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ABSTRAK 

Nafiah, Khotimatun. 2013. Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab Sebagai 

Penunjang Pembelajaran Tarakib Kelas VII MTs Negeri 1 Semarang. 

Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Jurusan Bahasa dan 

Sastra Asing, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing : Retno Purnama Irawati, S.S., M.A. 

Kata kunci : Bahan ajar bahasa Arab, Penunjang pembelajaran, tarakib. 

 

Sebuah pembelajaran yang efektif harus memiliki acuan sebagai sumber 

belajar, dalam hal ini menggunakan buku ajar yang berisi materi pembelajaran 

sesuai silabus, standar kompetensi dan kompetensi dasar. Buku ajar yang 

digunakan oleh guru dan siswa dalam sebuah pembelajaran, khususnya 

pembelajaran bahasa Arab, unsur-unsur berbahasanya tidak terlalu diperhatikan. 

Salah satu unsur berbahasa Arab yaitu tarakib yang hanya sedikit penyajiannya 

dalam buku ajar. Maka peneliti menawarkan solusi berupa pengembangan bahan 

ajar yang memuat materi tarakib dengan lebih lengkap termasuk di dalamnya 

contoh-contoh dan latihan. 

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana 

analisis kebutuhan siswa dan guru bahasa Arab terhadap buku ajar penunjang 

tarakib, 2) Bagaimana prototipe buku ajar penunjang, 3) Bagaimana penilaian 

ahli, dan 4) Bagaimana hasil uji coba buku ajar penunjang. 

Desain penelitian dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian 

research and development  (R&D) atau sering disebut penelitian pengembangan. 

Tahapan penelitian yang dilalui dalam penelitian ini hanya sampai pada tahap uji 

coba produk awal, yaitu untuk mengetahui efektivitas produk setelah rancangan 

produk dinilai oleh ahli dan diperbaiki. 

Hasil penelitian ini yaitu: 1) seluruh guru dan 85,29% siswa 

menyampaikan kebutuhan terhadap modul penunjang pembelajaran tarakib, 2) 

prototipe produk yaitu berupa modul penunjang pembelajaran tarakib disusun 

berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, 3) penilaian ahli terhadap prototipe modul 

penunjang pembelajaran tarakib memperoleh rata-rata nilai dengan kategori 

sangat baik pada setiap aspek, 4) Berdasrkan hasil uji coba diperoleh nilai t 

sebesar 7,05 jatuh pada daerah penerimaan Ha yang menyatakan bahwa modul 

penunjang pembelajaran tarakib efektif digunakan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Bahasa merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia karena 

dengan menggunakan bahasa, seseorang dapat berkomunikasi antara satu dengan 

yang lainnya. Menurut Kridalaksana (1993:21) bahasa adalah sistem lambang 

bunyi yang arbitrer, yang dipergunakan oleh para anggota suatu masyarakat untuk 

bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasikan diri. Bahasa dipelajari 

seseorang sejak dini sebagai sarana komunikasi dengan orang lain.  

Setelah seorang anak memperoleh bahasa pertamanya yang selanjutnya 

disingkat B1, maka anak itu akan mengalami proses pemerolehan bahasa kedua 

yang selanjutnya disingkat B2, melalui apa yang disebut dengan pembelajaran 

bahasa (Iskandarwassid 2011:77). 

Pembelajaran bahasa kedua merupakan hal yang sudah biasa ditemukan 

pada masyarakat multilingual. Bahasa kedua itu bisa bahasa nasional, bahasa 

resmi kenegaraan, bahasa resmi di kedaerahan, atau juga bahasa asing (bukan 

bahasa penduduk asli) (Iskandarwassid 2011:89). Bahasa Arab merupakan salah 

satu bahasa asing yang banyak diajarkan baik secara formal maupun non formal di 

Indonesia. 

Terdapat unsur-unsur dan keterampilan yang diajarkan dalam 

pembelajaran bahasa. Dalam unsur bahasa terdapat tata bunyi (fonologi/’ilm al-

ashwat), tata tulis (ortografi/kitabat al-huruf), tata kata (al-sharf), tata kalimat 
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(nachwu), dan kosa kata (al-mufrodat). Sedangkan keterampilan berbahasa terdiri 

atas membaca (al-qira’ah), menulis (al-kitabah), berbicara (al-kalam), dan 

menyimak (al-istima’) (Effendy 2009:102). Antara unsur-unsur dan keterampilan 

berbahasa tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam pembelajarannya. 

Setelah melakukan observasi dan wawancara dengan guru bahasa Arab 

kelas VII MTs Negeri 1 Semarang pada bulan Oktober 2013, peneliti memperoleh 

informasi bahwa untuk mencapai tujuan pembelajaran, pembelajaran tarakib tidak 

dapat dilaksanakan hanya satu atau dua kali pertemuan saja, apalagi tidak 

disediakan waktu terpisah dalam mempelajarinya. Pembelajaran tarakib diajarkan 

bersamaan dengan pembelajaran keterampilan berbahasa lainnya, yang seringnya 

ditambahkan pada pembelajaran membaca dan menulis.  

Peneliti juga menemukan fakta bahwa masih cukup banyak siswa yang 

mendapatkan nilai antara 35 sampai 70 dalam mengerjakan soal dengan materi 

tata bahasa yang ditransformasikan dalam keterampilan menulis setelah dua kali 

pengenalan kaidah tata bahasa, sedangkan KKM yang ditentukan sekolah untuk 

mata pelajaran bahasa Arab adalah 72 dalam setiap penilaian yang ditempuh 

siswa. Namun, dari beberapa latihan soal tentang tata bahasa, siswa menunjukkan 

peningkatan pemahaman dengan beberapa kali latihan-latihan aplikatif yang 

terdapat pada soal dan pemberian kaidah-kaidah sederhana sebelumnya. Jadi 

dengan kata lain, pembelajaran tarakib tidak dapat diberikan hanya dalam satu 

atau dua kali latihan melainkan harus diberikan latihan intensif terutama dalam 

bentuk soal-soal. 
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Pembelajaran bahasa Arab dengan berbagai karakteristiknya serta motivasi 

mempelajarinya di kalangan masyarakat non Arab tetap saja memiliki banyak 

kendala dan problematika yang dihadapi karena bahasa Arab tetap bukanlah 

bahasa yang mudah dikuasai secara total. Problematika yang biasanya muncul 

dalam pembelajaran bahasa Arab bagi non Arab terbagai ke dalam dua bagian, 

problematika lingusitik dan non linguistik. Termasuk problem linguistik yaitu tata 

bunyi, kosakata, tata kalimat dan tulisan. Sementara yang termasuk problem non 

linguistik yang paling utama adalah problem yang menyangkut perbedaan 

sosiokultural masyarakat dengan masyarakat non Arab (Hermawan 2011:100). 

Salah satu unsur terpenting dalam pembelajaran bahasa yaitu tata 

kalimat/sintaksis atau disebut ilmu nachwu, atau qawa’id, atau tarakib dalam 

bahasa Arab. Sintaksis adalah tata bahasa yang membahas hubungan antar-kata 

dalam tuturan (Verhaar 2006:161). Menurut El Dahdah (1993:715) sintaksis 

dalam bahasa Arab disepadankan dengan istilah al nachw (النحو) (dalam 

Kuswardono 2013:2). Menurut sebuah istilah yang dipakai dalam kajian bahasa 

Arab, nachw didefinisikan sebagai sebuah disiplin ilmu yang mengkaji tentang 

kata yang telah masuk dalam konstruksi yang lebih luas (konstruksi sintaksis) atau 

dalam bahasa Arab disebut tarkib (El Dahdah dalam Kuswardono 2013:2). Tata 

bahasa atau tarakib biasanya diajarkan terutama untuk mendukung keterampilan 

membaca dan menulis dalam bahasa Arab. Menurut Hermawan (2011:103) 

tarakib atau tata kalimat juga merupakan salah satu problem linguistik yang 

dihadapi masyarakat non Arab dalam belajar bahasa Arab. 
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Berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, yang selanjutnya 

disingkat dengan KTSP, untuk mata pelajaran bahasa Arab kelas VII SMP/MTs, 

siswa diharuskan menguasai beberapa struktur kalimat bahasa Arab yang telah 

ditentukan. Struktur kalimat tersebut ditransformasikan dalam keterampilan 

berbahasa yang diajarkan berdasar Standar Kompetensi yang selanjutnya 

disingkat dengan SK, dan Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat dengan 

KD, namun realitanya pengajaran tata bahasa tersebut lebih difokuskan terutama 

dalam keterampilan membaca dan menulis. Diantara struktur kalimat tersebut 

yaitu isim isyaroh, dhomir mufrod, na’at man’ut, mubtada’ khabar, dan lain 

sebagainya. 

Buku ajar yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab di MTs 

Negeri 1 Semarang tersebut pada dasarnya sudah sesuai dengan tujuan 

pembelajaran yang mencakup empat keterampilan berbahasa dan menggunakan 

materi yang ringan sehingga dapat dengan mudah dipahami siswa, namun dalam 

pemaparan kaidah tata bahasa serta latihannya terlalu sedikit. 

Dari uraian tersebut dibutuhkan penyajian kaidah sederhana yang sedikit 

mendalam namun juga disesuaikan dengan kemampuan pemahaman siswa, serta 

soal-soal aplikatif agar siswa dapat menerapkan kaidah-kaidah yang baru 

dipelajari, sehingga dibutuhkan buku penunjang yang merupakan bagian dari 

bahan/buku ajar sebagai tambahan pengetahuan siswa akan tata bahasa yang 

dipelajari dan latihan-latihan aplikatif untuk membantu siswa dalam memahami 

tata bahasa yang diajarkan. 
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Modul merupakan jenis bahan ajar tertulis yang dapat dipelajari guna 

membantu pengembangan siswa. Modul merupakan alat atau sarana  

pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi 

yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang 

diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya (www.diknas.go.id, diunduh 

tanggal 02 November 2013). Menurut Mudlofir (2011:149) modul adalah sebuah 

bahan ajar yang disusun secara sistematis, dan menarik yang meliputi materi ajar, 

metode dan evaluasi yang digunakan secara mandiri. Modul merupakan bahan 

ajar cetak yang disusun sedemikian rupa sehingga siswa dapat belajar secara 

individual. Modul dalam buku Pedoman Umum Pengembangan Bahan Ajar oleh 

Diknas, diartikan sebagai sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta 

didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru (Prastowo 

2012:104). 

