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ABSTRAK  

 

Lutfi, Hanif. 2013. “Model pembelajaran kooperatif team quiz untuk 

Meningkatkan Keterampilan berbicara Bahasa Arab Siswa Kelas X6 MAN 1 

Magelang Tahun Ajaran 2012/2013”. Skripsi, Jurusan Bahasa dan Sastra Asing, 

Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Retno 

Purnama Irawati, S.S., M.A dan Pembimbing II: Singgih Kuswardono, S. Pd, M.A 

 

Kata kunci: Keterampilan berbicara, model pembelajaran kooperatif team quiz 

Keterampilan berbicara merupakan kemampuan mengucapkan bunyi-

bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran, gagasan, dan 

perasaan. Hal ini berlaku untuk seluruh bahasa di dunia Dalam hal ini adalah 

bahasa Arab. Pengamatan awal ketika peneliti melaksanakan PPL kemampuan 

siswa dalam berbicara bahasa Arab masih rendah. Indikasinya adalah siswa masih 

takut salah, masih banyak diam. Hal ini didasari karena pengetahuan siswa 

tentang bahasa Arab masih kurang, dan penguasaan kosakata yang kurang. Oleh 

karena itu, perlu ada alternatif teknik atau model yang memberikan kesempatan 

bagi siswa untuk mengungkapkan gagasan atau pikiran seluas-luasnya. Salah satu 

langkah untuk mengetahui kemampuan berbicara siswa peneliti menyuruh kepada 

siswa untuk menghafal kosakata dalam sehari 3 kosakata. Pada kenyataan tersebut 

sebagian siswa masih mengalami kesulitan. Upaya yang ditawarkan sebagai 

alternatif pemecahan permasalahan di atas adalah dengan penerapan model 

pembelajaran kooperatif team quiz.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil belajar dan peningkatan 

minat belajar keterampilan berbicara bahasa Arab dengan model pembelajaran 

kooperatif team quiz.  

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang di dalamnya 

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

Teknik pengumpulan data menggunakan tes dan nontes. 

Berdasarkan data penelitian yang dihimpun, disimpulkan bahwa model 

pembelajaran kooperatif team quiz benar-benar mampu meningkatkan 

keterampilan berbicara tingkat dasar siswa secara signifikan, dengan prosentase 

peningkatan sebesar 23,85%. Nilai rata-rata siklus I sebesar 57,82. Sedang nilai 

rata-rata siklus II sebesar 83,12. Siswa juga menunjukkan perubahan perilaku ke 

araf positif yaitu siswa menjadi lebih senang karena belajar berbicara bahasa Arab 

menggunakan kelompok dan diselingi permainan untuk menunjang keterampilan 

berbicara bahasa Arab.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berbicara merupakan aktifitas berbahasa yang sangat penting terutama 

untuk kebutuhan komunikasi. Manusia pada umumnya menggunakan perkataan 

lebih banyak daripada tulisan, yang artinya bahwa manusia lebih banyak berbicara 

daripada menulis. Keterampilan berbicara adalah aspek keterampilan berbahasa 

yang melibatkan minimal dua pihak, yaitu orang yang berbicara dan yang 

mendengarkan. Dalam kegiatan ini terjadi komunikasi dua arah secara timbal 

balik (Efendy, 2009 :139). 

Berbicara adalah aktifitas berbahasa kedua yang dilakukan manusia 

dalam kehidupan bahasa setelah mendengarkan (Nurgiantoro 2011:399). 

Berdasarkan bunyi-bunyi (bahasa) yang didengarnya itulah manusia belajar 

mengucapkan dan akhirnya mampu untuk berbicara. Untuk dapat berbicara dalam 

suatu bahasa secara baik, pembicara harus mengusai lafal, struktur, dan kosakata 

yang bersangkutan. Disamping itu, diperlukan juga penguasaan masalah atau 

gagasan yang akan disampaikan, serta kemampuan memahami bahasa lawan 

bicara.  

Keterampilan berbicara (maharah al kalam dalam bahasa Arab atau 

speaking) adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata 

untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, keinginan, atau perasaan 

kepada mitra bicara. Dalam makna yang lebih luas, berbicara merupakan suatu 
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sistem tanda-tanda yang dapat didengar dan dilihat yang memanfaatkan sejumlah 

otot dan jaringan otot tubuh manusia untuk menyampaikan pikiran dalam rangka 

memenuhi kebutuhannya (Hermawan, 2011:135) 

Tarigan (1997:34) berbicara adalah keterampilan menyampaikan pesan 

bahasa melalui bahasa lisan. Berbicara lebih dari sekedar pengucapan bunyi-bunyi 

atau kata-kata serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pendengar atau 

penyimak (Slamet, 2009:33). Kemampuan berkomunikasi secara lisan ini menjadi 

fokus dalam kemampuan berbahasa. Dalam pengajaran berbicara yang paling 

penting adalah mengajarkan keterampilan berkomunikasi lisan dengan orang lain. 

Berbicara itu sendiri merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa, 

keterampilan berbicara merupakan keterampilan produktif karena dalam 

perwujudannya keterampilan berbicara menghasilkan berbagai gagasan yang 

dapat digunakan untuk kegiatan berbahasa (berkomunikasi). 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa 

keterampilan berbicara adalah kemampuan mengungkapkan pendapat atau pikiran 

dan perasaan kepada seorang atau kelompok secara lisan, baik secara berhadapan 

ataupun dengan jarak jauh dengan menggunakan bahasa sebagai perantaranya.   

Pembelajaran keterampilan berbicara tergolong penting. Pentingnya 

pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab untuk meningkatkan 

kemampuan siswa dalam berbicara menggunakan bahasa Arab seperti contohnya 

muhadatsah. Menurut Anshor (2009: 55) yaitu cara menyajikan bahan pelajaran 

bahasa Arab melalui percakapan. Percakapan itu dapat terjadi antara guru dengan 
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siswa antara siswa dengan guru, atau antara siswa dengan siswa sehingga dapat 

memperkaya perbendaharaan kata-kata (vocabulary).  

Namun untuk mencapai indikator-indikator tidak selalu mudah. Termasuk 

indikator-indikator keterampilan berbicara pada MAN 1 Magelang hal ini terkait 

pada kenyataan pembelajaran di kelas. 

Kenyataan yang terjadi di kelas, guru banyak menghadapi siswa yang 

sulit memahami materi-materi bahasa Arab yang diajarkan sehingga sulit memilih 

mencapai indikator-indikator pembelajaran bahasa Arab. Salah satu indikasi yang 

menunjukan siswa sulit memahami bahasa Arab adalah sebagian siswa 

mengalami kesulitan dalam berbicara. Hal ini didasarkan pada pengamatan awal 

peneliti dan praktikan bahasa Arab lainnya ketika melaksanakan PPL di MAN 1 

Magelang.  

Kemampuan keterampilan berbicara bahasa Arab siswa MAN 1 

Magelang sangat rendah. Dilihat dari nilai bahasa Arab siswa yang hanya 

mencapai 5,5 indikasi rendahnya keterampilan berbicara bahasa Arab dan 

pengetahuan kosakata bahasa Arab siswa yang masih minim. Faktor penyebab 

lain adalah pembelajaran bahasa Arab untuk keterampilan berbicara lebih 

mengutamakan metode membaca. Selama ini pembelajaran bahasa Arab di MAN 

1 Magelang kebanyakan masih menggunakan pendekatan tradisional. Siswa 

diwajibkan menghafal kosakata, kalimat, maupun qo’idah (tata bahasa.) dan guru 

masih menggunakan metode ceramah. Tidak terkecuali dalam pembelajaran 

keterampilan berbicara, siswa hanya mencatat apa yang ditulis oleh guru di papan 

tulis, lalu membacanya untuk kemudian dihafalkan serta pemberian tugas tertulis 

di akhir pembelajaran. 
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Guru lebih mendominasi pembelajaran di kelas, dan siswa kurang diberi 

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

monoton dan membosankan sehingga siswa enggan mengikuti pembelajaran di 

kelas. Guru dalam menyampaikan materi bahasa Arab jarang menggunakan 

bahasa Arab,  sehingga siswa sulit ketika akan praktik atau berbicara bahasa Arab. 

Berdasarkan pengamatan peneliti pada pembelajaran bahasa Arab di 

kelas X6 MAN 1 Magelang menunjukan bahwa pembelajaran berbicara bahasa 

Arab masih belum kondusif. Hal ini antara lain disebabkan metode yang dipakai 

masih sulit dipahami oleh siswa karena guru masih menggunakan metode 

membaca sehingga siswa masih bingung dalam memahami materi yang diajarkan 

oleh guru, dan alokasi waktu pertemuan bahasa Arab sangat minim. Waktu 

pertemuan pelajaran bahasa Arab di kelas X6 hanya 2 jam pertemuan dalam 

seminggu (90 menit) serta masih banyaknya siswa yang mengalami kesulitan 

dalam berbicara bahasa Arab. Salah satu indikasinya adalah siswa masih banyak 

diam dan takut salah dalam berbicara bahasa Arab. 

Hambatan yang sering muncul dalam proses pembelajaran khususnya 

berbicara, sehingga siswa kurang terampil berbahasa Arab adalah: (1) 

pengetahuan siswa tentang bahasa Arab masih rendah dilihat dari hasil belajar 

siswa yang hanya mencapai skor 5,5. Faktor penyebabnya adalah kebanyakan 

siswa berasal dari alumni SMP sehingga jarang sekali belajar bahasa Arab, 

bahkan tidak pernah belajar bahasa Arab sejak SMP yang berakibat kurang 

mampu dalam mempelajari bahasa Arab. (2) minimnya kosakata yang dimililki 

siswa, (3) dalam keterampilan menyimak bahasa Arab siswa juga masih ada yang 
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belum bisa sama sekali atau belum bisa mencerna dengan baik kata yang diucap, 

(4) siswa kurang ekspresif dalam berkomunikasi bahasa Arab, dan (5) kurang 

adanya ketertarikan atau minat dan motivasi dalam belajar bahasa Arab. Hal ini 

yang menjadi sorotan peneliti dalam menggali minat dan motivasi dalam belajar 

bahasa Arab. Adanya minat dan motivasi siswa akan memunculkan semangat 

belajar dan meningkatkan hasil belajar dalam keterampilan berbicara bahasa Arab.  

Secara sederhana, metode pembelajaran bahasa Arab dapat digolongkan 

menjadi dua macam, yaitu: pertama, metode tradisional/klasik dan kedua, metode 

modern. Metode pengajaran bahasa Arab tradisional adalah metode pengajaran 

bahasa Arab yang terfokus pada “bahasa sebagai budaya ilmu” sehingga belajar 

bahasa Arab berarti belajar secara mendalam tentang seluk-seluk ilmu bahasa 

Arab, baik aspek gramatikal/sintaksis (qawa’id nahwu), morfem/morfologi 

(qawa’id as-sharf) ataupun sastra (adab). Sedangkan metode pengajaran modern 

adalah metode pengajaran yang berorientasi pada tujuan bahasa sebagai alat. 

Artinya, bahasa Arab dipandang sebagai alat komunikasi dalam kehidupan 

modern, sehingga inti belajar bahasa Arab adalah kemampuan untuk 

menggunakan bahasa tersebut secara aktif dan mampu memahami 

ucapan/ungkapan dalam bahasa Arab. 

Prioritas yang peneliti usulkan dan solusi untuk memperbaiki 

pembelajaran berbicara bahasa Arab salah satunya yaitu model pembelajaran yang 

lebih bervariatif, yaitu guru seharusnya mampu menerapkan teknik pembelajaran 

yang lebih bervariasi karena dengan pembelajaran yang bervariasi siswa akan 

lebih senang dan tidak bosan contohnya setiap kemahiran menggunakan metode 
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yang berbeda yang disesuaikan dengan kemahiran tersebut dan siswa juga akan 

lebih tertarik dengan bahan ajar. Upaya untuk meningkatkan keterampilan 

berbicara bahasa Arab diperlukan kosakata yang baru maksimal 3 kosakata setiap 

hari, untuk menjadi bekal dalam meningkatkan keterampilan berbicara.  

Agar tujuan pembelajaran bahasa Arab tercapai, peneliti tergugah untuk 

menerapkan pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif team quiz, suatu model 

pembelajaran dengan cara membentuk siswa dalam beberapa kelompok dan 

anggota kelompok mempunyai tanggung jawab yang sama atas keberhasilan 

kelompoknya dalam memahami materi dan menjawab soal. (Sanjaya, 2009:124).   

Untuk memperbaiki kemampuan berbicara bahasa Arab diperlukan 

model pembelajaran kooperatif, peneliti akan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif agar siswa mengikuti pembelajaran dengan seksama. Pembelajaran 

kooperatif mengutamakan kerja sama atau kelompok dalam belajar bahasa Arab 

dan setiap siswa yang ada dalam kelompoknya mempunyai tingkat kemampuan 

yang berbeda-beda (tinggi, sedang, dan rendah). Dengan adanya pembelajaran 

secara kelompok siswa akan lebih merespon dan aktif belajar bahasa Arab 

khususnya meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Arab. 

Team Quiz adalah model pembelajaran dengan membentuk siswa dalam 

beberapa kelompok dan setiap kelompok mempunyai tanggung jawab bersama 

atas keberhasilannya. (Sanjaya, 2009:124) 
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Model pembelajaran kooperatif sangat berbeda dengan pengajaran 

langsung di samping model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk 

mencapai hasil belajar akademik model pembelajaran kooperatif juga efektif 

untuk mengembangkan keterampilan berbicara bahasa Arab (Usman 2000:30)  

Unggulan model pembelajaran kooperatif ialah siswa bekerja dalam 

kelompok untuk menuntaskan materi belajar. Kelompok dibentuk dari siswa yang 

memiliki kemampuan tinggi, sedang, rendah. Peneliti menggunakan model 

pembelajaran kooperatif ini untuk menempatkan teman sebaya yang dianggap 

pandai supaya membantu teman-temannya yang mempunyai kemampuan rendah 

dalam belajar bahasa Arab khususnya meningkatkan keterampilan berbicara. 

Penelitian ini merupakan penerapan model pembelajaran kooperatif dan 

team quiz untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Arab siswa dan 

untuk teknisnya peneliti menerapkan model pembelajaran kooperatif dan team 

quiz. Karena banyak siswa kurang tertarik dengan model pembelajaran yang 

monoton yang masih sulit direspon oleh siswa, dengan penerapan model 

pembelajaran kooperatif dan team quiz diterapkan, siswa akan lebih tertarik dan 

merasa senang belajar bahasa Arab.  

Jadi penerapan model pembelajaran kooperatif team quiz akan 

menciptakan ruang kelas yang siswa akan menjadi peserta aktif bukan hanya 

pengamat pasif yaitu hanya mendengarkan guru berbicara, oleh karena itu peneliti 

memilih judul penerapan pembelajaran kooperatif team quiz untuk meningkatkan 

keterampilan berbicara bahasa Arab kelas X6 MAN 1 Magelang. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, Identifikasi masalah, dan pembatasan 

masalah, penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan model kooperatif 

team quiz untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Arab kelas X6 di 

MAN 1 Magelang ? 

2. Bagaimana peningkatan keterampilan berbicara bahasa Arab dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif team quiz kelas X6 di MAN 1 

Magelang ? 

3. Bagaimana minat belajar bahasa Arab siswa setelah menerima model 

pembelajaran kooperatif team quiz ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Mengetahui peningkatan keterampilan berbicara dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif team quiz kelas XI di MAN 1 Magelang 

2. Mengetahui peningkatan hasil belajar bahasa Arab dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif team quiz kelas XI di MAN 1 Magelang 
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3. Untuk mengetahui minat belajar bahasa Arab siswa untuk meningkatkan 

keterampilan berbicara bahas Arab melalui model pembelajaran kooperatif 

team quiz. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis 

maupun praktis 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi 

pengembang bahasa Arab, khususnya pembelajaran bahasa Arab menggunakan 

model kooperatif team quiz untuk meningkatkan hasil belajar siswa materi hiwar 

serta dapat dipakai sebagai bahan penelitian lebih lanjut 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi siswa, guru MAN 1 

Magelang, dan penulis. 

1) Bagi Siswa  

Siswa diharapkan memperoleh model pembelajaran yang menyenangkan 

sehingga lebih termotifasi, lebih mudah memahami pelajaran khususnya bahasa 

Arab dan dalam penguasaan keterampilan berbicara bahasa Arab. 

Penelitian ini bermanfaat untuk memotivasi siswa agar meningkatkan 

keterampilan berbicara bahasa Arab dengan terlibat aktif dalam pembelajaran 
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sehingga siswa mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna dan 

menyenangkan melalui model pembelajaran kooperatif teaz quiz. Selain itu dapat 

membantu mengatasi kesulitan dalam memahami pelajaran bahasa Arab. 

2) Bagi Guru  

penelitian ini dapat memberikan pertimbangan dan masukan dalam 

pemilihan model pembelajaran guna mengefektifkan pembelajaran, khususnya 

dalam pembelajaran berbicara bahasa Arab, serta dapat menciptakan suasana 

belajar mengajar yang menarik dan tidak membosankan.  

3) Bagi Sekolah  

Diharapkan sebagai sumber rujukan untuk mengembangkan 

pembelajaran bahasa Arab dalam keterampilan berbicara dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif team quiz.  
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

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. 

Penelitian mengenai keterampilan berbicara yang telah dilakukan, dan 

dapat dijadikan tinjauan pustaka dalam penelitian ini adalah, penelitian dari 

Aftriana Kholifah (2009), Fajrin Shodiqoh (2010), dan Lailus Sana (2011)  

Kholifah (2009) mengadakan penelitian untuk skripsinya yang berjudul 

Upaya Meningkatkan Keterampilan Berbicara Bahasa Arab dengan Pendekatan 

Komunikatif Berbasis Kontekstual pada Siswa Kelas XI Bahasa 2 SMA Islam 

Sultan Agung 1 Semarang Tahun Ajaran 2008/2009. Latar belakang penelitian 

Kholifah ini antara lain, pembelajaran bahasa Arab di SMA Sultan Agung 1 

Semarang masih menitikberatkan pada pembelajaran tata bahasa (keterampilan 

berkomunikasi secara lisan kurang mendapat perhatian). Selain itu, metode yang 

digunakan guru adalah metode ceramah (kurang memberi kesempatan pada siswa 

untuk berbicara dengan menggunakan bahasa Arab di kelas).  
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Kholifah merumuskan permasalahan dalam penelitiannya sebagai 

berikut, 1). Apakah pendekatan komunikatif berbasis kontekstual dapat 

meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Arab siswa 2). Bagaimana proses 

pembelajaran melalui pendekatan komunikatif berbasis kontekstual dapat 

meningkatkan keterampilan berbicara pada siswa. 

Dalam penelitian kholifah menunjukkan adanya peningkatan, yang dapat 

ditunjukkan dari nilai-nilai rata-rata kelas yang diperoleh siswa yaitu pada siklus I 

49,48% dibandingkan dengan sebelum dilakukan tindakan sebesar 38,81%. Jadi 

peningkatan keterampilan berbicara siswa melalui pendekatan komunikatif 

berbasis kontekstual pada siklus I sebesar 10,67%. Hasil keterampilan berbicara 

pada siklus II sebesar  76,90% dibandingkan dengan siklus I sebesar 49,48%. Jadi 

peningkatan keterampilan berbicara siswa melalui pendekatan komunikatif 

berbasis kontekstual pada siklus II sebesar 27,43%. 

Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Kholifah 

adalah terletak pada peningkatan keterampilan berbicara yang ingin dicapai oleh 

peneliti. Perbedaan terletak pada pendekatan yang dipakai. Penelitian ini 

menggunakan strategi active learning sedangkan penelitian Kholifah 

menggunakan pendekatan komunikatif berbasis kontekstual. Sedangkan pada 

bahasa, memiliki persamaan yakni bahasa Arab. 

Pada tahun 2010, Shodiqoh mengangkat permasalahan berbicara bahasa 

Arab dengan judul ” Peningkatan Keterampilan Berbicara Bahasa Arab Siswa 

Kelas VII SMP Islam Assalamah Ungaran Melalui Pola Stimulus Respon Bentuk 



13 
 

 
 

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.  

Dari latar belakang tersebut, Shodiqoh 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 Shodiqoh dengan penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti adalah terletak pada peningkatan keterampilan berbicara yang ingin 

dicapai oleh peneliti. Perbedaan terletak pada strategi yang dipakai. Penelitian ini 

menggunakan model pembelajaran kooperatif team quiz sedangkan penelitian 
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Shodiqoh menggunakan pola stimulus respon. Kemudian pada bahasa, memiliki 

persamaan yakni bahasa Arab. 

Sana (2011) dalam penelitian yang dilakukan di SMA Islam Sudirman 

Ambarawa menemukan banyak siswa yang belum bisa berbicara bahasa Arab 

karena pengajaran lebih menekankan kepada tata bahasa Arab bukan keterampilan 

berbicara. Judul penelitian yang dilakukan sana adalah upaya meningkatkan 

keterampilan berbicara bahasa Arab melalui strategi active learning pada siswa 

kelas X.2 SMA Islam Sudirman Ambarawa Tahun Ajaran 2010/2011. Penelitian 

Sana menunjukan adanya kenaikan. Pada siklus I meningkat 15,99%. serta pada 

siklus II meningkat menjadi 16,36%. Relevansi penelitian dengan penelitian ini 

terletak pada peningkatan keterampilan berbicara, sedangkan perbedaan terletak 

pada model pembelajaran yang digunakan.  

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. Penelitian dengan model pembelajaran kooperatif 

team quiz sebagai upaya untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Arab 

belum pernah dilakukan sebelum dan akan dilakukan dalam penelitian ini. 

2.2 Landasan Teori 

Teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini adalah teori 

tentang pengertian keterampilan berbicara bahasa Arab, pembelajaran 
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keterampilan berbicara bahasa Arab, pembelajaran kooperatif dan model 

pembelajaran. 

2.2.1 Keterampilan Berbicara Bahasa Arab 

Keterampilan berbicara adalah keterampilan yang menyatakan buah 

pikiran dan perasaan dengan kata-kata dan kalimat yang benar secara lisan 

ditinjau dari sistem gramatikal dan bunyi (Tim Teaching, 2007:35). Menurut 

Tarigan (1997:34) 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. Tho’imah (1989:160) 

menambahkan bahwa berbicara adalah kemampuan menguasai kata secara tepat 

dan jelas yang berpengaruh dalam kehidupan manusia, baik dalam menyampaikan 

tentang dirinya, untuk memenuhi kebutuhannya, maupun menopang 

kedudukannya di antara manusia. 

Keterampilan berbicara pada hakikatnya merupakan keterampilan 

mereproduksi arus sistem bunyi artikulasi untuk menyampaikan kehendak, 

kebutuhan perasaan, dan keinginan kepada orang lain. Dalam hal ini, kelengkapan 

alat ucap seseorang merupakan syarat alamiah yang memungkinkannya untuk 

memproduksi suatu ragam yang luas bunyi artikulasi, tekanan, nada, kesenyapan 

dan lagu bicara. Keterampilan ini juga didasari oleh kepercayaan diri untuk 

berbicara secara wajar, jujur, benar, dan bertanggungjawab dengan 
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menghilangkan masalah psikologis seperti rasa malu, rendah diri, ketegangan, 

berat lidah, dan lain-lain (Iskandarwassid dkk, 2009:241). 

Menurut Tarigan (1981:15) berbicara adalah kemampuan mengucapkan 

bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan serta 

menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan melalui bahasa lisan kepada orang 

lain. 

Menurut Djiwanto (1996:68) berbicara merupakan kegiatan berbahasa 

yang aktif dari seseorang pemakai bahasa yang menuntut prakarsa nyata dalam 

penggunaan bahasa untuk mengungkapkan diri secara lisan. Ditambahkan 

pendapat Tarigan (1997:13) bahwa berbicara adalah keterampilan menyampaikan 

pesan melalui bahasa lisan kepada orang lain. Berbicara identik dengan 

penggunaan bahasa secara lisan. Berbicara merupakan suatu bentuk perilaku 

manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, neorologis, semantik, 

dan sosiolinguistik sehingga dapat dianggap sebagai alat yang sangat penting 

untuk melakukan kontrol sosial (Mulgrave, 1954:3-4). Ditambah pula dari 

pendapat Nurhadi (1995:342) bahwa berbicara berarti mengungkapkan ide atau 

pesan lisan secara aktif. Kemampuan berkomunikasi secara lisan ini menjadi 

fokus kemampuan berbahasa.  

Menurut Efendy (2009: 139) berbicara merupakan salah satu jenis 

kemampuan bahasa 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. Kegiatan berbicara di dalam kelas bahasa mempunyai aspek 
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komunikasi dua arah, yakni antara pembicara dengan pendengarnya secara timbal 

balik. Dengan demikian latihan berbicara harus terlebih dahulu didasari oleh (1) 

kemampuan mendengar, (2) kemampuan mengucapkan, dan (3) pengusaan 

(relatif) kosakata dan ungkapan yang memungkinkan siswa dapat 

mengkomunikasikan maksud, gagasan atau pikirannya. Oleh karna itu dapat 

dikatakan, keterampilan berbicara merupakan kelanjutan dari latihan menyimak, 

dalam kegiatannya juga terdapat latihan mengucapkan. 

Dalam keterampilan berbicara bahasa Arab terdapat beberapa aspek 

yang harus diperhatikan. Aspek-aspek tersebut, diantaranya adalah 1) penguasaan 

kosakata bahasa Arab, 2) pelafalan, 3) struktur kata / kalimat, 4) intonasi, 5) 

kelancaran. (Efendy, 2009 :139)  

Kamal bin Ibrahim Badri mendefinisikan keterampilan berbicara sebagai 

berikut : 

Keterampilan berbicara adalah keterampilan yang menuntut siswa 

memproduksi bunyi-bunyi tertentu dan bentuk-bentuk gramatikal serta 

memperhatikan urutan kata dan kalimat sehingga dapat membantu siswa 

mengungkapkan sesuatu sesuai dengan tema pembicaraan. 

Dari pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa berbicara 

pada hakikatnya adalah keterampilan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau 

kata-kata untuk  mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, 

gagasan dan perasaan.  
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2.2.1.1 Aspek Keterampilan Berbicara Bahasa Arab 

Abdul Mu’in (2004:169) menegaskan bahwa kemampuan berbicara harus 

didasari oleh: kemampuan mendengarkan (reseptif), kemampuan mengucapkan 

(produktif), dan pengetahuan (relatife) kosakata dan pola kalimat yang 

memungkinkan siswa dapat mengkomunikasikan maksud pikirannya. Hal ini 

sejalan dengan apa yang diungkapkan Ahmad Fuad Efendy (2009:139) tentang 

unsur-unsur keterampilan berbicara, yaitu: (1) kemampuan mendengarkan, (2) 

kemampuan mengucapkan, (3) pengusaan (relatif) kosakata dan ungkapan yang 

memungkinkan siswa dapat mengkomunikasikan maksud, gagasan atau 

pikirannya 

Peristiwa berbicara akan berlangsung apabila dipenuhi sejumlah 

persyaratan. Persyaratan itu antara lain: (1) pengiriman yaitu orang yang 

menyampaikan pesan, (2) pesan yaitu isi pembicaraan, (3) penerimaan yaitu orang 

yang menerima pesan, (4) media yaitu bahasa lisan, (5) sarana yaitu waktu, 

tempat suasana, peralatan, yang digunakan dalam penyampaian pesan, (6) 

interaksi yaitu searah, dua arah, atau multi arah, dan (7) pemahaman yaitu ada 

saling pengertian-pengertian itu berlangsung baik apabila ada pemahaman. 

Artinya, penerima pesan dapat menangkap pesan yang disampaikan oleh 

pembicara melalui bahasa lisan (Ruqiyah, 2002:9). 

Pembicara sebagai pengirim pesan pada dasarnya sedang melakukan 

proses pengiriman kode kepada pendengarnya. Dimengerti atau tidak, pesan yang 

disampaikan sangat tergantung oleh kecakapan pengirim pesan memilih kata yang 
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tepat untuk disampaikan, mengemas kalimat yang mudah dipahami dan 

mengucapkannya dengan nada dan artikulasi yang tepat. Bahkan, yang tidak kalah 

penting dengan bahasa tubuh dan raut wajah juga harus tepat pula. 

Bagi pendengar, ia bertugas memecahkan kode, melakukan apresiasi dan 

interpretasi terhadap kalimat yang diucapkan oleh pembicara. Ketidak tepatan 

penerima pesan (distorsi) bisa disebabkan oleh pengirim pesan yang tidak tepat 

dalam menyusun kalimat, atau intonasi yang tidak tepat, bahasa tubuh dan raut 

muka yang tak sesuai, atau pendengar yang tak mampu memecahkan kode karena 

tingkat pemahamannya yang tidak menjangkau apa yang dimaksud oleh 

pembicara.   

2.2.1.2 Kompetensi Keterampilan Berbicara Bahasa Arab 

Kompetensi kalam (berbicara) yaitu mengungkapkan berbagai gagasan 

dan tujuan ragam nuansa makna secara lisan dalam berbagai teks lisan dengan 

ragam variasi tujuan komunikasi dan konteks. 

Sebuah pembicaraan tidak akan tercapai sebagaimana yang telah 

diharapkan kecuali seorang mutakallim (pembicara) itu memiliki kompetensi yang 

berkaitan dengan kalam (berbicara) yaitu : (1) mampu mengeluarkan bunyi Arab 

dari makhrajnya (indikator) yang benar, (2) membedakan ucapan antara harakat 

panjang (bunyi vokal panjang) dan pendek (bunyi vokal pendek), (3) 

memperhatikan intonasi dan syllabel dalam berbicara, (4) mengungkapkan ide 

dengan tarkib yang benar, (5) mampu menggunakan isyarat/gerakan nonverbal, 

(6) berbicara dengan lancar, (7) mampu berhenti pada tempat yang sesuai di 
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tengah-tengah pembicaraan (kalam), (8) mampu memulai dan mengakhiri 

pembicaraannya secara alami, (9) mampu mengungkapkan ide/pemikiran dengan 

bahasa yang dipahami oleh native (Suja’i 2008:17) 

2.2.1.3 Pembelajaran Keterampilan Berbicara Bahasa Arab  

Berbicara dengan bahasa asing merupakan keterampilan dasar yang 

menjadi tujuan dari beberapa tujuan pengajaran bahasa asing. Adapun langkah 

langkah yang bisa dilakukan guru dalam proses pembelajaran berbicara bahasa 

asing salah satunya bahasa Arab adalah sebagai berikut (Hamid dkk, 2008: 42).  

