah  9,51 %. 

 

4.2.3 Hasil Tes Siklus I dan Siklus II 

Dari paparan hasil tes siklus I dan II diatas, dapat diperoleh transkipsi 

data hasil pembelajaran qowa’id bahasa Arab dengan pembelajaran kooperatif 

model jigsaw. Berikut transkipsi data tersebut : 
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Tabel 4.11 Transkipsi Nilai Rata-Rata Hasil Belajar Subjek Penelitian 

No 
Pertemuan 

Ke- 
Materi 

Jumlah Subjek 

Penelitian 

Jumlah 

Nilai 

Nilai Rata-

Rata 

1 I  40 orang 2462 61,55 

2 II  39 orang 2591 66,44 

3 III 
  

40 orang  2840 71,00 

4 IV 
 

40 orang 3110 77,75 

 

Berdasarkan transkipsi nilai hasil belajar tersebut, maka dapat 

digambarkan kenaikan nilai rata-rata subjek penelitian dalam bentuk grafik 

sebagai berikut:  

Diagram 4.5 Transkripsi Nilai Rata-rata Pada Siklus I dan II 

 

Dari nilai rata-rata tiap pertemuan akan diperoleh nilai rata-rata 

keseluruhan dalam tiap siklus berdasarkan rumus di bawah ini :  
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Keterangan :  

Mean : nilai rata- rata 

∑ n : jumlah nilai 

∑ p : jumlah pertemuan 

 

Siklus I :     Siklus II :  

Mean = 61,55+66,44    Mean = 71,00 + 77,75                    

2              2      

          = 127,99              =148,75  

  2     2   

= 63,99              = 74,38 

 

 

Kenaikan nilai rata- rata tiap siklus dapat dilihat pada grafik berikut ini 

: 

      ∑ n 
Mean :  

      ∑ p 



 
 

 
 

67 

Diagram 4.6 Kenaikan Nilai Rata-Rata Tiap Siklus 

 

 

Berdasarkan uraian di atas, pembelajaran qowa’id bahasa Arab  dengan 

pembelajaran kooperatif model jigsaw mampu meningkatkan kemampuan 

qowa’id siswa, karena dalam teknik ini siswa dituntut untuk menjadi partisipan 

aktif dalam berusaha menyelesaikan dalam setiap langkah-langkah 

pembelajaran dengan baik.  

Hasil belajar siswa mengalami kenaikan dari siklus I ke siklus II 

dengan tema yang berbeda. Hal tersebut dapat diketahui dengan meningkatnya 

nilai rata-rata hasil belajar subjek penelitian dari setiap pertemuannya. Dan 

kenaikan tersebut akan pula disajikan dalam bentuk prosentase data kenaikan. 

Kenaikan hasil belajar tersebut diprosentasekan dan diketahui melalui rumus di 

bawah ini : 
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Keterangan : 

R1 = nilai rata-rata sebelum 

R2 = nilai rata-rata sesudah 

  n  = jumlah frekuensi -1 

Dari rumus di atas akan diperoleh data prosentase kenaikan hasil belajar 

subjek penelitian dari pertemuan I hingga pertemuan IV, yaitu sebagai berikut : 

Tabel 4.12 Prosentase kenaikan nilai hasil belajar 

No R1 R2 R2-R1 

Prosentase 

kenaikan (%) 

1 61,55 66,44 
4,89 7,94 

2 66,44 71,00 
4,56 6,86 

3 71,00 77,75 
6,75 8,68 

 

Dapat diketahui dari tabel di atas bahwa terjadi peningkatan hasil 

belajar subjek penelitian dari tiap pertemuan. Dalam prosentase peningkatan 

tersebut adalah  7,94% dari pertemuan I ke pertemuan II. Dan terjadi 

peningkatan sebesar 6,86 % dari pertemuan II ke pertemuan III.. Selanjutnya 

peningkatan 8,68% dari pertemuan III ke pertemuan IV.  

Dari prosentase peningkatan hasil belajar dari tiap pertemuan tersebut, 

diperoleh rata-rata prosentase peningkatan hasil belajar subjek penelitian. Rata-

rata prosentase peningkatan hasil  belajar subjek penelitian yaitu sebagai 

berikut:  

= 7,94 % + 6,86 % + 8,68% 

                                  3 

= 23,48 

                    3 

= 7,83% 
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 Diagram 4.7 Prosentase Kenaikan Nilai Rata- rata 

 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa 

peningkatan qowa’id bahasa Arab siswa kelas VIII A MTs Al Asror sebesar = 

7,83%. 

 

4.2.4 Hasil Nontes Siklus I dan II 

4.2.4.1 Hasil Observasi Pada siklus I dan II 

Hasil Observasi menunjukkan adanya perubahan respon dan minat 

siswa dalam pembelajaran qowa’id dengan pembelajaran kooperatif model 

jigsaw. Berikut penjabaran peningkatan perubahan hasil observasi siklus I dan 

II. 

 

Tabel 4.13  Prosentase Kenaikan Observasi Siklus I dan II 

No Aspek Yang di Nilai Hasil 

Observasi 

Siklus I 

Hasil 

Observasi 

Siklus II 

Siklus II-

Siklus I 

Prosentase 

1 

Saling 

ketergantungan 

positif 

43,13 68,75 25,62 59% 

2 Interaksi tatap muka 46,89 73,75 26,86 57,2 % 

3 Akuntabilitas 47,50 77,50 30,00 63% 
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individual 

4 

Keterampilan 

menjalin hubungan 

antar pribadi 

47,50 69,34 21,84 45,98% 

 

Hasil Observasi di atas menunjukkan peningkatan minat belajar 

qowa’id bahasa Arab dengan pembelajaran kooperatif model jigsaw dari siklus 

I ke siklus II. Pada poin pertama yaitu Saling ketergantungan positif meningkat 

sebesar 59 %. Pada poin kedua yaitu Interaksi tatap muka meningkat sebesar 

57,2 %. Pada poin ketiga yaitu Akuntabilitas individual meningkat sebesar 63 

%. Pada poin keempat yaitu Keterampilan menjalin hubungan antar pribadi 

meningkat sebesar 45,98%.  

4.2.4.2 Hasil Wawancara Siklus I dan II 

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga siswa yang mendapat nilai 

tertinggi dan tiga siswa yang mendapat nilai terendah, dapat diketahui bahwa 

penerapan pembelajaran kooperatif model jigsaw dalam pembelajaran qowa’id 

bahasa Arab dapat meningkatkan minat dan respon belajar qowa’id bahasa 

Arab. Hal ini ditunjukkan dengan pendapat siswa yang mulai menyukai 

pelajaran bahasa Arab pada siklus I dan II sebagai berikut: 

Tabel 4.14 Hasil wawancara pada siswa yang mendapatkan nilai tertinggi 

dan siswa yang mendapatkan nilai terendah pada siklus I dan II 

NO 

PERTANYAAN JAWABAN SIKLUS I JAWABAN SIKLUS 2 

SISWA 

NILAI 

TERTINGGI 

SISWA 

NILAI 

TERENDAH 

SISWA 

NILAI 

TERTINGGI 

SISWA 

NILAI 

TERENDAH 
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1 

Bagaimana perasaan 

anda setelah mengikuti 

pembelajaran tata 

Bahasa Arab        

dengan menggunakan 

pembelajaran 

kooperatif model 

jigsaw? 