Dari kondisi pembelajaran bahasa Arab siswa MTS Negeri 1 Semarang, 

dan produk yang ditawarkan oleh peneliti, guru bahasa Arab kelas VII MTS 

Negeri 1 Semarang mengungkapkan minat dan kebutuhan siswa akan buku 

penunjang tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman siswa 

terhadap materi tarakib yang disajikan dalam buku ajar utama. Selain itu, 

berdasarkan penuturan beberapa siswa, siswa memang membutuhkan penjelasan 

tambahan untuk materi tarakib selain yang disajikan di buku ajar, dan 

memungkinkan diciptakannya buku penunjang untuk memenuhi kebutuhan siswa 

akan materi-materi dan latihan soal untuk pembelajaran tarakib. 

http://www.diknas.go.id/
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Untuk itu peneliti menyimpulkan, dibutuhkan adanya buku penunjang 

dalam bentuk modul guna memperkaya kemampuan siswa dalam menguasai tata 

bahasa dan melengkapi penyajian tarakib dalam buku ajar berdasarkan SK dan 

KD yang digunakan di MTs Negeri 1 Semarang, sehingga mendorong peneliti 

untuk mengembangkan buku ajar bahasa Arab sebagai penunjang pembelajaran 

tarakib untuk siswa kelas VII. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana analisis kebutuhan siswa dan guru bahasa Arab Kelas VII MTs 

Negeri 1 Semarang terhadap buku penunjang pembelajaran tarakib bahasa 

Arab? 

2. Bagaimana prototipe buku penunjang pembelajaran tarakib siswa kelas VII ? 

3. Bagaimana penilaian guru mata pelajaran bahasa Arab kelas VII MTs Negeri 

1 Semarang dan pakar/ahli terhadap prototipe Buku penunjang tarakib? 

4. Bagaimana hasil uji coba buku ajar penunjang pembelajaran tarakib terhadap 

siswa kelas VII MTs Negeri 1 Semarang? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, disusun tujuan penelitian sebagai 

berikut : 

1. Mendeskripsikan analisis kebutuhan siswa dan guru kelas VII MTS Negeri 1 

Semarang terhadap buku penunjang tarakib. 



7 
 

 
 

2. Mendeskripsikan penilaian ahli dan guru bahasa Arab MTS Negeri 1 

Semarang terhadap prototipe buku penunjang tarakib bahasa Arab kelas VII. 

3. Mendeskripsikan prototipe buku penunjang tarakib bahasa Arab kelas VII. 

4. Mengetahui hasil uji coba buku ajar penunjang pembelajaran tarakib terhadap 

siswa kelas VII MTs Negeri 1 Semarang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang telah diuraikan sebelumnya 

dan dimaksudkan agar dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, baik secara 

teoritis maupun secara praktis. 

1.4.1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penelitian pengembangan 

buku ajar ataupun buku penunjang khususnya dalam pembelajaran tata bahasa 

untuk siswa MTs. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi untuk 

menambah pengetahuan yang lebih luas tentang buku ajar dan pembelajaran 

tarakib. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk beberapa pihak, diantaranya: 

a. Sekolah 

Sebagai bahan pertimbangan dalam memilih buku ajar mata pelajaran bahasa 

Arab dan sebagai tambahan referensi kepustakaan sekolah. 
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b. Guru 

Sebagai sumber belajar tambahan untuk diajarkan kepada siswa dan 

melengkapi kekurangan dalam buku ajar yang digunakan, serta untuk 

mengetahui tahapan pengembangan buku ajar. 

c. Siswa 

Sebagai sumber belajar bagi siswa untuk membantu pemahaman dalam 

mempelajari tarakib, dan menunjang keterampilan berbahasa serta 

meningkatkan pembelajaran bahasa Arab pada umumnya. 

d. Program studi Pendidikan Bahasa Arab UNNES 

Penelitian ini dapat dijadikan acuan dan referensi dalam mata kuliah 

pembelajaran khususnya berkaitan dengan pengembangan buku ajar dan 

tarakib agar mahasiswa dapat lebih kreatif dalam mengembangkan bahan 

ajar.
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

 Bab ini menjelaskan tentang kajian pustaka dan landasan teori yang 

digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini. Kajian pustaka dan landasan teori 

merupakan bagian dari studi kepustakaan yaitu mengkaji teori-teori dan referensi 

lain terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembangan pada situasi 

sosial yang diteliti (Sugiyono 2010:398).  

Teori-teori yang diangkat dalam bab ini berkaitan dengan penelitian yang 

dilakukan, yaitu berkaitan dengan penelitian dan pengembangan yang sudah ada, 

serta teori-teori yang berkaitan dengan tema penelitian seperti buku ajar, modul, 

tarakib dan pembelajarannya. 

 

2.1. Kajian Pustaka 

Sudah banyak penelitian yang mengkaji tentang penelitian pengembangan, 

bahan ajar, dan pembelajaran tarakib. Diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan 

oleh Ahmad Albab (2011), Bekti Kartika Ayuningrum (2012), Hikmawati (2013), 

Mutiara Kamelia Ali Putri (2013), yang masing-masing dalam penelitian tersebut 

memiliki persamaan dan perbedaan. 

Albab (2011) dalam skripsinya yang berjudul “Problematika 

Pembelajaran Qawa’id Bahasa Arab Dan Upaya Penyelesaiannya Di Kelas XI Di 

MA Sabilul Mutaqin Guntur Demak”. Hasil dari penelitian yang dilakukan Albab 

menyatakan terdapat dua faktor yang mempengaruhi pembelajaran qawa’id atau 
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tarakib yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Penelitian tersebut menggunakan 

jenis penelitian lapangan dengan desain penelitian deskriptif kualitatif.  

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu bidang kajiannya 

berupa pembelajaran tarakib, namun penelitian tersebut hanya mengungkapkan 

problematika dalam pembelajaran di MA sedangkan penelitian ini berusaha 

memberikan solusi berupa sebuah produk yang dapat dimanfaatkan dalam 

pembelajaran tarakib di MTs. Penelitian yang dilakukan Albab tersebut 

memberikan referensi kepada peneliti dalam mengkaji permasalahan tentang 

pembelajaran tarakib, dan berusaha menemukan solusi melalui penelitian ini. 

Ayuningrum (2012), dalam penelitiannya yang berjudul “Pengembangan 

Buku Ajar Sebagai Pedoman dalam Meningkatkan Pembelajaran Bahasa Arab 

RA. Sinar Pelangi Kecamatan Gunungpati Semarang”. Hasil penelitiannya adalah 

struktur dan komponen buku ajar Al-‘Arabiyah Lil Athfal untuk anak prasekolah 

yang sudah tersusun baik, kemampuan bahasa Arab anak meningkat pada setiap 

pertemuan pada saat menggunakan buku ajar, serta meningkatnya respon anak 

setelah menggunakan buku ajar Al-‘Arabiyah Lil Athfal. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Ayuningrum adalah buku ajar 

yang dikembangkan untuk meningkatkan pembelajaran bahasa Arab. 

Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini difokuskan untuk pembelajaran tarakib 

dan digunakan untuk MTs kelas VII sedangkan dalam penelitian Ayuningrum 

mengembangkan buku ajar untuk meningkatkan pembelajaran bahasa Arab secara 

umum untuk RA. 
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Hikmawati (2013), dalam skripsinya yang berjudul “Pengembangan 

Media Arcery (Arabic Diary) untuk Menunjang Kemampuan Menulis Bahasa 

Arab Siswa Kelas VIII MTs Negeri Brangsong”. Hikmawati mengembangkan 

sebuah media yaitu membuat sebuah buku diary berbahasa Arab untuk siswa 

kelas VIII MTs. Hasil penelitian Hikmawati yaitu kebutuhan siswa dan guru 

terhadap Arcery dan penilaian ahli yang menunjukkan media Arcery sudah bagus 

dalam berbagai aspek yaitu bentuk fisik, isi dan kesesuaian dengan SK dan KD. 

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada jenis 

penelitian yaitu penelitian pengembangan dengan menghasilkan sebuah produk 

buku untuk menunjang pembelajaran bahasa Arab MTs. Sedangkan perbedaannya 

yaitu penelitian ini menghasilkan sebuah buku penunjang pembelajaran tarakib 

pada kelas VII, sedangkan Hikmawati mengembangkan sebuah media untuk 

menunjang keterampilan menulis pada kelas VIII. Penelitian ini membantu 

peneliti dalam menentukan rancangan produk dan menjadi referensi dalam 

melaksanakan tahapan penelitian. 

Putri (2013) dalam skripsinya yang berjudul “Ensiklopedia Bahasa Arab 

Sebagai Pengembangan Materi Pembelajaran Bahasa Arab Di R.A Plus Qiraati 

Iqbal Jepara”. Penelitian ini mengembangkan materi pembelajaran bahasa Arab 

untuk RA/TK yang berupa ensiklopedia bahasa Arab. Hasil penelitian tersebut 

adalah adanya kebutuhan guru terhadap ensiklopedia bahasa Arab disesuaikan 

dengan materi yang terdapat di RA, serta penilaian terhadap produk yang 

dihasilkan. Produk yang dihasilkan yaitu ensiklopedia bahasa Arab masih terdapat 
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beberapa  kekurangan dalam penyajiannya, diantaranya yaitu berkaitan dengan 

kosakata dan kualitas gambar, namun sudah mendapatkan penilaian yang bagus. 

Persamaan penelitian yang dilakukan Putri dengan penelitian ini terletak 

pada jenis penelitian yaitu penelitian pengembangan yang menghasilkan sebuah 

produk. Produk yang dihasilkan juga memiliki kesamaan yaitu berupa 

pengembangan bahan ajar yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan Putri diantaranya yaitu 

Putri mengembangkan bahan ajar menjadi sebuah produk berupa ensiklopedia 

bahasa Arab untuk RA yang membantu pembelajaran bahasa Arab secara 

keseluruhan, sedangkan produk yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa buku 

penunjang pembelajaran tarakib untuk MTs yang hanya difokuskan pada 

pembelajaran tata bahasa Arab. Penelitian tersebut membantu peneliti dalam 

membuat rancangan produk serta tahapan yang dilakukan dalam penelitian. 

Berdasarkan uraian di atas, sudah banyak ditemukan penelitian tentang 

pembelajaran tarakib, penelitian pengembangan, dan pengembangan bahan ajar. 

Dari penelitian-penelitian sebelumnya serta keinginan peneliti untuk memberikan 

manfaat kepada siswa kelas VII MTs maka peneliti melakukan penelitian dengan 

judul “Pengembangan Buku Ajar Bahasa Arab Sebagai Penunjang Pembelajaran 

Tarakib Kelas VII MTs Negeri 1 Semarang”. 
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2.2. Landasan Teori 

Teori-teori yang digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian ini yaitu 

tentang bahan ajar, modul, tarakib beserta pembelajarannya, dan pembelajaran 

bahasa Arab khususnya untuk tarakib dalam kurikulum KTSP. 

