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ABSTRAK 

Mursyid, M. 2013. “Arabic Storybook Series: Pengembangan Pembelajaran 

Keterampilan Membaca Bahasa Arab Untuk Siswa Kelas IV MI Miftahul 

Hidayah Berbasis Visualisasi Tiga Dimensi. Skripsi. Program Studi Pendidikan 

Bahasa Arab, Jurusan Bahasa dan Sastra Asing, Fakultas Bahasa dan Seni, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I : Retno Purnama Irawati, S.S., 

M.A. Pembimbing II : Zukhaira, S.S., M.Pd.  

Kata kunci:Arabic storybook series, Keterampilan membaca, dan Visualisasi tiga 

dimensi 

Salah satu keterampilan berbahasa adalah membaca. Pada umumnya 

membaca bukanlah hal yang sulit, namun pada kenyataanya sering kali jarang di 

praktekkan oleh siswa, utamanya para siswa SD/MI. Hal ini terjadi karena faktor 

internal dari siswa tersebut maupun dari faktor eksternal siswa. Dengan adanya 

fenomena tersebut penulis memberikan solusi konkret yang diharapkan mampu 

membantu siswa dalam meningkatkan keterampilan dan minat membaca bahasa 

Arab, yaitu dengan penggunaan Arabic Storybook Series. Sebuah inovasi baru yang 

dikemas secara menarik, dengan tujuan untuk menjadikan siswa gemar membaca 

bahasa Arab. 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu: 1) bagaimana 

gambaran profilArabic Storybook series yang sesuai dengan siswa, guru, dan 

kurikulum? 2) bagaimana analisis penilaian guru dan ahli terhadapArabic Storybook 

Series? 3)bagaimana uji coba media pembelajaran Arabic StorybookSeries terhadap 

siswa?. Tujuan penelitian ini yaitu: 1) mengetahui gambaran profilArabic Storybook 

series yang sesuai dengan siswa, guru, dan kurikulum, 2) mengetahui analisis 

penilaian guru dan ahli terhadap Arabic Storybook Series, 3) uji coba media 

pembelajaran Arabic StorybookSeries terhadap siswa. 

Penelitian ini merupakan penelitian research and development (R & D). Data 

Penelitian ini melalui tes dan non tes.Alat pengambilan data tes yang digunakan 

berupa instrument kebutuhan guru maupun siswa yang dilakukan sebelum prototipe 

Arabic Storybook Series disusun dan instrument uji ahli  setelah Arabic Storybook 

Series selesai disusun untuk kemudian dinilai. Alat data nontes yang digunakan 

berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi foto. 

 

Kesimpulan penelitian ini adalah hasil uji hipotesis diterima, dengan rincian 

hasil uji hipotesis pihak kanan, t hitung -15,82 jatuh pada daerah menerimaan Ha, 

sehingga Ha diterima. Sedangkan t Tabel 1,316 jatuh pada penerimaan Ho, sehingga 

produk produk baru lebih efektif dari produk lama. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 2006, masyarakat Indonesia 

belum menjadikan membaca sebagai sumber perolehan informasi. Sekitar 85,9% 

lebih memilih menonton televisi dan atau 40,3% diantaranya memilih mendengarkan 

radio daripada membaca (diunduh dari www.bps.co.id tanggal 11 Februari 2013). 

Lebih memprihatinkan lagi, ketika International Association For Evaluation 

of Education melakukan riset tentang minat dan terampil membaca siswa kelas IV 

Sekolah Dasar di 30 negara, Indonesia menempati peringkat ke-29. Angka-angka 

tersebut menggambarkan betapa rendahnya minat dan keterampilan membaca 

masyarakat Indonesia, terutama di kalangan siswa (Rossa 2010:3). 

Anak usia SD (6-12 Tahun) merupakan periode emas untuk menumbuhkan 

minat dan terampil membaca. Piaget (dalam Rossa 2010:6) menyatakan bahwa usia 

sekolah dasar berada pada tahapan operasi konkret. Mereka belajar beranjak dari hal 

konkret yang dapat dilihat, didengar, dibau, diraba, dan diotak atik dengan titik 

penekanan pada pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar. 

Memperhatikan tahapan berfikir tersebut, kecenderungan belajar siswa usia 

sekolah dasar memiliki tiga ciri yaitu konkret, integritas, hierarkis. Dari karakter-

karakter tersebut, maka akan lebih bijaksana apabila masa seperti ini digunakan 

1 

http://www.bps.co.id/
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sebagai momentum untuk memberikan informasi maupun pengetahuan-pengetahuan 

secara lebih intensif melalui media baca. Usia sekolah dasar merupakan momen yang 

tepat untuk menumbuhkan minat dan keterampilan membaca (Effendy 2009:63). 

Dalam simposium Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) II di Gedung 

Depdiknas, Jakarta, Sabtu (29/5/09, depdiknas.co.id) menyatakan bahwa siswa yang 

sudah gemar membaca pada usia yang dibawah enam tahun, ia akan mengalami 

kejenuhan membaca pada saat menginjak sekolah lanjutan tingkat pertama dan 

sekolah lanjutan tingkat atas. Maka dari itu budaya membaca hendaknya ditanamkan 

ketika anak pada usia diatas enam tahun hingga sebelum ia masuk sekolah lanjutan 

tingkat pertama. Budaya membaca yang diterapkan pada siswa ini adalah 

pembelajaran membaca bahasa Arab. Hal ini juga terjadi pada materipembelajaran 

bahasa Arab di salah satu sekolah yaitu madrasah ibtida’iyah (MI) Miftahul Hidayah. 

Madrasah ini merupakan madrasah yang mementingkan mata pelajaran 

bahasa Arab, karena bahasa Arab merupakan salah satu mata pelajaran yang 

menempati posisi yang penting dalam dunia pendidikan di Indonesia. Kedua institusi 

penyelenggara pendidikan di Indonesia, yaitu negeri dan swasta, pada jenjang 

program studi tertentu semuanya mengajarkan bahasa Arab sebagai bagian dari mata 

pelajaran yang harus diajarkan sejajar dengan mata pelajaran-mata pelajaran yang 

lain (Hamid, dkk 2008:158). 
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Secara umum, selain bahasa Arab bagian dari mata pelajaran lain, 

keberhasilan proses pembelajaran bahasa Arab juga ditentukan oleh alat penunjang 

yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran yang dimaksud alangkah baiknya jika 

mempunyai inovasi sesuai dengan kurikulum bahasa Arab. Selain itu, untuk 

meningkatkan mutu penggunaan bahasa Arab di sekolah-sekolah, pengajarannya di 

beberapa lembaga pendidikan dilakukan sejak dini, yakni mulai dari sekolah dasar 

atau madrasah ibtida’iyah yang nantinya digunakan sebagai landasan untuk jenjang 

lebih lanjut. 

MI Miftahul Hidayah merupakan lembaga pendidikanyang berbasis Islam. 

MIMiftahul Hidayah setara denganSD. Namun, diantara keduanya mempunyai 

perbedaan yang terletak pada basisnya, yaitu berbasis umum dan berbasis agama. 

Akan tetapi, SDdapat disamakan dengan MIdari sisi basis pendidikanya. Pemberian 

media pembelajaran melalui (kosa-kata, gambar,cerita dalam bahasa Arab) pada 

tingkat SD sangat diperlukan sebagai dasar bagi siswa untuk dapat mempelajari 

materi bahasa Arab pada jenjang yang lebih tinggi. 

Peneliti memilihMIMiftahul Hidayah di Desa Kuwasen Kel. Pongangan Kec. 

GunungPati Kota Semarang sebagai tempat penelitian karena pertama, sekolah ini 

telah memberikan mata pelajaran pokok yaitu bahasa Arab sejak pertama kali berdiri. 

Kedua, MIMiftahul Hidayah ini mempunyai perkembangan yang sangat pesat dalam 

meningkatkan kualitas bahasa Arab. Untuk itu, keberadaan media pembelajaran yang 
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sesuai dengan kebutuhan siswa amat diperlukan dalampengajaran bahasa Arab 

diMIMiftahul Hidayah. 

Pencantuman pemberian media pembelajaran dalam kurikulumMImerupakan 

salah satu upaya untuk mencapai beberapa tujuan pengajaran maharoh (keterampilan) 

bahasa di tingkat sekolah itu. Dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) MI 

2006, pemberian maharoh termasuk dalam kelompok mata pelajaran etika/ 

kepribadian. Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengembangkan diri dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, 

bakat, dan minat setiap siswa sesuai dengan kondisi sekolah. Hal ini sesuai dengan 

konsep dasar KTSP yang dikembangkan berdasarkan Undang-undang No.20Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 36 ayat (1) dan (2), yaitu: 1) 

pengembangan kurikulum mengacu pada Standar Nasional Pendidikan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional, 2) kurikulum pada semua jenjang dan jenis 

pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan 

pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik (Undang-Undang Republik Indonesia 

No.20 Tahun 2003 Tentang sistem Pendidikan Nasional Bab X Kurikulum). 

Mengingat tujuan yang ingin dicapai melalui pelajaran bahasa Arab dalam 

bentuk maharoh qiro’ah (keterampilan membaca), maka tingkat kesulitan bahasa 

Arab yang akan dimasukkan ke dalam materi pelajaran bahasa Arab perlu 

dipertimbangkan. Pertimbangan itu perlu dilakukan, disamping bermaksud mencapai 

tujuan pengajaran bahasa Arab di MI, pencantuman media pembelajaran dalam 
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pelajaran bahasa Arab itu berarti telah melibatkan murid MI dengan media 

pembelajaran bahasa Arab secara sengaja. 

Media pembelajaran bahasa Arab Arabic Storybook Series merupakan media 

pembelajaranyang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan siswa dalam 

memperoleh materi pembelajaran bahasa Arab. Oleh karena itu, Arabic Storybook 

Series hadir dalam bentuk buku pop-up sebagai sebuah media pembelajaran bahasa 

Arab yang tepat dalam proses kegiatan belajar mengajar yang disertai pemberian 

desain visualisasi tiga dimensi, gambar, kosa-kata dan cerita menarik yang mampu 

memberikan hiburan pada siswa. Selain itu, untuk meningkatkan motivasi, kreatifitas 

keaktifan dalam menumbuhkembangkan keterampilan membaca siswa dalam bentuk 

materi yang disesuaikan dengan kurikulum bahasa Arab. 

Untuk melatih keterampilan membaca siswa, khususnya dalam bahasa Arab 

perlu adanya pemahaman yang kompleks dan menyeluruh mengenai materi dan 

konsep pembelajaran bahasa Arab. Kunci dalam mengajarkan bahasa Arab adalah 

memahami tentang pemberian, inovasi media dan pemilihan materi yang tepat serta 

memahami bagaimana cara mengajarkan dengan baik. 

Pemilihan materi yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi siswa berbeda. 

Hal ini disebabkan karena berbagai sebab seperti keadaan sosial ekonomi dan 

kebudayaan lingkungan setempat, sehingga mengakibatkan materi yang diajarkan 

kepada siswa pun harus sesuai dengan keadaan tersebut. 
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Respon masyarakat untuk meningkatkan keterampilan membaca mengenai 

buku jenis ini yang bernuansa bahasa Arab cukup baik. (SUMBER: Data yang 

didapat dari Periplus Gallaxy Mall Surabaya mulai 03-03-08 hingga 07-11-08). 

Konsumen tertarik memiliki buku pop-up (26%) karena tampilan visualnya (26%), 

kejutan (20%) dan manfaatnya (14%). Dan belum pernah dibuatnya buku pop-up 

yang mengangkat tentang cerita berbahasa Arab. 

Selain respon dari masyarakat di atas dalam meningkatkan keterampilan 

membaca, hal ini juga mendapatkanrespon dari siswa di MI Miftahul Hidayah di desa 

Kuwasen Kel. Pongangan Kec. GunungPati. Siswa juga mulai diberikan pengenalan 

mengenai media pembelajaran. Tetapi, pengenalan tersebut hanya sekadar informasi 

saja dan belum ada bukti riil tentang pemberian media pembelajaran dalam proses 

kegiatan belajar-mengajar di MI, khususnya media pembelajaran bahasa Arab. 

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan 

dibahas oleh peneliti dibatasi pada “ Arabic Storybook Series: Pengembangan Media 

Pembelajaran Keterampilan Membaca Bahasa Arab untuk Siswa Kelas IV MI 

Miftahul Hidayah Berbasis Visualisasi Tiga Dimensi.” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka beberapa masalah 

yang dapat dirumuskan antara lain: 

1. Bagaimana gambaran profilmedia pembelajaran Arabic Storybook Seriesyang 

sesuai dengan siswa, guru, dan kurikulum? 

2. Bagaimanapenilaian guru dan ahli terhadap desain atau prototipe media 

pembelajaran Arabic Storybook Series? 

3. Bagaimanahasil uji coba media pembelajaran Arabic Storybook 

Seriesterhadap siswa? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari beberapa permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan yang dapat 

disusun anatara lain: 

1. Mengetahui gambaran profil media pembelajaranArabic Storybook Series 

yang sesuai dengan siswa, guru, dan kurikulum. 

2. Mengetahui penilaian guru dan ahli terhadap prototipe bentuk media 

pembelajaranArabic Storybook Series. 

3. Mengetahui hasiluji coba media pembelajaran Arabic Storybook Series 

terhadap siswa. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memberikan manfaat teoretis maupun praktis. Berikut 

pemaparannya: 

1.4.1 Manfaat Teoretis 

Penelitian ini memberikan khazanah ilmu pengetahuan mengenai 

pemanfaatan media pembelajarandalam pembelajaran bahasa Arab siswa 

sekolah dasar/ madrasah ibtida’iyah. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi Sekolah 

Keberadaan media pembelajaran yang telah dikembangkan membantu 

meningkatkan keterampilan membaca dan prestasi siswa dalam mata 

pelajaran bahasa Arab. 

2. Bagi Guru 

a. Dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang sesuai dengan 

tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. 

b. Menambah khasanah pengetahuan dan pengalaman guru dalam 

mengembangkan media pembelajaran. 

c. Membangun komunikasi pembelajaran yang efektif antara guru 

dengan siswa karena siswa akan merasa lebih percaya kepada gurunya. 

3. Bagi Siswa 
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a. Kegiatan pembelajaran bahasa Arab menjadi lebih menarik. 

b. Kesempatan untuk belajar bahasa Arab secara mandiri dan 

mengurangi ketergantungan terhadap kehadiran guru. 

c. Mendapatkan kemudahan dalam mempelajari setiap kompetensi 

bahasa Arab yang harus dikuasainya. 

d. Mengajarkan anak untuk lebih gemar membaca. 

e. Meningkatkan motivasi dan minat peserta didik dalam pembelajaran 

keterampilan membaca bahasa Arab. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian mengenai keterampilan membaca (maharahqira’ah) telah banyak 

dikaji dan dilakukan.Akan tetapi, hal tersebut masih menarik untuk diadakan 

penelitian lebih lanjut lagi, baik penelitian yang bersifat melengkapi maupun yang 

bersifat baru.Keterampilan membaca harus dikuasai oleh setiap orang, baik oleh 

anak, siswa maupun orang tua. Untuk itu, penelitian keterampilan membaca menarik 

sebagai bahan penelitian.Diantara Penelitian tentang membaca dilakukan oleh Sri 

Widayanti (2006), Indah Lestari (2007), Hendra Prasetya (2010) dan Ahmad 

Muzakki (2010). 