Senang   Cukup 

senang  

 

Sangat 

menyenangka

n  

 Senang  

 

2 

Apakah penjelasan guru 

dalam menjelaskan 

pembelajaran tata 

Bahasa Arab        

dengan menggunakan 

pembelajaran 

kooperatif model 

jigsaw dapat 

dimengerti? 

Dapat 

dimengerti  

dan dipahami 

Penjelasa 

peneliti 

kurang  bisa 

dimengerti 

Dapat 

dimengerti  

dan dipahami 

Ya bisa 

dimengerti 

3 

Apakah kesulitan-

kesulitan yang anda 

alami dalam 

pembelajaran tata 

Bahasa Arab        

dengan menggunakan 

pembelajaran 

kooperatif model 

jigsaw ? 

 

Memahami 

maksud 

materi 

Sedikit tidak 

mengerti 

Memahami 

qoidahnya  

Memahami 

qoidahnya  

4 

Apakah penyebab 

kesulitan anda dalam 

pembelajaran tata 

Bahasa Arab        

dengan menggunakan 

pembelajaran 

kooperatif model 

jigsaw? 

 

Kurang 

memperhatik

an 

Kurang fokus Kurang 

memperhatik

an 

Kurang serius 
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5 

Apakah pesan dan 

kesan anda setelah 

mengikuti 

pembelajaran tata 

Bahasa Arab        

dengan menggunakan 

pembelajaran 

kooperatif model 

jigsaw? 

Merasa 

senang dan 

cukup mudah 

dimengerti  

Masih 

mengalami 

sedikit 

kesulitan  

Merasa 

senang dan 

mudah 

dimengerti  

Menjadi 

senang 

dengan 

pelajaran 

bahasa arab  

 

Tabel hasil wawancara pada siklus I dan II diatas menunjukkan bahwa 

penerapan kooperatif model jigsaw sangat efektif dalam meningkatkan minat 

dan respon siswa karena tidak ada perbedaan yang signifikan antara siswa yang 

mendapatkan nilai tertinggi dan terendah. 

4.2.4.1 Hasil Angket Pada siklus 1 dan II 

Hasil angket menunjukkan adanya perubahan respon dan minat siswa 

dalam pembelajaran qowa’id dengan kooperatif model jigsaw. Berikut 

penjabaran peningkatan perubahan hasil observasi siklus I dan II. 

Tabel 4.15 Prosentase Kenaikan Hasil Angket dari Siklus I ke Siklus II 

 

NO Pernyataan 

Frekuensi 
 

Siklus  

I 

Siklus 

I

I 

Selisi

h

h

h

  

Keterangan  

1 Menyukai pelajaran bahasa Arab 

 a. Sangat Suka 1 2 1 Bertambah  

 b. Suka 35 38 3 Bertambah 

 c. Tidak suka 4 0 4 Berkurang 

2 Menyukai mata pelajaran bahasa Arab setelah mendapatkan pembelajaran 

kooperatif model jigsaw 
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 a. Sangat Suka 6 8 2 Bertambah 

 b. Suka 31 32 1 Bertambah 

 c. Tidak suka 3 0 3 Berkurang 

3 Perasaan setelah mengikuti pembelajaran bahasa Arab kooperatif model jigsaw 

 a. Sangat senang  4 6 2 Bertambah 

 b. Senang  33 34 1 Bertambah 

 c. Tidak senang  3 0 3 Berkurang 

4 Tetap mengalami kesulitan dalam pembelajaran tata bahasa Arab dengan 

kooperatif model jigsaw  

 a. Sangat sulit 0 0 0 Berkurang 

 b. Sulit  7 3 4 Berkurang 

 c. Tidak sulit  33 37 4 Bertambah 

5 kooperatif model jigsaw memudahkan siswa dalam pembelajaran tata bahasa 

Arab 

 a. Sangat benar 0 2 2 Bertambah 

 b. Benar  35 38 3 Bertambah 

 c. Tidak benar  5 1 4 Berkurang 

 

Hasil angket diatas menunjukkan peningkatan minat belajar qowa’id 

bahasa Arab dengan pembelajaran kooperatif dari siklus I ke siklus II. Pada 

poin pertama siswa menyukai pelajaran bahasa Arab meningkat sebesar 7,5%. 

Poin kedua siswa  Menyukai mata pelajaran bahasa Arab setelah mendapatkan 

pembelajaran kooperatif model jigsaw meningkat sebesar 7,5%. Poin ketiga 

Perasaan setelah mengikuti pembelajaran qowa’id bahasa Arab dengan 

kooperatif model jigsaw meningkat sebesar 7,5%. Pada poin keempat tetap 

mengalami kesulitan dalam pembelajaran qowa’id bahasa Arab dengan 

kooperatif model jigsaw mengurangi tingkat kesulitan pembelajaran qowa’id 
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sebesar 10%. Pada poin kelima kooperatif model jigsaw memudahkan siswa 

dalam pembelajaran qowa’id bahasa Arab meningkat sebesar 12,5%. 

4.3 Perubahan Prilaku Siswa Setelah Mendapatkan Pembelajaraan 

Kooperatif Metode Jigsaw 

4.3.1 Siklus I 

Perubahan prilaku siswa pada siklus I setelah diadakan  pembelajaran 

kooperatif metode jigsaw belum menunjukkan respon yang baik ini 

dibuktikkan dengan hasil observasi tiap aspek dimana nilai kualitas observasi 

yang masih rendah. Dari hasil wawancara diketahui bahwa siswa masih 

mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran qowa’id dengan 

menggunakan pembelajaran kooperatif metode  jigsaw karena sebelumnya 

siswa belum pernah mendapatkan pembelajaran kooperatif, penjelasan peneliti 

kurang bisa dimengerti dan siswa kurang memperhatikan penjelasan peneliti. 

Dari hasil angket diketahui masih ada siswa yang tidak senang dan masih 

mengalami kesulitan walaupun sudah diterapkan pembelajaran kooperatif 

dengan metode jigsaw pada pembelajaran qowa’id.  

4.3.2 Siklus II 

Perubahan prilaku siswa pada siklus II setelah diadakan  pembelajaran 

kooperatif metode jigsaw sudah mulai menunjukkan respon yang baik ini 

dibuktikkan dengan hasil observasi tiap aspek dimana nilai kualitas observasi 

mengalami peningkatan dibandingkan pada siklus I siswa menjadi lebih aktif 

dalam pembelajaran. Dari hasil wawancara diketahui bahwa siswa masih 

mengalami kesulitan dalam memahami qoidahnya , penjelasan peneliti dapat 
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dimengerti dan kesulitan siswa dalam memahami qoidahnya karena siswa 

kurang memperhatikan penjelasan peneliti. Dari hasil angket diketahui siswa 

yang menyukai pelajaran bahasa Arab mengalami peningkatan, siswa yang 

masih mengalami kesulitan walaupun sudah diterapkan pembelajaran 

kooperatif metode jigsaw mengalami penurunan dan pembelajaran kooperatif 

model jigsaw mempermudah siswa dalam memahami pembelajaran kooperatif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

5.1.1 Penerapan  Pembelajaran Qowa’id bahasa Arab dengan model 

pembelajaran kooperatif metode jigsaw 

Pelaksanaan pembelajaran qowa’id bahasa Arab dengan model 

pembelajaran kooperatif metode jigsaw menjadikan siswa aktif dalam proses 

pembelajaran melalui diskusi dengan anggota kelompoknya masing-masing. 