2.2.1. Pembelajaran Bahasa Arab. 

Menurut Syekh Musthafa al-Ghulayani Bahasa Arab adalah susunan kata 

atau kalimat yang digunakan bangsa Arab untuk mengemukakan maksud 

kehendak mereka (Busri 2008:53). 

Menurut pandangan pemerintah (Hermawan 2011:57), disebutkan bahwa 

bahasa Arab merupakan bahasa asing. Hal ini terbukti, dalam peraturan Menteri 

Agama RI nomor 2 tahun 2008 tentang Standar Kompetensi dan dan Standar Isi 

Pendidikan agama Islam dan bahasa Arab. Dalam peraturan tersebut dikatakan 

bahwa tujuan mata pelajaran bahasa Arab adalah: (1) mengembangkan 

kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Arab, baik lisan maupun tulis, yang 

mencakup empat kecakapan berbahasa, yakni menyimak (istima’), berbicara 

(kalam), membaca (qira’ah), dan menulis (kitabah), (2) menumbuhkan kesadaran 

tentang pentingnya bahasa Arab sebagai salah satu bahasa asing untuk menjadi 

alat utama belajar, khususnya dalam mengkaji sumber-sumber ajaran Islam, (3) 

mengembangkan pemahaman tentang saling keterkaitannya atara bahasa dan 

budaya serta memperluas cakrawala budaya. Dengan demikian siswa diharapkan 

memiliki wawasan lintas budaya dan melibatkan diri dalam keragaman budaya.  

Terdapat unsur-unsur dan keterampilan yang diajarkan dalam 

pembelajaran bahasa. Dalam unsur bahasa terdapat tata bunyi (fonologi/’ilm al-
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ashwat), tata tulis (ortografi/kitabat al-huruf), tata kata (al-sharf), tata kalimat 

(nachwu), dan kosa kata (al-mufrodat). Sedangkan keterampilan berbahasa terdiri 

atas membaca (al-qira’ah), menulis (al-kitabah), berbicara (al-kalam), dan 

menyimak (al-istima’) (Effendy 2009:102). 

Bahasa Arab, sebagaimana bahasa-bahasa yang lain memiliki empat 

keterampilan bahasa (مهارة اللغة). Keempat keterampilan tersebut antara lain 

adalah; مهارة االستماع /listening (keterampilan mendengarkan), مهارة الكالم /speaking 

(keterampilan berbicara), مهارة القراءة /reading (keterampilan membaca), مهارة الكتابة 

/writing (keterampilan menulis) (Fathi Ali Yunus dkk dalam Makruf 2009:18). 

Keempat keterampilan berbahasa tersebut merupakan satu rangkaian yang 

sesuai dengan kejiwaan manusia. Konsekuensinya, proses pembelajaran bahasa 

seharusnya juga melalui tahapan seperti tersebut, yaitu mulai dari belajar 

mendengar, berbicara, membaca, dan menulis (Makruf 2009:19). 

Meskipun secara garis besar keterampilan berbahasa terbagi menjadi 

empat macam, sebenarnya di balik keempat keterampilan tersebut terdapat ilmu 

yang sangat penting untuk dikuasai. Ilmu itu dikenal dengan ilmu qawaid 

(gramatikal) yang secara garis besar terdiri atas dua bagian yaitu nachwu dan 

sharaf. 

Berdasarkan berbagai uraian tersebut disebutkan bahwa dalam bahasa 

Arab dipelajari empat keterampilan yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan 

menulis. Di samping itu terdapat pula unsur-unsur berbahasa yaitu tata bahasa, 

kosa kata, tata bunyi dan tata tulis. Qawaid atau nachwu merupakan salah satu 

unsur berbahasa yang penting dalam pembelajaran bahasa Arab. 
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2.2.2.  Bahan ajar 

Menurut Gafur (2004:4) bahan ajar adalah pengetahuan, keterampilan dan 

sikap yang harus diajarkan oleh guru dan dipelajari oleh siswa. Bahan ajar 

tersebut berisi materi pelajaran yang harus dikuasai oleh guru dan disampaikan 

kepada siswa. Sedangkan menurut Mulyasa (2006:46), bahan ajar atau materi 

pembelajaran (instructional materials) adalah pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi 

yang telah ditentukan. Secara terperinci, jenis-jenis materi pembelajaran terdiri 

dari pengetahuan (fakta, konsep, prinsip, prosedur), keterampilan, dan sikap atau 

nilai. 

Kemendiknas memberikan beberapa definisi mengenai bahan ajar melalui 

sosialisasi KTSP (2008), yaitu diantaranya: 

a. Bahan ajar merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan 

guru/instruktur untuk perencanaan dan penelaahan implementasi 

pembelajaran.  

b. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru 

dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan yang 

dimaksud bisa berupa bahan tertulis maupun bahan tidak tertulis. (National 

Center for Vocational Education Research Ltd/National Center for 

Competency Based Training). 

c. Bahan ajar adalah seperangkat materi yang disusun secara sistematis baik 

tertulis maupun tidak sehingga tercipta lingkungan/suasana yang 
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memungkinkan siswa untuk belajar (www.diknas.go.id, diunduh tanggal 02 

November 2013).    

Menurut Soegiranto (dalam Arlitasari dkk 2013:84), bahan ajar adalah 

bahan atau materi yang disusun oleh guru secara sistematis yang digunakan siswa 

di dalam pembelajaran. Bahan ajar dapat dikemas dalam bentuk cetakan, non 

cetakan dan dapat bersifat visual auditif maupun visual non auditif. Bahan ajar 

yang disusun dalam buku ajar guru dapat berbentuk buku teks, modul, handout, 

LKS, dapat juga dikemas dalam bentuk lainnya. 

Bahan ajar dapat berperan bagi guru dan siswa. Adapun peran bahan ajar 

bagi guru adalah: (1) menghemat waktu guru dalam mengajar; (2) mengubah 

peran guru dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator; (3) meningkatkan 

proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif. 

Sedangkan peran bahan ajar bagi siswa yaitu: (1) siswa dapat belajar tanpa 

ada guru atau teman siswa yang lainnya; (2) siswa dapat belajar kapan saja dan 

dimana saja ia kehendaki; (3) siswa dapat belajar menurut kecepatannya sendiri; 

(4) siswa dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri; (5) membantu 

potensi siswa untuk belajar mandiri (ejournal.uin-malang.ac.id, diunduh tanggal 

24 Juli 2013). 

Berbagai uraian tersebut telah memberikan definisi bahan ajar, dapat 

disimpulkan bahwa bahan ajar yaitu segala bentuk bahan atau materi yang harus 

dipelajari siswa untuk mencapai suatu standar kompetensi dan kompetensi dasar 

yang telah ditetapkan. 

 

http://www.diknas.go.id/
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2.2.3.  Modul 

Modul merupakan alat atau sarana  pembelajaran yang berisi materi, 

metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis 

dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat 

kompleksitasnya (www.diknas.go.id, diunduh tanggal 02 November 2013). 

Menurut Mudlofir (2011:149) modul adalah sebuah bahan ajar yang disusun 

secara sistematis, dan menarik yang meliputi materi ajar, metode dan evaluasi 

yang digunakan secara mandiri. Modul merupakan bahan ajar cetak yang disusun 

sedemikian rupa sehingga siswa dapat belajar secara individual. Modul dalam 

buku Pedoman Umum Pengembangan Bahan Ajar oleh Diknas diartikan sebagai 

sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar siswa dapat belajar secara mandiri 

tanpa atau dengan bimbingan guru (Prastowo 2011:104).  

Hal senada dikemukakan oleh Badan Pengembangan Pendidikan 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa yang dimaksud modul adalah 

satu unit program kegiatan belajar mengajar terkecil yang secara terperinci 

menggariskan hal-hal sebagai berikut; (1) tujuan-tujuan instruksional yang akan 

ditunjang pencapaiannya, (2) topik yang akan dijadikan pangkal proses belajar 

mengajar, (3) tujuan-tujuan instruksional khusus yang akan dicapai oleh siswa, (4) 

pokok-pokok materi yang akan dipelajari dan diajarkan, (5) kedudukan dan fungsi 

satuan (modul) dalam kesatuan program yang lebih luas, (6) peranan guru di 

dalam proses belajar mengajar, (7) kegiatan-kegiatan belajar yang harus dilakukan 

dan dihayati siswa secara berurutan, (8) lembaran-lembaran kerja yang harus diisi 

siswa (Prastowo 2011:105).  

http://www.diknas.go.id/
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Modul merupakan bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis, 

didalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain 

untuk membantu siswa menguasai tujuan belajar yang spesifik (Daryanto 2013:9). 

Berdasarkan pendapat Nasution (2010:205) modul dapat dirumuskan 

sebagai suatu unit lengkap yang berdiri sendiri dan terdiri dari rangkaian kegiatan 

belajar yang disusun untuk membantu siswa mencapai tujuan yang telah 

dirumuskan secara khusus dan juga jelas. Dari berbagai uraian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa modul merupakan jenis bahan ajar yang disusun berdasarkan 

tujuan instruksional, berisi materi tertentu serta lembar kerja, dan digunakan siswa 

untuk belajar secara mandiri tanpa membutuhkan guru maupun fasilitator. 

Berbagai uraian tersebut memberikan pengertian bahwa modul merupakan 

bagian dari bahan ajar cetak yang dapat dipelajari siswa, berisi materi pelajaran, 

tujuan dan evaluasi dengan atau tanpa bimbingan guru. 

 

2.2.4. Fungsi dan tujuan modul. 

Fungsi modul yaitu; (1) bahan ajar mandiri, maksudnya, penggunaan 

modul dalam proses pembelajaran berfungsi meningkatkan kemampuan siswa 

untuk belajar sendiri tanpa tergantung kepada kehadiran guru, (2) pengganti 

fungsi guru, maksudnya, modul sebagai bahan ajar yang harus mampu 

menjelaskan materi pembelajaran dengan baik dan mudah dipahami oleh siswa 

sesuai tingkat pengetahuan dan usia mereka. Sementara, fungsi penjelas sesuatu 

tersebut juga melekat pada guru. Maka dari itu, penggunaan modul dapat 

berfungsi sebagai pengganti fungsi atau peran guru, (3) sebagai alat evaluasi, 
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maksudnya, dengan modul, siswa dituntut untuk dapat mengukur dan menilai 

sendiri tingkat penguasaannya terhadap materi yang telah dipelajari, (4) sebagai 

bahan rujukan bagi siswa, maksudnya, karena modul mengandung berbagai 

materi yang harus dipelajari oleh siswa, maka modul juga memilih fungsi sebagai 

bahan rujukan bagi siswa (Prastowo 2011:107). 