Penelitian Widayanti (2006) yang berjudul Peningkatan Keterampilan 

Membaca Pemahaman Bacaan Berbahasa Jawa Melalui Tekhnik Latihan Berjenjang 

Pada Siswa Kelas VIII B SMPN 13 Semarang Tahun Ajaran 2006/2007 menunjukkan 

hasil yang baik. Siswa menjadi lebih serius dan aktif mengikuti pelajaran membaca 

pemahaman bacaan berbahasa Jawa. Hal ini dibuktikan dengan hasil nilai rata-rata 

dari 30 siswa pada tes awal nilai rata- rata adalah 45.9, pada tes siklus I mengalami 

peningkatan menjadi 75, pada tes siklus II skor rata- rata menjadi 85,8. 

10 
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Relevansi penelitian yang dilakukan dengan penelitian Widayanti  adalah 

terletak pada peningkatan keterampilan membaca pemahaman bacaan yang ingin 

dicapai oleh peneliti. Perbedaan terletak pada cara meningkatkan keterampilan 

membaca pemahaman bacaan, yaitu penelitian Widayanti menggunakan teknik 

latihan berjenjang, sedangkan peneliti menggunakan media buku pop-up sebagai 

solusi dalam meningkatkan keterampilan membaca pemahaman bahasa Arab. 

Perbedaan juga terletak pada bahasa, yakni penelitian yang dilakukan oleh Widayanti 

mengenai bahasa Jawa, sedangkan peneliti mengenai bahasa Arab. 

Penelitian Muzakki (2010) yang berjudul Upaya Meningkatkan Keterampilan 

Membaca Pemahaman Bacaan Berbahasa Arab Dengan Menggunakan Media Puzzle 

Pada Siswa Kelas IV SD Islam Tunas Harapan Semarang Tahun Ajaran 2009/2010. 

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan hasil belajarsubjek penelitian 

dari tiap pertemuan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil selama 

penelitian bahwa rata-rata peningkatan keterampilan membaca pemahaman bacaan 

bahasa Arab dengan menggunakan media puzzle menunjukkan hasil yang baik. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Muzakki adalah dalam penggunaan 

media. Media yang digunakan peneliti adalah media buku pop-up dan penelitian 

Muzakki adalah media puzzle. Persamaan dengan penelitian Muzakki adalah dalam 

hal keterampilan membaca pemahaman. 
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Prasetya (2010) dalam skripsinya Peningkatan Kemampuan Membaca Teks 

Cerita Bahasa Arab Melalui Pembelajaran Kooperatif Dengan Metode Struktur 

Analisis Sintesis (SAS) Bagi Siswa Kelas V MI Al-Islam Mangunsari 02 Kecamatan 

Gunungpati Kota Semarang Tahun Ajaran 2009/2010. Dengan kesimpulan melalui 

pembelajaran kooperatif dengan metode struktur analisis sintesis (SAS), terbukti 

mempermudah siswa dalam membaca dan menguasai/memahami isi bacaan, serta 

telah meningkatkan keterampilan membaca bahasa Arab siswa kelas V semester II 

MI Al-Islam Mangunsari 02 kecamatan Gunungpati, kota Semarang tahun ajaran 

2009/2010, secara signifikan sebesar 17,85% serta meningkatkan motivasi belajar 

siswa. 

Perbedaan terletak pada tujuan penelitian, tindakan yang dilakukan, subjek 

penelitian dan strategi yang digunakan dalam penelitian. Masalah yang dikaji 

Prasetya adalah penerapan membaca teks cerita bahasa Arab melalui pembelajaran 

kooperatif untuk mempermudah memahami isi bacaan. Sedangkan masalah yang 

dikaji peneliti ini adalah keterampilan membaca pemahaman bahasa Arab dengan 

strategi penggunaan media buku pop-up. Tujuan penelitian yang dilakukan peneliti 

ini adalah untuk mendapatkan diskripsi keterampilan membaca pemahaman bahasa 

Arab dengan penggunaan media buku pop-up dan mendiskripsikan perubahan 

tingkah laku setelah menggunakan media buku pop-up. 

Kedudukan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian 

keterampilan berbahasa yang lain adalah sebagai sumber wacana baru mengenai 
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media buku pop-up yang diterapkan pada pembelajaran membaca pemahaman bahasa 

Arab. Penelitian ini memberikan alternatif dalam pemecahan masalah yang muncul 

pada proses pembelajaran membaca pemahaman bahasa Arab. Peneliti yang 

lainsudah melakukan penelitian keterampilan berbahasa aspek membaca, tetapi media 

buku pop-up ini belum diterapkan pada pembelajaran membaca bahasa Arab. Oleh 

karena itu, peneliti ini memberikan solusi untuk meningkatkan keterampilan 

membaca pemahaman bahasa Arab dan mengetahui kelemahan, kelebihan media 

buku pop-up dalam pembelajaran keterampilan membaca pemahaman bahasa Arab. 

Penelitian Lestari (2007) tentang Peningkatkan Keterampilan Membaca 

Pemahaman Bacaan berhuruf Jawa dengan Media Kartu  pada Siswa Kelas VIII F 

SMPN 1 Pulokulon Kabupaten Grobogan Tahun Ajaran 2007/2008. Hasil penelitian 

menunjukkan adanya peningkatan dari prasiklus ke siklus I dan ke siklus II. Dari 

hasil nilai rata-rata pada pra siklus nilai rata-rata adalah 45.92, pada tes siklus I 

mengalami peningkatan menjadi 75.1, pada tes siklus II skor rata- rata menjadi 86.59. 

Relevansi penelitian yang dilakukan dengan penelitian Lestari adalah terletak 

pada peningkatan keterampilan membaca pemahaman bacaan yang ingin dicapai oleh 

peneliti dan jenis media yang digunakan yaitu media visual. Perbedaan terletak pada 

media dan bahasa. Peneliti memakai media buku pop-up, sedangkan Lestari 

menggunakan media kartu. Perbedaan juga terletak pada bahasa, yakni penelitian 

yang dilakukan oleh Lestari mengenai bahasa Jawa, sedangkan peneliti mengenai 

bahasa Arab, dan setiap bahasa mempunyai karakteristik yang berbeda. 



14 
 

 

 

Berdasarkan kajian pustaka tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa penelitian tentang pemanfaatan media dan teknik dalam pembelajaran 

keterampilan membaca pemahaman bacaan terutama membaca pemahaman bacaan 

berbahasa Arab belum banyak dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu akan dilakukan 

dalam penelitian ini dengan memfokuskan penelitian pada media buku pop-up 

sebagai upaya pengembangan media pembelajaran keterampilan membaca 

pemahaman bahasa Arab untuk siswa berbasis visualisasi tiga dimensi, yang akan 

diterapkan dalam pembelajaran bahasa Arab pada siswa kelas 4 MI Miftahul 

Hidayah. 

 

2.2 Landasan Teori 

 Keterampilan membaca dan pembelajaran merupakan bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dari penelitian ini. Berbagai teori mengenai keterampilan membaca, aspek 

membaca, tujuan membaca, jenis-jenis membaca, hakikat media pembelajaran, 

media, pemilihan media, manfaat media, jeni-jenis media, dan buku pop-up akan 

diurakan dibawah ini: 

2.2.1 Pengertian Keterampilan Membaca 

Definisi mengenai pengertian keterampilan sangat beragam, beberapa 

pengertian tentang keterampilan membaca dari berbagai sumber antara lain sebagai 

berikut: 
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Menurut Hoetomo(2005:531-532) terampil adalah cakap dalam 

menyelesaikan tugas, mampu dan cekatan. Keterampilan adalah kecakapan untuk 

menyelesaikan atau kecakapan yang diisyaratkan. Dalam pengertian luas, jelas bahwa 

setiap cara yang digunakan untuk mengembangkan manusia, bermutu dan memiliki 

pengetahuan, keterampilan dan kemampuan sebagaimana diisyaratkan (Suparno 

2001: 27).  

Membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang mempunyai 

pengertian: 1) membaca sebagai proses melisankan paparan tulis, 2) membaca 

sebagai kegiatan mempersepsi tuturan tulis, 3) membaca adalah penerapan 

seperangkat keterampilan kognitif untuk memperoleh pemahaman dari tuturan yang 

dibaca, 4) membaca sebagai proses pemberian makna kepada simbol-simbol visual, 

5) keterampilan berbahasa yang mempunyai kegiatan melisankan, mempersepsi 

penerapan keterampilan kognitif dan pemahaman berfikir, dan bernalar serta 

pemberian makna terhadap simbol-simbol visual, 6) membaca proses yang dilakukan 

serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan 

oleh penulis  melalui media kata-kata/bahasa tulis (Haryadi 2006:1-2) 

Kegiatan membaca merupakan suatu keterampilan berbahasa (language skill), 

disamping keterampilan menyimak, berbicara, dan menulis. Menurut Tarigan (1987), 

membaca adalah proses penyandian kembali dan pembacaan sandi (a reading and 

decoding process), artinya adalah kegiatan membaca ada upaya untuk 

menghubungkan kata-kata tulis dengan makna bahan lisan (oral language meaning). 
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Membaca merupakan kemampuan yang kompleks, membaca bukanlah 

kegiatan memandangi lambang-lambang tertulis semata-mata. Bermacam-macam 

kemampuan dikerahkan oleh seorang pembaca agar dia mampu memahami materi 

yang dibacanya. Pembaca berupaya supaya lambang-lambang yang dilihatnya itu 

menjadi lambang-lambang yang bermakna baginya (Haryadi 2006: 76). 

Menurut Tampubolon (dalam 1998:5) membaca adalah satu dari empat 

keterampilan bahasa pokok, dan merupakan satu bagian atau komponen dan 

komunikasi tulisan. Jadi, kemampuan membaca dapat mendukung keterampilan 

berbahasa. 

Dari segi linguistik, membaca adalah suatu proses penyandian kembali dan 

pembacaan sandi, berlainan dengan berbicara dan menulis yang justru melibatkan 

penyandian. Berdasarkan konsep ini, dapat dikatakan bahwa proses membaca 

merupakan kegiatan yang melibatkan pengguna (pembaca) secara langsung. Pembaca 

membaca hasil dan persandian dan melakukan penyandian kembali. Membaca pada 

hakikatnya adalah suatu yang rumit yang melibatkan banyak hal, tidak sekedar 

melafalkan tulisan, tetapi juga melibatkan aktivitas visual, berpikir, psikolinguistik, 

dan metakognitif (Rahim 2008:2). Jadi membaca adalah proses interaktif yang 

melibatkan kegiatan fisik manusia yaitu gerakan tangan, bibir, dan mata. 

Dari pemikiran-pemikiran yang dikemukakan dapat disimpulkan bahwa 

keterampilan membaca merupakan kegiatan kompleks yang melibatkan psikologis 
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manusia. Keterampilan membaca merupakan kegiatan aktif dari pembaca untuk 

memahami bacaan yang dibacanya sehingga tercapai tujuan membaca. Keterampilan 

membaca adalah suatu proses kegiatan kompleks yang dilakukan oleh pembaca untuk 

memperoleh informasi dan memperoleh arti, serta memahami materi bacaan yang 

dipengaruhi oleh aspek fisik dan mental yang melalui dua tahapan yaitu proses dan 

hasil membaca. Dengan memperhatikan pengertian keterampilan membaca, maka 

dapat didefinisikan bahwa kegiatan membaca sendiri merupakan salah satu 

keterampilan berbahasa yang termasuk di dalam retorika seperti keterampilan 

berbahasa lainnya. Dalam kegiatan membaca, pembaca memerlukan pengetahuan dan 

kemahiran yang tersusun baik. 

2.2.2 Aspek-aspek Membaca 

Menurut Effendy (2004:124) kemahiran membaca mengandung dua aspek, 

yaitu : 

1. Aspek mengubah lambang tulis menjadi bunyi. 

Abjad Arab mempunyai sistem yang berbeda dengan abjad latin. Perbedaan 

lain adalah sistem penulisan bahasa Arab yang dimulai dari kanan ke kiri, 

tidak dikenalnya huruf besar dengan bentuk tertentu untuk memulai kalimat 

baru, menulis nama orang atau tempat, dan perbedaan bentuk huruf-huruf 

Arab ketika berdiri sendiri, di awal, di tengah, dan di akhir. 

 



18 
 

 

 

 

2. Aspek memahami makna bacaan. 

Ada tiga unsur yang harus diperhatikan dan dikembangkan dalam pelajaran 

membaca untuk pemahaman ini, yaitu unsur kata, kalimat, dan paragraf. 

Ketiga unsur ini bersama-sama mendukung makna dari suatu bahan bacaan. 

Dari beberapa aspek membaca tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa aspek 

membaca adalah aspek mengubah, memahami lambang tulis dan makna bacaan untuk 

memulai kalimat baru serta memperoleh informasi tentang suatu hal, untuk 

memahami secara detail dan menyeluruh isi bacaan, untuk menilai dan mengevaluasi 

kebenaran gagasan dari pembaca. 

2.2.3 Tujuan Membaca 

Untuk mencapai tujuan keterampilan membaca di kelas, guru seharusnya 

menyusun tujuan membaca dengan menyediakan tujuan khusus yang sesuai atau 

dengan membantu mereka menyusun tujuan membaca siswa itu sendiri (Rahim 2007: 

11). Tujuan membaca mencakup beberapa aspek yaitu: 

1. Kesenangan, 

2. menggunakan strategi tertentu, 

3. memperbaharui pengetahuannya tentang suatu topik, 

4. mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah diketahuinya, 
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5. memperoleh informasi untuk laporan lisan atau tertulis, 

6. mengkonfirmasi atau menolak prediksi. 

Tujuan membaca adalah untuk mencari serta memperoleh informasi, 

mencakup isi, maupun memahami bacaan (Tarigan 2008: 9). Makna dan arti erat 

sekali berhubungan dengan maksud tujuan membaca. Berikut ini dikemukakan 

beberapa yang penting mengenai tujuan keterampilan membaca, yaitu: 

1) membaca untuk memperoleh perincian-perincian atau fakta-fakta (reading for 

detail or fact). 

2) Membaca untuk memperoleh ide-ide utama (reading for man ideas). 

3) Membaca untuk mengetahui urutan atau susunan, oraganisasi cerita (reading 

for sequence or organization). 

4) Membaca untuk menyimpulkan, membaca intensif (reading for inference). 

5) Membaca untuk mengklasifikasikan (reading for classifity). 

6) Membaca untuk menilai atau mengevaluasi (reading for evaluate). 

2.2.4 Jenis-jenis Membaca 

Menurut Effendy (2004:126) untuk melatih dua aspek kemahiran membaca, 

ada beberapa jenis membaca antara lain : 

1. Membaca keras. Dalam kegiatan membaca keras ini, yang pertama ditekankan 

adalah kemampuan membaca dengan :  
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a. Menjaga ketepatan bunyi bahasa Arab baik dari segi makhraj maupun sifat-

sifat bunyi yang lain. 

b. Irama yang tepat dan ekspresi yang menggambarkan perasaan penulis. 

c. Lancar dan tidak tersendat-sendat. 

d. Memperhatikan tanda baca. 

2. Membaca dalam hati bertujuan untuk memperoleh pengertian, baik pokok-pokok 

maupun rinciannya. Dalam kegiatan membaca dalam hati, perlu diciptakan 

suasana kelas yang tertib sehingga memungkinkan siswa untuk berkonsentrasi 

terhadap bacaannya. 