Siswa saling bertukar pikiran mengenai materi yang didiskusikan dengan 

teman satu kelompok.  

5.1.2  Peningkatan Pembelajaran Qowa’id Bahasa Arab Melalui Metode  

Jigsaw 

Pada penerapan pembelajaran qowa’id dengan pembelajaran kooperatif 

metode jigsaw terjadi peningkatan nilai rata-rata kelas pada pertemuan pertama 

siklus I 61,55, pada pertemuan kedua siklus I nilai rata-rata kelas 66,44, pada 

pertemuan ketiga siklus II nilai rata-ratanya 71,00 dan pada pertemuan ke 

empat siklus II dengan nilai rata-rata kelas 77,75.  Prosentase kenaikan nilai 

rata-rata keseluruhan pertemuan yaitu terjadi prosentase sebesar 7,83%. 

5.1.3 Perubahan Tingkah Laku Setelah Mendapatkan Pembelajaraan 

Kooperatif Metode Jigsaw 

Peningkatan hasil tes juga diikuti dengan perubahan perilaku dan 

motivasi  Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa 
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melalui pembelajaran kooperatif dengan metode jigsaw, pembelajaran qowa’id 

bahasa Arab menjadi lebih menyenangkan dan lebih memudahkan siswa dalam 

pembelajaran qowa’id. Hal ini dibuktikan dari hasil nontes berupa observasi, 

wawancara dan angket. Siswa berpendapat bahwa belajar melalui pembelajaran 

kooperatif dengan metode jigsaw menyenangkan dan memudahkan siswa 

untuk memahami qowa’id bahasa Arab.  

5.2  Saran 

Atas dasar simpulan tersebut disarankan : 

1) Guru hendaknya memberikan variasi-variasi dalam pembelajaran, yaitu 

dengan penggunaan metode-metode pembelajaran yang bervariasi untuk 

menambah minat dan ketertarikan siswa dalam pembelajaran qowa’id. 

Salah satu metode variatif tersebut adalah  pembelajaran kooperatif dengan 

metode jigsaw. Metode ini sebagai masukan yang kecil untuk 

meningkatkan pemahaman siswa dalam pembelajaran qowa’id.  

2) Siswa dalam mengikuti pembelajaran qowa’id hendaknya lebih serius 

dalam memperhatikan penjelasan-penjelasan dari guru dan dituntut untuk 

lebih aktif dalam kegiatan yang direncanakan guru karena keaktifannya 

tersebut dapat meningkatkan kemampuan dalam memahami qowa’id 

bahasa Arab. 

3) Penelitian ini merupakan sumbangan kecil bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan. Peneliti lain hendaknya termotivasi dalam melengkapi 

penelitian ini dengan menggunakan metode ataupun media lain untuk 

meningkatkan pemahaman qowa’id. 



DAFTAR PUSTAKA 

 

Acmad Sugandi & Haryanto. 2004 Teori Pembelajaran. Semarang: Unnes Pers 

 

Ainin, Moch. 2007. Metodologi Penelitian Bahasa Arab. Malang: Hilal Pustaka  

 

Al Gholayaini, Musthofa. 1993. . Bairut: 

 

Al Hasyimi, Ahmad.  Bairut: 

 

Aqib, Zainal.2009.Penelitian Tindakan Kelas. Bandung: Yrama Widya  

 

Arikunto, Suharsimi. 2006. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi 

Aksara 

Brown, 1994. Bairut:  

 

Burdah, Ibnu. 2004. Menjadi penerjemah: Metode dan wawasan menerjemah teks 

Arab. Yogyakarta: Tiara wacana 

 
Catharina, T. 2004. Psikologi Belajar. Semarang: UPT MKK UNNES  

 

Depdiknas. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama 

 

Dimyati dan Mudjiono. 2006. Belajar dan Pembelajaran. Jakarta: Rineka Cipta 

 

Efendi, Ahmad Fuad. 2005. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. Malang: 

Misykat  

 

Fahmi, Akrom. 2003. Ilmu Nahwu Sharaf (Tata Bahasa Arab) Praktis dan 

Aplikatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada  

 

Hamalik, Oemar. 2009. Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Bumi Aksara  

 

Isjoni. 2008. Model-model pembelajaran Mutakhir. Yogyakarta: Pusaka Pelajar  

 

Isjoni. 2009. Pembelajaran Kooperatif: Meningkatkan Kecerdasan Komunikasi 

antar Pesrta Didik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar  

 

Lie, Anita. 2004. Cooperative Learning. Jakarta: Grasindo  

 

Mulyasa. 2006. Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif 

78 



 
 

 
 

79 

dan Menyenangkan. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.  

-----------------. 2009. Praktik Penelitian Tindakan Kelas. Bandung: Remaja 

Rosdakarya 

 

Nana Sudjana. 1992. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya 

 

Purwanto, Agus. 2010. Pintar Membaca Arab Gundul Dengan Metode Hikari. 

Bandung: Mizania 

 

Purwanto, Ngalim. 2004. Prinsip-prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran. 

Bandung: PT Remaja Rosda Karya 

 

Slavin. 2009.Cooperative Learning: Teori, Riset dan Praktik. Bandung: Nusa 

Media 

 

Suhrsimi. 2001. Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara  

 

Suja’i. 2008. Inovasi Pembelajaran Bahasa Arab Strategi dan metode 

Pengembangan Kompetensi. Semarang: Walisongo Press 

 

Sukamto, Imadudin dan Munawari Ahmad. 2008. Tata Bahasa Arab Sistematis. 

Yogyakarta: Nurma Media Idea 

Sulaiman, Husain. 

 

Syah, Muhibbin. 2004. Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru. Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya 

 

Syarafuddin, Yahya Al-Imrithy.  Al Imrithi : Gramatika Arab, Terj. Misbah 

Musthofa, Tuban : Al- Balagh.  

 

Tarigan, Henry G. 1981, Membaca Sebagai salah satu ketrampilan berbahasa. 

Bandung: Angkasa  

 

Toha, Chabib. 2001. Teknik Evaluasi Pendidikan. Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada 

 

Warson, Ahmad Munawwir, 2002. Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia. 

Surabaya: Pustaka Progressif. 

 

-----------------------------------, 2002. Kamus Al-Munawir Indonesia-Arab. 

Surabaya: Pustaka Progressif. 

