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ABSTRAK 

 

Sony, Ahmad. 2013. Penerapan Model Muhadatsah Yaumiyyah Untuk 

Meningkatkan Keterampilan Berbicara Bahasa Arab Pada Siswa Kelas 

X.10 MAN 01 Kota Magelang Tahun Ajaran 2013/ 2014. Skripsi. Program 

Studi Pendidikan Bahasa Arab, Jurusan Bahasa dan Sastra Asing, Fakultas 

Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Zukhaira 

Shodiq, M.Pd. Pembimbing II: Singgih Kuswardono, S.Pd.I, MA. 

Kata kunci: Keterampilan Berbicara, model muhadatsah yaumiyyah.  

Keterampilan berbicara merupakan salah satu jenis keterampilan berbahasa 

yang ingin dicapai dalam pengajaran bahasa termasuk bahasa Arab. Akan tetapi 

dalam kenyataannya, siswa masih banyak menemukan kesulitan dalam 

pembelajaran berbicara bahasa Arab. Penyebab kesulitan yang dihadapi siswa 

antara lain karena model yang diterapkan oleh guru mata pelajaran bahasa Arab 

tidak menarik dan membosankan sehingga siswa enggan berpartisipasi aktif 

dalam kegiatan berbicara bahasa Arab. Oleh karena itu, perlu adanya alternatif 

model yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengungkapkan gagasan 

atau pikiran seluas-luasnya khusunya pada keterampilan berbicara. Salah satunya 

dengan penerapan model (muhadatsah yaumiyyah).  

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dirancang dalam 

dua siklus. Instrumen yang digunakan adalah instrumen tes dan nontes. Teknik 

pengumpulan data menggunakan tes dan nontes. Teknik analisis data berupa 

analisis deskriptif kualitatif dan analisis deskriptif kuantitatif. 

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan dari siklus I ke siklus 

II. Dari data tes dapat diketahui peningkatan yaitu nilai rata- rata kelas dari 34 

siswa pada siklus I adalah 79,61 dan pada siklus II adalah 85,95. Dapat diketahui 

bahwa terjadi peningkatan hasil belajar subjek penelitian dari tiap pertemuan. 

Dalam prosentase peningkatan tersebut adalah 5,15% dari pertemuan I ke 

pertemuan II. Dan terjadi peningkatan sebesar 4,36% dari pertemuan II ke 

pertemuan III. Selanjutnya peningkatan 1,83% dari pertemuan III ke pertemuan 

IV. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa peningkatan 

keterampilan berbicara bahasa Arab dengan penerapan model muhadatsah 

yaumiyyah pada siswa kelas X.10 MAN 01 Kota Magelang  sebesar 7,96%. Hasil 

analisis data nontes juga menunjukkan adanya perubahan perilaku siswa kelas 

X.10 MAN 01 Kota Magelang tahun ajaran 2013/2014. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa yang telah menyentuh berbagai 

ranah dunia. Selain sebagai bahasa media ajaran Islam, bahasa Arab juga telah 

berperan dalam menjunjung tinggi sains dan teknologi, memperkaya khazanah 

budaya nasional, dan media perubahan politik internasional yang semakin 

menampakkan peran dewasa ini. Peranan bahasa Arab tersebut membuat bahasa 

Arab mengalami perkembangan yang sangat pesat. 

Perkembangan pembelajaran bahasa Arab memiliki beberapa tantangan 

tersendiri. Salah satu tantangan tersebut adalah metode dalam pembelajaran 

bahasa Arab bagi setiap guru khususnya guru bahasa Arab. Menurut Effendy 

(2009:40) ada beberapa metode pengajaran bahasa Arab diantaranya yaitu : (1) 

Metode Gramatika Terjemah, dengan metode ini didorong  untuk menghafal teks-

teks klasik berbahasa asing dan terjemahannya dalam bahasa pelajar, (2) Metode 

Langsung, dengan metode ini  proses belajar bahasa kedua atau bahasa asing sama 

dengan belajar bahasa ibu yaitu dengan penggunaan bahasa secara langsung dan 

intensif dalam komunikasi, (3) Metode Membaca, dengan metode ini bahwa 

pengajaran bahasa tidak bisa bersifat multi-tujuan, dan bahwa kemampuan 

membaca adalah tujuan yang paling realistis ditinjau dari kebutuhan pembelajar 

bahasa asing, (4) Metode Audio-Lingual, dengan metode ini pengajaran bahasa 
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harus dimulai dengan memperdengarkan bunyi-bunyi bahasa dalam bentuk kata 

atau kalimat kemudian mengucapkannya, sebelum pelajaran membaca dan 

menulis, (5) Metode Komunikatif, dengan metode ini penggunaan bahasa tidak 

hanya terdiri atas empat keterampilan berbahasa (menyimak, berbicara, membaca, 

dan menulis), tapi mencakup beberapa kemampuan dalam kerangka komunikatif 

yang luas, sesuai dengan peran dari partisipan situasi, dan tujuan interaksi, (6) 

Metode Eklektik, dengan metode ini bisa menjadi ideal apabila didukung oleh 

penguasaan guru secara memadai terhadap berbagai macam metode, sehingga 

dapat mengambil secara tepat segi-segi kekuatan dari setiap metode dan 

menyesuaikannya dengan kebutuhan program pengajaran yang ditanganinya, 

kemudian menerapkannya secara proporsional. 

Banyaknya metode dalam pengajaran bahasa Arab juga menuntut 

kecerdasan setiap guru untuk memahami aspek yang berkaitan dengan hasil 

pembelajaran yaitu dengan menciptakan teknik-teknik baru dalam pembelajaran 

bahasa Arab agar siswa menjadi lebih aktif, terampil, mampu menguasai, dan 

mahir dalam bahasa Arab. 

Pelajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah merupakan mata pelajaran 

yang mengembangkan keterampilan berkomunikasi lisan dan tulisan untuk 

memahami dan membina kemampuan berbahasa Arab Fusha serta 

mengungkapkan informasi, pikiran, perasaan, dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan agama, pengetahuan umum dan sosial budaya. Pelajaran bahasa Arab 
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ini berfungsi sebagai bahasa agama dan ilmu pengetahuan, disamping sebagai alat 

komunikasi (Oktavia, 2010:2). 

Kenyataan yang dihadapi bahwa sesungguhnya kondisi pengajaran bahasa 

Arab di madrasah-madrasah/sekolah-sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia 

masih dihadapkan pada berbagai kendala atau tantangan. Kendala atau tantangan 

tersebut paling tidak dapat terlihat salah satunya dari segi edukatif. Pengajaran 

bahasa Arab masih relatif kurang ditopang oleh faktor-faktor pendidikan yang 

memadai. Faktor-faktor disini diantaranya faktor kurikulum (termasuk di 

dalamnya orientasi dan tujuan, materi dan metodologi pengajaran, serta sistem 

evaluasi), tenaga edukatif, sarana, dan prasarana (http://erlan-

abuhanifa.blogspot.com/2009/02/pembelajaran-bahasa-arab.html (tgl 19 Januari 

2013). 

Pengajaran bahasa Arab yang selama ini berjalan di berbagai madrasah/ 

sekolah pada umumnya masih menitikberatkan kepada metode Gramatika 

Terjemah dan masih relatif kurang ditopang oleh faktor-faktor pendidikan 

pengajaran yang memadai. Tidak dipungkiri bahwa kurikulum memegang peranan 

penting bagi perjalanan sebuah proses belajar mengajar. 

Masalah pendidikan dan pengajaran merupakan masalah yang sangat 

kompleks dimana banyak faktor yang ikut mempengaruhinya. Salah satu faktor 

tersebut adalah guru. Guru merupakan komponen pengajaran yang memegang 

peranan penting dan utama karena keberhasilan proses belajar mengajar sangat 

ditentukan oleh faktor guru (Usman, 2002:1). 

http://erlan-abuhanifa.blogspot.com/2009/02/pembelajaran-bahasa-arab.html
http://erlan-abuhanifa.blogspot.com/2009/02/pembelajaran-bahasa-arab.html
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Sebagai pengajar bahasa Arab yang baik seyogyanya mengetahui dengan 

pasti tujuan yang hendak dicapai oleh pengajaran bahasa itu, mengetahui apa yang 

hendak diajarkan untuk mencapai tujuan itu, dan mengetahui bagaimana 

membawakannya di depan kelas sehingga tujuan itu bisa tercapai pada waktu 

yang telah ditentukan dalam kurikulum, dan mengetahui pula kapan masing-

masing tahapan diajarkan. Dengan perkataan lain tujuan pengajaran bahasa Arab 

akan menentukan materi yang harus diajarkan dan menentukan pula sistem dan 

metode yang hendak dipergunakan. Disamping itu, hal lain yang harus 

dipertimbangkan dan diprioritaskan dalam pengajaran adalah faktor keterampilan 

bahasa. 

Adapun metode pembelajaran Bahasa Arab dan inovasinya akan menjadi 

tantangan tersendiri bagi setiap guru bahasa Arab. Oleh karena itu pembelajaran 

bahasa Arab juga menuntut kecerdasan setiap guru untuk memahami aspek yang 

berkaitan dengan hasil pembelajaran yaitu dengan menciptakan teknik-teknik baru 

dalam pembelajaran bahasa Arab. 

Perkembangan pembelajaran bahasa Arab di madrasah-madrasah saat ini 

masih belum optimal karena teknik-teknik yang diterapkan kurang efektik bagi 

siswa dalam pembelajaran bahasa Arab. Berdasarkan pengamatan awal pada 

pembelajaran Bahasa Arab di kelas X 10 MAN 01 kota Magelang, pembelajaran  

bahasa Arab di sekolah ini masih belum optimal terutama pembelajaran 

keterampilan berbicara. Hal ini disebabkan oleh alokasi waktu pertemuan bahasa 

Arab yang masih sedikit. Waktu pertemuan mata pelajaran bahasa Arab di kelas X 
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10 Adalah 2 jam pertemuan (45 menit) selama seminggu dan masih banyaknya 

siswa yang mengalami kesulitan dalam berbicara bahasa Arab. Hal ini tampak 

pada proses kegiatan belajar mengajar bahasa Arab yang pasif. Guru lebih banyak 

menjelaskan materi dan siswa mencatat,  sehingga ketika diadakan tes bahasa 

Arab lisan, siswa gagap dalam menjawab dan rata-rata hasil belajar siswa juga 

rendah. 

Berdasarkan wawancara peneliti dengan guru pengampu bahasa Arab 

MAN 01 kota Magelang, diketahui bahwa kepercayaan diri dan keberanian siswa 

dalam praktik berbicara bahasa Arab juga rendah. Kebanyakan siswa takut 

melakukan kesalahan dalam berbicara dan malu jika ditertawakan teman-

temannya. Kepercayaan diri dan keberanian tampil untuk berbicara bukanlah 

kemampuan yang diwariskan secara turun temurun. Terlebih berbicara bahasa 

Arab yang tentunya memerlukan latihan dan pengarahan atau bimbingan yang 

intensif. Perasaan tidak percaya diri dan ketakutan yang dialami siswa ini 

disebabkan karena banyak siswa yang merasa bahwa bahasa Arab rumit dan sulit 

dipahami, sehingga siswa tertekan ketika mengikuti pembelajaran dan merasa 

tidak nyaman. Siswa juga enggan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dan 

lebih memilih diam dan mendengarkan. 

Dalam praktiknya, teknik pembelajaran berbicara bahasa Arab yang 

digunakan oleh guru kurang variatif. Guru cenderung sering menggunakan 

metode gramatika terjemah dan ceramah sering menyebabkan siswa merasa jenuh 

dan bosan. Guru seharusnya mampu menerapkan teknik pembelajaran yang lebih 
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aktif agar siswa lebih tertarik. Kurang tepatnya strategi yang dipilih guru 

menjadikan siswa tidak berminat dalam mengikuti pembelajaran berbicara bahasa 

Arab. Siswa merasa jenuh dan bosan dalam pembelajaran berbicara bahasa Arab 

karena guru lebih mendominasi pembelajaran dikelas dan siswa kurang diberi 

kesempatan untuk berpartisipasi aktif. Selain itu, metode yang digunakan selalu 

monoton dan membosankan sehingga siswa enggan mengikuti pembelajaran di 

kelas. 

Dengan demikian perlu adanya penerapan model yang membuat 

pembelajaran menjadi lebih baik karena model menjadi sarana dan salah satu alat 

untuk mencapai tujuan. Salah satu model aktif dalam pembelajaran berbicara 

bahasa Arab adalah Muhadatsah Yaumiyyah. 

Muhadatsah Yaumiyyah adalah suatu istilah berupa kegiatan percakapan 

bahasa Arab yang dilakukan santri Pondok Modern Darussalam Gontor dengan 

cara berbaris dengan teman sebayanya secara aktif dan kreatif. Kegiatan ini 

dilaksanakan setiap  hari Selasa pagi dan Jumat pagi, tepatnya setelah salat subuh 

atau sebelum lari pagi. Setiap santri mencari lawan bicara kemudian harus 

berbincang-bincang dalam bahasa Arab. Sementara pengurus santri diwajibkan 

membawa kutaib atau buku saku yang didalamnya berisi mufradat atau kosa kata 

bahasa Arab. 

Sebelum kegiatan muhadatsah yaumiyyah ada ilqooul mufrodaat atau 

penyampaian kosakata. Kegiatan ini juga dilakukan pada pagi hari setelah 

membaca al-Qur’an. Setiap santri berkumpul membentuk kelompok, kemudian 
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para pengurus santri menyampaikan 3 kosa kata dalam bahasa Arab. Pengurus  

juga memahamkan arti kosa kata tersebut tanpa menyebutkan artinya dengan cara 

menggunakan kosa kata dalam kalimat atau mempraktekannya secara langsung 

jika memungkinkan. Dalam waktu yang bersamaan, santri harus menghafal 

kosakata tersebut. Pengurus akan menanyakannya kembali pada waktu yang tidak 

ditentukan dan jika tidak bisa menjawab, akan diberi hukuman. 

Kelebihan muhadatsah yaumiyyah adalah membiasakan siswa untuk 

gemar berbicara Bahasa Arab di kelas maupun di luar kelas sehingga siswa dapat 

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam model ini pembelajaran 

berbicara bahasa Arab dapat lebih efektif dan optimal. Siswa yang menggunakan 

model muhadatsah yaumiyyah lebih cepat menguasai keterampilan berbicara 

bahasa Arab daripada siswa yang tidak menggunakan model ini dalam 

pembelajaran bahasa Arab. Hal ini dapat dilihat pada santri Pondok Modern 

Darussalam Gontor yang lebih menguasai keterampilan berbicara bahasa Arab. 

Muhadatsah yaumiyyah yang akan diterapkan oleh peneliti pada siswa 

kelas X.10 MAN 01 kota Magelang yaitu dengan cara menerapkan kegiatan 

berupa percakapan bahasa Arab antar siswa sebelum memasuki proses 

pembelajaran. Percakapan tersebut akan disesuaikan dengan materi yang akan 

dipelajari pada proses pembelajaran yang akan berlangsung. Kegiatan muhadatsah 

yaumiyyah ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kemampuan siswa 

dalam berbicara bahasa Arab dan memberikan stimulus terhadap materi yang akan 

diajarkan. 



8 
 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti memilih judul               

―Penerapan Model Muhadatsah Yaumiyyah untuk Meningkatkan Kemahiran 

Berbicara Bahasa Arab Siswa Kelas X 10 MAN 01 kota Magelang‖. 

1.2      RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai 

berikut. 

1. Bagaimanakah penerapan model muhadatsah yaumiyyah dalam pembelajaran 

berbicara bahasa Arab pada siswa kelas X 10 MAN 01 kota Magelang? 

2. Bagaimanakah peningkatan keterampilan berbicara bahasa Arab pada siswa 

kelas X 10 MAN 01 kota Magelang setelah diterapkan Model Yuhadatsah 

Yaumiyyah  ? 

3. Bagaimanakah respon dan minat belajar siswa Kelas X 10 MAN 01 kota 

Magelang terhadap pembelajaran berbicara bahasa Arab dengan menerapkan 

model muhadatsah yaumiyyah?  

 

1.3      TUJUAN PENELITIAN 

 Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Mengetahui penerapan model muhadatsah yaumiyyah dalam pembelajaran 

berbicara bahasa Arab pada siswa kelas X 10 MAN 01 kota Magelang 
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2. Mengetahui peningkatan keterampilan berbicara bahasa Arab pada siswa kelas 

X 10 MAN 01 kota Magelang setelah diterapkan Model Muhadatsah 

Yaumiyyah. 

3. Mengetahui respon dan minat belajar siswa Kelas X 10 MAN 01 kota 

Magelang terhadap pembelajaran berbicara bahasa Arab dengan menerapkan 

model muhadatsah yaumiyyah. 

 

1.4       MANFAAT PENELITIAN 

 Berdasarkan dari tujuan di atas maka penelitian ini memiliki manfaat 

sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan pembelajaran bahasa Arab pada umumnya dan 

pembelajaran berbicara dengan penerapan Model Muhadatsah Yaumiyyah 

pada khususnya, serta dapat dipakai sebagai bahan penelitian lebih lanjut. 

2. Manfaat Praktis 

a. Siswa:  penelitian ini dapat memberikan pengalaman keterampilan 

berbicara bahasa Arab dengan menggunakan model muhadatsah 

yaumiyyah.   

b. Guru: penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam mengajar 

keterampilan berbicara bahasa Arab dengan penerapan model 

muhadatsah yaumiyyah. 



10 
 

 

c. Sekolah: memberikan kontribusi terhadap pemaksimalan proses 

pembelajaran bahasa Arab di sekolah dalam meningkatkan 

keterampilan bahasa Arab pada umumnya dan keterampilan 

berbicara bahasa Arab pada khususnya. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORITIS 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian mengenai keterampilan berbahasa pada umumnya dan 

keterampilan berbicara bahasa pada khususnya bukanlah hal baru dalam dunia 

pendidikan. Para mahasiswa jurusan bahasa dan sastra telah banyak melakukan 

penelitian-penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut. Sebagian besar dari 

penelitian-penelitian tersebut merupakan penelitian tindakan kelas yang bertujuan 

untuk memperbaiki pembelajaran bahasa yang selama ini berlangsung. 

Beberapa penelitian yang relevan yang telah mengangkat permasalahan 

tentang keterampilan berbicara bahasa Arab antara lain telah dilakukan oleh Fajrin 

Shodiqoh (2010), Ela Liana (2010), dan Dwi Astuti (2011) 

Penelitian yang dilakukan oleh Fajrin Shodiqoh (2010) mengangkat 

permasalahan berbicara dengan judul ‖ Peningkatan Keterampilan Berbicara 

Bahasa Arab Siswa Kelas VII SMP Islam Assalamah Ungaran Melalui Pola 

Stimulus Respon Bentuk Lisan Pada Proses Belajar Mengajar Tahun Ajaran 

2009/2010‖. Dalam penelitiannya tersebut, Fajrin mengungkapkan latar belakang 

permasalahan penelitian sebagai berikut : (1) Pengetahuan siswa terhadap bahasa 

Arab masih rendah, (2) Minimnya kosakata bahasa Arab yang dikuasai siswa, (3) 

Terdapat beberapa siswa yang tidak mampu membaca tulisan Arab, (4) 

Rendahnya kemampuan siswa dalam bahasa Arab, dan (5) Minat belajar bahasa 

Arab siswa yang rendah. 
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Dari latar belakang tersebut, Fajrin merumuskan permasalahan dalam 

penelitiannya dalam tiga rumusan masalah, yaitu : (1) Bagaimana proses 

keterampilan berbicara bahasa Arab menggunakan pola stimulus respon ? (2) 

Bagaimana pola stimulus respon dapat meningkatkan keterampilan berbicara 

bahasa Arab pada siswa ? (3) Bagaimana perubahan perilaku siswa dalam proses 

keterampilan berbicara bahasa Arab menggunakan pola stimulus respon ? 

Hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas tersebut 

menunjukkan bahwa penggunaan pola stimulus respon bentuk lisan ini dapat 

meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Arab siswa. Peningkatan 

keterampilan berbicara siswa dibuktikan dengan perolehan nilai rata-rata pada 

siklus I yaitu 58,69 dan pada siklus II memperoleh nilai rata-rata 74,70. 

Relevansi penelitian Fajrin dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

adalah terletak pada peningkatan keterampilan berbicara yang ingin dicapai oleh 

peneliti. Persamaan penelitian ini terletak pada bahasa, memiliki persamaan yakni 

bahasa Arab. Sedangkan perbedaan terletak pada strategi yang dipakai. Penelitian 

ini menggunakan model muhadatsah yaumiyyah sedangkan penelitian Fajrin 

menggunakan pola stimulus respon.  

Ela Liana (2010) juga mengadakan penelitian untuk skripsinya yang 

berjudul Penerapan Model PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan 

Menyenangkan) untuk Peningkatan Keterampilan Berbicara  Bahasa Arab Bagi 

Siswa SMP Islam Sultan Agung 03 Kelas VIII C Kalinyamatan-Jepara Tahun 

Ajaran 2009/2010. Hal-hal yang melatarbelakangi penelitian Ela ini adalah (1) 
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Pengetahuan siswa tentang bahasa Arab masih rendah, (2) Minimnya kosakata 

bahasa Arab yang dimiliki siswa, (3) Dalam keterampilan membaca siswa juga 

masih ada yang belum bisa sama sekali atau belum bisa membedakan huruf 

hijaiyyah, (4) Siswa kurang ekspresif dalam berkomunikasi bahasa Arab, (5) 

Rendahnya keterampilan berbahasa Arab secara lisan, dan (6) Kurang adanya 

ketertarikan atau minat dan motivasi dalam belajar bahasa Arab. 

Ela merumuskam permasalahan dalam penelitiannya sebagai berikut : (1) 

Bagaimana penerapan model PAKEM yang akan diterapkan ? (2) Bagaimana 

manfaat yang dirasakan siswa setelah diterapan model PAKEM dalam 

pembelajaran ketrampilan berbicara bahasa Arab? 

Dalam penelitiannya menunjukkan adanya peningkatan, peningkatan 

tersebut dapat ditunjukkan dari nilai-nilai rata-rata kelas yang diperoleh siswa 

yaitu hasil keterampilan berbicara pada siklus II sebesar  76,38% dibandingkan 

dengan siklus I sebesar 65,54%. Jadi peningkatan keterampilan berbicara siswa 

melalui Model PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan) 

pada siklus II sebesar 27,68%. 