3. Membaca cepat. Tujuan utama membaca cepat ialah untuk menggalakkan siswa 

agar berani membaca lebih cepat dari pada kebiasaanya. Dalam membaca cepat 

ini, siswa tidak diminta memahami rincian-rincian isi, tetapi cukup dengan pokok-

pokoknya saja. Namun perlu diingat bahwa tidak setiap bahan bacaan dapat 

dijadikan bahan membaca cepat. 

4. Membaca rekreatif. Tujuan membaca rekreatif adalah untuk memberikan latihan 

kepada para siswa membaca cepat dan menikmati apa yang dibacanya. Tujuannya 

lebih jauh adalah untuk membina minat, keterampilan dan kecintaan membaca. 

5. Membaca analisis. Tujuan utamanya ialah untuk melatih siswa agar memiliki 

kemampuan mencari informasi dari bahan tertulis. Siswa dilatih agar dapat 

menggali dan menunjukkan detail-detail yang memperkuat ide utama yang 

disajikan penulis. 
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Dari jenis-jenis membaca diatas, peneliti mengambil tujuan membaca 

rekreatif sebagai salah satu jenis membaca yang digunakan untuk penelitian. Karena 

di dalam pengertian tersebut mengandung makna untuk meningkatkan keterampilan 

membaca. 

 

 

2.3 Hakikat Media Pembelajaran 

2.3.1 Pengertian Media 

Istilah media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari 

medium.Secara harfiah media berarti perantara atau pengantar.Pengertian umum 

media adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber 

informasi kepada penerima informasi. 

Santyasa (2007) dalam makalah yang disajikan pada Work Shop Media 

Pembelajaran Bagi Guru-Guru SMA mengungkapkan bahwa media adalah segala 

sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan (bahan pembelajaran), 

sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam 

kegiatan belajar untuk mencapai tujuan belajar. 

Latuheru (dalam Arsyad2007:8) memberi batasan media sebagai semua 

bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebar 

ide, gagasan atau pendapat sehingga ide, gagasan atau pendapat yang dikemukakan 

itu sampai kepada penerima yang dituju. 
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Arsyad (2007:3) mendefinisikan media pembelajaran adalah perantara atau 

pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Sejalan dengan Gerlach dan 

Ely (dalam Arsyad 2007:3) berpendapat bahwa media pembelajaran apabila dipahami 

secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi 

yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. 

Dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran merupakan sarana untuk 

pembelajaran. 

Menurut Khalilullah (2012:25) media adalah hal-hal yang dapat membantu 

menyampaikan pesan dari pemberi pesan (guru) kepada penerima pesan (siswa). 

Dengan demikian media berfungsi sebagai alat penyampai pesan dari pemberi kepada 

penerima pesan. Dengan demikian ketepatan dan tingkat representasi sebuah media 

pembelajaran terhadap pesan yang akan disampaikan dapat turut menentukan 

keberhasilan proses pembelajaran. 

Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, 

dapat merangsang fikiran, perasaan, dan kemauan peserta didik sehingga dapat 

mendorong terciptanya proses belajar pada diri peserta didik (Sudrajat 2008). 

Gagne dan Briggs (dalam Arsyad 2007: 4) secara implisit mengemukakan 

bahwa media pembelajaran meliputi alat yang secara fisik digunakan untuk 

menyampaikan isi materi pengajaran, antara lain buku, tape recorder, kaset, video 

kamera, video recorder, film, slide, foto, gambar, grafik, televisi dan komputer. 
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Dengan kata lain, media pembelajaran adalah sumber belajar atau wahana fisik yang 

mengandung materi instruksional di lingkungan siswa untuk belajar. 

Dari beberapa definisi di atas disimpulkan secara garis besar bahwa media 

pembelajaran adalah suatu rangsangan atau stimulus yang digunakan untuk 

mengantarkan pesan yang mengarah pada pikiran, perasaan, perhatian dan 

kemampuan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri 

siswa dan memperlancar proses pembelajaran. 

 

  

2.3.2 Pemilihan Media Pembelajaran 

Pembelajaran yang efektif memerlukan perencanaan yang baik. Media yang 

akan digunakan dalam proses pembelajaran itu juga memerlukan perencanaan yang 

baik. Meskipun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa seorang guru 

memilih salah satu media dalam kegiatanya di kelas atas dasar pertimbangan antara 

lain (a) ia merasa sudah akrab dengan media papan tulis atau proyektor transparasi, 

(b) ia merasa bahwa media yang dipilihnya dapat menggambarkan dengan baik 

daripada dirinya sendiri, (c) media yang dipilihnya dapat menarik minat dan perhatian 

siswa, serta menuntunnya pada penyajian yang lebih terstruktur dan terorganisasi 

(Arsyad 2007:67). 
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Media pembelajaran pada prinsipnya dapat meningkatkan efektifitas dan 

kelancaran proses belajar mengajar terutama dalam menyampaikan materi sehingga 

memudahkan proses belajar dan perubahan tingkah laku pada siswa. Setiap media 

pembelajaran memiliki keunggulan masing-masing, maka dari itulah kita diharapkan 

dapat memilih media yang sesuai dengan kebutuhan atau tujuan pembelajaran. 

Dengan harapan bahwa penggunaan media akan mempercepat dan mempermudah 

pencapaian tujuan pembelajaran. 

Menurut Sudiman (1996:30) adapun dalam memilih media, perlu diperhatikan 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Memahami karakteristik setiap media, 

2. Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, 

3. Sesuai dengan metode pengajaran yang digunakan, 

4. Sesuai dengan materi yang dikomunikasikan, 

5. Sesuai dengan keadaan siswa, 

6. Sesuai situasi dan kondisi lingkungan, kemudahan memperoleh media, 

7. Sesuai keterampilan guru dalam menggunakannya, 

8. Ketersediaan waktu dalam menggunakannya, 

9. Seuai dengan tariff berfikir siswa. 

Pemilihan media pembelajaran yang tepat akan mempermudah dalam 

menyampaikan pembelajaran. Dengan mengetahui kriteria media pembelajaran akan 

menjadikan proses pembelajaran berjalan efektif dan kondusif. 
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2.3.3 Manfaat Media 

 Menurut Sadiman, Arief dkk (2011:17-18) secara umum media mempunyai 

manfaat sebagai berikut: 

1. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis (dalam 

bentuk kata-kata tertulis atau lisan belaka), 

2. Mengatasi keterbatasan uang, waktu dan daya indera, seperti misalnya: objek 

yang terlalu besar bisa digantikan dengan realita, gambar, film, bingkai, atau 

model, 

3. Penggunaan media secara tepat dan bervariasi dapat mengatasi sifat pasif 

siswa. Dalam hal ini media berguna untuk: menimbulkan kegairahan belajar, 

memungkinkan interaksi yang lebih langsung antara didik dengan 

lingkungann dan kenyataan, memungkinkan siswa belajar sendiri-sendiri 

menurut kemampuan dan minatnya. 

4. Dengan sifat yang unik pada tiap siswa ditambah lagi dengan lingkungan dan 

pengalaman yang berbeda, sedangkan kurikulum dan materi ditentukan 

pendidikan ditentukan sama setiap siswa, maka guru banyak mengalami 

kesulitan bilamana semuanya itu harus diatasi sendiri. Hal ini akan lebih sulit 

bila latar belakang lingkungan guru dengan siswa juga berbeda. Masalah ini 

dapat diatasi dengan media pendidikan, yaitu dengan kemampuannya dalam: 

a. Memberikan perangsang yang sama, 

b. Mempersamakan pengalaman, 
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c. Menimbulkan persepsi yang sama 

Sudjana dan Rivai (1996:2) mengemukakan manfaat media pembelajaran 

dalam proses belajar siswa, yaitu: a) pembelajaran akan lebih menarik perhatian 

siswa hingga dapat menumbuhkan motivasi belajar, b) bahan pembelajarn akan lebih 

jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh siswa dan memungkinkan nya 

menguasai dan mencapai tujuan pembelajaran, c) metode mengajar akan lebih 

bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal melalui penuturan kata-kata oleh 

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

mengajar pada setiapjam pelajaran, d) sioswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan 

belajar sebab tidak hanya mendengarkan uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti 

mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, memerankan, dan lain-lain. 

Beberapa manfaat media pembelajaran dalam proses belajar mengajar antara 

lain sebagai berikut, (http://martiningsih.blogspot.com/2008/12/mem-mem-mtde-

pmbljrn.html). 

1. Media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasisehingga 

dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. 

2. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian siswa 

sehngga dapat menimbulkan motivasi belajar. 

3. Media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang dan waktu. 

4. Objek/benda yang terlalu besar untuk ditampilkan dapat diganti dengan gambar, 

foto, slide, film, atau model. 

http://martiningsih.blogspot.com/2008/12/mem-mem-mtde-pmbljrn.html
http://martiningsih.blogspot.com/2008/12/mem-mem-mtde-pmbljrn.html
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5. Objek atau benda yang terlalu kecil yang tak tampak bisa disajikan dengan 

bantuan mikroskop, film, slide, gambar. 

6. Kejadian langka yang terjadi di masa lampau dapat ditampilkan melalui rekaman 

video, film, foto, slide. 

7. Objek atau proses yang amat rumit dapat ditampilkan secara konkret melalui 

film, gambar, slide, atau simulasi komputer. 

8. Kejadian atau percobaan yang dapat membahayakan dapat disimulasikan dalam 

komputer, film, video. 

9. Proses yang dalam kenyataanya dapat memakan waktu lama dapat disajikan 

dalam teknik rekaman seperti time elapse untuk film, video, slide atau simulasi 

komputer. 

10. Media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa 

tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka serta memungkinkan 

terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungan sekitar 

meialui kegiatan karya wisata, kunjungan ke museum, ke kebun binatang dan 

lain-lain. 

2.3.4 Jenis-jenis Media Pembelajaran 

Media yang telah dikenal dewasa ini tidak hanya terdiri dari dua jenis, tetapi 

sudah lebih dari itu. Klasifikasinya bisa dilihat dari jenisnya, daya liputnya, dan dari 

bahan serta cara pembuatannya (Djamarah dan Zain 2010:124). 

Dilihat dari jenisnya, media dibagi kedalam: 



28 
 

 

 

1) Media Auditif 

Media auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemapuan suara saja, 

seperti radio, cassette recorder, piringan hitam.Media ini tidak cocok untuk 

orang tuli atau mempunyai kelainan dalam pendengaran. 

2) Media Visual 

Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indra penglihatan. 

Media visual ini ada yang menampilkan gambar diam seperti Strip (film 

rangkai), slides (film bingkai) foto, gambar atau lukisan, dan cetakan.Ada 

pula media visual yang menampilkan gamabar atau symbol yang bergerak 

seperti film bisu, dan film kartun. 

3) Media Audio Visual 

Media audio visual adalah media yang mempunyai unsure suara dan unsure 

gambar.Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik, karena 

meliputi kedua jenis media yang pertama dan kedua. 

Media ini dibagi kedalam: 

a) Audio visual diam, yaitu media yang menampilkan suara dan gambar 

diam seperti film bingkai suara (sound slide), film rangkai suara, dan 

cetak suara. 

b) Audiovisual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsure suara dan 

gambar yang bergerak seperti film suara video cassette 

Dilihat dari daya liputnya, media dibagi dalam: 
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1) Media dengan daya liput luas dan serentak 

Penggunaan media ini tidak terbatas oleh tempat dan ruang serta dapat 

menjangkau jumlah anak didik yang banyak dalam waktu yang sama. 

Contoh: radio dan televisi 

2) Media dengan daya liput yang terbatas oleh ruang dan tempat 

Media ini dalam penggunaanya membutuhkan ruang dan tempat yang khusus 

seperti film, sound slide, film rangkai, yang harus menggunakan tempat yang 

tertutup dan gelap. 

3) Media untuk pengajaran individual 

Media ini penggunaanya hanya untuk seorang diri.Termasuk media ini adalah 

modul berprogram dan pengajaran melaui komputer. 

Dilihat dari bahan pembuatannya, media dibagi dalam: 

1) Media sederhana 

Media ini bahan dasarnya mudah diperoleh dan harganya murah, cara 

pembuatanya mudah, dan penggunaannya tidak sulit. 

2) Media kompleks 

Media ini adalah media yang bahan dan alat pembuatannya sulit diperoleh 

serta mahal harganya, sulit membuatnya, dan penggunaannya memerlukan 

keterampilan yang memadai. 

 

 



30 
 

 

 

2.4 Buku Pop-up Sebagai Media pembelajaran 

Buku pop-up merupakan sebuah buku yang memiliki bagian yang dapat 

bergerak atau memiliki unsur tiga dimensi. Penggunaan buku seperti ini bermula dari 

abad ke-13, pada awalnya pop-up digunakan untuk mengajarkan anatomi, 

matematika, membuat perkiraan astronomi, menciptakan sandi rahasia dan 

meramalkan nasib. Selama berabad-abad lamanya buku seperti ini hanya digunakan 

untuk membantu pekerjaan ilmiah, hingga abad ke-18 teknik ini mulai diterapkan 

pada buku yang dirancang sebagai hiburan terutama ditujukan untuk anak-anak (Aji 

2011: 2). 

Buku pop-up dapat memberikan visualisasi cerita yang lebih menarik. Mulai 

dari tampilan gambar yang terlihat lebih memiliki dimensi, gambar yang dapat 

bergerak ketika halamannya dibuka atau bagiannya digeser, bagian yang dapat 

berubah bentuk, memiliki tekstur seperti benda aslinya bahkan beberapa ada yang 

dapat mengeluarkan bunyi. Beberapa pakar menyatakan bahwa siswa menyukai 

warna-warna yang cerah, tokoh karakter yang sederhana dan cerita yang seru. 

Kebebasan dalam berkarya dan berimajinasi adalah salah satu kekuatan dalam sebuah 

desain untuk siswa. Siswa tidak pernah takut salah, tidak serba kaku dalam urusan 

bentuk dan warna, serta berani mencoba, inilah yang disebut gaya siswa dan sebuah 

desain untuk siswa seharusnya juga bisa mengikuti gaya siswa ini (Zuanda 2010: 2 ). 

Buku pop-up mempunyai kemampuan untuk memperkuat kesan yang ingin 

disampaikan dalam sebuah cerita sehingga dapat lebih terasa. Tampilan visual yang 
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lebih berdimensi membuat cerita semakin terasa nyata ditambah lagi dengan kejutan 

yang diberikan dalam setiap halamannya. Gambar dapat secara tiba-tiba muncul dari 

balik halaman atau sebuah bangunan dapat berdiri megah di tengah-tengah halaman 

dengan cara pemvisualisasi ini, kesan yang ingin ditampilkan dapat lebih 

tersampaikan. Jenis cerita yang disampaikan dalam buku pop-up bisa sangat beragam 

mulai dari pengetahuan seperti pengenalan hewan, geografis suatu negara, 

kebudayaan, sejarah, kegiatan keagamaan, hingga cerita imaginer seperti dongeng, 

fabel, cerita rakyat, mitos, legenda. Selain berbagai keunggulannya, buku pop-up juga 

memiliki kelemahan. Kelebihan buku pop-up adalah kelemahannya juga karena 

memiliki mekanik yang dapat membuat buku pop-up bergerak, muncul, hingga secara 

lebih berdimensi. Waktu pengerjaannya cenderung lebih lama karena menuntut 

ketelitian yang lebih ekstra sehingga mekanik dapat bekerja dengan baik dalam waktu 

yang lama dan juga untuk menjaga durabilitinya. 