  

 

 



 
 

 
 

80 

 

  



 
 

 
 

81 

Subjek Penelitian  
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19 

Irfan Nur Achmad S19 
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21 
Lia Eka Pratania S21 
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22 

Mar'atul Hidayah S22 

23 

Muhamad Amirudin Aulia S23 

24 

Muhammad Ibnu Naja S24 

25 

Muhammad Luqman Hakim Abdullah S25 
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Riska Puji Hanifa S30 

31 
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33 
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Nilai Pre Test 

No Kode Siswa Pre test 

1 S01 25 

2 S02 30 

3 S03 20 

4 S04 78 

5 S05 45 

6 S06 38 

7 S07 35 

8 S08 40 

9 S09 35 

10 S10 35 

11 S11 35 

12 S12 50 

13 S13 80 

14 S14 30 

15 S15 32 

16 S16 13 

17 S17 20 

18 S18 20 

19 S19 35 

20 S20 53 

21 S21 15 

22 S22 30 

23 S23 30 

24 S24 34 

25 S25 10 

26 S26 10 

27 S27 40 

28 S28 60 

29 S29 67 

30 S30 25 

31 S31 28 

32 S32 30 

33 S33 45 

34 S34 10 

35 S35 35 

36 S36 40 
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37 S37 75 

38 S38 28 

39 S39 22 

40 S40 30 

Jumlah  1413 

Rata-rata 35,325 
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Nilai Siklus I 

No Kode Siswa 
Pertemuan 

I 

Pertemuan 

II 

1 S01 67 63 

2 S02 60 67 

3 S03 60 63 

4 S04 77 87 

5 S05 80 87 

6 S06 53 60 

7 S07 67 60 

8 S08 77 87 

9 S09 47 53 

10 S10 60 63 

11 S11 63 67 

12 S12 80 87 

13 S13 83 87 

14 S14 67 70 

15 S15 63 70 

16 S16 67 60 

17 S17 67 60 

18 S18 60 70 

19 S19 63 67 

20 S20 67 70 

21 S21 63 70 

22 S22 67 67 

23 S23 60 67 

24 S24 67 53 

25 S25 60 57 

26 S26 63 70 

27 S27 60 67 

28 S28 47 -  

29 S29 60 60 

30 S30 50 53 

31 S31 47 63 

32 S32 63 70 

33 S33 50 63 

34 S34 47 60 

35 S35 57 60 

36 S36 47 63 
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37 S37 53 60 

38 S38 50 57 

39 S39 60 63 

40 S40 63 70 

Jumlah  2462 2591 

Rata-rata 61,55 66,44 

 

  



 
 

 
 

87 

Nilai Siklus II 

No Kode Siswa 
Pertemuan 

III 

Pertemuan 

IV 

1 S01 70 73 

2 S02 77 83 

3 S03 67 70 

4 S04 87 90 

5 S05 87 90 

6 S06 60 70 

7 S07 63 70 

8 S08 83 87 

9 S09 63 70 

10 S10 70 80 

11 S11 70 73 

12 S12 87 90 

13 S13 83 87 

14 S14 67 70 

15 S15 70 80 

16 S16 67 70 

17 S17 70 73 

18 S18 70 80 

19 S19 70 70 

20 S20 73 80 

21 S21 70 77 

22 S22 70 80 

23 S23 60 70 

24 S24 67 77 

25 S25 67 87 

26 S26 75 80 

27 S27 73 77 

28 S28 70 83 

29 S29 77 87 

30 S30 70 77 

31 S31 70 77 

32 S32 60 73 

33 S33 67 77 

34 S34 73 80 

35 S35 73 76 

36 S36 70 73 
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37 S37 77 83 

38 S38 60 77 

39 S39 70 73 

40 S40 67 70 

Jumlah  2840 3110 

Rata-rata 71,00 77,75 
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LEMBAR OBSERVASI 

 

Tempat Pelaksanaan: 

Hari, Tanggal          : 

Petunjuk: 

1. Perhatikan seluruh perilaku siswa dikelas 

2. Berilah skor pengamatan pada butir-butir indikator dengan cara memberi 

tanda cek list (√) pada kolom skor (100, 75, 50, 25, 0) sesuai dengan 

kriteria sebagai berikut: 

100: Sangat Baik 

  75: Baik 

  50: Cukup 

  25: Kurang 

    0: Sangat Kurang 

No Aspek  yang dinilai 

Jabaran Skor Jawaban 

Kelas 
Jabaran Bobot Skor 

Jawaban 

Kelas 

Nilai Kualitas 

Jaw

aba

n  
100 75 50 25 0 

1 

Keaktifan siswa 

ketika pembelajaran 

berlangsung 

           

2 

Sikap siswa terhadap 

teknik dan metode 

pembelajaran 

 

           

3 
Antusias siswa dalam 

pembelajaran 
           

4 
Sikap siswa terhadap 

materi 
           

5 
Keaktifan siswa 

dalam kerja kelompok 
           

6 

Kerja sama siswa 

dalam 

mengidentifikasi 

materi 

           

7 
Kerja sama siswa 

dalam menyatukan 
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pendapat kelompok 

8 

Kecakapan siswa 

dalam menyajikan 

hasil diskusi 

kelompok 

           

9 

Keaktifan siswa 

dalam menanggapi 

hasil kerja 

           

10 

Keseriusan siswa 

dalam mengerjakan 

soal 
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LEMBAR WAWANCARA 

Nama  : 

Kelas  : 

No Kode : 

1. Bagaimana perasaan anda setelah mengikuti pembelajaran tata Bahasa Arab        

dengan menggunakan pembelajaran kooperatif model jigsaw? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. Apakah penjelasan guru dalam menjelaskan pembelajaran tata Bahasa Arab        

dengan menggunakan pembelajaran kooperatif model jigsaw dapat dimengerti? 

………………………………………………………………………………………

.…………………………………………………………………………………… 

3. Apakah kesulitan-kesulitan yang anda alami dalam pembelajaran tata Bahasa 

Arab        dengan menggunakan pembelajaran kooperatif model jigsaw ? 

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

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

4. Apakah penyebab kesulitan anda dalam pembelajaran tata Bahasa Arab        

dengan menggunakan pembelajaran kooperatif model jigsaw? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

5.Apakah pesan dan kesan anda setelah mengikuti pembelajaran tata Bahasa Arab        

dengan menggunakan pembelajaran kooperatif model jigsaw? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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LEMBAR ANGKET 

 

Nama: 

Kelas: 

      No.Kode:     

Berilah tanda silang ( X ) pada jawaban yang sesuai dengan pendapat anda dan 

jawablah dengan sungguh- sungguh pertanyaan di bawah ini : 

1. Apakah anda menyukai mata pelajaran Bahasa Arab? 

a.Sangat suka sekali b.Sangat suka  c.Suka 

d.Tidak suka  e.Sangat tidak suka f.Sangat tidak suka 

2. Apakah anda semakin menyukai mata pelajaran Bahasa Arab setelah 

melakukan pembelajaran kooperatif model jigsaw ? 

a. Sangat suka sekali b.Sangat suka  c.Suka 

d.Tidak suka  e.Sangat tidak suka f.Sangat tidak suka 

3. Bagaimana perasaan anda setelah mengikuti pembelajaran Bahasa Arab 

pembelajaran kooperatif model jigsaw? 

a.Sangat senang sekali b,Sangat senang c.Senang 

d.Tidak senang  e.Sangat tidak senang  f.Sangat sekali tidak senang 

4. Apakah anda tetap mengalami kesulitan dalam pembelajaran tata bahasa Arab 

menggunakan pembelajaran kooperatif model jigsaw ? 

a.Sangat sulit sekali b.Sangat sulit  c.Sulit 

d.Tidak sulit  e.Sangat  tidak sulit f.Sangat sekali tidak sulit 
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5. Benarkah pembelajaran kooperatif model jigsaw memudahkan anda dalam 

pembelajaran tata Bahasa Arab?  

a.Sangat benar sekali b.Sangat benar  c.Benar 

 

d.Tidak benar  e.Sangat tidak benar f.Sangat sekali tidak benar 

 

Pernyataan tersebut adalah benar-benar sesuai pendapat saya tanpa ada paksaan 

dari pihak manapun  
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Siklus I pertemuan 1 
A. Identitas Sekolah 