Persamaan penelitian Ela Liana dengan penelitian yang dilakukan peneliti 

terletak pada bahasa, memilik persamaan yakni bahasa Arab. Perbedaannya 

terletak pada strategi yang digunakan. Penelitian Ela menggunakan strategi Model 

PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan), sedangkan 

peneliti menggunakan model muhadatsah yaumiyyah. 
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 Dwi Astuti (2011) mengangkat permasalahan berbicara dengan judul 

―Penerapan Metode Langsung (At-Thoriqoh Al-Mubasyaroh) untuk meningkatkan 

Keterampilan berbicara bahasa Arab pada siswa Kelas VII G MTs Negeri Kendal 

Tahun Ajaran 2010/2012‖. dalam penelitian ini yang dilakukan di MTs Negeri 

Kendal yang mengkaji dari hasil penelitian Astuti menemukan banyak siswa yang 

belum terbiasa berbicara bahasa Arab Karena pengajaran lebih menekankan 

kepada gramatikal bahasa Arab bukan kemahiran berbicara.  

Astuti merumuskan permasalahan dalam penelitiannya sebagai berikut : 

(1) Bagaimana peningkatan keterampilan berbicara bahasa Arab setelah 

diterapkan metode langsung (at-thariqoh al-mubasyaroh)  pada  siswa kelas VII 

G MTs Negeri Kendal tahun ajaran 2010/2011? ? (2) Bagaimana respon dan 

minat belajar siswa kelas VII G MTs Negeri Kendal tahun ajaran 2010/2011 

setelah diterapkan metode langsung (at-thariqoh al-mubasyaroh)? 

Dari hasil penelitian Astuti menemukan banyak siswa yang belum terbiasa 

berbicara bahasa Arab sehingga Astuti tergugah untuk melakukan penelitian dan 

penawaran sebuah solusi baru melalui metode langsung. Pada siklus I meningkat 

16,74% serta pada siklus II meningkat menjadi 34,43%. 

 Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Astuti 

adalah terletak pada peningkatan keterampilan berbicara yang ingin disampaikan 

oleh peneliti. Persamaan penelitian ini terletak pada bahasa, memiliki persamaan 

yakni bahasa Arab. Sedangkan perbedaan terletak pada pendekatan yang dipakai. 
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Penelitian ini menggunakan model muhadatsah yaumiyyah sedangkan penelitian 

Dwi Astuti menggunakan metode langsung (At-Thoriqoh Al-Mubasyaroh).  

Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa sudah banyak penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan 

keterampilan siswa dalam berbicara bahasa Arab, dengan pendekatan, metode, 

serta teknik yang berbeda-beda. Dapat ditarik kesimpulan bahwa ada banyak cara 

yang dapat dipergunakan dalam rangka meningkatkan pembelajaran keterampilan 

berbicara bahasa Arab. Namun peneliti memfokuskan penelitian pada model 

muhadatsah yaumiyyah sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan 

berbicara bahasa Arab. 

2.2 Landasan Teori 

Konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup 

pengertian pembelajaran, pengertian bahasa Arab, pengertian pembelajaran 

bahasa Arab, pengertian kemampuan berbicara, keterampilan berbicara bahasa 

Arab, tujuan penguasaan keterampilan berbicara bahasa Arab, konsep muhadatsah 

yaumiyyah. 

2.2.1 Pengertian Pembelajaran 

Menurut Mahmud Ali Siman (dalam Gufron 2006:10), pengertian 

pembelajaran secara istilah adalah penyampain ilmu atau pengetahuan dari guru 

kepada siswa dengan metode atau teknik yang digunakan secara praktis dengan 

mengarahkan segala pikiran dan waktu untuk memperoleh ilmu dan pengetahuan. 

Menurut Tho`aimah (1989:45), pembelajaran atau pendidikan adalah jenis 

kegiatan atau aktivitas untuk memperoleh beberapa pengalaman belajar yang 
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disampaikan melalui materi atau ilmu tertentu, dan beberapa keterampilan serta 

arahan kepada siswa. 

Menurut Brown (dalam Suwarna 2002:20) pembelajaran adalah proses 

memperoleh atau mendapatkan pengetahuan tentang subjek atau keterampilan 

yang dipelajari, pengalaman, atau instruksi. 

Pada hakikatnya pembelajaran bahasa adalah belajar berkomunikasi. Dan 

pembelajaran bahasa Arab adalah segala kegiatan formal dimana siswa 

memperoleh pengalaman dan ilmu pengetahuan berupa keterampilan berbahasa 

tertentu, serta arahan yang konstruktif, seperti bahasa Arab dan budayanya. Oleh 

sebab itu, tujuan utama pembelajaran bahasa Arab diarahkan untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam berkomunikasi dengan bahasa Arab, baik secara lisan 

maupun tertulis (Depdiknas 2003:4). 

Dari uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa Pembelajaran adalah 

jenis kegiatan atau aktivitas untuk memperoleh beberapa pengalaman belajar yang 

disampaikan melalui materi atau ilmu tertentu, dan beberapa keterampilan serta 

arahan kepada siswa. 

2.2.2 Pengertian Bahasa Arab 

Menurut Ghillaby (2006:7), bahasa adalah kata-kata yang diungkapkan 

untuk tujuan tertentu dan bahasa itu berbagai ragam meskipun berbeda kata, tetapi 

tetap satu makna. 

Menurut Tho`aimah (1989:21), bahasa adalah kumpulan kode suara yang 

teratur dan diperkenalkan oleh seseorang dengan budaya tertentu dalam 
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ucapannya dengan tujuan mempererat komunikasi diantara sesama. Gillaby 

(2006:7) mengatakan bahwa bahasa Arab merupakan kata-kata yang diungkapkan 

dalam bahasa Arab dengan tujuan tertentu dan disampaikan secara lisan dan 

merupakan bahasa Al Quran, beberapa hadits, dan beberapa syair yang dibuat oleh 

orang-orang Arab. 

Menurut Ghufron (2006:12-13) Ada beberapa unsur-unsur bahasa Arab 

secara umum sebagai berikut.  

1. Unsur fonetik, meliputi lafal dan kata-kata 

2. Unsur semantik, meliputi huruf, kata, maupun kalimat. 

Adapun unsur-unsur berbahasa Arab diperinci menjadi ilmu fonologi, ilmu 

shorof dan nahwu, ilmu semantik, dan ilmu lahjah atau dialek. 

Menurut Tho`aimah (1998:32)secara umum bahasa Arab berbeda dengan 

bahasa lainnya, diantaranya sebagai berikut. 

1. Khusus amiyah Arab yang meliputi beberapa jenis kebahasan yang jauh 

berbeda dari bahasa resmi (fusha) meliputi kosakata, grammar, dan semantik. 

2. Khusus fusha, yang meliputi jenis kebahasaan yang belum digunakan secara 

umum diantara manusia. 

3. Amiyah-fusha, yaitu kombinasi dari beberapa kata, grammar, dan fonologi 

baik dari bahasa fusha atau amiyah, yang digunakan salah satunya atau 

mendekati antara keduanya. 
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Jadi bahasa Arab merupakan kata-kata yang diungkapkan dalam bahasa 

Arab dengan tujuan tertentu dan disampaikan secara lisan dan merupakan bahasa 

Al Quran, beberapa hadits, dan beberapa syair yang dibuat oleh orang-orang Arab. 

2.2.3 Pengertian Pembelajaran Bahasa Arab 

Menurut Tho’aimah (1889:45) pembelajaran adalah jenis kegiatan atau 

aktifitas untuk memperoleh beberapa pengalaman belajar yang disampaikan 

melalui materi atau ilmu tertentu, dan beberapa keterampilan serta arahan kepada 

siswa. Hal tersebut ditambahkan oleh Ali Siman dalam (Gufron, 2006:10), 

pengertian pembelajaran secara istilah adalah penyampaian ilmu atau pengetahuan 

dari guru kepada siswa dengan metode atau teknik yang digunakan secara praktis 

dengan mengarahkan segala pikiran dan waktu untuk memeperoleh ilmu dan 

pengetahuan. 

Pembelajaran bahasa Arab adalah segala kegiatan formal yang dilakukan 

siswa untuk memperoleh pengalaman berupa keterampilan berbahasa tertentu, 

serta arahan yang konstruktif, seperti bahasa Arab dan budayanya. 

Adapun pelajaran bahasa Arab di Indonesia diajarkan di sekolah-sekolah 

di bawah naungan Kementerian Agama mulai dari tingkat MI, MTs, dan MA 

maupun dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, diantaranya SMP-

SMA yang membuka kelas bahasa. 

Adapun tujuan dari pembelajaran bahasa di sekolah terutama di SMA, 

adalah agar siswa mampu mengungkapkan sendiri secara lisan atau tulisan dengan 

sempurna dan benar, dan memahami dari apa yang didengar ataupun yang dibaca 
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serta berperan aktif untuk berargumen tentang apa yang diminati atau apa yang  

telah diterimanya (Ar Rikaby 1998:23). 

Menurut Aziez (2000:23) Proses pembelajaran berbicara bahasa Arab akan 

lebih mudah jika siswa secara aktif terlibat dalam upaya-upaya untuk 

berkomunikasi. Dengan berkomunikasi siswa akan lebih mudah dalam menerima 

materi yang diajarkan. Menurut teori humanistik dalam pembelajaran bahasa, 

pengalaman siswa merupakan hal yang terpenting dan perkembangan kepribadian 

mereka serta penumbuhan perasaan positif dianggap penting dalam pembelajaran 

bahasa. 

Dari uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pembelajaran bahasa Arab 

adalah segala kegiatan formal yang dilakukan siswa untuk memperoleh 

pengalaman berupa keterampilan berbahasa tertentu, serta arahan yang 

konstruktif, seperti bahasa Arab dan budayanya. 

 

2.2.4 Pengertian Kemampuan Berbicara 

Kemampuan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi 

artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, 

menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Pendengar menerima informasi 

melalui rangkaian nada, tekanan, dan penempatan persendian. Jika komunikasi 

berlangsung secara tatap muka, ditambah lagi dengan gerak tangan dan air muka  

(mimik) pembicara (Mukti 1998:81). 
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Menurut Effendy (2009:139) Kemahiran berbicara merupakan salah satu 

jenis kemampuan berbahasa yang ingin dicapai dalam pengajaran bahasa modern 

termasuk bahasa Arab. Berbicara merupakan sarana utama untuk membina saling 

pengertian, komunikasi timbal balik, dengan menggunakan bahasa sebagai 

medianya.  

Tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi. Agar dapat 

menyampaikan informasi dengan efektif, sebaiknya pembicara betul-betul 

memahami isi pembicaraannya, disamping juga harus dapat mengevaluasi efek 

komunikasinya terhadap pendengar. Jadi, bukan hanya apa yang akan dibicarakan, 

tetapi bagaimana mengemukakannya. Hal ini menyangkut masalah bahasa dan 

pengucapan bunyi-bunyi bahasa tersebut. Yang dimaksud ucapan adalah seluruh 

kegiatan yang kita lakukan dalam memproduksi bunyi bahasa, yang meliputi 

artikulasi, yaitu bagaimana posisi alat bicara, seperti lidah, gigi, bibir, dan langit-

langit pada waktu kita membentuk bunyi, baik vokal maupun konsonan (Mukti 

1998:67 ). 

Untuk dapat menjadi pembicara yang baik, seorang pembicara selain harus 

memberikan kesan bahwa ia menguasai masalah yang dibicarakan, si pembicara 

juga harus memperlihatkan keberanian dan kegairahan. Selain itu pembicara harus 

berbicara dengan jelas dan tepat (Mukti 1998:81 ). 

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan kemahiran berbicara 

merupakan salah satu jenis kemampuan berbahasa dalam mengucapkan bunyi-

bunyi artikulasi atau mengucapkan kata-kata untuk mengekspresikan, 

menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan.  
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2.2.5 Keterampilan Berbicara Bahasa Arab 

Makruf (2009:23), mengemukakan bahwa keterampilan berbicara bahasa 

Arab terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu ucapan (الىطق) dan berbicara الحدث) ) ― 

Ucapan (الىطق)‖ merupakan keterampilan yang tidak banyak membutuhkan 

pemikiran dan penghayatan. Bentuk-bentuk dari ucapan ini dapat berupa 

mengulang apa yang diucapkan pengajar, membaca dengan kertas, atau 

menghafalkan nash yang ditulis maupun yang didengar. Sedangkan ― berbicara 

(الحدث )‖ merupakan keterampilan yang melibatkan minimal dua pihak, yaitu orang 

yang berbicara dan yang mendengar. Dengan demikian dalam keterampilan 

berbicara ini diperlukan keterlibatan fikiran dan perasaan sekaligus diperlukan 

keterampilan istima’ agar pembicaraan dapat berlangsung dengan lancar. 

Kemahiran berbicara merupakan salah satu jenis kemampuan berbahasa 

yang ingin dicapai dalam pengajaran bahasa modern termasuk bahasa Arab. 

Berbicara merupakan sarana utama untuk membina saling pengertian, komunikasi 

timbal balik, dengan menggunakan bahasa sebagai medianya (Effendy 2009:139). 

Berbicara adalah keterampilan menyampaikan pesan melalui bahasa lisan. Kaitan 

antara pesan dan bahasa lisan sebagai media penyampaian sangat erat. Pesan yang 

diterima oleh pendengar tidaklah dalam wujud asli, tetapi dalam bentuk bunyi 

bahasa. Pendengar kemudian mencoba mengalihkan pesan dalam bentuk bunyi 

bahasa itu menjadi bentuk semula (Tarigan 1997:34). Sehingga dalam berbicara 

sangat membutuhkan bahasa secara lisan dalam menyampaikan pesan atau 

maksud. 
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Berbicara identik dengan penggunaan bahasa secara lisan. Menurut 

Syafi’i (1996:33) keterampilan berbicara yaitu mampu memilih dan menata 

gagasan yang ingin disampaikan, menuangkannya ke dalam kode-kode 

kebahasaan sesuai dengan sistem bahasa yang digunakan, mampu memilih ragam 

bahasa sesuai dengan konteks komunikasi, dan mengucapkannya dengan intonasi, 

tekanan, nada, dan tempo yang tepat. Dan menurut Parera dan Amran (1996:10) 

berbicara merupakan satu komponen menyampaikan pesan dan amanat secara 

lisan.  Djiwandono (1996:68) mengatakan bahwa berbicara merupakan kegiatan 

berbahasa yang aktif dari seseorang pemakai bahasa yang menuntut prakarsa 

nyata dalam penggunaan bahasa untuk mengungkapkan diri secara lisan. 

Keterampilan berbicara menunjang keterampilan bahasa lainnya. 

Pembicara yang baik mampu memberikan contoh agar dapat ditiru oleh penyimak 

yang baik. Pembicara yang baik mampu memudahkan penyimak untuk 

menangkap pembicaraan yang disampaikan. Untuk menjadi pembicara yang baik 

terutama dalam bahasa kedua (bahasa Arab), seorang pembicara harus memberi 

kesan bahwa ia menguasai masalah yang akan dibicarakan maupun kosakata 

dalam bahasa Arab. Di samping itu pembicara harus memperlihatkan keberanian 

dan kegairahan, serta harus jelas dan tepat dalam berbicara. 

Berkaitan dengan hakikat keterampilan berbicara, ada dua hal yang 

sangat perlu kita pahami. Pertama bahwa bahasa adalah suatu sistem lambang 

bunyi yang diucapkan, dan kedua bahwa bahasa digunakan sebagai alat untuk 

berkomunikasi. Kenyataan bahwa hakikat bahasa itu adalah lambang bunyi yang 
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diucapkan menempatkan keterampilan berbicara sebagai keterampilan berbahasa 

yang utama. 

Ada beberapa konsep yang perlu difahami dalam hakikat keterampilan 

berbicara (Syafi’i 1996:33-35) yaitu sebagai berikut: 

1. Keterampilan berbicara adalah keterampilan yang sangat penting untuk 

berkomunikasi. 

 Komunikasi dapat berlangsung secara afektif dan efisien dengan 

menggunakan bahasa, sedangkan hakikat bahasa adalah ucapan. Proses  

berbicara. Untuk dapat berbicara dengan baik diperlukan keterampilan 

berbicara. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa keterampilan 

berbicara adalah wujud komunikasi yang utama.  

2. Keterampilan berbicara adalah suatu proses yang kreatif 

   Setiap peristiwa komunikasi dengan keterampilan berbicara tentu 

melibatkan pembicara dan pendengar yang berada dalam situasi yang aktif 

dan kreatif.  

3. Keterampilan berbicara adalah hasil proses belajar 

  Keterampilan berbicara yang baik dapat dikuasai melalui proses belajar 

dan berlatih secara teratur. Untuk itu diperlukan perencanaan pengajaran 

yang baik yang disusun berdasarkan kurikulum yang digunakan.  

4. Keterampilan berbicara sebagai media untuk memeprluas wawasan 

  Keterampilan berbicara juga merupakan media untuk memperluas 

pengetahuan dan wawasan siswa dalam berbagai bidang kehidupan. 

Banyak sekali butir-butir pembelajaran dalam kurikulum yang dapat 

 

 



45 
 

 

digunakan untuk memperluas pengetahuan dan wawasan siswa dengan 

menggunakan keterampilan berbicara.   

5. Keterampilan berbicara dapat dikembangkan dengan berbagai topik. 

Untuk mengembangkan keterampilan berbicara ini siswa perlu dirangsang 

dengan berbagai topik yang memungkinkan mereka berbicara. Dalam hal 

ini kiranya baik sekali bila pembelajaran dan pelatihan keterampilan 

berbicara ini mengambil topik dari bidang studi atau mata pelajaran yang 

lain. 

Dari uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa keterampilan berbicara 

bahasa Arab merupakan kemampuan mengungkapkan pendapat atau pikiran dan 

perasaan (pesan) dalam bahasa Arab kepada seseorang atau kelompok secara 

lisan, baik secara berhadapan ataupun dengan jarak jauh sebagai sebuah bentuk 

tingkah laku sosial. Dari pengertian tersebut paling tidak ada empat komponen 

yang ada dalam melakukan perbuatan berbicara, yaitu: (1) pembicara, (2) 

penerima pesan (pendengar), (3) isi pesan (massage), (4) media yang disebut 

bahasa. 

2.2.6 Tujuan Penguasaan Keterampilan Berbicara Bahasa Arab 

 Menurut Utari (1999:172) tujuan penguasaan keterampilan berbicara 

diantaranya terdiri dari; pertama, untuk menyampaikan pesan kepada orang, yakni 

untuk mampu berkomunikasi mengenai suatu dalam bahasa. Kedua, adalah 

menyampaikan pesan kepada orang lain dalam cara yang sosial dapat diterima. 

Tujuan pertama dapat dicapai dengan aktifitas-aktifitas yang boleh disebut kinerja 
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komunikatif, sedangkan tujuan kedua dengan latihan-latihan untuk 

mengembangkan kemampuan komunikatif. 

Dengan memperhatikan orang lain ketika berbicara, kita dapat 

mengidentifikasi apa tujuan mereka berbicara. Menurut Tarigan (1998:37) tujuan 

berbicara biasanya dapat dibedakan atas lima (5) macam, yakni: (1) menghibur, 

(2) menginformasikan, (3) menstimulasi, (4) meyakinkan dan (5) menggerakkan. 

Berbicara dengan tujuan menghibur yaitu ketika pembicara menarik perhatian 

pendengar dengan berbagai cara seperti humor, spontanitas, kisah-kisah jenaka 

dan sebagainya. Tujuan berbicara untuk menghibur biasanya dilakukan oleh 

pelawak, pembawa acara, penghibur dan sejenisnya. Suasana pembicaraan pun 

biasanya santai, rileks, penuh canda dan menyenangkan. 

Sedangkan berbicara untuk menginformasikan dilaksanakan bila seseorang 

ingin: 1) menjelaskan suatu proses, 2) menguraikan, menfsirkan 

menginterpretasikan suatu hal, 3) memberi, menyebarkan atau menemukan 

pengetahuan, dan 4) menjelaskan kaitan, hubungan, relasi antar benda, hal atau 

peristiwa. 

Berbicara untuk tujuan meyakinkan ialah meyakinkan pendengarnya akan 

sesuatu. Melalui pembicaraan yang meyakinkan, sikap pendengar dapat diubah, 

misalnya dari sikap menolak menjadi sikap menerima. Misalnya bila seseorang 

atau sekelompok orang tidak menyetujui suatu rencana, pendapat, atau putusan 

orang lain, maka orang atau kelompok tersebut perlu diyakinkan bahwa sikap 

mereka tidak benar. Melalui pembicara yang terampil dan disertai dengan bukti, 
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fakta, contoh dan ilustrasi yang mengena, sikap itu dapat diubah dari tidak setuju 

menjadi setuju. 

 Menurut Anshor (2008:8) tujuan pembelajaran keterampilan berbicara 

bahasa Arab sebagai berikut : 

1. Siswa dapat melengkapi materi hiwar dengan kata-kata yang sesuai. 

2. Siswa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kandungan hiwar. 

3. Siswa dapat memilih kata-kata yang tepat untuk melengkapi kalimat-

kalimat yang disediakan yang berhubungan dengan hiwar. 

4. Siswa dapat memilih suatu kata yang maknanya berbeda dengan tiga kata 

lainnya. 

Kemudian berbicara untuk menggerakkan yaitu berbicara dengan tujuan 

membuat pendengar berbuat, bertindak atau beraksi seperti yang dikehendaki 

pembicara. Tujuan menggerakkan ini merupakan kelanjutan pertumbuhan atau 

perkembangan berbicara untuk meyakinkan. Dalam berbicara untuk 

menggerakkan diperlukan pembicara yang berwibawa, panutan atau tokoh idola 

masyarakat. Dengan kecakapan berbicara, kemampuan membakar emosi dan 

pintar memanfaatkan situasi, pembicara dapat mengerakkan pendengarnya. 

Misalnya Bung Tomo dapat membakar semangat dan emosi para pemuda di 

Surabaya, sehingga mereka berani mati mempertahankan tanah air dengan 

menyerang penjajah di kota Surabaya tanggal 10 November 1945 (Tarigan 

1998:38-39). 
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Menurut Ahmad (1979:214-215) tujuan dari  kegiatan berbicara atau 

ekspresi lisan (ta’bir syafawi) adalah sebagai berikut: 

1. Menjadikan siswa mampu melakukan berbagai aktivitas berbahasa 

yang menjadi kebutuhan masyarakat meliputi percakapan, diskusi, dan 

surat menyurat. 

2. Mengembangkan siswa secara luas kemampuan siswa dalam 

mengungkapkan gagasan dengan indah dan penuh kreativitas. 

3. Membiasakan siswa berfikir logis dan runtut serta mampu 

menyampaikan gagasannya dengan baik ditandai dengan saling 

terkaitnya pokok-pokok pikiran dengan jelas. 

4. Menjadikan siswa mampu mengungkapkan pikiran, gagasan, dan 

perasaan dan menyampaikannya dengan jelas kepada orang lain.  

5. Melatih siswa berbicara dengan lancar pada setiap keadaan sesuai 

situasi dan kondisi. 

6. Membantu siswa mampu berimprovisasi dalam berbicara pada 

berbagai situasi dan kondisi hemat lembaga bentuk ungkapan seperti 

soal dan jawab, percakapan umum, makalah, resume/simpulan, dari 

beberapa penyaji. 