Buku pop-up memiliki berbagai manfaat, seperti: mengajarkan siswa untuk lebih 

menghargai buku dan memperlakukannya dengan lebih baik, lebih mendekatkan 

siswa dengan orang tua karena buku pop-up memiliki bagian yang halus sehingga 

memberikan kesempatan untuk menikmati cerita, mendekatkan hubungan antara 

orang tua dan siswa, mengembangkan kreatifitas siswa, merangsang imaginasi siswa, 

menambah pengetahuan hingga memberikan penggambaran bentuk suatu benda atau 

pengenalan benda (Aji 2011: 8). 
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Manfaat lain dari buku pop-up adalah media ini dapat digunakan sebagai media 

untuk menanamkan kecintaan terhadap membaca. Kelebihan buku po-up adalah lebih 

dapat memberikan kenikmatan dalam membaca cerita daripada buku cerita biasa. 

Dalam menikmati buku pop-up, anak tidak hanya membaca sebuah cerita, mereka 

dapat berinteraksi dengan cerita yang disampaikan dalam buku dan ikut aktif sebagai 

pelaku, baik itu melalui sentuhan, pengamatan atau bahkan melalui suara yang 

disajikan dalam buku pop-up. Unsur kejutan yang dimiliki buku pop-up dapat 

menumbuhkan rasa penasaran siswa terhadap kelanjutan suatu cerita sehingga 

membuat siswa semakin gemar untuk membaca (Aji 2011: 9). 

2.4.1 Pemanfaatan Arabic Storybook Series 

Keberadaan Arabic Storybook Series ini adalah untuk dinikmati dan dimiliki 

seluruh kalangan masyarakat Indonesia. Bukan hanya itu, akan tetapi, sebagaimana 

fungsi sebuah buku, yang menyajikan informasi berupa teks, maka 

kebermanfaatannya pun akan dapat dirasakan setelah membacanya, sehingga Arabic 

Storybook Series mempunyai manfaat sebagai sebuah media peningkatan 

keterampilan membaca siswa yangdidesain dengan tata letak dan konten yang 

atraktif. Hal ini dimaksudkan untuk menarik perhatian siswa, kemudian 

menumbuhkan rasa penasaran untuk membukanya, dan menumbuhkan minat untuk 

membacanya. Konten yang disajikanya pun berupa bacaan-bacaan ringan, akan tetapi 

sarat akan makna, serta dihiasi dengan animasi-animasi agar siswa tidak jenuh 

dengan media baca yang ada di hadapannya. 
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Isi dari Arabic Storybook Series yang bertemakan cerita bahasa Arab yang 

sesuai dengan kurikulum pembelajaran bahasa Arab. Tujuan ini memberikan 

informasi pada siswa untuk lebih giat belajar bahasa Arab, sehingga pengetahuan 

materi dan kegiatan membaca mereka bertambah. Dengan minat dan terampil 

membaca siswayang semakin meningkat dan pengetahuan siswa yang semakin luas, 

maka akan semakin kaya pula jati diri bangsa Indonesia sebagai negara cinta 

membaca yang terhormat. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.Jenis dan desain penelitian 

 Sebagai upaya mencari pembuktian dan solusi dari masalah yang diangkat 

dalam penelitian ini, peneliti telah menentukan dan merancang desain penelitian 

dengan desain penelitian dan pengembanganatau research and development (R&D). 

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian dan 

pengembangan (research and development).Penelitian dan pengembangan adalah 

penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji 

keefektifan produk tersebut (Sugiyono 2010:407). 

  Sukmadinata (2012:164) menjelaskan R & D adalah suatu proses atau 

langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan 

produk yang telah ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Produk tersebut tidak 

selalu berbentuk benda atau perangkat keras (hardware) seperti buku, modul, alat 

bantu pembelajaran di kelas atau di laboratorium, tetapi bisa juga perangkat lunak 

(software), seperti komputer untuk pengolahan data, pembelajaran di kelas, 

perpustakaan atau laboratorium, ataupun model-model pendidikan, pembelajaran, 

pelatihan, bimbingan, evaluasi, manajemen, dan lain-lain. 
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3.2.Tahap-tahap Kegiatan Penelitian Research and Development (Penelitian 

dan Pengembangan) 

Menurut Sugiyono (2010:408) ada sepuluh tahapan kegiatan penelitian R & D, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penelitian hanya akan menerapkan tujuh langkah dari sepuluh langkah yaitu potensi 

dan masalah, pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, ujicoba 

produk, revisi produk. 

 3.2.1. Potensi dan Masalah   

  Penelitian dapat berangkat dari adanya potensi dan masalah. Potensi 

adalah segala sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki nilai tambah (Sugiyono 

2010:409). 

  Dalam bidang pendidikan, misalnya kita punya potensi siswa yang 

belum bisa membaca dengan lancar, sehingga melalui penelitian ini dapat 

memperdayakan siswa sebagai subjek penelitian yang paling utama. 

Potensi dan 

Masalah 

Pengumpulan 

data

 

 

Potensi dan 

Masalah 

Desain Produk Validasi 

Desain 

Revisi Desain Ujicoba Produk Revisi Produk Ujicoba 

Pemakaian 

Revisi Produk Produksi 

Masal 
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Potensi yang ada dalam penelitian ini adalah adanya kurikulum mata pelajaran bahasa 

Arab di MI Miftahul Hidayah, sehingga berpotensi untuk mengembangkan media 

pembelajaran bahasa Arab sebagai penunjang materi pembelajaran bahasa Arab di MI 

tersebut. Potensi yang lain diantaranya adalah guru yang semangat mengajar bahasa 

Arab, siswa yang banyak merespon pelajaran bahasa Arab, siswa yang membutuhkan 

media pembelajaran dalam proses belajar mengajar, dan lain-lain. 

Semua potensi akan berkembang menjadi masalah bila tidak dapat mendayagunakan 

potensi-potensi yang ada. Masalah merupakan penyimpangan antara yang diharapkan 

dengan yang terjadi. Namun demikian, masalah juga dapat dijadikan potensi, apabila 

kita dapat mendayagunakannya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan 

beberapa guru MI Miftahul Hidayah, masalah dalam pembelajaran bahasa Arab di MI 

Miftahul Hidayah saat ini adalah masih kurangnya kemampuan guru dalam 

menyampaikan materi pelajaran bahasa Arab, dikarenakan media yang ada saat ini 

belum bisa membantu guru secara maksimal dalam penyampaian materi kepada 

siswa. Berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dapat dirancang model 

penanganan yang efektif yaitu dengan mengembangkan media pembelajaran bahasa 

Arab untuk menunjang materi pembelajaran bahasa Arab di MI Miftahul Hidayah.
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3.2.2. Pengumpulan Data 

  Dalam hal ini peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa 

adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan, yaitu pencatatan 

data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data dan berbagai bentuk data yang 

dilapangan serta melakukan di lapangan. 

  Pengumpulan data dilakukan sesuai dengan karakteristik data yang 

akan dikumpulkan (Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan 2008: 14). 

Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik dokumentasi, observasi, angket dan tes 

untuk mengumpulkan data pada penelitian pengembangan media pembelajaran 

bahasa Arab. 

3.2.3. Desain Produk 

  Produk yang dihasilkan dalam penelitian R & D bermacam-macam. 

Dalam bidang pendidikan, produk-produk yang dihasilkan melalui penelitian R & 

Ddiharapkan dapat meningkatkan produktivitas pendidikan, yaitu lulusan yang 

jumlahnya banyak, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan. 

  Produk-produk pendidikan misalnya kurikulum yang spesifik untuk 

keperluan pendidikan tertentu, metode mengajar, media pendidikan, buku ajar, 

modul, kompetensi tenaga kependidikan, sistem evaluasi, model uji kompetensi, 

penataan ruang kelas untuk model pembelajar tertentu, dan lain-lain. 

  Hasil akhir dari kegiatan penelitian dan pengembangan adalah desain 

produk baru, yang lengkap dengan spesifikasinya. Desain buku atau media 
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peningkatan keterampilan membaca bahasa Arab (Arabic Storybook Series), maka 

spesifikasi yang utama adalah kapasitas buku atau media, fungsi buku, bentuk buku, 

desain buku dan kemapuan siswa dalam menggunakan buku tersebut. 

Arabic Storybook Series tersusun atas empat kata dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, 

atau bahasa Indonesia. Kata pertama adalah Arabic, yang merupakan Arabic 

(language) of the arab yang memiliki makna bahasa arab . Kata kedua 

adalah story berarti description of past or imaginary event atau dalam bahasa 

Indonesia berarti cerita,  penggambaran kejadian masa lalu berdasarkan imajinasi 

( ). Kata ketiga adalah book yang berarti a number of printed or 

written sheets fastened together within a cover, atau dalam bahasa Indonesia adalah 

lembar kertas yang berjilid ( ). Selanjutnya, untuk meningkatkan 

keterampilan membaca siswa, Arabic Storybook Series menghadirkan pola imajinasi 

dengan 3D, yang merupakan abrevasi dari 3 (three) dimension. Dimension memiliki 

definisi measurement of any sort atau dalam bahasa Indonesia berarti tiga dimensi 

atau dalam bahasa Arab ). Tiga dimensi bermakna suatu benda yang dapat 

dilihat ataupun diamati dari tiga sisi, yaitu depan, belakang, dan samping. Kata 

keempat adalah series bearti anumber of things. Series dimaksuddi sini adalah 

“Arabic Storybook Series” memiliki beberapa seri “Arabic Storybook Series”sesuai 

materi yang diangkat atau sesuai kurikulum. Jadi,  “Arabic Storybook Series” adalah 

buku cerita yang mengusung tema cerita berdasarkan kurikulum dalam bahasa Arab 
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disertai dengan visualisasi tiga dimensi disetiap halamannya terkait tema yang 

diusung sebagai gambaran nyata secara jelas objek yang dikaji (Rossa 2010: 13). 

Arabic Storybook Series hadir dalam rangka mengemas tradisi penuturan cerita lisan 

siswa sesuai materi yang terdapat dalam kurikulum bahasa Arab. Melalui Arabic 

Storybook Seies ini, maka siswa dapat mengenal cerita sesuai dengan materi yang 

disajikan, sekaligus belajar bahasa Arab secara bersamaan. Tidak hanya melalui 

tulisan-tulisan maupun gambar-gambar saja, akan tetapi bentuk visualisasi tiga 

dimensi yang diwujudkan dalam buku pop-up. 

3.2.4. Validasi Desain 

 Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai apakah rancangan 

produk, dalam hal ini penggunaan produk baru secara rasional akan lebih efektif dari 

produk yang lama atau tidak. Dikatakan secara rasional, karena validasi di sini masih 

bersifat penilaian berdasarkan pemikiran rasional, belum fakta lapangan. 

Validasi produk dapat dilakukan dengan cara menghadirkan beberapa pakar atau 

tenaga ahli yang sudah berpengalaman untuk menilai produk baru yang dirancang 

tersebut, pakar atau tenaga ahli yang akan melakukan validasi produk ini adalah 

dosen ahli dalam bidang media universitas negeri Semarang, dan dosen bahasa Arab 

universitas negeri Semarang. Setiap pakar diminta untuk menilai desain tersebut, 

sehingga selanjutnya dapat diketahui kelemahan dan kekuatannya. Validasi desain 

dapat dilakukan dalam forum diskusi. Sebelum diskusi peneliti mempresentasikan 

proses penelitian sampai ditemukan desain tersebut, berikut keunggulannya. 
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3.2.5. Revisi Desain 

Setelah desain produk divalidasi melalui diskusi dengan pakar dan para ahli lainnya, 

maka akan dapat diketahui kelemahannya. Kelemahan tersebut selanjutnya dicoba 

untuk dikurangi dengan cara memperbaiki desain. Produk yang sudah divalidasi akan 

diperbaiki dengan cara menambahkan atau mengurangi materi yang terdapat di dalam 

buku pop-up Arabic Storybook Series, revisi desain juga bisa dilakukan terhadap 

desain buku pop-up Arabic Storybook Series sehingga penampilannya lebih menarik 

seperti perubahan desain warna buku pop-up Arabic Storybook Series, cover buku 

pop-up Arabic Storybook Series, desain gambar di dalam buku pop-up Arabic 

Storybook Series.Perbaikan desain akan dilakukan oleh peneliti yang sedang 

melakukan penelitian pengembangan produk ini. 

3.2.6. Ujicoba Produk 

Dalam bidang pendidikan, desain produk seperti produk baru dapat langsung diuji 

coba, setelah di validasi dan revisi. Uji coba tahap awal dilakukan dengan simulasi 

penggunaan produk baru tersebut. Setelah disimulasikan, maka dapat diujicobakan 

pada kelompok yang terbatas. Pengujian dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan 

informasi apakah produk baru tersebut lebih efektif dan efisien dibandingkan produk 

yang lama atau yang lain. Uji coba produk dapat dilakukan dengan cara eksperimen 

yaitu membandingkan dengan keadaan sebelum dan sesudah memakai produk. Dalam 

hal ini ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 
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Untuk itu pengujian dapat dilakukan dengan eksperimen, yaitu membandingkan 

efektivitas produk lama (buku pelajaran) dengan produk baru (Arabic Storybook 

Series). Indikator efektivitas penggunaan produk baru adalah kecepatan peningkatan 

keterampilan membaca siswa pada pelajaran lebih tinggi, siswa bertambah kreatif dan 

hasil belajar meningkat. 

Eksperimen dapat dilakukan dengan cara mebandingkan dengan keadaan sebelum 

dan sesudah memakai produk baru (before-after) atau membandingkan dengan 

kelompok yang tetap menggunakan produk lama. Dalam hal ini ada kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol. Dengan demikian model eksperimen pertama dan 

kedua dapat digambarkan seperti gambar dibawah ini. 

 

 

    Gambar 1. 

Desain eksperimen (before-after).  nilai sebelum treatment dan nilai sesudah 

treatment. 

 Berdasarkan gambar 1 tersebut dapat diberikan penjelasan sebagai berikut. 

Eksperimen dilakukan dengan membandingkan hasil observasi dan . adalah 

nilai kecepatan pemahaan, kreatifitas dan hasil belajar sebelum diajar dengan produk 

baru, sedangkan adalah nilai kecepatan peningkatan keterampilan membaca siswa, 

kreativitas dan hasil belajar murid setelah diajar dengan produk baru, efektivitas 
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peningkatan keterampilan membaca dengan produk baru diukur dengan cara 

membandingkan antara nilai dengan . Bila nilai lebih besar dari pada , 

maka produk baru tersebut efektif digunakan untuk meningkatkan keterampilan 

mebaca siswa. 

 Berikut ini diberikan contoh pengujian signifikan efektivitas dan efisiensi 

produk baru melalui eksperimen model (before-after). Dalam eksperimen kelas 4 MI 

Miftahul Hidayah digunakan 25 siswa yang diambil secara random. Selanjutnya 25 

siswa akan di nilai dari pemahaman terhadap peningkatan keterampilan membaca, 

kreativitas membaca, dan hasil belajar membaca sebelum diajar dengan 

menggunakan produk baru dan sesudah menggunakan produk baru. 