Bagi Pembelajar 

mubtadi’ (pemula) 

Bagi Pembelajar 

mutawasit  (lanjutan) 

Bagi Pembelajar 

mutaqaddim (tingkat atas) 

Guru mulai melatih 

dengan memberi 

pertanyaan-pertanyaan 

yang harus dijawab 

oleh siswa  

Belajar berbicara 

dengan bermain peran  

Guru memilih tema untuk 

berlatih kalam 

Pada saat bersamaan 

siswa diminta untuk 

belajar mengucap 

kata, menyusun 

kalimat dan 

mengungkapkan 

pikiran  

Berdiskusi tentang 

tema tertentu 

 

 

 

 

 

Tema yang dipilih 

hendaknya menarik 

berhubungan dengan 

kehidupan siswa  

Guru mengurutkan 

pertanyaan-pertanyaan 

yang dijawab oleh 

siswa sehingga 

berakhir membentuk 

sebuah tema sempurna 

Bercerita tentang 

peristiwa yang terjadi 

pada siswa  

Tema harus jelas dan 

terbatas  

Guru bisa memerintah 

siswa menjawab 

latihan-latihan 

syafawiyah, 

menghafal 

percakapan, atau 

menjawab pertanyaan 

yang berhubungan 

Bercerita tentang 

informasi yang telah 

didengar dari televisi, 

radio, atau lain-

lainnya 

Mempersilahkan siswa 

memilih dua tema atau 

lebih sampai akhirnya siswa 

bebas memilih tema yang 

dibicarakan tentang apa 

yang mereka ketahui  
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dengan isi teks yang 

telah siswa baca 

 

Beberapa petunjuk umum berkenaan dengan pembelajaran keterampilan 

berbicara yaitu sebagaimana berikut : (1) belajar kalam (ujaran) yakni berlatih 

berbicara, (2) hendaknya siswa mengungkapkan pengalaman mereka, (3) melatih 

memusatkan perhatian, (4) tidak memutus percakapan dan sering membenarkan, 

(5) bertahap, (6) kebermaknaan tema, siswa akan lebih termotivasi untuk 

berbicara jika temannya berhubungan dengan hal yang bernilai dalam kehidupan 

mereka (Hamid dkk, 2008:43)  

Di bawah ini contoh teknik dan strategi pembelajaran keterampilan 

kalam yang bisa dipraktikan oleh guru )Hamid dkk,2008:44)  

 Guru memulai pelajaran dengan mengucapkan beberapa nama benda 

yang ada di dalam kelas dan meminta para siswa untuk menirukannya, kemudian 

guru bisa melanjutkan dengan mengaitkan nama-nama tersebut dengan situasi 

kelas, seperti mengucapkan kata : (  )  ، ساحت، سبىرة، طباشير، كرس،كتاب

 Kemudian dikaitkan dengan kata lain seperti : 

 ( ,انكرسي  فىق؟انكتابكتابالين أ)           
 Semua hal ini terdapat di    انسبىرة؟ ر جىا؟انطباشيرين انطباشيرأ) 

dalam kelas, Kata-kata ini diajarkan di sela-sela aktifitas sederhana seperti 

mencari buku, kapur tulis, kemudian membicarakan tentang tempat yang terdapat 

kotak, almari, rak buku dan lain-lain sebagainya.  
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Indikator yang peneliti ingin dicapai yaitu : 

1. Mengucapkan materi hiwar tentang انًرافق انعبيت dengan intonasi yang baik dan 

benar 

2. Mengucapkan mufrodat (kosakata) baru tentang  انًرافق انعبيت (fasilitas umum) 

dengan lafal yang baik dan benar 

3. Mengungkapkan pendapat tentang materi انًرافق انعبيت (fasilitas umum) yang 

telah didengar atau dibacanya 

4. Mendemonstrasikan materi hiwar tentang  انًرافق انعبيت (fasilitas umum) secara 

berpasangan 

5.  Mempraktekan materi انًرافق انعبيت (fasilitas umum) dengan menggunakan 

mufrodat (kosakata) baru dan struktur kalimat  نعج ينعىث (sifat menyifatinya) 

6. Berdialog tentang انًرافق انعبيت (fasilitas umum) sesuai dengan keadaan masing-

masing siswa secara berpasangan menunjukan perilaku peserta didik yang 

disiplin, kreatif, religius, cermat, ingin tahu, kerjasama, dan mandiri. 

Keterampilan bahasa Arab tersebut diturunkan dalam indikator-indikator 

pencapaian pembelajaran misalnya dapat dilihat pada indikator keterampilan 

berbicara bahasa Arab di MAN 1 Magelang. 

indikator keterampilan berbicara bahasa Arab untuk MAN 1 Magelang sebagai 

berikut :  

1. Bertanya jawab secara berpasangan dengan menggunakan  struktur kalimat 

yang diprogramkan dengan intonasi yang baik dan benar 

2. Bertanya jawab sesuai konteks dengan tepat dan lancar 
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3. Mendeskripsikan gambar secara lisan dengan ungkapan dan struktur kalimat 

yang diprogramkan dengan baik dan benar 

4. Menirukan contoh ungkapan pertanyaan dengan intonasi yang baik dan benar 

5. Menirukan contoh ungkapan jawaban pertanyaan dengan intonasi yang baik 

dan benar 

6. Bertanya jawab sesuai contoh dengan intonasi yang baik dan benar 

7. Mendemontrasikan materi hiwar dengan tepat dan lancar  

Masalah tersebut dapat diatasi dengan pembelajaran berbicara bahasa 

Arab yang benar dan latihan yang kontinue, karena suatu keterampilan hanya 

dapat diperoleh dan dikuasai dengan jalan praktik dan banyak latihan. 

2.2.2 Pengertian Pembelajaran Kooperatif  

Kooperatif mengandung pengertian bekerja bersama dalam mencapai 

tujuan bersama (Hasan, 1996:130). Dalam kegiatan kooperatif, siswa secara 

individual mencari hasil yang menguntungkan bagi seluruh anggota 

kelompoknya. Jadi, belajar kooperatif adalah pemanfaatan kelompok kecil dalam 

pengajaran yang memungkinkan siswa bekerja bersama untuk memaksimalkan 

belajar mereka dan belajar anggota lainnya dalam kelompok tersebut (Johnson, 

1994; Hasan, 1996). Sehubungan dengan pengertian tersebut, Slavin (1984) 

mengatakan bahwa cooperative adalah suatu model pembelajaran ketika siswa 

belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang 

anggotanya terdiri dari 5 sampai 6 orang, dengan struktur kelompoknya yang 

bersifat heterogen. Selanjutnya dikatakan pula, keberhasilan belajar dari 
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kelompok tergantung pada kemampuan dan aktivitas anggota kelompok, baik 

secara individu maupun secara kelompok. 

Pembelajaran kooperatif adalah suatu sistem yang didasarkan pada alasan 

bahwa manusia sebagai makhluk individu yang berbeda satu sama lain sehingga 

konsekuensi logisnya manusia harus menjadi makhluk sosial, makhluk yang 

berinteraksi dengan sesama (Nurhadi 2003:60)   

Abdurrahman dan Bintoro (dalam Nurhadi 2003:61) menyatakan 

pembelajaran kooperatif adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat elemen-

elemen yang saling berkaitan dalam pembelajaran kooperatif adalah (1) saling 

ketergantungan positif, (2) interaksi tatap muka, (3) akuntabilitas individu, dan (4) 

keterampilan untuk menjalin hubungan anatara kepribadian atau keterampilan 

sosial yang secara sengaja diajarkan. 

Roger dan David Johnson (dalam lee, 1999: 301) mengatakan bahwa 

tidak semua kerja kelompok bisa dianggap cooperatif learning. Untuk mencapai 

hasil yang maksimal lima unsur pembelajaran kooperatif harus diterapkan yaitu : 

(a) saling ketergantungan positif, (b) tanggung jawab perseorangan, (c) tatap 

muka, (d) komunikasi antar anggota, dan (e) evaluasi proses kelompok.  

Model pembelajaran kooperatif sangat berbeda dengan pengajaran 

langsung. Selain dikembangkan untuk mencapai hasil belajar akademik model 

pembelajaran kooperatif juga efektif untuk mengembangkan keterampilan sosial 

siswa (Usman 2000:30).  
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Jadi pola belajar kelompok dengan cara kerjasama antar siswa dapat 

mendorong timbulnya gagasan yang lebih bermutu dengan meningkatkan 

kreativitas siswa, pembelajaran ini dapat mempertahankan nilai kebersamaan 

siswa dalam belajar yang perlu dipertahankan, ketergantungan timbal balik 

mereka memotivasi mereka untuk dapat bekerja lebih keras untuk keberhasilan 

mereka hubungan kooperatif juga mendorong siswa untuk menghargai gagasan 

temannya bukan sebaliknya. 

Pada dasarnya kooperatif mengandung pengertian sebagai suatu sikap 

atau perilaku bersama dalam bekerja atau membantu di antara sesama dalam 

struktur kerja sama yanng teratur dalam kelompok, yang terdiri dari dua orang 

atau lebih di mana keberhasilan kerja sangat dipengaruhi oleh keterlibatan dari 

setiap anggota kelompok itu sendiri. Kooperatif juga dapat diartikan sebagai 

suatu struktur tugas bersama dalam suasana kebersamaan di antara sesama 

anggota kelompok. 

2.2.2.1 Karakteristik Pembelajaran Kooperatif  

Diantara karakteristik pembelajaran kooperatif adalah : (1) siswa bekerja 

dalam kelompok untuk menuntaskan materi belajar, (2) kelompok dibentuk dari 

siswa yang memiliki kemampuan tinggi, sedang dan rendah, (3) bilamana 

mungkin, anggota kelompok berasal dari ras, budaya, suku, dan jenis kelamin 

yang berbeda, (4) penghargaan lebih mengutamakan kerja kelompok (Ibrahim, 

2000:6)  
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Tujuan penting lain dari pembelajaran kooperatif adalah untuk 

mengajarkan kepada siswa keterampilan kerjasama dan kolaborasi. Keterampilan 

ini sangat penting untuk dimiliki masyarakat, seperti orang dewasa sebagian besar 

dilakukan dalam organisasi yang saling bergantungan satu sama lain, dan dimana 

masyarakat secara budayanya semakin beragam (Ibrahim, 2000 : 9) 

Sedangkan menurut Linda Lungren (dalam Ibrahim, 2000:18) ada 

beberapa manfaat pembelajaran kooperatif bagi siswa dengan prestasi belajar 

yang rendah yaitu : (1) meningkatkan pencurahan waktu pada tugas, (2) rasa harga 

diri lebih tinggi, (3) memperbaiki sikap terhadap siswa dan sekolah, (4) 

memperbaiki kehadiran, (5) angka putus sekolah menjadi rendah, (6) penerimaan 

terhadap perbedaan individu menjadi lebih besar, (7) perilaku mengganggu 

menjadi lebih kecil, (8) konflik antar pribadi berkurang, (9) sikap apatis 

berkurang, (10) pemahaman yang lebih mendalam, (11) motivasi yang lebih 

besar, (12) hasil belajar lebih tinggi, (13) retensi lebih lama, (14) meningkatkan 

kebaikan budi, kepekaan dan toleransi, Jadi pembelajaran kooperatif 

mencerminkan pandangan bahwa manusia belajar dari pengalaman mereka dan 

partisipasi aktif dalam kelompok kecil membantu siswa belajar keterampilan 

sosial yang penting. Sedangkan kelemahan pembelajaran kooperatif team quiz, 1) 

bisa menjadi tempat mengobrol atau gosip, 2) Sering terjadi debat sepele di dalam 

kelompok, 3) adanya pertentangan antar kelompok yang memiliki nilai yang lebih 

tinggi dengan kelompok yang memiliki nilai rendah, 4) bisa terjadi kesalahan 

kelompok, 5) membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan materi 

pembelajaran, 6) saling ketergantungan antar satu kelompok.  
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2.2.2.2 Prinsip Dasar dan Ciri-Ciri Pembelajaran Kooperatif  

Prinsip dasar dalam pembelajaran kooperatif sebagi berikut : (1) setiap 

anggota kelompok (siswa) bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dikerjakan 

dalam kelompoknya, (2) setiap anggota kelompok (siswa) harus mengetahui 

bahwa semua anggota, (3) kelompok mempunyai tujuan yang sama, (4) setiap 

anggota kelompok (siswa) harus membagi tugas dan tanggung jawab yang sama 

diantara anggota kelompoknya, (5) setiap anggota kelompok (siswa) akan dikenai 

evaluasi, (6) setiap anggota kelompok (siswa) berbagi kepemimpinan dan 

membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama selama proses belajarnya 

2.2.2.3 Ciri-Ciri Model Pembelajaran Kooperatif  

Diantara ciri-ciri model pembelajaran kooperatif adalah : (1) siswa dalam 

kelompok kooperatif menyelesaikan materi belajar sesuai kompetensi dasar yang 

akan dicapai, (2) kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan yang 

berbeda beda, baik kemampuan tinggi, sedang, dan rendah, jika mungkin anggota 

kelompok berasal dari ras, budaya, suku yang berbeda serta memperhatikan 

kesetaraan jender, (3) penghargaan lebih menekankan pada kelompok dari pada 

masing masing Individu  

2.2.3 Pengertian Team Quiz 

Team Quiz merupakan model pembelajaran yang membentuk siswa 

dalam beberapa kelompok dengan masing-masing anggota kelompok mempunyai 

tanggung jawab yang sama atas keberhasilan kelompoknya dalam memahami 

materi dan menjawab soal (Sanjaya, 2009:124) 
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Team Quiz adalah metode pertanyaan kelompok siswa dibentuk dalam 

tiga kelompok dan merupakan salah satu strategi pembelajaran siswa yang aktif 

yang topik pembelajarannya dipresentasikan dalam tiga bagian yang 

menyeselaikannya secara bergantian, setiap topik presentasikannya secara 

bergantian, dan dipresentasikan tidak lebih dari 10 menit (Sanjaya, 2009:124). 

Tugas guru di dalam kelas sebagian besar adalah mengajarkan siswa 

dengan menyediakan kondisi belajar yang menyenangkan dan tidak 

membosankan. Suatu kondisi belajar yang menyenangkan dapat tercapai jika 

seorang guru mampu mensinergikan antara materi pelajaran yang akan diajarkan 

sesuai dengan kondisi siswa. Pembelajaran yang menyenangkan merupakan 

prasarat untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan (Sanjaya, 2009 

:114). 

2.2.3.1 Tujuan Strategi team quiz 

Strategi yang dilakukan seorang guru mempunyai tujuan, karena ada 

tujuan itulah seorang guru selalu berusaha mencari metode maupun strategi yang 

baru dalam mengajar. Guru sadar jika dalam mengajar dia hanya menggunakan 

satu metode yang itu-itu saja seorang siswa pasti nantinya akan bosan, jenuh dan 

terkadang mengantuk. Seperti strategi yang peneliti akan menerapkan agar kondisi 

belajar mengajar yang tadinya monoton menjadi aktif dan menyenangkan tanpa 

menghiraukan hakikat dari pembelajaran, menumbuhkan pembelajaran yang 

efektif dan untuk meningkatkan kemampuan tanggungjawab peserta didik tentang 

apa yang mereka pelajari melalui cara yang menyenangkan dan tidak menakutkan. 
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Terdapat tiga rumus tujuan utama pembelajaran team quiz yaitu :  

a. Hasil belajar akademik  

Menurut (Suprijono, 2009: 58) dalam pembelajaran berkelompok 

meskipun mencakup beragam tujuan kondisi juga memperbaiki presentasi siswa 

atau tugas-tugasnya karena memberi keuntungan baik pada siswa kelompok 

bawah maupun siswa kelompok atas yang bekerja sama menyelesaikan tugas-

tugas pembelajaran.  

b. Penerimaan terhadap perbedaan individu 

Tujuan lain model pembelajaran ini adalah penerimaan secara luas orang-

orang yang berbeda berdasarkan ras, budaya, ideal, sosial, kemampuan dan 

ketidak mampuannya. 

c. Pengembangan keterampilan sosial 

Tujuan penting dari model pembelajaran ini adalah mengajarkan kepada 

siswa keterampilan bekerjasama dan koordinasi. Keterampilan ini sangat penting 

mengingat kenyataan pengajaran keterampilan berbicara bahasa Arab masih 

belum efektif. 

2.2.3.2 Langkah-Langkah dalam Pembelajaran Team Quiz  

Agar strategi team quiz (pertanyaan kelompok) dapat efektif dan 

berpengaruh positif terhadap pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab. 

Maka guru hendaknya memperbaiki hal-hal berikut : a) guru memilih topik yang 
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dapat dipresentasikan dalam tiga bagian, b) peserta didik dibagi menjadi beberapa 

kelompok, c) guru menjelaskan bentuk tandanya, dan batas presentasi tidak lebih 

dari 10 menit, d) guru meminta Tim A menyiapkan quiz yang mempunyai 

jawaban, e) tim A menguji tim B. Jika Tim B tidak bisa menjawab, tim C diberi 

kesempatan untuk menjawab, f) tim A melanjutkan pertanyaan pada tim C, dan 

mengulangi proses yang sama, g) ketika quiz selesai, guru melanjutkan pada 

bagian kedua pelajaran, dan menunjukan tim B sebagai pemimpin quiz, h) setelah 

tim B menyelesaikan ujian tersebut, guru melanjutkan pada bagian ketiga dan 

menunjukan tim C sebagai pemimpin quiz. Sedangkan kelemahan pembelajaran 

team quiz. i) akhiri pelajaran dengan menyimpulkan tanya jawab dan jelaskan 

sekiranya ada pemahaman siswa yang keliru. Kelebihan dan kekurangan model 

pembelajaran  team Quiz. Dalam kegiatan belajar mengajar harus menggunakan 

model yang bermacam-macam, dalam berbagai model belajar terdapat kekurangan 

dan kelebihan. Kelebihan model pembelajaran team quiz, 1) belajar dapat 

digunakan dalam jumlah siswa yang besar, 2) siswa lebih fokus pada aktivitas 

proses belajar mengajar, 3) membuat siswa mempunyai sikap bersaing dengan 

sportif. Adapun kelemahan model pembelajaran team quiz adalah, 1) memerlukan 

banyak waktu dan biaya, 2) memerlukan persiapan dan kreativitas yang lebih 

baik, 3) siswa dapat saling salah informasi pada materi, 4) saling ketergantungan 

antar 1 kelompok  

Dari uraian diatas bahwasanya pembelajaran kooperatif team quiz 

terdapat kesinambungan dilihat dari tujuannya yang membentuk siswa dalam 

beberapa kelompok dengan masing-masing anggota kelompoknya mempunyai 
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tanggung jawab atas keberhasilan kelompok dalam menjawab soal, akan tetapi 

ada sedikit pembedaan, pembelajaran koopearatif lebih menggutamakan pada 

kegiatan belajar kelompok dan keberhasilan kelompok tergantung anggota 

kelompoknya, adapun pembelajaran team quiz untuk mencapai tujuan dan 

keberhasilan kelompok menggunakan permaianan yang positif untuk menunjang 

dan memudahkan siswa dalam memahami materi yang disampaikan guru. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Menurut Taylor (dalam Moleong 2006:4) metodologi kualitatif adalah 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut Ibnu 

(dalam Ainin 2007:12) penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang datanya 

dinyatakan dalam bentuk verbal dan dianalisis tanpa menggunakan teknik 

statistik. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain (Moleong 2006:6).  

Desain dalam penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (John 

Elliot (1991 : 33). Mendefinisikan PTK sebagai penelitian terhadap situasi sosial 

dengan tujuan meningkatkan kualitas tindakan di dalamnya. PTK bertujuan untuk 

memberikan pertimbangan praktis tentang situasi-situasi konkret, dan validitas, 

teori-teori atau yang dihasilkannya tidak terlalu bergantung pada uji kebenaran 

karena tujuan utamanya adalah membantu siswa agar dapat bertindak lebih cerdas 

dan mahir dalam berbicara bahasa Arab. Dalam PTK, teori-teori tidak divalidasi 

secara bebas dan kemudian diaplikasikan ke dalam praktik. Lebih dari itu, 

penelitian tindakan divalidasi melalui praktik itu sendiri. 
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Menurut Kemmis (dalam Sukarno, 2009:2) PTK adalah bentuk kajian 

yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan yang dilakukan untuk meningkatkan 

kemantapan rasional dari tindakan itu dalam melaksanakan tugas memperdalam 

pemahaman terhadap tindakan yang dilakukan serta memperbaiki kondisi tempat 

praktik pembelajaran itu dilakukan. Hasil dari sebuah PTK dapat dimanfaatkan 

sebagai alat untuk pengembangan kurikulum, pengembangan sekolah, 

pengembangan keahlian mengajar dan sebagainya.    

Menurut Suharsimi (dalam Daryanto 2011 :223)  bahwa PTK merupakan 

paparan gabungan definisi dari tiga kata, penelitian, tindakan, dan kelas. 

Penelitian adalah kegiatan mencermati suatu objek, menggunakan aturan 

metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat bagi 

peneliti atau orang orang yang berkepentingan dalam rangka peningkatan kualitas 

di berbagai bidang. Tindakan adalah suatu gerak kegiatan yang sengaja dilakukan 

dengan tujuan tertentu yang dalam pelaksanaannya berbentuk rangkaian periode / 

siklus kegiatan. Sedangkan kelas adalah sekelompok siswa yang dalam waktu 

yang sama dan tempat yang sama menerima pelajaran yang sama dari seorang 

guru yang sama.  

John Elliot (dalam Daryanto 2011:201) menyatakan bahwa seluruh 

proses PTK mencakup telaah, diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, 

dan pengaruh yang menciptakan hubungan antara evaluasi diri dengan 

perkembangan profesional. Pendapat lain Kemmis dan Mc Taggart (dalam 

Daryanto 2011:201) mengatakan bahwa PTK adalah suatu bentuk refleksi diri 
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kolektif yang dilakukan oleh peserta-pesertanya dalam situasi sosial untuk 

meningkatkan penalaran dan praktis sosial. 

Dengan demikian penelitian tindakan kelas adalah Penelitian yang 

dilakukan di dalam kelas dengan tujuan dapat meningkatkan kualitas tindakan di 

dalamnya dan diharapkan pada penelitian ini menghasilkan perilaku yang positif 

terhadap pembelajaran siswa.  

Proses PTK ini dilakukan dalam dua siklus yaitu siklus I dan siklus II. 

Siklus I meliputi, perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Refleksi 

yang dilakukan setelah siklus pertama akan dijadikan sebagai acuan untuk 

melakukan perbaikan guna mengatasi permasalahan pada siklus II. 
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Gambar Skema penelitian di 

bawah ini (Arikunto, 2011 :229) 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Tahapan dalam penelitian tindakan kelas 

(Arikunto dan Supardi, 2008 : 18) 

Siklus I  

Perencanaan = Menyususun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, silabus, 

modul lembar tes dan non tes  dengan menerapkan model pembelajaran 

kooperatif team quiz  

   Pelaksanaan   =  Dilaksanakan dalam waktu 2 × 45 menit tanggal 06 

Maret – 10    April 2013 

   Pengamatan   =  Mengamati perilaku siswa selama proses pembelajaran 

    Refleksi         =   Hasil pembelajaran selama siklus I 

Pelaksanaan Refleksi SIKLUS I 

Pengamatan 

Perencanaan 

Pelaksanaan Refleksi SIKLUS II 

Pengamatan 

Perencanaan 
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 Siklus II 

     Perencanaan = Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, silabus, 

modul lembar tes dan non tes dengan menerapkan model 

Pembelajaran kooperatif team quiz 

     Pelaksanaan  =    Dilaksanakan dalam 2 × 45 menit tanggal 06 Maret 

– 10 April 2013 

      Pengamatan = Mengamati perilaku siswa selama proses 

pembelajaran  

       Refleksi  = Hasil pembelajaran selama siklus II 

3.1.1 Prosedur Penelitian Siklus 1  

3.1.1.1 Perencanaan  

Perencanaan berupa kegiatan mempertimbangkan dan memilih upaya 

yang dilakukan untuk memecahkan masalah. Pertimbangan dan pemilihan 

tersebut selanjutnya dituangkan dalam perencanaan. Pada tahap awal perencanaan 

penelitian ini, peneliti telah mengadakan pengamatan pembelajaran di kelas X6 

MAN 1 Magelang pada waktu praktik pengalaman lapangan (PPL) tanggal 31 juli 

sampai 18 oktober 2012. Untuk mengetahui keadaan siswa sebelum tindakan, 

dilakukan wawancara dan pemberian angket. 

Langkah proses perencanaan ini antara lain : (1) Menyusun RPP 

keterampilan berbicara bahasa Arab melalui model pembelajaran kooperatif team 

quiz. (2) Menyiapkan materi yang akan diajarkan dan memilih jenis materi yang 

menarik berkaitan dengan peningkatan keterampilan berbicara bahasa Arab 

menggunakan model pembelajaran kooperatif team quiz agar siswa berpartisipasi 
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aktif dalam proses pembelajaran. Rencana yang telah dipersiapkan oleh peneliti 

dikonsultasikan dengan dosen pembimbing dan guru mata pelajaran bahasa Arab 

untuk menyesuaikan pembelajaran pada siswa. (3) Menyusun instrumen yang 

akan digunakan, antara lain: pedoman wawancara, pedoman observasi, angket dan 

mempersiapkan bentuk evaluasi untuk menguji peningkatan keterampilan 

berbicara bahasa Arab pada siswa. (4) Menyiapkan perangkat dokumentasi untuk 

mengambil data nontes dan juga gambar proses kegiatan pembelajaran, dan (5) 

menyiapkan lembar penilaian peningkatan keterampilan berbicara bahasa Arab 

siswa.  

3.1.1.2 Tindakan 

Pada tahap kegiatan awal, peneliti mengkondisikan siswa agar siap 

melaksanakan proses pembelajaran. Kegiatan awal ini berupa kegiatan guru 

menyapa siswa menggunakan kalimat sapaan bahasa Arab seperti صباح انخير,   

سعيد، سعيد مبارك ؟  dan lain sebagainya serta menanyakan كنهار 

keadaan siswa menggunakan bahasa Arab seperti هم أنتم,  كيف  حانكم؟  

 dan sebaliknya siswa bertanya kepada pengajar, hal ini untuk     بخير؟

memancing siswa aktif sejak awal dalam proses pembelajaran keterampilan 

berbicara bahasa Arab. Peneliti juga mengemukakan manfaat dan tujuan 

pembelajaran agar siswa tertarik dengan materi yang akan diajarkan dan memiliki 

motivasi dalam pembelajaran berbicara bahasa Arab. 
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Kegiatan Inti 

1) Guru memperlihatkan kartu bergambar tentang benda-benda yang 

sesuia tema   

2) Siswa dikelompokkan menjadi 5 kelompok. Tiap kelompok terdiri 

dari 4 orang dengan satu tutor sebaya secara bergantian tiap 

pertemuan dan mempersiapkan permainan-permainan untuk 

pembelajaran.   

3) Siswa yang menjadi tutor sebaya dijelaskan tugasnya secara rinci 

oleh guru. 

4) Siswa yang menjadi anggota kelompok bekerja sama untuk 

mengembangkan keterampilan berbicara. 

5) Pada pertemuan pertama, tutor sebaya mengajar teman-teman satu 

kelompok seputar pelafalan kosakata, penyusunan beberapa 

kosakata menjadi kalimat sederhana secara lisan, menjawab 

pertanyaan dan substitusi pola kalimat sederhana secara lisan.  

6) Pada pertemuan kedua siswa dilatihkan dialog sederhana sesuai 

tema khusus arahan tutor sebaya, kemudian dipraktekkan secara 

berkelompok di depan kelas tiap kelompok. 

7) Pada pertemuan pertama siswa dinilai secara individu tiap 

kelompok. 

8) Pada pertemuan kedua siswa dinilai secara berkelompok. 

Pada kegiatan akhir, peneliti memberikan pertanyan lisan kepada siswa 
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kemudian 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 pre test dan memberikan motivasi kepada seluruh siswa agar tetap 

bersemangat belajar dan berlatih berbicara bahasa Arab. 

3.1.1.3 Obsevasi / Pengamatan 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan suatu objek yang 

difokuskan pada perilaku tertentu. Observasi keaktifan siswa; misalnya, yang 

diamati adalah perilaku yang memenuhi indikator aktif dalam pembelajaran 

(Daryanto, 2011 : 80).  

Observasi dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, untuk 

mengungkap segala peristiwa yang berhubungan dengan pembelajaran,  

Pengamatan dilaksanakan pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Dalam 

pengamatan ini peneliti dibantu oleh observer. 

Pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini melibatkan para observer 

yaitu mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab. Observer dalam 

penelitian ini bertugas sebagai pengumpul data dan nilai hasil pembelajaran 

bahasa Arab. Berikut nama-nama observer yang terlibat dalam penelitian ini 

adalah: 
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Tabel 3.1 Nama-nama Observer dalam Siklus I 

No. Nama Observer Nomor Induk Mahasiswa 

1. Hisyam Hilmy 2701409036 

2. Ahmad Sony Syamsudin 2701409037 

3. Fahmi Najib 2701409025 

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

perhatian siswa terhadap instruktur guru tentang kerja kelompok dan permainan, 

d) respon siswa terhadap pelajaran yang diajarkan, dan e) keberanian siswa dalam 

berbicara bahasa Arab menggunakan model kooperatif team quiz 

3.1.1.4 Refleksi  

Refleksi yaitu mengkaji, melihat, dan mempertimbangkan hasil tindakan 

yang telah dilakukan. Seluruh hasil dari kegiatan awal perencanaan, 

pelaksanaan/tindakan, dan pengamatan dianalisis. Dari hasil analisis tersebut 

maka akan diketahui adanya permasalah dalam kegiatan siklus I, sehingga dalam 

pelaksanaan siklus II akan ada perbaikan dari pelaksanaan siklus I berdasarkan 

revisi yang telah dilaksanakan. 

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. 

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 
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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 dan memperbaiki soal untuk menguji 

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

kembali permainan-permainan pembelajaran bahasa Arab 

Siklus II ini dilaksanakan dalam dua kali pertemuan (setiap pertemuan 2 

x 45 menit). Setelah siswa dapat menjawab pertanyaan dengan tingkat kesulitan 

yang tergolong mudah dan sulit, maka pada siklus II pertemuan pertama ini 

disajikan soal dengan tingkat kesulitan yang tergolong sulit. 

3.1.2.2 Tindakan  

Tindakan merupakan pelaksanaan dari perencanaan yang telah 

dipersiapkan dalam proses pembelajaran bahasa Arab khususnya meningkatkan 

keterampilan berbicara dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif 

team quiz.  

Sebelum melakukan tindakan, peneliti membagi tempat duduk peserta 

didik sesuai nomor urut presensi siswa. Hal ini untuk mempermudah dalam 

penilaian keterampilan berbicara bahasa Arab dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif team quiz  pada siswa kelas X6 dengan jumlah siswa 33 

siswa. 

Pada tahap kegiatan awal, mengkondisikan siswa agar siap melaksanakan 

proses pembelajaran. Kegiatan awal ini berupa kegiatan guru menyapa siswa 
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menggunakan kalimat sapaan bahasa Arab seperti  انخيرصباحنهارك سعيد؟؟  

dan lain sebagainya serta menanyakan keadaan siswa menggunakan bahasa Arab 

seperti كيف  حانكم؟ هم أنتم بخير؟   dan sebaliknya siswa bertanya kepada 

peneliti, hal ini untuk memancing siswa aktif sejak awal dalam proses 

pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab. Pengajar juga mengemukakan 

manfaat dan tujuan pembelajaran agar siswa tertarik dengan materi yang akan 

diajarkan dan memiliki motivasi dalam pembelajaran berbicara bahasa Arab. 

Kegiatan selanjutnya pengajar menyampaikan kosakata baru dengan 

menggunakan media gambar dan juga benda-benda langsung sebagai alat peraga 

dalam proses pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab dengan model 

kooperatif team quiz menggunakan penerapan metode langsung. Pada kegiatan ini 

siswa menirukan dan mempraktikan langsung dari mufrodat yang sudah 

sampaikan.  

Kegiatan Inti   

1) Siswa dikelompokkan menjadi 6 kelompok, tiap kelompok terdiri dari 5-6 

orang dengan satu tutor sebaya secara bergantian tiap pertemuan dan 

mempersiapkan permainan-permainan untuk pembelajaran.   

2) Siswa yang menjadi tutor sebaya dijelaskan tugasnya secara rinci oleh guru. 

3) Siswa yang menjadi anggota kelompok bekerja sama untuk mengembangkan 

keterampilan berbicara. 