Sekolah                  : MTs Al Asror Semarang 

Mata Pelajaran       : Bahasa Arab 

Kelas/Semester  : VIIIA/II 

Standar Kompetensi  :  

1. Memahami berbagai  ragam teks tulis  dalam bentuk gagasan atau 

dialog sederhana tentang  

Kompetensi Dasar    :  

1. Mengidentifikasi kata, frasa, atau kalimat dalam wacana tertulis 

tentang profesi  

Indikator   : Setelah proses pembelajaran siswa mampu ; 

1. Siswa mampu menjelaskan pengertian kalimat  

2. Menyebutkan ciri-ciri kalimat   

3. Membedakan antara kalimat  

Alokasi Waktu 1X 40 Menit (1 X Pertemuan) 

B. Manfaat Pembelajaran 

1. Mengetahui  pengertian kalimat  

2. Mengetahui ciri-ciri  kalimat   

3. Mampu membedakan antara alimat . 

C. Materi Pembelajaran 

  

D.  Metode Pembelajaran 

 Kooperatif model jigsaw  

  

E. Kegiatan Pembelajaran 

 

 

No Proses pembelajaran Waktu 

Kegiatan guru Kegiatan siswa 

1 Pendahuluan 

Mengucapkan salam 
 

Menjawab salam dan mulai 
 

5 
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dan memulai dengan 

doa. 

Absensi. 

 

berdoa. 

2 Kegiatan inti 

Guru membagi siswa 

sesuai kelompok  

Guru membagikan 

materi/isi. 

Memberi kesempatan 

pada siswa jika ada 

kesulitan  

 

Guru memberikan soal 

tentang materi. 

 

 

Siswa berkumpul sesuai 

dengan kelompoknya 

Siswa berdiskusi sesuai 

dengan kelompoknya  

Siswa yang merasa kesulitan 

dalam materi untuk bertanya. 

 

Siswa mengerjakan dengan 

berdiskusi dengan anggota 

kelompoknya 

 

30 

3 Penutup/Resume 

Menyimpulkan materi  

Memotivasi atau 

member pujian kepada 

seluruh siswa. 

Guru menutup 

pelajaran dengan 

berdoa. 

 

  

 

Siswa mendengarkan  

 

 

Siswa berdoa bersama 

 

5 

 

F. Sumber Belajar 

a. Modul pembelajaran 

G. Penilaian 

a. tes tertulis untuk tiap kelompok . 

b. tes tertulis untuk individu pada akhir tiap siklus  

 

 

                                                                                  Semarang, Mei 2011                        

 Guru Mapel                                                           Peneliti 

 

 

Muhammad Jamhari, S.Ag, S.Pd                           Ahmad Maslakhudin 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Siklus I pertemuan 2 
A. Identitas Sekolah 

Sekolah                  : MTs Al Asror Semarang 

Mata Pelajaran       : Bahasa Arab 

Kelas/Semester  : VIIIA/II 

Standar Kompetensi  :  

1. Memahami berbagai  ragam teks tulis  dalam bentuk gagasan atau 

dialog sederhana tentang  

Kompetensi Dasar    :  

1. Mengidentifikasi kata, frasa, atau kalimat dalam wacana tertulis 

tentang profesi  

Indikator : Setelah proses pembelajaran siswa mampu ; 

1. Siswa mampu membedakan kalimat  

berdasarkan pembagiannya  

2. Siswa mampu membuat kalimat dengan lafadz dari bagian masing-

masing pembagiannya   

Alokasi Waktu 1X 40 Menit (1 X Pertemuan) 

B. Manfaat Pembelajaran 

1. Membedakan   kalimat berdasarkan pembagiannya.    

2. membuat kalimat dengan lafadz dari bagian masing-masing pembagiannya   

. 

C. Materi Pembelajaran 

Macam-macam kalimat    

D.  Metode Pembelajaran 

 Kooperatif model jigsaw  

  

E. Kegiatan Pembelajaran 

 

 

 

 

No Proses pembelajaran Waktu 

Kegiatan guru Kegiatan siswa 
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1 Pendahuluan 

Mengucapkan salam 

dan memulai dengan 

doa. 

Absensi. 

 

 

Menjawab salam dan mulai 

berdoa. 

 

5 

2 Kegiatan inti 

Guru membagikan 

materi/isi. 

Memberi kesempatan 

pada siswa jika ada 

kesulitan  

 

Guru memberikan soal 

tentang materi. 

 

 

Siswa berdiskusi sesuai 

dengan kelompoknya  

Siswa yang merasa kesulitan 

dalam materi untuk bertanya. 

 

Siswa mengerjakan dengan 

berdiskusi dengan anggota 

kelompoknya 

 

 

 

 

30 

3 Penutup/Resume 

Menyimpulkan materi  

Memotivasi atau 

member pujian kepada 

seluruh siswa. 

Guru menutup 

pelajaran dengan 

berdoa. 

 

  

Siswa mendengarkan  

 

 

Siswa berdoa bersama 

 

5 

 

F. Sumber Belajar 

a. Modul pembelajaran 

G. Penilaian 

a. tes tertulis untuk tiap kelompok . 

b. tes tertulis untuk individu pada akhir tiap siklus  

 

 

 

 

                                                                                  Semarang, Mei 2011                        

 Guru Mapel                                                           Peneliti 

 

 

 

Muhammad Jamhari, S.Ag, S.Pd                            Ahmad Maslakhudin 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Siklus II pertemuan 1 
A. Identitas Sekolah 

Sekolah                  : MTs Al Asror Semarang 

Mata Pelajaran       : Bahasa Arab 

Kelas/Semester  : VIIIA/II 

Standar Kompetensi  :  

1. Memahami berbagai  ragam teks tulis  dalam bentuk gagasan atau 

dialog sederhana tentang   

Kompetensi Dasar    :  

1. Mengidentifikasi kata, frasa, atau kalimat dalam wacana tertulis 

tentang kegiatan di sekolah   

Indikator : Setelah proses pembelajaran siswa mampu ; 

1. Siswa mampu menjelaskan pengertian  

2. Menyebutkan ciri-ciri   

3. Membedakan antara kalimat  

Alokasi Waktu 1X 40 Menit (1 X Pertemuan) 

B. Manfaat Pembelajaran 

1. Mengetahui  pengertian  

2. Mengetahui ciri-ciri    

3. Mampu membedakan antara . 

C. Materi Pembelajaran 

  

D.  Metode Pembelajaran 

 Kooperatif model jigsaw  

  

E. Kegiatan Pembelajaran 

 

No Proses pembelajaran Waktu 

Kegiatan guru Kegiatan siswa 

1 Pendahuluan 

Mengucapkan salam dan 
 

Menjawab salam dan mulai 
 

5 
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memulai dengan doa. 

Absensi. 

 

berdoa. 

2 Kegiatan inti 

Guru membagikan 

materi/isi. 

Memberi kesempatan 

pada siswa jika ada 

kesulitan  

Guru memberikan soal 

tentang materi. 

 

 

Siswa berdiskusi sesuai 

dengan kelompoknya  

Siswa yang merasa kesulitan 

dalam materi untuk bertanya. 

Siswa mengerjakan dengan 

berdiskusi dengan anggota 

kelompoknya 

 

30 

3 Penutup/Resume 

Menyimpulkan materi  

Memotivasi atau member 

pujian kepada seluruh 

siswa. 