 Instrumen penelitian untuk mengukur efektifitas produk baru ditunjukkan 

pada tabel 3.1 dan instrument untuk perbandingan produk lama dan produk baru 

ditunjukkan pada table 3.2 . Pemberian nilai efektivitas produk lama dan baru 

berdasarkan kecepatan pemahaman terhadap peningkatan keterampilan membaca, 

kreativitas membaca, dan  

hasil belajar membaca. Rentang skor setiap indikator  sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

INSTRUMEN UNTUK MENGUKUR EFEKTIVITAS PRODUK BARU 

NO Aspek-aspek  

Kinerja Sistem 

Kriteria Membaca Skor 

1. Kecepatan Peningkatan Sangat cepat 4 
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Keterampilan Membaca Cepat 3 

Agak cepat 2 

Lambat 1 

2. Kreativitas Sangat Tinggi 4 

Tinggi 3 

Agak Tinggi 2 

Rendah 1 

3. Hasil belajar Sangat Tinggi 4 

Tinggi 3 

Agak Tinggi 2 

Rendah 1 

 

 Data diatas adalah gambaran  instrument untuk mengukur efektivitas produk 

baru berdasrkan kecepatan peningkatan keterampilan membaca, kreatifitas, dan hasil 

belajar siswa. 

 

Tabel 3.2 

Instrumen Untuk Perbandingan Produk Media Lama dan Produk Media Baru 

Penggunaan Produk 

media lama (buku 

pelajaran) 

Aspek-aspek Kinerja 

Sistem 

Penggunaan Produk Baru 



44 
 

 

 

Nilai dalam persen Peningkatan Kecepatan 

Keterampilan Membaca 

Nilai dalam persen 

Nilai dalam persen Kreativitas Siswa Nilai dalam persen 

Nilai dalam persen Hasil Belajar Nilai dalam persen 

Nilai dalam persen Rata-rata Nilai dalam persen 

 

 Untuk membuktikan signifikan perbedaan produk lama dan baru tersebut, 

perlu diuji secara statistik dengan t-tes berkorelasi (related). Rumus yang digunakan 

ditujukan pada rumus di bawah ini: 

 

 

Dimana: 

: Rata-rata sampel 1 (sistem kerja lama) 

Rata-rata sampel 2 ( sistem kerja baru) 

: Simpangan baku sampel 1 (sistem kerja lama) 

Simpangan baku sampel 2 (sistem kerja baru) 

 Varians sampel 1 
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  Varian sampel 2 

  Korelasi antara data dua kelompok 

 Untuk dapat menggunakan rumus tersebut, maka perlu dicari terlebih dulu 

korelasi nilai efektivitas produk lama dan baru, rata-rata, simpangan baku dan varians 

yang dikorelasikan adalah nilai total.  

 Dengan terujinya produk yang berupa produk baru tersebut, maka langkah-

langkah pengujian produk untuk tahap terbatas ini dinyatakan selesai, langkah 

selanjutnya adalah revisi produk. 

3.2.7. Revisi Produk 

Setelah melakukan uji coba produk dan mengetahui hasilnya, maka perlu dilakukan 

revisi untuk memperbaiki kekurangan yang terdapat pada produk yang 

dikembangkan. 

Revisi produk akan dilakukan dengan cara memperbaiki produk yang kurang tepat. 

Perbaikan produk ini akan dilakukan setelah pengujian efektivitas penggunaan 

produk baru masih belum efektif dibandingkan produk lama. 

 

 

 

 

3.3. Subjek Penelitian 
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 Subjek penelitian menurut Arikunto ( 2005: 88 ) adalah benda, hal atauorang 

tempat data untuk variabel melekat dan yang dipermasalahkan. Sesuai dengan fokus 

penelitian yaitu “Arabic Storybook Series”: Pengembangan media pembelajaran 

keterampilan membaca bahasa Arab untuk siswa kelas IV MI Miftahul Hidayah 

berbasis visualisasi tiga dimensi. Maka, subjek penelitian dalam penelitian ini adalah 

sisiwa MI Miftahul Hidayah desa kuwasen lama, kecamatan gunungpati, semarang 

tahun ajaran 2012/2013 kelas IV yang berjumlah 25 orang. Penggunaan Arabic 

Storybook Series sebagai media peningkatan keterampilan membaca siswa. 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tes dan non 

tes. 

 3.4.1 Tes  

  Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan inteligensi, kemampuan atau 

bakat  yang dimiliki oleh individu atau kelompok (Arikunto 2010: 193). Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan tes prestasi atau achievement test, karena tes 

yang digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang setelah mempelajari sesuatu. 

Tes prestasi diberikan sesudah orang yang dimaksud mempelajari hal-hal sesuai 

dengan yang akan diteskan(Arikunto 2010: 194). Seperti dalam penelitian ini yaitu 

siswa belajar materi qira’ah. Dalam metode tes, peneliti menggunakan instrumen 



47 
 

 

 

berupa tes atau soal-soal tes. Soal tes terdiri atas banyak butir tes (item) yang masing-

masing mengukur satu jenis variabel. 

3.4.2 Non-Tes 

  3.4.2.1 Wawancara 

 Wawancara merupakan tanya jawab yang berkaitan dengan variabel 

penelitian. Pelaksanaan wawancara menggunakan jenis pertanyaan terpimpin, yaitu 

pewawancara sudah menguasai bahan atau data yang akan ditanyakan dan 

membutuhkan jawaban yang panjang dari nara sumber. Sasaran wawancara adalah 

guru mata pelajaran bahasa Arab dan siswa MI kelas 4 dimaksudkan untuk 

mengetahui kondisi pembelajaran siswa. 

3.4.2.2 Angket 

Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dari responden.Angket kebutuhan media pembelajaran untuk meningkatkan 

keterampilan membaca akan digunakan dalam memperoleh data sebagai bahan 

pengembangan media pembelajaran untuk keterampilan membaca siswa. Metode 

angket ini ditujukan kepada guru, siswa.Angket diisi setelah guru dan siswa selesai 

melakukan pembelajaran keterampilan membaca untuk siswa. Melalui angket ini, 

peneliti akan memperoleh data mengenai analisis kebutuhan guru dan murid terhadap 

buku atau media pop-up ( Arabic Storybook Series) , baik buku, isi, tampilan buku, 

dan lainya. 
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3.4.2.2.1Angket Kebutuhan 

 Teknik angket tentang kebutuhan mediapembelajaran  ditujukan kepada siswa 

dan guru. Angket tersebut diisi setelah pembelajaran keterampilan membaca 

diberikan, prapemberlakuan menggunakan media pembelajaran keterampilan 

membaca anak. Dengan angket ini, peneliti akan memperol]eh data mengenai 

motivasi siswa terhadap pembelajaran membaca, kebutuhan media pembelajaran 

berupa buku pop-up sebagai media keterampilan membaca bahasa berbasis 

visualisasi tiga dimensi, dan harapan siswa terhadap pengembangan media 

pembelajaran bahasa Arab, serta data mengenai analisis guru dan siswa terhadap 

media pop-up Arabic Storybook Series, baik buku, isi, dan tampilannya. 

 3.4.2.2.2 Lembar Uji Validasi 

 Instrumen validasi ini akan mengupas segala sesuatu yang terdapat di dalam 

prototipe media pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab. Tujuan 

pembuatan instrumen validasi ini untuk mengumpulkan informasi dengan reabilitas 

dan validitas setinggi mungkin. Angket uji validitas ini akan membantu peneliti 

menemukan kelemahan prototipe yang dibuat. Lembar pedoman validasi ini akan 

diberikan kepada tiga ahli yaitu guru media , dosen pembimbing, dan empat guru 

bahasa Arab. 

3.4.2.3 Observasi 
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 Lembar observasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data 

dengan mencatat aktivitas siswa dan guru dalam pembelajan keterampilan membaca 

bahasa Arab. Observer mengamati kemudian mencatat gejala-gejala atau ciri-ciri 

yang muncul dalam pengamatan, ke daftar-daftar pengecek yang tersedia. Lembar 

observasi ini dilakukan pada observasi tahap pertama, yaitu pembelajaran 

keterampilan membaca bahasa Arab tanpa menggunakan media bahasa Arab, dan 

observasi pada tahap kedua, yaitu pembelajaran keterampilan membaca bahasa Arab 

berbasis visualisasi tiga dimensi. 

3.4.2.4 Dokumentasi  

Dokumentasi digunakan untuk melihat perilaku siswa selama proses pembelajaran 

berlangsung. Adapun pengambilan data gambar adalah peristiwa-peristiwa tertentu 

pada saat pembelajaran. Dalam pengambilan data peneliti meminta bantuan rekan 

untuk mengambil gambar. Dokumentasi foto merupakan bukti otentik mengenai 

keadaan tingkah laku siswa dan guru pada saat penelitian uji coba kelas terbatas. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil penelitian yang dipaparkan pada bab ini meliputi tiga hal, yaitu (1) 

gambaran profil media pembelajaran Arabic Storybook Series yang sesuai dengan 

siswa, guru dan kurikulum., (2) analisis  penilaian guru dan ahli terhadap media 

pembelajaran Arabic Storybook Series., dan (3) uji coba media pembelajaran Arabic 

Storybook Series terhadap siswa. 

4.1 Profil media pembelajaran Arabic Storybook Series yang sesuai dengan 

siswa, guru, dan kurikulum 

Dalam pembuatan media Arabic Storybook Series untuk 

peningkatanketerampilan membaca bahasa Arab, hal pertama yang dilakukan adalah 

menganalisis gambaran profil media sesuai komposisi bentuk, desain, dan isi dari 

media ArabicStorybook Series itu sendiri. 

4.1.1. Komposisi Media Pembelajaran 

Media pembelajaran Arabic Storybook Series berorientasi pada keterampilan 

membaca. Media pembelajaran Arabic Storybook Series terdiri atas tema yang 

disesuaikan dengan kurikulum dalam satu tahun dengan lima tema pelajaran di 

semester ganjil. Setiap tema pada media pembelajaran Arabic Storybook 

50 
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Seriesdirancang untuk membantu mempermudah belajar bahasa Arab, khususnya 

keterampilan membaca. 

Jam pelajaran pada setiap materi dalam penggunaan media pembelajaran telah 

disesuaikan dengan kurikulum di MI Miftahul Hidayah di desa Kuwasen Kel. 

Pongangan Kec. GunungPati Kota Semarang. Peneliti telah mengonsultasikan hal ini 

dengan guru kelas dan kepala sekolah MI Miftahul Hidayah. Media pembelajaran 

Arabic Storybook Series memiliki komposisi sebagai berikut: (1) gambar visualisasi 

tiga dimensi yang menjelaskan isi materi atau tema yang diangkat, (2) materi 

pelajaran, dan (3) latihan soal. Dalam hal ini materi dari media pembelajaran Arabic 

Storybook Series juga disesuaikan dengan Standar Kompetensi (SK), Kompetensi 

Dasar (KD) dan Indikator untuk pencapaian target belajar mengajar siswa. 

Berikut Tema dan Standar Kompetensi (SK) yang telah dibuat peneliti sesuai 

dengan materi kurikulum bahasa Arab MI Miftahul Hidayah, pada buku lancar 

berbahasa Arab 2. 

Tabel 4.1 Materi Buku Lancar Berbahasa Arab 2 untuk Semester 2 

No Kemahiran Bahasa Tema Alokasi waktu 

1  

 

34 jam pelajaran (17 

pertemuan) 

2  
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3  

 

4  

 

Jumlah 17 Minggu 

 

Tabel mengenai materi buku lancar berbahasa Arab 2 untuk semester 2 diatas 

menunjukkan bahwa tema Qira'ah yang terdapat pada media Arabic Storybook Series 

yang harus diajarkan oleh guru kepada siswa dalam satu semester sejumlah tema 

dengan alokasi waktu  yang telah ditentukan. 

Tabel 4.2 Tema dan Standar Kompetensi Berdasarkan Standar Isi Madrasah 

Ibtidaiyah Tahun 2008 Materi Qira'ah Semester 2 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Alokasi 

Memahami wacana tertulis dalam bentuk 

paparan atau dialog tentang lingkungan 

sekolah 

- Melafalkan huruf 

hijaiyyah, kata, 

kalimat dan wacana 

tertulis tentang 
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- Menentukan makna, 

gagasan, atau ide 

wacana tertulis 

tentang 

 

 

Dari tabel diatas tampak jelas tema yang dipaparkan terdapat pada media 

Arabic Storybook Series. Tema tersebut diperoleh dari buku berdasarkan kurikulum 

yang telah ditetapkan atau berdasarkan Standar Isi Madrasah Ibtidaiyyah Tahun 2008 

yaitu Lancar Berbahasa Arab 2. Masing-masing tema memiliki satu standar 

kompetensi. Sementara satu standar kompetensi memiliki empat kompetensi dasar. 

Sementara masing-masing kompetensi dasar terdiri atas dua indikator. Tabel lengkap 

mengenai tema, standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator terlampir. 

Untuk mengetahui kelayakan media Arabic Storybook Series baik dari segi 

aspek tingkat kesulitannya (tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit) maupun aspek 

kelayakannya terhadap pemanfaatan materi dan kondisi setempat, peneliti 

berkonsultasi dengan dua guru MI Miftahul Hidayah. Kedua guru MI Miftahul 

Hidayah tersebut kemudian meneliti pengecekan isi, sistematika, bahasa, tampilan 

gambar dan ilustrasi visual tiga dimensi sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 Pengecekan Validitas Isi Bahan Sajian 

No Pengecekan Validitas Isi Sesuai Tidak Sesuai 

1 Kesesuaian Konsep   - 

2 Kesesuaian Definisi dan Porsi   - 

3 Kesesuaian Contoh dan Ilustrasi   - 

4 Kesesuaian Prosedur   - 

 

Tabel diatas berisi daftar komponen yang harus terdapat di dalam media 

Arabic Storybook Series. Komponen-komponen tersebut ditandai dengan tanda check 

atau centang yang memberi makna bahwa media Arabic Storybook Series telah 

mencakup komponen-komponen tersebut. 

Tabel 4.4 Pengecekan Sistematika 

No Pengecekan Validitas Sistematika Sesuai Tidak Sesuai 

1 Kekonsistenan penomoran antar 

bab atau antar bagian 

  - 

2 Kekonsistenan penulisan huruf 

pada bab tau sub bab 

  - 

3 Kekonsistenan urutan penyajian 

setiap bab 

  - 
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4 Keterpenuhan bagian-bagian 

pelengkap yang menandai ciri atau 

sosok media Arabic Storybook 

Series 

  - 

 

Dari hasil pengecekan guru media terhadap sistematika media Arabic 

Storybook series seperti yang tersaji diatas, Arabic Storybook Series dapat dikatakan 

telah memiliki sistematika yang tepat. 

Tabel 4.5 Pengecekan Bahasa 

No Aspek bahasa yang di cek Sesuai Tidak sesuai 

1 Kesesuaian pemakaian bahasa 

dengan perkembangan mental 

siswa. 

  - 

2 Kesesuaian pemilihan kata atau 

istilah dengan gagasan yang ingin 

disampaikan. 

  - 

3 Struktur dan susunan kalimat dapat 

menyampaikan maksud dan 

informasi dengan jelas. 

  - 

4 Stuktur kalimat cukup   - 
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memahamkan siswa 

5 Tidak ada kesalahan dalam 

pengetikan 

  - 

6 Ketepatan penggunaan tanda baca   - 

 

Dari hasil pengecekan dosen atau ahli bahasa yang terdapat pada media 

pembelajaran seperti yang diatas, Arabic Storybook Series dapat dikatakan telah 

disajikan dengan bahasa yang tepat. 