4) Pada pertemuan pertama, tutor sebaya mengajar teman-teman satu kelompok 

seputar pelafalan kosakata, penyusunan beberapa kosakata menjadi kalimat 
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sederhana secara lisan, menjawab pertanyaan dan substitusi pola kalimat 

sederhana secara lisan.  

5) Pada pertemuan kedua siswa dilatihkan dialog sederhana sesuai tema khusus 

arahan tutor sebaya, kemudian dipraktekkan secara berkelompok di depan 

kelas tiap kelompok. 

6) Pada pertemuan pertama siswa dinilai secara individu tiap kelompok  

7) Pada pertemuan kedua siswa dinilai secara berkelompok oleh peneliti. 

Pada kegiatan akhir, peneliti memberikan pertanyaan 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 test dan terakhir peneliti memberikan motivasi kepada seluruh 

siswa agar tetap bersemangat belajar dan berlatih berbicara bahasa Arab. 

3.1.2.2.1 Observasi  

Seperti siklus I, observasi dilakukan selama proses pembelajaran 

berlangsung, yang bertujuan untuk mengungkapkan segala peristiwa yang 

berhubungan dengan pembelajaran. Observasi dilaksanakan pada saat proses 

belajar mengajar berlangsung. Dalam pengamatan ini peneliti dibantu oleh 

observer. 

Pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini melibatkan para observer 

yaitu mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab. Observer dalam 

penelitian ini bertugas sebagai pengumpul data dan nilai hasil pembelajaran 
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bahasa Arab. Berikut nama-nama observer yang terlibat dalam penelitian ini 

adalah:  

3.1.1.5 Refleksi  

Refleksi yaitu mengkaji, melihat, dan mempertimbangkan hasil tindakan 

yang telah dilakukan. Pada siklus II akan dilakukan refleksi sehingga pelaksanaan 

siklus II akan ada perbaikan dari pelaksanaan siklus I.    

Tabel 3.2 Nama-nama Observer dalam Siklus II 

No. Nama Observer Nomor Induk Mahasiswa 

1. Hisyam Hilmy 2701409036 

2. Ahmad Sony Syamsudin 2701409037 

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

perhatian siswa terhadap instruktur guru tentang kerja kelompok danpermainan, d) 

respon siswa terhadap pelajaran pelajaran yang diajarkan, e) keberanian siswa 

dalam berbicara bahasa Arab menggunakan model kooperatif team quiz. 

3.2 Subyek, Tempat, dan Waktu Penelitian 

Subyek penelitian yang menjadi sasaran dalam PTK ini adalah siswa 

kelas X6 MAN 1 Magelang semester II tahun ajaran 2013/1014. Jumlah siswa 

kelas X6 adalah 33 siswa yang terdiri dari 14 siswa dan 19 siswi. Alasan 

dipilihnya subjek penelitian di atas adalah karena berdasarkan pengamatan bahwa 

siswa kelas X 6 MAN 1 Magelang lebih banyak mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran bahasa Arab terutama dalam berbicara bahasa Arab selain itu 

sebagian besar siswa kelas X 6 dahulu berasal dari sekolah tengah pertama (SMP) 
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yang tidak mendapatkan pelajaran bahasa Arab sebelumnya dan hanya sebagian 

kecil siswa dari madratsah sanawiyah (MTs). Hal ini terlihat dari hasil belajar 

berbicara siswa yang rendah.  

Lokasi PTK adalah MAN 1 Magelang yang beralamat di Jl. Sunan 

Bonang No. 36 Magelang. Waktu pelaksanaan PTK yang dilakukan selama 4 

minggu, yang dimulai pada tanggal 06 Maret 2013 sampai tanggal 10 April 2013. 

3.3 Variabel Penelitian  

Istilah variabel merupakan yang tidak pernah ketinggalan dalam setiap 

jenis penelitian. F.N. Kerlinger menyebutkan variabel sebagai sebuah konsep 

seperti halnya laki-laki dalam konsep jenis kelamin, insaf dalam konsep 

kesadaran. Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian 

suatu penelitian. Variabel dilihat dari kedudukannya meliputi variabel bebas dan 

variabel terikat (Arikunto, 2010:161). 

3.3.1 Variabel Bebas Model Pembelajaran kooperatif team quiz 

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

yang dapat diamati dan dinilai sebagai penyebab (determen) dari suatu tingkah 

laku. Variabel bebas, dalam penelitian ini adalah model pembelajaran kooperatif 

dengan menggunakan permainan-permainan team quiz. Variabel model 

pembelajaran kooperatif dengan menggunakan permainan merupakan usaha yang 

dilakukan untuk meningkatkan kemampuan berbicara bahasa Arab yang melatih 

komunikasi dan kepekaan siswa terhadap lingkungan sekitar dengan cara bekerja 

dengan kelompok sehingga mereka mampu saling menghargai antar anggota 



46 
 

 
 

kelompok.  

3.3.2 Variabel Terikat Kemampuan berbicara bahasa Arab 

Variabel terikat 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.  

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah keterampilan berbicara. 

Keterampilan berbicara adalah keterampilan yang menyatakan buah pikiran dan 

perasaan dengan kata-kata dan kalimat yang benar secara lisan ditinjau dari 

sistem gramatikal dan bunyi (Tim Teaching, 2007:35). Target keterampilan yang 

diharapkan adalah siswa mampu berbicara bahasa Arab sesuai dengan aspek 

penilaian. Dalam keterampilan berbicara bahasa Arab terdapat beberapa aspek 

yang harus diperhatikan. Aspek-aspek tersebut, diantaranya adalah 1) penguasaan 

kosakata bahasa Arab, 2) pelafalan, 3) struktur kata / kalimat, 4) intonasi, 5) 

kelancaran. Dengan pembelajaran berbicara bahasa Arab ini diharapkan dapat 

memenuhi target keterampilan berbicara bahasa Arab siswa kelas X6 MAN 1 

Magelang. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data penelitiannya. (Arikunto 2006 :222). Jadi teknik dalam hal 

ini menyangkut masalah teknik-teknik pengumpulan data atau metode apa yang 

akan digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
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dalam penelitian ini adalah teknik tes dan non tes. Teknik tes digunakan untuk 

data tes, dan teknik nontes digunakan untuk data nontes seperti observasi, 

wawancara, dokumentasi, dan angket,  

3.4.1 Teknik Tes 

Teknik tes adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh data 

menggunakan tes. Tes yang diterapkan adalah tes formatif dilaksanakan setelah 

proses pembelajaran bahasa Arab berupa tes lisan.  

Pengumpulan data dengan tes digunakan untuk mengungkapkan 

peningkatan keterampilan berbicara siswa. Tes yang diberikan berupa tes 

berbicara secara lisan yang meliputi kemampuan berbicara bahasa Arab. Adapun 

aspek yang dinilai yaitu pengucapan, susunan kalimat, kejelasan suara, 

kelancaran, dan keberanian. Kelima aspek tersebut dipilih dengan pertimbangan 

telah mencakup aspek kebahasaan dan non kebahasaan dalam penilaian 

keterampilan berbicara. Instrumen tes ini dibuat berdasarkan kriteria penilaian 

kemampuan berbicara bahasa Arab melalui model pembelajaran kooperatif team 

quiz. 

3.4.2 Teknik Nontes. 

Teknik nontes digunakan untuk mengetahui perubahan tingkat 

peningkatan keterampilan berbicara bahasa Arab siswa diadakan proses 

pembelajaran bahasa Arab terkait untuk peningkatkan keterampilan berbicara 

siswa melalui model pembelajaran kooperatif team quiz. Teknik non tes meliputi 

lembar observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi.  



48 
 

 
 

3.4.2.1 Wawancara  

Wawancara dilakukan untuk mengetahui proses siswa terhadap 

pembelajaran dan kesulitan yang dialami siswa pada saat pembelajaran  

keterampilan berbicara bahasa Arab melalui model pembelajaran kooperatif team 

quiz. Tiga responden dari siswa yang dipilih adalah nilai siswa dengan nilai 

tertinggi, sedang, dan terendah. Alasan dipilihnya responden tersebut adalah 

menunjukan stabilitas jawaban. Pertanyaan yang diajukan melalui wawancara 

meliputi : 1) kesukaan terhadap pelajaran bahasa Arab, 2) tanggapan terhadap 

menyukai pengajar mata pelajaran bahasa Arab setelah diterapkan model 

pembelajaran  kooperatif team quiz, 3) kesulitan tehadap berbicara bahasa Arab, 

4) tanggapan siswa terhadap mengikuti pelajaran bahasa Arab dengan 

menggunakan model kooperatif team quiz, dan 5) saran terhadap pembelajaran 

berbicara selanjutnya. 

3.4.2.2  Angket  

Angket adalah bentuk pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

mengetahui perubahan yang terjadi baik dari siswa ataupun mengenai kejadian-

kejadian yang menonjol selama penelitian. Angket dipergunakan sebagai umpan 

balik untuk mengetahui tingkat keberhasilan metode yang digunakan. Angket 

diberikan pada setiap fase siklus setelah pembelajaran. Jenis angket yag diberikan 

yaitu angket terbuka yang meliputi beberapa pertanyaan dan langsung dijawab 

oleh siswa. Pertanyaan dalam angket adalah: (1) kesiapan siswa mengikuti 

pembelajaran bahasa Arab, (2) semangat siswa dalam pembelajaran bahasa Arab, 
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(3) antusias siswa mengikuti pembelajaran (aktif bertanya, menanggapi dan 

berkomentar tentang materi yang diajarkan oleh guru, (4) siswa menjadi aktif 

berbicara bahasa Arab dengan penerapan model pembelajaran kooperatif team 

quiz.  

3.4.2.3 Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya. 

(Arikunto 2010 : 274). Dokumentasi dalam penelitian ini antara lain yang berupa 

jadwal mata pelajaran kelas X 6, daftar nilai kemampuan berbicara bahasa Arab, 

daftar nama siswa, presensi kehadiran siswa, RPP, silabus, kurikulum, dan foto-

foto selama proses pembelajaran berlangsung. Dokumentasi ini penting dalam 

PTK karena dengan dokumentasi semua proses penelitian dapat terekam dari awal 

sampai akhir pembelajaran dan hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa peningkatan 

keterampilan berbicara bahasa Arab dengan penerapan model pembelajaran 

kooperatif team quiz benar-benar dan nyata dilakukan oleh peneliti. 

3.4.2.4 Observasi  

Observasi dilakukan untuk aktivitas merekam guru dan siswa selama 

proses belajar mengajar berlangsung. Dalam melakukan observasi, peneliti 

dibantu oleh rekan peneliti. Adapun tahap observasi adalah 1) menyiapkan lembar 

observasi yang dibuat dalam bentuk kolom-kolom yang berisi sasaran 

pengamatan, 2) melaksanakan observasi selama proses pembelajaran berlangsung 

3) mencatat hasil dengan mengisi lembar observasi yang telah dipersiapkan 
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peneliti untuk mengamati aktifitas siswa. Kemudian, hasil tersebut dicatat pada 

lembar observasi yang disediakan oleh observer terkait tentang materi yang telah 

diajarkan melalui model pembelajaran kooperatif team quiz yang telah peneliti 

terapkan pada hasil tes akhir pelajaran yang dimasukan pada daftar nilai. 

3.5 Instrumen Penelitian  

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dan 

instrumen yang dipilih sesuai dengan teknik penelitian adalah instrument tes dan 

instrument non-tes 

3.5.1 Instrumen Tes  

Instrumen tes ini berupa tes lisan yang diberikan kepada siswa dengan 

kekurangan mufrodat, Tes ini berupa perintah untuk berbicara bahasa Arab 

melalui model pembelajaran kooperatif team quiz, yang dilakukan dengan cara 

guru memperlihatkan kartu bergambar tentang benda-benda yang sesuai tema, 

kemudian siswa diminta untuk berbicara bahasa Arab sesuai mufrodat yang ada 

digambar tersebut. Dalam kegiatan berbicara ini, maka akan dapat diketahui 

kemampuan siswa dalam beberapa kriteria, yaitu pengucapan kejelasan suara, 

pilihan kata, susunan kalimat, kefasihan dan aspek non kebahasaan meliputi 

keberanian, keterampilan, kelincahan, kelancaran, dan pengguasaan topik.  

Instrumen tes ini dibuat berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi 

dasar yang digunakan oleh sekolah dan juga berdasarkan hasil observasi awal 

dalam pembelajaran di kelas X 6,MAN 1 Magelang Kompetensi dasar tersebut 

kemudian dijabarkan ke dalam beberapa indikator, dan dari indikator-indikator 

tersebut dibuatlah kisi-kisi untuk menyusun instrumen tes yang akan digunakan.  



51 
 

 
 

Dari beberapa instrumen tersebut, akan dilakukan penilaian dengan 

beberapa aspek penilaian berbicara siswa dengan kekurangan kosakata antara lain, 

yaitu pengucapan kejelasan suara, susunan kalimat, dan aspek non kebahasaan 

meliputi keberanian, kelancaran,  

 Beberapa aspek ini dibuat berdasarkan indikator-indikator yang telah 

disusun dan berdasarkan observasi awal dalam pembelajaran di kelas X 6 MAN 1 

Magelang yang menyatakan bahwa siswa dalam kelas tersebut penguasaan 

kosakata masih kurang dan kurangnya pemahaman siswa terhadap materi. Aspek-

aspek tersebut memiliki skor yang ditentukan yaitu : 

Tabel 3.3 Aspek Penilaian Keterampilan berbicara 

No Skor maksimal Kategori 

1 91-100 Mumtaz 

2 81-90 Jayyid jiddan 

3 71-80 Jayyid 

4 61-70 Maqbul 

5 0-60 Mardud 

Pada dasarnya pencapaian penilaian kebahasaan mencapai 60% dan non 

bahasa 40%. Dan bobot pada setiap Aspek sebagai berikut :  

No Aspek keterampilan 

berbicara  

Kategori atau bobot 

1 Pengucapan 20 

2 Susunan kalimat 20 

3 Kejelasan Suara 20 

4 Kelancaran 20 

5 Keberanian 20 

Jumlah 100 
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Seperti uraian diatas bahwasanya nilai kebahasaan 60% yaitu : 

Pengucapan, susunan kalimat, kejelasan suara, dan non kebahasaan 40% yaitu : 

Kelancaran, keberanian  

3.5.1.1 Silabus   

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata 

pelajaran/ tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, 

metri pokok/ pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi 

waktu, dan sumber/ bahan/ alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar 

kompetensi dan kompetensi dasar kedalam materi pokok/ pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Tujuan dari 

penyusunan silabus ini adalah membantu peneliti dalam menjabarkan kompetensi 

dasar menjadi perencanaan belajar mengajar. Komponen silabus meliputi: 

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 

3.5.1.2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) pada hakekatnya merupakan 

perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan atau memproyeksikan apa yang 

akan dilakukan dalam pembelajaran. Fungsi dari Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) adalah sebagai uapaya untuk memperkirakan tindakan yang 
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akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran agar berjalan efektif dan efisien. 

Komponen yang ada dalam rencana pelaksanaan pembelajaran adalah  jabaran 

dari silabus  

Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) secara umum yang 

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

pelajaran, Kelas/semester, Hari/ Tanggal, Tahun, Standar Kompetensi, 

Kompetensi dasar, Indikator Pencapaian Kompetensi, Tujuan Pembelajaran, 

Materi Ajar, Alokasi Waktu, Metode Pembelajaran, Kegiatan Pembelajaran, 

Penilaian Hasil Belajar, dan Sumber Belajar. 

3.5.1.3 Modul / Bahan Ajar 

Bahan ajar yang digunakan peneliti pada penelitian tindakan kelas, di 

kelas X 6 pada setiap pertemuan berbeda-beda yakni mengacu pada kurikulum 

tingkat satuan pendidikan (KTSP), silabus dan RPP  yang telah ada, dan  buku 

yang dipake peneliti yaitu modul LKS HIKMAH dan buku paket Ta’limul lughoh 

Al-arabiyah. 

3.5.1.4 Evaluasi Hasil Belajar 

Bentuk instrumen tes adalah tes keterampilan berbicara bahasa Arab 

siswa tentang materi yang telah diajarkan secara individu. Bentuk instrumen 

penelitian yang digunkan oleh peneliti berupa tes lisan yang berisi tentang 

keterampilan berbicara mengenai menjawab pertanyaan menggunakan bahasa 

Arab maupun berisi perintah agar siswa berkomunikasi menggunakan bahasa 

Arab secara individu, berpasangan maupun berkelompok. Tes bertujuan untuk 
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mengetahui peningkatan keterampilan berbicara bahasa Arab melalui model 

pembelajaran kooperatif team quiz. 

Tes yang diberikan berupa tes berbicara secara lisan yang meliputi 

kemampuan berbicara bahasa Arab siswa secara komunikatif dalam 

mengembangkan tema yang diberikan dan disesuaikan dengan kondisi 

sebenarnya. Aspek yang dinilai yaitu : a) Aspek kebahasaan, meliputi: 

pengucapan, kejelasan suara, pilihan kata, susunan kalimat,  kefasihan, dan b) 

Aspek non kebahasaan, meliputi: keberanian, keterampilan, kelincahan, 

kelancaran, dan penguasaan topik.  

3.5.1.5 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 : 

Pengucapan, susunan kalimat, kejelasan, kelancaran, keberanian.  

3.5.2 Instrumen Nontes  

Teknik nontes yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pedoman 

observasi, pedoman wawancara, pedoman angket serta dokumentasi foto. Teknik 

nontes diperlukan untuk mendapatkan data yang baik yang tidak, atau paling 

secara langsung, berkaitan dengan perilaku kognitif. 
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3.5.2.1 Pedoman Observasi  

Observasi dilakukan untuk merekam guru dan siswa selama proses 

belajar mengajar berlangsung. Pedoman observasi ini adalah sikap positif atau 

sikap negatif siswa pada proses belajar mengajar keterampilan berbicara bahasa 

Arab melalui model pembelajaran kooperatif team quiz. Aspek yang diamati yaitu 

: 1) kesiapan siswa terhadap mengikuti pelajaran bahasa Arab, 2) antusias siswa 

mengikuti pembelajaran (aktif bertanya, menanggapi dan berkomentar tentang 

materi yang diajarkan, 3) perhatian siswa dalam pembelajaran, 4) semangat siswa 

dalam pembelajaran, 5) keaktifan siswa dalam pembelajaran dengan diterapkan 

model kooperatif team quiz, 6) kemudahan siswa dari materi yang diajarkan, 7) 

kesulitan siswa dari materi yang diajarkan, 8) keberanian siswa dalam berbicara 

bahasa Arab dengan diterapkan model kooperatif team quiz. 

3.5.2.2 Pedoman Wawancara  

Pedoman wawancara berisi beberapa pertanyaan untuk siswa sebagai 

respondennya, pertanyaan yang telah dipersiapkan peneliti dan responden bebas 

memberikan jawaban. Siswa diwawancarai beberapa pertanyaan yang berisi 

tentang pembelajaran dan siswa menjawab sesuai keinginan dan apa yang telah 

dirasakan siswa selama pembelajaran berbicara bahasa Arab dengan model 

pembelajaran kooperatif team quiz. Pedoman wawancara yaitu : 1) kesukaan 

terhadap pelajaran bahasa Arab, 2) tanggapan terhadap menyukai pengajar mata 

pelajaran bahasa Arab setelah diterapkan model pembelajaran  kooperatif team 

quiz, 3) kesulitan terhadap berbicara bahasa Arab, 4) tanggapan siswa terhadap 
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mengikuti pelajaran bahasa Arab dengan menggunakan model kooperatif team 

quiz, 5) saran terhadap pembelajaran berbicara selanjutnya. 

3.5.2.3 Pedoman 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 metode yang digunakan 

untuk mengetahui proses pembelajaran dalam peningkatan keterampilan berbicara 

bahasa Arab melalui model pembelajaran kooperatif team quiz. 

Pedoman angket yang harus diisi oleh subjek penelitian, diantaranya 

adalah : 1) kesiapan siswa terhadap mengikuti pelajaran bahasa Arab, 2) antusias 

siswa mengikuti pembelajaran (aktif bertanya, menanggapi dan berkomentar 

tentang materi yang diajarkan, 3) perhatian siswa dalam pembelajaran, 4) 

semangat siswa dalam pembelajaran, 5) keaktifan siswa dalam pembelajaran 

dengan diterapkan model kooperatif team quiz, 6) kemudahan siswa dari materi 

yang diajarkan, 7) kesulitan siswa dari materi yang diajarkan, 8) keberanian siswa 

dalam berbicara bahasa Arab dengan diterapkan model kooperatif team quiz. 

3.5.2.4  Pedoman Dokumentasi  

Dokumentasi ini dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung maupun 

di luar pelajaran (pada saat wawancara) dan merupakan rekaman aktivitas siswa 

selama proses belajar mengajar. 

Dokumentasi pada penelitian ini yaitu : silabus, RPP, kurikulum, nama-

nama subjek, dan foto-foto selama penelitian. 
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Dalam melakukan pengambilan gambar, peneliti dibantu oleh satu rekan 

peneliti untuk mengabadikan kegiatan tersebut. Gambar yang sudah diambil 

dideskripsikan sesuai dengan kondisi pada saat proses belajar-mengajar bahasa 

Arab untuk peningkatan keterampilan berbicara bahasa Arab melalui model 

pembelajaran kooperatif team quiz yang peneliti terapkan. Dokumentasi foto ini 

merupakan bukti otentik mengenai aktivitas siswa pada saat pembelajaran 

keterampilan berbicara bahasa Arab siswa kelas X 6 MAN 1 Magelang. 

3.6 Teknik Analisis Data  

Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kuantitatif dan kualitatif. 

Pada akhir kegiatan penelitian tindakan hasil analisis dan interprestasi data yang 

digunakan untuk menarik kesimpulan dalam laporan (Arikunto, 2007 : 239). Data 

yang diambil dalam penelitian ini adalah : 

3.6.1 Data Kualitatif  

Teknik kualitatif digunakan untuk menganalisis data nontes berupa: hasil 

observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Adapun langkah yang digunakan 

untuk menganalisis data tersebut adalah dengan menganalisis lembar observasi 

yang telah diisi oleh observer dan mengklarifikasikannya dengan guru pengampu. 

Data wawancara dianalisis dengan cara membaca kembali hasil wawancara 

dengan siswa nilai tertinggi, nilai tengah, dan nilai terendah. Data angket 

dianalisis dengan membahas seluruh angket yang diberikan kepada siswa. Hasil 

analisis ini digunakan untuk mengetahui perubahan hasil belajar siswa (berbicara) 

setelah diterapkan model pembelajaran kooperatif team quiz. Untuk peningkatan 

keterampilan berbicara bahasa Arab dalam bentuk lisan. Analisis data kualitatif  
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proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang lain dan data nontes, 

data yang diperoleh hasil wawancara, catatan lapangan, selama proses 

pembelajaran berlangsung, untuk memperoleh data dari responden, digunakan 

lembar angket, lembar observasi, pedoman wawancara. Responden memberikan 

jawaban sesuai kriteria yang dilakukan oleh peneliti.  

3.6.2 Data 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 (Hadi 2004:40) 

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 mumtaz 

(memuaskan), jayyid jiddan (sangat baik), jayyid (baik), maqbul (cukup), dan 

ro’syid (sangat kurang). Hal ini untuk mengetahui peningkatan keterampilan 

berbicara bahasa Arab dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif team 

quiz 
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Hasil peningkatan perolehan nilai siswa pada siklus I dan perolehan nilai 

siswa pada siklus II dengan menggunakan rumus sebagai berkut:  

 Prosentase (%) =  

 Keterangan : 

 R1 : Nilai rata-rata sebelum 

 R2 : Nilai rata-rata sesudah 

 n : Jumlah frekuensi -1 (Hadi 2004:156) 

Tabel 3.4 Kriteria Pengolahan Nilai Lembar Observasi 

No Interval Hasil Skor Kategori 

1 86-100 Sangat Baik (AB) 

2 71-85 Baik              (B) 

3 56-70 Cukup           (C) 

4 41-55 Kurang          (K) 

5 0-40 Sangat Kurang (SK) 

(Depdiknas 2007 :11) 

Berdasarkan pedoman penilaian-penilaian kemampuan berbicara bahasa 

Arab tersebut, dapat diketahui kemampuan siswa dalam meningkatkan 

keterampilan berbicara bahasa Arab berhasil dengan sangan baik, baik, cukup, 

kurang, dan sangat kurang. Siswa yang berhasil sangat baik adalah siswa yang 

memperoleh nilai 96,96 siswa yang berhasil dengan kategori cukup siswa yang 

memiliki nilai 85,45 siswa yang memperoleh nilai 0-45 adalah siswa yang 

berkategori gagal sangat kurang 
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Analisis kuantitatif dilakukan untuk menganalisis data yang diperoleh 

dari hasil tes secara tertulis. Hasil analisis tes secara kuantitatif dihitung secara 

persentase dengan langkah-langkah sebagai berikut, merekap skor yang diperoleh 

siswa, menghitung skor masing-masing aspek dan menghitung persentase skor. 

Persentase dihitung dengan rumus : 

%100X
R

SK
SP   

Keterangan : SP  = Skor Persentase  

       SK = Skor Kumulatif 

       R    = Jumlah Responden 

 

Hasil perhitungan keterampilan berbicara bahasa Arab Melalui model 

pembelajaran kooperatif team quiz dari masing-masing siklus ini kemudian akan 

dibandingkan. Hasil ini akan memberikan gambarang mengenai persentase 

peningkatan keterampilan berbicara bahasa Arab melalui model pembelajaran 

kooperatif team quiz. Hasil observasi dianalisis menggunakan teknik deskripstif 

kualitatif yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat, dipisah-pisah menurut 

kategori untuk memperoleh kesimpulan. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan model kooperatif team 

quiz untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Arab kelas X6 di 

MAN 1 Magelang 

Hasil penelitian tindakan kelas pada keterampilan berbicara bahasa Arab 

dengan penerapan model pembelajaran kooperatif team quiz diperoleh dari 

tindakan pada siklus I dan siklus II. Hasil tersebut berupa hasil tes dan hasil 

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

Dalam pelaksanaan pembelajaran keterampilan berbicara dengan 

penerapan model pembelajaran kooperatif team quiz, siswa dilibatkan secara aktif 

baik fisik maupun mental dalam proses pembelajaran dengan desain kelas yang 

nyaman dan menyenangkan 

Penerapan model pembelajaran kooperatif team quiz menjadikan siswa 

lebih mudah memahami materi pelajaran dan secara langsung mengungkapkannya 

kembali. Siswa menerima dengan baik materi tersebut serta terlatih berbicara 

dengan bahasa Arab secara spontan. 

Pelaksanaan siklus I dilakukan selama 2 x pertemuan (1 pertemuan 2x45 

menit). Materi yang diajarkan adalah tentang ۲ انهىايت) ( dan )  ( ١انهىايت  

yang telah disesuaikan dengan instrumen penelitian. Dan pelaksanaan siklus II 

dilakukan selama 2 x pertemuan (1 pertemuan 2x45 menit). Materi yang diajarkan 

adalah tentang) (  ١انمهنت dan (۲انمهنت ) yang telah disesuaikan dengan 

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

dalam setiap pertemuan: 

Tabel 4.1 Daftar Tema Penelitian Pembelajaran Berbicara  

N

O 

Pertemuan 

Ke- 
Kompetensi Dasar Tema 

1 1 

Siswa mampu menyampaikan gagasan dalam 

bentuk paparan dan dialog secara lisan 

١ انهىايت  berpola  dengan baik  حرر انلرّر 

dan benar 

١ انهىايت  

2 II 

Siswa mampu melafalkan dan 

mengungkapkan secara lisan materi  

۲ انهىايت   berpola  حرر انلرّر dengan 

baik dan benar 

۲ انهىايت  

3 III 

Siswa mampu menyampaikan gagasan dalam 

bentuk paparan dan dialog secara lisan 

tentang  ١ انمهنت  berpola عطف و انمعطىر

 dengan baik dan benar 

١ انمهنت  

4 IV 

Siswa mampu melafalkan dan 

mengungkapkan secara lisan materi ۲ انمهنت 

  berpola  عطف و انمعطىر dengan baik dan 

benar  

   ۲ انمهنت

Jumlah siswa yang menjadi subjek penelitian pada siklus I pertemuan 

pertama adalah  33 siswa, semua hadir sedangkan pada pertemuan kedua subjek 

penelitian lengkap juga sejumlah 33 siswa. Adapun pada siklus II pertemuan 

pertama dan kedua subjek penelitian lengkap sejumlah 33 siswa dan  berikut 

daftar kehadiran siswa pada saat penelitian: 
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Tabel 4.2 Daftar Kehadiran Siswa Dalam Tiap Pertemuan 

Pertemua

n 

Ke- 

Tema 

Materi 
Hari / Tanggal 

Jumlah Subjek 

Penelitian 
Ket 

I ١ انهىايت  Kamis, 07 Maret 2013 33 Orang - 

II ۲ انهىايت  Kamis, 28 Maret 2013 33 Orang - 

III ١ انمهنت  Kamis, 04 April 2013 33 Orang - 

IV ۲ انمهنت  Kamis, 11 April 2013 33 Orang - 

 

Penerapan pembelajaran kooperatif team quiz dimulai dengan cara guru 

masuk kelas dan mengucapkan salam. diBagian awal guru menanyakan kabar 

siswa seperti كيف حا نكم؟, صببح انخير؟ .  pada bagian inti pembelajaran guru 

menyampaikan beberapa mufrodat (kosakata) dengan menggunakan media 

gambar, setelah semua mufrodat (kosakata) tersampaikan guru menunjuk salah 

satu siswa untuk membuat contoh kalimat dari mufrodat (kosakata) yang sudah 

disampaikan. Pada bagian selanjutnya guru mulai menyampaikan materi 

pelajaran. Materi yang disampaikan dalam materi ini adalah tentang profesi 

(انمهنت)  salah satu profesi yang diceritakan oleh guru adalah profesi 

arsitek (مهندس) . Setelah penyampaian materi selesai guru memberikan 

permainan-permainan yang dinanamakan kooperatif team quiz. Salah satu 

permainan tersebut dengan cara membuat kelompok dan setiap kelompok terdiri 

dari 5 orang. Setiap kelompok terdapat siswa yang mempunyai kemampuan untuk 

bertanggung jawab atas kelompoknya. Setelah permainan selesai siswa memulai 

mempraktekan hiwar (percakapan) di depan kelas, masing-masing dua orang atau 
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lebih dari dua orang  dan peneliti menilai hasil percakapan siswa. Setelah praktek 

berbicara selesai diadakan evaluasi pembelajaran dan diakhiri salam.  

4.2 Peningkatan hasil belajar keterampilan berbicara bahasa Arab dengan 

menggunakan model pembelajaran kooperatif team quiz kelas X6 MAN 1 

Magelang 

Tes keterampilan berbicara bahasa Arab siswa kelas X 6 MAN 1 

Magelang tidak hanya dilaksanakan di akhir pembelajaran tetapi juga 

dilaksanakan di awal dan di pertengahan pembelajaran  pada tiap pertemuan siklus 

I. Pedoman penilaian yang digunakan peneliti meliputi 5 aspek kebahasaan 

penilaian, yaitu (1) pengucapan, (2) susunan kalimat, (3) kejelasan suara, dan 2 

aspek non kebahasaan yaitu (1) kelancaran (2) keberanian 

Hasil tes keterampilan berbicara bahasa Arab siswa diperoleh setelah 

dilakukan tes lisan pembelajaran berbicara bahasa Arab meliputi tes kosakata, 

demonstrasi berbicara bahasa Arab, dan tanya jawab dengan penerapan model 

pembelajaran kooperatif team quiz. 