 

Dari uraian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa tujuan penguasaan 

keterampilan berbicara bahasa Arab adalah sebagai berikut : 1. Untuk 

menyampaikan pesan kepada orang lain, yakni untuk mampu berkomunikasi 

mengenai suatu dalam bahasa, 2. Untuk menyampaikan pesan kepada orang lain 

dalam cara yang sosial dapat diterima. 

2.2.7 Konsep Muhadatsah Yaumiyyah 

Konsep dasar muhadatsah yaumiyyah adalah percakapan, Percakapan 

merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang sangat penting dimiliki oleh 

siswa yang belajar bahasa asing. Anggapan yang menyatakan bahwa percakapan 

merupakan keterampilan yang sulit dimiliki baik itu oleh guru maupun siswa 

sampai saat ini masih sering dialami. Hal ini dikarenakan dalam praktiknya, 
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keterampilan berbicara di sekolah hanya menerapkan sebatas teorinya saja, sedang 

pelaksanaan dan praktiknya masih kurang. 

Percakapan termasuk keterampilan yang dianggap sulit dan jarang 

dilakukan oleh para siswa. Untuk itu percakapan dalam pembelajaran sebaiknya 

diterapkan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan para siswa agar lebih aktif dan 

kreatif. Selain itu juga dalam proses pembelajarannya tidak monoton dan 

membosankan. 

Percakapan yaitu suatu proses pengiriman dan penerimaan pesan antara 

dua orang atau lebih dengan menggunakan bahasa lisan, yang secara langsung 

atau tidak langsung mempunyai efek terhadap salah satu atau kedua belah pihak 

partisipan (Sujanto 1998:190 ). 

Dalam peristiwa percakapan, paling tidak ada dua pertisipan, dan dalam 

hal itu baik sumber pengiriman pesan maupun penerima pesan berfungsi ganda. 

Sumber pengirim berfungsi sebagai penerima balikan atau tanggapan yang berasal 

dari penerima. Sebaliknya tanggapan itu merupakan pesan balikan yang dikirim 

oleh penerima yang berubah fungsi sebagai sumber (Sujanto. MS 1998:191 ). 

Menurut Sujanto (1998:190) dari definisi dan model komunikasi ada lima 

komponen, yaitu : 

1. Siapa : dalam peristiwa komunikasi berfungsi sebagai pengirim berita atau 

sumber berita. 

2. Mengatakan apa: menyatakan suatu proses sekaligus obyek yang 

dikirimkan, yaitu pesan. 
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3. Dengan media apa: menyatakan bahwa pesan itu dari sumbernya bergerak 

ke arah penerima melalui sesuatu yang mengantarkan atau media yang 

dapat ditangkap atau dipersepsikan oleh penerima. 

4. Ditujukan kepada siswa: menyatakan proses gerakan, sekaligus 

menyatakan sasaran atau penerima pesan. 

5. Efek yang ditimbulkan: menyatakan, bahwa pesan itu mempunyai makna, 

yang secara langsung dapat berpengaruh terhadap si penerima, baik 

bersifat kognitif, afektif maupun psikomotorik, pengaruh langsung itu 

berupa tanggapan yang diberikan secara langsung, sedangkan pengaruh 

tidak langsung terjadi sesudah berakhirnya proses komunikasi. 

 

Menurut Anshor (2009:55) Metode muhadatsah yaitu cara menyajikan 

bahan pelajaran bahasa Arab melalui percakapan, dalam percakapan itu dapat 

terjadi antara guru dengan murid atau antara murid dengan murid, sehingga dapat 

memperkaya perbendaharaan kata-kata.adapun tujuan pengajaran muhadatsah 

adalah sebagai berikut : 

a) Melatih lidah anak didik agar terbiasa dan fasih bercakap-cakap 

(berbicara) dalam bahasa Arab. 

b) Terampil berbicara dalam bahasa Arab mengenai kejadian apa saja dalam 

masyarakat dan dunia internasional apa yang ia ketahui. 

c) Mampu menterjemahkan percakapan orang lain lewat telepon, radio, 

televise, dan lain-lain. 
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d) Menumbuhkan rasa cinta dan menyenangi bahasa Arab dan al-Quran, 

sehingga timbul kemauan untuk belajar dan memahaminya. 

Pelajaran muhadatsah merupakan pelajaran bahasa Arab yang pertama 

kali diberikan. Percakapan hendaklah dimulai dari hal yang sederhana atau 

barang/perkakas yang sudah biasa dilihat oleh siswa setiap hari. Misalnya, 

perkakas sekolah, perkakas rumah tangga dan sebagainya. Atau bisa juga 

pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh siswa, misalnya duduk, berdiri, minum dan 

sebagainya (Anshor 2009:56) 

Muhadatsah yaumiyyah yang akan diterapkan oleh peneliti pada siswa 

kelas X.10 MAN 01 kota Magelang yaitu dengan cara menerapkan kegiatan 

berupa percakapan bahasa Arab antar siswa sebelum memasuki proses 

pembelajaran. Percakapan tersebut akan disesuaikan dengan materi yang akan 

dipelajari pada proses pembelajaran yang akan berlangsung. Kegiatan muhadatsah 

yaumiyyah ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kemampuan siswa 

dalam berbicara bahasa Arab dan memberikan stimulus terhadap materi yang akan 

diajarkan. 

Langkah-langkah guru dalam muhadatsah yaumiyyah : 

1. Guru mengkondisikan siswa di dalam kelas 

2. Guru membuka pelajaran dengan salam 

3. Guru menarik perhatian awal siswa dengan sapaan-sapaan 

4. Guru menyuruh siswa untuk mempersiapkan hiwar sederhana 
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5. Guru menyuruh siswa untuk hiwar di tengah kelas secara berpasangan dan 

berbaris 

6. Guru memperhatikan siswa yang sedang mempraktikkan hiwar.  

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbicara 

bahasa Arab dengan model muhadatsah yaumiyyah dapat membantu 

meningkatkan kemampuan siswa dalam berbicara bahasa Arab dan memberikan 

stimulus terhadap materi yang akan diajarkan. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa dalam Penerapan 

Model Muhadatsah Yaumiyyah untuk meningkatkan Kemahiran Berbicara Bahasa 

Arab Siswa Kelas X MAN 01 kota Magelang  terdapat beberapa hal menarik 

yang patut untuk dijadikan penelitian. Hal menarik tersebut berisi tentang 

informasi dan persoalan-persoalan apa saja yang terjadi dan kemudian akan 

dibahas dalam penelitian selanjutnya.                                        

Penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif dan metode kuantitatif. 

Jenis penelitian kualitatif adalah data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu 

data primer dan data sekuder. Data perimer adalah data dalam bentuk verbal 

atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang 

dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya. Dalam hal ini adalah subjek 

penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Data 

sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, 

catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain), foto-foto, film, rekaman video, benda-

benda,  dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer (Arikunto 2010:21).  

Sedangkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menampilkan 

data dalam angka dan data dianalisis dengan teknik statistik. Kemudian  
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penelitian ini menggunakan desain penelitian tindakan kelas (PTK), yaitu 

penelitian yang dilakukan di dalam kelas. Penelitian tindakan kelas dapat 

memperoleh manfaat praktis berupa perbaikan dalam permasalahan belajar 

siswa dan kesulitan guru dalam pembelajaran. Penelitian tindakan kelas (PTK) 

merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan yang sengaja dimunculkan dan 

terjadi dalam sebuah kelas  

Penelitian ini merupakan kegiatan pemecahan masalah yang terdiri dari 

empat komponen pokok yaitu: Perencanaan (Planning), Tindakan (Acting), 

Pengamatan (Observing), Refleksi (Reflecting). Hubungan keempat komponen 

tersebut menunjukkan kegiatan berkelanjutan berulang (siklus). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian tindakan 

kelas (Classroom Action Research) yang dirancang dalam dua siklus, berikut ini 

bagan siklus dan keterangan dalam siklus I dan siklus II : 

Gambar  3.1 Tahapan dalam penelitian tindakan kelas 

(Arikunto, 2010:137) 
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Siklus I 

Perencanaan = Menyusun RPP, Silabus, modul lembar tes dan non tes dengan 

menerapkan model muhadatsah yaumiyyah 

Pelaksanaan = Dilaksanakan dalam waktu 2x45 menit 

Pengamatan = Mengamati perilaku siswa selama proses pembelajaran 

Refleksi       = Hasil pembelajaran selama siklus I 

Siklus II 

Perencanaan = Menyusun RPP, Silabus, modul lembar tes dan non tes dengan 

menerapkan model muhadatsah yaumiyyah 

Pelaksanaan = Dilaksanakan dalam waktu 2x45 menit 

Pengamatan = Mengamati perilaku siswa selama proses pembelajaran 

Refleksi       = Hasil pembelajaran selama siklus II 

3.1.1 Prosedur Penelitian Siklus I 

3.1.1.1 Perencanaan 

Perencanaan tindakan adalah tindak lanjut dari observasi awal serta 

bagaimana cara memecahkan persoalan pembelajaran di kelas X.10 MAN 01 kota 

Magelang tersebut. Hal ini kemudian diterapkan dalam rencana penelitian 

tindakan kelas dengan membentuk sebuah pengajaran melalui model muhadatsah 

pengamatan 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

yaumiyyah. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) disusun dengan 

memperhatikan : standar  kompetensi, kompetensi dasar,  indikator, tujuan 

pembelajaran, materi pokok, metode pembelajaran, langkah-langkah 

pembelajaran, sumber belajar /alat/ bahan,  media pembelajaran, dan penilaian. 

Langkah proses perencanaan ini antara lain : (1) menyusun Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) keterampilan berbicara bahasa Arab melalui 

model muhadatsah yaumiyyah (2) menyiapkan materi yang akan diajarkan dan 

memilih jenis materi yang menarik berkaitan dengan peningkatan keterampilan 

berbicara bahasa Arab agar siswa berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran 

(3) menyusun instrumen yang akan digunakan, antara lain: pedoman wawancara, 

pedoman observasi, angket dan mempersiapkan bentuk evaluasi untuk menguji 

peningkatan keterampilan berbicara bahasa Arab siswa. (4) menyiapkan alat 

dokumentasi untuk mengambil gambar proses kegiatan pembelajaran, dan (5) 

menyiapkan lembar penilaian peningkatan keterampilan berbicara bahasa Arab 

siswa. 

3.1.1.2 Tindakan 

Tindakan merupakan pelaksanaan dari perencanaan yang telah 

dipersiapkan peneliti. Proses tindakan dalam penelitian ini meliputi muhadatsah 

yaumiyyah, pendahuluan, tahap inti, dan penutup. 

Dalam tahap muhadatsah yaumiyyah, peneliti mengkondisikan siswa agar 

siap melaksanakan proses pembelajaran. Tahap persiapan ini berupa kegiatan guru 

membuka pelajaran dengan salam dan doa, menyapa siswa menggunakan kalimat 
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sapaan bahasa Arab, menanyakan keadaan siswa menggunakan bahasa Arab 

untuk memancing siswa aktif sejak awal dalam proses pembelajaran keterampilan 

berbicara bahasa Arab, peneliti mengkondisikan siswa untuk mempersiapkan 

hiwar sederhana, kemudian menyuruh siswa untuk hiwar di tengah kelas secara 

berpasangan dan berbaris.  

Dalam tahap pendahuluan, peneliti mengemukakan manfaat dan tujuan 

pembelajaran agar siswa tertarik dengan materi yang akan diajarkan dan memiliki 

motivasi dalam pembelajaran berbicara bahasa Arab.  

Setelah siswa terkondisi, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 

kecil yang beranggotakan kurang lebih 4 orang, kelompok ini nantinya akan 

bekerjasama dalam pembelajaran berbicara bahasa Arab. Peneliti menampilkan 

kosakata baru dalam bentuk slide untuk kemudian dilafalkan, lalu siswa 

menirukan pelafalan peneliti secara bersama-sama. Selanjutnya, masing-masing 

kelompok mengirimkan delegasinya untuk mengecek secara lisan kosakata yang 

telah dikuasai. Peneliti juga memperkenalkan struktur kalimat baru yang akan 

dipergunakan dalam materi hiwar kemudian tiap-tiap kelompok mengirimkan 

sepasang perwakilan untuk bertanya jawab menggunakan struktur kalimat baru 

yang telah dipelajari. Akhirnya, siswa secara berpasangan mempraktikkan hiwar 

setelah memperoleh kosakata baru dan memahami struktur kalimat baru. 

Dalam praktik hiwar, guru membimbing siswa maju ke depan kelas untuk 

menerapkan pembelajaran secara aktif dalam berbicara di depan kelas mengenai 

materi yang telah diajarkan, kemudian siswa yang telah ditunjuk oleh guru 
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tersebut menunjuk teman yang dipilih untuk maju ke depan kelas seusai siswa 

yang telah maju ke depan kelas tersebut, dan terjadi proses tanya-jawab secara 

aktif antar siswa agar terjadi kompetisi dalam proses pembelajaran keterampilan 

berbicara bahasa Arab. 

Pada tahap penutup, peneliti memberikan pertanyan lisan kepada siswa 

lalu peneliti bersama siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah 

berlangsung dan siswa diminta mempelajari kembali materi yang telah diajarkan. 

Peneliti juga memberikan kesempatan bagi siswa yang ingin bertanya. Kemudian 

melaksanakan post test dan terakhir peneliti memberikan motivasi kepada seluruh 

siswa agar tetap bersemangat belajar dan berlatih berbicara bahasa Arab. 

Pada akhir pertemuan, guru membagikan angket untuk diisi oleh para 

siswa, dan dilanjutkan dengan wawancara kepada beberapa siswa agar diperoleh 

data nontes. 

3.1.1.3 Observasi/Pengamatan 

 Pengamatan dilaksanakan pada saat proses belajar mengajar berlangsung. 

Dalam pengamatan ini peneliti dibantu oleh observer. Para observer adalah 

mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab Universitas Negeri Semarang. 

Sehingga dinilai mampu mengukur minat dan respon  siswa dalam pembelajaran 

berbicara bahasa Arab. Adapun nama-nama observer yang terlibat dalam 

penelitian ini adalah : 

 



38 
 

 

 

Tabel 3.1 Nama-nama Observer dalam Siklus I 

No. Nama Observer Status 

1. Sirojul Fatah Guru 

2. Hanif Luthfi Mahasiswa 

3. Hisyam Hilmi Mahasiswa 

Adapun hal-hal yang diamati meliputi: a) kesiapan siswa, b) antusiasme 

siswa, c) perhatian siswa terhadap arahan dan instruksi guru selama pembelajaran 

berlangsung, d) keaktifan siswa, e) respon siswa berbentuk semangat, tanggapan, 

komentar dan pertanyaan) dan f) kemudahan siswa dari materi yang diajarkan, g) 

keberanian siswa dalam berbicara bahasa Arab. 

3.1.1.4 Refleksi 

Refleksi dilakukan untuk mengevaluasi atau menilai hasil pembelajaran 

yang sudah berlangsung pada siklus I. Hasil refleksi siklus I ini sebagai landasan 

dalam pembelajaran siklus II. Dan target batas ketuntasan minimal siswa adalah 

70. Apabila pada siklus I siswa belum mendapat nilai 70 maka perlu diadakan 

perbaikan perencanaan pada siklus II. Dengan harapan nilai pada siklus II akan 

meningkat.  

3.1.2 Prosedur Penelitian Siklus II 

Sama halnya dengan prosedur penelitian pada siklus I di siklus II ini juga 

terdiri atas empat tahapan, yaitu : perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 
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3.1.2.1 Perencanaan 

Apabila hasil refleksi pada siklus I belum sesuai dengan yang ditargetkan, 

maka perlu adanya tindakan sebagai tindak lanjut dari tindakan siklus I. Kegiatan 

yang dilakukan pada tahap ini meliputi : (1) Menyusun perbaikan rencana 

pembelajaran, (2) Menyusun perbaikan materi berbicara bahasa Arab serta 

perbaikan media, (3) Menyusun perbaikan instrumen penelitian berupa lembar 

wawancara, lembar observasi, lembar angket dan memperbaiki soal untuk 

menguji peningkatan keterampilan berbicara bahasa Arab siswa, dan (4) 

Menyusun kembali dokumentasi. 

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

menjawab pertanyaan dengan tingkat kesulitan yang tergolong mudah dan sedang, 

maka pada siklus II pertemuan pertama ini disajikan soal dengan tingkat kesulitan 

yang tergolong sulit.  

3.1.2.2 Tindakan 

Tindakan- tindakan yang dilakukan dalam siklus II berupa pelaksanaan 

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

memfokuskan pada hal pokok dan yang lebih kompleks. Tindakan yang dilakukan 

dalam siklus II ini meliputi muhadatsah yaumiyyah, pendahuluan, tahap inti, dan 

penutup. 

Dalam tahap muhadatsah yaumiyyah, peneliti mengkondisikan siswa agar 
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siap melaksanakan proses pembelajaran. Tahap persiapan ini berupa kegiatan guru 

membuka pelajaran dengan salam dan doa, menyapa siswa menggunakan kalimat 

sapaan bahasa Arab, menanyakan keadaan siswa menggunakan bahasa Arab 

untuk memancing siswa aktif sejak awal dalam proses pembelajaran keterampilan 

berbicara bahasa Arab, peneliti mengkondisikan siswa untuk mempersiapkan 

hiwar sederhana, kemudian menyuruh siswa untuk hiwar di tengah kelas secara 

berpasangan dan berbaris.  

Dalam tahap pendahuluan, peneliti mengemukakan manfaat dan tujuan 

pembelajaran agar siswa tertarik dengan materi yang akan diajarkan dan memiliki 

motivasi dalam pembelajaran berbicara bahasa Arab.  

Setelah siswa terkondisi, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok 

kecil yang beranggotakan kurang lebih 4 orang, kelompok ini nantinya akan 

bekerjasama dalam pembelajaran berbicara bahasa Arab. Peneliti menampilkan 

kosakata baru dalam bentuk slide untuk kemudian dilafalkan, lalu siswa 

menirukan pelafalan peneliti secara bersama-sama. Selanjutnya, masing-masing 

kelompok mengirimkan delegasinya untuk mengecek secara lisan kosakata yang 

telah dikuasai. Peneliti juga memperkenalkan struktur kalimat baru yang akan 

dipergunakan dalam materi hiwar kemudian tiap-tiap kelompok mengirimkan 

sepasang perwakilan untuk bertanya jawab menggunakan struktur kalimat baru 

yang telah dipelajari. Akhirnya, siswa secara berpasangan mempraktikkan hiwar 

setelah memperoleh kosakata baru dan memahami struktur kalimat baru. 

Dalam praktik hiwar, guru membimbing siswa maju ke depan kelas untuk 
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menerapkan pembelajaran secara aktif dalam berbicara di depan kelas mengenai 

materi yang telah diajarkan, kemudian siswa yang telah ditunjuk oleh guru 

tersebut menunjuk teman yang dipilih untuk maju ke depan kelas seusai siswa 

yang telah maju ke depan kelas tersebut, dan terjadi proses tanya-jawab secara 

aktif antar siswa agar terjadi kompetisi dalam proses pembelajaran keterampilan 

berbicara bahasa Arab.Terakhir peneliti melaksanakan permainan bahasa sebagai 

penyegar pembelajaran berbicara bahasa Arab. Tak lupa peneliti mendorong siswa 

untuk berlatih berbicara yang diberikan oleh peneliti. 

Pada tahap penutup, peneliti menjelaskan pada siswa tentang cara berlatih 

mandiri berbicara bahasa Arab. Peneliti juga mendorong siswa untuk selalu 

berlatih berbicara bahasa Arab. Kemudian peneliti memberikan tes lisan kepada 

siswa. Dan terakhir peneliti membimbing dan mengarahkan siswa dalam 

menjawab pertanyaan secara langsung. 

Pada akhir pertemuan, guru membagikan angket untuk diisi oleh para 

siswa, dan dilanjutkan dengan wawancara kepada beberapa siswa agar diperoleh 

data nontes. 

3.1.2.3 Observasi/Pengamatan 

 Seperti dalam siklus I, Dalam pengamatan ini, peneliti dibantu oleh 

observer. Para observer adalah mahasiswa program studi pendidkan bahasa Arab 

Universitas Negeri Semarang. Sehingga dinilai mampu mengukur minat dan 

respon dalam pembelajaran berbicara bahasa Arab. Adapun nama-nama observer 

yang terlibat dalam penelitian ini adalah: 
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Tabel 3.2 Nama-nama Observer dalam Siklus II 

No. Nama Observer Status 

1. Sirojul Fatah Guru 

2. Hanif Luthfi Mahasiswa 

3. Hisyam Hilmi Mahasiswa 

Pengamatan difokuskan pada kegiatan siswa selama proses belajar 

mengajar berlangsung. Pengamatan ini dilakukan dari awal sampai akhir proses 

pembelajaran, meliputi: a) kesiapan siswa, b) antusiasme siswa, c) perhatian siswa 

terhadap arahan dan instruksi guru selama pembelajaran berlangsung, d) keaktifan 

siswa, e) respon siswa berbentuk semangat, tanggapan, komentar dan pertanyaan) 

dan f) kemudahan siswa dari materi yang diajarkan, g) keberanian siswa dalam 

berbicara bahasa Arab. 

3.1.2.4 Evaluasi atau Refleksi akhir 

Setelah selesai pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab, peneliti 

memberikan tes yang telah disiapkan. 

Tahap akhir kegiatan siklus II ini, hasil observasi, hasil angket, hasil 

wawancara, dan hasil tes siklus II kemudian dianalisis untuk mengetahui 

kemajuan-kemajuan yang dicapai selama proses pembelajaran. 

Dari hasil wawancara, observasi, angket dan hasil tes siklus II ini, 

kemudian dilakukan perbandingan dengan hasil siklus I dalam hal pencapaian 

skor maupun ketuntasan hasil belajar. 
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3.2       Subjek, Tempat, dan Waktu Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X.10 MAN 01 Kota 

Magelang tahun ajaran 2012/2013. Jumlah peserta didik dari kelas X.2 adalah 34 

peserta didik, yang terdiri dari 14 peserta didik laki-laki dan 20 peserta didik 

perempuan. 

Alasan dipilihnya subjek penelitian di atas adalah karena berdasarkan 

pengamatan peneliti, siswa kelas X.10 MAN 01 Kota Magelang lebih banyak 

mengalami kesulitan dalam pembelajaran bahasa Arab terutama dalam berbicara 

bahasa Arab. Hal ini terlihat dari hasil belajar berbicara siswa yang rendah. 

Sehingga diharapkan dengan penerapan model muhadatsah yaumiyyah dapat 

meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Arab siswa dibanding dengan 

sebelum menggunakan model muhadatsah yaumiyyah. Selain itu, siswa kelas X 

memerlukan dasar berbicara yang mantap untuk pembelajaran berbicara bahasa 

Arab selanjutnya. 