Tabel 4.6 Pengecekan Gambar dan Hasil Ilustrasi Visual Tiga Dimensi 

No Pengecekan gambar dan ilustrasi 

visual 

Sesuai Tidak sesuai 

1 Gambar yang digunakan benar-

benar dapat menjelaskan gagasan 

yang dijelaskan secara verbal 

  - 

2 Gambar yang digunakan sesuai 

dengan uraian verbal 

  - 

3 Gambar yang digunakan mudah 

dipahami siswa sasaran 

  - 

4 Gambar yang digunakan menarik 

siswa 

  - 
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Dari hasil pengecekkan terhadap gambar dan ilustrasi visual media Arabic 

Storybook Series seperti yang tersaji diatas, Arabic Storybook Series dapat dikatakan 

telah memiliki komposisi gambar dan ilustrasi visual yang tepat. 

4.1.2. Struktur Penyusunan Media Arabic Storybook Series 

Penyusunan media Arabic Storybook Series melalui banyak proses. Proses 

untuk pengenalan langkah-langkah pembuatan sangat bertahap. Mulai dari 

merancang atau menggambar desain awal dari hasil analisis kebutuhan terhadap 

media, revisi desain, sampai merangkai media. Media Arabic Storybook series 

tersusun atas susunan sebagai berikut : (1) cover (sampul) depan, (2) materi pelajaran 

membaca setiap serinya yang disesuaikan dengan standar isi MI, (3) soal latihan, dan 

(4) biografi. 

Struktur penyusunan media Arabic Storybook Series ini meliputi beberapa 

langkah sesuai analisis kebutuhan guru dan siswa. Analisis kebutuhan guru dan siswa 

yang akan dijelaskan untuk langkah pembuatan media yaitu: (1) analisis kebutuhan 

terhadap media Arabic Storybook Series dan (2) analisis terhadap tampilan media 

Arabic Storybook Series. Penjabaran mengenai analisis kebutuhan guru dan siswa 

terhadap media Arabic Storybook Series mencakup tentang proses kegiatan belajar 

mengajar bahasa Arab yang membahas tentang pemberian gambar, kosa-kata bahasa 
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Arab, materi membaca bahasa Arab, bahasa yang harus digunakan, bentuk dan 

ukuran media serta harapan pembuatan media.  

Berdasarkan analisis terhadap jawaban pilihan ganda dari pemberian angket 

terhadap 9 guru dan 25 siswa yang menjadi responden terhadap kebutuhan media 

Arabic Storybook Series dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut. 

Tabel 4.7 Jawaban Angket Pilihan Ganda terhadap Kebutuhan Guru 

dan Siswa 

No Pilihan Ganda 

( Analisis 

Kebutuhan Guru 

Terhadap Media 

dan Tampilan 

Media) 

Hasil 

Jawaban 

Guru 

Prosentase Jawaban 

Siswa 

Prosentase 

1. Kebutuhan media 

untuk kegiatan 

belajar mengajar 

bahasa Arab 

9 9/9*100% 

:100% 

25 25/25*100% 

:100% 

2. Gaya bahasa 

sederhana dan 

lugas terhadap 

9 9/9*100% 

: 100% 

25 25/25*100% 

: 100% 
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media 

3. Tampilan warna 

mencolok untuk 

media 

7 7/9*100% 

: 77,78% 

19 19/25*100% 

: 76% 

4. Pemberian gambar, 

kosa-kata bahasa 

Arab sesuai dengan 

isi bacaan 

9 9/9*100% 

: 100% 

22 22/25*100% 

: 88% 

5. Tampilan bentuk 

dan ukuran media 

sesuai dengan guru 

dan siswa 

5 5/9*100% 

: 55,55% 

19 19/25*100% 

: 76% 

6. Keterkaitan dua 

bahasa yang 

digunakan dalam 

media 

9 9/9*100% 

: 100% 

25 25/25*100% 

: 100% 

 

 Menurut tabel 6 diatas, dapat dideskripsikan dari 9 guru dan 25 siswa 

menyatakan semua membutuhkan media pembelajaran Arabic Storybook series 

sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan membaca bahasa Arab siswa. 

Kebutuhan guru dan siswa dari media Arabic Storybook Series sangatlah berbeda-
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beda, 9 guru dan 25 menyatakan kebutuhan media untuk kegiatan belajar mengajar 

bahasa Arab, 9 guru dan 25 siswa menyatakan gaya bahasa yang digunakan 

sederhana dan lugas, 7 guru dan 19 siswa menyatakan tampilan warna mencolok, 9 

guru dan 22 siswa menyatakan Pemberian gambar, kosa-kata bahasa Arab sesuai 

dengan isi bacaan, 5 guru dan 19 siswa menyatakan tampilan bentuk dan ukuran 

media sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa, sedangkan 9 guru dan 25 siswa 

menyatakan keterkaitan dua bahasa yang digunakan dalam media Arabic Storybook 

Series yaitu bahasa Arab dan Indonesia. Analisis kebutuhan ini merupakan acuan 

bagi peneliti untuk mengembangkan media dalam pembelajaran membaca bahasa 

Arab agar siswa semakin mahir dalam meningkatkan minat dan keterampilan 

membaca. 

 

4.1.3 Fisik Media Arabic Storybook Series 

Hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan media Arabic Storybook Series 

selanjutnya adalah fisik media. Adapun hal yang dianalisis dalam fisik media adalah 

kertas, sampul, penggunaan ilustrasi, penggunaan gambar, jenis huruf, dan judul. 

Hasil analisis dapat dilihat pada tabel di bawah. 

Tabel 4.8. Fisik Media Arabic Storybook Series sebagai Media Peningkatan 

Keterampilan Membaca Bahasa Arab Siswa 

Aspek Indikator Rincian 
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Kertas 

Ukuran 

A4 (portrait) 9 guru dan 25 siswa 

A4 (lanscape) - 

A5 (portrait) - 

Jenis 

Kertas foto 2 guru dan 1 siswa 

Kertas Ivory 7 Guru dan 24 Siswa 

Semua  - 

Sampul 

Warna 

Cerah dan 

mencolok 

9 Guru dan 25 Siswa 

Gelap  - 

Jenis 
Hard cover 7 Guru dan 25 Siswa 

Soft cover 2 Guru dan 0 Siswa 

Penggunaan ilustrasi 

Potongan beberapa desain 

gambar dalam media untuk 

meningkatkan keterampilan 

bahasa Arab 

3 halaman dengan 

gambar visualisasi 3 

dimensi 

Penggunaan gambar 

Gambar Ilustrasi dan sesuai 

tema 

9 Guru dan 25 Siswa 

Gambar desain grafis - 

Sesuaikan tema - 

Ukuran huruf 

1  10 - 

2  12 - 

3   14 4 Siswa 

4 16    5 Guru dan 21 Siswa 

Judul 

Arabic Storybook Series 9 Guru dan 25 Siswa 

Pengembangan media 

pembelajaran keterampilan 

membaca bahasa Arab 

  9 guru dan 24 Siswa 
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untuk siswa MI 

Tidak tahu 1 Guru 

 

Tabel 8 di atas dapat dideskripsikan bahwa 9 guru dan 25 siswa sebagai 

responden mengisi angket kebutuhan. Analisis keterbutuhan terhadap penggunaan 

kertas dapat dibagi ke dalam dua pembahasan, yaitu ukuran dan jenis. Dalam ukuran, 

9 guru dan 25 siswa menyepakati ukuran kertas A4 portrait. Jenis kertas yang dipilih 

guru, 2 guru dan 1 siswa menyepakati penggunaan kertas foto dalam penyusunan 

media, 7 guru dan 24 siswa menyepakati penggunaan kertas Ivory dengan alasan agar 

tulisan jelas dan mudah terbentuk. 

Sampul dalam media ajar dibagi ke dalam 2 bahasan analisis, yaitu warna dan 

jenis. 9 guru dan 25 siswa menyatakan warna cerah dan mencolok yang sesuai 

digunakan dalam media cetak. Dalam jenis sampul, 7 guru dan 25 siswa menyatakan 

lebih sesuai menggunakan coverhard dan 2 guru menyatakan menggunakan coversoft 

Penggunaan ilustrasi dalam media, 9 guru menyepakati menggunakan potongan 

beberapa desain gambar dalam media untuk meningkatkan keterampilan membaca 

bahasa Arab siswa MI karena rancangan gambar dibuat visualisasi 3 dimensi. 

Penggunaan gambar dalam media meliputi; 9 guru dan 25 siswa menyatakan 

sepakat dengan penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan tema yang akan 

dibahas dalam materi. Jenis huruf dalam media pembelajaran meliputi; 5 guru dan 29 
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siswa menyatakan penggunaan  ukuran huruf 16 dalam media, 4 guru menyatakan 

penggunaan ukuran huruf 14 dalam pengembangan media. 

Dalam penentuan nama judul buku, 9 guru sepakat dengan pemakaian nama 

Arabic Storybook Series agar setiap hari siswa terbiasa membaca, memilah dan 

mencari tahu arti bahasa Arab. 9 guru dan 24 siswa sepakat dengan penggunaan nama 

media untuk peningkatan keterampilan membaca bahasa Arab siswa agar media yang 

digunakan semakin inovatif, dan 1 guru menyatakan kurang tahu judul yang sesuai 

untuk digunakan sebagai judul dalam media cetak. Analisis ini diharapkan dapat 

dijadikan acuan dalam pengembangan media cetak dalam media peningkatan 

keterampilan membaca bahasa Arab untuk siswa. 

  

4.1.4Saran terhadap Pengembangan Media Pembelajaran Peningkatan 

Keterampilan Membaca  Bahasa Arab 

Selain menganalisis keterbutuhan guru terhadap pengembangan media, 

peneliti juga meminta saran kepada guru terhadap pengembangan media 

pembelajaran peningkatan keterampilan membaca bahasa Arab. Adapun hasil saran 

terhadap pengembangan media pembelajaran peningkatan keterampilan membaca 

bahasa Arab dapat dilihat pada tabel di bawah. 

Tabel 4.9. Saran terhadap Pengembangan Media Peningkatan Keterampilan 

membaca bahasa Arab 
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Aspek Indikator 

Isi  a) Media memudahkan siswa menerima materi dengan 

lebih baik 

Bentuk  a) Media yang  unik karena di berikan visualisasi dengan 

tiga dimensi. 

b) Media yang menarik 

 

Tabel 9 di atas terbagi ke dalam 2 aspek, yaitu saran terhadap isi dan bentuk 

media cetak sebagai pengembangan media pembelajaran peningkatan keterampilan 

membaca bahasa Arab. Saran yang diberikan guru terhadap isi media cetak meliputi; 

materi yang disajikan diharapkan memudahkan siswa menerima materi dengan lebih 

baik. Adapun dalam bentuk media, saran yang diberikan guru adalah bentuk media 

cetak sebaiknya awet, praktis, sehingga tidak mudah rusak dan menarik sehingga 

siswa tertarik untuk menggunakan media guna menambah kemahiran dalam 

keterampilan membaca bahasa Arab. 

 

4.2 Analisis Penilaian Guru dan Ahli Terhadap Desain atau Prototipe Media 

Pembelajaran Arabic Storybook Series. 

Berdasarkan hasil analisis angket kebutuhan ahli, guru dan siswa, penyusunan 

media Arabic Storybook Series disusun sesuai dengan acuan dan pertimbangan hasil 

analisis kebutuhan ahli, guru dan siswa tersebut. Meskipun dalam penyusunan Arabic 
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Storybook Series ini banyak penyesuaian dengan beberapa pertimbangan, namun 

hasil analisis angket kebutuhan tetap dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan 

media Arabic Storybook Series dan disesuaikan dengan kebutuhan ahli, guru, maupun 

siswa MI kelas IV. 

4.2.1 Fisik Media 

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan ahli, guru dan siswa, fisik media Arabic 

Storybook Series yang diharapkan meliputi beberapa hal yaitu bentuk atau ukuran dan 

jenis kertas, sampul, penggunaan ilustrasi, penggunaan gambar, penggunaan bahasa, 

jenis huruf, dan judul media.  

4.2.1.1  Ukuran dan Jenis Kertas 

Kertas yang digunakan untuk media adalah ukuran kertas A4 potrait, ukuran 

ini umum untuk penggunaan buku. Selain itu ukuran A4 potrait lebih terkesan simple. 

Dan jenis kertas yang digunakan adalah jenis kertas Ivory, menggunakan kertas Ivory 

agar lebih mudah untuk merangkai media.  

4.2.1.2 Sampul Media 

Gambar 4.1. Sampul Depan   Gambar 4.2. Sampul Belakang 
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Sampul media yang dipilih adalah warna yang cerah mencolok, hal ini 

diharapkan memberi kesan ceria dan kesemangatan dalam belajar dan jenis hard 

cover agar tidak mudah rusak. Untuk penggunaan ilustrasi gambar yang digunakan di 

sampul depan adalah satu gambar ilustrasi yang menggambarkan siswa yang sedang 

beraktifitas sesuai dengan cerita yang diangkat agar semakin mendukung judul 

Arabic Storybook Series sebagai media peningkatan keterampilan membaca  bahasa 

Arab untuk siswa kelas IVMI.  

Sampul belakang menggunakan gambar sebagai identitas yang ada dalam 

media dan profil penulis. Beberapa potongan gambar dimaksudkan untuk memberi 

gambaran umum isi dalam media.  

4.2.1.3 Jenis Gambar 

Jenis gambar yang digunakan adalah jenis gambar ilustasi. Gambar ilustrasi 

ini menggambarkan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang disesuaikan dengan 

masing-masing tema. Ketika tema dalam satu pembelajaran mengenai madrasah, 
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maka gambar yang akan disajikan juga gambar mengenai madrasah sehingga gambar 

akan semakin membantu siswa memahami pelajaran. 

Gambar 4.3. Desain Awal   Gambar 4.4. Desain akhir 

   

 

 

Gambar desain awal yang dibuat tangan ini akan digunakan sebagai tolok 

ukur perbaikan dari desain berikutnya atau desain yang sudah valid setelah 

mendapatkan penilaian dari angket kebutuhan siswa, guru, dan ahli. 

4.2.1.4 Judul Media 

Judul yang digunakan untuk media peningkatan keterampilan membaca 

bahasa Arab ini adalah Arabic Storybook Series. Nama Arabic Storybook Series 

dianggap menarik dan sesuai dengan karakter siswa MI. Ceritanya yang berseri 

membuat murid menjadi senang dalam belajar membaca. Diharapkan dengan 

pemberian nama yang menarik juga akan memengaruhi siswa semakin tertarik belajar 

bahasa Arab. 



68 
 

 

 

4.2.2 Isi Media 

Pembahasan mengenai isi media meliputi rincian materi dan penyajian 

pembelajaran per tema. Hal ini diharapkan dapat menjadikan siswa mudah 

memahami materi-materi yang dipaparkan dalam media yang berseri. Rasa ingin tahu 

siswa semakin besar tentang materi-materi yang akan disajikan dalam bahasan 

berikutnya. 

 

 

4.2.2.1 Rincian Materi Pertema 

 Media peningkatan keterampilan membaca bahasa Arab disajikan dengan 

sistematika per tema. Kemudian per tema diberikan gambaran mengenai gambar 

visualisasi tiga dimensi dan kosa-kata yang disediakan sesuai dengan tema yang 

diangkat. 

Gambar 4.5. Rincian per tema (Tema Paragraf satu) 

Dengan desain materi yang lama 
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Materi terbaru setelah ada perubahan dari ahli bahasa 

 

 

 

4.2.2.2 Penyajian Pembelajaran Per tema 

Pembelajaran keterampilan membaca di media disajikan secara per tema. Satu 

tema mencakup judul tema dan gambar ilustrasi yang digunakan untuk semakin 

memudahkan siswa mencerna isi materi yang akan dibahas.  