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

bawah batas ketuntasan yaitu capaian nilai yang hanya 64.14 dengan perolehan 

nilai pada pertemuan pertama 57.82 dan pertemuan kedua 71.21. Dengan 

demikian pada siklus I kemampuan siswa secara umum dikategorikan masih 

kurang. Namun dari hasil tersebut tampak terjadi kenaikan nilai sebesar 13.39. 

Hal ini menandakan telah terjadi peningkatan kemampuan siswa dari pertemuan I 

ke pertemuan II sebesar 23.16%. 
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Pada siklus I pertemuan pertama dilakukan tes. Tes lisan dilakukan pada 

3 aspek kebahasaan, yaitu pengucapan, susunan kalimat, kejelasan suara, dan 2 

aspek dari non kebahasaan yakni kelancaran, keberanian serta penguasaan topik 

dengan materi   انهىايت 

Hasil tes keterampilan berbicara bahasa Arab pada siklus I pertemuan 

pertama mencapai jumlah 1908 dengan nilai rata- rata 57.82. Dan berikut tabel 

hasil tes keterampilan berbicara pertemuan pertama pada siklus I. 

Tabel Hasil 4.3 Katerampilan berbicara bahasa Arab Siklus I 

Pertemuan I 

No Kategori Rentang 

Nilai 

F Jumlah 

Nilai 

Rata-Rata 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Mumtaz 

Jayyid Jiddan 

Jayyid 

Maqbul 

Madrud 

90-100 

80-89 

70-79 

60-69 

0-59 

- 

- 

- 

14 

19 

- 

- 

- 

888 

1020 

∑NA 

∑F 

 

 

Jumlah 

 

 

 

33 

 

1908 

 

57.82 

(Madrud) 

Pada siklus I pertemuan kedua dilakukan tes. Tes lisan dilakukan pada 3 

aspek kebahasaan, yaitu pengucapan, susunan kalimat, kejelasan suara, dan 2 

aspek dari non kebahasaan yakni kelancaran, keberanian serta penguasaan topik 

dengan materi   انهىايت 
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Hasil tes keterampilan berbicara bahasa Arab pada siklus I pertemuan 

pertama mencapai jumlah 2350 dengan nilai rata- rata 71,21. Dan berikut tabel 

hasil tes keterampilan berbicara pertemuan pertama pada siklus I. 

Tabel Hasil 4.4 Katerampilan berbicara bahasa Arab Siklus I 

Pertemuan II 

No Kategori Rentang 

Nilai 

F Jumlah 

Nilai 

Rata-Rata 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Mumtaz 

Jayyid Jiddan 

Jayyid 

Maqbul 

Madrud 

90-100 

80-89 

70-79 

60-69 

0-59 

- 

1 

20 

12 

- 

- 

80 

1468 

802 

- 

∑NA 

∑F 

 

 

Jumlah 

 

 

 

33 

 

2350 

 

71.21 

(Jayyid) 

Dari paparan hasil tes siklus I pertemuan pertama dan pertemuan kedua  

di atas, terlihat adanya peningkatan. Berikut akan disajikan peningkatan hasil tes 

pertemuan I dan pertemuan II dalam siklus I dari tiap-tiap aspeknya. Untuk nilai 

rata-rata kelas pada siklus I pertemuan pertama sebesar 57,82 dan nilai rata-rata 

pada pertemuan kedua 71,21. Dari pertemuan pertama ke pertemuan kedua 

mengalami peningkatan 23,16% dengan nilai rata-rata siklus I sebesar 57,82  

Pada siklus pertemuan pertama dengan materi hasil tes keterampilan 

berbicara bahasa Arab pada siklus pertemuan pertama mencapai jumlah 19,08 

dengan nilai rata-rata 57,82. Dan pada siklus I pertemuan kedua dengan materi 

 hasil tes keterampilan berbicara bahasa Arab mencapai 2350 dengan nilai ,انهىايت
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rata-rata 72,21. Transkip nilai hasil pembelajaran siklus I dapat dipaparkan pada 

tebel sebagai berikut. 

Tabel 4.5 Transkip Nilai Hasil Belajar Subjek Penelitian Beserta Nilai Rata-

Ratany Pada Siklus I 

 

No 

 

Pertemuan 

Ke- 

 

Materi 

 

Jumlah Nilai 

 

Nilai Rata-

Rata 

1 I 57.81 1908 انهىايت 

2 II 71.21 2350 انهىايت 

Berdasarkan trasnkipsi nilai hasil belajar tersebut, maka dapat 

digambarkan kenaikan nilai rata-rata subjek penelitian dalam bentuk grafik 

sebagai berikut : 

 

80 

75 

70 

65 

60 

55 

50 

45 

40 

 

Grafik 4.1 Rekap nilai siklus I 
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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 

57.82 + 71.21 

2
 

129.03

2
 

 = 64.51 

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

siklus I adalah sebesar 64,51 

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 pertemuan pertama  

71,21 − 57,82 

57,82
 × 100 % 

= 23.16% 
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Dari rumusan diatas, 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 57,82 71,21 13,39 23.16% 

 Jadi prosentase kenaikan dalam siklus I adalah sebesar 23.16% 

4.2.1 Refleksi Hasil Belajar Siklus I  

Berdasarkan hasil belajar siklus I keterampilan berbicara bahasa Arab 

dengan penerapan model pembelajaran kooperatif team quiz pada pertemuan 

pertama mendapat nilai rata-rata sebesar 57,82 dan pada pertemuan kedua 

mendapat nilai rata-rata sebesar 71,21. Pada siklus I  belum mencapai nilai dari 

kiteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu sebesar 70 karena secara keseluruhan 

nilai rata-rata yang dicapai sebesar 64.51. Pada siklus I hasil belajar meningkat 

dengan peningkatan nilai rata-rata tiap pertemuan yaitu sebesar 64.51 dengan 

tingkat prosentase kenaikan sebesar 23,16%. 

Untuk mencapai nilai ketuntasan sebesar 70, peneliti senantiasa 

mengoptimalkan penerapan model pembelajaran kooperatif team quiz  yang 

sesuai dengan materi yang sedang dipelajari. Selain itu peneliti juga selalu 

memberikan motivasi kepada subjek penelitian agar giat berlatih mandiri di luar 

jam pelajaran serta lebih membuat suasana belajar lebih nyaman dalam 
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pembelajaran berbicara bahasa Arab. Selain menerapkan model pembelajaran 

kooperatif team quiz peneliti juga menggunakan media pembelajaran yang variatif 

agar siswa tidak bosan dengan membawa alat peraga berupa benda-benda/media 

gambar langsung sesuai dengan materi. Pada siklus II peneliti juga membantu 

subjek penelitian dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami subjek 

penelitian pada pembelajaran berbicara bahasa Arab dengan penerapan model 

pembelajaran kooperatif team quiz.  

4.2.2 Rekomendasi Refleksi Siklus I 

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

Yaitu     dengan menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif dan proses 

belajar yang lebih menarik, menyenangkan agar siswa tidak bosan. 

2. Memberikan dorongan dan motivasi kepada siswa untuk sering berlatih    

berbicara bahasa Arab dan memperlajarinya. 

3.  Menghafalkan kosakata yang sering digunakan dalam pembelajaran. 

4.  Memberikan stimulus kepada siswa agar lebih biasa merespon pembelajaran 

yang akan datang. 

5. Mengkondisikan kelas dengan lebih baik lagi agar tercipta kondisi KBM yang 

kondusif, nyaman, dan aktif. 

6. Menganjurkan kepada siswa untuk mengetahui kosakata setiap hari maximal 

tiga kosakata untuk dapat menambah kosakata bahasa Arab. 

Pada siklus II pertemuan pertama dilakukan tes lisan yang terdiri dari 

pelafalan mufrodat, (kosakata) percakapan bahasa Arab, dan tanya jawab. Tes 

dilakukan tiga aspek (3) aspek kebahasaan, yakni pengucapan, susunan kalimat, 



71 
 

 
 

kejelasan suara dua (2) aspek non kebahasaan yakni keberanian, kelancaran 

dengan materi tentang انمهنت ١. 

Siklus II merupakan tindakan yang dilakukan sebagai upaya perbaikan 

dari siklus I serta pemecahan masalah yang muncul pada siklus I. Pelaksanaan tes 

keterampilan berbicara bahasa Arab seperti pada siklus I dilaksanakan pada akhir 

kegiatan pembelajaran. Hasil tes siklus II memumpukan kemampuan rata-rata 

siswa sudah berada pada batas ketuntasan yaitu mencapai 79.90 dengan perolehan 

nilai pada pertemuan pertama 76.69 dan pertemuan kedua 80.66. Dengan 

demikian pada siklus II siswa secara umum dikategorikan sudah kompeten diatas 

nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM) yaitu sebesar 70. Dari hasil tersebut 

tampak terjadi kenaikan nilai sebesar 5.17% . Hal ini menandakan telah terjadi 

peningkatan kemampuan siswa dari pertemuan pertama ke pertemuan kedua pada 

siklus II sebesar 5.17%  

Tabel Hasil 4.7 Katerampilan berbicara bahasa Arab Siklus II Pertemuan I 

No Kategori Rentang 

Nilai 

F Jumlah 

Nilai 

Rata-Rata 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Mumtaz 

Jayyid Jiddan 

Jayyid 

Maqbul 

Madrud 

90-100 

80-89 

70-79 

60-69 

0-59 

- 

7 

26 

- 

- 

- 

573 

1958 

- 

- 

∑NA 

∑F 

 

 

Jumlah 

 

 

 

33 

 

2531 

 

76.69 

(Jayyid) 
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Pada siklus II pertemuan pertama dilakukan tes lisan yang terdiri dari 

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

tiga aspek (3) aspek kebahasaan, yakni pengucapan, susunan kalimat, kejelasan 

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

tentang انًهنت ١. 

Hasil tes keterampilan berbicara bahasa Arab pada siklus II pertemuan 

pertama mencapai jumlah 2742 dengan nilai rata- rata 83,12. Dan berikut tabel 

hasil tes keterampilan berbicara pertemuan kedua pada siklus II. 

Tabel Hasil 4.8 Katerampilan berbicara bahasa Arab Siklus II 

Pertemuan II 

No Kategori Rentang 

Nilai 

F Jumlah 

Nilai 

Rata-Rata 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Mumtaz 

Jayyid Jiddan 

Jayyid 

Maqbul 

Madrud 

90-100 

80-89 

70-79 

60-69 

0-59 

1 

28 

4 

- 

- 

- 

2338 

315 

- 

- 

∑NA 

∑F 

 

 

Jumlah 

 

 

 

33 

 

2743 

 

83.12 

(Jayyid 

Jiddan) 

 

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 76,69 dan pada 

pertemuan kedua nilai rata-rata 83,12. Dari pertemuan pertama ke pertemuan 
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kedua mengalami peningkatan 8.38%  dengan nilai rata-rata siklus II sebesar 

79.90  

Pada siklus II pertemuan pertama dengan materi tentang hasil tes 

keterampilan berbicara bahasa Arab mencapai jumlah 2531 dengan nilai rata-rata 

76.69. Pada siklus II pertemuan kedua dengan materi. Hasil tes keterampilan 

berbicara bahasa Arab pada siklus II pertemuan kedua mencapai jumlah 2743 

dengan nilai rata-rata 83.12. 

Transkip nilai hasil pembelajaran siklus II dapat dipaparkan pada tabel 

sebagai berikut:  

Tabel 4.9 Transkip Nilai Hasil Belajar Subjek Penelitian Beserta Nilai Rata    

Ratanya Pada Siklus II 

 

No 

 

Pertemuan 

Ke- 

 

Materi 

 

Jumlah Nilai 

 

Nilai Rata-

Rata 

1 I 76.69 2531 انمهنت 

2 II 83.12 2743 انمهنت 

 

Berdasarkan transkip nilai hasil beajar tersebut, maka dapat digambarkan 

kenaikan nilai rata-rata subjek penelitian dalam grafik sebagai berikut. 
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Grafik 4.2 Transkip Nilai Siklus II  

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

keseluruhan pada siklus II, yaitu : 

 

Keterangan :  

Mean : Nilai rata- rata 

∑ n : Jumlah nilai 

∑ p : Jumlah pertemuan 

76.69 + 83.12 

2
 

159.81 

2
 

 = 79.90 
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Dari data di atas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata hasil belajar pada 

siklus II adalah sebesar 79.90 

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  

83.12 − 76.69 

76.69
 × 100 % 

= 8.38% 

Dari rumusan diatas, maka diperoleh data prosentase kenaikan hasil 

belajar subjek penelitian pada siklus I dari pertemuan I hingga Pertemuan II, yaitu 

sebagai berikut : 

 Tabel 4.10 Prosentase Kenaikan Nilai Hasil Belajar 

No R1 R2 R2-R1 
Prosentase 

kenaikan (%) 

1 76.69 83.12 6.43 8.38% 

 

Jadi prosentase kenaikan dalam siklus I adalah sebesar 8.38% 

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

data hasil pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif team quiz 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  33 ١انهىايت orang 1908  57.81 

2 II  ۲انهىايت  33 orang 2350 71.21 

3 III  33 ١انمهنت orang 2531 76.69 

4 IV  ۲انمهنت  33 orang 2743 83.12 

 

Berdasarkan transkipsi nilai hasil belajar tersebut, maka dapat 

digambarkan nilai rata-rata subjek penelitian dalam bentuk grafikn sebagai berikut  

 

 

90 
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30 

 

 

Grafik 4.3 Transkip Nilai Pertemuan I-IV 
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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 =  
57.82 +71.21 

2
                                      Mean = 76.69 + 83.12 

              2 
 129.03    159.81     

      2        2  

 = 64.51     = 79.90 

Pembahasan hasil penelitian ini difokuskan pada perolehan skor yang 

dicapai siswa. Yaitu aspek kemampuan peningkatan keterampilan berbicara 

bahasa Arab dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif team quiz. 

Aspek yang diamati antara lain,aspek kebahasaan, meliputi  pengucapan, susunan 

kalimat, kejelasan suara, dan dua aspek non kebahasaan meliputi : kelancaran, dan 

keberanian. 

Pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab dengan model 

kooperatif team quiz pada dasarnya merupakan pembelajaran bahasa yang 
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mengutamakan keterampilan berbicara bahasa Arab. Guru menjelaskan materi 

dengan memakai bahasa sasaran dengan benda-benda langsung dan alat peraga 

yang lain untuk memudahkan dalam pemahaman kata atau kalimat yang sulit atau 

belum dimengerti siswa. 

Yang digunakan dalam pembelajaran keterampilan berbicara bahasa 

Arab dengan model pembelajaran kooperatif team quiz 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. 

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

tema yang berbeda. Hal tersebut dapat diketahui dengan meningkatkan 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 diprosentasikan dan diketahui rumus di bawah ini : 

Prosentase  (%) =  x100% 

Keterangan  R1 =  nilai rata-rata sebelum 

     R2 = nilai rata-rata sesudah 

      n   = jumlah frekuensi -1  

No Pertemuan Nilai 

1 I 57.81 

2 II 71.21 

3 III 76.69 

4 IV 83.12 
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Dari rumus di atas akan diperoleh data prosentase kenaikan hasil belajar 

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

Tabel 4.12 Prosentase kenaikan nilai hasil belajar 

No Nilai Rata-Rata 

sebelum 

Nilai Rata-Rata 

sesudah 

Prosentase 

Kenaikan 

1 57.82 

(Nilai ke I) 

71.21 

(Nilai ke II) 

23.16% 

2 71.21  

(Nilai ke II) 

76.69 

(Nilai ke III) 

7,69% 

3 76.69 

(Nilai ke III) 

83.12 

(Nilai ke IV) 

8.38% 

 

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 23.16%. Dan 

peningkatan dari pertemuan kedua ke pertemuan ketiga 7.69% selanjutnya dari 

pertemuan keempat meningkat sebesar 8.38%. 

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 :   
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Keterangan :  

Mean : Nilai rata- rata 

∑ n : Jumlah nilai 

∑ p : Jumlah pertemuan 

23,16 + 7,69 + 8,38

3
 

39,23 

3
 

 = 13,07 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa 

peningkatan keterampilan berbicara bahasa Arab dengan model pembelajaran 

kooperatif team quiz. Dari siklus I ke siklus II adalah dengan rincian sebagai 

berikut 

𝐑𝐚𝐭𝐚𝟐 𝐭𝐞𝐬 𝐬𝐢𝐤𝐥𝐮𝐬 𝐈𝐈−𝐑𝐚𝐭𝐚𝟐 𝐭𝐞𝐬 𝐬𝐢𝐤𝐥𝐮𝐬 𝐈

𝑹𝒂𝒕𝒂𝟐 𝒔𝒊𝒌𝒍𝒖𝒔 𝑰
 x 100% 

𝟕𝟗.𝟗𝟎−𝟔𝟒.𝟓𝟏

𝟔𝟒.𝟓𝟏
x 100% = 23.85% 

Grafik 4.4 Transkip Nilai Rata-Rata Tiap Siklus 
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4.2.2.1 Refleksi Siklus II 

Dari pelaksanaan siklus II dapat dilihat perkembangan kemajuan 

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

64.51 maka di siklus II meningkat menjadi 79.90. Peningkatan tersebut mencapai 

23.16% pada siklus I dan 8.38% 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 dengan penerapan model 

pembelajaran kooperatif team quiz dalam keterampilan berbicara bahasa Arab 

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

keterampilan berbicara bahasa Arab dengan model pembelajaran kooperatif team 

quiz pada siklus II menunjukan peningkatan yang signifikan jika dibandingkan 

dengan hasil siklus I. pada pertemuan ketiga mendapat nilai rata-rata 76.69 dan 

pada pertemuan keempat mendapat nilai rata-rata sebesar 83.12. Pada siklus II 

criteria nilai ketuntasan sebesar 70 sudah dapat dicapai karena secara keseluruhan 

nilai rata-rata yang dicapai sebesar 79.90. 
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4.3 Peningkatan minat belajar siswa dengan menggunakan model 

pembelajaran kooperatif team quiz 

4.3.1 Refleksi Siklus I 

4.3.1.1 Refleksi Proses Belajar Siklus I 

Pada pelaksanaan siklus I kegiatan pembelajaran bahasa Arab, siswa 

masih mengalami kesulitan dalam hal mengucapkan bahasa Arab. Hal ini terlihat 

pada saat proses pembelajaran berlangsung. Meskipun demikian melalui model 

pembelajaran koperatif team quiz. Dalam refleksi ini, peneliti bisa mengetahui 

kendala apa yang ditemui dalam meningkatkakan 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 siklus I pembelajaran berbicara bahasa Arab siswa masih 

mengalami kesulitan dalam berbicara bahasa Arab yang disebabkan : 

1. Kurangnya penguasaan kosakata bahasa Arab 

2. Kurangnya minat belajar bahasa Arab karena merasa pelajaran bahasa Arab  

sulit. 

3. Jarangnya penggunaan bahasa Arab dalam kegiatan sehari-hari 

4. Dan masih malasnya siswa untuk mempraktekkan berbicara bahasa Arab 

selama pembelajaran berlangsung 

5. Sebagian siswa masih belum berani mencoba untuk berbicara bahasa Arab  

6. Kurangnya motivasi siswa untuk belajar bahasa Arab 
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Berdasarkan hasil observasi, wawancara, angket dan dokumentasi foto 

terlihat perilaku peserta didik yang beragam dalam proses pembelajaran. Subjek 

penelitian merasa senang dengan penerapan model pembelajaran kooperatif team 

quiz Tetapi ada beberapa subjek penelitian yang kurang menyukai dengan 

penerapan metode tersebut dengan berbagai alasan seperti masih merasa kesulitan. 

Untuk melihat peningkatan minat belajar siswa dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif team quiz yaitu dengan hasil non tes diantaranya 

observasi, wawancara dan angket. Dalam penelitian ini, pelaksanaan observasi 

dilakukan peneliti dengan dibantu 3 teman sekelas yaitu mahasiswa program studi 

pendidikan bahasa Arab Universitas Negeri Semarang. Adapun nama-nama 

observer yang terlibat dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 4.13 Nama-nama Observasi siklus I 

No Nama Observer Nomor Induk Mahasiswa 

1 Hisyam hilmy 2701409036 

2 Sony Syamsudin 2701409037 

3 Fahmi Najib 2701409018 

 

Berdasarkan observasi yang dilakukan selama proses pembelajaran 

berlangsung, perilaku siswa masih menunjukkan perilaku yang belum begitu baik. 

Hal ini terlihat dari setiap aspek penilaian. Skor rata-rata masih menunjukkan nilai 

cukup. Kesiapan dan keaktifan siswa dalam pembelajaran berbicara  bahasa Arab 

masih tergolong cukup. Siswa menganggap belajar bahasa Arab tidak terlalu 

penting. 
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4.3.2 Hasil Observasi Siklus I  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, dengan 

perhitungan rentang tertinggi 100 dan terendah 0, sebagai berikut: 

1. Tingkat kesiapan sisiwa mengikuti pembelajaran bahasa Arab 79.3 

2. Antusias siswa mengikuti pembelajaran (aktif bertanya, menanggapi dan 

berkomentar tentang materi yang diajarkan guru 80 

3. Perhatian siswa dalam pembelajaran 78.7 

4. Semangat siswa dalam pembelajaran 75.7 

5. Keaktifan siswa dalam pembelajaran dengan diterapkan model kooperatif team    

quiz 71.5 

6. Kemudahan siswa terhadap materi yang diberikan 69.0 

7. Kesulitan siswa dari materi yang diajarkan 81.8 
8. Keberanian siswa dalam berbicara bahasa Arab dengan diterapkan model 

kooperatif team quiz 80 

Tabel 4.14 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 sisiwa 

mengikuti pembelajaran 

bahasa Arab 

8 
18 

5 2 0 800 1440 300 80 0 79.39 
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2 

Antusias siswa 

mengikuti pembelajaran 

(aktif bertanya, 

menanggapi dan 

berkomentar tentang 

materi yang diajarkan 

guru 

9 
16 

7 1 0 900 1280 420 40 0 80 

3 
Perhatian siswa dalam 

pembelajaran 
7 19 5 2 0 700 1520 300 80 0 78.78 

4 
Semangat siswa dalam 

pembelajaran 
6 

15 
11 1 0 600 1520 660 40 0 75.75 

5 

Keaktifan siswa dalam 

pembelajaran dengan 

diterapkan model 

kooperatif team quiz 

2 
16 

14 1 0 200 1280 840 40 0 

 

71.51 

6 

Kemudahan siswa 

terhadap materi yang 

diberikan 

2 14 14 3 0 200 1120 840 120 0 69.09 

7 
Kesulitan siswa dari 

materi yang diajarkan 
7 22 4 0 0 700 1760 240 0 0 81.81 

8 

Keberanian siswa dalam 

berbicara bahasa Arab 

dengan diterapkan model 

kooperatif team quiz 

7 19 7 0 0 700 1520 420 0 0 80 

Dari data observasi diatas dapat diketahui perilaku siswa pada siklus I 

yang paling tinggi nilai kualitas jawabannya adalah pada poin pertama yaitu 

kesiapan siswa dalam pembelajaran bahasa Arab dengan capaian nilai 79.3. Dan 

nilai kualitas jawaban terendah pada poin kedelapan yaitu keberanian siswa dalam 

berbicara bahasa Arab dengan capaian nilai 80. Pada poin ketuju yaitu pada 

keberanian siswa berbicara bahasa Arab nilai kualitas jawaban siswa paling 
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rendah yaitu 69.0 karena pada poin tersebut siswa belum begitu berani dalam 

berbicara bahasa Arab di siklus I. 

4.3.2.1 Hasil Observasi Siklus II  

Hasil observasi siklus II sudah menunjukkan perilaku siswa dengan skor 

yang baik. Hal ini dibuktikan dengan kesiapan, antusiasme, perhatian, keaktifan, 

kemudahan materi, dan keberanian siswa dalam pembelajaran berbicara bahasa 

Arab yang semakin membaik jika dibandingkan dengan siklus I. Selain itu, siswa 

juga nampak senang dan lebih aktif ketika mengikuti pembelajaran berbicara 

bahasa Arab dengan penerapan model pembelajaran kooperatif team quiz  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, dengan 

perhitungan rentang tertinggi 100 dan terendah 0, sebagai berikut : 

1. Tingkat kesiapan siswa mengikuti pembelajaran bahasa Arab 89.09 

2. Tingkat antusias mengikuti pembelajaran, aktif bertanya, menaggapi dan 

berkomentar pelajaran bahasa Arab 89.27 

3. Tingkat perhatian siswa selama pembelajaran berlangsung 92.12 

4. Tingkat semangat siswa dalam pembelajaran bahasa Arab 86.66 

5. Tingkat keaktifan siswa dalam pembelajaran bahasa Arab dengan 

diterapkan model kooperatif team quiz 93.33 

6. Tingkat kemudahan siswa dari materi yang diberikan dalam pembelajaran 

bahasa Arab 85.45 

7. Tingkat kesulitan siswa dari materi yang diberikan dalam pembelajaran 

bahasa Arab 85,45 
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8. Tingkat keberanian siswa dalam berbicara bahasa Arab dengan model 

pembelajaran kooperatif team quiz 96.96 

Dari data observasi diatas dapat diketahui perilaku siswa pada siklus II 

yang paling tinggi nilai kualitas jawabannya adalah pada poin kedelapan yaitu 

keberanian siswa berbicara bahasa Arab dengan model pembelajaran kooperatif 

team quiz dengan capaian 96.96. Dan nilai kulaitas jawaban terendah pada poin 

keenam yaitu keaktifan siswa dalam pembelajaran bahasa Arab dengan model 

kooperatif  team quiz dengan capaian nilai 85.45. Meskipun demikian, perolehan 

tersebut sudah mencapai predikat baik atau Jayyid. Berikut hasil observasi siklus 

II. 

Tabel 4.15 Hasil observasi perilaku siswa siklus II 

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 sisiwa 

mengikuti pembelajaran 

bahasa Arab 

16 
16 

1 0 0 1600 1280 60 0 0 89.09 

2 

Antusias siswa 

mengikuti pembelajaran 

(aktif bertanya, 

menanggapi dan 

berkomentar tentang 

materi yang diajarkan 

guru 

19 
12 

2 0 0 1900 926 120 0 0 89.27 
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3 
Perhatian siswa dalam 

pembelajaran 
20 13 0 0 0 2000 1040 0 0 0 92.12 

4 
Semangat siswa dalam 

pembelajaran 
14 

16 
3 0 0 1400 1280 180 0 0 86.66 

5 

Keaktifan siswa dalam 

pembelajaran dengan 

diterapkan model 

kooperatif team quiz 

22 
11 

0 0 0 2200 880 0 0 0 93.33 

6 

Kemudahan siswa 

terhadap materi yang 

diberikan 

14 14 5 0 0 1400 1120 300 0 0 85.45 

7 
Kesulitan siswa dari 

materi yang diajarkan 
15 12 6 0 0 1500 960 360 0 0 85.45 

8 

Keberanian siswa dalam 

berbicara bahasa Arab 

dengan diterapkan model 

kooperatif team quiz 

28 5 0 0 0 2800 400 0 0 0 96.96 

 

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 4.16 Prosentase kenaikan nilai kualitas observasi 

No Aspek yang diamati Nilai kualitas 

Jawaban 

Prosentase 

kenaikan 

(%) Siklus I Siklus II 

1 Kesiapan siswa mengikuti 

pelajaran bahasa Arab 

79.39 89.09 12.21 

2 Antusias siswa mengikuti 

pembelajaran (aktif bertanya, 

menanggapi dan berkomentar 

tentang materi yang diajarkan 

guru 

80 89.27 11.58 

3 Perhatian siswa dalam 

pembelajaran  

78.78 92.12 16.93 

4 Semangat siswa dalam 

pembelajaran 

75.75 86.66 14.40 
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5 Keaktifan siswa dalam 

pembelajaran dengan 

menggunkan model kooperatif 

team quiz  

71.51 93.33 30.51 

6 Kemudahan siswa terhadap materi 

yang diberikan 

69.09 85.45 23.67 

7 Kesulitan siswa dari materi yang 

diajarkan 

81.81 85.45 4.44 

8 Keberanian siswa dalam berbicara 

bahasa Arab dengan diterapkan 

model kooperatif team quiz 

80 96.96 21.2 

Jumlah 616.33 718.33  

Rata-Rata 77.04 89.79 16.54 

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 siklus I ke siklus II sebagai berikut. 
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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 bahasa Arab 

Aspek 2 : Antusias siswa mengikuti pembelajaran (aktif bertanya, 

menanggapi dan berkomentar tentang materi yang diajarkan guru 

Aspek 3  : Perhatian siswa dalam pembelajaran  

Aspek 4 : Semangat siswa dalam pembelajaran  

Aspek 5 : Keaktifan siswa dalam pembelajaran dengan menggunkan model 

kooperatif team quiz 

Aspek 6  : Kemudahan siswa terhadap materi yang diberikan 

Aspek 7  : Kesulitan siswa dari materi yang diajarkan 

Aspek 8 : Keberanian siswa dalam berbicara bahasa Arab dengan diterapkan 

model kooperatif team quiz 

 : Siklus I     : Siklus II 

Grafik 4.6 Nilai Rata-Rata Hasil Observasi Siklus I dan Siklus II 
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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. 

4.3.3 Hasil Wawancara Siklus I dan Siklus II 

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga siswa yang mendapat nilai 

tertinggi, sedang, dan terendah, dapat diketahui bahwa penerapan model 

pembelajaran kooperatif team quiz dalam pembelajaran bahasa Arab dapat 

meningkatkan minat dan respon belajar berbicara bahasa Arab. Hal ini 

ditunjukkan dengan pendapat siswa yang mulai menyukai pelajaran bahasa Arab, 

siswa merasa senang dan mulai tertarik dengan pembelajaran keterampilan 

berbicara bahasa Arab dengan penerapan model kooperatif team quiz.  

Pemilihan tiga siswa dengan nilai tertinggi, sedang dan terendah adalah 

untuk menunjukkan stabilitas jawaban siswa. Jadi, siswa baik yang memperoleh 

nilai tertinggi maupun yang memperoleh nilai terendah tidak mempengaruhi 

keefektifan penerapan metode langsung. Hal itu terlihat dari jawaban responden 

yang stabil. 

Kesulitan yang dialami siswa dalam pembelajaran keterampilan berbicara 

Bahasa Arab dengan model pembelajaran kooperatif team quiz adalah karena 

siswa kebanyakan minim kosakata bahasa Arab dan tidak terbiasa praktik bahasa 

Arab dalam kesehariannya serta siswa merasa malu, malas, dan takut ketika 
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berbicara bahasa Arab karena tidak terbiasa menggunakannya. Berikut tabel hasil 

wawancara pada siklus I :  

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, dan kesukaan yang lain 

dalam siklus I tidak menyukai karena membaca tulisan bahasa Arab sulit, dalam 

wawancara siklus II lebih menyukai karena bisa menambah bahasa lain, dalam 

siklus I kesulitan belajara bahasa Arab sangan sulit karna belum menguasai 

kosakata tapi siklus II menjadi suka karena kosakata sudah lumayan banyak yang 

dihafal, untuk respon pembelajaran kooperatif team quiz siklus I dan siklus II 

menyukai pembelajaran tersebut. Demikian halnya dalam jenis pertanyaan yang 

lain. Jawaban siswa menunjukan minat siswa meningkat dengan model 

pembelajaran kooperatif team quiz. lihat (Lampiran 16)  

4.3.4 Hasil Angket 

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 penerapan model pembelajaran kooperatif team 

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

diperoleh dari subjek penelitian. Berikut hasil angket siklus I 
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Dari data angket dapat diketahui perilaku siswa (berdasarkan angket) 

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

kesembilan yaitu belajar bahasa Arab menggunakan Permainan dengan penerapan 

model pembelajaran kooperatif team quiz dengan capaian nilai 84.0 Dan nilai 

kualitas jawaban terendah pada poin kedelapan yaitu model pengajaran guru 

sudah dipahami dengan capaian nilai 54.5. Kebanyakan siswa masih menemukan 

kesulitan dalam berbicara bahasa Arab, baik dari pelafalan yang sulit, kurangnya 

kosakata yang dimiliki siswa, perasaan takut salah,malas 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 

kesembilan yaitu belajar bahasa Arab menggunakan Permainan dengan penerapan 

model pembelajaran kooperatif team quiz dengan capaian nilai 85.60. Nilai 

kualitas jawaban terendah pada poin ketiga tergolong baik yaitu berbicara bahasa 

Arab sulit dengan capaian nilai 59,84. Nilai kualitas tersebut menunjukan bahwa 

siswa pada tingkatan baik. 