Tujuan penyusunan modul adalah (1) agar siswa dapat belajar secara 

mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru (yang minimal), (2) agar peran guru 

tidak terlalu dominan dan otoriter dalam kegiatan pembelajaran, (3) melatih 

kejujuran siswa, (4) mengakomodasi berbagai tingkat dan kecepatan belajar 

siswa, (5) agar siswa mampu mengukur sendiri tingkat penguasaan materi yang 

telah dipelajari (Prastowo 2011:108-109). 

Menurut Nasution (2010:205) tujuan dari pengajaran melalui modul yang 

pertama adalah dapat membuka kesempatan bagi siswa untuk belajar sesuai 

dengan kecepatan masing-masing, yang kedua pengajaran melalui modul juga 

memberi kesempatan kepada siswa untuk dapat belajar sesuai dengan caranya 

sendiri-sendiri, karena mereka bisa menggunakan berbagai teknik yang berbeda 

untuk menyelesaikan masalah. 

Tujuan modul menurut Diknas (2008) adalah: (1) memperjelas dan 

mempermudah penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbal, (2) mengatasi 

keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera, baik siswa atau guru, (3) dapat 

digunakan secara tepat dan bervariasi, yaitu: a) meningkatkan motivasi dan gairah 

belajar bagi siswa atau guru, b) mengembangkan kemampuan siswa dalam 

berinteraksi langsung dengan lingkungan dan sumber belajar lainnya, c) 
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memungkinkan siswa untuk belajar mandiri sesuai kemampuan dan minatnya, dan 

d) memungkinkan siswa atau guru dapat mengukur atau mengevaluasi sendiri 

hasil belajarnya (www.diknas.go.id, diunduh tanggal 02 November 2013). 

Berbagai uraian di atas menjelaskan fungsi umum modul yaitu sebagai 

bahan ajar siswa yang disusun sebagai pengganti guru dengan tujuan agar siswa 

dapat mempelajari materi yang diberikan secara mandiri. 

 

2.2.5. Karakteristik dan desain modul 

Modul memiliki karakteristik dan desain tertentu yang menunjukkan 

bahwa bahan ajar tersebut merupakan bentuk modul. Modul minimal memuat 

tujuan pembelajaran, materi/substansi belajar, dan evaluasi. Modul berfungsi 

sebagai sarana belajar yang bersifat mandiri, sehingga siswa dapat belajar sesuai 

dengan kecepatan masing-masing (Daryanto 2013:9). 

2.2.5.1. Karakteristik modul 

Guna menghasilkan modul yang mampu meningkatkan motivasi belajar, 

pengembangan modul harus memperhatikan karakteristik yang diperlukan sebagai 

modul.  

Karakteristik modul berdasarkan kurikulum KTSP (Daryanto 2013:9) 

adalah sebagai berikut: Pertama, Self instruction yang merupakan karakteristik 

penting dalam modul, dengan karakter tersebut memungkinkan seseorang belajar 

secara mandiri dan tidak tergantung pada pihak lain, untuk memenuhi karakter 

self instruction, maka modul dantaranya harus memiliki hal-hal berikut, (a) 

memuat tujuan pembelajaran yang jelas, dan dapat menggambarkan pencapaian 

http://www.diknas.go.id/
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Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar, (b) memuat materi pembelajaran 

yang dikemas dalam unit-unit kegiatan yang kecil/spesifik, sehingga memudahkan 

dipelajari secara tuntas, (c) tersedia contoh dan ilustrasi yang mendukung 

kejelasan pemaparan materi pembelajaran, (d) terdapat soal-soal latihan, tugas dan 

sejenisnya yang memungkinkan untuk mengukur penguasaan siswa, (e) 

kontekstual, yaitu materi yang disajikan terkait dengan suasana, tugas atau 

konteks kegiatan dan lingkungan siswa, (f) menggunakan bahasa yang sederhana 

dan komunikatif, (g) terdapat rangkuman materi pembelajaran, (h) terdapat 

instrumen penilaian, yang memungkinkan siswa melakukan penilaian mandiri 

(self assessment), (i) terdapat umpan balik atas penilaian siswa, sehingga siswa 

mengetahui tingkat penguasaan materi, (j) terdapat informasi tentang rujukan/ 

pengayaan/referensi yang mendukung materi pembelajaran dimaksud. 

Kedua, Self Contained, Modul dikatakan self contained bila seluruh materi 

pembelajaran yang dibutuhkan termuat dalam modul tersebut. Tujuan dari konsep 

ini adalah memberikan kesempatan siswa mempelajari materi pembelajaran secara 

tuntas, karena materi belajar dikemas kedalam satu kesatuan yang utuh. Jika harus 

dilakukan pembagian atau pemisahan materi dari satu standar 

kompetensi/kompetensi dasar, harus dilakukan dengan hati-hati dan 

memperhatikan keluasan standar kompetensi/kompetensi dasar yang harus 

dikuasai oleh siswa. 

Ketiga, berdiri sendiri (stand alone). Stand alone atau berdiri sendiri 

merupakan karakteristik modul yang tidak tergantung pada bahan ajar/media lain, 

atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar/media lain. Dengan 
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menggunakan modul, siswa tidak perlu bahan ajar yang lain untuk mempelajari 

dan atau mengerjakan tugas pada modul tersebut. Jika siswa masih menggunakan 

dan bergantung pada bahan ajar lain selain modul yang digunakan, maka bahan 

ajar tersebut tidak dikategorikan sebagai modul yang berdiri sendiri. 

Selanjutnya yaitu adaptif. Modul hendaknya memiliki daya adaptasi yang 

tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Dikatakan adaptif jika modul 

tersebut dapat menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

serta fleksibel/luwes digunakan di berbagai perangkat keras (hardware). 

Terakhir yaitu bersahabat/akrab (user friendly). Modul hendaknya juga 

memenuhi kaidah user friendly atau bersahabat/akrab dengan pemakainya. Setiap 

instruksi dan paparan informasi yang tampil bersifat membantu dan bersahabat 

dengan pemakainya, termasuk kemudahan pemakai dalam merespon dan 

mengakses sesuai dengan keinginan. Penggunaan bahasa yang sederhana, mudah 

dimengerti, serta menggunakan istilah yang umum digunakan, merupakan salah 

satu bentuk user friendly. 

Terdapat berbagai karakteristik modul seperti uraian  di atas yaitu self 

instruction, self contained, stand alone, adaptif, dan user friendly yang menjadi 

ciri khas modul sebagai jenis dari bahan ajar. 

2.2.5.2. Desain modul 

Langkah awal yang perlu dilakukan dalam pengembangan suatu modul 

adalah menetapkan desain atau rancangannya. Desain menurut Oemar Hamalik 

(1993) adalah suatu petunjuk yang memberi dasar, arah, tujuan dan teknik yang 

ditempuh dalam memulai dan melaksanakan suatu kegiatan. Kedudukan desain 
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dalam pengembangan modul adalah sebagai salah satu dari komponen prinsip 

pengembangan yang mendasari dan memberi arah teknik dan tahapan penyusunan 

modul (Daryanto 2013:11). 

Penyusunan modul menurut Daryanto (2013:19) dapat dilakukan dengan 

langkah sebagai berikut; (1) menetapkan kerangka bahan yang akan disusun, (2) 

menetapkan tujuan akhir (performance objective), yaitu kemampuan yang harus 

dicapai siswa setelah selesai mempelajari suatu modul, (3) menetapkan tujuan 

antara (enable objective), yaitu kemampuan spesifik yang menunjang tujuan 

akhir, (4) menetapkan sistem (skema/ketentuan, metoda dan perangkat) evaluasi, 

(5) menetapkan garis-garis besar atau outline substansi atau materi untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu komponen-komponen: kompetensi 

(SK-KD), deskripsi singkat, estimasi waktu dan sumber pustaka, (6) 

materi/substansi yang ada dalam modul berupa konsep/prinsip-prinsip, fakta 

penting yang terkait langsung dan mendukung untuk pencapaian kompetensi dan 

harus dikuasai siswa, (7) tugas, soal, dan atau praktik/latihan yang harus 

dikerjakan atau diselesaikan oleh siswa, (8) evaluasi atau penilaian yang berfungsi 

untuk mengukur kemampuan siswa dalam menguasai modul, (9) kunci jawaban 

dari soal, latihan dan atau tugas. 

Penulisan modul menurut Daryanto (2013:13) terdiri atas; (1) halaman 

sampul yang berisi antara lain: label kode modul, label milik negara, 

bidang/program studi keahlian dan kompetensi keahlian, judul modul, gambar 

ilustrasi (mewakili kegiatan yang dilaksanakan pada pembahasan modul), tulisan 

lembaga seperti Departemen Pendidikan Nasional, Dirjen Manajemen Pendidikan 



24 
 

 
 

Dasar dan Menengah, tahun modul disusun, (2) kata pengantar, memuat informasi 

tentang peran modul dalam  proses pembelajaran, (3) daftar isi, memuat kerangka 

(outline) modul dan dilengkapi dengan nomor halaman, (4) peta kedudukan 

modul, diagram yang menunjukkan kedudukan modul dalam keseluruhan 

program pembelajaran (sesuai dengan diagram pencapaian kompetensi yang 

termuat dalam KTSP), (5) glosarium, memuat penjelasan tentang arti dari setiap 

istilah, kata-kata sulit dan asing yang digunakan dan disusun menurut urutan abjad 

(alphabetis). 

Uraian di atas menjelaskan kerangka modul bagian depan, kemudian 

disusul dengan pendahuluan modul yang terdiri atas; (1) Standar kompetensi yang 

akan dipelajari pada modul, (2) deskripsi, yaitu penjelasan singkat tentang nama 

dan ruang lingkup isi modul, kaitan modul dengan modul lainnya, hasil belajar 

yang akan dicapai setelah menyelesaikan modul, serta manfaat kompetensi 

tersebut dalam proses pembelajaran dan kehidupan secara umum, (3) waktu, yaitu 

jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menguasai kompetensi yang menjadi target 

belajar, (4) prasyarat, yaitu kemampuan awal yang dipersyaratkan untuk 

mempelajari modul tersebut, baik berdasarkan bukti penguasaan modul lain 

maupun dengan menyebut kemampuan spesifik yang diperlukan, (5) petunjuk 

penggunaan modul yang memuat panduan tata cara menggunakan modul, yaitu 

langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mempelajari modul secara benar, 

dan perlengkapan, seperti sarana/prasarana/ fasilitas yang harus dipersiapkan 

sesuai dengan kebutuhan belajar , (6) tujuan akhir, yaitu pernyataan tujuan akhir 

(performance objective) yang hendak dicapai peserta didik setelah menyelesaikan 
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suatu modul, (7) cek penguasaan Standar Kompetensi yang berisi tentang daftar 

pertanyaan yang akan mengukur penguasaan awal  kompetensi siswa, terhadap 

kompetensi yang akan dipelajari pada modul ini. 