Guru menutup pelajaran 

dengan berdoa. 

 

 

Siswa mendengarkan  

 

 

Siswa berdoa bersama 

 

5 

 

F. Sumber Belajar 

a. Modul pembelajaran 

G. Penilaian 

a. tes tertulis untuk tiap kelompok. 

b. tes tertulis untuk individu pada akhir tiap siklus  

 

 

 

                                                                                  Semarang, Mei 2011                        

 Guru Mapel                                                           Peneliti 

 

 

 

 

Muhammad Jamhari, S.Ag, S.Pd                           Ahmad Maslakhudin 
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Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

Siklus II pertemuan 2 
A. Identitas Sekolah 

Sekolah                  : MTs Al Asror Semarang 

Mata Pelajaran       : Bahasa Arab 

Kelas/Semester  : VIIIA/II 

Standar Kompetensi  :  

1. Memahami berbagai  ragam teks tulis  dalam bentuk gagasan atau 

dialog sederhana tentang  

Kompetensi Dasar :  

1. Mengidentifikasi kata, frasa, atau kalimat dalam wacana tertulis 

tentang kegiatan di rumah   

Indikator : Setelah proses pembelajaran siswa mampu ; 

1. Siswa mampu memahami materi tentang 

  dan   

2. Mengetahui hukum    

3. Menuliskan masdar dari fi’il madhi  

Alokasi Waktu 1X 40 Menit (1 X Pertemuan) 

B. Manfaat Pembelajaran 

1. Mengetahui  tentang   dan   

2. Mengetahui hukum    

3. Mampu menuliskan masdar dari fi’il madhi  

C. Materi Pembelajaran 

  dan  

D.  Metode Pembelajaran 

 Kooperatif model jigsaw  

  

E. Kegiatan Pembelajaran 

No Proses pembelajaran Waktu 

Kegiatan guru Kegiatan siswa 
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1 Pendahuluan 

Mengucapkan salam dan 

memulai dengan doa. 

Absensi. 

 

 

Menjawab salam dan mulai 

berdoa. 

 

5 

2 Kegiatan inti 

Guru membagikan 

materi/isi. 

Memberi kesempatan 

pada siswa jika ada 

kesulitan  

Guru memberikan soal 

tentang materi. 

 

 

Siswa berdiskusi sesuai 

dengan kelompoknya  

Siswa yang merasa 

kesulitan dalam materi 

untuk bertanya. 

Siswa mengerjakan dengan 

berdiskusi dengan anggota 

kelompoknya 

 

30 

3 Penutup/Resume 

Menyimpulkan materi  

Memotivasi atau member 

pujian kepada seluruh 

siswa. 

Guru menutup pelajaran 

dengan berdoa. 

 

  

Siswa mendengarkan  

 

 

Siswa berdoa bersama 

 

5 

 

F. Sumber Belajar 

a. Modul pembelajaran 

G. Penilaian 

a. tes tertulis untuk tiap kelompok. 

b. tes tertulis untuk individu pada akhir tiap siklus  

 

 

 

                                                                                 Semarang, Mei 2011                        

 Guru Mapel                                                          Peneliti 

 

 

 

Muhammad Jamhari, S.Ag, S.Pd                            Ahmad Maslakhudin 
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Silabus Siklus I Pertemuan I 

 

Sekolah   : MTs Al Asror 

Kelas/Semester   : VIII /II 

Mata Pelajaran    : Bahasa Arab 

Standar Kompetensi : MEMBACA/QIRA'AH  (Memahami berbagai  ragam teks tulis  dalam bentuk gagasan atau dialog 

sederhana, baik fiksi dan atau non fiksi melalui kegiatan membaca,  menganalisis dan  menemukan 

pokok pikiran tentang ) 

KOMPETENSI 

DASAR 
INDIKATOR  

MATERI 

PEMBELAJARAN 

PENILAIAN 

ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 
Teknik Bentuk 

instrument  

Contoh 

instrument  

1 2 4 5 6 7 8 9 

Mengidentifikasi kata, frasa, 

atau kalimat dalam 

wacana tertulis 

tentang profesi  

 Siswa mampu 

menjelaskan 

pengertian 

kalimat  

 Pengertian 

kalimat 

 

 Ciri-ciri kalimat 

Tes 

tertulis  

 

 

 Menjelaskan 

pengertian 

 
 

Sebutkan 

1 x 40 

menit 

Modul  
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 Menyebutkan 

ciri-ciri 

kalimat 

 

 Membedakan 

antara kalimat 

 

 

  

 

 

 

 Menyebutan 

ciri-ciri 

kalimat Pada 

soal 

 

 

kalimat apa 

saja yang ada 

beserta 

alasannya !     
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Silabus Siklus I Pertemuan 2 

 

Sekolah   : MTS AL ASROR 

Kelas/Semester   : VIII/II 

Mata Pelajaran    : Bahasa Arab 

Standar Kompetensi : MEMBACA/QIRA'AH  (Memahami berbagai  ragam teks tulis  dalam bentuk gagasan atau dialog 

sederhana, baik fiksi dan atau non fiksi melalui kegiatan membaca,  menganalisis dan  menemukan 

pokok pikiran tentang ) 

KOMPETENSI 

DASAR 
INDIKATOR 

MATERI 

PEMBELAJARAN 

PENILAIAN 

ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 
Teknik Bentuk 

instrument  

Contoh 

instrumen  

1 2 4 5 6 7 8 9 

Mengidentifikasi 

kata, frasa, atau 

kalimat dalam 

wacana tertulis 

tentang profesi  

Siswa mampu 

membedakan 

kalimat  

 

Pembagian kalimat 

 

Tes 

tertulis  

 

 

 

Membedakan 

kalimat 

berdasarkan 

pada 

pembagian/ 

Lafadz     

 

1 x 40 

menit 

Modul  
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berdasarkan 

pembagiannya 

masing-masing  

 macam-macam 

 

Termasuk 

kalimat apa 

? 
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Silabus Siklus II Pertemuan I 

 

Sekolah   : MTS AL ASROR 

Kelas/Semester   : VIII/II 

Mata Pelajaran    : Bahasa Arab 

Standar Kompetensi : MEMBACA/QIRA'AH  (Memahami berbagai  ragam teks tulis  dalam bentuk gagasan atau dialog 

sederhana, baik fiksi dan atau non fiksi melalui kegiatan membaca,  menganalisis dan  menemukan 

pokok pikiran tentang ) 

KOMPETENSI 

DASAR 
INDIKATOR 

MATERI 

PEMBELAJARAN 

PENILAIAN 

ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 
Teknik Bentuk 

instrument  

Contoh 

instrumen 

1 2 4 5 6 7 8 9 

Mengidentifikasi 

kata, frasa, atau 

kalimat dalam 

wacana tertulis 

tentang kegiatan di 

Siswa mampu 

memahami 

pengertian 
 

 

Tes 

tertulis 

 

 

Membedakan 

antara 

 

1 x 40 

menit 

Modul  
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sekolah    

Siswa mampu 

membeda

kan 

antara  

 

 

 

 

 
 

 

Mana yang 

termasuk 
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Silabus Siklus II Pertemuan II 

 