Instrumen nontes berupa angket bertujuan mengetahui minat dan respon 

siswa dalam pembelajaran berbicara bahasa Arab. 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 4.17  Prosentase kenaikan nilai kualitas angket 

 

No 

 

Pernyataan 

 

 

Nilai Kualitas 

Jawaban 

Prosentase 

kenaikan 

Siklus I Siklus 

II 

1 Suka Terhadap pelajaran bahasa Arab 71.21 83.33 17.03 

2 Suka terhadap guru mata pelajaran 

bahasa Arab 

81.81 84.09 2.78 

3 Apakah berbicara bahasa Arab sulit 56.81 59.84 5.33 

4 Belajar berbicara bahasa Arab 

menyenangkan 

75 83.33 11.10 

5 Kesulitan ketika berbicara bahasa Arab 66.66 69.69 4.54 

6 Belajar bahasa Arab dengan 

berkelompok 

75 81.06 8.08 

7 Belajar bahasa Arab perlu 

menggunakan permainan 

77.27 83.33 7.84 

8 Model pengajaran yang dipraktekan 

guru sudah dipahami 

54.5 60.66 11.30 

9 Bagaimana menurut anda belajar bahasa 

Arab menggunakan permainan 

84.09 85.60 1.79 

Jumlah 642.35 690.93  

Rata-Rata 71.37 76.77 7.56 

 

Dari hasil diatas dapat diklasifikasikan pada tiap aspek siklus I sebagai 

berikut: aspek 1 tergolong ( sangat suka) dengan perolehan angka 84,8, aspek 2 

tergolong ( biasa saja) dengan perolehan angka 27,2, aspek 3 tergolong ( biasa 

saja) dengan angka 27,24, aspek 4 tergolong ( sangat menyenangkan) dengan 

angka 100, aspek 5 tergolong ( kosakata bahasa Arab anda ketahui sedikit) dengan 

angka 66,64, aspek 6 tergolong ( sangat senang) , dengan angka 100, aspek 7 
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tergolong ( sangat perlu) dengan angka 9,08, aspek 8 tergolong ( sulit dipahami) 

dengan perolehan angka 18, aspek 9 tergolong ( biasa saja) dengan perolehan 

angka 36,36. 

Pada siklus II sebagai berikut: aspek 1 tergolong (biasa saja) dengan 

perolehan angka 33,32, aspek 2 tergolong (biasa saja) dengan perolehan angka 

36,36, aspek 3 stergolong (biasa saja) dengan angka 39,36, aspek 4 tergolong ( 

biasa saja) dengan angka 33,32, aspek 5 tergolong (tidak ada) dengan angka 

78,76, aspek 6 tergolong ( tidak senang) dengan perolehan angka 24,24, aspek 7 

tergolong (biasa-biasa saja) dengan perolehan angka 33,32, aspek 8 tergolong 

(sulit dipahami) dengan perolehan angka 42,42, aspek 9 tergolong ( tidak bagus) 

dengan perolehan angka 42,4.Berdasarkan tabel di atas, maka dapat digambarkan 

kenaikan nilai rata-rata hasil angket dalam bentuk grafik sebagai berikut :  
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Grafik 4.7 Kenaikan Nilai Rata-Rata Hasil Angket  
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Dari uraian diatas, nampak rata-rata peningkatan minat dan respon siswa 

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

peneliti sehingga bersemangat dalam pembelajaran berbicara bahasa Arab dan 

diberi kesempatan seluas-seluannya dalam kegiatan pembelajaran bahasa Arab. 

Berdasarkan hasil analisis pada siklus I dan siklus II dapat diketahui, 

hasil berdasarkan respon terhadap pertanyaan dari observasi, wawancara dan 

angket, pertanyaan yang sama hanya terdapat pada wawancara dan angket. 
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Tabel 4.18 Analisis Keseluruhan Wawancara Siswa Nilai Tertinggi, 

Sedang, dan Terendah 
No Siklus Pertanyaan wawancara Jawaban pertanyaan 

wawancara 

 

 

Pertanyaan angket Hasil 

pertanyaa

n angket 

1 Siklus I 1. Kesukaan terhadap 

pelajaran bahasa Arab 

Suka, karena ingin 

belajar bahasa Arab 

dan bisa berbicara 

dengan bahasa Arab 

1. Suka terhadap 

pelajaran bahasa Arab 

71,21 

2. Kesulitan yang 

dirasakan ketika 

berbicara bahasa Arab 

Kosakata  yang 

diketahui sedikit 

2. Kesulitan ketika 

berbicara bahasa Arab 

66,66 

2 Siklus II 1. Kesukaan terhadap 

pelajaran bahasa Arab 

Sangat suka, karena 

pelajaran bahasa Arab 

itu menyenangkan dan 

gampang-gampang 

banget 

1. Suka terhadap 

pelajaran bahasa Arab 

83,33 

2. Kesulitan yang 

dirasakan ketika 

berbicara bahasa Arab 

Kosakata bahasa Arab 

yang diketahui sedikit, 

karena belum 

menguasai semua 

kosakata bahasa Arab 

hanya tahu sedikit 

2. Kesulitan ketika 

berbicara bahasa Arab 

69,69 

 

 Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada siklus I 

berdasarkan pertanyaan tentang kesukaan terhadap pelajaran bahasa Arab 

menunjukan respon siswa suka terhadap pertanyaan tersebut, dan pertanyaan 

tentang kesulitan yang dirasakan ketika berbicara bahasa Arab menunjukan 

kendala siswa, karena siswa  merasa belum menguasai kosakata bahasa Arab 

sehingga sulit untuk mengikuti pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab 

dan membutuhkan proses untuk menguasainya. 
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4.3.5 Hasil Dokumentasi  

Setiap pelaksanaan penelitian siklus I, selain mengambil hasil penelitian 

berupa data kualitatif (hasil belajar siswa) dan data kuantitatif peneliti juga 

mengambil data berupa dokumentasi. Seperti presensi siswa, kurikulum sekolah 

MAN 1 Magelang, materi pembelajaran, dan dokumentasi foto. Hal ini bertujuan 

memperoleh data non tes yang berupa gambar (foto) sebagai bukti bahwa 

penelitian ini bener-bener dilakukan oleh peneliti.  
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BAB V 

PENUTUP  

5.1. Kesimpulan  

Model pembelajaran kooperatif team quiz secara signifikan mampu 

meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Arab siswa, siswa terlibat lebih aktif 

dalam proses pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab dengan desain 

kelas yang tertib dan menyenangkan. Penerapan model pembelajaran kooperatif 

team quiz siswa lebih mudah memahami pelajaran dan lebih mudah menangkap 

kosakata-kosakata baru dan mengungkapkan kembali karena siswa dilatih 

berbicara bahasa Arab secara langsung dengan model pembelajaran kooperatif 

team quiz. Pelaksanaan siklus I dilakukan selama 2 x pertemuan (1 pertemuan 

2x45 menit). Materi yang diajarkan adalah tentang ١ هىايتال  dan ٢ هىايتال  yang telah 

disesuaikan dengan instrumen penelitian. Dan pelaksanaan siklus II dilakukan 

selama 2 x pertemuan (1 pertemuan 2x45 menit). Materi yang diajarkan adalah 

tentang ٢ يهنتال dan  ١ يهنتال  yang juga telah disesuaikan dengan instrumen 

penelitian.  

Pada proses belajar siswa menjadi lebih nyaman, menyenangkan, dan 

memudahkan karena yang mengajak berlatih berbicara adalah teman sebayanya. 

Dalam setiap pertemuan pada keterampilan berbicara bahasa Arab, terjadi 

kenaikan hasil belajar subjek penelitian dengan penerapan model pembelajaran 

kooperatif team quiz. Peningkatan nilai tes keterampilan berbicara ini meliputi 

aspek-aspek keterampilan berbicara yang dijadikan kriteria penilaian. Aspek-

aspek tersebut adalah (3) aspek kebahasaan yaitu pengucapan, susunan kalimat, 
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kejelasan suara, Dan (2) aspek non kebahasaan yaitu keberanian, kelancaran. 

Peningkatan itu terlihat dari perubahan nilai rata-rata dari siklus I ke sikllus II 

sebesar 144,4. Pada siklus, I , nilai rata-rata yang diperoleh siswa sebesar 64,51, 

sedangkan pada siklus II, nilai rata-rata ysng diperoleh siswa sebesar 79,90. 

Dengan prosentase kenaikan 23,85%. 

Respon (perilaku) siswa kelas X6 MAN 1 Magelang setelah 

melaksanakan pembelajaran keterampilan berbicara bahasa Arab melalui model 

kooperatif team quiz mengalami perubahan ke arah positif. Perubahan perilaku 

siswa mencakup pendidikan karakter penting, yaitu keaktifan, kerjasama dan 

kemampuan berbagi dalam kelompok, kedisiplinan dan tanggung jawab, dan 

kekritisan siswa. Perubahan perilaku siswa dibuktikan dengan data nontes yang 

berupa lembar observasi, angket, wawancara, dan dokumentasi foto. Tampak 

minat dan respon siswa meningkat sebesar 16,54%. 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 nilai rata-

rata kualitas angket juga menunjukan minat dan respon siswa meningkat sebesar 

7,56%.  

5.2. Saran  

Berdasarkan simpulan penelitian di atas, saran yang diberikan oleh 

peneliti kepada MAN 1 Magelang kelas X6 adalah sebagai berikut :  

Model pembelajaran kooperatif team quiz terbukti dapat meningkatkan 

keterampilan berbicara bahasa Arab siswa. Selain itu, model pembelajaran 
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tersebut dapat merangsang minat dan semangat siswa, menumbuhkan karakter 

siswa yang aktif, mampu bekerja sama dan berbagi dengan kelompok, disiplin dan 

tanggung jawab, serta kritis. Penerapan model pembelajaran ini bisa menjadi 

alternatif perbaikan pembelajaran bahasa Arab di kelas. 

Pembelajaran berbicara bahasa Arab melalui model kooperatif team quiz 

dapat digunakan sebagai model pembelajaran bahasa Arab karena memiliki 

keunggulan menarik minat belajar siswa, merangsang daya imajinasi, model 

pembelajaran kooperatif team quiz dapat dijadikan sebagai salah satu solusi untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran bahasa Arab. 

Siswa dalam mengikuti proses pelajaran hendaknya lebih serius dan 

membekali diri dengan banyak berlatih berbicara bahasa Arab. Hal ini bertujuan 

agar siswa dapat menguasai keterampilan berbicara sebagai keterampilan 

ekspresif yang harus dikembangkan. 

Semoga dengan adanya penelitian ini sekolah MAN 1 Magelang bisa jadi 

rujukan untuk pembelajaran bahasa Arab kedepannya dengan menggunakan 

model pembelajaran kooperatif team quiz. 



102 
 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Aqib, Zainal. 2006. Penelitian Tindakan Kelas Untuk: Guru, Bandung: Yrama 

Widya.  

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian. Jakarta : Rineka Cipta 

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian. Jakarta : Rineka Cipta 

Atika, Solihah. 2007. Studi Komparatif Kompetensi Berbicara Siswa SMA dan 

Siswi SMK. Jakarta : Pusat Bahasa  

Daryanto, 2011. Penelitian Tindakan Kelas dan Penelitian Tindakan Sekolah: 

Yogyakarta : Gava Media  

Depdiknas, 2003. Pengembangan Keterampilan Berbicara. Jakarta : Depdiknas 

Efendi, 2009. Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. Malang : Misykat 

Hadi, Sutrisno. 2004. Statistik. Yogyakarta : andioffset 

Hamid,dkk. 2008 Pembelajaran Bahasa Arab Malang : Anggota IKAPI 

Irianto, 2007. Model-model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktistik 

Prestasi. Jakarta. Pustaka  

Iskandarwasid, Sunendra. 2009. Strategi Pembelajaran Bahasan : Bandung  

 Ismail, 2003. Media Pembelajaran (Model-model Pembelajaran). Jakarta : 

Proyek Peningkatan Mutu SLTP 

Moedjiono, 1991. Strategi Belajar Mengajar. Jakarta. Depdiknas 

 

102 



103 
 

 
 

Mukti. 1998. Keterampilan Kemampuan Berbicara Bahasa. Jakarta : Erlangga  

Nurgiantoro, Burhan. 2010. Penilaian. Yogyakarta : BPFE 

Senjaya, Wina. 2008. Strategi Pembelajaran; Berorientasi Standar Proses 

Pendidikan. Jakarta: Kencana Prenada Media Group 

Sujianto. 1998. Keterampilan Berbahasa. Jakarta : P2LPT  

Syamsudin, Damaiianti, Rismaia. 2007. Metodologi Penelitian Pendidikan 

Bahasa. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya 

Tarigan, 1981. Berbicara Sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa. Bandung. 

Angkasa 

Tarigan, H. G. 1988. Pengajaran Pemerolehan Bahasa. Jakarta : Dirjen Dikti 

Tho’imah, Rusydi Ahmad. 1989. Ta’limu Al’Arobiyah Lighoiri Annthiqina Bina. 

Mesir. ISESCO 

Widowati, Budijastuti. 2001. Pembelajaran Kooperatif. Surabaya. Universitas 

Negeri Surabaya 

 

 

 

 



104 
 

 
 

 

SILABUS 

Sekolah : MAN 1 Magelang 

Kelas/Semester : X6  / II 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab  

Standar Kompetensi :BERBICARA / KALAM (Mengungkapkan informasi secara lisan berbentuk paparan atau dialog tentan galeri hobby) 

 

Kompetensi Dasar Indikator Kegiatan Pembelajaran Materi 

Pembelajaran 

Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar Teknik Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

1.  2 3 4 5 6 7 8 9 

Lampiran 1 
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1. Siswa dapat 

memahami 

makna hiwar 

tentang  يف
 معرض اذلوايات  
yang 

menggunakan 

struktur حرف اجلر 

2. Siswa mampu 

mengulas 

kembali  isi 

khiwar dengan 

baik dan benar 

1) Menyampaikan 

gagasan atau 

pendapat 

secara lisan 

dengan lafal 

yang tepat 
2) Mendemonstrasi

kan materi hiwar 

tentang  يف معرض
 secara    اذلوايات  

berkelompok  
3) Memberi 

permaianan 

sebelum 

memulai dialog 

tentang  يف معرض
  اذلوايات  

 

 
4) Dapat 

menyebutkan 

ungkapan 

berpola  حرف اجلر 

yang berkaitan 

dengan tema  يف

  معرض اذلوايات  

 

1. Guru memberikan 

kosakata baru 

2. Siswa Melafalkan 

kosakata yang berkaitan 

  يف معرض اذلوايات  
3. Guru memberikan 

wacana materi yang 

ingin diajarkan 

4. Siswa Memperhatikan 

pendemonstrasian 

contoh materi yang 

dilakukan guru 

5. Guru Mempersiapkan 

pembelajaran dengan 

menggunakan 

permainan Do-Mi-Kado 

6. Siswa mempersiapkan 

perintah guru  

7. Guru membagi 

beberapa kelompok, 

setiap kelompok 

mixsimal 6 orang dan 

memainkan lagu Do-

Mi-Kado 

8. Siswa langsung 

membikin kelompok 

dengan temannya 

9. Guru mengajak untuk 

1. Kosakata 

baru seputar 

materi  يف معرض
    اذلوايات  
 

2. Mendemonstr

asikan materi 

hiwar secara 

berpasangan  

menggunakan 

permainan 

dengan tepat 

dan benar 

Tes 

Lisansec

ara 

langsung 

& Tulis 

1. Mempraktik

an model 

dialog 

tentang  يف
  معرض اذلوايات  
  
 

2. Menjawab 

pertanyaan   

1. Praktik hiwar 

حتدث مع صد يقك 

عن احلوار السابق أمام 

!الفصل  

 

 

2. Tanya Jawab 

هل أرض :١مثال   

 ادلعرض قريبة؟

  يف كم ساعة نصل با السَيارة؟٢

بنا نذهب هناك؟+   

أذهب هناك 

.باالوتوبيس  

إضنع الكلمة بوضع حرف 

 اجلر عن معرض اذلواية

2×45 

menit 

1. HD.Hiday

at 

pelajaran 

bahasa 

Arab 

Semarang 

PT Toha 

putra 

semarang 

 

2. Kamus 

Almunawi

r Arab 

Indonesia 

 

3. Buku 

metode 

permainan

-

permainan 

edukatif 

dalam 

belajar 

bahasa 

Arab 2011 
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membuka telapak 

tangan dan sambil 

menyanyikan lagu Do-

Mi-Kado 

10. Siswa memperagakan 

dengan teman 

kelompoknya 

11. Guru memberi waktu 

untuk membikin 

kelompok secara 

berpasangan 

12. Siswa mempraktikan 

hiwar di depan kelas 

dengan menggunakan 

permainan Do-Mi-Kado 

13. Guru memerintah siswa 

untuk menyiapkan 

dirinya yang belum 

memperagakan 

14. Siswa yang belum 

memperagakan 

permainan menunggu 

giliran permainan 

tersebut 

15. Guru memberikan 

waktu untuk berdiskusi 

dengan kelompoknya 

16. Siswa mengajukan 
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pertanyaan pada 

kelompok lain 

17. Guru mengevaluasi 

pembelajaran 

18. Siswa menjawab 

pertanyaan yang 

diajukan oleh guru 

tentang materi  يف معرض
  اذلوايات  
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SILABUS 

Sekolah : MAN 1 Magelang  

Kelas/Semester : X6 / II 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Standar Kompetensi : BERBICARA/KALAM (Mengungkapkan informasi secara lisan berbentuk paparan atau dialog tentang profesi) 

 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator Kegiatan Pembelajaran Materi 

Pembelajaran 

Penilaian Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar Teknik Bentuk 

Instrumen 

Contoh 

Instrumen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Siswa mampu 

melafalkan 

secara lisan 

tentang انًهنت 

dengan struktur 

kalimat  عطف و

 dengan ادلعطف

baik dan benar 

2. Menyampaikan 

gagasan atau 

pendapt secara 

lisan sesuai 

konteks dengan 

lafal yang tepat 

1. Menyampaikan 

gagasan atau 

pendapat secara 

lisan dengan lafal 

yang tepat 

2. Dapat 

menyebutkan 

profesi dirinya 

3. Dapat 

menyebutkan 

profesi anggota 

keluarganya 

 

1. Guru memberikan 

kosakata baru 

2. Siswa memperhatikan apa 

yang disampaikan oleh 

guru  

3. Guru membacakan 

mufrodat baru yang 

berkaitan tentang انًهنت  

4. Siswa Melafalkan kosakata 

yang berkaitan dengan ادلهنة 
5. Guru memperkenalkan 

menyebut tentang profesi-

profesi 

6. Siswa memperhatikan 

penjelasan guru  

 

 

1. Kosakata 

baru tentang  

 ادلهنة
 

 

2. Wacana 

tentang ادلهنة 
secara 

berkelompok 

Tes 

Lisan 

Secara 

langsung 

1. Melafalkan / 

mengucapka

n secara 

lisan dengan 

tema دلهنةا  

 
 

 

2. Menjawab 

pertanyaan  

1. Praktik 

kalam 

mandiri  

ححذد عن 

انًبدة 

انسببقت أيبو 

  انفصم

 

 

2. Tanya 

jawab  

 

مهنة اذكر 
 * أسراتك؟

مامهنة أبوك *
   يا حنيف؟

 

 

2×45 

menit 

1. 1. D.Hidayat 

pelajaran bahasa 

Arab kurikulum 

2008 kelas X 

MA.  Semarang 

PT Toha putra 

semarang 

2. 2 Kamus 

Almunawir 

Arab Indonesia 

3.  

 

4. 3. Buku metode 
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 4. Dapat 

menyebutkan 

profesi jenis-jenis 

profesi yang siswa 

ketahui  

 

5. Mendemonstrasik

an materi hiwar 

tentang ادلهنة secara 

berkelompok 

 

7. Guru mempersiapkan 

pembelajaran 

menggunakan permainan 

bola panas 

8. Siswa mempersiapkan 

perintah guru 

9. Guru meminta siswa untuk 

berdiri dan membentuk 

lingkaran 

10. Siswa manjalankan 

perintah guru membikin 

lingkaran 

11. Guru memberikan waktu 

untuk mempersiapkan 

permainan bola panas 

12. Siswa mempersiapkan 

permainan sesuai perintah 

guru 

13. Guru melempar bola panas 

dan mengajukan 

pertanyaan pada siswa,jika 

yang mengkap bola harus 

menjawab pertanyaan 

14. Siswa mempersiapkan 

jawaban dari pertanyaan 

guru 

15. Guru memberi waktu untuk 

membikin kelompok secara 

 permainan-

permainan 

edukatif dalam 

belajar bahasa 

Arab  2011 
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berpasangan 

16. Siswa mempraktikan hiwar 

di depan kelas dengan 

menggunakan permainan 

Bola Panas 

17. Guru memberikan waktu 

pada siswa untuk 

berdiskusi dengan 

kelompoknya 

18. Siswa mengajukan 

pertanyaan pada kelompok 

lain menggunakan 

permainan bola panas 

dengan struktur kalimat 

 عطف و ادلعطف
19. Guru mengevaluasi 

pembelajaran  

20. Siswa menjawab 

pertanyaan yang diajukan 

oleh guru yang berkaitan 

dengan ادلهنة 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

A. Nama Sekolah  : Madrasah Aliyah Negeri 1 Magelang 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Status sekolah  : Madrasah Aliyah 

Kelas / Semester : X6 / II 

Alokasi Waktu : 2 × 45 menit 

 

B. Standar Kompetensi : Berbicara / Kalam 

Mengungkapkan informasi lisan bentuk paparan atau dialog tentang   اذلوايات  yang berstruktur  حرف اجلّر 

 

C. Kompetensi Dasar  

1. Menyampaikan gagasan dalam bentuk paparan dan dialog secara lisan dengan lafal yang tepat 

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

3. Menyampaikan informasi sederhana secara lisan sesuai konteks 

 

D. Indikator 

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

2. Mendemonstrasikan materi hiwar tentang  اذلوايات  secara berkelompok 

3. Melakukan dialog tentang  اذلوايات  sesuai keadaan masing-masing siswa secara berpasangan 

4. Dapat menyebutkan ungkapan berpola  ّحرف اجلر yang berkaitan dengan tema   اذلوايات  

Lampiran 2 
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5. Menunjukan perilaku siswa yang religious, disiplin, gemar membaca, rasa ingintahu, menghargai prestasi, cermat, kerjasama, mandiri, 

berani mencoba, kreatif, lapang dada dan tanggung jawab 

 

E. Tujuan Pembelajaran  

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

2. Melakukan dialog sesuai konteks dengan tepat dan lancar 

3. Mengembangkan perilaku siswa agar gemar berbicara, berani mencoba, menghargai prestasi, tanggung jawab 

 

F. Materi Pembelajaran 
ما هوايتك يا عبد ااهلل ؟: ادلدرس   
عندي جناح خاص للّرسم وهذه رسومات , هواييت الّرسم: عبداهلل   
!أنت رّسام جّيد ياعبد اهلل , هذا رسم مجيل: ادلدّرس   
وهذا اخلّط حصل علي كأس البطولة علي , وهذا رسم حديقة احليوانات وهذه اخلطوط العربّية مثل الّنسح و الرّقعة و الثّلث و الكويف و غريها, هذا رسم البيت! انضر يا أستاذ : عبدااهلل 

 ادلستوي القومي يف هذا العام     
يا عبد ااهلل؟ , أنت تستعمل الوانا مجيلة, هذا اخلّط مجيل جّدا............,عظيم: ادلدّرس   
الّطالب يلعبون كرة القدم , هم طاّلب أمام ادلدرسة! هذا رسم ادلدرسة وانظر. نعم ياأستاذ: عبدااهلل   
هّن يلعبون كرةالّسّلة و الكرة الطّائرة , وهذا رسم ادللعب للبنات: ادلدّرس   
أنا استعمل كّل األلوان يف رسومايت : عبداهلل   
وأرجوأن تكون رّساما ممعروفا , أنت ترسم جّيدا يا عبدااهلل : ادلدّرس   
سأشرتك يف معرض الّرسم علي ادلستوي القومي جباكرتا يف األسبوع القادم: عبدااهلل   
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G. Pendekatan, Metode dan Model Pembelajaran  

 

Pendekatan  : Kontekstual  

Metode   : ceramah interaktif, diskusi, Tanya jawab 

Model   : Group ressume 

 

H. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran 

 

No Tahap 

Kegiatan 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

1.   

 

 

 

Kegiatan  

Awal 

Persiapan  

1. Kursi diatur agar dapat duduk berkelompok 

2. Menyiapkan peralatan/media, seperti laptop, sound 

system , dan LCD 

1. Mengucap salam berdoa (religious)  

 

2. Menarik perhatian awal siswa dengan sapaan-sapaan 

3. Mengecek kehadiran siswa sebelum dimulai 

pembelajaran 

4. Mengecek kesiapan belajar siswa berupa alat tulis dll 

 

 

1. Mempersiapkan tempat duduk berkelompok 

2. Membantu meyiapkan peralatan media  

 

1. Menjawab salam dan berdoa sebelum  dimulai 

pembelajaran 

2. Merespon sapaan guru 

3. Memperhatikan absen sebelum dimulai 

pembelajaran 

4. Membantu guru memastikan kesiapan alat tulis 
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5. Orientasi :  

a) Menanyakan pelajaran yang telah dibahas di 

pertemuan yang lalu (gemar membaca) 

b) Menginformasikan materi yang akan di pelajari (ingin 

tahu) 

c) Membacakan materi yang akan dibahas terlebih 

dahulu (kerjasama) 

 

 

a) Menjawab pertanyaan pelajaran yang telah 

dibahas di pertemuan yang lalu 

b) Memperhatikan materi yang akan di pelajari 

 

c) Memperhatikan bacaan yang akan dipelajari 

2.  Kegiatan 

Inti 

Eksplorasi 

1. Guru memperkenalkan mufrodat baru (rasa ingin tau) 

 

2. Memberikan mufrodat baru yang berkaitan dengan 

materi   اذلوايات  

 

3. Guru menceritakan wacana materi yang akan 

diajarkan  

 

4. Guru menstimulus tentang materi (kerja sama) 

 

5. Guru memperkenalkan dan menyebut hoby-hoby yang 

ada  (disiplin, kerja sama) 

 

 

1. Memperhatikan apa yang disampaikan oleh 

guru  

2. Siswa menirukan pelafalan mufrodat dari guru 

secara bersamaan 

 

3. Siswa menirukan wacana 

 

 

4. Siswa merespon  

 

5. Siswa memperhatikan penjelasan guru dan 

penerapan langsung dalam asrama 
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Elaborasi  

1. Guru mempersiapkan pembelajaran menggunakan 

permainan Do-Mi-Kado (kerja sama) 

2. Guru mendemonstrasikan materi hiwar yang akan 

diajarkan (rasa ingin tahu) 

3. Guru membagi beberapa kelompok, setiap kelompok 

mixsimal 6 orang dan memainkan lagu Do-Mi-Kado 

dalam mempraktekan hiwar (kerja sama)  

 

4. Guru memberi waktu untuk membikin hiwar secara 

berpasangan (kerja sama) 

 

Konfirmasi  

1. Guru membimbing siswa untuk mengoreksi segala 

kekurangan dari praktek berbicara wacana yang telah 

dipraktekan (peduli sosial) 

2. Guru mengevaluasi pembelajaran dan memberikan 

umpan balik (peduli sosial) 

3. Meminta siswa untuk menilai hasil dialog dari 

temannya 

 

1. Siswa memperhatikan perintah guru 

 

2. Sisw memperhatikan dan mencermati materi 

dialog yang akan didemonstrasikan 

3. Siswa langsung membikin kelompok dengan 

temannya  

 

 

4. Siswa membikin hiwar dengan pasangannya dan 

mempraktekannya di depan kelas 

 

1. Menerima masukan dan koreksian dari guru 

tentang dialog yang dipraktekan  

 

2. Memperhatikan dan mencermati umpan balik 

dari guru 

 

3. Menilai hasil dialog siswa 
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3. 

 

 

Kegiatan 

 Penutup 

 

1. Bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan 

pelajaran (tanggung jawab) 

2. Memberi motivasi pada siswa diakhir pembelajaran 

(tanggung jawab) 

3. Memberikan tugas rumah kepada siswa (cermat, 

tanggung jawab) 

4. Guru mengakhiri pembelajaran dengan do’a dan salam 

 

 

 

1. Memperhatikan kesimpulan diakhir pelajaran 

 

2. Memperhatikan motivasi guru 

 

3. Menerima perintah guru untuk mengerjakan 

tugas  rumah 

 

4. Berdo’a bersama-sama 

 

 

 

I. Sumber, Bahan, dan Media Pembelajaran  

1. Sumber Pembelajaran  

a. LKS HIKMAH  AKIK PUSAKA  

b. Kamus Almunawir Arab Indonesia 

c. Buku metode Permainan-permainan  edukatif dalam belajar bahasa Arab 2011 

2. Media Pembelajaran  

a. Memakai kartu, gambar, kertas kosong  
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J. Penilaian Proses 

a. Kisi-Kisi  

 

 

Indikator Pencapaian Kompetensi 

Penilaian 

Teknik Bentuk Instrumen Instrumen 

1). Menyampaikan gagasan atau 

pendapat secara lisan dengan lafal 

yang tepat  

 

2). Mendemonstrasikan materi hiwar 

tentang   اذلوايات secara berkelompok  

 

3.)Berdialog tentang   اذلوايات sesuai 

dengan masing-masing siswa 

secara berpasangan 

  

4) Dapat menyebutkan ungkapan 

berpola  ّحرف اجلر yang berkaitan 

dengan tema  
 اذلوايات  

individu 

 

 

 

 Kelompok 

 

 

 

 Kelompok 

 

 

 

 

 Individu 

 

 

 

Wawancara 

demonstrasi 

 

 

 Secara lisan 

 

 

 

 Secara lisan 

 

 

 

 

 Wawancara 

 

 

 

مثل القراءة و الّرسم و ادلراسلة و كرة القدم و تنس الطّاولة و كّرة الّسلة و كرة الظّئرة, عند سليمان هوايات كثرية.١  
 
 
 

 ٢. هل لعبد ااهلل رسومات مجيلة ؟ 
 

 

 

؟حتدث مع صديقك عن معرض اذلوايات  .٣ 

 

 

 

     عن معرض اذلوياتإصنع الكلمة بوضع حرف اجلرّ  .٤
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5). Menjawab pertanyaan sesuai 

kontek 

 Individu 

 

 

 

 

Wawancara   أجب عن األسئهت االحيت .٥ 

في أّي يعرض سيشخرك عبذ اهللا ؟ + :   

 

a. Lembar Penilaian 

No Nama Siswa Aspek Penilaian 

Kelancaran 

pengucapan 

makhraj 

Ketepatan dalam 

sususan kalimat 

Penguasaan topic Keberanian dalam 

mencoba berbicara 

bahasa Arab 

      

      

      

 

Keterangan  

1. Kelancaran pengucapan makhraj   =  25 

2. Ketepatan dalam susunan kalimat = 25 

3. Penguasaan topik   = 25 

4. Keberanian dalam mencoba berbicara bahasa Arab = 25 = Jumlah = 100 

 

b. Lembar Penilaian 
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Pendidikan Budaya dan karakter 

No Nama siswa Karakter 

Kreatif Gemar berbicara 

bahasa Arab 

Mau mencoba Kerjasama 

1.  Rifqi muslim MT BT MB MT 

2.  Nurul maziatul aulia MB MK MT BT 

3.  M. Hanif Lutfi MT MB BT MT 

 

Keterangan : 

1. BT (Belum Terlihat)   :   Apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator 

2. MT (Mulai Terlihat)   :  Apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan 

dalam indikator tetapi belun konsisiten 

3. MB (Mulai Berkembang)  :   Apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan berbagai tanda-tanda perilaku yang dinyatakan dalam 

indikator dan mulai konsisten 

4. MK (Mengkultur/Membudaya) : Apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten 

             Magelang, 20 Febuari 2013 

Mengetahui, 

               Peneliti 

 

 

 

               M. Hanif Lutfi 

               2701409038 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

A. Nama Sekolah  : Madrasah Aliyah Negeri 1 Magelang 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Status sekolah  : Madrasah Aliyah 

Kelas / Semester : X6 / II 

Alokasi Waktu : 2 × 45 menit 

 

B. Standar Kompetensi : Berbicara / Kalam 

Mengungkapkan informasi lisan bentuk paparan atau dialog tentang yang berstruktur    ادلهنة   عطف و معطف

 

C. Kompetensi Dasar  

4. Menyampaikan gagasan atau pendapat secara lisan dengan lafal yang tepat 

5. Melakukan dialog sesuai konteks dengan tepat dan lancar tentang ادلهنة 

6. Menyampaikan informasi sederhana secara lisan sesuai konteks 

D. Indikator 

1. Menyampaikan gagasan atau pendapat secara lisan dengan lafal yang tepat dan benar  

2. Dapat menyebutkan profesi dirinya 

3. Dapat menyebutkan profesi anggota keluarganya 

4. Dapat menyebutkan jenis-jenis profesi yang siswa ketahui  

5. Mendemonstrasikan materi hiwar teantang ادلهنة secara berkelompok 
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E. Tujuan Pembelajaran  

4. Menyampaikan gagasan atau pendapat secara lisan dengan lafal yang tepat 

5. Melakukan dialog sesuai konteks dengan tepat dan lancar 

6. Mengembangkan perilaku siswa agar gemar berbicara, berani mencoba, menghargai prestasi, tanggung jawab 

F. Materi Pembelajaran  

!تبادل األسئلة و األجوبة مع زميلك   

هل أنت موظّفة ؟             تدريب = + : طا لبة  < موظّفة : مثال   

!تبادل األسئلة و األجوبة مع زميلك بل طالبة                                        , ال    - + :   

بل اريد الورق                                                 , تريد القلم؟ ال= + : القلم الورق - + :طّباخة                                           >  با ئعة  .١ 

ادلاء ادلعدين , الشاي= + : مصورة                                         >  صحفّية  .٢ 

كتاب الّتفسري , كتا ب العربّية= + : موظّفة إداربّة                                   > شر طّية   .٣ 

الطبا شري , القلم اجلاف= + : سكرترية                                          > مذيعة   .٤ 

ادلمسحة . ادلسطرة= + : طبيبة                                           > مهندسة   .٥ 
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G. Pendekatan, Metode dan Model Pembelajaran  

 

Pendekatan  : Kontekstual  

Metode   : ceramah interaktif, diskusi, Tanya jawab 

Model   : Group ressume  

 

H. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran  

 

No Tahap 

Kegiatan 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

2.   