Selanjutnya yaitu materi pembelajaran yang disajikan dalam modul, terdiri 

atas; (1) tujuan, memuat kemampuan yang harus dikuasai untuk satu kesatuan 

kegiatan belajar, rumusan tujuan kegiatan belajar relatif tidak terikat dan tidak 

terlalu rinci, (2) materi yang berisi uraian pengetahuan/ konsep/ prinsip tentang 

kompetensi yang sedang dipelajari, (3) rangkuman yang berisi ringkasan 

pengetahuan / konsep / prinsip yang terdapat pada uraian materi, (4) tugas yang 

berisi instruksi tugas yang bertujuan untuk penguatan pemahaman terhadap 

konsep/ pengetahuan/prinsip-prinsip penting berkaitan dengan materi yang 

disajikan dalam modul. 

Selanjutnya penutup yang terdiri atas; (1) evaluasi, teknik evaluasi harus 

disesuaikan dengan ranah (domain) yang dinilai, serta mengacu pada indikator 

keberhasilan, (2) kunci jawaban yang berisi jawaban pertanyaan dari tes yang 

diberikan pada setiap kegiatan pembelajaran dan evaluasi pencapaian kompetensi, 

dilengkapi dengan kritria penilaian pada setiap item tes, (3) daftar pustaka, yaitu 

semua referensi/pustaka yang digunakan sebagai acuan pada saat penyusunan 

modul. 

Struktur modul menurut Surahman (2010) yaitu; (a) judul modul, berisi 

tentang nama modul, (b) petunjuk umum, memuat penjelasan tentang langkah-

langkah yang akan ditempuh dalam pembelajaran meliputi kompetensi dasar, 

pokok bahasan, indikator pencapaian, referensi, strategi pembelajaran, lembar 
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kegiatan pembelajaran, petunjuk, dan evaluasi, (c) materi modul, berisi penjelasan 

secara rinci materi dalam pembelajaran, (d) evaluasi, yang berfungsi untuk 

mengukur kemampuan siswa (Prastowo 2012:113). 

 Menurut Vembriarto (Prastowo 2012:114), unsur-unsur modul yang 

sedang dikembangkan di Indonesia meliputi tujuh unsur sebagai berikut; (a) 

rumusan tujuan pengajaran yang eksplisit dan spesifik, (b) petunjuk untuk guru, 

(c) lembar kegiatan siswa/materi pelajaran, (d) lembar kerja siswa, (e) kunci 

lembar kerja, (f) lembar evaluasi, (g) kunci lembar evaluasi. 

Modul perlu dirancang dan dikembangkan dengan memperhatikan 

beberapa elemen yang mensyaratkannya, untuk menghasilkan modul 

pembelajaran yang mampu memerankan fungsi dan perannya dalam pembelajaran 

yang efektif, elemen tersebut yaitu format, organisasi, daya tarik, ukuran huruf, 

ruang, dan konsistensi (Daryanto 2013:13). 

Format modul yang dimaksudkan yaitu; (a) menggunakan format kolom 

yang proporsional, penggunaan kolom tunggal atau multi harus sesuai dengan 

bentuk dan ukuran kertas yang digunakan, (b) menggunakan format kertas yang 

tepat, penggunaan format kertas secara vertikal atau horizontal harus 

memperhatikan tata letak dan format, pengetikan, (c) menggunakan tanda-tanda 

atau icon yang mudah ditangkap dan bertujuan untuk menekankan pada hal-hal 

yang dianggap penting, tanda dapat berupa gambar, cetak tebal, cetak miring, atau 

lainnya (Daryanto 2013:13). 

Modul yang inovatif dibuat dengan empat alternatif tampilan yang bisa 

menjadi pilihan, sebagaimana disarankan Rowntree berikut; (a) menggunakan list 
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atau simbol-simbol dan sebagainya, (b) menggunakan box yaitu memasukkan 

materi-materi penting ke dalam kotak sebagai penekanan, (c) menebalkan kata-

kata yang penting, (d) menggunakan tulisan yang dicetak miring atau dengan font 

yang berbeda (Prastowo 2012:140). 

Organisasi yang dimaksudkan yaitu; (a) menampilkan peta/bagan yang 

menggambarkan cakupan materi yang akan dibahas dalam modul, (b) 

mengorganisasikan isi materi pembelajaran dengan urutan dan susunan yang 

sistematis, sehingga memudahkan siswa dalam memahami materi pembelajaran, 

(c) menyusun dan menempatkan naskah, gambar, dan ilustrasi sedemikian rupa 

sehingga informasi mudah dimengerti oleh siswa, (d) mengorganisasikan antar 

bab, antar unit dan antar paragraf dengan susunan dan alur yang memudahkan 

siswa dalam memahami materi, (e) mengorganisasikan antar judul, subjudul dan 

uraian yang mudah diikuti siswa (Daryanto 2013:14).  

Materi pembelajaran harus terorganisasi dengan baik, dalam arti membuat 

materi pembelajaran yang terdapat dalam bahan ajar tersusun secara sistematis. 

Secara umum pengorganisasian antara  isi materi dan ilustrasinya (misalkan 

gambar, foto, peta, dan lainnya), antara paragraf yang satu dengan lainnya, antara 

judul dengan sub judul beserta uraiannya, ditujukan bagi kemudahan siswa untuk 

dapat belajar secara mandiri (Widodo 2008:53). 

 Daya tarik dalam modul dapat ditempatkan dalam beberapa bagian, 

seperti; (a) bagian sampul depan, dengan mengkombinasikan warna, gambar 

(ilustrasi), bentuk, dan ukuran huruf yang serasi, (b) bagian isi modul dengan 

menempatkan rangsangan-rangsangan berupa gambar atau ilustrasi, pencetakan 
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huruf tebal, miring, garis bawah, atau warna, (c) tugas dan latihan dikemas 

sedemikian rupa sehingga menarik (Daryanto 2013:14). 

Daya tarik siswa terhadap bahan ajar kadang-kadang lebih banyak dari 

bagian sampul, sehingga diharapkan sampul diberikan gambar, kombinasi warna, 

dan ukuran huruf yang serasi. Apabila siswa sudah mulai membaca atau 

menggunakan bahan ajar tersebut, maka untuk mempertahankan ketertarikan atau 

untuk meningkatkan motivasi siswa, perlu diberikan gambar atau ilustrasi, bahkan 

bahan ajar yang berupa buku dapat dilengkapi dengan bahan multimedia 

(misalkan CD dan lainnya) sebagai bahan komponen dari bahan ajar yang 

diberikan. Selain itu dalam bahan ajar juga dapat diberikan tugas dan latihan yang 

dikemas sehingga siswa tidak merasa bosan menggunakan bahan ajar tersebut 

(Widodo 2008:53). Variasi format dapat memanfaatkan tampilan fisik, misalnya 

dengan memberikan ilustrasi serta menggunakan jenis dan ukuran font yang 

berbeda (Prastowo 2012:139). 

Bentuk dan ukuran huruf yang digunakan dalam modul yaitu; (a) 

menggunakan bentuk dan ukuran huruf yang mudah dibaca sesuai dengan 

karakteristik umum siswa, (b) menggunakan perbandingan huruf yang 

proporsional antar judul, sub judul, dan isi naskah, (c) menghindari penggunaan 

huruf kapital untuk seluruh teks (Daryanto 2013:14). 

Pemilihan bentuk huruf dan ukuran huruf hendaknya mempertimbangkan 

kemudahan bagi siswa untuk membacanya sesuai dengan karakteristik siswa. Hal 

ini dilakukan untuk meningkatkan daya tarik terhadap bahan ajar tersebut 

(Widodo 2008:52). 
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Selanjutnya yaitu ruang, yang dimaksudkan adalah menggunakan spasi 

atau ruang kosong tanpa naskah atau gambar untuk menambah kontras 

penampilan modul. Spasi kosong dapat berfungsi untuk menambahkan catatan 

penting dan memberikan kesempatan jeda kepada siswa, penempatan ruang 

kosong tersebut dapat dilakukan di beberapa tempat, seperti; (a) ruang sekitar 

judul bab dan sub bab, (b) batas tepi (marjin), (c) spasi antar kolom, (d) 

pergantian antar paragraf, (e) pergantian antar bab atau bagian (Daryanto 

2013:14). 

Konsistensi harus dipenuhi dalam hal bentuk dan huruf dari setiap 

halaman. Disarankan untuk tidak menggunakan terlalu banyak variasi dalam 

bentuk dan ukuran huruf. Kerapian dalam setiap halaman terlihat pada jarak spasi 

yang konsisten, misalnya antara judul dengan isi (baris pertama), atau judul 

dengan sub-judul, dan seterusnya (Widodo 2008:52). 

Konsistensi yang dimaksudkan yaitu; (a) menggunakan bentuk dan huruf 

secara konsisten dari halaman ke halaman, dan mengusahakan agar tidak 

menggabungkan beberapa cetakan dengan bentuk dan ukuran huruf yang banyak 

variasi, (b) menggunakan jarak spasi yang konsisten, (c) menggunakan tata letak 

pengetikan yang konsisten, baik pola pengetikan maupun margin (Daryanto 

2013:14). Penempatan tabel, gambar, dan diagram harus diatur secara konsisten 

(Prastowo 2012:163). 

Berbagai uraian tentang desain modul di atas menjelaskan bahwa modul 

yang menarik dilihat berdasarkan format desain modul, pengorganisasian isi 
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modul, daya tarik yang ditampilkan dalam modul, ruang dalam isi modul, dan 

konsistensi penyajian materi dalam modul. 

 

2.2.6. Evaluasi dan revisi bahan ajar cetak berdasarkan kurikulum KTSP 

Departemen Pendidikan Nasional (www.diknas.go.id, diunduh pada 02 

November 2013) menetapkan beberapa kriteria evaluasi buku ajar yang memenuhi 

syarat kelayakan, yang meliputi empat komponen yaitu: 

(1) Aspek kelayakan isi 

Kelayakan isi dalam menilai kriteria kualitas penulisan buku ajar cetak 

meliputi beberapa komponen yaitu; (a) kesesuaian dengan SK dan KD, (b) 

kesesuaian dengan perkembangan siswa, (c) kesesuaian dengan kebutuhan bahan 

ajar, (d) kebenaran substansi materi pembelajaran, (e) manfaat untuk penambahan 

wawasan, (f) kesesuaian dengan nilai moral dan nilai- nilai. 