Lokasi penelitian tindakan kelas yang dilakukan peneliti adalah MAN 01 

Kota Magelang, Jln. Raya Payaman Nomor 01 Magelang. 

Waktu penelitian tindakan kelas yang dilakukan peneliti dimulai dari 

tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 05 April 2013. 

3.3 Variabel Penelitian 
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Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian (Arikunto, 2006:118).  

Hubungan variabel dalam  penelitian meliputi variabel bebas dan variabel 

terikat. 

3.3.1 Variabel bebas 

Menurut Huda (dalam Ainin 2007: 29) variabel bebas adalah 

(Independent Variable / X) adalah variabel yang dapat diamati dan dinilai sebagai  

penyebab (determinan) dari suatu tingkah laku,  menurut Ibnu (dalam Ainin 2007: 

29)  variabel bebas adalah variabel yang diduga sebagai sebab munculnya variabel 

yang lain, yakni variabel terikat.  Variabel yang mempengaruhi disebut variabel 

penyebab dinamakan variabel bebas (Arikunto 2006). Didalam penelitian ini, 

penerapan model muhadatsah yaumiyyah sebagai variabel bebas untuk pelajaran 

bahasa Arab pada MAN 01 Kota Magelang.  

3.3.2. Variabel Terikat 

Variabel terikat (Depent Variable / Y) adalah variabel yang dipengaruhi 

oleh variabel bebas (Arikunto 2002 : 119). Sedangkan menurut Ubaidat (dalam 

Ainin 2007: 30)  Variabel terikat adalah suatu variabel yang diakibatkan oleh 

variabel bebas.  Menurut Ibnu (dalam Ainin 2007: 30)  variabel terikat ini juga 

disebut variabel respon atau output, sebagai variabel respon berarti variabel ini 

muncul sebagai akibat dari manipulasi suatu variabel bebas.  
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Variabel terikat dalam penelitian ini adalah : kemampuan berbicara 

bahasa Arab siswa agar kreatifitas keterampilan berbicara bahasa Arab dapat 

meningkat. Keterampilan berbicara bahasa Arab adalah kegiatan memaparkan 

dengan berkomunikasi aktif baik dalam kalimat sapaan ataupun dalam menggali 

gagasan dengan menggunakan bahasa Arab dalam bentuk lisan. Keterampilan 

bahasa Arab yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah keterampilan siswa 

dalam menggali gagasan dan daya kreasi siswa mengembangkan kosa kata bahasa 

Arab dalam berkomunikasi bahasa dengan penerapan model muhadatsah 

yaumiyyah, dapat diketahui dengan meningkatnya hasil keterampilan dalam 

berkomunikasi bahasa Arab dan mengembangkan gagasan bahasa secara lisan dan 

spontan selama proses pembelajaran berlangsung. Berikut gambar hubungan antar 

variabel bebas dengan variabel terikat. 

penerapan model keterampilan 

                                                                                 berbicara bahasa arab 

muhadatsah yaumiyyah 

 

3.4  Instrumen Penelitian 

3.4.1 Silabus 

Silabus adalah merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang 

kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. Silabus 

harus menjawab permasalah : kompetensi yang akan dikembangkan pada siswa, 

cara mengembangkan, cara mengetahui pencapaian kompetensi dari siswa. Tujuan 

Variable independen/bebas 

Penerapan model 

muhadatsah yaumiyyah 

Keterampilan  

berbicara bahasa Arab 

Variable Dependen/Terikat 
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dari penyusunan silabus ini adalah membantu guru dalam menjabarkan 

kompetensi dasar menjadi perencanaan belajar mengajar. Komponen silabus : 

kompetensi dasar,  indikator, materi pokok dan sub materi pokok, pengalaman 

belajar, sumber pembelajaran, alokasi waktu, dan penilaian/evaluasi.  

Proses penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus. Tiap 

siklus terdiri atas dua pertemuan. Setiap pertemuan standar kompetensi yang 

digunakan sama akan tetapi  kompetensi dasar  dan indikator  yang digunakan 

pada setiap pertemuan berbeda seperti yang ada dalam tabel berikut ini: (Lihat 

lampiran 1.) 

Tabel 3.3 : Komponen Silabus 

No Pertemuan Standar Kompetensi Kompetensi Dasar Indikator 

1 I BERBICARA/KALAM 
(mengungkapkan secara lisan 
dalam bentuk paparan atau 
dialog sederhana tentang tema 
tertentu). 

 

Siswa mampu menyampaikan 
gagasan dalam bentuk paparan 
dan dialog secara lisan tentang  

 dengan struktur kalimat املهنة

العطف حروف  

1. Melafalkan kosakata 
seputar materi tentang 
profesi. 

2. Membuat kalimat 
sederhana tentang 
profesi yang berstrutur 

 .حروف العطف

3. Mempraktekkan hiwar 
sesuai dengan teks 
tentang profesi secara 
berpasangan. 

4. Melafalkan wacana 
muhadatsah profesi 
dengan berani dan 
percaya diri secara 
benar 

2 II BERBICARA/KALAM 
(mengungkapkan secara lisan 
dalam bentuk paparan atau 
dialog sederhana tentang tema 
tertentu). 

Siswa mampu menyampaikan 
gagasan atau ide tentang materi 

disiplin (الّنظام) dalam bentuk 

paparan secara lisan dengan 
menggunakan pola kalimat 

 تصريف الفعل املضارع

 

1. Melafalkan kosakata 
seputar materi tentang 
disiplin. 

2. Membuat kalimat 
sederhana tentang 
disiplin yang berstrutur 

 تصريف الفعل املضارع
3. Mempraktekkan hiwar 
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 sesuai dengan teks 
tentang disiplin secara 
berpasangan. 

4. Melafalkan wacana 
muhadatsah disiplin 
dengan berani dan 
percaya diri secara 
benar. 

3 III BERBICARA/KALAM 
(mengungkapkan secara lisan 
dalam bentuk paparan atau 
dialog sederhana tentang tema 
tertentu. 

Siswa mampu melafalkan dan 
mengungkapkan secara lisan 

materi اهلواية berpola املصدر dengan 

baik dan benar 

1. Melafalkan kosakata 
seputar materi tentang 
hobi. 

2. Membuat kalimat 
sederhana tentang hobi 

yang berstrutur املصدر. 
3. Mempraktekkan hiwar 

sesuai dengan teks 
tentang hobi secara 
berpasangan. 

4. Melafalkan wacana 
muhadatsah hobi 
dengan berani dan 
percaya diri secara 
benar 

4 IV BERBICARA/KALAM 
(mengungkapkan secara lisan 
dalam bentuk paparan atau 
dialog sederhana tentang tema 
tertentu. 

Siswa mampu melafalkan dan 
mengungkapkan secara lisan 

materi يف معرض اهلوايات berpola 

 dengan baik dan benarحروف اجلّر 

1. Melafalkan kosakata 
seputar materi tentang 
di galeri hobi. 

2. Membuat kalimat 
sederhana tentang di 
galeri hobi yang 

berstrutur  ّحروف اجلر . 

3. Mempraktekkan hiwar 
sesuai dengan teks 
tentang di galeri hobi 
secara berpasangan. 

4. Melafalkan wacana 
muhadatsah di galeri 
hobi dengan berani dan 
percaya diri secara 
benar. 

 

3.4.2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah bahan acuan yang 

diperlukan oleh guru untuk mengajar pada setiap kali pertemuan. Fungsi dari 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) adalah sebagai acuan untuk 
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melaksanakan proses belajar mengajar dalam menyajikan materi dalam satu kali 

mengajar agar berjalan lebih efektif dan efisien. Komponen yang ada dalam 

rencana pelaksanaan pembelajaran adalah  jabaran dari silabus. (lihat lampiran 2) 

Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) secara umum yang 

sesuai dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah: Nama mata 

pelajaran, Kelas/semester, Alokasi Waktu, Standar Kompetensi, Kompetensi 

dasar, Materi pokok, Indikator, Topik kegiatan yang meliputi : Tujuan, Media, 

Skenario pembelajaran, Penilaian dan Refleksi. 

3.4.3 Modul / Bahan Ajar 

  Bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran berbicara bahasa 

Arab dengan model muhadatsah yaumiyyah pada kelas X.10 MAN 1 Kota 

Magelang adalah Diktat yang disusun oleh pihak sekolah dan di konsultasikan 

dengan dosen pembimbing . Peneliti memilih buku tersebut karena menyesuaikan 

kompetensi dasar dan indikator pada setiap pertemuan yang mengacu pada silabus 

dan RPP yang  telah ada. 

3.4.4 Evaluasi Pembelajaran 

 Evaluasi pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

3.4.4.1 Evaluasi Hasil Belajar 

 Tes yang diberikan berupa tes berbicara secara lisan yang meliputi 

kemampuan berbicara bahasa Arab siswa secara komunikatif dalam 
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mengembangkan tema yang diberikan dan disesuaikan dengan kondisi 

sebenarnya. Aspek yang dinilai yaitu : pengucapan, penempatan tekanan, nada 

dan irama, kelancaran, dan keberanian. Peneliti memilih kelima aspek tersebut 

dengan pertimbangan telah mencakup aspek kebahasaan dan non kebahasaan 

dalam penilaian keterampilan berbicara. Dengan rincian tiga aspek kebahasaan 

yang terdiri dari pengucapan, penempatan tekanan dan nada dan irama. dan dua 

aspek non kebahasaan yang terdiri dari kelancaran dan keberanian. 

3.4.4.2 Evaluasi Proses Belajar 

Observasi/pengamatan digunakan untuk mengamati siswa pada saat 

mengikuti pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab melalui model 

muhadatsah yaumiyyah. Melalui pengamatan ini akan diketahui minat dan respon 

siswa selama mengikuti proses pembelajaran, meliputi: a) kesiapan siswa, b) 

antusiasme siswa, c) perhatian siswa terhadap arahan dan instruksi guru selama 

pembelajaran berlangsung, d) keaktifan siswa, e) respon siswa berbentuk 

semangat, tanggapan, komentar dan pertanyaan) dan f) kemudahan siswa dari 

materi yang diajarkan, g) keberanian siswa dalam berbicara bahasa Arab.Lembar 

pedoman observasi terlampir (lihat lampiran 3). 

 Wawancara dilakukan setelah proses pembelajaran. Pengambilan data 

melalui wawancara tidak dilakukan kepada semua siswa, namun hanya pada siswa 

yang nilainya tertinggi dan terendah. Peneliti memilih satu responden dari siswa 

dengan nilai tertinggi, dan satu siswa dari nilai terendah. Alasan dipilihnya 

responden tersebut adalah untuk menunjukkan stabilitas jawaban. Jadi, ketetapan 
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jawaban dari tiap-tiap responden menunjukkan keefektifan strategi yang 

diterapkan peneliti. Wawancara ini meliputi beberapa aspek, yaitu : (1) Perasaan 

siswa setelah mengikuti pembelajaran berbicara bahasa Arab dengan model 

muhadatsah yaumiyyah, (2) Penjelasan guru dalam menjelaskan pembelajaran 

berbicara bahasa Arab dengan model muhadatsah yaumiyyah dapat dimengerti, 

(3) Kesulitan yang dialami siswa dalam pembelajaran berbicara bahasa Arab 

dengan model muhadatsah yaumiyyah. (4) Penyebab kesulitan anda dalam 

pembelajaran berbicara Bahasa Arab menggunakan model muhadatsah 

yaumiyyah, dan (5) Pesan dan kesan anda setelah mengikuti pembelajaran 

berbicara Bahasa Arab dengan model muhadatsah yaumiyyah. Pedoman 

wawancara terlampir (lihat lampiran 4). 

Angket adalah bentuk pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

mengetahui perubahan yang terjadi baik dari siswa ataupun mengenai kejadian-

kejadian yang menonjol selama penelitian. Peneliti membuat angket sebagai 

umpan balik untuk mengetahui tingkat keberhasilan strategi yang digunakan. 

Pedoman angket yang harus diisi oleh subjek penelitian, diantaranya adalah : (1) 

Apakah setelah menggunakan model muhadatsah yaumiyyah memudahkan siswa 

dalam keterampilan berbicara bahasa Arab, (2) Apakah setelah menggunakan 

model muhadatsah yaumiyyah siswa berani untuk berbicara bahasa Arab. 

Pedoman angket terlampir (lihat lampiran 5). 

Dokumentasi atau pengarsipan merupakan pengumpulan bukti-bukti fisik 

berupa surat-surat penting atau keterangan-keterangan tertulis maupun gambar. 

Dokumen yang baik adalah dokumen yang diambil dari sumber yang tepat dan 
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akurat. Antara lain dokumen yang diambil dari guru kelas dan yang ada dibagian 

administrasi (Arikunto 2008 : 129). Dokumentasi yang peneliti sertakan dalam 

penelitian ini antara lain yang berupa jadwal mata pelajaran kelas X.10, daftar 

nilai kemampuan berbicara bahasa Arab siswa, daftar nama siswa, presensi 

kehadiran siswa, dan foto-foto selama proses pembelajaran berlangsung 

Dokumentasi merupakan pendukung dalam penelitian ini. Dokumentasi 

dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data nontes dan bukti valid 

telah dilaksanakannya proses pembelajaran siklus I maupun siklus II. 

Dokumentasi ini penting dalam penelitian tindakan kelas, karena dengan 

dokumentasi semua arsip pendukung dalam penelitian ini dapat terangkum rapi 

serta proses penelitian dapat terekam dari awal sampai akhir pembelajaran dan hal 

ini sekaligus menjadi bukti bahwa peningkatan keterampilan berbicara bahasa 

Arab melalui model muhadatsah yaumiyyah benar-benar dan nyata dilakukan oleh 

peneliti. 

3.4.5 Pedoman Penilaian 

3.4.5.1 Pedoman Hasil Belajar 

 Setelah membuat aspek penilaian yang telah di uraikan di atas, kemudian 

menentukan pedoman penilaian yang akan digunakan dalam mengukur 

peningkatan keterampilan siswa dalam berbicara bahasa Arab. Peningkatan 

keterampilan siswa dalam berbicara bahasa Arab ditunjukan dengan peningkatan 

nilai yang diperoleh siswa dari siklus I ke siklus II. Aspek yang dinilai yaitu : 1. 

pengucapan, 2. penempatan tekanan, 3. nada dan irama, 4. kelancaran, dan 5. 
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keberanian. Peneliti memilih kelima aspek tersebut dengan pertimbangan telah 

mencakup aspek kebahasaan dan non kebahasaan dalam penilaian keterampilan 

berbicara. Dengan rincian tiga aspek kebahasaan yang terdiri dari pengucapan, 

penempatan tekanan dan nada dan irama. Dan dua aspek non kebahasaan yang 

terdiri dari kelancaran dan keberanian. 

Tabel pedoman penilaian tersebut dapat dilihat dalam lampiran 6. 

3.4.5.2 Pedoman Proses Belajar 

3.4.5.2.1 Pedoman Observasi 

Pedoman observasi atau pengamatan digunakan untuk mengamati siswa 

pada saat mengikuti pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab dengan 

model muhadatsah yaumiyyah. Melalui pengamatan ini akan diketahui perilaku 

siswa selama mengikuti proses pembelajaran, meliputi: a) kesiapan siswa, b) 

antusiasme siswa, c) perhatian siswa terhadap arahan dan instruksi guru selama 

pembelajaran berlangsung, d) keaktifan siswa, e) respon siswa berbentuk 

semangat, tanggapan, komentar dan pertanyaan) dan f) kemudahan siswa dari 

materi yang diajarkan, g) keberanian siswa dalam berbicara bahasa Arab.Predikat 

pedoman observasi yang digunakan dapat dilihat dalam lampiran 3. 

3.4.5.2.2 Pedoman Wawancara 

Wawancara dilakukan setelah proses pembelajaran. Pengambilan data 

melalui wawancara tidak dilakukan kepada semua siswa, namun hanya pada siswa 

yang nilainya tertinggi dan terendah. Peneliti memilih tiga responden dari siswa 
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dengan nilai tertinggi. Dan tiga siswa dari nilai terendah. Alasan dipilihnya 

responden tersebut adalah untuk menunjukkan stabilitas jawaban. Jadi, ketetapan 

jawaban dari tiap-tiap responden menunjukkan keefektifan strategi yang 

diterapkan peneliti.  

Pedoman wawancara ini meliputi beberapa aspek, yaitu : (1) Perasaan 

siswa setelah mengikuti pembelajaran berbicara bahasa Arab dengan model 

muhadatsah yaumiyyah, (2) Penjelasan guru dalam menjelaskan pembelajaran 

berbicara bahasa Arab dengan model muhadatsah yaumiyyah dapat dimengerti, 

(3) Kesulitan yang dialami siswa dalam pembelajaran berbicara bahasa Arab 

dengan model muhadatsah yaumiyyah. (4) Penyebab kesulitan anda dalam 

pembelajaran berbicara Bahasa Arab menggunakan model muhadatsah 

yaumiyyah, dan (5) Pesan dan kesan anda setelah mengikuti pembelajaran 

berbicara Bahasa Arab dengan model muhadatsah yaumiyyah. 

3.4.5.2.3 Angket 

Angket adalah bentuk pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

mengetahui perubahan yang terjadi baik dari siswa ataupun mengenai kejadian-

kejadian yang menonjol selama penelitian. Peneliti membuat angket sebagai 

umpan balik untuk mengetahui tingkat keberhasilan strategi yang digunakan. 

Pedoman angket yang harus diisi oleh subjek penelitian, diantaranya adalah : (1) 

Apakah setelah menggunakan model muhadatsah yaumiyyah memudahkan siswa 

dalam keterampilan berbicara bahasa Arab?, (2) Apakah setelah menggunakan 

model muhadatsah yaumiyyah siswa berani untuk berbicara bahasa Arab? 
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3.4.5.2.4 Dokumentasi 

Dokumentasi atau pengarsipan merupakan pengumpulan bukti-bukti fisik 

berupa surat-surat penting atau keterangan-keterangan tertulis maupun gambar. 

Dokumen yang baik adalah dokumen yang diambil dari sumber yang tepat dan 

akurat. Antara lain dokumen yang diambil dari guru kelas dan yang ada dibagian 

administrasi (Arikunto 2008 : 129). Dokumentasi yang peneliti sertakan dalam 

penelitian ini antara lain yang berupa jadwal mata pelajaran kelas X.10, daftar 

nilai kemampuan berbicara bahasa Arab siswa, daftar nama siswa, presensi 

kehadiran siswa, jurnal kelas X.10, dan foto-foto selama proses pembelajaran 

berlangsung.  

Dokumentasi merupakan pendukung dalam penelitian ini. Dokumentasi 

dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data nontes dan bukti valid 

telah dilaksanakannya proses pembelajaran siklus I maupun siklus II. 

Dokumentasi ini penting dalam penelitian tindakan kelas, karena dengan 

dokumentasi semua arsip pendukung dalam penelitian ini dapat terangkum rapi 

serta proses penelitian dapat terekam dari awal sampai akhir pembelajaran dan hal 

ini sekaligus menjadi bukti bahwa peningkatan keterampilan berbicara bahasa 

Arab melalui model muhadatsah yaumiyyah benar-benar dan nyata dilakukan oleh 

peneliti 

 

 

. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah tes dan nontes untuk mengukur peningkatan keterampilan berbicara bahasa 

Arab melalui model  muhadatsah yaumiyyah. 

3.5.1 Teknik Tes 

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan tes lisan. Tes 

dilaksanakan pada tiap pertemuan yaitu Tes pada pertemuan pertama dan kedua 

siklus I dan Tes pada pertemuan pertama dan kedua siklus II dengan tujuan untuk 

mengukur keterampilan siswa dalam berbicara bahasa Arab. Pada hasil tes siklus I 

dianalisis, dari hasil analisis akan diketahui kelemahan siswa dalam pembelajaran 

berbicara, yang selanjutnya sebagai dasar untuk menghadapi tes pada siklus II, 

yang pada akhirnya setelah dianalisis hasil tes siklus II dapat diketahui 

peningkatan keterampilan berbicara bahasa Arab. 

 Adapun aspek yang dinilai yaitu : 1. pengucapan, 2. susunan kalimat, 3. 

kejelasan suara, 4. kelancaran, dan 5. keberanian. Peneliti memilih kelima aspek 

tersebut dengan pertimbangan telah mencakup aspek kebahasaan dan 

nonkebahasaan dalam penilaian keterampilan berbicara. Dengan rincian tiga aspek 

kebahasaan yang terdiri dari pengucapan, susunan kalimat dan kejelasan suara. 

Dan dua aspek nonkebahasaan yang terdiri dari kelancaran dan keberanian. 
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3.5.2  Teknik Nontes 

Teknik nontes dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, angket, dan 

dokumentasi. 

3.5.2.1 Teknik Observasi  

 dilakukan oleh peneliti pada saat pembelajaran berlangsung dengan 

membuat catatan khusus mengenai perilaku siswa pada saat berbicara bahasa 

Arab. Observasi digunakan untuk memperoleh data tentang perilaku siswa selama 

pembelajaran pada siklus I dan II. Sebelumnya peneliti menyiapkan lembar 

observasi untuk dijadikan pedoman dalam pengambilan data. Observasi dilakukan 

oleh observer selama peneliti bersama siswa melaksanakan pembelajaran 

berbicara bahasa Arab. Hasil observasi dituangkan dalam catatan-catatan khusus 

mengenai perilaku-perilaku siswa yang terjadi selama pembelajaran berlangsung 

juga dengan memberikan check list pada lembar observasi yang telah 

dipersiapkan peneliti. 

3.5.2.2 Teknik wawancara  

 digunakan untuk memperoleh data secara langsung tentang berbagai hal 

yang berkaitan dengan keterampilan berbicara bahasa Arab melalui model 

muhadatsah yaumiyyah. Wawancara dilakukan di luar jam pelajaran terhadap 

siswa yang mempunyai nilai rendah, dan siswa yang mempunyai nilai tinggi 

dengan menggunakan lembar wawancara yang telah dipersiapkan oleh peneliti. 

Proses wawancara dilakukan pada akhir pembelajaran siklus I, jika masih terdapat 

hambatan atau kekurangan pada kegiatan berbicara, maka kekurangan ini akan 

diperbaiki pada pembelajaran di siklus II. 
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3.5.2.3 Teknik Angket  

 Yaitu bentuk pertanyaan tertulis yang digunakan untuk mengetahui 

perubahan yang terjadi baik dari siswa ataupun mengenai kejadian-kejadian yang 

menonjol selama penelitian. Peneliti membuat angket sebagai umpan balik untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan strategi yang digunakan. Pedoman angket yang 

harus diisi oleh subjek penelitian, diantaranya adalah : (1) Apakah setelah 

menggunakan model muhadatsah yaumiyyah memudahkan siswa dalam 

keterampilan berbicara bahasa Arab?, (2) Apakah setelah menggunakan model 

muhadatsah yaumiyyah siswa berani untuk berbicara bahasa Arab? 