 

 

 

Kegiatan  

Awal 

Persiapan  

3. Kursi diatur agar dapat duduk berkelompok 

4. Menyiapkan peralatan/media, seperti laptop, sound 

system , dan LCD 

6. Mengucap salam berdoa (religious)  

 

7. Menarik perhatian awal siswa dengan sapaan-sapaan 

 

8. Mengecek kehadiran siswa sebelum dimulai 

pembelajaran 

 

3. Mempersiapkan tempat duduk berkelompok 

4. Membantu meyiapkan peralatan media  

 

5. Menjawab salam dan berdoa sebelum  dimulai 

pembelajaran 

6. Merespon sapaan guru 

 

7. Memperhatikan absen sebelum dimulai 

pembelajaran 
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9. Mengecek kesiapan belajar siswa berupa alat tulis dll 

 

10. Orientasi :  

d) Menanyakan pelajaran yang telah dibahas di 

pertemuan yang lalu (gemar membaca) 

e) Menginformasikan materi yang akan di pelajari (ingin 

tahu) 

f) Membacakan materi yang akan dibahas terlebih 

dahulu (kerjasama) 

 

8. Membantu guru memastikan kesiapan alat tulis 

 

 

d) Menjawab pertanyaan pelajaran yang telah 

dibahas di pertemuan yang lalu 

e) Memperhatikan materi yang akan di pelajari 

 

f) Memperhatikan bacaan yang akan dipelajari 

2.  Kegiatan 

Inti 

Eksplorasi 

6. Guru memperkenalkan mufrodat baru (rasa ingin tau) 

 

7. Memberikan mufrodat baru yang berkaitan dengan 

materi ادلهنة 

 

8. Guru memperkenalkan dan menyebut tentang profesi-

profesi(disiplin, kerja keras)  

 

9. Guru menjelaskan makna materi dengan cara Tanya 

jawab, isyarat, peragaan dengan menggunakan media 

(kerja sama) 

 

6. Memperhatikan apa yang disampaikan oleh 

guru  

7. Siswa menirukan pelafalan mufrodat dari guru 

secara bersamaan 

 

8. Siswa memperhatikan penjelasan guru  

 

 

9. Siswa merespon isyarat guru  
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10. Guru menstimulus tentang materi (kerja sama) 

 

Elaborasi  

5. Guru mempersiapkan pembelajaran menggunakan 

permainan Bola Panas (kerja sama) 

6. Guru mendemonstrasikan materi hiwar yang akan 

diajarkan (rasa ingin tahu) 

7. Guru meminta siswa untuk berdiri dan membentuk 

lingkaran dalam mempraktekan hiwar (kerja sama)  

 

8. Guru memberi waktu setiap pasangan  untuk berlatih 

berdialog sebelum didemonstrasikan (kerja sama) 

 

Konfirmasi  

4. Guru membimbing siswa untuk mengoreksi segala 

kekurangan dari praktek berbicara wacana yang telah 

dipraktekan (peduli sosial) 

5. Guru mengevaluasi pembelajaran dan memberikan 

umpan balik (peduli sosial) 

6. Meminta siswa untuk menilai hasil dialog dari 

temannya 

 

10. Siswa merespon  

 

 

5. Siswa mempersiapkan perintah guru  

 

6. Sisw memperhatikan dan mencermati materi 

dialog yang akan didemonstrasikan 

7. Siswa menjalankan perintah guru membikin 

lingkaran  

 

8. Masing-masing pasangan berlatih dialog 

 

 

 

4. Menerima masukan dan koreksian dari guru 

tentang dialog yang dipraktekan  

 

5. Memperhatikan dan mencermati umpan balik 

dari guru 

 

6. Menilai hasil dialog siswa 
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3. 

 

Kegiatan 

 Penutup 

5. Bersama-sama dengan siswa membuat kesimpulan 

pelajaran (tanggung jawab) 

6. Memberi motivasi pada siswa diakhir pembelajaran 

(tanggung jawab) 

7. Bersama peserta didik guru mengajak untuk menindak 

lanjut hasil pembelajaran (lapang dada) 

8. Guru mengakhiri pembelajaran dengan do’a dan salam 

 

 

5. Memperhatikan kesimpulan diakhir pelajaran 

 

6. Memperhatikan motivasi guru 

 

7. Menerima perintah guru untuk mengerjakan 

tugas  rumah 

 

8. Berdo’a bersama-sama 

 

 

 

 

I. Sumber, Bahan, dan Media Pembelajaran  

3. Sumber Pembelajaran  

d. HD. Hidayat  2009 pelajaran bahasa Arab kurikulum 2008 kelas X MA. Semarang PT Toha putra semarang 

e. Kamus Almunawir Arab Indonesia 

f. Buku metode Permainan-permainan  edukatif dalam belajar bahasa Arab 2011 

4. Media Pembelajaran  

b. Memakai kartu, gambar, kertas kosong  
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J. Penilaian Proses  

a. Kisi-Kisi  

 

Indikator Pencapaian Kompetensi 

Penilaian 

Teknik Bentuk Instrumen Instrumen 

1). Mendemonstrasikan materi hiwar 

tentang دلهنة secara berkelompok  

 

2). Berdialog tentang   دلهنة sesuai 

dengan masing-masing siswa 

secara berpasangan 

  

3) Dapat menyebutkan ungkapan 

berpola عطف و معطف   yang 

berkaitan dengan tema  دلهنة 

4). Melengkapi isi yang kosong  

dengan huruf athof yang sesuia 

 

Kelompok  

 

 

 

 Kelompok 

 

 

 

 Kelompok 

 

 

 

 Individu 

 

 

 

  

Secara lisan  

 

 

 

 Secara lisan 

 

 

 

 Secara lisan 

 

 

 

 Secara Tulis 

 

مدّرسة-  طبيب – مهندسة –؟ فالح ما مهنة أسرتك يا حبييب.١  
 
 

  
 ٢.  ؟ دلهنةحتدث مع صديقك عن 

 

 

عطف و معطف عن ادلهنةإصنع الكلمة بوضع .  ٣        

 

 

 

( بم – ثّى – أو –و  )! إيأل انفراغ بحرف عطف ينبسب  .٤ 

(ويحب يب)أسرحه في شبرع ............  يسكن االسخبر أحًذ + :   
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b. Lembar Penilaian 

No Nama Siswa Aspek Penilaian 

Kelancaran 

pengucapan 

makhraj 

Ketepatan dalam 

sususan kalimat 

Penguasaan topic Keberanian dalam 

mencoba berbicara 

bahasa Arab 

      

      

      

 

Keterangan  

K. Kelancaran pengucapan makhraj   =  25 

L. Ketepatan dalam susunan kalimat = 25 

M. Penguasaan topik   = 25 

N. Keberanian dalam mencoba berbicara bahasa Arab = 25 = Jumlah Skor = 100 

 

c. Lembar Penilaian 

Pendidikan Budaya dan karakter 

No Nama siswa Karakter 

Kreatif Gemar berbicara Mau mencoba Kerjasama 
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bahasa Arab 

3.  Rifqi muslim MT BT MB MT 

4.  Nurul maziatul aulia MB MK MT BT 

3.  M. Hanif Lutfi MT MB BT MT 

 

Keterangan : 

5. BT (Belum Terlihat)   :   Apabila peserta didik belum memperlihatkan tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan dalam indikator 

6. MT (Mulai Terlihat)   :  Apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan adanya tanda-tanda awal perilaku yang dinyatakan 

dalam indikator tetapi belun konsisiten 

7. MB (Mulai Berkembang)  :   Apabila peserta didik sudah mulai memperlihatkan berbagai tanda-tanda perilaku yang dinyatakan dalam 

indikator dan mulai konsisten 

8. MK (Mengkultur/Membudaya) : Apabila peserta didik terus menerus memperlihatkan perilaku yang dinyatakan dalam indikator secara konsisten 

 

             Magelang, 20 Febuari 2013 

Mengetahui, 

               Peneliti 

 

 

 

 

 

               M. Hanif Lutfi 

               2701409038 
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DAFTAR SUBJEK PENELITIAN 

KELAS  X 6 MAN 1 MAGELANG 

No Nama Siswa 

 

NIS Kode Siswa L/P 

1 Ade Safriani Magfiroh 

 

65435 D1 P 

2 Adi Pamungkas 

 

65436 D2 L 

3 Amega Sangga Buana 65437 D3 P 

 

4 Ani Putri Rahayu 65438 D4 P 

 

5 Dedi Dwi Kusnanto 65439 D5 L 

 

6 Dwi Apriliani 65440 D6 P 

 

7 Fathur Fadillahrahmatullah 65441 D7 L 

 

8 Furi Rahayu 65442 D8 P 

 

9 Handini Negari Bakti 65443 D9 P 

 

10 Heni Putri Utami 65444 D10 P 

 

11 Hilmi Amalia 65445 D11 P 

 

12 Kintan Dwi Hapsari 65446 D12 P 

 

13 Lala Ivon Rahayu  65447 D13 P 

 

14 Lutfi Karomatun Nafi 65448 D14 P 

 

15 Makrifah Oktafia 65449 D15 P 

 

16 Muhamad Fauzan Adi Setiawan 65450 D16 L 

 

17 Muhamad Firdaus 65451 D17 L 

 

18 Muhamad Sodli 65452 D18 L 

 

19 Noval Rasta Wicaksono 65453 D19 L 

 

20 Novan Dwi Cahyo 65454 D20 L 

 

Lampiran 3 
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21 Novita Sari Ratag 65455 D21 P 

 

22 

 

Putri Ratna Puspitasari 

 

65456 

 

D22 

 

P 

 

 

23 Ria Harmonis 65457 D23 P 

 

24 Rini Puji Lestari 65458 D24 P 

 

25 Rochmad Ariyanto 65459 D25 L 

 

26 Sarianto 65460 D26 L 

 

27 Siti Nur Khasanah 65460 D27 P 

 

28 Vivi Army Oktaviani 65461 D28 P 

 

29 Wahyu Nur Cahyani 65462 D29 L 

 

30 Wahyu Rizky Nurtiyani 65463 D30 L 

 

31 Yoghi Fahru Nadhir 65464 D31 L 

 

32 Zumrotul Faisyah 65465 D32 P 

 

33 Zur’ah Khoir 65466 D33 P 
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PEDOMAN PENILAIAN KETERAMPILAN BERBICARA BAHASA ARAB 

KELAS X6 MAN 1 MAGELANG 

No Skor maksimal Kategori 

1 91-100 Mumtaz 

2 81-90 Jayyid jiddan 

3 71-80 Jayyid 

4 61-70 Maqbul 

5 0-60 Mardud 

 

No Aspek Keterampilan 

Berbicara 

Jenis Aspek Kategori atau 

Bobot 

1 Pengucapan Kebahasaan 20% 

2 Susunan kalimat  Kebahasaan 20% 

3 Kejelasan kalimat Kebahasaan 20% 

4 Kelancaran Non kebahasaan  20% 

5 Keberanian  Non kebahasaan 20% 

  Jumlah                                         100 

Dari tabel diaatas nampak bahwa bobot masing-masing aspek adalah, 

yaitu 20%, Pada dasarnya pencapaian penilaian kebahasaan mencapai 60% dan 

non bahasa 40%.  

Faktor kebahasaan mendapatkan porsi yang lebih besar karena pada 

dasarnya inti kegiatan berbicara adalah kegiatan kebahasaan. Akan tetapi faktor 

nonkebahasaan juga perlu diperhatikan guna mendukung kegiatan berbicara  

 

Lampiran 4 
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PEDOMAN LEMBAR OBSERVASI 

Nama   : 

Kelas/No Absen :  

 

No 

 

Indikator 

 

Sangat 

Kurang 

 

Kurang 

 

Cukup 

 

Baik 

 

Sangat 

Baik 

 

Ket. 

1 Kesiapan siswa mengikuti 

pembelajaran bahasa Arab 

 

 

 

     

2 Antusias siswa mengikuti 

pembelajaran (aktif 

bertanya, mengaapi dan 

berkomentar tentang 

materi yang diajarkan 

guru  

 

 

 

     

3 

 

Perhatian siswa dalam 

pembelajaran 

 

 

 

     

4 Semangat siswa dalam 

pembelajaran 

 

 

 

     

5 Keaktifan siswa dalam 

pembelajaran dengan 

diterapkan model 

kooperatif team quiz 

 

 

 

     

6 Kemudahan siswa dari 

materi yang diajarkan 

 

 

 

     

Lampiran 5 
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7 Kesulitan siswa dari 

materi yang diajarkan 

 

 

 

     

8 Keberanian siswa dalam 

berbicara bahasa Arab 

dengan diterapkan model 

kooperatif team quiz 

 

 

 

 

     

Keterangan : 

Gagal   (0-39) 

Kurang (40-59) 

Cukup  (60-74) 

Baik  (75-84) 

Sangat baik (85-100) 
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PEDOMAN ANGKET SISWA SIKLUS 1 

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 

2. Apakah Anda menyukai guru mata pelajaran bahasa Arab? 

a. Sangat suka b. Suka c. Biasa saja d. Tidak suka e. Sangat tidak suka 

3. Apakah berbicara bahasa Arab sulit? 

a. Sangat sulit b. Sulit c. Biasa saja d. Tidak sulit e. Sangat tidak sulit  

4. Apakah belajar berbicara bahasa Arab menyenangkan ? 

a. Sangat Menyenangkan  b. Menyenagkan  c. Biasa saja  

d. Tidak menyenagkan  e. Sangat tidak Menyenagkan 

5. Kesulitan apa yang anda rasakan ketika berbicara bahasa Arab? 

a. Tidak ada 

b. Kosakata bahasa Arab yang anda ketahui sedikit 

c. Pelafalan bahasa Aarab yang sulit 

d. Takut salah 

e. Malu 

f. Kesulitan lainnya (Tuliskan disini)................................. 

6. Bagaimana Belajar bahasa Arab dengan berkelompok ? 

a. Senang b. Sangat senang  c. Tidak senang  

d.  biasa saja e.  Sangat tidak senang  

7. Apakah belajar bahasa Arab perlu menggunakan permainan?  

a. Sangat perlu  b. Perlu  c. Biasa-biasa saja  

d. tidak perlu   e. Sangat tidak perlu  

8. Apakah model pengajaran yang dipraktekan guru sudah 

dipahami?Alasannya 

Lampiran 6 



135 
 

 
 

a. Sulit dipahami 

b. Tidak sulit 

c. Mudah dipahami 

d. Sangat tidak dipahami 

e. Sulit sekali 

Alasannya.................................................................................................

.... 

9. Bagaimana menurut anda belajar bahasa Arab menggunakan 

permainan?Alasannya 

a. Sangat bagus  b. bagus  c. Biasa saja  

d. tidak bagus   e. Sangat tidak bagus 

  

Alasannya..................................................................................................  

 

                Ttd 

 

   

       

 (.................................................) 

            Nama Terang  
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PEDOMAN ANGKET SISWA SIKLUS II 

Nama  : 

No. Absen : 

Hari/Tanggal : 

1. Apakah Anda menyukai pelajaran bahasa Arab? 

b. Sangat suka b. Suka c. Biasa saja d. Tidak suka e. Sangat tidak suka 

2. Apakah Anda menyukai guru mata pelajaran bahasa Arab? 

b. Sangat suka b. Suka c. Biasa saja d. Tidak suka e. Sangat tidak suka 

3. Apakah berbicara bahasa Arab sulit? 

b. Sangat sulit b. Sulit c. Biasa saja d. Tidak sulit e. Sangat tidak sulit  

4. Kesulitan apa yang anda rasakan ketika berbicara bahasa Arab? 

a. Tidak ada 

b. Kosakata bahasa Arab yang anda ketahui sedikit 

c. Pelafalan bahasa Aarab yang sulit 

d. Takut salah 

e. Malu 

Kesulitan lainnya (Tuliskan disini)................................................................ 

5. Apakah belajar berbicara bahasa Arab menyenangkan? 

a. Sangat menyenangkan b. Menyenangkan c. Biasa saja d Tidak 

menyenangkan 

e.Sangat tidak menyenangkan 

6. Apakah model pengajaran yang dipraktekan guru sudah 

dipahami?Alasannya 

a. Sulit dipahami 

b. Tidak sulit 

c. Mudah dipahami 

d. Sangat tidak dipahami 

e. Sulit sekali 
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Alasannya................................................................................................. 

f. Bagaimana Belajar bahasa Arab dengan berkelompok ? 

b. Senang b. Sangat senang  c. Tidak senang  

d.  biasa saja e.  Sangat tidak senang  

g. Apakah belajar bahasa Arab perlu menggunakan permainan?  

b. Sangat perlu  b. Perlu  c. Biasa-biasa saja  

d. tidak perlu   e. Sangat tidak perlu  

h. Bagaimana menurut anda belajar bahasa Arab menggunakan 

permainan?Alasannya 

b. Sangat bagus  b. bagus  c. Biasa saja  

d. tidak bagus   e. Sangat tidak bagus 

  

Alasannya.................................................................................................  

 

  Ttd    

     

 

       

 (................................................) 

            Nama Terang  
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PEDOMAN WAWANCARA DENGAN GURU BAHASA ARAB 

MAN 1 MAGELANG 

1. Bagaimana pembelajaran bahasa Arab di kelas X6 ? 

2. Bagaimana hasil belajar mata pelajaran bahasa Arab kelas X6 ? 

3. Bagaimana kemampuan berbicara bahasa Arab siswa kelas X6 ? 

4. Apakah siswa senang antusias mengikuti pembelajaran berbicara 

bahasa Arab? 

5. Apakah siswa ikut berperan aktif ketika pembelajaran berbicara 

bahasa Arab berlangsung ? 

6. Apakah kebanyakan siswa kelas XI IPS 6 merasa kesulitan dalam 

pembelajaran berbicara bahasa Arab ? 

Jawaban : 

1. ....................................................................................................................... 

 

2. ....................................................................................................................... 

 

3. ........................................................................................................................ 

 

4. ........................................................................................................................ 

 

5. ........................................................................................................................ 

 

6. ........................................................................................................................ 

Peneliti     Guru Mapel Bahasa Arab  

 

 M. Hanif Lutfi   H.Muh Nurul Huda,S.Ag.M.Pd  

 Nim. 2701409038   NIP. 197703172005011005 
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PEDOMAN WAWANCARA SISWA DENGAN NILAI TERTINGGI 

SEDANG & RENDAH SIKLUS I 

Nama  : 

No. Absen : 

Hari/Tanggal :  

 

1. Apakah anda meyukai pelajaran bahasa Arab? 

a. Sangat suka b. suka c. Biasa saja d.Tidak suka e.Sangat tidak suka 

Kemukakan alasan anda 

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

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

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

1. Apkah anda menyukai cara mengajar guru mata pelajaran bahasa 

Arab setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif team quiz? 

a. Sangat suka b.Suka c. Biasa saja d.Tidak suka  

e. Sangat tidak suka 

Kemukakan alasan anda 

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

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

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

2. Apakah anda masih mengalami kesulitan ketika berbicara bahasa 

Arab? 

a. Tidak lagi 

b. Kesulitan yang saya temui menjadi berkurang 
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c. Kesulitan yang saya temui masih sama seperti dulu 

d. Kesulitan yang saya temui menjadi bertambah 

 

Uraikan kesulitan yang anda rasakan dan sertakan alasan 

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

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

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

3. Bagaimana perasaan anda setelah mengikuti pelajaran bahasa Arab 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif team quiz? 

a. Sangat senang 

b. Senang 

c. Cukup senang 

d. Biasa saja 

e. Tidak senang 

f. Sangat tidak senang 

Kemukakan alasan anda 

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

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

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

4. Berikan saran anda terhadap pembelajaran berbicara selanjutnya! 

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

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

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

 



141 
 

 
 

PEDOMAN WAWANCARA SISWA DENGAN NILAI TERTINGGI 

SEDANG & RENDAH SIKLUS II 

Nama  : 

No. Absen : 

Hari/Tanggal :  

1. Apakah anda meyukai pelajaran bahasa Arab? 

b. Sangat suka b. suka c. Biasa saja d.Tidak suka e.Sangat tidak suka 

Kemukakan alasan anda 

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

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

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

2. Apkah anda menyukai cara mengajar guru mata pelajaran bahasa 

Arab setelah menggunakan model pembelajaran kooperatif team quiz 

? 

b. Sangat suka b.Suka c. Biasa saja d.Tidak suka  

e. Sangat tidak suka 

Kemukakan alasan anda  

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

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

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

3. Apakah anda masih mengalami kesulitan ketika berbicara bahasa 

Arab? 

a. Tidak lagi 

b. Kesulitan yang saya temui menjadi berkurang 
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c. Kesulitan yang saya temui masih sama seperti dulu 

d. Kesulitan yang saya temui menjadi bertambah 

 

Uraikan kesulitan yang anda rasakan dan sertakan alasan 

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

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

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

4. Bagaimana perasaan anda setelah mengikuti pelajaran bahasa Arab 

dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif team quiz? 

a. Sangat senang 

b. Senang 

c. Cukup senang 

d. Biasa saja 

e. Tidak senang 

f. Sangat tidak senang 

Kemukakan alasan anda 

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

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

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

5. Berikan saran anda terhadap pembelajaran berbicara selanjutnya! 

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

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

........................................................................................................................ 
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Foto 

Proses Pembelajaran Bahasa Arab 

     

Proses Penilaian Keterampilan berbicara  Bahasa Arab  

  

Proses Belajar Kelompok menggunakan model pembelajaran kooperatif team quiz 
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REKAP NILAI KETERAMPILAN BERBICARA BAHASA ARAB 

PADA SIKLUS I PERTEMUAN PERTAMA 

NO 
KODE 

SISWA 
NILAI 

   
NO 

KODE 

SISWA 
NILAI 

1 D 1 63  

 

22 D22 62 

2 D 2 57 

 

23 D23 69 

3 D 3 58 

 

24 D34 54 

4 D 4 52 

 

25 D25 51 

5 D 5 61 

 

26 D26 69 

6 D 6 63 

 

27 D27 51 

7 D 7 62 

 

28 D28 57 

8 D 8 59 

 

29 D29 62 

9 D 9 55 

 

30 D30 50 

10  D10 53 

 

31 D31 63 

11  D11 52 

 

32 D32 57 

12  D12 53 

 

33 D33 51 

13  D13 65 

 14  D14 63 

 15  D15 60 

 16  D16 52 

 17  D17 66 

 18  D18 60 

 19  D19 55 

 20  D20 50 

 21  D21 53 

     

 Jumlah :  1981  
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REKAP NILAI KETERAMPILAN BERBICARA BAHASA ARAB 

PADA SIKLUS I PERTEMUAN KEDUA  

NO 
KODE 

SISWA 
NILAI 

   
NO 

KODE 

SISWA 
NILAI 

1 D 1 78 

 

22 D22 67 

2 D 2 77 

 

23 D23 78 

3 D 3 74 

 

24 D34 69 

4 D 4 68 

 

25 D25 70 

5 D 5 68 

 

26 D26 74 

6 D 6 76 

 

27 D27 69 

7 D 7 70 

 

28 D28 78 

8 D 8 62 

 

29 D29 76 

9 D 9 74 

 

30 D30 71 

10  D10 66 

 

31 D31 70 

11  D11 70 

 

32 D32 70 

12  D12 75 

 

33 D33 71 

13  D13 80 

 14  D14 66 

 15  D15 63 

 16  D16 67 

 17  D17 68 

 18  D18 76 

 19  D19 70 

 20  D20 70 

 21  D21 69 

     

 Jumlah :  2350 
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REKAP NILAI KETERAMPILAN BERBICARA BAHASA ARAB 

PADA SIKLUS II PERTEMUAN PERTAMA  

NO 
KODE 

SISWA 
NILAI 

   
NO 

KODE 

SISWA 
NILAI 

1 D 1 80 

 

22 D22 75 

2 D 2 79 

 

23 D23 83 

3 D 3 77 

 

24 D34 84 

4 D 4 75 

 

25 D25 73 

5 D 5 74 

 

26 D26 79 

6 D 6 76 

 

27 D27 73 

7 D 7 73 

 

28 D28 81 

8 D 8 70 

 

29 D29 76 

9 D 9 77 

 

30 D30 74 

10  D10 76 

 

31 D31 75 

11  D11 76 

 

32 D32 76 

12  D12 82 

 

33 D33 80 

13  D13 83 

 14  D14 76 

 15  D15 76 

 16  D16 74 

 17  D17 72 

 18  D18 79 

 19  D19 75 

 20  D20 78 

 21  D21 74 

     

 Jumlah :  2531 
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REKAP NILAI KETERAMPILAN BERBICARA BAHASA ARAB 

PADA SIKLUS II PERTEMUAN KEDUA   

NO 
KODE 

SISWA 
NILAI 

   
NO 

KODE 

SISWA 
NILAI 

1 D 1 84 

 

22 D22 78 

2 D 2 83 

 

23 D23 84 

3 D 3 85 

 

24 D34 90 

4 D 4 82 

 

25 D25 83 

5 D 5 79 

 

26 D26 83 

6 D 6 82 

 

27 D27 80 

7 D 7 79 

 

28 D28 84 

8 D 8 83 

 

29 D29 85 

9 D 9 85 

 

30 D30 84 

10  D10 83 

 

31 D31 86 

11  D11 80 

 

32 D32 83 

12  D12 85 

 

33 D33 85 

13  D13 86 

 14  D14 86 

 15  D15 81 

 16  D16 83 

 17  D17 79 

 18  D18 86 

 19  D19 81 

 20  D20 82 

 21  D21 83 

     

 Jumlah :  2743 
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Table 4.17 Hasil Wawancara Siswa Nilai Tertinggi, sedang, dan terendah 

Tabel wawancara Siswa Nilai Tertinggi, sedang, dan terendah Siklus I 

No Pedoman 

Wawancara 

Jawaban Siswa 

 

Tertinggi 

 

Sedang Terendah 

1 Kesukaan terhadap 

pelajaran bahasa 

Arab 

 

1. Tidak suka, Karena 

membaca tulisan bahasa 

Arab sulit dibaca. 

2. Sangat Suka, Karena 

kosakata bahasa Arab 

yang digunakan sopan 

3. Sangat Suka, Karena 

pelajaran bahasa Arab 

sangat menyenangkan 

dan kata-katanya tidak 

begitu sulit kalau mau 

bersungguh-sungguh 

4. Sangat Suka, karena 

pelajaran bahasa Arab 

lebih mudah  

 

1. Suka, karena ingin 

belajar bahasa Arab dan 

bisa berbicara dengan 

bahasa Arab 

2. Biasa Saja, karena 

saya kurang jelas dalam 

menerima penjelasan dari 

bapak guru bahasa Arab 

yang menjelaskan 

3. Sangat suka, karena 

bahasa Arab itu 

menyenangkan dan 

gampang-gampang 

banget 

4. Sangat Suka, karena 

dengan adanya pelajaran 

bahasa Arab, 

menambahkan bahasa 

yang kita tau dan 

menambah kosakata 

dengan berbicara bahasa 

Arab. 

5. Sangat Suka, karena 

pelajaran bahasa Arab 

itu menyenangkan dan 

1. (Responden) 

Suka, karena 

Mengasikan, tapi 

sedikit bingung karena 

bingung tersebut 

menjadi asyik 

2. (Responden)  

Suka, Karena pelajaran 

bahasa Arab 

menyenangkan tapi 

kadang juga 

membosankan 

3. (Responden)  

Suka, karena Bisa 

menghafal kosakata, 

sehingga pelajaran 

bahasa Arab menjadi 

mudah dan jika dikasih 

soal maka akan mudah 

memahami dan 

mengerjakannya 

4. (Responden)  

Biasa Saja, karena saya 

tidak begitu suka 

dengan bahasa Arab 
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menurut saya pelajaran 

bahasa Arab itu lebih 

mudah dari pelajaran 

yang lain. 