Gambar 4.6. Gambar madrasah Per tema 
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Selanjutnya disajikan beberapa kosa kata agar siswa terbantu dalam membaca, 

sekaligus siswa dapat menambah perbendaharaan kosakata bahasa Arab, seperti 

kosakata dibawah ini digunakan untuk tema pergi di Madrasah. 

 

Arti Mufrodat No 

Sekolah   

Halaman   

Kelas   

Rumah   

Siswa   

 

Arti Mufrodat No 

Tiang Bendera   

Perpustakaan   

Kantin   

Pohon   

Pintu   

 

Arti Mufrodat No 

Guru/Ustadz   

Kursi   

Papan Tulis   



71 
 

 

 

Meja   

Masjid   

 

Siswa juga dibiasakan untuk menghafal kosa-kata bahasa Arab yang sesuai 

dengan tema yang diajarkan. Hal ini bertujuan agar siswa mampu memperlancar 

membaca dan meningkatkan keterampilan membaca berbahasa Arab.  

Dalam masing-masing tema juga diberikan beberapa materi yang disesuaikan 

dengan tema dan pertanyaan sederhana agar membantu siswa mengingat materi yang 

diberikan. Beberapa materi qira’ah dan pertanyaan singkat tersebut akan 

menghasilkan jawaban-jawaban sederhana siswa yang akan membiasakan siswa 

menjawab menggunakan bahasa Arab. 

Contoh soal yang terdapat dalam Arabic Storybook Series diantaranya adalah: 

Gambar 4.7. Desain Soal  Gambar 4.8. Contoh Soal 
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Gambar 4.9. Contoh Soal 
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4.2.2.3 Penilaian dan Saran Perbaikan terhadap Prototipe Media Arabic 

Storybook Series Kelas IV MI 

Setelah menyusun prototipe media Arabic Storybook Series untuk 

peningkatkan keterampilan membaca bahasa Arab siswa kelas IV MI, langkah 

selanjutnya adalah melakukan penilaian terhadap prototipemedia Arabic Storybook 

Series untuk peningkatan keterampilan membaca bahasa Arab. 

 

 

4.2.2.3.1 Sampul Media 

Penilaian media salah satunya meliputi kelayakan sampul media, baik pada 

sampul depan maupun sampul belakang dilakukan oleh 5 penilai yang terdiri atas 4 
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guru dan 1 ahli media. Hasil penilaian dari 2 guru yang ada di MI Miftahul Hidayah 

maupun 1 ahli media dapat dilihat pada tabel di bawah. 

Tabel 4.10. Penilaian Guru dan Ahli Terhadap Fisik Sampul  

Media Arabic Storybook Series 

Aspek 
Rincian 

Guru Ahli Media 

Komposisi warna pada sampul depan 4 3 

Komposisi warna pada sampul belakang 4 3 

Tampilan gambar sampul depan 4 3 

Tampilan tulisan pada sampul depan 4 2 

Tampilan tulisan pada sampul belakang 4 4 

Pemilihan jenis cover (Hardcover) 3 4 

 

Dari tabel 10 di atas dapat disimpulkan bahwa komposisi warna pada sampul 

telah baik. Hal ini dapat dilihat dari penilaian guru dan ahli media pada sampul 

depan, sampul belakang, tampilan gambar pada sampul depan dan belakang pun sama 

dengan nominal dari guru 4 dan nominal dari ahli media 3. Sedangkan Tampilan 

tulisan pada sampul belakang guru dan ahli media memberikan penilaian sama yaitu 

4,pemilihan jenis cover hardcover guru memberikan penilaian 3 sedangkan ahli 

media memberikan penilaian 4. Dari keseluruhan penilaian fisik sampul media, dapat 

disimpulkan bahwa fisik sampul telah masuk dalam kategori sangat baik.  
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Selain penilaian di atas, ada beberapa saran perbaikan dari guru dan ahli 

media untuk perbaikan media ini, yaitu saran dari guru lebih baik ilustrasi ataupun 

gambar menyesuaikan dengan identitas sekolah yaitu MI. Sedangkan saran ahli 

media adalah anak kelas 4 MI lebih suka sesuatu yang bisa dieksplorasi lebih jauh, 

yang membuat mereka terkejut, tertawa dan lain-lain. 

4.2.2.3.2 Tampilan Fisik Media  

Pada dimensi fisik buku, penilaian meliputi beberapa hal, yaitu ukuran media, 

komposisi warna isi media, pemilihan kertas, dan komposisi warna gambar.  

Tabel 4.11. Penilaian  Ahli Media Terhadap Fisik Media Arabic Storybook Series 

Aspek 

(Tampilan buku Arabic Storybook 

Series) 

Rincian 

Ahli media 

Kesesuaian jenis huruf/font 3 

Penataan tampilan tulisan 2 

Penempatan nomor halaman  1 

Kesesuaian warna gambar 3 

Kesesuaian bentuk buku  4 

Kesesuaian ukuran buku 4 

 

Berdasarkan tabel 11, dapat dilihat hasil penilaian yang diperoleh  ahli media 

bahwa untuk keseluruhan nilai mendapatkan nilai baik. 

4.2.2.3.3 Tata Bahasa dan Isi Media 
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Guru dan ahli juga menilai media dari sisi tata bahasa maupun isi media.  Tata 

bahasa maupun isi media meliputi ketepatan kalimat, pemilihan judul, pertanyaan-

pertanyaan pada setiap tema, pemilihan kosakata, penilaian media secara 

keseluruhan, penggunaan hari, tanggal, dan jam yang ada dalam media, penilaian 

nama media, dan penggunaan daftar isi. 

4.2.2.4 Angket Penilaian Guru terhadap Prototipe  Media Arabic Storybook 

Series 

Tabel 4.12. Penilaian Guru MI Miftahul Hidayah Terhadap Arabic Storybook 

Series 

Aspek 

(Model sampul Arabic Storybook Series) 

Rincian 

Guru 

komposisi warna sampul 
4 

Tampilan gambar perwajahan pada sampul 
3 

Tampilan tulisan 4 

Aspek  

(Model Arabic Storybook Series) 

Rincian 

Guru 

Kesesuaian model media Arabic Storybook Series 
4 

Kesesuaian Isi model Arabic Storybook Series 
4 

Keseuaian huruf /font 
4 
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Kesesuaian ukuran Arabic Storybook Series 4 

Kesesuaian warna gambar 
4 

 

Berdasarkan tabel 12, dapat dilihat hasil angket penilaian guru terhadap 

prototipe Arabic Storybook Series bahwa penilaian yang dilakukan guru mendapatkan 

nilai baik. 

4.2.2.5 Angket Penilaian Dosen Pembimbing terhadap Prototipe Media Arabic 

Storybook Series 

Tabel 4.13. Angket Penilaian Prototipe Dosen pembimbing Terhadap Media 

Arabic Storybook Series 

Aspek  

(Sampul Model Media Pembelajaran) 

Rincian 

Pembimbing 

1 
Pembimbing 2 

Komposisi warna pada sampul buku 
4 4 

Tampilan gambar perwajahan pada sampul 3 3 

Tampilan tulisan pada sampul 
2 4 

Aspek  

(Model Arabic Storybook Series) 

Rincian 

Pembimbing 

1 

Pembimbing 2 

Kesesuaian tebal model media Arabic 

Storybook Series 

 3 3 
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Kesesuaian isi media Arabic Storybook 

Series terhadap siswa 

2 4 

Kesesuaian jenis huruf pada media Arabic 

Storybook Series terhadap siswa 

4 

 

2 

Kesesuaian bentuk/ukuran media terhadap 

siswa 

4 4 

Kesesuaian warna gambar 
3 3 

Aspek 

(Isi model media Arabic Storybook Series) 

Rincian 

Pembimbing 1 Pembimbing 2 

Keseuaian isi terrhadap judul media 3 2 

Kesesuaian pemilihan kosa-kata untuk siswa 3 3 

Kesesuaian bacaan untuk siswa 3 3 

Kesesuaian bahasa untuk siswa 4 3 

Kesesuaian judul “Arabic Storybook Series” 

untuk siswa 

2  2 

Kesesuaian pemilihan huruf/font terhadap 

siswa 

3 3 

kesesuaian penataan tulisan pada media  4  3 

Penataan nomor halaman 4 1 

Aspek (Contoh latihan dalam media Arabic Rincian 
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Storybook Series) Pembimbing 1 Pembimbing 2 

Kesesuaian latihan dengan materi 4 3 

Kesesuaian instruksi latihan 3 3 

 

Dari tabel 13 kita dapat mengamati penilaian yang diberikan oleh dosen 

pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Pada penilaian mengenai kesesuaian dengan 

siswa mulai dari aspek sampul model Arabic Storybook Series, isi model Arabic 

Storybook Series, dan contoh latihan soal telah mendapatkan respon baik. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya penilaian terhadap kesesuaian dengan minatsiswa dan 

adanya saran masukan dari dosen pembimbing. 

4.2.2.6 Angket Penilaian Ahli Bahasa terhadap Prototipe Media Arabic 

Storybook Series 

Tabel 4. 14. Penilaian Prototipe Ahli Bahasa  Terhadap Arabic Storybook Series 

Aspek 

(Model Isi Arabic 

Storybook Series) 

Rincian 

Ahli Bahasa 

Kesesuaian isi buku 
4 

Kesesuaian pemilihan kosa-

kata 

3 

Kesesuaian bacaan 
3 
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Kesesuaian bahasa 
3 

Kesesuaian pemilihan judul 

buku 

4 

Aspek  

(Contoh Latihan dalam 

Arabic Storybook Series) 

Rincian 

Ahli Bahasa 

Kesesuaian latihan 

membaca 

4 

Kesesuaian jenis latihan 
3 

Keseuaian instruksi latihan 4 

Kesesuaian bahasa 
3 

Kesesuaian warna gambar 
4 

 

Berdasarkan tabel 15, dapat dilihat bahwa hasil prototipe ahli bahasa terhadap 

Arabic Storybook Series menunjukkan hasil yang baik.  

4.2.2.7  Saran Perbaikan dari Dosen Pembimbing 

Tabel 4.15Saran perbaikan dari dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 

Saran 

Dosen pembimbing 1 Dosen pembimbing 2 
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Aspek model sampul: 

a. Cocok untuk siswa, dan menarik. 

Logo komarun apa fungsinya? 

b. Oke 

c. Tulisan kurang kekanak-kanakan. 

Warna sudah bagus 

Aspek model sampul: 

a. Anak usia MI sangat suka dengan 

warna-warna bervariasi dan 

terang (warna cerah) 

b. Masih terkesan sangat formal 

Aspek model Arabic Storybook Series: 

a. Ilustrasi atau gambar 

ditambahkan pada halaman yang 

kosong 

b. Pas 

c. Sesuai 

Aspek model Arabic Storybook Series: 

a. Menurut hemat saya terlalu tebal, 

hal ini akan menyusahkan anak 

dalam membaca 

b. Beberapa tulisan/font susah 

dibaca 

Aspek model isi: 

a. Sudah sesuai, karena berseri 

(series) maka tokoh cerita 

disesuaikan sama dengan tema 

berbeda 

b. Di panjangkan lagi 

c. Judul pertema belum ada 

d. Pas 

e. Sesuai 

Aspek model isi: 

a. Beberapa kosa-kata keliru dalam 

penulisan/pemilihan kosa-

kata/diksi 

b. Antara judul dan isi kurang 

sesuaian 
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Aspek contoh latihan: 

a. Latihan yang diberikan sesuai 

dengan siswa MI 

b. Latihan yang diberikan cocok dan 

cukup bervariasi 

Aspek contoh latihan: 

 

 

Selain penilaian-penilaian yang telah disebutkan di atas, ada beberapa masukan 

yang diberikan baik oleh guru maupun ahli. Masukan tersebut adalah: (a) perbaikan 

beberapa kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab, (b) kesinambungan 

antara pertanyaan satu dengan pertanyaan lainnya, (c) penyesuaian judul dengan 

gramatika bahasa Arab, (d) tidak mengulangi kosa kata yang sudah ada pada tema 

sebelumnya, (e) perbaiki kembali beberapa kalimat dan struktur kalimat yang tidak 

sesuai dengan tata bahasa dalam bahasa Arab. 

4.2.2.8 Saran Perbaikan Secara Umum terhadap Prototipe Arabic Storybook 

Series 

Ada beberapa saran perbaikan secara umum  yang diberikan baik oleh guru 

maupun ahli terhadap prototipe media Arabic Storybook Series bahasa Arab untuk 

siswa MI, yaitu (1) warna yang digunakan pada sampul media menggunakan warna 

yang cerah dan mencolok, (2) perhatikan gramatika bahasa Arab baik dalam 

penulisan judul, tema, maupun kalimat, (3) memperhatikan kesinambungan antara 



83 
 

 

 

pertanyaan satu dengan pertanyaan yang lainnya, (4) tidak ada pengulangan kosa kata 

pada setiap tema, (5) memberikan daftar  kosa-kata lebih banyak lagi, (6) penjilidan 

media menggunakan hard cover, (7) tulisan diperjelas, karena ada beberapa bacaan 

yang belum bisa dibaca. 

 

4.3 Hasil Uji Coba Media Arabic Storybook Series Terhadap Siswa 

Hasil uji coba media terhadap siswa MI Miftahul Hidayah ini dikaitkan antara 

penggunaan produk lama dan produk baru. Hal ini dilakukan agar terhilat 

perbandingan antara penggunaan produk lama dan produk baru berdasarkan 

Instrumen untuk mengukur efektivitas produk. 

4.3.1 Hasil Uji Coba Penilaian  

Penilaian yang dilakukan terhadap siswa MI Miftahul Hidayah dengan siswa 

pada tingkat lain seperti sekolah dasar dan sekolah menengah sangatlah berbeda. 

Pada MI Miftahul Hidayah misalnya, sekolah ini memiliki pedoman penilaian tanpa 

menggunakan angka. Akan tetapi menggunakan jumlah bintang. Hal ini dilakukan 

untuk memudahkan guru dalam membuat penilaian siswa dan membuat siswa lebih 

mudah memahami nilai yang siswa dapat dari hasil kerjanya. Berikut pedoman 

penilaian guru terhadap siswa MI Miftahul Hidayah. 