3.5.2.4 Dokumentasi  

 pengarsipan merupakan pengumpulan bukti-bukti fisik berupa surat-surat 

penting atau keterangan-keterangan tertulis maupun gambar. Dokumentasi yang 

peneliti sertakan dalam penelitian ini antara lain yang berupa jadwal mata 

pelajaran kelas X.10, daftar nilai kemampuan berbicara bahasa Arab siswa, daftar 

nama siswa, presensi kehadiran siswa, jurnal kelas X.10, dan foto-foto selama 

proses pembelajaran berlangsung. Dokumen yang baik adalah dokumen yang 

diambil dari sumber yang tepat dan akurat. Antara lain dokumen yang diambil 

dari guru kelas dan yang ada dibagian administrasi (Arikunto 2008 : 129). 

Dokumentasi merupakan pendukung dalam penelitian ini. Dokumentasi dalam 

penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data nontes dan bukti valid telah 

dilaksanakannya proses pembelajaran siklus I maupun siklus II. Dokumentasi ini 

penting dalam penelitian tindakan kelas, karena dengan dokumentasi semua arsip 

pendukung dalam penelitian ini dapat terangkum rapi serta proses penelitian dapat 
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terekam dari awal sampai akhir pembelajaran dan hal ini sekaligus menjadi bukti 

bahwa peningkatan keterampilan berbicara bahasa Arab melalui model 

muhadatsah yaumiyyah benar-benar dan nyata dilakukan oleh peneliti. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara 

kuantitatif dan kualitatif. 

3.6.1 Teknik Kuantitatif 

Teknik kuantitatif dipakai untuk menganalisis hasil tes siswa pada tiap 

siklus. Untuk menghitung hasil perolehan nilai siswa pada tiap siklus 

digunakan rumus. Dari nilai rata-rata tiap pertemuan akan diperoleh nilai rata-

rata keseluruhan dalam tiap siklus berdasarkan rumus di bawah ini : 

   

Keterangan : 

Mean : Nilai rata-rata 

∑ n : Jumlah nilai 

∑ p : Jumlah pertemuan 

 

Setelah diketahui hasil perolehan nilai tiap siklus I dan siklus II kemudian 

disesuaikan dengan pedoman penilaian untuk menentukan kemampuan siswa 

dalam berbicara bahasa Arab termasuk dalam kategori kurang, cukup, baik, 

atau sangat baik. Untuk mengetahui peningkatan keterampilan berbicara bahasa 

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

siklus II adalah menggunakan rumus sebagai berikut : 
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 Prosentase (%) =  

 Keterangan : 

 R1 : Nilai rata-rata sebelum 

 R1 : Nilai rata-rata sesudah 

 N : Jumlah frekuensi -1 

3.6.2 Teknik Kualitatif 

Teknik kualitatif digunakan untuk menganalisis data nontes berupa: 

hasil observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi langsung akan dianalisis 

dengan  deskripsi. Hal ini bertujuan untuk mengungkapkan segala perilaku 

semua objek penelitian dan perubahan tindakan selama proses pembelajaran 

berbicara dengan model muhadatsah yaumiyyah. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Subjek, Tempat, dan Waktu Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X.10 MAN 01 Kota Magelang 

tahun ajaran 2012-2013. Jumlah siswa kelas X.10 adalah 34 siswa yang terdiri 

dari 14 laki-laki dan 20 perempuan. Berikut nama-nama siswa tersebut (lihat 

lampiran 7). 

Lokasi penelitian tindakan kelas ini adalah MAN 01 Kota Magelang, Jl. 

Raya Payaman nomor 01 Kota Magelang. 

Waktu penelitian tindakan kelas berlangsung dari tanggal 15 Maret 2013 

sampai dengan 5 April 2013. 

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

4.2.1 Penerapan model muhadatsah yaumiyyah dalam pembelajaran 

berbicara bahasa Arab pada siswa kelas X 10 MAN 01 Kota 

Magelang. 

 Hasil penelitian tindakan kelas pada kemahiran berbicara bahasa Arab 

dengan model muhadatsah yaumiyyah diperoleh dari tindakan pada siklus I dan 

siklus II. Hasil tersebut berupa hasil tes dan nontes yang berupa hasil observasi, 

angket, wawancara, dan dokumentasi-dokumentasi. 
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 Dalam pelaksanaan pembelajaran keterampilan berbicara dengan model 

muhadatsah yaumiyyah, siswa dilibatkan secara aktif baik fisik maupun mental 

dalam proses pembelajaran dengan desain kelas yang nyaman dan menyenangkan. 

 Penggunaan model muhadatsah yaumiyyah menyebabkan siswa lebih 

mudah berbicara bahasa Arab serta berani dan terlatih dalam berbicara bahasa 

Arab dan mampu mengaplikasikaannya dalam kehidupan sehari-hari. 

 Pelaksanaan siklus I dilakukan selama 2 x pertemuan (2x45 menit). Materi 

yang diajarkan adalah tentang املهنة yang telah disesuaikan dengan instrument 

penelitian. Dan pelaksanaan siklus II dilakukan selama 2 x pertemuan (2x45 

menit). Materi yang diajarkan adalah tentang  yang juga telah disesuaikan  الّنظام

dengan instrument penelitian. 

 Data dalam hasil penelitian ini diambil dari dua siklus. Berikut data tema 

dalam setiap pertemuan : 

Tabel 4.1 Daftar Tema Penelitian pembelajaran Berbicara 

No 
Pertemuan 

Ke- 
Kompetensi Dasar Tema 

1 I 
Siswa mampu menyampaikan gagasan dalam bentuk 

paparan dan dialog secara lisan tentang املهنة املهنة 

2 II 
Siswa mampu menyampaikan gagasan atau ide tentang 

materi di galeri hobi املهنة dalam bentuk paparan secara lisan. 
 املهنة

3 III 
Siswa mampu melafalkan dan mengungkapkan secara lisan 

materi الّنظام dengan baik dan benar. 
 الّنظام

4 IV Siswa mampu melafalkan dan mengungkapkan secara lisan الّنظام 
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materi الّنظام dengan baik dan benar. 

   

Jumlah siswa yang menjadi subjek penelitian pada siklus I pertemuan 

pertama adalah 34 siswa, semua hadir sedangkan pada pertemuan kedua subjek 

penelitian juga lengkap sejumlah 34 siswa. Pada siklus II pertemuan pertama dan 

kedua subjek penelitian juga lengkap sejumlah 34 siswa, dan  berikut daftar 

kehadiran siswa pada saat penelitian: 

Tabel 4.2 Daftar kehadiran siswa/pelaksanaan pembelajaran 

Pertemuan 

Ke- 

Tema Materi Hari / Tanggal Jumlah Subjek 

Penelitian 

Keterangan  

I املهنة Jumat, 15 Maret 2013  34 Orang - 

II املهنة Selasa, 02 April 2013  34 Orang - 

III الّنظام Kamis, 04 April 2013  34 Orang - 

IV الّنظام Jumat, 05 April 2013  34 Orang - 

 

Hasil penelitian tindakan kelas yang peneliti uraikan meliputi hasil tes dan 

nontes, baik pada siklus I maupun siklus II. Penguraian hasil penelitian tes lisan 

peningkatan berbicara bahasa Arab melalui model muhadatsah yaumiyyah 

disajikan dalam bentuk data kuantitatif, sedangkan penguraian hasil penelitian 

nontes disajikan dalam bentuk data kualitatif. Sistem penyajian data hasil tes 

peningkatan keterampilan berbicara bahasa Arab melalui model muhadatsah 

yaumiyyah pada siklus I dan siklus II berupa angka yang disajikan dalam bentuk 

tabel, kemudian diuraikan dan dianalisis berdasarkan pada tabel tersebut. 
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Selanjutnya, untuk data nontes dipaparkan dalam bentuk rangkaian kalimat secara 

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

observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi-dokumentasi. 

4.2.2 Peningkatan hasil belajar siswa dengan menggunakan model muhadatsah 

yaumiyyah. 

 Tes keterampilan berbicara bahasa Arab siswa kelas X.10 MAN 01 Kota 

Magelang dilaksanakan pada akhir kegiatan pembelajaran bahasa Arab di tiap 

pertemuan pada siklus I dan pedoman penilaian yang digunakan peneliti meliputi 

5 aspek penilaian, yaitu (1) pengucapan, (2) penempatan tekanan, (3) nada dan 

irama, (4) keberanian, dan (5) kelancaran 

 Hasil tes keterampilan siswa dalam berbicara bahasa Arab diperoleh 

setelah dilakukan tes lisan pembelajaran berbicara bahasa Arab dengan model 

muhadatsah yaumiyyah. 

Hasil tes siklus I menunjukkan kemampuan rata-rata siswa masih di 

bawah batas ketuntasan yaitu capaian nilai yang hanya 79.61 dengan perolehan 

nilai pada pertemuan pertama 77.61 dan pertemuan kedua 81.61. Dengan 

demikian pada siklus I kemampuan siswa secara umum dikategorikan masih 

kurang .Namun dari hasil tersebut tampak terjadi kenaikan nilai sebesar 4. Hal ini 

menandakan telah terjadi peningkatan kemampuan siswa dari pertemuan I ke 

pertemuan II sebesar 5.15%. 

Pada siklus I pertemuan pertama dilakukan tes. Tes lisan dilakukan pada  

(3) aspek kebahasaan, yaitu pengucapan, penempatan tekanan, nada dan irama, 
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dan (2) aspek dari non kebahasaan yakni keberanian, kelancaran, dengan materi 

 المهىت

Hasil tes keterampilan berbicara bahasa Arab pada siklus I pertemuan 

pertama mencapai jumlah 2639 dengan nilai rata- rata 77,61. Dan berikut tabel 

hasil tes keterampilan berbicara pertemuan pertama pada siklus I. 

Tabel 4.3 Hasil Tes keterampilan berbicara bahasa Arab Siklus I Pertemuan 

Pertama  

No. Kategori Rentang 

Nilai 

F Jumlah 

Nilai 

Rata-rata 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Sangat baik 

Baik  

Cukup  

Kurang  

Sangat kurang 

90-100 

80-89 

70-79 

60-69 

0- 59 

3 

14 

17 

- 

- 

272 

1145 

1222 

- 

- 

 

2639 

—–— 

34 

 

Jumlah 34 2639 
77,61 

(cukup) 

 

Pada siklus I pertemuan kedua dilakukan tes. Tes lisan dilakukan pada 

(3) aspek kebahasaan, yaitu pengucapan, penempatan kata, nada dan irama, dan 

(2) aspek dari non kebahasaan yakni keberanian, kelancaran, dengan materi المهىت. 
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Hasil tes keterampilan berbicara bahasa Arab pada siklus I pertemuan 

kedua mencapai jumlah 2775 dengan nilai rata- rata 81,61. 

Tabel 4.4 Hasil Tes keterampilan berbicara bahasa Arab Siklus I Pertemuan 

Kedua 

No. Kategori Rentang 

Nilai 

F Jumlah 

Nilai 

Rata-rata 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Sangat baik 

Baik  

Cukup  

Kurang  

Sangat kurang 

90-100 

80-89 

70-79 

60-69 

0- 59 

11 

16 

7 

- 

- 

1005 

1342 

428 

- 

- 

 

2775 

—–— 

34 

 

Jumlah 34 2775 
81,61 

(baik) 

 

Dari paparan hasil tes siklus I pertemuan pertama dan pertemuan kedua  

di atas, terlihat adanya peningkatan.  

Untuk nilai rata-rata kelas pada siklus I pertemuan pertama sebesar 77,61 

dan nilai rata-rata pada pertemuan kedua sebesar 81,61. Dari pertemuan pertama 

ke pertemuan kedua mengalami peningkatan 5,15 % dengan nilai rata-rata siklus I 

sebesar 79,61. 
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Pada siklus I pertemuan pertama dengan materi  Hasil tes . ۱  المهىت

keterampilan berbicara bahasa Arab pada siklus I pertemuan pertama mencapai 

jumlah 2369  dengan nilai rata- rata 77,61. Dan pada siklus I pertemuan kedua 

dengan materi  hasil tes keterampilan berbicara bahasa Arab mencapai , ٢  المهىت

jumlah 2775 dengan nilai rata- rata 81,61. Transkipsi nilai hasil pembelajaran 

siklus I dapat dipaparkan pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Transkipsi Nilai Hasil Belajar Subjek Penelitian Beserta Nilai 

Rata-Ratanya Pada Siklus I 

No 
Pertemuan 

Ke- 
Materi Jumlah Nilai 

Nilai Rata-

Rata  

1 I  املهنة  ۱  2369 77,61   

2 II ٢ املهنة   2775 81,61 

 

Berdasarkan transkipsi nilai hasil belajar tersebut, maka dapat 

digambarkan kenaikan nilai rata-rata subjek penelitian dalam bentuk grafik 

sebagai berikut: 
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Grafik 4.1 Peningkatan nilai rata-rata subjek penelitian pada siklus I 

 

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

keseluruhan pada siklus I, yaitu : 

 

 

 

Keterangan :  

Mean : Nilai rata- rata 

∑ n : Jumlah nilai 

∑ p : Jumlah pertemuan 
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 = 79,61 

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

siklus I adalah sebesar 79,61.  

Sedangkan prosentase kenaikan nilai rata-rata pada siklus I dapat dilihat 

sebagai berikut : 

Prosentase  (%) =  x100%  Keterangan  R1 =  nilai rata-rata sebelum 

        R2 = nilai rata-rata sesudah 

             n   = jumlah frekuensi -1  

 

 

= 5,15 % 

 

Dari rumus di atas, maka diperoleh data prosentase kenaikan hasil belajar 

subjek penelitian pada siklus I dari pertemuan I hingga pertemuan II, yaitu sebagai 

berikut: 

Tabel 4.6 Prosentase Kenaikan Nilai Hasil Belajar 

No R1 R2 R2-R1 

Prosentase 

kenaikan (%) 

1 77,61 81,61 4 5,15% 
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Jadi prosentase kenaikan dalam siklus I adalah sebesar 5,15 % 

4.2.2.1 Refleksi Siklus I 

4.2.2.1.1 Refleksi Proses Belajar Siklus I 

Setelah pembelajaran berakhir, dilakukan analisis mengenai observasi, 

angket dan wawancara, sehingga diketahui seberapa jauh peningkatan minat dan 

respon peserta didik dalam pembelajaran berbicara bahasa Arab. Dalam refleksi 

ini, peneliti bisa mengetahui kendala apa yang ditemui dalam meningkatkan 

kemampuan berbicara bahasa Arab. Kendala bisa muncul dari guru, peserta didik, 

materi, media atau proses pembelajarannya. Sehingga, peneliti dapat menentukan 

tindakan apa yang harus dilakukan pada siklus II. 

Pada pelaksanaan siklus I pembelajaran berbicara bahasa Arab peserta 

didik masih mengalami kesulitan dalam berbicara bahasa Arab yang disebabkan: 

1. Kurangnya waktu pelajaran bahasa Arab 

2. Kurangnya penguasaan kosakata bahasa Arab 

3. Kurangnya minat belajar bahasa Arab karena merasa pelajaran 

bahasa Arab sulit. 

4. Perencanaan pembelajaran yang kurang matang  

5. Jarangnya penggunaan bahasa Arab dalam kegiatan sehari-hari 

6. Pelajaran bahasa Arab di kelas X.10 dijadwalkan seminggu satu kali 

pertemuan. 
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7. Dan ada beberapa peserta didik yang berbicara sendiri dengan teman 

sebangkunya. 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, angket dan dokumentasi foto 

terlihat perilaku peserta didik yang beragam dalam proses pembelajaran. Peserta 

didik merasa senang dengan penerapan model muhadatsah yaumiyyah. Tetapi ada 

beberapa peserta didik yang kurang menyukai model tersebut dengan berbagai 

alasan seperti merasa ribet, dan kurang jelas akan instruksi yang diberikan, dan 

rasa malu untuk bertanya ketika mengalami kesulitan. 

4.2.2.1.2 Refleksi Hasil Belajar Siklus I 

Berdasarkan hasil belajar siklus I keterampilan berbicara bahasa Arab 

dengan model muhadatsah yaumiyyah, pada pertemuan I mendapat nilai rata-rata 

sebesar 77,61 dan pada pertemuan II mendapat nilai rata-rata sebesar 81,61. Pada 

siklus I kriteria nilai ketuntasan sebesar 85 belum dapat dicapai karena secara 

keseluruhan nilai rata-rata yang dicapai sebesar 79,61. Nilai ketuntasan 85 di 

dalamnya terdapat beberapa kompetensi antara lain, siswa tuntas dalam tes 

berbicara, siswa dapat mengerjakan tugas, serta siswa aktif dalam proses 

pembelajaran. Peningkatan hasil belajar dari tiap pertemuan, dalam prosentase 

rata-rata kelas peningkatan tersebut adalah 5,15%. Sehingga diperoleh nilai rata-

rata siklus I sebesar 79,61 .  

Untuk mencapai nilai ketuntasan sebesar 85, peneliti senantiasa 

mengoptimalkan penggunaan model muhadatsah yaumiyyah yang sesuai dengan 

materi yang sedang dipelajari. Selain itu peneliti juga selalu memberikan motivasi 
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kepada peserta didik agar giat berlatih mandiri di luar jam pelajaran serta lebih 

membuat suasana belajar lebih nyaman dalam pembelajaran berbicara bahasa 

Arab. Peneliti juga menggunakan media pembelajaran yang variatif agar siswa 

tidak bosan. Antara lain dengan membuat materi dalam bentuk komik, media 

kamus bergambar yang dibuat oleh siswa sendiri juga rekam hasil berbicara siswa 

yang bisa dimanfaatkan sebagai media dalam pembelajaran berikutnya. Pada 

siklus II peneliti juga membantu peserta didik dalam mengatasi kesulitan-

kesulitan yang dialami peserta didik pada pembelajaran berbicara bahasa Arab 

dengan model muhadatsah yaumiyyah. 

4.2.2.1.3. Rekomendasi Refleksi Siklus I 

Dari kendala-kendala yang dijabarkan di atas peneliti dapat memberikan 

rekomendasi sebagai berikut: 

1. Melakukan perbaikan perencanaan dengan lebih matang dan lebih baik, 

 yaitu dengan menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif, nyaman dan 

proses belajar yang lebih menarik, dan menyenangkan.  

2. Memberikan motivasi kepada subjek penelitian untuk sering berlatih berbicara 

bahasa Arab untuk berlatih mandiri di luar jam pelajaran sekolah. 

3.  Mengaplikasikan kosakata Arab dalam proses pembelajaran/ keseharian. 

4. Mengajak siswa lebih aktif  lagi dengan memberikan kesempatan seluas-

luasnya bagi siswa mengeksplorasi diri. 



72 
 

 

5. menganjurkan kepada siswa untuk mengetahui kosa kata setiap hari maksimal 

tiga kosa kata untuk dapat menambah kosa kata bahasa Arab. 

Pada siklus II pertemuan pertama dilakukan tes lisan yang terdiri dari 

pelafalan mufrodat, percakapan bahasa Arab, dan tanya jawab . Tes dilakukan tiga  

(3) aspek kebahasaan, yakni pengucapan, susunan kalimat, kejelasan suara dan 

dua (2) aspek non kebahasaan yakni keberanian, kelancaran dengan materi tentang 

۱ الّنظام . 

Hasil tes siklus II memupukkan kemampuan rata-rata siswa sudah berada 

pada batas ketuntasan yaitu capaian nilai 85,95 dengan perolehan nilai pada 

pertemuan pertama 85,17 dan pertemuan kedua 86,73. Dengan demikian pada 

siklus II siswa secara umum dikategorikan sudah kompeten diatas nilai kriteria 

ketuntasan minimal (KKM) yaitu sebesar 85. Dari hasil tersebut tampak terjadi 

kenaikan nilai sebesar 1,83%. Hal ini menandakan telah terjadi peningkatan 

kemampuan siswa dari pertemuan pertama ke pertemuan kedua pada siklus II 

sebesar 1,83%.  

Hasil tes keterampilan berbicara bahasa Arab pada siklus II pertemuan 

pertama mencapai jumlah 2896 dengan nilai rata- rata 85,17  (lihat lampiran 10). 
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Tabel 4.7 Hasil Tes keterampilan berbicara bahasa Arab Siklus II 

Pertemuan Pertama 

No. Kategori Rentang 

Nilai 

F Jumlah 

Nilai 

Rata-

rata 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Sangat baik 

Baik  

Cukup  

kurang 

Sangat kurang 

90-100 

80-89 

70-79 

60-69 

0- 59 

14 

13 

7 

0 

0 

1284 

1085 

527 

0 

0 

 

2896 

—— 

34 

 

 

 

Jumlah 

34 2896 85,17 

(Baik ) 

 

Pada siklus II pertemuan kedua dilakukan tes lisan yang terdiri dari 

pelafalan mufrodat, demonstrasi hiwar, dan tanya jawab. Tes dilakukan tiga (3) 

aspek kebahasaan, yakni pengucapan, susunan kalimat, kejelasan suara. Dan dua  

(2) aspek non kebahasaan yakni keberanian, kelancaran dengan materi ٢ الّنظام .  

Hasil tes keterampilan berbicara bahasa Arab pada siklus II pertemuan 

kedua mencapai jumlah 2949 dengan nilai rata- rata 86,73 (lihat lampiran 11). 
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Tabel 4.8 Hasil Tes keterampilan berbicara bahasa Arab Siklus II 

Pertemuan Kedua 

No. Kategori Rentang 

Nilai 

F Jumlah 

Nilai 

Rata-

rata 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Sangat baik 

Baik  

Cukup  

Kurang  

Sangat kurang 

90-100 

80-89 

70-79 

60-69 

0- 59 

16 

13 

5 

- 

- 

1464 

1115 

370 

- 

- 

 

2949 

—— 

34 

Jumlah 34 2949 86,73 

(baik) 

 

Dari paparan hasil tes siklus II pertemuan  pertama dan pertemuan kedua 

di atas, terlihat adanya peningkatan. 

Dalam siklus II pertemuan pertama nilai rata-rata kelas 85,17 dan pada 

pertemuan kedua nilai rata-rata 86,73. Dari pertemuan pertama ke pertemuan 

kedua mengalami peningkatan 1,83% dengan nilai rata-rata siklus II sebesar 

85,95. 

Pada siklus II pertemuan pertama dengan materi materi tentang  ۱المهىت . 

Hasil tes keterampilan berbicara bahasa Arab mencapai jumlah 2896 dengan nilai 

rata- rata 85,17. Pada siklus II pertemuan kedua dengan materi  ٢المهىت . Hasil tes 
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keterampilan berbicara bahasa Arab pada siklus II pertemuan kedua mencapai 

jumlah 2949 dengan nilai rata- rata 86,73.  