Sekolah   : MTS AL ASROR 

Kelas/Semester   : VIII/II 

Mata Pelajaran    : Bahasa Arab 

Standar Kompetensi : MEMBACA/QIRA'AH  (Memahami berbagai  ragam teks tulis  dalam bentuk gagasan atau dialog 

sederhana, baik fiksi dan atau non fiksi melalui kegiatan membaca,  menganalisis dan  menemukan 

pokok pikiran tentang ) 

KOMPETENSI 

DASAR 
INDIKATOR 

MATERI 

PEMBELAJARAN 

PENILAIAN 

ALOKASI 

WAKTU 

SUMBER 

BELAJAR 
Teknik Bentuk 

instrument 

Contoh 

instrument 

1 2 4 5 6 7 8 9 

Mengidentifikasi kata, frasa, 

atau kalimat dalam 

wacana tertulis 

tentang kegiatan di 

rumah   

Siswa mampu memahami 

materi tentang  

  

dan  

  dan 

 

 

Tes tertulis 

 

 

 

Mengetahui 

hukum  

   

Apabila ada 

fi’il 

mudhori’ 

bertemu 

dengan  

1 x 40  

menit 

Modul  
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Hukum 

   

Menuliskan masdar dari fi’il 

madhi  

 

 Dapat 

menuliskan 

masdar dari fi’il 

madhi  

 

dihukumi 

..... 

Tuliskan 

masdar dari  

 

! 
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Modul Pembelajaran  

 

 

 

 

Kalimah 

Kalimah dalam Bahasa Arab di bagi menjadi 3 : 

1. Isim ( ) 

2. Fi’il  ( ) 

3. Huruf ( ) 

Kalimah dalam bahasa Arab sama dengan kata dalam bahasa 

Indonesia. 

Isim 

A. Pengertian kalimat isim  

Isim adalah setiap kata yang menunjukan pada . 

1. Nama-nama manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan benda mati, tempat 

dan waktu 

No Semester Materi 

1 

GASAL 

 
2  
3  
4 

GENAP 
 

5  

1 Manusia 

 Muhammad  

 Ali  

 Usman 

2 Hewan 

 Gajah  

 Kambing  

 Buaya   

3 Tumbuh-tumbuhan 

 Mawar  

 Terung  

 Anggur  

4 Benda mati  Kursi  



111 
 

 
 

 

  

2. Kata-kata sifat  

Besar  pandai  

Kecil  bodoh  

 

         
3. Kata-kata yang tidak berwaktu 

Perjalanan  bacaan    

Tulisan    
 

  
B.  Tanda-tanda kalimat isim  

Tanda-tanda kalimat isim antara lain: 

No Tanda Contoh Arti 

1 Tanwin 

 Orang laki-laki 

 Kitab    

 Pohon  

2 Al 

 Orang laki-laki itu  

 Kitab itu  

 Pohon itu  

3 Nida’ (panggilan) 
 Hai Zaid ! 

 

 Hai Ali ! 

 Sekolah  

 Meja  

5 Tempat 

 Semarang  

 Mesir  

 Jakarta  

6 Waktu 

 Siang  

 Malam  

 Pagi  
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 Hai orang laki-laki ! 

4 Di jarkan 

 Di rumah  

 Di atas kursi  

 Ke pasar  

5 
Disandarkan pada kalimah 

lain 

 Kitab itu berguna 

 Rumah itu besar  

 Anak itu pintar  

  

Apabila ada suatu kata dapat menerima semua tanda-tanda di 

atas, atau salah satu dari pada tanda-tanda tersebut maka kalimat itu 

adalah isim. 

 

 

Fi’il  

Pengertian kalimat fi’il  

Fi’il adalah setiap kata yang menunjukkan terjadinya sesuatu 

kegiatan/ pekerjaan dalam waktu tertentu. 

Contoh:  

 

sudah menulis  pergilah !  

Lihatlah !  sedang membuka   

 

       

      

Tanda-tanda kalimat fi’il   
No Tanda Contoh Arti 

1 Dapat dihubungkan dengan ta’ fa’il 
(yang menunjukkan pelaku) 

 Saya telah melihat  

 Engkau telah hadir  

2 Dapat dihubungkan dengan ta’ 
ta’nis  (yang menunjukkan pada 
pihak ke tiga perempuan ) 

 Dia (pr) telah menulis  

 Dia (pr) sedang membaca 

3 Dapat dihubungkan dengan ya’ 
mukhotobah (yang menunjukkan 
kepada orang ke dua perempuan) 

 Engkau (pr) sedang 
menulis  

 Pergilah  engkau (pr) 

4 Dapat dihubungan dengan nun 
taukid (penegas ) 

 Bersyuurlah dengan 
sungguh-sungguh  

 Hendalah ia membaca 
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Huruf   

Huruf adalah setiap kata yang tidak mempunyai arti atau tidak dapat dipahami 

maksudnya kecuali bila digabungkan dengan kata lain. Contoh: 

Di  Dari  

Ke  Dan  

 

Jenis-jenis kalimah 

Jenis-jenis kalimah isim  

Isim dibedakan menjadi bermacam-macam menurut 

pengelompokannya, yaitu:  

1) Isim mudzakar dan isim muanats  

a) Isim mudzakar yaitu isim yang menunjukkan arti laki-laki atau 

dianggap laki-laki.  

Contoh:   

Muhammad  Bulan  

Orang laki-laki  Masjid  

 

        

         

Ada bebrapa isim mudzakar yang mempunyai tanda isim muanats, tetapi tetap 

dihukumi mudzakar 

Contoh:   

Tholhah  Hamzah  

Hudzaifah  Musailamah  

 

b) Isim muanats yaitu isim yang menunjukan arti perempuan atau yang 

dianggap perempuan. Isim muanats dibagi menjadi tiga macam 

 Mu’anats lafdzi hakiki, yaitu isim yang berakhiran ta’ ta’nits dan 

menunjukan arti perempuan atau yang dianggap perempuan.  

Contoh:   

Aisyah  murid (Pr)  

Kebun  papan tulis  

 

   
 Mu’anats ma’nawi yaitu isim yang tidak berakhiran ta’ ta’nits, akan tetapi 

menunjukkan arti perempuan.  

Contoh:   
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Maryam  Zaenab  

Hindun  Ibu  

          
 Muanats majazi yaitu isim yang menurut kaidahnya dihukumi muanats 

Contoh:   

matahari  rumah/ kampung  

Angin  bumi  

 

          

 

 

   
Jama’ taksir ghoiru aqil juga dipandang sebagai muanats  

Contoh:    

pena-pena  buku-buku  

Lampu-lampu  pintu-pintu  

         

         

  

2) Isim mufrod, isim tasniyah dan isim jama’  

a) Isim mufrod adalah isim yang menunjukkan arti tunggal (satu) contoh: 

 

b) Isim tasniyah atau mutsana adalah isim yang menunjukkan arti dua. Cara 

membuatnya dengan menambah alif dan nun ketika rafa’ dan ya’ dan nun 

ketika nasob dan jar pada akhir isim mufrodnya. Contoh:  

    

    
    

    
c) Isim jama’ adalah isim yang menunjukan arti lebih dari dua. Isim jama’ 

ada tiga macam yaitu isim jama’ mudzakar salim, isim jama’ muanats 

salim dan isim jama’ taksir  

 Isim jama’ mudzakar salim adalah isim yang menunjukan arti 

banyak untuk mudzakar. Caranya dengan menambah wawu dan 

nun ketika rafa’ , ya’ dan nun ketika nasob dan jar contoh:  
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 Isim jama’ muanats salim adalah isim yang menunjukan arti 

banyak untuk muanats. Caranya dengan menambah alif dan ta’ di 

akhirnya, kalau diakhiri dengan ta’ tanits, ta tanitsnya dibuang. 