2 Menyukai terhadap 

cara mengajar guru 

mata pelajaran 

bahasa Arab 

dengan model 

pembelajaran 

kooperatif team 

quiz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. (Responden) 

Menjadi Suka, karena 

pembelajaran dengan 

model tersebut tidak 

terlalu tegang dan tidak 

akan bosan 

2. (Responden)  

Menjadi Sangat Suka, 

karena tambah semangat 

dan menjadi tambah 

kosakata yang bagus 

3. (Responden) 

Menjadi Suka, Supaya 

kita semakin bisa dalam 

pelafalan bahasa Arab 

dan semakin lancar 

berbahasa Arab 

4. (Responden)  

Menjadi Sangat Suka, 

meringankan tugas dan 

bisa mengajari satu sama 

lain 

1. Responden  

Sangat Suka, karena 

gurunya enak dan tidak 

pernah marah-marah 

2. Responden  

Biasa Saja, karena saya 

kurang jelas penjelaskan 

yang bapak guru 

jelaskan  

3. Responden  

Sangat Suka, karena 

guru bahasa Arab sangat 

perhatian dan cara 

mengajar mudah 

dipahami 

4. Responden  

Sangat Suka, karena 

menerangkannya sangat 

jelas, sabar, dan tlaten 

untuk mengajar 

5. Responden  

Suka, karena gurunya 

enakdan jelas cara 

mengajarkan bahasa 

Arab 

1. (Responden) 

Menjadi Suka, karena 

selain kita menjadi 

senang, kita bisa pula 

mendapatkan ilmu yang 

bermanfaat melalui 

permainan 

2. (Responden)  

Menjadi Suka, karena 

adanya quiz itu bisa 

buat kita pelajaran 

tambah menyenangkan 

3. (Responden) 

Menjadi Suka, karena 

diberi permainan dan 

santai cara menagjarnya 

4. (Responden) 

Menjadi Sangat 

Senang, karena bisa 

membuat fres dan tidak 

membuat siswa bosan 
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3 Kesulitan yang 

dirasakan ketika 

berbicara bahasa 

Arab 

1. (Responden)  

Ya, karena saya belum 

bisa membaca tulisan 

Arab 

2. (Responden)  

Maih, karena belum 

faseh untuk membaca 

tulisan Arab 

3. (Responden) 

Tidak begitu banyak 

mengetahui kosakata, 

kurang lancar dalam 

pelafalannya 

4. (Responden)  

Kadang, karena kosakata 

yang sedikit diketahui 

1. Responden  

Pelafalan bahasa Arab 

yang sulit, kesulitan 

yang saya rasakan tidaj 

bisa membacanya karena 

mata saya mines 

2. Responden  

Kosakata bahasa Arab 

yang diketahui sedikit 

3. Responden  

Kosakata bahasa Arab 

yang diketahui sedikit , 

karena kosakata bahasa 

Arab yang diketahui 

sangat sulit  

4. Taku Salah, karena 

takut salah dan belum 

belum mengetahui secara 

jelas  

5. Responden  

Kosakata bahasa Arab 

yang diketahui sedikit, 

karena kalau kosakata 

yang kita ketahui Cuma 

sedikit, sangat sulit 

untuk merangkai kata-

kata supaya menjadi 

kalimat 

1. (Responden)  

Masih, bacaannya yang 

sulit, tidak mudah untuk 

dihafal 

2. (Responden)  

Masih, karena belum 

terbiasa dengan bahasa 

Arab 

3. (Responden) 

Masih, Sulit untuk 

menghafal kosakata, 

lumayan mudah untuk 

memahaminya 

4. (Responden)  

Masih, ketika saat guru 

menjelaskan kurang 

jelas dan saat tulisan di 

papan tulis kurang jelas 

4 Kesukaan terhadap 

belajar berbicara 

bahasa Arab 

1. (Responden) 

Karena enak dan tidak 

bosan 

1.Responden  

Menyenangkan, karena 

tidak terlalu tegang dan 

1. (Responden)  

Senang, karena selain 

bisa berdiskusi dengan 
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dengan model 

kooperatif team 

quiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. (Responden)  

Senang, karena gurunya 

asyik dan menyenangkan 

ketika bersama-sama 

bermain permainan 

3. (Responden)  

Sangat Senang, karena 

kita jadi lebih mudah 

dalam berbahasa Arab 

4. (Responden)  

Senang, bisa saling 

mengetahui kekurangan 

yang tidak bias 

tidak cepat bosan 

2. Responden  

Tidak Menyenagkan, 

karena saya tidak terlalu 

suka permainan 

berkelompok 

3. Responden  

Menyenangkan, karena 

dengan adanya 

pembelajaran kooperatif 

team quiz bisa 

menambah semangat dan 

bisa menciptakan 

kekompakan bersama 

4. Responden  

Sangat Menyenangkan, 

karena dengan cara 

seperti itu kita jadi lebih 

mudah mengingat 

kosakata-kosakata yang 

belum kita ketahui dan 

mudah dalam pelafalan 

5.Responden  

Sangat Menyenangkan, 

tidak bosan karena bisa 

bercanda tetapi tugas 

tetap selelsai dan bisa 

saling mengajari satu 

sama lain jika ada yang 

tidak bisa 

kawan, maka kita dapat 

pengetahuan dan 

kebersamaan 

2. (Responden)  

Senang, karena dengan 

quiz itu bisa lebih 

mudeng dari 

sebelumnya 

3. (Responden) 

Menjadi tidak sulit dan 

lumayan / sudah mulai 

bisa  

4. (Responden)  

Senang, karena bisa 

membuat pikiran tenang 

dan rasa yang gembira 
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5 Saran terhadap 

pembelajaran 

berbicara bahasa 

Arab selanjutnya 

1.(Responden)  

Gunakan pembelajaran 

yang menyenangkan 

Jangan terlalu cepat 

mengajarnya 

2. (Responden) 

Dengan model hafalan 

untuk menambah 

kosakata 

 

3. (Responden) 

Permainan tanya jawab 

dengan siswa lain, 

membuat meningkatkan 

daya ingat otak kita 

terhadap kosakata yang 

lain 

4. (Responden)  

Memberikan sesi tanya 

jawab 

1. Responden  

Gunakan pembelajaran 

yang menyenangkan, 

jangan terlalu cepat 

mengajarnya 

2. Responden  

Gunakan permaina yang 

lebih baru dan inovatif 

3.Responden  

Sebaiknya pembelajaran 

bahasa Arab dengan 

tempat yang lain (keluar 

kelas) dan gurunya tegas 

agar murid tambah 

semangat lagi. 

4.Responden  

Harus lebih tegas kalau 

ada yang rame jangan di 

diamkan 

5. Responden  

Permainan dengan tanya 

jawab secara aktif 

dengan berbicara bahasa 

Arab 

 

1. (Responden)  

Sebaiknya, cara 

pembelajaran berbicara 

bahasa Arab 

berkelompok tetapi 

dalam kelompok 

tersebut harus dibagi / 

diberi tugas sendiri-

sendiri, maka 

pembelajaran akan 

menjadi lebih efektif 

2. (Responden)  

Melakukan dialog 

dengan cara diacak, 

dialog bahasa Arab di 

lakukan di depan kelas 

3. (Responden)  

Menurut saya pelajaran 

bahasa Arab itu 

pelajaran yang agak 

susah begitu pula 

gurunya jika muridnya 

tidak bisa, gurunya 

menerangkannya lebih 

telaten, dan untuk 

pembelajaran 

kedepannya agar 

menerapkan 

pembelajara yang baru 

dan inovatif 

4. (Responden)  
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Yang menerangkan 

harus jelas 

 

Table 4.18 Hasil Wawancara Siswa Nilai Tertinggi, sedang, dan terendah 

Tabel wawancara Siswa Nilai Tertinggi, sedang, dan terendah Siklus II 

No Pedoman 

Wawancara 

Jawaban Siswa 

 

Tertinggi 

 

Sedang Terendah 

1 Kesukaan terhadap 

pelajaran bahasa 

Arab 

 

1. (Responden)  

Suka, Karena ingin 

belajar bahasa Arab dan 

pengen bisa berbicara 

bahasa Arab 

2. (Responden) 

Sangat Suka, Karena 

kosakata bahasa Arab 

yang digunakan sopan 

3. (Responden) 

Sangat Suka, Karena 

pelajaran bahasa Arab 

sangat menyenangkan 

dan kata-katanya tidak 

begitu sulit kalau mau 

bersungguh-sungguh 

4. (Responden) 

Sangat Suka, karena 

pelajaran bahasa Arab 

lebih mudah  

 

1. Responden  

Sangat suka,  karena 

ingin belajar bahasa 

Arab dan bisa berbicara 

dengan bahasa Arab 

2. Responden  

Biasa Saja, karena saya 

kurang jelas dalam 

menerima penjelasan 

dari bapak guru bahasa 

Arab yang menjelaskan 

3. Responden 

Sangat suka, karena 

bahasa Arab itu 

menyenangkan dan 

gampang-gampang 

banget 

4. Responden  

Sangat Suka, karena 

dengan adanya pelajaran 

bahasa Arab, 

1. (Responden) 

Suka, karena 

Mengasikan, tapi 

sedikit bingung karena 

bingung tersebut 

menjadi asik 

2. (Responden)  

Suka, Karena pelajaran 

bahasa Arab 

menyenangkan tapi 

kadang juga 

membosankan 

3. (Responden)  

Suka, karena Bisa 

menghafal kosakata, 

sehingga pelajaran 

bahasa Arab menjadi 

mudah dan jika dikasih 

soal maka akan mudah 

memahami dan 

mengerjakannya 
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menambahkan bahasa 

yang kita tau dan 

menambah kosakata 

dengan berbicara bahasa 

Arab. 

5. Responden  

Sangat Suka, karena 

pelajaran bahasa Arab itu 

menyenangkan dan 

pelajaran bahasa Arab itu 

lebih mudah dari 

pelajaran yang lain. 

4. (Responden)  

Biasa Saja, karena saya 

tidak begitu suka 

dengan bahasa Arab 

 

2 Menyukai terhadap 

cara mengajar guru 

mata pelajaran 

bahasa Arab 

dengan model 

pembelajaran 

kooperatif team 

quiz 

1. (Responden) 

Menjadi Suka, karena 

pembelajaran dengan 

model tersebut tidak 

terlalu tegang dan tidak 

akan bosan 

2. (Responden)  

Menjadi Sangat Suka, 

karena tambah semangat 

dan menjadi tambah 

kosakata yang bagus 

3. (Responden) 

Menjadi Suka, Supaya 

kita semakin bisa dalam 

pelafalan bahasa Arab 

dan semakin lancar 

berbahasa Arab 

4. (Responden)  

Menjadi Sangat Suka, 

1. Responden  

Sangat Suka, karena 

gurunya enak dan tidak 

pernah marah-marah 

2. Responden  

Suka, karena guru 

mengajarnya enak di  

pahami 

3. Responden  

Sangat Suka, karena 

guru bahasa Arab sangat 

perhatian dan cara 

mengajar mudah 

dipahami 

4. Responden  

Sangat Suka, karena 

menerangkannya sangat 

jelas, sabar, dan tlaten 

untuk mengajar 

1. (Responden) 

Menjadi Suka, karena 

selain kita menjadi 

senang, kita bisa pula 

mendapatkan ilmu yang 

bermanfaat melalui 

permainan 

2. (Responden)  

Menjadi Suka, karena 

adanya quiz itu bisa 

buat kita pelajaran 

tambah menyenangkan 

3. (Responden) 

Menjadi Suka, karena 

diberi permainan dan 

santai cara menagjarnya 

4. (Responden) 

Menjadi Sangat 

Senang, karena bisa 
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meringankan tugas dan 

bisa mengajari satu sama 

lain 

5. Responden  

Sangat suka,  karena 

gurunya enak, nyantai 

dan jelas cara 

mengajarkan bahasa 

Arab 

membuat fres dan tidak 

membuat siswa bosan 

3 Kesulitan yang 

dirasakan ketika 

berbicara bahasa 

Arab 

1. (Responden)  

Ya, karena saya belum 

bisa membaca tulisan 

Arab 

2. (Responden)  

Masih, karena belum 

faseh untuk membaca 

tulisan Arab 

3. (Responden) 

Tidak begitu banyak 

mengetahui kosakata, 

kurang lancar dalam 

pelafalannya 

4. (Responden)  

Kadang, karena kosakata 

yang sedikit diketahui 

1. Responden  

Pelafalan bahasa Arab 

yang sulit, kesulitan 

yang saya rasakan tidaj 

bisa membacanya karena 

mata saya mines 

2. Responden  

Kosakata bahasa Arab 

yang diketahui sedikit 

3. Taku Salah, karena 

takut salah dan belum 

belum mengetahui secara 

jelas  

4. Responden  

Kosakata bahasa Arab 

yang diketahui sedikit, 

karena kalau kosakata 

yang kita ketahui Cuma 

sedikit, sangat sulit 

untuk merangkai kata-

kata supaya menjadi 

kalimat 

5. Responden  

Kosakata bahasa Arab 

yang diketahui sedikit, 

1.(Responden)  

Masih, bacaannya yang 

sulit, tidak mudah untuk 

dihafal 

2. (Responden)  

Masih, karena belum 

terbiasa dengan bahasa 

Arab 

3. (Responden) 

Masih, Sulit untuk 

menghafal kosakata, 

lumayan mudah untuk 

memahaminya 

 4. (Responden)  

Masih, ketika saat guru 

menjelaskan kurang 

jelas dan saat tulisan di 

papan tulis kurang jelas 
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karena belum mengusai 

semua kosakata bahasa 

Arab hanya tahu sedikit  

 

4 Kesukaan terhadap 

belajar berbicara 

bahasa Arab 

dengan model 

kooperatif team 

quiz 

1. (Responden) 

Karena enak dan tidak 

bosan 

2. (Responden)  

Senang, karena gurunya 

asyik dan menyenangkan 

ketika bersama-sama 

bermain permainan 

3. (Responden)  

Sangat Senang, karena 

kita jadi lebih mudah 

dalam mengucapkan 

berbahasa Arab 

4. (Responden)  

Senang, bisa saling 

mengetahui kekurangan 

yang tidak bisa 

1.Responden  

Menyenangkan, karena 

tidak terlalu tegang dan 

tidak cepat bosan 

2. Responden  

Sangat menyenangkan, 

karena saya suka 

permainan dan 

memudahkan memahami 

pelajaran 

3. Responden  

SangatMenyenangkan, 

karena dengan adanya 

pembelajaran kooperatif 

team quiz bisa 

menambah semangat dan 

bisa menciptakan 

kekompakan bersama 

4. Responden  

Sangat Menyenangkan, 

karena dengan cara 

seperti itu kita jadi lebih 

mudah mengingat 

kosakata-kosakata yang 

belum kita ketahui dan 

mudah dalam pelafalan 

5.Responden  

1. (Responden)  

Senang, karena selain 

bisa berdiskusi dengan 

kawan, maka kita dapat 

pengetahuan dan 

kebersamaan 

2. (Responden)  

Senang, karena dengan 

quiz itu bisa lebih 

mudeng dari 

sebelumnya 

3. (Responden) 

Menjadi tidak sulit dan 

lumayan / sudah mulai 

bisa  

4. (Responden)  

Senang, karena bisa 

membuat pikiran tenang 

dan rasa yang gembira 
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Sangat Menyenangkan, 

tidak bosan karena bisa 

bercanda tetapi tugas 

tetap selelsai dan bisa 

saling mengajari satu 

sama lain jika ada yang 

tidak bisa 

 

5 Saran terhadap 

pembelajaran 

berbicara bahasa 

Arab selanjutnya 

1. (Responden)  

Gunakan pembelajaran 

yang menyenangkan 

Jangan terlalu cepat 

mengajarnya 

2. (Responden) 

Dengan model hafalan 

untuk menambah 

kosakata 

 

3. (Responden) 

Permainan tanya jawab 

dengan siswa lain, 

membuat meningkatkan 

daya ingat otak kita 

terhadap kosakata yang 

lain 

4. (Responden)  

Memberikan sesi tanya 

jawab 

 

1. Responden  

Gunakan pembelajaran 

yang menyenangkan, 

jangan terlalu cepat 

mengajarnya 

2. Responden  

Gunakan permaina yang 

lebih baru dan inovatif 

3. Responden  

Sebaiknya pembelajaran 

bahasa Arab dengan 

tempat yang lain (keluar 

kelas) dan gurunya tegas 

agar murid tambah 

semangat lagi. 

4. Responden  

Harus lebih tegas kalu 

ada yang rame jangan di 

diamkan 

5. Responden  

Permainan dengan tanya 

jawab secara aktif 

dengan berbicara bahasa 

1. (Responden)  

Sebaiknya, cara 

pembelajaran berbicara 

bahasa Arab 

berkelompok tetapi 

dalam kelompok 

tersebut harus dibagi / 

diberi tugas sendiri-

sendiri, maka 

pembelajaran akan 

menjadi lebih efektif 

2. (Responden)  

Melakukan dialog 

dengan cara diacak, 

dialog bahasa Arab di 

lakukan di depan kelas 

3. (Responden)  

Menurut saya pelajaran 

bahasa Arab itu 

pelajaran yang agak 

susah begitu pula 

gurunya jika muridnya 

tidak bisa, gurunya 
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Arab menerangkannya lebih 

telaten, dan untuk 

pembelajaran 

kedepannya agar 

menerapkan 

pembelajara yang baru 

dan inovatif 

 4. (Responden)  

Yang menerangkan 

harus jelas 
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Tabel 4.19 Pernyataan subjek penelitian terkait penerapan model 

pembelajaran kooperatif team quiz dalam peningkatan  keterampilan 

berbicara bahasa Arab 

4.3.3.1 Tabel Hasil Angket Siklus I 

No Pernyataan Jawaban Skor Jumlah 

Subjek 

Prosentase 

(%) 

Jabara n 

Skor 

Nilai 

Kualitas 

Jawaban 

1 

 

 

 

 

Suka Terhadap 

pelajaran bahasa 

Arab 

 

 

Sangat Suka 100 5 15.15 500  

71.21 

 

 

 

Suka 75 20 60.60 1500 

Biasa Saja 50 6 18.18 300 

Tidak Suka 25 2 6.06 50 

Sangat Tidak Suka 0 0 0 0 

2 Suka terhadap 

guru mata 

pelajaran bahasa 

Arab 

Sangat Suka 100 11 33.33 1100 81.81 

Suka 75 20 60.60 1500 

Biasa Saja 50 2 6.06 100 

Tidak Suka 25 0 0 0 

Sangat tidak suka 0 0 0 0 

3 Apakah 

berbicara bahasa 

Arab sulit 

Sangat Sulit 100 1 3.03 100 56.81 

Sulit 75 16 48.48 1600 

Biasa Saja 50 7 21.2 350 

Tidak Sulit 25 9 27.27 225 

Sangat Tidak Sulit 0 0 0 0 

4 

 

 

 

Belajar berbicara  

bahasa Arab 

menyenangkan 

 

Sangat 

Menyenangkan 

100 8 24.24 800 75 

 

 

 

Menyenangkan 75 17 51.5 1275 

Biasa Saja 50 8 24.24 400 

Tidak 

Menyenangkan 

25 0 0 0 

Lampiran 12 
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Sangat Tidak 

Menyenangkan 

0 0 0 0 

5 

 

 

 

 

 

 

Kesulitan ketika 

berbicara bahasa 

Arab 

Tidak ada 100 0 0 0 66.66 

Kosa kata bahasa 

Arab anda ketahui 

sedikit 

75 

 

25 75.75 1875 

 Pelafalan bahasa 

Arab yang sulit 

50 5 15.15 250  

Takut Salah 25 3 9.09 75 

Malu 0 0 0 0 

6 

 

 

 

Belajar bahasa 

Arab dengan 

berkelompok 

 

Sangat Senang 100 12 36.36 1200 75 

 

 

 

Senang 75 15 54.54 1125 

Biasa Saja 50 0 0 0 

Tidak Senang 25 6 18.18 150 

Sangat Tidak 

Senang 

0 0 0 0 

7 

 

 

 

Belajar bahasa 

Arab perlu 

menggunakan 

permainan 

Sangat Perlu 100 11 33.33 1100 77.27 

 

 

 

Perlu 75 16 48.48 1200 

Biasa-biasa Saja 50 4 12.12 200 

Tidak Perlu 25 2 6.06 50 

Sangat Tidak Perlu 0 0 0 0 

8 Model 

pengajaran yang 

dipraktekan guru 

sudah dipahami 

Sangat Mudah 

dipahami 

100 14 42.42 1400  

 

 

54.5 

Mudah dipahami 75 17 51.5 1275 

Biasa-biasa Saja 50 2 6.0 100 

Sulit dipahami 25 0 0 0 

Sangat Sulit 

dipahami 

0 0 0 0 

9 Bagaimana 

menurut anda 

Sangat Bagus  100 14 42.42 1400 84.09 
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belajar bahasa 

Arab 

menggunakan 

permainan 

 

 

 

 

   Bagus 75 17 51.5 1275 

  Biasa Saja 50 2 6.06 100 

  Tidak Bagus 25 0 0 0  

Sangat Tidak 

Bagus 

0  0 0 

 

Tabel 4.20 Pernyataan subjek penelitian terkait penerapan model 

pembelajaran kooperatif team quiz dalam peningkatan  keterampilan 

berbicara bahasa Arab 

4.3.3.2 Tabel Hasil angket siklus II 

No Pernyataan Jawaban Skor Jumlah 

Subjek 

Prosentase 

(%) 

Jabara n 

Skor 

Nilai 

Kualitas 

Jawaban 

1 Suka Terhadap 

pelajaran bahasa 

Arab 

Sangat Suka 

 

100 16 48.48 1600 83.33 

Suka 75 13 39.39 975 

Biasa Saja 50 3 9.09 150 

Tidak Suka 25 1 3.03 25 

Sangat Tidak Suka 0 0 0 0 

2 Suka terhadap 

guru mata 

pelajaran bahasa 

Arab 

Sangat Suka 100 16 48.48 1600 84.09 

Suka 75 13 39.39 975 

Biasa Saja 50 4 12.12 200 

Tidak Suka 25       0 0 0 

Sangat tidak suka 0 0 0 0 
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3 

 

Apakah 

berbicara bahasa 

Arab sulit 

Sangat Sulit 100 1 3.03 100 59.84 

 

 

Sulit 75 15 45.45 1125 

Biasa Saja 50 13 39.39 650 

Tidak Sulit 25 4 12.12 100 

Sangat Tidak Sulit 0 0 0 0 

4 Belajar berbicara 

bahasa Arab 

menyenangkan 

Sangat 

Menyenangkan 

100 17 51.51 1700 83.33 

Menyenangkan 75 10 30.30 750 

Biasa Saja 50 6 18.18 300 

Tidak 

Menyenangkan 

25 0 0 0 

Sangat Tidak 

Menyenangkan 

0 0 0 0 

5 

 

 

 

 

 

 

Kesulitan ketika 

berbicara bahasa 

Arab 

Tidak ada 100 4 12.12 400 69.69 

Kosa kata bahasa 

Arab anda ketahui 

sedikit 

75 

 

20 60.60 1500 

 Pelafalan bahasa 

Arab yang sulit 

50 7 21.21 350 

Takut Salah 25 2 6.06 50 

Malu 0 0 0 0 

6 

 

 

 

Belajar bahasa 

Arab dengan 

berkelompok 

 

Sangat Senang 100 14 42.42 1400 81.06 

 

 

 

Senang 75 13 39.39 975 

Biasa Saja 50 6 18.18 300 

Tidak Senang 25 0 0 0 

Sangat Tidak 

Senang 

0 0 0 0 

7 Belajar bahasa 

Arab perlu 

menggunakan 

Sangat Perlu 100 15 45.45 1500 83.33 

Perlu 75 15 45.45 1125 

Biasa-biasa Saja 50 2 6.06 100 
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permainan Tidak Perlu 25 1 3.03 25 

Sangat Tidak Perlu 0 0 0 0 

8 

 

 

 

Model 

pengajaran yang 

dipraktekan guru 

sudah dipahami 

Sangat Mudah 

dipahami 

100 0 0 0 60.66 

Mudah dipahami 75 22 66.66 1650 

Biasa-biasa Saja 50 4 12.12 200 

Sulit dipahami 25 6 18.18 150 

Sangat Sulit 

dipahami 

0 0 0 0 

9 

 

Bagaimana 

menurut anda 

belajar bahasa 

Arab 

menggunakan 

permainan 

Sangat Bagus  100 16 48.48 1600 85.60 

 

 Bagus 75 15 45.45 1125 

 Biasa Saja 50 2 6.06 100 

 Tidak Bagus 25 0 0 0 

Sangat Tidak 

Bagus 

0 0 0 0 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A.  Rasional 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menginstruksikan bahwa 

Kurikulum Satuan Pendidikan disusun oleh Tim Pengembangan Kurikulum 

dengan mengacu pada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 

serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional 

Pendidikan (BSNP) dan Petunjuk Teknis yang disusun oleh Kementerian 

Pendidikan Nasional. Tim Pengembangan Kurikulum terdiri dari unsur Kepala 

Madrasah, Waka Kurikulum, Guru, Karyawan, Komite Madrasah dan masyarakat 

sekitar yang mempunyai kepedulian terhadap kemajuan pendidikan. 

Madrasah Aliyah Negeri Magelang sebagai satuan pendidikan menengah 

di lingkungan Kementerian Agama harus menyusun Kurikulum Madrasah Aliyah 

Negeri Magelang yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, keunggulan 

lokal dan global. Acuan yang digunakan dalam penyusunan Kurikulum meliputi 

delapan standar penyelenggaraan pendidikan, kondisi ideal penyelenggaraan 

pendidikan, kondisi riil yang sudah berlangsung di MAN Magelang dan rencana 

tindak lanjut untuk mengatasi kesenjangan antara kondisi idial dan kondisi riil.   

Melalui Kurikulum Madrasah Aliyah Negeri Magelang diharapkan 

pelaksanaan program-program pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri Magelang 

sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan peserta didik. Sehubungan 

dengan prinsip tersebut, penyusunan Kurikulum perlu melibatkan seluruh warga 

madrasah (Kepala, Guru, Karyawan, Peserta Didik) dan pemangku kepentingan 

(Komite Madrasah, Orang Tua Peserta Didik, Masyarakat dan Kementerian 

Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah serta Kantor Kabupaten 

Magelang). 

Lampiran 13 
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B.  Landasan Hukum 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional  Pasal 1 ayat (19); Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 32 

ayat (1), (2), (3); Pasal 35 ayat (2); Pasal 36 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 37 ayat 

(1), (2), (3); Pasal 38 ayat (1), (2). 

2.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Pasal 1 ayat (5), (13), (14), (15); Pasal 5 ayat (1), 

(2); Pasal 6 ayat (6); Pasal 7 ayat  (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8);  Pasal 8 ayat 

(1), (2), (3); Pasal 10 ayat (1), (2), (3); Pasal 11 ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 13 

ayat (1), (2), (3), (4); Pasal 14 ayat (1), (2), (3); Pasal 16 ayat (1), (2), (3), (4), (5); 

Pasal 17 ayat (1), (2); Pasal 18 ayat (1), (2), (3); Pasal 20. 

3. Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi 

4. Permendiknas No 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan 

5. Petunjuk Teknis Penyusunan Kurikulum SMA/MA Tahun 2010 Kementerian 

Pendidikan Nasional. 

6. Permenag No. 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar   

Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah  

C.  Pengertian  

1. Kurikulum MAN Magelang 

Kurikulum MAN Magelang adalah kurikulum operasional yang disusun 

oleh semua warga madrasah dan dilaksanakan di MAN Magelang. Kurikulum 

MAN Magelang terdiri dari visi, misi, tujuan pendidikan, struktur dan muatan 

kurikulum, kalender pendidikan, silabus dan rencana program pembelajaran. 

2. Visi, Misi, Tujuan Pendidikan 

Visi adalah kompetensi yang terbentuk setelah peserta didik mengikuti 

seluruh program pendidikan. Misi adalah kegiatan pembiasaan yang terintegrasi 
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dalam proses pembelajaran untuk membentuk kompetensi yang mengacu multi 

kecerdasan. Tujuan adalah  sesuatu yang dirancang, dilaksanakan dan dianalisis 

untuk pencapaian kompetensi dalam proses dan hasil pembelajaran. 

3. Struktur Kurikulum 

Struktur kurikulum adalah pola dan susunan mata pelajaran yang memuat 

jumlah jam pembelajaran tiap pekan sesuai dengan karakteristik, jurusan dan 

mengacu kepada ketentuan standar isi dan standar kompetensi lulusan 

penyelenggaraan pendidikan. 

4. Muatan Kurikulum 

Muatan kurikulum adalah materi pembelajaran terintegrasi pendidikan 

karakter yang harus disampaikan kepada peserta didik sesuai dengan 

ketentuan yang tercantum dalam kurikulum MAN Magelang. 

5. Kalender Pendidikan 

Kalender pendidikan adalah rancangan hari efektif pembelajaran, 

ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian madrasah, ujian madrasah 

akhir madrasah berstandar nasional, ujian nasional, ulangan kenaikan kelas, 

remidial, hari libur dan peringatan HAB Kemenag serta peringatan hari besar 

nasional dan keagamaan. 

6. Silabus. 

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan/atau kelompok mata 

pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, 

materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran tatap muka, penugasan 

terstruktur, kegatan mandiri tidak terstruktur, indikator, penilaian, alokasi waktu, 

dan sumber/bahan/alat belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi 

dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok/pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran yang mengimplementasikan pendidikan karakter dan indikator 

pencapaian kompetensi untuk penilaian. 
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7. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran adalah rencana pembelajaran pada 

suatu dan/atau kelompok mata pelajaran/tema tertentu yang mencakup alokasi 

waktu, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, 

materi pembelajaran mengintegrasikan pendidikan karakter, metode pembelajaran 

yang bervariasi, langkah-langkah pembelajaran, sumber pembelajaran, media 

pembelajaran, penilaian, kisi-kisi ulangan harian, instrumen penilaian, lembar 

penilaian dan sumber/bahan/alat belajar. Rencana pelaksanaan pembelajaran 

dilengkapi dengan  format penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak 

terstruktur. Setelah ulangan harian dianalisis, dilanjutkan dengan pembelajaran 

remidial dan pengayaan. Rencana pelaksanaan pembelajaran dilengkapi dengan 

bahan ajar yang berupa hand out, lembar kerja siswa, modul dan buku yang 

disusun oleh guru yang bersangkutan. 

8. Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) 

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) adalah tingkat pencapaian 

kompetensi minimum standar kompetensi  dan kompetensi dasar mata pelajaran. 

Penetapan KKM tiap kompetensi dasar (KD) mata pelajaran ini 

mempertimbangkan tingkat kerumitan dan kesulitan (kompleksitas) per KD untuk 

dicapai oleh siswa, ketersediaan sumber daya pendukung madrasah (tenaga, 

sarana pendidikan) dan tingkat kemampuan rata-rata (intake) siswa madrasah 

dalam mencapai KD.  