Transkipsi nilai hasil pembelajaran siklus II dapat dipaparkan pada tabel 

sebagai berikut: 

Tabel 4.9 Transkipsi Nilai Hasil Belajar Subjek Penelitian Beserta Nilai 

Rata-Ratanya 

No 
Pertemuan 

ke - 
Materi 

Jumlah Subjek 

Penelitian 

Jumlah 

Nilai 

Nilai 

Rata-

Rata  

1 I ۱ الّنظام  34 Orang 2896 85,17 

2 II ٢ الّنظام  34 Orang 2949 86,73 

Berdasarkan transkipsi nilai hasil belajar tersebut, maka dapat 

digambarkan kenaikan nilai rata-rata subjek penelitian dalam bentuk grafik 

sebagai berikut: 

Grafik 4.2 Peningkatan nilai rata-rata subjek penelitian pada siklus II 
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Dari nilai rata-rata tiap pertemuan dalam siklus II, maka diperoleh nilai 

rata-rata keseluruhan pada siklus II, yaitu : 

 

Keterangan :  

Mean : Nilai rata- rata 

∑ n : Jumlah nilai 

∑ p : Jumlah pertemuan 

 

 

 

 

=  85,95 
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Dari data di atas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata hasil belajar pada 

siklus II adalah sebesar 85,95. 

Sedangkan prosentase kenaikan nilai rata-rata pada siklus II dapat dilihat 

sebagai berikut : 

Prosentase  (%) =  x100%   Keterangan : R1 =  nilai rata-rata sebelum 

            R2 = nilai rata-rata sesudah 

            n   = jumlah frekuensi -1 

 

=   ˣ100% 

 

= 1,83 %. 

 

Tabel 4.10 Prosentase Kenaikan Nilai Hasil Belajar 

No R1 R2 R2-R1 

Prosentase 

kenaikan (%) 

1 85,17 86,73 1,56 1,83% 

Jadi prosentase kenaikan dalam siklus II adalah sebesar 1,83 % 

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

data hasil pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab melalui model 

muhadatsah yaumiyyah. Berikut transkipsi data tersebut : 
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Tabel 4.11 Transkipsi Nilai Hasil Belajar Subjek Penelitian Beserta 

Nilai Rata-Ratanya 

No 
Pertemuan ke 

- 
Materi 

Jumlah Subjek 

Penelitian 

Jumlah 

Nilai 

Nilai Rata-

Rata 

1 I 34 المهىت Orang 2369 77,61   

2 II 34 المهىت Orang 2775 81,61 

3 III 34 الّنظامOrang 2896 85,17 

4 IV 34 الّنظام Orang 2949 86,73 

Berdasarkan transkipsi nilai hasil belajar tersebut, maka dapat 

digambarkan kenaikan nilai rata-rata subjek penelitian dalam bentuk grafik 

sebagai berikut: 

Grafik 4.3 kenaikan nilai rata-rata hasil belajar pada tiap pertemuan 
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Dari nilai rata-rata tiap pertemuan akan diperoleh nilai rata-rata 

keseluruhan dalam tiap siklus berdasarkan rumus di bawah ini :  

 

 

Keterangan :  

Mean : nilai rata- rata 

∑ n : jumlah nilai 

∑ p : jumlah pertemuan 

 

 

Siklus I :     Siklus II : 

Mean =  77,61 + 81.61   Mean = 85.17 + 86.73  

  2                               2 

       

 

  = 79.61     =    85.95 

 

Pembahasan hasil penelitian ini difokuskan pada perolehan skor yang 

dicapai siswa. Yaitu aspek kemampuan peningkatan keterampilan berbicara 

bahasa Arab dengan menggunakan model muhadatsah yaumiyyah. Aspek yang 
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diamati antara lain, pengucapan, penempatan tekanan, nada dan irama, 

keberanian, dan kelancaran. 

Pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab dengan model 

muhadatsah yaumiyyah pada dasarnya merupakan pembelajaran yang 

menitikberatkan pada kegiatan siswa terutama dalam keterampilan berbicara 

(kalam), guru hanya memberi instruksi dan arahan yang bersifat prosedural. 

Selebihnya siswa lebih mendominasi. Model yang digunakan dapat bervariasi 

disesuaikan dengan materi yang tengah dipelajari.  

Desain pembelajaran menarik, sehingga siswa tidak bosan dan menikmati 

pembelajaran. Seperti tata ruang kelas yang bisa dirubah sesuai kebutuhan, atau 

pembelajaran dilakukan di luar kelas sesuai materi. Penggunaan media juga 

divariasikan, serta pembuatan media oleh siswa sebagai bentuk keaktifan siswa. 

Bentuk model muhadatsah yaumiyyah digunakan dalam pembelajaran 

keterampilan berbicara bahasa Arab yakni dengan memberikan dorongan kepada 

siswa dan siswa mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk 

mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan 

perasaan melalui bahasa lisan kepada orang lain secara mandiri. Pembelajaran 

keterampilan berbicara tanpa menggunakan metode yang sesuai mempunyai 

pengertian bahwa pembelajaran disajikan seperti yang telah biasa dilakukan tidak 

bervariasi , yakni seperti metode-metode yang biasa digunakan seperti ceramah, 

penugasan, hafalan dan lain sebagainya. 
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Berdasarkan uraian diatas, pembelajaran keterampilan berbicara dengan 

model muhadatsah yaumiyyah merupakan metode pembelajaran yang tepat dalam 

pembelajaran bahasa Arab terutama pembelajaran berbicara. Karena dalam 

pembelajaran berbicara, siswa telah mampu menangkap sesuatu yang 

diungkapkan/dilakukan oleh guru dengan bahasa Arab. Dengan metode tersebut  

siswa belajar  kritis, kreatif, mandiri dan berkompeten. Karena siswa dilibatkan 

langsung dalam pembelajaran, siswa dapat berbicara bahasa Arab secara 

komunikatif. 

Hasil belajar siswa mengalami kenaikan dari siklus I ke siklus II dengan 

tema yang berbeda. Hal tersebut dapat diketahui dengan meningkatnya nilai rata-

rata hasil belajar subjek penelitian dari setiap pertemuannya. Dan kenaikan 

tersebut akan pula disajikan dalam bentuk prosentase data kenaikan. Kenaikan 

hasil belajar tersebut diprosentasekan dan diketahui melalui rumus di bawah ini : 

   

 

 

Keterangan: 

R1 = nilai rata-rata sebelum 

   R2 = nilai rata-rata sesudah 

n  = jumlah frekuensi -1   

 

Prosentase  (%) = x100%  
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No Pertemuan Nilai 

1 I 77,61 

2 II 81,61 

3 III 85,17 

4 IV 86,73 

 

Dari rumus di atas akan diperoleh data prosentase kenaikan hasil belajar 

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

Tabel 4.12 Prosentase kenaikan nilai hasil belajar 

No 
Nilai Rata-rata 

Sebelum 

Nilai Rata-

rata Sesudah 

Prosentase 

Kenaikan 

1 
77.61 

(Nilai ke I) 

81.61 

(Nilai ke II) 
5.15 

2 
81.61 

(Nilai ke II) 

85.17 

(Nilai ke III) 
4.36 

3 
85.17 

(Nilai ke III) 

86.73 

(Nilai ke IV) 
1.83 

  

Dapat diketahui dari tabel di atas bahwa terjadi peningkatan hasil belajar 

subjek penelitian dari tiap pertemuan. Dalam prosentase peningkatan tersebut 

terjadi dari pertemuan pertama ke pertemuan kedua sebesar 5,15%. Dan 

peningkatan dari pertemuan kedua ke pertemuan ketiga sebesar 4,36%. 

Selanjutnya dari pertemuan ketiga ke pertemuan keempat meningkat sebesar 

1,83%.  
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Dari prosentase peningkatan hasil belajar dari tiap pertemuan tersebut, 

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

rata prosentase peningkatan hasil  belajar subjek penelitian yaitu sebagai berikut:  

 

 

Keterangan :  

Mean : nilai rata- rata 

∑ n : jumlah nilai 

∑ p : jumlah pertemuan 

 

 

 

 = 3,78 % 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa 

peningkatan keterampilan berbicara bahasa Arab melalui model muhadatsah 

yaumiyyah. dari siklus I ke siklus II adalah sebesar 7.96 % dengan rincian sebagai 

berikut: 
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= 7,96 % 
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Grafik. 4.4 peningkatan nilai rata-rata subjek siklus I ke siklus II 
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4.2.2.2 Refleksi Siklus II 

Dari pelaksanaan siklus II dapat dilihat perkembangan kemajuan 

kemampuan rata-rata siswa yaitu  pada siklus I perolehan nilai rata-rata siswa 

79,61 maka di siklus II meningkat menjadi 85,95. Peningkatan tersebut mencapai 

5,15% pada siklus I dan 1,83% pada siklus ke II. Pada siklus I siswa secara umum 

belum mencapai batas ketuntasan maka pada siklus II mereka telah masuk batas 

ketuntasan. Sehingga siswa secara umum dikategorikan jayyid atau kompeten. 

Siklus II telah membuktikan tingkat keefektifan penerapan model 

muhadatsah yaumiyyah dalam pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab 

yang sesuai pada siklus I. Dengan hasil tes lisan yang menyimpulkan bahwa 

keterampilan berbicara bahasa Arab melalui model muhadatsah yaumiyyah pada 

siklus II menunjukkan peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan 

hasil siklus I. Pada pertemuan III mendapat nilai rata-rata sebesar 85,17 dan pada 

pertemuan IV mendapat nilai rata-rata sebesar 86,73. Pada siklus II kriteria nilai 

ketuntasan sebesar 85 sudah dapat dicapai karena secara keseluruhan nilai rata-

rata yang dicapai sebesar 85,95.  

4.2.3.  Peningkatan minat belajar siswa dengan menggunakan model muhadatsah 

yaumiyyah. 

Dalam penelitian ini, pelaksanaan observasi dilakukan peneliti dengan 

dibantu 2 teman sekelas yaitu mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab 

Universitas Negeri Semarang. Sehingga dinilai mampu mengukur minat dan 
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respon dalam pembelajaran berbicara bahasa Arab. Adapun nama-nama observer 

yang terlibat dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 4.13 Nama-nama Observer dalam Siklus I 

No. Nama Observer Nomor Induk Mahasiswa 

1. Hisyam Hilmy 2901409036 

2. Hanif Luthfi 2701409038 

 

Dari hasil observasi yang ada terlihat perilaku serta minat dan respon 

siswa mengalami peningkatan. Berikut disajikan nilai kualitas rata-rata hasil 

observasi siklus I dan siklus II : 

Tabel 4.14 Prosentase kenaikan nilai kualitas observasi 

No Aspek  yang diamati 

Nilai Kualitas 

Jawaban 
Prosentase 

kenaikan 

(%) Siklus I Siklus II 

1 
Kesiapan siswa mengikuti 

pembelajaran. 
81.17 81.17 0 

2 
Antusiasme siswa dalam mengikuti 

pembelajaran 
83.52 92.35 10.57 

3 
Perhatian siswa terhadap arahan dan 

instruksi guru 
78.82 85.88 8.95 

4 Semangat siswa dalam pembelajaran  70 88.23 26.04 

5 
Keterlibatan siswa secara aktif dalam 

pembelajaran 
80 95.88 19.85 

6 
Materi yang diberikan memudahkan 

siswa berbicara bahasa Arab 
84.11 81.17 -3.49 
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7 
Keberanian siswa dalam berbicara 

bahasa Arab 
84.70 93.52 10.41 

Jumlah 562.32 618.2  

Rata-rata 80.33 88.31 9.93 

 

Dari tabel di atas, nampak terjadi peningkatan perilaku dari siklus I ke 

siklus II yang diamati. Selanjutnya akan disajikan dalam bentuk diagram 

peningkatan hasil observasi tiap aspek dari siklus I ke siklus II sebagai berikut: 
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40 

30 

20 

10 

 

 

Grafik 4.5. Kenaikan nilai rata-rata hasil observasi tiap aspek siklus I dan siklus II 
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Keterangan: 

Aspek 1 : kesiapan siswa mengikuti pelajaran 

Aspek 2 : Antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran  

Aspek 3 : Perhatian siswa terhadap arahan dan intruksi guru 

Aspek 4 : Semangat siswa dalam pembelajaran 

Aspek 5 : Keterlibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran 

Aspek 6 :materi yang diberikan memudahkan siswa berbicara bahasa Arab 

Aspek 7 : Keberanian siswa dalam berbicara bahasa Arab 

: Siklus I 

: Siklus II 

Berdasarkan hasil wawancara ( lihat lampiran 16), dapat dijelaskan 

bahwa dengan model muhadatsah yaumiyyah dalam pembelajaran bahasa Arab 

dapat meningkatkan minat dan respon belajar berbicara bahasa Arab siswa. Hal 

ini ditunjukkan dengan pendapat siswa bahwa belajar bahasa Arab dengan model 

muhadatsah yaumiyyah lebih menyenangkan dan lebih memacu daya ingat siwa. 

Siswa jadi lebih terbiasa berbicara atau mengekspresikan perasaannya dengan 

model muhadatsah yaumiyyah dan dapat mengembangkan kosa kata baru dan 

menerapkannya dalam komunikasi dalam bahasa Arab. 
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Kesulitan yang dialami siswa dalam pembelajaran keterampilan berbicara 

bahasa Arab adalah terbatasnya kosa kata yang dimiliki oleh siswa sehingga siswa 

kurang berekspresi dalam berbicara bahasa Arab. Akan tetapi hal itu dapat 

disiasati dengan pengetahuan siswa maksimal tiga kosa kata setiap harinya dan 

mempergunakan kosa kata tersebut, hal ini sudah dicoba oleh siswa dan sebagaian 

siswa merasa terbantu dan menambah pengetahuan tentang kosa kata dan dapat 

berekspresi dalam berbicara bahasa Arab.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada siklus I dan siklus II, 

nampak minat dan respon siswa meningkat.  Hal tersebut terlihat dari jawaban 

siswa, yang semula dalam siklus I tidak menyukai bahasa Arab, dalam wawancara 

siklus II siswa tersebut menjadi menyukai bahasa Arab. Demikian halnya dalam 

jenis pertanyaan yang lain, jawaban siswa menunjukkan minat siswa meningkat 

dengan model muhadatsah yaumiyyah. 

Setiap siklus selesai dilaksanakan peneliti memberikan angket kepada 

subjek penelitian. Jenis angket yang digunakan adalah angket terbuka yang 

meliputi beberapa pertanyaan yang dijawab langsung oleh subjek penelitian. Hal 

ini dimaksudkan untuk mengetahui respon dan minat belajar siswa terhadap 

pelajaran bahasa Arab dengan model muhadatsah yaumiyyah. Hal ini juga 

bertujuan menguatkan data-data dan hasil belajar yang telah diperoleh dari subjek 

penelitian. 

 Dari data angket dapat diketahui perilaku siswa (berdasarkan angket) 

pada siklus I yang paling tinggi nilai kualitas jawabannya adalah pada poin 
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kedelapan yaitu Model muhadatsah yaumiyyah memotivasi siswa berbicara 

bahasa Arab dengan capaian nilai 78,03. Dan nilai kualitas jawaban terendah pada 

poin ketiga yaitu kesulitan berbicara bahasa Arab yang dirasakan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran berbicara bahasa Arab dengan capaian nilai 48,48. 

Kebanyakan siswa masih menemukan kesulitan dalam berbicara bahasa Arab, 

baik dari pelafalan yang sulit, kurangnya kosakata yang dimiliki siswa, perasaan 

takut salah maupun rasa kurang percaya diri yang dialami siswa. 

Dari data angket dapat diketahui perilaku siswa (berdasarkan angket) 

pada siklus II yang paling tinggi nilai kualitas jawabannya adalah pada poin 

kedelapan yaitu Model muhadatsah yaumiyyah memotivasi siswa berbicara 

bahasa Arab yaitu mencapai nilai 85,29. Dan nilai kualitas jawaban terendah pada 

poin ketiga yaitu kesulitan berbicara bahasa Arab yang dirasakan siswa dalam 

mengikuti pembelajaran berbicara bahasa Arab dengan capaian nilai 61,76. 

Kebanyakan siswa masih merasan kesulitan dalam berbicara bahasa Arab, namun 

kesulitan yang ditemukan sudah mulai berkurang, hal ini terlihat dari hasil siklus I 

yaitu 48,48 menjadi 61,76. 

Tiap jawaban pilihan dalam angket mengandung arti skor tertentu, 

sehingga diperoleh nilai kualitas rata-rata hasil angket seperti dalam tabel berikut:  
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Tabel 4.15 Prosentase kenaikan nilai kualitas angket 

No Pernyataan 

Nilai Kualitas 

Jawaban 
Prosentase 

kenaikan 

(%) Siklus I Siklus II 

1 Suka terhadap pelajaran bahasa Arab 78.03 81.61 4.58 

2 
Suka terhadap cara guru mengajar bahasa 

Arab 
77.27 80.88 4.67 

3 Sulit berbicara bahasa Arab 48.48 61.76 27.39 

4 Senang berbicara bahasa Arab 75.75 80.14 5.79 

5 
Banyaknya kesulitan dalam berbicara 

bahasa Arab 
72.72 76.47 5.15 

6 
Model pengajaran yang diterapkan oleh 
guru sudah efektif 

69.69 74.26 6.55 

7 
Model muhadatsah yaumiyyah 
memudahkan dalam keterampilan berbicara 

bahasa Arab 

70.45 72.79 3.32 

8 
Model muhadatsah yaumiyyah memotivasi 
siswa berbicara bahasa Arab 

78.03 85.29 9.30 

9 
Siswa berani berbicara bahasa Arab dengan 
model muhadatsah yaumiyyah 

68.93 72.05 4.52 

Jumlah 639.35 685.25  

Rata-rata 71.03 76.13 7.18 

 

Dari hasil diatas dapat diklasifikasikan pada tiap aspek siklus I sebagai 

berikut: aspek 1 suka terhadap pelajajaran bahasa Arab tergolong ( biasa saja) 

dengan perolehan angka 12,12, aspek 2 Suka terhadap cara guru mengajar bahasa 

Arab tergolong ( biasa saja) dengan perolehan angka 9,08, aspek 3 Sulit berbicara 

bahasa Arab tergolong ( biasa saja) dengan angka 93,92, aspek 4 Senang berbicara 

bahasa Arab tergolong ( sangat menyenangkan) dengan angka 100, aspek 5 
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Banyaknya kesulitan dalam berbicara bahasa Arab tergolong ( kosakata yang 

diketahui sedikit) dengan angka 90,88, aspek 6 Model pengajaran yang diterapkan 

oleh guru sudah efektif tergolong ( mudah dipahami) dengan angka 78,76, aspek 7 

Model muhadatsah yaumiyyah memudahkan dalam keterampilan berbicara bahasa Arab 

tergolong ( memudahkan) 81,8, aspek 8 Model muhadatsah yaumiyyah memotivasi 

siswa berbicara bahasa Arab tergolong (sangat tidak memotivasi) dengan perolehan 

angka 12,12, aspek 9 Siswa berani berbicara bahasa Arab dengan model muhadatsah 

yaumiyyah tergolong ( berani) dengan perolehan angka 75,72. 

Pada siklus II sebagai berikut: aspek 1 suka terhadap pelajajaran bahasa 

Arab tergolong tergolong (suka) dengan perolehan angka 26,46, aspek 2 Suka 

terhadap cara guru mengajar bahasa Arab tergolong (suka) dengan perolehan angka 

23,52, aspek 3 Sulit berbicara bahasa Arab tergolong (sulit) dengan angka 47,04, 

aspek 4 Senang berbicara bahasa Arab tergolong ( sangat menyenangkan) dengan 

angka 150, aspek 5 Banyaknya kesulitan dalam berbicara bahasa Arab tergolong 

(kosakata yang diketahui sedikit) dengan angka 5,88, aspek 6 Model pengajaran 

yang diterapkan oleh guru sudah efektif tergolong (mudah dipahami) dengan 

perolehan angka 97,04, aspek 7 Model muhadatsah yaumiyyah memudahkan dalam 

keterampilan berbicara bahasa Arab tergolong (memudahkan) dengan perolehan 

angka 91,16, aspek 8 Model muhadatsah yaumiyyah memotivasi siswa berbicara 

bahasa Arab tergolong (sangat tidak memotivasi) dengan perolehan angka 41,16, 

aspek 9 Siswa berani berbicara bahasa Arab dengan model muhadatsah yaumiyyah 

tergolong ( berani) dengan angka 88,02. 
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Berdasarkan tabel di atas, maka dapat digambarkan kenaikan nilai rata-

rata hasil angket dalam bentuk grafik sebagai berikut: 

: 
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Grafik 4.6 Kenaikan Nilai Rata-Rata Hasil Angket Siklus I Dan Siklus II 

Dari uraian di atas, nampak rata-rata peningkatan minat dan respon siswa 

(berdasarkan angket) sangat singnifikan, karena adanya motivasi dorongan dari 

peneliti sehingga bersemangat dalam pembelajaran berbicara bahasa Arab dan 

diberi kesempatan seluas-luasnya dalam kegiatan pembelajaran bahasa Arab.
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Dari penelitian diatas dapat ditarik simpulan sebagai berikut. 

Dalam setiap pertemuan pada mata pelajaran Bahasa Arab keterampilan berbicara 

bahasa Arab, terjadi kenaikan hasil belajar pada subjek penelitian. Hal itu dapat diketahui 

dengan nilai rata-rata tiap pertemuannya, pada siklus I pertemuan pertama dengan materi 

 diperoleh nilai rata- rata sebesar 77,61 dengan jumlah subjek 34 siswa, pada siklus I المهىت 

pertemuan kedua dengan materi  diperoleh nilai rata- rata sebesar  81,61 dengan  المهىت 

jumlah subjek 34 siswa, pada siklus II pertemuan pertama dengan materi الّنظام diperoleh 

nilai rata- rata sebesar 85,17 dengan jumlah subjek 34 siswa, dan pada siklus II 

pertemuan kedua dengan materi الّنظام diperoleh nilai rata- rata sebesar 86,73 dengan 

jumlah subjek 34 siswa. 

Dari nilai rata-rata tiap pertemuannya tersebut, maka diperoleh prosentase nilai 

rata-rata kenaikan dari pertemuan I hingga pertemuan IV secara berurutan, Pada 

pertemuan I-II terjadi kenaikan nilai rata-rata sebesar 5,15%, Pada pertemuan II-III terjadi 

kenaikan nilai rata-rata sebesar 4,36 %, Pada pertemuan III-IV terjadi kenaikan nilai rata-

rata sebesar 1,83 %. 



95 
 

94 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa peningkatan 

keterampilan berbicara bahasa Arab melalui model muhadatsah yaumiyyah adalah 

sebesar 7,96 %. 

Pembelajaran keterampilan berbicara melalui model muhadatsah yaumiyyah telah 

meningkatkan hasil belajar keterampilan berbicara bahasa Arab siswa kelas X.10 MAN 

01 kota Magelang tahun ajaran 2013/ 2014 secara signifikan sebesar 7,96 % . 