Contoh  

 
 

 
 

    

    
  Isim jama’ taksir yaitu isim yang menunjukkan arti banyak untuk 

semua kalimah isim, baik benda mati atau hidup, mudzakar atau 

muanats. Contoh  

 

 

 

 

    
    

Adapun bentuk jama’ taksir ini sima’I, artinya mengikuti apa yang diucapkan 

orang Arab. 
3) Isim dhomir  

Isim dhomir adalah isim yang menunjukkan kata ganti orang pertama 

(mutakallim), orang kedua (mukhatob), atau orang ketiga (ghaib).  

Kata ganti untuk   
Dia laki-laki 1   
Dia laki-laki 2   
Dia laki-laki banyak    
Dia perempuan 1   
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Dia perempuan 2   
Dia perempuan banyak    
Kamu laki-laki 1   
Kamu laki-laki 2   
Kamu laki-laki banyak    
Kamu perempuan 1   
Kamu perempuan 2   
Kamu perempuan 
banyak  

  

Saya    
Kita    

 

 

 

Macam-macam kalimah fi’il 

1. Fi’il madhi  

Fi’il madhi adalah fi’il yang menunjuan pekerjaan atau peritiwa yang sudah 

lampau. Fi’il madhi mempunyai empat belas bentuk sesuai dengan 

dhomirnya.  Contoh:  
2. Fi’il mudhari’  

Fi’il mudhari’ adalah fi’il yang menunjukan pekerjaan atau peristiwa yang sedang 

atau akan terjadi. Tanda-tanda fi’il mudhari’ yaitu diawali dengan huruf 

mudharo’ah ( ). Fi’il mudhori’ mempunyai empat belas 

bentuk sesuai dengan dhomirnya. Contoh: 

 
3. Fi’il amar  

Fi’il amar adalah fi’il yang menunjuan arti perintah untuk melaksanakan 

pekerjaan. Fi’il amar hanya mempunyai enam bentuk untuk mukhotob 

dan mukhotobah. Contoh:  

    

 -    

 -    
 -    
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 -    
 -    
 -    

    
    
    
    
    
    

 -    
 -    

 

Macam-macam kalimah huruf 

1. Huruf yang masuk pada kalimah fi’il  

Huruf-huruf nasab, yaitu huruf yang menasabkan fi’il mudhori’  : 

 

Huruf-huruf jazm, yaitu huruf yang menjazmkan fi’il mudhori’: 

 

Huruf-huruf lainnya seperti:  

 

2. Huruf yang masuk pada kalimah isim  

Huruf jar 

Contoh Arti Huruf 

 

Dari   

 

Ke  

 Dari   
 Di atas  
 Di dalam   

 Kadang-kadang   
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 Dengan   

 Seperti   

 Untuk   

 Demi   

 Demi   

 Sejak   

 Sejak   
 

3. Huruf yang bisa masuk pada kalimah isim dan kalimah fi’il  

Huruf athof  yaitu huruf yang menjadi penyambung (kata sambung) antara dua 

isim atau dua fi’il anatara lain  
 

Jumlah ismiyah 

Jumlah ismiyah adalah susunan kalimat yang diawali dengan kalimat isim yang 

terdiri dari mubtada’ dan khobar.  
Orang islam 
sholat di masjid  

 

Kebun itu bagus   

Khotib khotbah 
di atas mimbar  

 

Burung di atas 
pohon 

 
Apel itu manis  Ali menaiki 

keledai 
 

 

 

 

Jumlah Fi’liyah 

 

Jumlah fi’liyah adalah susunan kalimat yang diawali dengan kalimat fi’il yang 

terdiri dari fi’il dan fa’il.  

Saya makan 
jeruk  

 Muhammad 
memetik bunga 

 
Orang miskin itu 
merasakan 
kedinginan  

 Hasan membaca 
kitab 

 
Pak guru telah 
datang  

 Saya membeli 
bolpoin 
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Maful bih 

Maful bih adalah isim yang dii’robi nashob yang jatuh setelah fi’il dan fa’il  

Murid menulis 
pelajaran  

 

Umar menunggang 
kuda  

 
Sapi jantan itu 
membaja tanah  

 

Anak itu makan 
nasi  

 
Laila mendapat 
hadiah  

 

Ayah minum kopi  

 
 

Masdar muawal  

 ( ) 

Fi’il mudhori’ yang terletak setelah  I’robnya mansub. Contoh 

Tidak  akan  ( )   untuk  ( ) 

Saya senang jika kamu jujur   

Pedagang itu tidak akan pergi ke pasar  

Saya duduk untuk beristirahat    

Masdar 

Masdar adalah kata kerja yang dibendakan (perbuatan yang tidak terikat dengan 

waktu tertentu). Contoh  
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Soal siklus I pertemuan 1 

No : 

Nama  : 

Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memilih a, b, c atau d dari jawaban 

yang paling benar ! 

 

1. Kalimah dalam bahasa Arab dibagi menjadi……. 

a) 2  c) 4 

b) 3  d) 5 

2. Dari contoh di bawah ini yang merupakan kalimah isim adalah…… 

a)   c)  

b)   d)   

3. Pada contoh yang bergaris bawah ciri-ciri kalimah 

isimnya adalah…….. 

a) Kemasukan tanwin  

b) Kemasukan al  

c) Kemasukan huruf jar  

d) Kemasukan nida’  

4.  Yang termasuk isim sifat adalah……. 

a)   c)  

b)   d)  

5. Dari contoh di bawah ini yang merupakan nama tumbuh-tumbuhan 

adalah…… 

a)   c)  

b)   d)  

6. Dari lafadz-lafadz di bawah ini yang termasuk contoh kalimah fi’il adalah…. 

a)   c)  

b)   d)  

7. Ciri-ciri  kalimat fi’il adalah…… 

a) Kemasukan tanwin  

b) Kemasukan al  

c) Kemasukan nida’  

d) Dapat dihubungkan dengan ta’ fa’il (yang menunjukkan pelaku) 

8. Pada contoh yang bergaris bawah ciri-ciri kalimah fi’ilnya 

adalah…….. 

a) Dapat dihubungkan dengan ta’ fa’il (yang menunjukkan pelaku) 
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b) Dapat dihubungkan dengan ta’ ta’nis  (yang menunjukkan pada pihak ke 

tiga perempuan ) 

c) Dapat dihubungkan dengan ya’ mukhotobah (yang menunjukkan kepada 

orang ke dua perempuan) 

d) Dapat dihubungan dengan nun taukid (penegas ) 

9. Lafadz-lafadz di bawah ini yang termasuk kalimah huruf adalah….. 

a)  c)  

b)   d)  

10. Adalah huruf……. 

a) Jer  c). nashob  

b) Athof   d). jazm 

 

 

Uraikan kalimat di bawah ini mana yang termasuk kalimat isim, fi’il dan huruf ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi  
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Peneliti membimbing siswa 

 
Siswa mempresentasikan hasil diskusi 
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Peneliti melakukan observasi 

 
Siswa mendengarkan penjelasn peneliti 
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