Tabel 4.16.Pedoman Penilaian Peneliti dan Guru MI Miftahul Hidayah 

BerdasarkanInstrumen untuk Mengukur Efektivitas Produk Lama 
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No    Nama Siswa 

dengan kode huruf (A-Y) 

Skor untuk butir no: Jumlah 

A B C 

1 A 2 2 3 7 

2 B 1 1 1 3 

3 C 1 2 1 4 

4 D 2 1 1 4 

5 E 2 1 1 4 

6 F 3 1 1 5 

7 G 1 1 2 4 

8 H 2 2 2 6 

9 I 1 1 1 3 

10 J 1 1 1 3 

11 K 1 1 1 3 

12 L 1 1 1 3 

13 M 1 1 1 3 

14 N 2 2 2 6 

15 O 2 1 2 5 

16 P 3 1 2 6 

17 Q 1 2 1 4 

18 R 2 1 3 6 

19 S 1 1 1 3 
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20 T 2 2 2 6 

21 U 2 1 1 4 

22 V 2 3 1 6 

23 W 1 1 1 3 

24 X 2 2 2 6 

25 Y 2 1 1 4 

Jumlah 41 34 36 111 

 

Keterangan: 

a: Kecepatan Peningkatan Keterampilan Membaca 

b:  Kreativitas 

c : Hasil Belajar 

Tabel 4.17. Pedoman Penilaian Peneliti dan Guru MI Miftahul Hidayah 

BerdasarkanInstrumen untuk Mengukur Efektivitas Produk Baru 

No Nama Siswa  

dengan kode (A-Y) 

Skor untuk butir no: Jumlah 

A B c 

1 A 4 4 4 12 

2 B 2 1 2 5 

3 C 2 4 3 9 

4 D 3 3 3 9 

5 E 3 3 2 8 
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6 F 3 3 3 9 

7 G 3 2 3 8 

8 H 3 4 4 11 

9 I 2 2 3 7 

10 J 3 3 3 9 

11 K 3 3 3 9 

12 L 3 4 3 10 

13 M 4 3 4 11 

14 N 3 4 4 11 

15 O 4 2 4 10 

16 P 4 4 4 12 

17 Q 3 3 2 8 

18 R 3 2 4 9 

19 S 2 2 2 6 

20 T 4 4 4 12 

21 U 3 3 3 9 

22 V 3 4 3 10 

23 W 2 2 2 6 

24 X 3 4 3 10 

25 Y 4 3 3 10 

Jumlah 76 76 78 230 
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Keterangan: 

a:  Kecepatan Peningkatan Keterampilan Membaca 

b: Kreativitas 

c: Hasil belajar 

Tabel 4.18. Perbandingan Produk Media Lama dan Produk Media Baru 

Penggunaan Produk 

media lama (buku 

pelajaran) 

Aspek-aspek Kinerja 

Sistem 

Penggunaan Produk Baru 

41% Peningkatan Kecepatan 

Keterampilan Membaca 

76% 

34% Kreativitas Siswa 76% 

36% Hasil Belajar 78% 

37% Rata-rata 77% 

 

Data penilaian dari 25 responden/siswa terhadap efektifitas produk lama dan 

produk baru ditunjukkan pada tabel 4.18 berikut. Untuk menghitung rata-rata 

efektifitas produk lama dan baru pertama-tama harus ditentukan skor kriterium/ideal 

untuk sistem kerja tersebut.  

Produk Lama Produk Baru 
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Skor ideal : 4x3x25 : 300 

Keterangan:  

4: Skor jawaban tertinggi 

3: Butir instrument 

25: Jumlah responden 

 

Skor ideal : 4x3x25 : 300 

Keterangan:  

4: Skor jawaban tertinggi 

3: Butir instrument 

25: Jumlah responden 

Jumlah data dari produk lama: 111 Jumlah data dari produk baru: 230 

Efektivitas produk lama secara 

keseluruhan: 111/300 : 0,37/37 % 

Efektivitas produk baru secara 

keseluruhan: 230/300 : 0,76/76 % 

Skor ideal setiap butir Instrumen: 4x25: 

100 

Skor ideal setiap butir Instrumen: 4x25: 

100 

Peningkatan keterampilan membaca: 

41/100: 0,41/ 41% 

Peningkatan keterampilan membaca: 

76/100: 0,76/ 41% 

Kreativitas siswa: 34/100: 0,34/ 34% Kreativitas siswa: 76/100: 0,76/ 76% 

Hasil belajar: 36/100: 0,36/ 36 % Hasil belajar: 78/100: 0,78/ 78 % 

Rata-rata (Jumlah /skor ideal): 111/300: 

0,37/ 37% 

Rata-rata (Jumlah /skor ideal): 230/300: 

0,77/ 77% 

 

 Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa efektivitas penggunaan produk baru 

jauh lebih tinggi dari produk lama. Rata-rata efektivitas produk lama : 37% dan 

efektivitas produk baru 77%. Kecepatan peningkatan keterampilan membaca siswa 
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terhadap pelajaran dengan produk lama: 41% dan produk baru: 76%. Kreativitas 

siswa yang diajar dengan produk lama: 34% dan produk baru: 76%. Hasil belajar 

siswa yang diajar dengan produk lama: 36% dan produk baru: 76%. Berdasarkan data 

tersebut terlihat bahwa penggunaan produk baru dapat meningkatkan keterampilan 

membaca terhadap pelajaran dari 41% menjadi 76%, kreativitas siswa dari 34% 

menjadi 76% dan hasil belajar dari 36% menjadi 78%. Kesimpulannya produk baru 

lebih efektif dari produk lama. 

 Untuk membuktikan signifikan perbedaan produk lama dan baru tersebut, 

perlu diuji secara statistik dengan t-tes berkorelasi (related). Rumus yang digunakan 

ditujukan pada rumus dibawah ini: 

 

 

Dimana: 

: Rata-rata sampel 1 (sistem kerja lama) 

Rata-rata sampel 2 ( sistem kerja baru) 

: Simpangan baku sampel 1 (sistem kerja lama) 

Simpangan baku sampel 2 (sistem kerja baru) 
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 Varians sampel 1 

  Varian sampel 2 

  Korelasi antara data dua kelompok 

 Untuk dapat menggunakan rumus tersebut, maka perlu dicari terlebih dulu 

korelasi nilai efektivitas produk lama dan baru, rata-rata, simpangan baku dan 

varians. Yang dikorelasikan adalah nilai total. 

Tabel 4.19. Nilai Efektivitas Penggunaan Produk Lama dan Produk 

Baruditunjukkan pada Tabel Berikut: 

No Nama siswa dengan 

kode (A-Y) 

(X) -  (y) - )  

1 A 7 2,56 12 6, 5536 

2 B 3 -1,44 5 2, 0736 

3 C 4 -0,44 9 0, 1936 

4 D 4 -0,44 9 0, 1936 

5 E 4 -0,44 8 0, 1936 

6 F 5 0,56 9 0, 3136 

7 G 4 -0,44 8 0, 1936 

8 H 6 1,56 11 2, 4336 

9 I 3 -1,44 7 2, 0736 
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10 J 3 -1,44 9 2, 0736 

11 K 3 -1,44 9 2, 0736 

12 L 3 -1,44 10 2, 0736 

13 M 3 -1,44 11 2, 0736 

14 N 6 1,56 11 2, 4336 

15 O 5 0,56 10 0, 3136 

16 P 6 1,56 12 2, 4336 

17 Q 4 -0,44 12 0, 1936 

18 R 6 1,56 9 2, 4336 

19 S 3 -1,44 6 2, 0736 

20 T 6 1,56 12 2, 4336 

21 U 4 -0,44 9 0, 1936 

22 V 6 1,56 10 2, 4336 

23 W 3 -1,44 6 2, 0736 

24 X 6 1,56 10 2, 4336 

25 Y 4 -0,44 10 0, 1936 

 
111/25  230/25  

 
= 4,44 = 9,2 

 
1,32539 1,94079 

 
1,75667 3,766667 

  0, 63462 
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=   

 = √42,16:24 = √1,75667 

 =  

 = √90,4:24 = √3, 766667 

Nilai  pada kelompok eksperimen adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

r =  

r =  

r =  

r =  

= 0,63462 
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Dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

Ho : Efektivitas produk baru lebih kecil atau sama dengan produk lama 

Ha : Efektivitas produk baru lebih baik dari produk lama 

Ho : µ1 ≤ µ2 

Ha : µ1 ˃ µ2 

Pengujian dengan menggunakan t-test berkorelasi uji pihak kanan. 

Menggunakan uji pihak kanan karena, hipotesis alternative (Ha) berbunyi "lebih 

baik" 

 

 

t =  

t =  

t=  = -15,82 
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Untuk membuat keputusan, apakah perbedaan signifikan atau tidak, maka 

harga t hitung tersebut perlu dibandingkan dengan harga t tabel. Bila harga t hitung 

jatuh pada daerah penerimaan Ha, maka Ha yang menyatakan bahwa sistem kerja 

baru lebih baik dari sistem kerja lama diterima. Berdasarkan perhitungan ternyata t 

hitung -15,82 jatuh pada penerimaan Ha atau penolakan Ho, sedangkan t Tabel 1,316. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

efektivitas produk baru dan produk lama, dimana produk baru lebih efektif dari 

produk lama, baik pada aspek peningkatan kecepatan keterampilan membaca, 

kreatifitas siswa, hasil belajar siswa. 

 

 

Gambar 4.10  Uji Hipotesis pihak kanan, t hitung -15,82 jatuh pada daerah 

penerimaan Ha, Sehingga Ha diterima. Sedangkan t Tabel 1,316 jatuh pada 

penerimaan Ho. 

Daerah penerimaan Ho Daerah penerimaan Ha 

-15,82 1,316 
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Dengan terujinya produk yang berupa media Arabic Storybook Series, maka 

langkah-langkah untuk tahap terbatas ini dinyatakan selesai. Selanjutnya, dari data 

yang telah disajikan, dapat diketahui bahwa hasil nilai siswa pada setiap pertemuan 

selalu meningkat. Ini menunjukkan bahwa keterampilan membaca siswa pada setiap 

pertemuan meningkat. Untuk memudahkan dalam melihat peningkatan keterampilan 

pada masing-masing pertemuan, maka peneliti membuat grafik sebagai berikut: 

 

 

Tabel 4.20 Grafik Peningkatan Keterampilan Siswa 

 

uji produk 1 uji produk 2 uji produk 3 uji produk 4

produk baru 76 76 78 77

produk lama 41 34 36 37
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Dengan terujinya produk baru tersebut, maka langkah-langkah pengujian 

produk untuk tahap terbatas ini dinyatakan selesai. 

4.3.2 Respon dan Keterampilan Membaca Siswa Setelah Menggunakan Media 

Arabic StorybookSeries. 

Analisis karakteristik siswa meliputi analisis kebutuhan dan motivasi siswa 

yang merupakan kekuatan yang dapat menimbulkan tingkat antusiasme dan semangat 

dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dalam individu itu maupun 

dari luar individu (Muslich 2010:193) 

Materi yang dipilih harus menarik minat dan motivasi siswa untuk 

mempelajari lebih lanjut menumbuhkan rasa ingin tahu sehingga memunculkan 

dorongan untuk mengembangkan sendiri kemampuan mereka. Berikut tabel penilaian 

afektif yang diamati peneliti selama mengujicobakan media Arabic Storybook Series 

kepada 25 siswa kelas IV MI Miftahul Hidayah untuk mengetahui ketertarikan dalam 

meningkatkan keterampilan membaca siswa dalam memilih dan menggunakan media 

pembelajaaran. Berikut penyajian peningkatan keterampilan membaca siswa dalam 

sebuah tabel. 

Untuk mengetahui prosentase siswa dengan kemampuan sangat tinggi, tinggi, 

agak tinggi, rendah, Sangat cepat, cepat, agak cepat dan lambat pada masing-masing 

kategori, peneliti membuat diagram sebagai berikut: 
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Gambar 4.22. Preferensi Siswa Mengerjakan Tugas 

 

Media Arabic Storybook Series memiliki bagian tersendiri yang berisi soal-

soal latihan dalam meggunakan media untuk membentuk suasana belajar yang 
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menarik dan nyaman, sehingga siswa dapat bersemangat dalam melakukan kegiatan 

belajar dikelas. Dari diagram diatas dapat diketahui bahwa siswa menyukai situasi 

proses belajar mengajar dalam kelas ketika siswa mengerjakan tugas-tugas yang 

diberikan ketika menggunakan media sebagai peraga dalam proses kegiatan belajar 

mengajar. Sebanyak 21 % siswa sangat menyukai mengerjakan tugas-tugas yang 

diberikan dalam kategori tinggi, 17% siswa menyukai dengan tingkat kesukaan dalam 

kategori sangat tinggi, 14 % kategori cepat, 11% agak tinggi, 6% sangat cepat, 5 agak 

cepat, 1% rendah dan hanya 0 % yang kurang menyukai mengerjakan tugas-tugas 

yang diberikan atau masuk dalam kategori lambat. 

Dari semua gambar yang ditampilkan, terdapat peningkatan respon dan minat 

siswa untuk meningkatkan keterampilan membaca dalam mempelajari bahasa Arab 

setelah menggunakan media Arabic Storybook Series. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian, dapat dikemukakan simpulan sebagai 

berikut. 1) Hasil profil media pembelajaran Arabic Storybook Series yang sesuai 

dengan siswa, guru, dan kurikulum. Sebelum merancang pembuatan media, ada dua 

langkah penting yang perlu diperhatikan. Pertama analisis media pembelajaran sesuai 

kebutuhan siswa, guru dan kurikulum. Kedua dengan menganalisis media 

pembelajaran sesuai penilaian ahli media, ahli bahasa dan dosen pembimbing untuk 

pembuatan media pembelajaran yang disesuaikan dengan kurikulum, hal ini diperoleh 

hasil: (a)komposisi media pembelajaran yang meliputi gambar visualisasi tiga 

dimensi yang menjelaskan isi materi atau tema yang diangkat, materi pelajaran, dan 

latihan soal. Materi dari media pembelajaran Arabic Storybook Series juga 

disesuaikan dengan standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD) dan indicator, 

(b) struktur penyusunan media pembelajaran Arabic Storybook Seriestersusun atas 

susunan sampul depan, materi pelajaran membaca, soal latihan, dan biografi, (c)fisik 

media Arabic Storybook Series yang dihasilkan adalah kertas, sampul, penggunaan 

ilustrasi, penggunaan gambar, jenis huruf, dan judul. 2) Analisis kebutuhan guru dan 

ahli terhadap prototipe media pembelajaran Arabic Storybook Series.Hasil analisis 

angket kebutuhan Ahli, guru dan siswa meliputi: (a) fisik media yaitu bentuk atau 

99 
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ukuran dan jenis kertas, sampul, penggunaan ilustrasi, penggunaan gambar, 

penggunaan bahasa, jenis huruf, dan judul media, (b) Isi media yaitu rincian materi 

dan penyajian pembelajaran pertema, (c) Penilaian perbaikan prototipe media Arabic 

Storybook Series terhadap sampul media, tampilan fisik media, tata bahasa,saran 

perbaikan secara umum. 3) hasil uji coba media  Arabic Storybook Series terhadap 

siswameliputi (a) hasil uji coba penilaian media Arabic Storybook Series (b)respon 

dan minat siswa dalam meningkatkan keterampilan membaca terhadap media Arabic 

storybook series. 

Hasil uji hipotesis pihak kanan, t hitung -15,82 jatuh pada daerah penerimaan 

Ha, Sehingga Ha diterima. Sedangkan t Tabel 1,316 jatuh pada penerimaan Ho. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan 

efektivitas produk baru dan produk lama, dimana produk baru lebih efektif dari 

produk lama, baik pada aspek peningkatan kecepatan keterampilan membaca, 

kreatifitas siswa, hasil belajar siswa. 

  

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan dalam penelitian ini, peneliti 

menyampaikan beberapa saran sebagai berikut. 

Pertama, diharapkan ada pembuatan media yang serupa guna memperkaya 

hasanah media bahasa Arab. 
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Kedua, peneliti lain berkenan melanjutkan penelitian ini sampai pada tahap 

produksi masal media Arabic Storybook Series. Penelitian yang lebih lanjut ini akan 

menghasilkan saran dan perbaikan yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki 

kualitas produk agar lebih sempurna dan menguji kelayakan media sebagai referensi 

baru yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab. 

Ketiga, guru-guru bahasa Arabberkenan memanfaatkan  media Arabic 

Storybook Series sebagai salah satu sumber pustaka dalam proses belajar mengajar. 

Keempat, berkenan memanfaatkan  media Arabic Storybook Series sebagai 

salah satu media yang akan membantu proses belajar mengajar baik di kelas maupun 

di sekolah. 
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