(2) Aspek kelayakan penyajian 

Kelayakan penyajian dalam menilai kriteria kualitas penulisan buku ajar 

cetak meliputi beberapa komponen yaitu; (a) kejelasan tujuan (indikator) yang 

ingin dicapai, (b) urutan sajian, (c) pemberian motivasi, daya tarik, (d) interaksi 

(pemberian stimulus dan respon), (e) kelengkapan informasi. 

(3) Aspek kelayakan bahasa 

Kelayakan bahasa dalam menilai kriteria kualitas penulisan buku ajar 

cetak meliputi beberapa komponen yaitu; (a) keterbacaan, (b) kejelasan informasi, 

(c) kesesuaian dengan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar, (d) 

pemanfaatan bahasa secara efektif dan efisien (jelas dan singkat). 

http://www.diknas.go.id/
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(4) Aspek kelayakan kegrafikan 

Kelayakan kegrafikan dalam menilai kriteria kualitas penulisan buku ajar 

cetak meliputi beberapa komponen yaitu; (a) penggunaan font, jenis dan ukuran, 

(b) lay out atau tata letak, (c) ilustrasi, gambar, foto, (d) desain. 

Berdasarkan uraian tersebut penilaian bahan ajar yang salah satunya 

berupa modul berlandaskan empat aspek kelayakan yaitu isi, penyajian, bahasa, 

serta kegrafikan, dan mempertimbangkan dari segi tema yang diambil yaitu 

tentang materi tarakib atau qawa’id. Empat aspek tersebut digunakan dalam 

proses evaluasi bahan ajar yang dihasilkan sebagai dasar dalam memperbaiki 

bahan ajar tersebut. 

 

2.2.7. Langkah-langkah pengembangan bahan ajar dan penyusunan modul 

Menurut Lestari (2013:3) ada beberapa hal yang harus diperhatikan 

dalam pembuatan bahan ajar yang mampu membuat siswa untuk belajar mandiri 

dan memperoleh ketuntasan dalam proses pembelajaran sebagai berikut: 1) 

memberikan contoh-contoh dan ilustrasi yang menarik dalam rangka 

mendukung pemaparan materi pembelajaran; 2) memberikan kemungkinan bagi 

siswa untuk memberikan umpan balik atau mengukur penguasaannya terhadap 

materi yang diberikan dengan memberikan soal-soal latihan, tugas, dan 

sejenisnya; 3) kontekstual, yaitu materi yang disajikan terkait dengan suasana 

atau konteks tugas dan lingkungan siswa; 4) bahasa yang digunakan cukup 

sederhana, karena siswa hanya berhadapan dengan bahan ajar ketika belajar 

secara mandiri. 
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Prosedur penyusunan modul menurut Diknas (www.diknas.go.id, 

diunduh tanggal 02 November 2013), adalah sebagai berikut: 

Gambar 2.1. Bagan prosedur penyusunan modul 

 

Modul disusun berdasarkan kompetensi lulusan siswa, yaitu kemampuan 

yang akan dikuasai siswa stelah mempelajari modul tersebut, kompetensi tersebut 

mencakup di dalamnya yaitu KD, indikator, materi pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, dan acuan penelitian yang dari keseluruhannya membutuhkan 

referensi dan sumber bahan dalam penyusunannya. Kompetensi tersebut 

mendasari perumusan judul modul dan menentukan pemilihan judul modul yang 

tepat. 

 

 

 

 

 

http://www.diknas.go.id/
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Gambar 2.2. Bagan prosedur penyusunan modul 

 

Judul modul yang telah ditentukan kemudian digunakan sebagai rujukan 

dalam mengidentifikasi KD aspek materi pembelajaran dan indikator serta 

penilaiannya, untuk kemudian dijadikan rujukan dalam menyusun draft modul 

yang juga berdasarkan referensi dan sumber bahan lainnya, termasuk di dalamnya 

format penulisan modul. 

Gambar 2.3. Bagan prosedur penyusunan modul 
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Draft modul yang telah disusun divalidasi oleh validator melalui instrumen 

validasi yang berisi penilaian terhadap draft modul tersebut. Selanjutnya, 

dilakukan revisi terhadap draft modul yang telah divalidasi kemudian menjadi 

sebuah modul yang siap dimanfaatkan dalam pembelajaran. 

Menurut Prastowo (2011:118) dalam menyusun sebuah modul, ada empat 

tahapan yang harus dilalui, yaitu (1) analisis kurikulum, bertujuan untuk 

menentukan materi-materi mana yang memerlukan bahan ajar, (2) menentukan 

judul modul, dalam menentukan judul modul harus mengacu pada kompetensi-

kompetensi dasar tau materi pokok yang ada dalam kurikulum, (3) pemberian 

kode modul, (4) penulisan modul. 

Terdapat lima hal penting yang sebaiknya digunakan dalam proses 

penulisan modul, yaitu: (1) perumusan Kompetensi Dasar yang harus dikuasai, (2) 

penentuan alat evaluasi atau penilaian, (3) penyusunan materi, (4) urutan 

pengajaran, (5) struktur bahan ajar (Prastowo 2011:120). 

Berdasarkan uraian di atas penyusunan modul dapat dilakukan dengan 

merumuskan judul berdasarkan SK dan KD, kemuduan merumuskan isi modul 

beserta evaluasi di dalamnya. Desaian awal modul tersebut kemudian divalidasi 

oleh ahli kemudian direvisi sehingga menjadi modul yang efektif digunakan 

dalam pembelajaran. 

 

2.2.8. Tarakib 

Kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani sun dan tattein yang berarti 

‘menempatkan’. Secara etimologis kata tersebut berarti ‘menempatkan bersama-
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sama kata-kata menjadi kelompok kata atau kalimat’ (Irawati 2013:119). 

Pengertian sintaksis dalam kamus bahasa Indonesia adalah (1) pengaturan dan 

hubungan kata dengan kata atau dengan satuan lain yang lebih besar; (2) cabang 

linguistik tentang susunan kalimat dan bagiannya; ilmu tata kalimat (Sugiono 

dalam Kuswardono 2013:1). Sintaksis dalam bahasa Arab berarti ilmu yang  

membahas posisi kata dalam kalimat dan relasi antarkata dalam kalimat (Umar. 

dalam Kuswardono 2013:1). Sebagai sebuah istilah dalam linguistik, sintaksis 

merupakan sebuah disiplin ilmu bahasa yang mengkaji (1) sistem aturan 

kombinasi kata dengan kata lainnya; (2) relasi antarkata; dan (3) satuan-satuan 

yang lebih besar dari kata meliputi satuan yang disebut frasa, klausa, kalimat, 

dan wacana (Kuswardono 2013: 1). 

Menurut Ramlan (dalam Asrori 2004:25) sintaksis adalah bagian dari tata 

bahasa yang mengkaji struktur frasa dan kalimat. Hal ini selaras dengan yang 

dikemukakan Bloch dab Trager (1986) bahwa sintaksis adalah analisis mengenai 

konstruksi-konstruksi yang hanya mengikutsertakan bentuk-bentuk bebas. Dari 

berbagai pernyataan tersebut dapat dikemukakan bahwa sintaksis mengkaji 

hubungan antarkata dalam suatu konstruksi (Asrori 2004:25). 

Menurut El Dahdah (dalam Kuswardono 2013:2) sintaksis dalam bahasa 

Arab disepadankan dengan istilah al nachw (النحو). Sebuah istilah yang dipakai 

dalam kajian bahasa Arab, mendefinisikan nachw sebagai sebuah disiplin ilmu 

yang mengkaji tentang kata yang telah masuk dalam konstruksi yang lebih luas 

(konstruksi sintaksis) atau dalam bahasa Arab disebut tarakib. 
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Tarakib disepadankan dengan Sintaksis dalam tataran linguistik, atau 

dalam bahasa Arab juga dikenal dengan nachwu. Berbagai definisi tersebut 

mengungkapkan bahwa yang dimaksud tarakib merupakan struktur kalimat atau 

tata bahasa dalam bahasa Arab yang mengkaji kedudukan kata atau hubungan 

antar kata dalam kalimat. 

 

2.2.9.  Pembelajaran tarakib 

Menurut Effendy (2009:106), pada dasarnya, kegiatan pengajaran tata 

bahasa terdiri dari dua bagian, (a) pengenalan kaidah-kaidah bahasa, dan  (b) 

pemberian latihan atau drill. Kedua kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan dua 

cara, deduktif atau induktif. 

a. Pengenalan kaidah 

Pengenalan kaidah dapat dilakukan dengan cara deduktif atau induktif. 

Ada dua hal, sekurang-kurangnya, yang perlu dicatat dalam pengenalan kaidah 

ini. Pertama, bahwa yang paling penting dituntut dari siswa bukanlah kemampuan 

menghafalkan kaidah di luar kepala, melainkan kemampuan memahami dan 

memfungsikannya dalam praktik berbahasa. Kedua, tidak semua topik dalam 

tarakib harus diajarkan. Topik-topik tarakib perlu dipilih berdasarkan frekuensi 

pemakaiannya, kesesuaian dengan tingkat atau level pembelajaran, dan hal 

analisis kontrastif (Arab-Indonesia) yang menunjukkan struktur mana yang paling 

sulit bagi pembelajar Indonesia (Effendy 2009:106). 
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1) Cara Deduktif 

Dimulai dengan pemberian kaidah yang harus dipahami dan dihafalkan, 

kemudian diberikan contoh-contoh, setelah itu siswa diberi kesempatan untuk 

melakukan latihan-latihan untuk menerapkan kaidah atau rumus yang telah 

diberikan (Effendy 2009:106). 

Cara tersebut mungkin lebih disenangi oleh sebagian siswa pembelajar 

bahasa yang telah dewasa, karena dalam waktu singkat mereka telah dapat 

mengetahui kaidah-kaidah bahasa, dan dengan daya nalarnya mereka dapat 

mengaplikasikan kaidah-kaidah itu setiap kali diperlukan. Kelemahannya, siswa 

cenderung hanya menghafalkan kaidah dan kurang terlibat dalam proses 

pemahamannya, akibatnya siswa kurang mampu menerapkan kaidah dalam 

praktik bahasa yang sesungguhnya (Effendy 2009:107). 

2) Cara induktif 

Cara induktif dilaksanakan dengan cara, guru pertama-tama menyajikan 

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

siswa dengan bimbingan guru menarik kesimpulan sendiri kaidah-kaidah bahasa 

berdasarkan contoh-contoh tersebut, kemudian siswa diminta membuat contoh-

contoh kalimat buatan mereka sendiri (Effendy 2009:107). 