BAB II 

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN, VISI, MISI DAN  

TUJUAN PENDIDIKAN MADRASAH  

A. Standar Kompetensi Lulusan MAN Magelang  

Standar Kompetensi Lulusan  MAN Magelang adalah:  

1. Berperilaku sesuai dengan ajaran agama Islam selaras dengan 

perkembangan remaja 
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2. Mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan kelebihan diri 

serta memperbaiki kekurangannya 

3. Menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas perilaku, 

perbuatan, dan pekerjaannya 

4. Berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial  

5. Menghargai keberagaman agama, bangsa,  suku, ras, dan golongan sosial 

ekonomi dalam lingkup global 

6. Membangun dan menerapkan informasi dan pengetahuan secara logis, 

kritis, kreatif, dan inovatif 

7. Menunjukkan  kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif 

dalam pengambilan keputusan 

8. Menunjukkan kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk 

pemberdayaan diri 

9. Menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil yang 

terbaik 

10. Menunjukkan kemampuan  menganalisis dan memecahkan masalah 

kompleks 

11. Menunjukkan kemampuan menganalisis gejala alam dan sosial 

12. Memanfaatkan lingkungan secara produktif dan  bertanggung jawab 

13. Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 

secara demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

14. Mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya  

15. Mengapresiasi karya seni dan budaya 

16. Menghasilkan karya kreatif, baik individual maupun kelompok 

17. Menjaga kesehatan dan keamanan diri, kebugaran jasmani, serta 

kebersihan lingkungan 
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18. Berkomunikasi lisan dan tulisan secara efektif dan santun 

19. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di 

masyarakat 

20. Menghargai adanya perbedaan pendapat dan berempati terhadap orang lain 

21. Menunjukkan keterampilan membaca dan menulis naskah secara 

sistematis dan estetis 

22. Menunjukkan keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan berbicara 

dalam bahasa Indonesia,  Arab, Jawa dan Inggris 

23. Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti pendidikan 

tinggi 

B. Visi MAN Magelang 

Rumusan visi Madrasah Aliyah Negeri Magelang sebagai lembaga 

pendidikan menengah berciri khas Islam perlu mempertimbangkan harapan 

murid, orang tua murid, lembaga pengguna lulusan madrasah dan masyarakat. 

Madrasah Aliyah Negeri Magelang juga merespon perkembangan dan tantangan 

masa depan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi; era informasi dan globalisasi 

yang sangat cepat. Madrasah Aliyah Negeri Magelang ingin mewujudkan harapan 

dan respon dalam visi berikut : 

 

 

 

Indikator Visi : 

Berakhlak mulia adalah peserta didik yang berkepribadian Islami, dengan 

mengimplementasikan nilai-nilai Islam dan norma positif secara tepat dalam 

kehidupan sehari-hari. 

TERWUJUDNYA PESERTA DIDIK YANG BERAKHLAK MULIA, 

BERKARAKTER DAN UNGGUL. 
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Berkarakter yakni memiliki watak dasar jujur, santun, disiplin dan bertanggung 

jawab. 

Unggul berarti memiliki kelebihan dalam multi kecerdasan, berdaya saing di era 

global, memiliki kepercayaan diri dan berkompeten dalam sains, teknologi dan 

seni. 

C. Misi MAN Magelang 

1. Membudayakan kehidupan Islami dalam kehidupan sehari-hari; 

2. Meningkatkan kejujuran ilmiah dan kesantunan amaliah dalam segala 

aspek kehidupan; 

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana secara 

efektif dan efisien; 

4. Mengembangkan semangat pengabdian melalui produktivitas kinerja 

secara komprehensif. 

D. Tujuan Pendidikan MAN Magelang  

Secara umum, tujuan pendidikan Madrasah Aliyah Negeri Magelang 

adalah  meletakkan dasar multi kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak 

mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih 

lanjut. Secara rinci tujuan Madrasah Aliyah Negeri Magelang sebagai berikut : 

1. Mengoptimalkan proses dan hasil pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan 

dan bermakna; 

2. Membentuk kepribadian Islami, berkarakter, berakhlak mulia dan 

bermartabat; 

3. Menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidang sains teknologi, 

kompetitif dan mandiri di era global; 

4. Mengantarkan lulusan memasuki perguruan tinggi negeri; 
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5. Membudayakan prinsip berilmu yang amaliah dan beramal yang ilmiah; 

6. Meningkatkan prestasi siswa di bidang olimpiade mata pelajaran, karya 

ilmiah, karya seni, keterampilan dan olahraga. 

 

BAB III 

STRUKTUR KURIKULUM DAN MUATAN KURIKULUM  

MADRASAH ALIYAH NEGERI MAGELANG                       

A. Struktur Kurikulum 

Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang 

harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalaman 

muatan kurikulum tiap mata pelajaran dituangkan dalam bentuk Kompetensi 

(Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar) yang dikembangkan berdasarkan 

Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional  

Pendidikan pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan 

umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri 

atas komponen mata pelajaran, komponen muatan lokal dan komponen 

pengembangan diri.  

BAB IV 

KRITERIA KRITERIA 

A.  Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) 

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) adalah tingkat pencapaian standar 

kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran oleh siswa per mata pelajaran. 

Penentuan kriteria ketuntasan minimal belajar  ini ditetapkan dengan 
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memperhatikan (1) tingkat kompleksitas (kesulitan dan kerumitan) setiap indikator 

pencapaian kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa; (2) ketersediaan 

sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran dan (3) tingkat 

kemampuan (intake) rata-rata siswa di madrasah.   

Kriteria Ketuntasan Minimum tahun pelajaran 2012/2013 adalah sebagai berikut : 

No. Mata Pelajaran 
Kls 

X 

Kelas XI Kelas XII 

IPA IPS BHS AG

M 

IPA IPS BHS AG

M 

1 Pendidikan Agama Islam           

 a. Al Qur’an Hadits 75 75 75 75 - 75 75 75 - 

 b. Fiqih 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

 c. Aqidah Akhlaq  75 75 75 75 - 75 75 75 - 

 d. Sejarah Kebudayaan Islam - 75 75 75 75 75 75 75 75 

2 Kewarganegaraan 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

3 Bahasa Indonesia 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

4 Bahasa Arab 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

5 Bahasa Inggris 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

6 Matematika 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

7 Fisika 75 75 - - - 75 - - - 

8 Kimia 75 75 - - - 75 - - - 

9 Biologi 75 75 - - - 75 - - - 

10 Sejarah 75 75 75 75 - 75 75 75 - 
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11 Geografi 75 - 75 - - - 75 - - 

12 Ekonomi 75 - 75 - - - 75 - - 

13 Sosiologi 75 - 75 - - - 75 - - 

14 Sastra Indonesia - - - 75 - - - 75 - 

15 Antropologi - - - 75 - - - 75 - 

16 
Bahasa Asing Lain (Bahasa 

Jepang) 
- - - 75 - - 

- 75 
- 

17 Seni Budaya 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

18 Tafsir - - - - 75 - - - 75 

19 Hadits - - - - 75 - - - 75 

20 Ilmu Kalam - - - - 75 - - - 75 

21 Akhlaq - - - - 75 - - - 75 

22 
Pendidikan Jasmani Olah 

Raga dan Kesehatan 
75 75 75 75 75 75 75 75 75 

23 
Teknologi Informasi dan 

Komunikasi 
75 75 75 75 75 75 

75 75 
75 

24 Ketrampilan/Bahasa Asing 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

25 Mulok Bahasa Jawa 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

26 Mulok Baca Tulis Al Qur’an 75 75 75 75 75 75 75 75 75 
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Siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal harus mengikuti 

perbaikan (remedial), sampai mencapai ketuntasan kompetensi yang 

dipersyaratkan.  

B.   Kriteria Kenaikan Kelas  

Kriteria kenaikan kelas di Madrasah Aliyah Negeri Magelang ditetapkan  sebagai 

berikut: 

1. Kenaikan kelas dipertimbangkan  berdasarkan nilai rata-rata  Laporan Hasil 

Belajar Siswa (rapor) semester gasal dan semester genap. 

2. Kriteria kenaikan kelas dari Kelas  X  ke Kelas  XI  Program Bahasa 

a. Nilai rata-rata untuk semua mata pelajaran  minimal sama dengan nilai 

rata-rata KKM. 

b. Nilai mata pelajaran : Al Qur’an Hadits, Fiqih, Aqidah Akhlaq,PKn dan 

nilai mata pelajaran yang merupakan ciri khas Program Bahasa : Bahasa 

Indonesia, Bahasa Inggris minimal sama dengan KKM 

c. Boleh ada nilai kurang paling banyak pada empat mata pelajaran yang 

bukan merupakan ciri khas Program/Jurusan 

d. Poin pelanggaran tata tertib maksimal 75 

e. Prosentase kehadiran dalam kegiatan pembelajaran  minimal 90 %  selama 

1 tahun 

f. Nilai kepribadian minimal B (Baik). 

3. Kriteria kenaikan kelas dari Kelas  X  ke Kelas  XI  Program Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) : 

a. Nilai rata-rata untuk semua mata pelajaran  minimal sama dengan nilai 

rata-rata KKM  

b. Nilai mata pelajaran :Al Qur’an Hadits, Fiqih, Aqidah 

Akhlaq,PKN,Bahasa Indonesia dan nilai mata pelajaran yang merupakan 

ciri khas Program IPA : Matematika , Fisika, Biologi dan Kimia minimal 

sama dengan KKM  

c. Boleh ada nilai kurang paling banyak pada empat mata pelajaran yang 

bukan merupakan ciri khas program/jurusan IPA. 
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d. Poin pelanggaran tata tertib maksimal 75 

e. Prosentase kehadiran dalam kegiatan pembelajaran  minimal 90 % 

f. Nilai kepribadian minimal B (Baik). 

4. Kriteria kenaikan kelas dari Kelas  X  ke Kelas  XI  Program Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) : 

a. Nilai rata-rata untuk semua mata pelajaran  minimal sama dengan nilai 

rata-rata KKM  

b. Nilai mata pelajaran :Al Qur’an Hadits, Fiqih, Aqidah Akhlaq, PKn, 

Bahasa Indonesia dan nilai mata pelajaran yang merupakan ciri khas 

Program IPS : Sosiologi, Sejarah, Geografi, Ekonomi dan 

Kewarganegaraan minimal sama dengan KKM 

c. Boleh ada nilai kurang paling banyak pada empat mata pelajaran yang 

bukan merupakan ciri khas program/jurusan IPS. 

d. Poin pelanggaran tata tertib maksimal 75 

e. Prosentase kehadiran dalam kegiatan pembelajaran  minimal 90 % 

f. Nilai kepribadian minimal B (Baik). 

5. Kriteria kenaikan kelas dari Kelas  X  ke Kelas  XI  Program Ilmu Agama 

a. Nilai rata-rata untuk semua mata pelajaran  minimal sama dengan nilai 

rata-rata KKM  

b. Nilai mata pelajaran : PKn, Bahasa Indonesia dan nilai mata pelajaran 

yang merupakan ciri khas Program Agama : Al Qur’an Hadits, Fiqih, 

Aqidah Akhlaq, dan Bahasa Arab telah mencapai KKM 

c. Boleh ada nilai kurang paling banyak pada empat mata pelajaran yang 

bukan merupakan ciri khas program/jurusan Agama 

d. Poin pelanggaran tata tertib maksimal 75 

e. Prosentase kehadiran dalam kegiatan pembelajaran  minimal 90 % 

f. Nilai kepribadian minimal B (Baik). 

6. Kriteria kenaikan kelas dari Kelas  XI  ke Kelas  XII  Program Bahasa 

a. Nilai rata-rata untuk semua mata pelajaran  minimal sama dengan nilai 

rata-rata KKM  
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b. Nilai mata pelajaran : Al Qur’an Hadits, Fiqih, Aqidah Akhlaq, PKn, 

Bahasa Indonesia dan nilai mata pelajaran yang merupakan ciri khas 

Program Bahasa : Bahasa Indonesia, Sastra Indonesia, Bahasa Inggris ,  

Bahasa Jepang, Antopologi minimal sama dengan KKM  

c. Boleh ada nilai kurang paling banyak pada empat mata pelajaran yang 

bukan merupakan ciri khas Program/Jurusan Bahasa 

d. Poin pelanggaran tata tertib maksimal 75 

e. Prosentase kehadiran dalam kegiatan pembelajaran  minimal 90 % 

f. Nilai kepribadian minimal B. 

7. Kriteria kenaikan kelas dari Kelas  XI  ke Kelas  XII  Program Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA) : 

a. Nilai rata-rata untuk semua mata pelajaran  minimal sama dengan nilai 

rata-rata KKM  

b. Nilai mata pelajaran :Al Qur’an Hadits, Fiqih, Aqidah Akhlaq, PKn, 

Bahasa Indonesia dan nilai mata pelajaran yang merupakan ciri khas 

Program IPA : Matematika , Fisika, Biologi dan Kimia minimal sama 

dengan KKM  

c. Boleh ada nilai kurang paling banyak pada empat mata pelajaran yang 

bukan merupakan ciri khas program/jurusan IPA. 

d. Poin pelanggaran tata tertib maksimal 75 

e. Prosentase kehadiran dalam kegiatan pembelajaran  minimal 90 % 

f. Nilai kepribadian minimal B (Baik). 

8. Kriteria kenaikan kelas dari Kelas  XI  ke Kelas  XII  Program Ilmu Pengetahuan 

Sosial (IPS) : 

1. Nilai rata-rata untuk semua mata pelajaran  minimal sama dengan nilai 

rata-rata KKM  

2. Nilai mata pelajaran :Al Qur’an Hadits, Fiqih, Aqidah Akhlaq, PKn, 

Bahasa Indonesia dan nilai mata pelajaran yang merupakan ciri khas 

Program/Jurusan IPS : Sosiologi, Sejarah, Geografi, Ekonomi dan 

Kewarganegaraan minimal sama dengan KKM 
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3. Boleh ada nilai kurang paling banyak pada empat mata pelajaran yang 

bukan merupakan ciri khas program/jurusan IPS. 

4. Poin pelanggaran tata tertib maksimal 75 

5. Prosentase kehadiran dalam kegiatan pembelajaran  minimal 90 % 

6. Nilai kepribadian minimal B (Baik). 

9. Kriteria kenaikan kelas dari Kelas  XI  ke Kelas  XII  Program Agama 

a. Nilai rata-rata untuk semua mata pelajaran  minimal sama dengan nilai 

rata-rata KKM  

b. Nilai mata pelajaran : PKn, Bahasa Indonesia dan nilai mata pelajaran 

yang merupakan ciri khas Program Agama : Tafsir,Hadits, Fiqih,  Akhlaq, 

dan Ilmu Kalam telah mencapai KKM 

c. Boleh ada nilai kurang paling banyak pada empat mata pelajaran yang 

bukan merupakan ciri khas program/jurusan Agama 

d. Poin pelanggaran tata tertib maksimal 75 

e. Prosentase kehadiran dalam kegiatan pembelajaran  minimal 90 % 

f. Nilai kepribadian minimal B (Baik). 

B. Kriteria Kelulusan 

Berdasarkan PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan, dan hasil rapat Komite Madrasah Aliyah Negeri Magelang, maka  

peserta didik dinyatakan lulus Madrasah Aliyah Negeri Magelang apabila telah 

memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran (memiliki nilai 

rapor kelas X, XI dan XII)  

b. mengikuti semua ujian praktik dan ujian teori yang diselenggarakan 

pada Ujian Madrasah  dan Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional 

dengan memperoleh nilai minimum 6,50 dengan nilai rata-rata 

minimum 7,50;   

c. lulus Ujian Nasional; 

d. nilai kepribadian minimal B (Baik). 
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D.   Penjurusan  

Kriteria penjurusan di MAN Magelang : 

a. Penjurusan di MAN Magelang ada 4 program, yaitu Ilmu Pengetahuan 

Alam (IPA), Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) , Bahasa, dan Agama 

b. Waktu penjurusan dilakukan pada akhir Semester 2 kelas X 

c. Pelaksanaan penjurusan di Semester 1 kelas XI 

d. Kriteria penjurusan : 

- Peserta didik yang bersangkutan naik kelas XI. 

- Peserta didik dinyatakan masuk jurusan IPA, apabila yang 

bersangkutan berminat ke jurusan IPA, nilai mata pelajaran yang 

menjadi ciri khas jurusan mencapai KKM (matematika, fisika, kimia 

dan biologi) memperhatikan hasil rekomendasi tes IQ. 

- Peserta didik dinyatakan masuk jurusan IPS, apabila yang 

bersangkutan berminat ke jurusan IPS, nilai mata pelajaran yang 

menjadi ciri khas jurusan mencapai KKM (ekonomi, sosiologi, 

geografi dan sejarah), memperhatikan  hasil rekomendasi tes IQ. 

- Peserta didik dinyatakan masuk jurusan Bahasa, apabila yang 

bersangkutan berminat ke jurusan Bahasa, nilai mata pelajaran yang 

menjadi ciri khas jurusan mencapai KKM (Bahasa Indonesia dan 

Bahasa Inggris), memperhatikan  hasil rekomendasi tes IQ. 

- Peserta didik dinyatakan masuk jurusan Bahasa, apabila yang 

bersangkutan berminat ke jurusan Bahasa, nilai mata pelajaran yang 

menjadi ciri khas jurusan mencapai KKM (Bahasa Indonesia dan 

Bahasa Inggris), memperhatikan  hasil rekomendasi tes IQ. 

- Peserta didik dinyatakan masuk jurusan Agama, apabila yang 

bersangkutan berminat ke jurusan Agama, nilai mata pelajaran yang 

menjadi ciri khas jurusan mencapai KKM (Al Qur’an 
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Hadits,Fiqih,Aqidah Akhlak dan bahasa Arab), memperhatikan  hasil 

rekomendasi tes IQ. 

BAB V 

KALENDER PENDIDIKAN 

Kalender pendidikan adalah penanggalan atau jadwal waktu kegiatan 

yang terkait dengan kegiatan pendidikan di madrasah selama 1 tahun. Diawali 

dengan awal kegiatan madrasah dan diakhiri dengan kenaikan kelas atau 

kelulusan dari hasil Ujian Madrasah, Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional 

dan Ujian Nasional. Di dalam kalender pendidikan terdapat pengaturan waktu 

untuk kegiatan pembelajaran dan kegiatan ulangan tengah semester, kegiatan 

ulangan akhir semester, kegiatan ujian madrasah, ujian akhir madrasah berstandar 

nasional, ujian nasional dan ulangan kenaikan kelas serta hari libur. Beberapa hal 

berkaitan kalender pendidikan dipaparkan berikut. 

1. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran 

pada awal tahun pelajaran 2011/2012 Madrasah Aliyah Negeri Magelang 

pada tanggal 11 Juli 2011. 

2. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk 

setiap tahun pelajaran pada Madrasah Aliyah Negeri Magelang. 

3. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, 

meliputi jumlah jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran, termasuk 

muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri. 

4. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakannya kegiatan 

pembelajaran pada Madrasah Aliyah Negeri Magelang. Waktu libur dapat 

berbentuk jeda tengah semester, jeda antarsemester, libur akhir tahun 

pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum, termasuk hari besar 

nasional dan hari libur khusus. 
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Kalender Pendidikan Madrasah Aliyah Negeri Magelang disusun 

berdasarkan Kalender Pendidikan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa 

Tengah dan kalender kegiatan internal Madrasah Aliyah Negeri Magelang. 

Berdasarkan berbagai peraturan di atas, alokasi waktu minggu efektif 

belajar, waktu libur, dan kegiatan lainnya di Madrasah Aliyah Negeri Magelang 

secara lengkap tergambar  dalam kalender pendidikan Madrasah Aliyah Negeri 

Magelang sebagai berikut : 

Surat Edaran Ditjen Pendidikan Islam Nomor: DJ. II.1/PP.00/ED/ 681/2006  

tentang Pelaksanaan Kurikulum 2006 

Tabel. Alokasi Waktu pada Kalender Pendidikan 

No

. 

K e g i a t a n Alokasi Waktu Keterangan 

1 Minggu efektif 

pembelajaran 

36 minggu Digunakan untuk kegiatan 

pembelajaran efektif pada setiap 

mata pelajaran 

2 Jeda tengah semester 8 hari Ulangan terjadwal 

3 Jeda akhir semester 18 hari Ulangan terjadwal, remidial, class 

meeting, analisis nilai, pengisian nilai 

rapor 

4 Libur akhir semester 

dan akhir tahun 

pelajaran 

2 minggu dan 

3 minggu 

Digunakan untuk menyusun analisis 

evaluasi dan penyiapan administrasi 

pembelajaran tahap selanjutnya 

5 Hari Libur Keagamaan 24 hari Libur resmi yang diatur oleh 

pemerintah 

6 Hari Libur Umum/ 

Nasional 

22 hari Hari Ahad 

7 Hari Libur Khusus 2 hari Peringatan HAB Kemenag dan HUT 

MAN Magelang 

8 Kegiatan khusus 

madrasah 

3 hari Orientasi peserta didik baru kelas X 

serta orientasi kegiatan pembelajaran 

bagi kelas XI dan XII dalam 
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mempersiapkan kompetensi yang 

memadai untuk lulus dan 

melanjutkan ke jenjang yang lebih 

tinggi atau bekerja. 

 

Kalender Pendidikan Madrasah Aliyah Negeri Magelang 

Tahun Pelajaran 2012/2013 

Semester Gasal 

No

. 

Tanggal, Bulan, 

Tahun 

Kegiatan Keterangan 

1 16 Juli 2012 Hari pertama masuk madrasah  
 

2 16 – 18 Juli 2012 Masa Orientasi Peserta Didik Baru 

Kelas X oleh Tim Kesiswaan 

Pembinaan Mental Kelas XI dan XII 

oleh Guru Mapel dalam 

mempersiapkan kelulusan dan studi 

lanjut atau bekerja. 

 

3 19 – 21 Juli 2012 Libur awal Ramadhan 1433 H 
 

4 17 Agustus 2012 Upacara Bendera HUT Proklamasi  

Kemerdekaan RI di madrasah 

 

5 13 – 25 Agustus 

2012 

Libur menjelang dan sesudah Idul 

Fitri, cuti bersama dan libur Idul Fitri 

1433 H 

 

6 27 Agustus 2012 Masuk kembali setelah libur Idul Fitri 
 

7 1- 9 Oktober 2012 Kegiatan Ulangan Tengah Semester 

Gasal  

 

8 26 Oktober 2012 Libur Idul Adha 1433 H 
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9 15 Nopember 

2012 

Libur Tahun Baru Islam 1434 H 
 

10 28 November - 8 

Desember 2012 

Kegiatan Ulangan Akhir Semester 

Gasal 

 

11 14 – 21 Desember 

2012 

Remidial, class meeting, pengolahan, 

analisis nilai UAS dan rapor peserta 

didik 

 

12 15 Desember 2012 Penerimaan rapor semester gasal 
 

13 17 – 29 Desember 

2012 

Libur akhir semester gasal 
 

14 25 Desember 2012 Libur umum Natal 
 

 

Semester Genap 

No. Tanggal, Bulan, 

Tahun 

Kegiatan Keterangan 

1 31 Desember 

2012 

Hari pertama semester genap masuk 

madrasah 

 

2 1 Januari 2013 Libur Tahun Baru Masehi  

3 3 Januari 2013 Peringatan HAB Kemenag ke-66  

4 24 Januari Libur umum peringatan Maulid Nabi 

Muhammad SAW 1434 H 

 

5 28 Januari – 7 

Februari  2013 

Ulangan Akhir Semester Genap kelas 

XII 

 

6 10 Februari 2013 Libur umum Tahun Baru Imlek 2564  

7 8 – 19 Maret 

2013 

Ujian Madrasah, Ujian Akhir 

Madrasah Berstandar Nasional Utama 

Kelas XII dan Ulangan Tengah 
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Semester Genap Kelas X 

 12 Februari Libur umum Hari Raya Nyepi 2091  

8 25 Maret – 2 

April 2013 

Ujian Madrasah, Ujian Akhir 

Madrasah Berstandar Nasional 

Susulan Kelas XII 

 

9 15-18 April 2013 Ujian Nasional Utama Kelas XII  

8 22 – 25 April 

2013 

Ujian Nasional Susulan Kelas XII  

10 9 Mei 2013 Libur umum Kenaikan Isa Al Masih  

11 4 – 15 Juni Ulangan Kenaikan Kelas   

12 6 Juni 2013 Libur Umum Isro’ Mi’roj Nabi 

Muhammad SAW 

 

13 17-21 Juni 2013 Pengolahan dan Pengisian LHB 

Peserta Didik 

 

14  Libur umum Hari Waisak 2557  

15 22 Juni 2013 Pembagian LHB peserta Didik  

16 24 Juni – 12 Juli 

2013 

Libur kenaikan kelas, magang 

keterampilan, pendaftaran, analisis dan 

seleksi calon peserta didik baru 

 

17 13 Juli 2013 Persiapan Tahun Pelajaran 2013/2014  

 

KALENDER AKADEMIK 

MADRASAH ALIYAH NEGERI MAGELANG 

TAHUN PELAJARAN 2012/2013 

SEMESTER GASAL 
JULI 2012  2 -13 Libur Kenaikan Kelas 

Pendaftaran,analisis dan 

Pengumuman  hasil PPDB 
HARI HE : 10  

AHAD 1 8 15 22 29    

SENIN 2 9 16 23 30    14 Persiapan tahun pelajaran 

2012/2013 SELASA 3 10 17 24 31    

RABU 4 11 18 25      16-18 Masa Orientasi Peserta didik  

Baru  ( MOPDB ) KAMIS 5 12 19 26      

JUM’AT 6 13 20 27      19-21 Perkiraan libur awal Ramadhan 

1433H (menyesuaikan SABTU 7 14 21 28      
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Kepmenag) 
 

AGUSTUS 2012  17 Mengikuti Upacara Hari 

Proklamasi Kemerdekaan RI HARI HE : 15  

AHAD  5 12 19 26    13-18 Perkiraan libur Awal Hari Raya 

Idul Fitri 1433 H 

(menyesuaikan Kepmenag) 
SENIN   6 13 20 27    

SELASA   7 14 21 28    

RABU 1 8 15 22 29    19 Perkiraaan 1 sawal 1433 H 

(menyesuaikan Kepmenag) KAMIS 2 9 16 23 30   

JUM’AT 3 10 17 24 31    20-25 Perkiraan libur Akhir Hari Raya 

Idul Fitri 1433 H SABTU 4 11 18 25      
 

SEPTEMBER 2012   

 

 

 

 

 

HARI HE : 21    

AHAD   2 9 16 23 30    

SENIN   3 10 17 24      

SELASA   4 11 18 25      

RABU   5 12 19 26      

KAMIS   6 13 20 27      

JUM’AT   7 14 21 28      

SABTU 1 8 15 22 29      

 

OKTOBER 2012  1-9 Ulangan Tengah Semester 

Gasal HARI HE : 20  

AHAD   7 14 21 28    26 Perkiraan hari raya Idul 

Adha1433 H  

(menyesuaikan Kepmenag) 

SENIN 1 8 15 22 29    

SELASA 2 9 16 23 30    

RABU 3 10 17 24 31      

KAMIS 4 11 18 25        

JUM’AT 5 12 19 26        

SABTU 6 13 20 27        

 

NOVEMBER 2012  15 Perkiraan Tahun Baru Hijriyah 

1434 H  

(menyesuaikan Kepmenag) 

HARI HE : 25  

AHAD   4 11 18 25    

SENIN   5 12 19 26    28-30 Ulangan Akhir Semester Gasal 

SELASA 

  6 13 20 27   
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RABU   7 14 21 28      

KAMIS 1 8 15 22 29      

JUM’AT 2 9 16 23 30      

SABTU 7 14 21 28        

 

DESEMBER 2012  3-11 Ulangan Akhir Semester Gasal 

HARI HE : 1  10 - 14 Kegiatan Classmeeting dan 

pengolahan nilai serta Pengisian 

nilai LHB peserta didik   

AHAD   2 9 16 23 30  

SENIN   3 10 17 24 31  

SELASA   4 11 18 25    15 Pembagian LHB peserta didik 

RABU   5 12 19 26    17 -29 Libur Semester Gasal 

KAMIS   6 13 20 27    25 Libur Umum Natal 

JUM’AT   7 14 21 28    31 Hari pertama masuk Semester 

SABTU 1 8 15 22 29     Genap  

 

SEMESTER GENAP 

JANUARI 2013  3 Upacara HAB Kementerian 

HARI HE : 10   Agama RI 

AHAD  6 13 20 27   24 Perkiraan Libur Umum 

SENIN  7 14 21 28    Maulid Nabi Muhammad SAW 

SELASA 1 8 15 22 29   28-31 Ulangan Akhir Semester 

RABU 2 9 16 23 30    Genap Kelas XII 

KAMIS 3 10 17 24 31     

JUM’AT 4 11 18 25       

SABTU 5 12 19 26       

 

FEBRUARI 2013  1-7 Ulangan Akhir Semester 

HARI HE : 10   Genap Kelas XII 

AHAD   3 10 17 24      

SENIN   4 11 18 25    10 Perkiraan Libur Umum 

SELASA   5 12 19 26     Hari Raya Imlek 

RABU   6 13 20 27      

KAMIS   7 14 21 28      

JUM’AT 1 8 15 22        
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SABTU 2 9 16 23        

 

MARET 2013  8-19 UTS Genap  Kelas X dan XI 

HARI HE : 10   dan UM Utama Kelas XII 

AHAD   3 10 17 24 31    

SENIN   4 11 18 25    12 Perkiraan Libur Umum 

SELASA   5 12 19 26     Hari Raya Nyepi 

RABU   6 13 20 27    25-30 Perkiraan UM Susulan 

KAMIS   7 14 21 28      

JUM’AT 1 8 15 22 29      

SABTU 2 9 16 23 30      

 

APRIL 2013  1-2 Perkiraan UM Susulan 

HARI HE : 10  15-18 Perkiraan UN Utama 

AHAD   7 14 21 28    22-25 Perkiraan UN Susulan 

SENIN 1 8 15 22 29    29 Perkiraan Libur Umum 

SELASA 2 9 16 23 30     Wafat Isa Al Masih 

RABU 3 10 17 24        

KAMIS 4 11 18 25        

JUM’AT 5 12 19 26        

SABTU 6 13 20 27        

 

MEI  2013  9 Perkiraan Libur Umum 

HARI HE : 10   Kenaikan Isa Al Masih 

AHAD   5 12 19 26      

SENIN   6 13 20 27      

SELASA   7 14 21 28      

RABU 1 8 15 22 29      

KAMIS 2 9 16 23 30      

JUM’AT 3 10 17 24 31      

SABTU 4 11 18 25        

 

JUNI  2013  6 Perkiraan Libur Umum Isra’ 

HARI HE : 10   Mi’roj Nabi Muhammad S.aw 



187 
 

 
 

AHAD   2 9 16 23 30  4-15 Ulangan Kenaikan Kelas 

SENIN   3 10 17 24    17-21 Pengolahan dan Pengisian Nilai 

SELASA   4 11 18 25     LHB Peserta Didik 

RABU   5 12 19 26    22 Pembagian LHB Peserta Didik 

KAMIS   6 13 20 27      

JUM’AT   7 14 21 28    24-29 Libur Kenaikan Kelas 

SABTU 1 8 15 22 29     Pendaftaran PPDB 

 

JULI  2013  11-12 Libur Kenaikan Kelas 

HARI HE : 10   Pendaftaran, Analisis dan 

AHAD   7 14 21 28     Pengumuman PPDB 

SENIN 1 8 15 22 29    13 Persiapan Tahun Pelajaran  

SELASA 2 9 16 23 30     2013/2014 

RABU 3 10 17 24 31    15-17 Masa Orientasi Peserta Didik 

KAMIS 4 11 18 25       Baru (MOPDB) 

JUM’AT 5 12 19 26       Tahun Pelajaran 2013/2014 

SABTU 6 13 20 27        

 