Perilaku positif siswa juga mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil nontes yang berupa observasi, wawancara, angket dan dokumentasi-dokumentasi. 

Dilihat dari rata-rata nilai kualitas observasi, tampak minat dan respon siswa meningkat 

sebesar 9,93 %.  Dari hasil wawancara, juga nampak terjadi peningkatan minat dan 

respon siswa terhadap pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab. Dilihat dari 

hasil wawancara siswa yang semakin menyukai dan mau mencoba berbicara bahasa Arab. 

Kemudian, rata-rata nilai kualitas angket juga menunjukkan minat dan respon siswa 

meningkat sebesar 7,18 %. Dengan demikian penerapan model muhadatsah yaumiyyah 

telah meningkatkan minat dan respon siswa dalam pembelajaran berbicara bahasa Arab. 

5.2 . Saran 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di MAN 01 kota Magelang siswa kelas 

X10 untuk meningkatkan keterampilan bahasa Arab, peneliti mengajukan saran agar 

tercapainya pembelajaran yang lebih baik, yakni sebagai berikut.  

Di dalam pembelajaran Bahasa Arab, khususnya keterampilan berbicara bahasa 

Arab, guru seyogyanya lebih kreatif menggunakan model maupun metode pembelajaran 

yang melibatkan peran aktif siswa, sehingga suasana kelas lebih menyenangkan. Dan 

guru harus memberikan kosa kata setiap hari maksimal tiga kosa kata, agar siswa dapat 
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menambah kosa kata dan mau mencoba untuk berbicara bahasa Arab, sehingga siswa 

terbiasa berbicara bahasa Arab setiap hari.  

Pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab melalui model muhadatsah 

yaumiyyah dapat dijadikan sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan prestasi belajar 

siswa pada mata pelajaran Bahasa Arab. Karena keterlibatan siswa secara aktif dalam 

kelas akan mempermudah siswa menguasai keterampilan berbicara bahasa Arab. 
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RENCANA PELAKSANAAN PENGAJARAN 

Nama Sekolah  : MAN 01 Kota Magelang 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Status Pendidikan : Madrasah Aliyah 

Kelas / Semester : X.10 / Genap 

Alokasi waktu  : 2 x 45 menit 

A. Standar Kompetensi  

Berbicara  

Mengungkapkan secara lisan gagasan atau informasi dalam bentuk 

paparan atau dialog sederhana tentang tema hobi (الهىايت) yang berstruktur 

 .المصدر

B. Kompetensi Dasar 

1. Melafalkan gagasan atau pendapat secara lisan dengan lafal yang tepat 

tentang hobi. 

2. Melakukan dialog sesuai konteks dengan tepat dan lancar tentang hobi. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

1. Setelah proses pembelajaran, diharapkan siswa mampu berbicara 

menggunakan bahasa arab dengan intonasi dan makhroj yang baik dan 

benar  

2. Mengembangkan perilaku siswa yang religius, rasa ingin tahu, menghargai 

prestasi, kerjasama, berani mencoba, kreatif, dan lapang dada. 

 

D. Indikator 

1. Melafalkan kosakata seputar materi tentang hobi. 

2. Membuat kalimat sederhana tentang hobi yang berstruktur المصدر. 



 

 

3. Mempraktekkan hiwar sesuai dengan teks tentang hobi secara 

berpasangan. 

4. Melafalkan wacana muhadatsah hobi dengan berani dan percaya diri 

secara benar 

5. Menjawab pertanyaan secara lisan tentang materi muhadatsah hobi 

dengan jujur 

6. Membuat muhadatsah sederhana sesuai materi serta mempraktekkan 

muhadatsah dengan lafal dan intonasi yang tepat dengan jujur ,berani, 

dan percaya diri. 

7. Menunjukan perilaku siswa yang religius, rasa ingin tahu, menghargai 

prestasi, kerjasama, berani mencoba, kreatif, dan lapang dada. 

 

E. Materi Pembelajaran 

 Hal 59الهىايت    

   

F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

Pendekatan  :  Kontekstual  

Metode :  metode eklektik (metode langsung dan metode 

komunikatif)  

 

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

 

 

No 
Tahap 

Kegiatan 
Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1. Muhadatsah 

yaumiyyah 

 Mengkondisikan siswa 

di dalam kelas 

 Membuka pelajaran 

dengan salam dan doa 

 

 

 M



 

 

(religius) 

 Menarik perhatian siswa 

dengan sapaan-sapaan 

 Menyuruh siswa untuk 

mempersiapkan hiwar 

sederhana 

 Menyuruh siswa untuk 

hiwar di tengah kelas 

secara berpasangan dan 

berbaris 

enjawab salam dan 

berdoa sebelum 

dimulai pembelajaran 

 M

erespon sapaan guru 

 B

erbicara sederhana di 

depan kelas tentang 

seputar hobi secara 

berpasangan (berani 

mencoba) 

2. Kegiatan 

Awal 

 Mengecek kesiapan 

media yang akan 

dipergunakan 

(powerpoint dan gambar 

serta benda langsung) 

 M

embantu guru 

memastikan kesiapan 

media (kreatif) 

3. Kegiatan Inti  Guru memberikan 

contoh kosakata baru 

beserta pelafalan yang 

tepat yang berkaitan 

dengan الهىايت  

 Guru memperkenalkan 

menyebut macam-

macam hobi dengan 

media. 

 Guru memberikan model 

hiwar yang berkaitan 

dengan الهىايت  : 

 Siswa menirukan apa yang 

diucapkan guru secara 

bersamaan (berani 

mencoba) 

 Siswa memperhatikan 

penjelasan guru dengan 

media macam-macam hobi 

(ingin tahu) 

 Siswa menunjuk gambar 

macam-macam hobi yang 

dibuat guru dan 

melafalkannya (kreatif) 

 Siswa membuat kalimat 

dengan kosakata hobi 



 

 

ما هىايتك يافريد ؟ : المشرف  

القراءة : هىايتي كثيرة : فريد      

. والحاسىب والرياضت

ما هىايتك المفضلت ؟ : المشرف  

القراءة ياأستاذ : فريد      

تختار إذن جمعيت : المشرف  

القراءة 

وأوت يافىزيت، ما : فريد      

هىايتك ؟ 

هىايتي الطبخ، ياأستاذ : فىزيت     

تختاريه إذن جمعيت : المشرف  

التدبير المىسلي 

 

 

 Guru memberikan 

pertanyaan lisan berkaitan 

dengan materi الهىايت   

(berani mencoba) 

 Siswa melakukan tanya 

jawab sesama siswa 

seputar hobi (kerja sama) 

 Siswa mempraktikkan 

hiwar secara berpasangan 

dengan diperankan secara 

langsung (berani 

mencoba) 

 Siswa menjawab 

pertanyaan guru yang 

berkaitan dengan materi 

  الهىايت

4. 

 

Kegiatan 

Penutup 

 

 Memberi kesempatan 

bertanya pada siswa 

jika ada kesulitan 

dalam pemahaman 

materi الهىايت 

(menghargai prestasi) 

•   Post tes 

•   Motivasi dan pujian bagi 

seluruh siswa (lapang 

 Siswa menanyakan 

hal-hal yang dirasa 

sulit selama 

pembelajaran 

berlangsung (kreatif) 

 Siswa melaksanakan 

post tes lisan (berani 

mencoba) 

 Merespon motivasi 



 

 

dada) 

•   Guru menutup pelajaran 

dengan do’a (religious) 

guru (lapang dada) 

 Berdoa dan menjawab 

salam guru (religius) 

 

H. Sumber, Bahan, dan Media Pembelajaran 

1. Sumber Pembelajaran: 

a. Buku paket pelajaran bahasa Arab Kelas X MAN 01 Kota Magelang 

b. Kamus bahasa Arab 

2. Bahan Pembelajaran : Materi di dalam buku paket tentang dialog     اهلواية

 

3. Penilaian 

A. Penilaian Proses 

 

 

 

1. Kisi-kisi 

 

No 

 

Indikator 

Penilaian 

Teknik Bentuk 

Instrumen 

Instrumen 

1. 

 

 

 

 

Melafalkan kosakata 

seputar materi hobi 

 

 

 

kelompok 

 

 

 

 

Lisan 

 

 

 

 

:كّرروا بعدي   

 :الرسم   

 :الصحافة 

:الخط العربي   



 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

Membuat kalimat 

sederhana tentang hobi 

 

 

 

Mempraktekkan hiwar 

sesuai dengan teks 

tentang اهلواية secara 

berpasangan dan di 

lakukan bergantian. 

 

 

 

 

 

Melafalkan wacana 

muhadatsah kegemaran  

dengan berani dan 

percaya diri secara benar. 

 

 

 

 

individu 

 

 

 

 

Kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kelompok 

 

 

 

 

Secara 

lisan 

 

 

 

Secara 

lisan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secara 

lisan 

 

 

 

:ضع ىذه الكلمات يف اجلملة املفيدة   

 الحاسوب 

 الرياضة  

 التصوير

أعــرض احلــوار املذكور مع صديــقك بقراءة 
!صحيحة و طالقـــة  

  الهواية 

 ما هوايتك يافريد ؟: المشرف  

القراءة : هوايتي كثيرة : فريد      
 .والحاسوب والرياضة

 ما هوايتك المفضمة ؟: المشرف  

 القراءة ياأستاذ: فريد      

 تختار إذن جمعية القراءة: المشرف  

 

 أي جمعية تختار، يافوزي ؟: فريدة  

 أختار جمعية القراءة: فوزي  

وأنا أختار جمعية الرسم، أنا : فريدة  
 مشتركة في جمعية الرسم



 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

Menjawab pertanyaan 

secara lisan tentang 

materi muhadatsah 

 

Membuat dialog 

sederhana dan 

mempraktekkannya 

secara berpasang-

pasangan tentang اهلواية    

 

 

 

 

 

 

Kelompok 

 

 

kelompok 

 

 

 

 

Secara 

lisan 

 

 

lisan 

 ماذا ترسمين؟: فوزي  

 انظر، هذه رسوماتي: فريدة  

 أنت ترسمين جيدا: فوزي  

 

ما ىوايتك ؟. ١    

كم ىواية لك ؟. ٢  

اذكر ىوايتك املفضلة   ؟.٣  

 

احلــوار مع صديــقك بقراءة صحيحة و صنع إ

!طالقـــة  

 

2. Kriteria Penilaian 

 

No 

 

Nama 

 Kriteria Skor 

Pengucapan 

(makhroj) 

Penempatan 

tekanan 

Nada dan 

irama 

Keberanian Kelancaran 

20 20 15 25 20 100 

        

        

 



 

 

3. Pedoman Penskoran 

No Deskripsi Skor 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

Pengucapan (makhroj): 

a. Mengucapkan dengan benar dan tepat (jumlah 63 kata) 

b. Kesalahan dalam berbicara 1-10 kata  

c. Kesalahan dalam berbicara 20-40 kata 

penempatan tekanan: 

a. penempatan tekanan benar dan tepat 

b. penempatan tekanan kurang tepat dan kurang benar 

c. Tidak ada penempatan tekanan 

Kelancaran: 

a. Berbicara dengan lancar 

b. Berbicara kurang lancar 

c. Tidak berbicara 

nada dan irama: 

a. nada dan irama tepat dan benar 

b. nada dan irama kurang tepat dan kurang benar 

c. tidak ada nada dan irama 

keberanian: 

a.berbicara dengan berani 

b.berbicara kurang berani 

 

16-20 

10-15 

5-9 

 

16-20 

10-15 

5-9 

 

16-20 

10-15 

5-9 

 

16-20 

10-15 

5-9 

 

20-25 

9-19 



 

 

berbicara tidak berani 5-8 

 

 

 

 

 

LEMBAR PENILAIAN 

PENDIDIKAN BUDAYA DAN KARAKTER 

 

Keterangan : 

BT : Belum Terlihat 

MT : Mulai Terlihat 

MB : Mulai Berkembang 

MK : Mengkultur         

     

 

No Nama 

siswa 

Karakteristik 

Religio

us 

Rasa ingin 

tahu 

Kreatif Berani 

mencoba 

Menghargai 

prestasi 

kerjasama Lapang 

dada 

         

         

         



 

 

                                                                                                                                    

Magelang,  Februari 2013 

          

  Peneliti 

 

           

  Ahmad Sony Syamsudin 

          

  NIM : 2701409037      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR OBSERVASI 

Nama : 

Kelas/no absen :  

No 
Indikator 

Sangat 

kurang 
Kurang Cukup baik 

Sangat 

baik 

Ket. 

1 Kesiapan siswa 

mengikuti kegiatan 

pembelajaran bahasa 

Arab dengan penerapan 

model muhadatsah 

yaumiyyah 

      



 

 

2 Antusias siswa 

mengikuti pembelajaran 

(aktif bertanya, 

menanggapi dan 

berkomentar tentang 

materi yang diajarkan 

oleh guru) 

      

3 Perhatian siswa dalam 

pembelajaran 
      

4 Semangat siswa dalam 

pembelajaran 
      

5 Keaktifan siswa dalam 

pembelajaran dengan 

diterapkannya model 

muhadatsah yaumiyyah 

      

6 Kemudahan siswa dari 

materi yang diberikan 
      

7 Keberanian siswa dalam 

berbicara bahasa Arab 
      

Keterangan : 

Gagal (0-39) 

Kurang (40-59) 

Cukup (60- 74) 

Baik (75-84) 

Sangat baik (85-100) 

 

        Observer, 

 2013 

        (…………………………..) 

 

 



 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA SISWA SIKLUS I  

Nama  : 

No. Absen : 

Hari/Tanggal : 

 

1. Apakah Anda menyukai pelajaran bahasa Arab? 

a. Sangat Suka  b. Suka   c.  Biasa Saja  d. Tidak Suka  e. Sangat 

Tidak Suka 

Kemukakan alasan Anda : 

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

........... 

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

........... 

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

........... 

2. Apakah Anda menyukai cara mengajar guru mata pelajaran bahasa Arab? 

a. Sangat Suka  b. Suka   c.  Biasa Saja  d. Tidak Suka  e. Sangat 

Tidak Suka 

Kemukakan alasan Anda : 

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

........... 



 

 

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

........... 

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

........... 

3. Kesulitan apa yang Anda rasakan ketika berbicara bahasa Arab? 

a. Tidak Ada 

b. Kosakata bahasa Arab yang Anda ketahui sedikit 

c. Pelafalan bahasa Arab yang sulit 

d. Takut Salah 

e. Malu 

f. Kesulitan lainnya (Tuliskan di sini) ........................ 

 

Uraikan kesulitan yang Anda rasakan dan sertakan alasan 

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

..... 

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

..... 

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

..... 

4. Apakah belajar berbicara bahasa Arab dengan model muhadatsah 

yaumiyyah menyenangkan? 



 

 

a. Sangat Menyenangkan   

b. Menyenangkan 

c. Cukup Menyenangkan 

d. Biasa Saja 

e. Tidak Menyenangkan 

f. Sangat Tidak Menyenangkan 

 Kemukakan alasan Anda : 

 ………………………………………………………………………………

………. 

 ………………………………………………………………………………

………. 

 ………………………………………………………………………………

………. 

5. Berikan saran Anda terhadap pembelajaran berbicara selanjutnya! 

………………………………………………………………………………

………. 

………………………………………………………………………………

………. 

………………………………………………………………………………

………. 

 

Keterangan : 



 

 

() : jawaban boleh lebih dari satu. 

 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA SISWA DENGAN NILAI TERTINGGI SIKLUS II 

Nama  : 

No. Absen : 

Hari/Tanggal : 

 

1. Apakah Anda tetap menyukai pelajaran bahasa Arab? 

Kemukakan alasan anda 

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

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

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

2. Apakah anda semakin menyukai pengajar mata pelajaran bahasa Arab setelah 

diterapkan model muhadatsah yaumiyyah? 

Kemukakan alasan Anda 

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

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

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

3. Apakah anda masih mengalami kesulitan ketika berbicara bahasa Arab? 

Uraikan kesulitan yang Anda temui 



 

 

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

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

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

4. Bagaimanakah perasaan anda setelah mengikuti pelajaran bahasa Arab dengan 

model muhadatsah yaumiyyah ? 

Kemukakan alasan Anda 

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

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

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

5. Berikan saran anda terhadap pembelajaran berbicara selanjutnya! 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDOMAN WAWANCARA SISWA DENGAN NILAI TERENDAH SIKLUS II 

Nama  : 

No. Absen : 

Hari/Tanggal : 

 

1. Apakah Anda menjadi menyukai pelajaran bahasa Arab? 

Kemukakan alasan anda 

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

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

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

2. Apakah anda menjadi menyukai pengajar mata pelajaran bahasa Arab setelah 

diterapkan model muhadatsah yaumiyyah? 

Kemukakan alasan Anda 

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



 

 

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

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

3. Apakah anda masih mengalami kesulitan ketika berbicara bahasa Arab? 

Uraikan kesulitan yang Anda temui 

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

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

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

4. Bagaimanakah perasaan anda setelah mengikuti pelajaran bahasa Arab dengan 

model muhadatsah yaumiyyah ? 

Kemukakan alasan Anda 

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

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

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

5. Berikan saran anda terhadap pembelajaran berbicara selanjutnya! 

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

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

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

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEDOMAN ANGKET SISWA SIKLUS I 

Nama  : 

No. Absen : 

Hari/Tanggal :  

6. Apakah Anda menyukai pelajaran bahasa Arab? 

a. Sangat Suka   

b. Suka    

c. Biasa Saja   

d. Tidak Suka   

e. Sangat Tidak Suka 

7. Apakah Anda menyukai cara mengajar guru mata pelajaran bahasa Arab? 

a. Sangat Suka   

b. Suka    

c. Biasa Saja  

d. Tidak Suka   

e. Sangat Tidak Suka 

8. Apakah berbicara bahasa Arab sulit? 

a. Sangat Sulit  

b. Sulit   

c. Biasa Saja   



 

 

d. Tidak Sulit   

e. Sangat Tidak Sulit 

9. Apakah belajar berbicara bahasa Arab menyenangkan? 

a. Sangat Menyenangkan   

b. Menyenangkan 

c. Biasa Saja 

d. Tidak Menyenangkan 

e. Sangat Tidak Menyenangkan 

10. Kesulitan apa yang Anda rasakan ketika berbicara bahasa Arab? 

a. Tidak Ada 

b. Kosakata bahasa Arab yang Anda ketahui sedikit 

c. Pelafalan bahasa Arab yang sulit 

d. Takut Salah 

e. Malu 

f. Kesulitan lainnya (Tuliskan di sini) ........................ 

11. Apakah model pengajaran yang diterapkan oleh guru sudah efektif? 

a. Sangat mudah dipahami 

b. Mudah dipahami 

c. Biasa saja 

d. sulit dipahami 

e. Sangat sulit dipahami 

12. Apakah setelah menggunakan model muhadatsah yaumiyyah memudahkan 

anda dalam keterampilan berbicara bahasa arab? 

a. Sangat memudahkan 

b. Memudahkan 

c. Biasa saja 

d. Tidak memudahkan 

e. Sangat tidak memudahkan 

13. Apakah model muhadatsah yaumiyyah dapat memotivasi siswa berbicara 

bahasa Arab? 

a. Sangat memotivasi 

b. Memotivasi 



 

 

c. Biasa saja 

d. Tidak memotivasi 

e. Sangat tidak memotivasi 

14. Apakah setelah menggunakan model muhadatsah yaumiyyah siswa berani 

untuk berbicara bahasa Arab? 

a. Sangat berani 

b. Berani 

c. Biasa saja 

d. Tidak berani 

e. Sangat tidak berani 

 

 

                  Ttd 

                 (………………..) 