Dengan cara tersebut, siswa secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan 

pembelajaran, yakni dalam menyimpulkan kaidah-kaidah dan menerapkannya 

dalam kalimat yang mereka susun. Karena penyimpulan ini dilakukan setelah 

siswa mendapat latihan yang cukup, maka pengetahuan tentang kaidah itu benar-

benar berfungsi sebagai penunjang keterampilan berbahasa. Kelemahan dari cara 
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tersebut ialah, banyaknya waktu yang diperlukan untuk memperkenalkan kaidah-

kaidah baru, sehingga pelajar bahasa yang telah dewasa biasanya kurang sabar 

dalam mempelajarinya (Effendy 2009:107). 

Hal yang harus dihindari dalam pengenalan kaidah, baik dengan cara 

deduktif maupun induktif ialah kecenderungan berlama-lama dalam membahas 

kaidah-kaidah tanpa sempat melakukan latihan berbahasa itu sendiri, sehingga 

kegiatan di dalam kelas lebih menyerupai kegiatan analisis bahasa daripada 

kegiatan berbahasa. Akibatnya pengetahuan tentang kaidah-kaidah itu hanya 

tinggal sebagai pengetahuan (Effendy 2009:107). 

b. Latihan / Drill 

Beberapa pendekatan dan metode mutakhir menekankan perlunya 

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

materi maupun cara penyajiannya. Penekanannya bukanlah penguasaan kaidah, 

apalagi sekedar menghafalkan definisinya, melainkan kemampuan membuat 

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

drill-drill pola kalimat. Materi tidak disajikan mengikuti urutan topik-topik dalam 

tarakib namun menurut pola-pola kalimat yang banyak dipakai dalam pemakaian 

bahasa sehari-hari (Effendy 2009:108). 

Ada tiga jenis latihan yang masing-masing bisa berdiri sendiri atau bisa 

merupakan satu urutan yang merupakan kesatuan, yakni : (1) latihan mekanis, (2) 

latihan bermakna, (3) latihan komunikatif (Effendy 2009:108). 

Dengan urutan ini tidak berarti bahwa jenis latihan pertama harus 

diberikan dalam kurun waktu tertentu baru kemudian boleh dilanjutkan dengan 
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jenis latihan kedua dan selanjutnya, ketiga latihan tersebut bisa saja diberikan 

secara berurutan dalam satu jam pelajaran. 

(1) Latihan Mekanis 

Pada dasarnya latihan ini bertujuan untuk menanamkan kebiasaan dengan 

memberikan stimulus untuk mendapatkan respon yang benar. Latiahan-latihan ini 

bisa diberikan secara lisan atau tertulis, dan diintegrasikan dengan latihan 

berbicara dan menulis (Effendy 2009:108). 

Ada bermacam-macam latihan mekanis, diantaranya : 

a) Pengulangan sederhana, misalnya : 

Stimulus : فتح المدرس كتابا 

Respon : فتح المدرس كتابا 

b) Penggantian sederhana, misalnya : 

Stimulus : حامد يحب قميصا ابيض 

Respon : حامد يحب قميصا ابيض   

Stimulus : سروال     

Respon : حامد يحب سروال ابيض   

c) Penggantian berganda, misalnya : 

Stimulus : ركب أحمد دراجته 

Respon : ركب أحمد دراجته 

Stimulus :  سيارة -محمود  

Respon : ركب محمود سيارته 

d) Transformasi, misalnya : 

Stimulus : سافر خالد إلى العاصمة 
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Respon : سافر خالد إلى العاصمة 

Stimulus :   فاطمة 

Respon :  سافرت فاطمة إلى العاصمة 

e) Penggabungan kalimat dengan tambahan ism maushul 

Stimulus :  اشتريت كتابا باألمس –قرأت كتابا  

Respon :  الذي اشتريته باألمسقرأت الكتاب  

(2) Latihan Bermakna 

Jika latihan-latihan mekanis sepenuhnya bersifat manipulatif, karena 

kalimat-kalimat yang diucapkan oleh siswa sama sekali tidak dihubungkan 

dengan konteks atau situasi, maka latihan-latihan bermakna ini walaupun belum 

sepenuhnya bersifat komunikatif, tapi sudah dihubungkan dengan konteks atau 

situasi yang sebenarnya. Oleh karena itu dapat dikatakan sebagai latihan semi-

komunikatif (Effendy 2009:113). 

Pemberian konteks, untuk meninngkatkan latihan manipulatif menjadi 

latihan bermakna atau semi-komunikatif, dapat berupa : 

a) Alat Peraga atau Media Pembelajaran 

Media ini bisa berupa benda-benda alamiah atau gambar-gambar, yang 

dipakai untuk memberikan makna pada kalimat-kalimat yang dilatihkan (Effendy 

2009:113). 

b) Situasi Kelas 

Benda-benda di dalam kelas dapat dimanfaatkan untuk pemberian makna 

(Effendy 2009:117). 
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(3) Latihan Komunikatif 

Latihan ini membutuhkan daya kreasi siswa dan merupakan latihan 

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

apabila guru merasa bahwa siswa telah mendapatkan bahan yang cukup (berupa 

kosa kata, struktur, dan ungkapan komunikatif) yang sesuai dengan situasi dan 

konteks yang ditentukan (Effendy 2009:118). 

Berbagai uraian di atas menjelaskan bahwa pembelajaran tarakib melalui 

dua tahapan yaitu pemberian kaidah-kaidah tata bahasa, kemudian pemberian 

latihan-latihan yang bermacam-macam sebagai penerapan dari kaidah-kaidah 

yang telah diberikan. 

 

2.2.10. Pembelajaran tarakib dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 

(KTSP) 

Kurikulum KTSP merupakan kurikulum yang diterapkan sejak tahun 2006 

di Indonesia, kurikulum ini diterapkan pada setiap jenjang pendidikan di 

Indonesia termasuk pada jenjang SMP dan MTS. Pembelajaran bahasa Arab 

dalam kurikulum KTSP khususnya pembelajaran tarakib selanjutnya dijelaskan 

sebagai berikut: 

2.2.10.1.  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

Menurut pasal 1 ayat 19 Undang-undang Sisdiknas (Hidayat 2013:88) 

kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.  Berdasarkan 



42 
 

 
 

Standar Nasional Pendidikan, Standar Isi dan Standar Kompetensi lulusan mata 

pelajaran bahasa Arab tingkat MTs dengan kurikulum KTSP oleh Departemen 

Agama (2006:1) tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta 

kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan siswa.  Oleh sebab 

itu kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian 

program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. 

Kurikulum KTSP merupakan penyempurnaan dari kurikulum edisi 2004 

atau lebih dikenal dengan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Pasal 1 ayat 

15 Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional 

pendidikan dinyatakan bahwa Kurikulum KTSP adalah kurikulum operasional 

yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan (Hidayat 

2013:88). 

Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan, Standar Isi dan Standar 

Kompetensi lulusan mata pelajaran bahasa Arab tingkat MTs dengan kurikulum 

KTSP oleh Departemen Agama (2006:1) pengembangan Kurikulum KTSP yang 

beragam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian 

tujuan pendidikan nasional.  Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, 

proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, 

pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan.  Dua dari kedelapan standar 

nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi 

Lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam 

mengembangkan Kurikulum. 

 



43 
 

 
 

2.2.10.2.  Mata pelajaran bahasa Arab 

Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan, Standar Isi dan Standar 

Kompetensi lulusan mata pelajaran bahasa Arab tingkat MTs dengan kurikulum 

KTSP oleh Departemen Agama (2006:3) bahasa Arab merupakan mata pelajaran 

yang mengembangkan keterampilan berkomunikasi lisan dan tulisan untuk 

memahami dan mengungkapkan informasi, pikiran, perasaan serta 

mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. 

Mata pelajaran Bahasa Arab berfungsi sebagai alat komunikasi, bahasa 

agama dan ilmu pengetahuan.  Mata pelajaran bahasa Arab merupakan mata 

pelajaran yang berfungsi sebagai alat pengembangan diri siswa dalam bidang 

komunikasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya.  Dengan demikian 

mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi warga negara yang cerdas, 

terampil dan berkepribadian Indonesia serta siap mengambil bagian dalam 

pembangunan nasional (Depag 2006:4). 

Sesuai dengan fungsinya sebagai alat untuk menyampaikan dan menyerap 

gagasan-gagasan, pikiran, pendapat dan perasaan baik secara lisan maupun 

tertulis, maka kurikulum ini dipersiapkan untuk pencapaian keterampilan dasar 

awal berbahasa Arab siswa, dengan didukung unsur-unsur/aspek-aspek 

kebahasaan seperti: istima’/mendengarkan, kalam/berbicara, qira’ah/membaca 

dan kitabah/menulis (Depag 2006:3). 

Area pelajaran utama dari pembelajaran bahasa Arab meliputi empat aspek 

yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Keempat aspek tersebut 

saling berhubungan. Misalnya, keterampilan mendengarkan memberikan 
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konstribusi terhadap perkembangan kemampuan berbicara, dan sebaliknya yang 

pada gilirannya kedua kemampuan tersebut akan diperkuat oleh kemampuan 

membaca peserta didik atau sebalikya. Keterampilan menulis memberikan 

konstribusi pada keterampilan membaca dalam bentuk teks atau dokumentasi dan 

kemampuan mendengar, berbicara dan membaca sangat berpengaruh pada 

keterampilan menulis (Depag 2006:3). 

Aspek mata pelajaran bahasa Arab meliputi hal-hal berikut: Pertama, 

keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis.  

Dengan menyimak siswa  terlatih untuk memahami bahasa Arab lisan.  Bercakap 

adalah mengajarkan keterampilan menggunakan bahasa Arab secara lisan untuk 

mengembangkan kemamapuan mengungkapkan berbagai fungsi komunikasi 

bahasa.  Sedang membaca dapat mengajarkan siswa keterampilan membaca untuk 

mengembangkan kemamapuan memahami isi wacana.  Sementara menulis adalah 

untuk mengembangkan kemampuan menyusun kalimat-kalimat yang benar dalam 

karangan terpimpin (insya’ muwajjah) (Depag 2006:4). 

Kedua, unsur-unsur kebahasaan yang meliputi bentuk kata, kosa kata, 

struktur kalimat. Unsur bahasa yang melahirkan ilmu sharaf dalam tingkatan MTs 

terdiri dari tiga bentuk kata. Pertama, isim  yang meliputi isim isyarah mufrad, 

dhamir mufrad dan jama’, jama; taksir, muannats salim, mudzakkar salim, isim 

tafdil, al-maushul.  Kedua, fi’il yang meliputi fi’il madhi, mudhari’ dan amar 

dengan berbagai tasrifnya, dan wazan-wazan tsulasi mazid dengan tambahan satu 

huruf.  Ketiga, huruf yang meliputi huruf-huruf jar, huruf-huru nashab, macam-

macam lam (lam ta’lil, lam amar, lam taukid, dan lam nafi)).  Sedangkan struktur 
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kalimat pada jenjang MTs meliputi;  fa’il (zhahir dan dhamir baik muttasil 

maupun munfashil), maf’ul bih (zhahir maupun dhamir, mubtada’ (zhahir 

maupun dhamir), khabar mubtada’ (berupa kata kerja, kata benda, kata sifat, 

maupun jar majruf), na’at man’ut, dan idhafah lafzhiyah (Depag 2006:5). 