            Nama 

Terang 

Penilaian Siswa 

No Nama Siswa Aspek penilaian 

Pengucapan 

(makhroj) 

Penempata

n tekanan 

Nada dan 

irama 

Keberanian Kelancaran 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       



 

 

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       



 

 

32       

33       

34       

35       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR SUBJEK PENELITIAN  

KELAS X10 MAN 01 KOTA MAGELANG 

No Nama Siswa NIS Kode Siswa L/P 

1 Abdul Kholik 4994 G1 L 

2 Andri Mukhamad Fatkhil Muba 5005 G2 L 

3 Agung Rizal Setiawan 5011 G3 L 

4 Alfiana Nurul Magfiroh 5022 G4 P 



 

 

5 Annisaul Azizah 5032 G5 P 

6 Astri Bariroh 5041 G6 P 

7 Dara Mega Pitaloka 5053 G7 P 

8 Faishal Adib Gufron 5086 G8 L 

9 Jati Rahayu 5129 G9 P 

10 Laelatul Mahmudah 5141 G10 P 

11 Lilik Tinasi 5149 G11 P 

12 Luluk Jaya Nur'aini 5153 G12 P 

13 Mar'atun Sholikhah 5158 G13 P 

14 Marina Hidayati 5159 G14 P 

15 Muhamad Afifudin 5172 G15 L 

16 Muhamad Zaky Mubarok 5182 G16 L 

17 Muhammad Nurul Huda 5194 G17 L 

18 Muhammad Sopyan Ismail 5195 G18 L 

19 Mukhammad Abdul Rosyid 5197 G19 L 

20 Munif Kurnia Rahman 5201 G20 L 

21 Ngizati Aini Khamrok 5211 G21 P 

22 Nilna Azizah 5215 G22 P 

23 Ragil Rizal Rifa'i 5248 G23 L 

24 Rahma Ristianti 5250 G24 P 



 

 

 

 

 

 

 

 

25 Saifudin Zuanur Rifa'i 5279 G25 L 

26 Siti Chalimatus Sakdiyyah 5289 G26 P 

27 Siti Khumairoh 5295 G26 P 

28 Sulistyowati 5310 G27 P 

29 Titin Suprikhati 5314 G28 P 



 

 

 

 

 

30 Tri Fatchurohmah 5315 G29 P 

31 Tri Wahyudi 5319 G30 L 

32 Ulfa Lailayatul Maghfiroh 5322 G31 P 

33 Wahyu Fadlur Rachman 5337 G32 L 

34 Yuli Reswali 5350 G33 P 



 

 

 

NILAI HASIL TES KETERAMPILAN BERBICARA BAHASA ARAB SISWA 

PERTEMUAN I SIKLUS I ( بيئة مدرسية ) 

 

Kelas  : X.10     Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Semester : 2     Peneliti  :Ahmad Sony 

Syamsudin 

No. NIS Nama 
L 

P 
Jml 

1 4994 ABDUL KHOLIK L 70 

2 5005 ADRIL MUKHAMAD F.M L 70 

3 5011 AGUNG RIZAL SETIAWAN L 70 

4 5022 ALFIANA NURUL M P 80 

5 5032 ANNISAUL AZIZAH P 85 

6 5041 ASTRI BARIROH P 92 

7 5053 DARA MEGA PITALOKA P 80 

8 5086 FAISHAL ADIB GUFRON L 70 

9 5129 JATI RAHAYU P 90 

10 5141 LAELATUL MAHMUDAH P 70 

11 5149 LILIK TINASI  P 80 

12 5153 LULUK JAYA NUR'AINI P 70 

13 5158 MAR'ATUN SHOLIKHAH P 80 

14 5159 MARINA HIDAYATI P 85 

15 5172 MUHAMMAD AFIFUDIN L 70 

16 5182 MUHAMAD ZAKY M L 80 

17 5194 MUHAMMAD NURUL HUDA L 75 



 

 

18 5195 MUHAMMAD SOPYAN I L 85 

19 5197 MUKHAMMAD ABDUL R L 70 

20 5201 MUNIF KURNIA RAHMAN L 75 

21 5211 NGIZATI AINI KHAMROK P 80 

22 5215 NILNA AZIZAH P 75 

23 5248 RAGIL RIZAL RIFA'I L 72 

24 5250 RAHMA RISTIANTI P 70 

25 5279 SAIFUDIN ZUANUR RIFAI L 70 

26 5289 SITI CHALIMATUS S P 85 

27 5295 SITI KHUMAIROH P 85 

28 5310 SULISTYOWATI P 75 

29 5314 TITIN SUPRIKHATI P 80 

30 5315 TRI FATCHUROHMAH P 80 

31 5319 TRI WAHYUDI L 75 

32 5322 ULFA LAILAYATUL M P 90 

33 5337 WAHYU FADLUR RAHMAN L 80 

34 5350 YULI RESWALI P 75 

35  SHODIKIN L  

Jumlah 2639 

Rata-rata 77.61 

Nilai terendah 70 

Nilai tertinggi 92 

 

Magelang, 5 Mei 2013 

 

 



 

 

        Peneliti 

       Ahmad Sony 

Syamsudin 



 

 

 

NILAI HASIL TES  KETERAMPILAN BERBICARA BAHASA ARAB SISWA 

PERTEMUAN II SIKLUS I ( يف املكتبة ) 

 

Kelas  : X.10     Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Semester : 2     Peneliti  :Ahmad Sony 

Syamsudin 

No. NIS Nama 
L 

P 
Jml 

1 4994 ABDUL KHOLIK L 70 

2 5005 ADRIL MUKHAMAD F.M L 80 

3 5011 AGUNG RIZAL SETIAWAN L 90 

4 5022 ALFIANA NURUL M P 90 

5 5032 ANNISAUL AZIZAH P 93 

6 5041 ASTRI BARIROH P 95 

7 5053 DARA MEGA PITALOKA P 85 

8 5086 FAISHAL ADIB GUFRON L 82 

9 5129 JATI RAHAYU P 91 

10 5141 LAELATUL MAHMUDAH P 93 

11 5149 LILIK TINASI  P 85 

12 5153 LULUK JAYA NUR'AINI P 75 

13 5158 MAR'ATUN SHOLIKHAH P 87 

14 5159 MARINA HIDAYATI P 91 

15 5172 MUHAMMAD AFIFUDIN L 82 

16 5182 MUHAMAD ZAKY M L 90 

17 5194 MUHAMMAD NURUL HUDA L 85 



 

 

18 5195 MUHAMMAD SOPYAN I L 90 

19 5197 MUKHAMMAD ABDUL R L 71 

20 5201 MUNIF KURNIA RAHMAN L 75 

21 5211 NGIZATI AINI KHAMROK P 80 

22 5215 NILNA AZIZAH P 90 

23 5248 RAGIL RIZAL RIFA'I L 70 

24 5250 RAHMA RISTIANTI P 87 

25 5279 SAIFUDIN ZUANUR RIFAI L 75 

26 5289 SITI CHALIMATUS S P 80 

27 5295 SITI KHUMAIROH P 80 

28 5310 SULISTYOWATI P 82 

29 5314 TITIN SUPRIKHATI P 92 

30 5315 TRI FATCHUROHMAH P 85 

31 5319 TRI WAHYUDI L 88 

32 5322 ULFA LAILAYATUL M P 89 

33 5337 WAHYU FADLUR RAHMAN L 73 

34 5350 YULI RESWALI P 85 

35  SHODIKIN L  

Jumlah 2775 

Rata-rata 81.61 

Nilai terendah 70 

Nilai tertinggi 95 

 

Magelang, 12 Februari 

2013 

 



 

 

 

 

        Peneliti 

       Ahmad Sony 

Syamsudin 

NILAI HASIL TES  KETERAMPILAN BERBICARA BAHASA ARAB SISWA 

PERTEMUAN I SIKLUS II ( املهنة ) 

 

Kelas  : X.10     Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Semester : 2     Peneliti : Ahmad Sony 

Syamsudin 

No. NIS Nama 
L 

P 
Jml 

1 4994 ABDUL KHOLIK L 71 

2 5005 ADRIL MUKHAMAD F.M L 81 

3 5011 AGUNG RIZAL SETIAWAN L 90 

4 5022 ALFIANA NURUL M P 92 

5 5032 ANNISAUL AZIZAH P 94 

6 5041 ASTRI BARIROH P 98 

7 5053 DARA MEGA PITALOKA P 93 

8 5086 FAISHAL ADIB GUFRON L 81 

9 5129 JATI RAHAYU P 90 

10 5141 LAELATUL MAHMUDAH P 92 

11 5149 LILIK TINASI  P 85 

12 5153 LULUK JAYA NUR'AINI P 75 

13 5158 MAR'ATUN SHOLIKHAH P 88 

14 5159 MARINA HIDAYATI P 90 



 

 

15 5172 MUHAMMAD AFIFUDIN L 83 

16 5182 MUHAMAD ZAKY M L 91 

17 5194 MUHAMMAD NURUL HUDA L 92 

18 5195 MUHAMMAD SOPYAN I L 90 

19 5197 MUKHAMMAD ABDUL R L 80 

20 5201 MUNIF KURNIA RAHMAN L 78 

21 5211 NGIZATI AINI KHAMROK P 75 

22 5215 NILNA AZIZAH P 80 

23 5248 RAGIL RIZAL RIFA'I L 78 

24 5250 RAHMA RISTIANTI P 75 

25 5279 SAIFUDIN ZUANUR RIFAI L 83 

26 5289 SITI CHALIMATUS S P 82 

27 5295 SITI KHUMAIROH P 84 

28 5310 SULISTYOWATI P 92 

29 5314 TITIN SUPRIKHATI P 90 

30 5315 TRI FATCHUROHMAH P 87 

31 5319 TRI WAHYUDI L 85 

32 5322 ULFA LAILAYATUL M P 90 

33 5337 WAHYU FADLUR RAHMAN L 75 

34 5350 YULI RESWALI P 86 

35  SHODIKIN L  

Jumlah 2896 

Rata-rata 85.17 

Nilai terendah 71 

Nilai tertinggi 98 

 



 

 

Magelang, 26 Februari 

2013 

 

 

        Peneliti 

        Ahmad Sony 

Syamsudin 



 

 

 

NILAI HASIL TES  KETERAMPILAN BERBICARA BAHASA ARAB SISWA 

PERTEMUAN II SIKLUS II ( األسرة ) 

Kelas  : X.10     Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Semester : 2     Peneliti  :Ahmad Sony 

Syamsudin 

No. NIS Nama 
L 

P 
Jml 

1 4994 ABDUL KHOLIK L 70 

2 5005 ADRIL MUKHAMAD F.M L 81 

3 5011 AGUNG RIZAL SETIAWAN L 91 

4 5022 ALFIANA NURUL M P 91 

5 5032 ANNISAUL AZIZAH P 94 

6 5041 ASTRI BARIROH P 96 

7 5053 DARA MEGA PITALOKA P 86 

8 5086 FAISHAL ADIB GUFRON L 83 

9 5129 JATI RAHAYU P 94 

10 5141 LAELATUL MAHMUDAH P 85 

11 5149 LILIK TINASI  P 86 

12 5153 LULUK JAYA NUR'AINI P 90 

13 5158 MAR'ATUN SHOLIKHAH P 91 

14 5159 MARINA HIDAYATI P 89 

15 5172 MUHAMMAD AFIFUDIN L 88 

16 5182 MUHAMAD ZAKY M L 90 

17 5194 MUHAMMAD NURUL HUDA L 90 

18 5195 MUHAMMAD SOPYAN I L 92 



 

 

19 5197 MUKHAMMAD ABDUL R L 91 

20 5201 MUNIF KURNIA RAHMAN L 86 

21 5211 NGIZATI AINI KHAMROK P 82 

22 5215 NILNA AZIZAH P 75 

23 5248 RAGIL RIZAL RIFA'I L 78 

24 5250 RAHMA RISTIANTI P 73 

25 5279 SAIFUDIN ZUANUR RIFAI L 88 

26 5289 SITI CHALIMATUS S P 90 

27 5295 SITI KHUMAIROH P 91 

28 5310 SULISTYOWATI P 90 

29 5314 TITIN SUPRIKHATI P 93 

30 5315 TRI FATCHUROHMAH P 86 

31 5319 TRI WAHYUDI L 89 

32 5322 ULFA LAILAYATUL M P 90 

33 5337 WAHYU FADLUR RAHMAN L 74 

34 5350 YULI RESWALI P 86 

35  SHODIKIN L  

Jumlah 2949 

Rata-rata 86.73 

Nilai terendah 70 

Nilai tertinggi 96 

 

Magelang, 19 Februari 

2013 

 

 



 

 

        Peneliti 

       Ahmad Sony 

Syamsudin 



 

 

 

Tabel 4.7 Hasil observasi perilaku siswa siklus 1 

No Aspek  yang diamati 

Jabaran Skor Jawaban 

Kelas 

Pada Bobot Skor 

Jabaran Bobot Skor Jawaban 

Kelas 

Nilai 

Kualitas 

Jawaban 

dalam 

Rentang 

0-100  

100 80 60 40 0   

1 

Kesiapan siswa 

mengikuti 

pembelajaran. 

8 21 4 1 0 800 1680 240 40 0 81,17  

2 

Antusiasme siswa 

dalam mengikuti 

pembelajaran 

7 23 5 0 0 700 1840 300 0 0 83,52  

3 
Perhatian siswa 

dalam pembelajaran 
9 14 11 0 0 900 1120 660 0 0 78,82 

4 
Semangat siswa 

dalam pembelajaran 
8 11 5 10 0 800 880 300 400 0 70  

5 
Keaktifan siswa 

dalam pembelajaran 
9 16 9 0 0 900 1280 540 0 0 80 

6 

Kemudahan siswa 

terhadap materi yang 

diberikan 

9 16 9 0 0 900 1600 360 0 0 84,11 

7 

Keberanian siswa 

dalam berbicara 

bahasa Arab. 

12 18 4 0 0 1200 1440 240 0 0 84,70 

 

 



 

 

 

 

 

Tabel 4.7 Hasil observasi perilaku siswa siklus 1I 

No Aspek  yang diamati 

Jabaran Skor Jawaban Kelas 

Pada Bobot Skor 

Jabaran Bobot Skor Jawaban 

Kelas 

Nilai 

Kualitas 

Jawaban 

dalam 

Rentang 

0-100  

100 80 60 40 0   

1 

Kesiapan siswa 

mengikuti 

pembelajaran. 

8 20 6 0 0 800 1600 360 0 0 81,17  

2 

Antusiasme siswa 

dalam mengikuti 

pembelajaran 

21 13 0 0 0 2100 1040 0 0 0 92,35  

3 
Perhatian siswa 

dalam pembelajaran 
14 16 4 0 0 1400 1280 240 0 0 85,88 

4 
Semangat siswa 

dalam pembelajaran 
14 20 0 0 0 1400 1600 0 0 0 88,23  

5 
Keaktifan siswa 

dalam pembelajaran 
27 7 0 0 0 2700 560 0 0 0 95,88 

6 Kemudahan siswa 

terhadap materi yang 

9 18 7 0 0 900 1440 420 0 0 81,17 



 

 

diberikan 

7 

Keberanian siswa 

dalam berbicara 

bahasa Arab. 

23 11 0 0 0 2300 880 0 0 0 93,52 

 

 



 

 

 

Table 4.8 Hasil wawancara pada siklus I  

No Pedoman Wawancara Jawaban Siswa 

 

Tertinggi (Kemampuan) 

 

 

Terendah (Kemampuan) 

1 Kesukaan terhadap 

pelajaran bahasa Arab 

1. (Responden)  

Suka, Karena bahasa Arab itu 

bahasa yang menurut saya 

sering saya temui dan 

pokoknya asyik walau kadang 

ada kosakata baru. 

  

 

1. (Responden) 

Suka, tetapi kosakata yang 

saya tahu sangat sedikit. 

 

2 Menyukai terhadap 

pengajaran pelajaran 

bahasa Arab setelah 

diterapkan model 

muhadatsah 

yaumiyyah  

1. (Responden) 

Suka, karena kalau bahasa 

terutama bahasa Arab itu 

sulit, tetapi kalau sering 

dibiasakan dan diucapkan 

akan semakin mudah dan 

bisa. 

 

1. (Responden) 

Suka, karena dalam 

menerangkan asik dan 

sedikit lebih paham. 

 

3 Kesulitan yang 

dirasakan ketika 

berbicara bahasa Arab 

1. (Responden)  

Masih, kadang  cara 

menyusun kalimatnya dan 

takut dengan tata bahasanya. 

1. (Responden)  

Masih, kosakata yang saya 

tahu atau paham sedikit. 

4 Perasaan ketika 

mengikuti pelajaran 

bahasa Arab dengan 

menggunakan model  

muhadatsah 

1. (Responden) 

Senang, karena dengan model 

tersebut kita tidak perlu 

menghafal, yang penting 

dipraktikkan nanti dari kita 

1. (Responden)  

Senang, menambah 

wawasan. 



 

 

yaumiyyah  praktek kita bisa sendiri. 

5 Saran terhadap 

pelajaran bahasa Arab, 

keterampilan 

berbicara selanjutnya 

1. (Responden)  

Model muhadatsah 

yaumiyyah harus tetap 

dilanjutkan, selain kita 

dengan muhadatsah 

yaumiyyah kita harus belajar 

cara penulisan bahasa Arab 

karena itu juga penting. 

1. (Responden)  

Kalau menerangkan 

diartikan supaya saya lebih 

tahu dan lebih paham. 

 

 

 

Tabel wawancara siklus II 

No Pedoman Wawancara Jawaban Siswa 

 

Tertinggi (Kemampuan) 

 

 

Terendah (Kemampuan) 

1 Kesukaan terhadap 

pelajaran bahasa Arab 

1.(Responden)  

Suka, karena kalau tambah 

kosakata akan mempermudah 

berbicara bahasa Arab. 

  

 

1.(Responden) 

Biasa saja, tapi sudah 

membantu belajar bahasa 

Arab dengan mudah. 

2 Menyukai terhadap 

pengajaran pelajaran 

bahasa Arab setelah 

diterapkan model 

muhadatsah 

yaumiyyah  

1.(Responden) 

Semakin suka, karena kita 

sudah mengetahui cara belajar 

berbicara bahasa Arab dengan 

mudah, dan kita semakin 

terbiasa berbicara bahasa 

1.(Responden) 

Suka, karena dapat 

menciptakan lingkungan 

bahasa Arab dengan model 

tersebut. 



 

 

Arab. 

 

 

3 Kesulitan yang 

dirasakan ketika 

berbicara bahasa Arab 

1.(Responden)  

Sedikit kesulitan, kurang 

menguasai kosakata yang 

baru. 

1.(Responden)  

Merasa kesulitan karena 

kurang latihan berbicara 

dan kurang kosa kata. 

4 Perasaan ketika 

mengikuti pelajaran 

bahasa Arab dengan 

menggunakan model  

muhadatsah 

yaumiyyah  

1.(Responden) 

Senang, karena dengan model 

tersebut kita mampu berkarya 

dalam berbicara bahasa Arab 

dengan gaya bahasa kita 

meskipun kadang belum 

sesuai dengan gramatikal, tapi 

kita berani untuk praktek 

langsung. 

1.(Responden)  

Senang, menambah 

wawasan baru tentang 

model belajar berbicara 

bahasa Arab. 

5 Saran terhadap 

pelajaran bahasa Arab, 

keterampilan 

berbicara selanjutnya 

1.(Responden)  

Model muhadatsah 

yaumiyyah harus tetap 

diterapkan, agar kita terbiasa 

berbicara bahasa Arab 

kapanpun dan dimanapun kita 

berada. 

1. (Responden)  

Saran saya banyak-banyak 

memberikan motifasi agar 

semangat belajar bahasa 

Arab. 

 

 

 



 

 

 

Tabel hasil angket Siklus I 

Nilai 

Kualitas 

Jawaban 

Jabaran 

Skor 

Prosentase 

(%) 

Jumlah  

Subjek 

Skor Jawaban Pernyataan NO. 

78,03 800 24,24 8 100 Sangat suka Suka terhadap 

pelajaran bahasa 

Arab 

1. 

1575 63,63 21 75 Suka 

200 12,13 4 50 Biasa saja 

0 0 0 25 Tidak suka 

0 0 0 0 Sangat tidak Suka 

77,27 600 18,18 6 100 Sangat Suka Suka terhadap cara 

mengajar guru 

mata pelajaran 

bahasa Arab 

2. 

1800 72,72 24 75 Suka 

150 9,10 3 50 Biasa saja 

0 0 0 25 Tidak suka 

0 0 0 0 Sangat tidak suka 

48,48 300 9,09 3 100 Sangat tidak sulit Sulit berbicara 

bahasa Arab 

3. 

450 18,18 6 75 Tidak sulit 

500 30,30 10 50 Biasa saja 

350 42,43 14 25 Sulit 

0 0 0 0 Sangat sulit 

75,75 700 21,21 7 100 Sangat senang Senang berbicara 4. 



 

 

1500 60,60 20 75 Senang bahasa Arab 

300 18,19 6 50 Biasa saja 

0 0 0 25 Tidak senang 

0 0 0 0 Sangat tidak senang 

72,72 0 0 0 100 Tidak ada Banyaknya 

kesulitan dalam 

berbicara bahasa 

Arab 

5. 

2325 93,94 31 75 Kosakata yang 

diketahui sedikit 

50 3,03 1 50 Pelafalan bahasa 

Arab sulit 

25 3,03 1 25 Takut salah 

0 0 0 0 Malu 

 

69,69 300 9,09 3 100 Sangat mudah 

dipahami 

Model pengajaran 

yang diterapkan 

oleh guru sudah 

efektif 

6. 

1575 63,63 21 75 Mudah dipahami 

400 24,25 8 50 Biasa saja 

25 3,03 1 25 Sulit dipahami 

0 0 0 0 Sangat sulit 

dipahami 

70,45 200 6,06 2 100 Sangat 

memudahkan 

Model muhadatsah 

yaumiyyah 

memudahkan 

dalam 

7. 

1725 69,69 23 75 Memudahkan 



 

 

400 24,25 8 50 Biasa saja keterampilan 

berbicara bahasa 

Arab 0 0 0 25 Tidak memudahkan 

0 0 0 0 Sangat tidak 

memudahkan 

78,03 800 24,24 8 100 Sangat memotivasi Model muhadatsah 

yaumiyyah 

memotivasi siswa 

berbicara bahasa 

Arab 

8. 

1575 63,63 21 75 Memotivasi 

200 12,13 4 50 Biasa saja 

0 0 0 25 Tidak memotivasi 

0 0 0 0 Sangat tidak 

memotivasi 

68,93 300 9,09 3 100 Sangat berani Siswa berani berani 

berbicara bahasa 

Arab dengan 

model muhadatsah 

yaumiyyah 

9. 

1500 60,60 20 75 Berani 

450 27,28 9 50 Biasa saja 

25 3,03 1 25 Tidak berani 

0 0 0 0 Sangat tidak berani 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel hasil angket siklus II 

Nilai 

Kualitas 

Jawaban 

Jabaran 

Skor 

Prosentase 

(%) 

Jumlah  

Subjek 

Skor Jawaban Pernyataan NO. 

81,61 1300 38,24 13 100 Sangat suka Suka terhadap 

pelajaran bahasa 

Arab 

1. 

1275 50 17 75 Suka 

200 11,76 4 50 Biasa saja 

0 0 0 25 Tidak suka 

0 0 0 0 Sangat tidak Suka 

80,88 1100 32,35 11 100 Sangat Suka Suka terhadap cara 

mengajar guru 

mata pelajaran 

2. 

1500 58,83 20 75 Suka 



 

 

150 8,82 3 50 Biasa saja bahasa Arab 

0 0 0 25 Tidak suka 

0 0 0 0 Sangat tidak suka 

61,76 300 8,84 3 100 Sangat tidak sulit Sulit berbicara 

bahasa Arab 

3. 

1275 50 17 75 Tidak sulit 

350 20,58 7 50 Biasa saja 

175 20,58 7 25 Sulit 

0 0 0 0 Sangat sulit 

80,14 1100 32,35 11 100 Sangat senang Senang berbicara 

bahasa Arab 

4. 

1425 55,89 19 75 Senang 

200 11,76 4 50 Biasa saja 

0 0 0 25 Tidak senang 

0 0 0 0 Sangat tidak senang 

76,47 500 14,70 5 100 Tidak ada Banyaknya 

kesulitan dalam 

berbicara bahasa 

Arab 

5. 

2025 79,42 27 75 Kosakata yang 

diketahui sedikit 

50 2,94 1 50 Pelafalan bahasa 

Arab sulit 

25 2,94 1 25 Takut salah 

0 0 0 10 Malu 

 



 

 

0 0 0 0 Alasan lain 

74,26 100 2,94 1 100 Sangat mudah 

dipahami 

Model pengajaran 

yang diterapkan 

oleh guru sudah 

efektif 

6. 

2325 91,18 31 75 Mudah dipahami 

100 5,88 2 50 Biasa saja 

0 0 0 25 Sulit dipahami 

0 0 0 0 Sangat sulit 

dipahami 

72,79 600 17,64 6 100 Sangat 

memudahkan 

Model muhadatsah 

yaumiyyah 

memudahkan 

dalam 

keterampilan 

berbicara bahasa 

Arab 

7. 

1425 55,89 19 75 Memudahkan 

450 26,47 9 50 Biasa saja 

0 0 0 25 Tidak memudahkan 

0 0 0 0 Sangat tidak 

memudahkan 

85,29 1700 50 17 100 Sangat memotivasi Model muhadatsah 

yaumiyyah 

memotivasi siswa 

berbicara bahasa 

Arab 

8. 

1050 41,17 14 75 Memotivasi 

150 8,83 3 50 Biasa saja 

0 0 0 25 Tidak memotivasi 

0 0 0 0 Sangat tidak 



 

 

memotivasi 

72,05 500 14,71 5 100 Sangat berani Siswa berani berani 

berbicara bahasa 

Arab dengan 

model muhadatsah 

yaumiyyah 

9. 

1500 58,82 20 75 Berani 

450 26,47 9 50 Biasa saja 

0 0 0 25 Tidak berani 

0 0 0 0 Sangat tidak berani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