Untuk jenjang kelas VII MTs dalam mata pelajaran bahasa Arab harus 

memenuhi kompetensi berikut: (1) siswa mampu melafalkan 500 kosa kata (300 

kosa kata lama + 200 kosa kata baru) dan ungkapan bahasa Arab dengan makhraj 

dan intonasi yang baik dan benar (2) siswa mampu membaca dan memahami 

makna kata-kata, makna wacana, dan ungkapan/idiom yang berhubungan dengan 

kehidupan sehari-hari di lingkungan madrasah, rumah, dan yang berhubungan 

dengan aqidah, ibadah, dan akhlaq (3) siswa mampu memahami susunan kalimat 

dengan struktur kalimat yang meliputi bentuk-bentuk mufrad dari isim zhahir, 

isim dhamir, isim isyarah, khabar muqaddam, na’at, an ‘adad (hitungan) 0 – 10, 

serta adawat al-jar (4) siswa mampu menggunakan kata-kata, ungkapan dan 

susunan kalimat yang diajarkan dalam percakapan sederhana (5) siswa mampu 

menyusun kalimat-kalimat Arab dalam insya’ muwajjah dengan kata-kata dan 

struktur kalimat yang diajarkan (Depag 2006:5-6). 

Berdasarkan SK dan KD mata pelajaran bahasa Arab kelas VII MTs 

diuraikan bahwa tarakib diajarkan pada setiap Kompetensi Dasar namun bukan 

inti dari pembelajaran tersebut. Tarakib ditransformasikan pada setiap 

keterampilan berbahasa dengan tema-tema yang telah ditentukan. Pembelajaran 

tarakib sesuai dengan kurikulum KTSP menekankan penerapan langsung dalam 

kalimat-kalimat pada materi pelajaran yang mendukung penguasaan empat 
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keterampilan berbahasa dengan tema-tema tertentu. Tidak ada waktu atau 

Kompetensi Dasar khusus yang membahas tentang struktur kalimat seperti 

diuraikan dalam tabel di atas, seluruh materi tarakib diikut sertakan dalam materi 

keterampilan berbahasa, dengan kata lain pembelajaran struktur kalimat bukanlah 

inti dari pembelajaran bahasa Arab berdasarkan kurikulum KTSP, namun sebagai 

penunjang inti yang mendukung empat keterampilan berbahasa Arab.
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah yang dilakukan untuk 

memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono 2010:3). 

Selanjutnya dijelaskan mengenai metode penelitian yang dilakukan dalam 

penelitian ini sebagai berikut. 

3.1. Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian ini didesain dengan penelitian dan pengembangan atau R&D 

sebagai upaya menemukan solusi atas permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini. Penelitian ini dirancang untuk mengembangkan sebuah produk 

untuk selanjutnya dimanfaatkan untuk mengatasi masalah yang ada berdasarkan 

kebutuhan lapangan. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan desain 

penelitian dan pengembangan (research and development). Metode penelitian dan 

pengembangan atau dalam bahasa Inggrisnya Research and Development adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan 

menguji keefektifan produk tersebut (Sugiyono 2010:407). 

Sukmadinata (2008:164) menyatakan bahwa penelitian dan pengembangan 

merupakan suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu 

produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada, yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Menurut Borg (1979) dewasa ini penggunaan research 
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and development merupakan model penelitian yang banyak digunakan untuk 

pengembangan pendidikan (Sanjaya 2013:130). 

 

3.2.Tahapan Kegiatan Penelitian Research and Development (Penelitian dan 

Pengembangan)  

Langkah-langkah penelitian dan pengembangan menurut Sugiyono 

(2010:409) adalah sebagai berikut: (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan 

data, (3) desain produk, (4) validasi desain, (5)  revisi desain, (6) uji coba produk, 

(7) revisi produk, (8) uji coba pemakaian, (9) revisi produk, (10) produksi masal. 

Tahapan penelitian tersebut divisualisasikan dalam bagan sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Penelitian ini menggunakan langkah-langkah di atas sampai tahapan ke 

enam yaitu uji coba produk pada lapangan terbatas. Enam langkah yang ditempuh 

dalam penelitian ini yaitu potensi dan masalah, pengumpulan data, desain produk, 

validasi desain dan berakhir pada uji lapangan terbatas. 

 

Potensi dan 

Masalah 

Pengumpulan 

data

 

 

Potensi dan 

Masalah 

Desain Produk Validasi 

Desain 

Revisi Desain Ujicoba Produk Revisi Produk Ujicoba 

Pemakaian 

Revisi Produk Produksi 

Masal 
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3.2.1. Potensi dan masalah 

Potensi adalah segala sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki nilai 

tambah (Sugiyono 2010:409). Semua potensi akan berkembang menjadi masalah 

bila kita tidak dapat mendayagunakan potensi-potensi tersebut. Masalah ini dapat 

diatasi dengan R&D dengan cara meneliti sehingga dapat ditemukan suatu model, 

pola, atau sistem penanganan terpadu yang efektif yang dapat digunakan untuk 

mengatasi masalah tersebut (Sugiyono 2010:410). 

Pada tahapan ini peneliti mencari potensi dan masalah yang akan 

dikembangkan menjadi sebuah produk buku ajar melalui pengamatan dan 

wawancara kepada beberapa pihak. Potensi dalam penelitian ini yaitu 

pembelajaran bahasa Arab yang terdapat pada MTs Negeri 1 Semarang beserta 

seluruh perangkat pembelajaran, bahan ajar, media dan metode yang digunakan. 

Potensi-potensi tersebut dapat dikembangkan agar dapat dimanfaatkan sesuai 

dengan perkembangan dan kebutuhan siswa. Potensi tersebut dapat menjadi 

masalah jika tidak berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Masalah yaitu 

penyimpangan antara apa yang terjadi dengan apa yang diharapkan. Timbulnya 

masalah tentu membutuhkan pemecahan masalah atau solusi, solusi tersebut dapat 

diperoleh dengan cara memanfaatkan potensi yang ada.  

Masalah yang diangkat pada penelitian ini yaitu kemampuan siswa kelas 

VII MTs dalam memahami materi struktur kalimat atau tarakib yang ditandai 

dengan masih banyaknya siswa yang memperoleh nilai tidak sesuai dengan 

standar. Hal tersebut dilihat dari nilai beberapa ulangan bahasa Arab pada 

keterampilan membaca dan menulis dengan materi tarakib isim isyaroh mufrad  
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dan dhamir mufrod yaitu dengan nilai antara 35 sampai 70. Permasalahan tersebut 

membutuhkan sebuah solusi, dari permasalahan tersebut dapat diperoleh 

pemecahan dengan mengembangkan salah satu potensi yang ada yaitu buku ajar 

sebagai materi penunjang siswa dalam mempelajari tarakib. 

3.2.2. Pengumpulan data 

Setelah potensi dan masalah dapat ditunjukkan secara faktual dan uptode, 

maka selanjutnya perlu dikumpulkan berbagai informasi yang dapat digunakan 

sebagai bahan untuk perencanaan produk tertentu yang diharapkan dapat 

mengatasi masalah tersebut (Sugiyono 2010:411). Borg dan Gall dalam 

Sukmadinata (2009:164) menyebutkan tahapan awal penelitian dan 

pengembangan yaitu penelitian dan pengumpulan data yang meliputi pengukuran 

kebutuhan, studi literature, penelitian dalam skala kecil, dan pertimbangan 

pertimbangan dari segi nilai. 

Pada tahapan ini yang dilakukan yaitu mengumpulkan data berupa 

informasi tentang materi tarakib yang diajarkan pada kelas VII MTS Negeri 1 

Semarang melalui observasi, wawancara kepada guru dan siswa tentang kesulitan 

siswa dalam mempelajari bahasa Arab khususnya materi tarakib, mengumpulkan 

data tentang kebutuhan guru dan siswa terhadap modul pembelajaran tarakib 

sebagai bahan ajar penunjang pembelajaran tarakib, serta mencari data hasil 

belajar siswa dalam pembelajaran tarakib. Data-data tersebut yang kemudian 

dijadikan sebagai bahan penelitian dan pengembangan dalam mengembangkan 

modul tarakib ini. 
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3.2.3. Desain produk 

Produk yang dihasilkan dalam penelitian research and development 

bermacam-macam. Produk-produk yang dihasilkan melalui penelitian R&D 

dalam bidang pendidikan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas 

pendidikan, yaitu lulusan yang jumlahnya banyak, berkualitas, dan relevan 

dengan kebutuhan. Produk-produk pendidikan misalnya kurikulum yang spesifik 

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

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

kompetensi, penataan ruang manajemen, sistem pembinaan pegawai, sistem 

penggajian dan lain-lain. Hasil akhir dari kegiatan penelitian dan pengembangan 

adalah berupa desain produk baru, yang lengkap dengan spesifikasinya. Desain 

produk harus diwujudkan dalam gambar atau bagan, sehingga dapat digunakan 

sebagai pegangan untuk menilai dan membuatnya (Sugiyono 2010:412). 

Produk yang dihasilkan dalam penelitian ini yaitu modul yang berisi 

materi tarakib sebagai penunjang pembelajaran tarakib yang diajarkan melalui 

buku ajar Ayo Memahami Bahasa Arab 1. Modul tersebut berisi uraian yang 

terdiri atas kaidah-kaidah tata bahasa Arab, contoh-contoh penerapannya, serta 

diikuti dengan latihan-latihan. Materi yang terdapat dalam modul tersebut 

merupakan materi tarakib yang diajarkan pada kelas VII MTs berdasarkan SK 

dan KD kurikulum KTSP, yaitu meliputi bentuk-bentuk mufrad dari isim zhahir, 

isim dhamir, isim isyarah, khabar muqaddam, na’at, an ‘adad (hitungan) 0 – 10, 

serta adawat al-jar. Modul ini merupakan bahan ajar penunjang dengan bahasa 
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yang sederhana dan dirancang agar siswa dapat lebih mudah mengerti materi 

tarakib yang disampaikan oleh guru. 

3.2.4. Validasi desain 

Menurut Sugiyono (2010:414), validasi desain merupakan proses kegiatan 

untuk menilai apakah rancangan produk, dalam hal ini metode mengajar baru 

yang secara rasional akan lebih efektif dari yang lama atau tidak. Dikatakan 

secara rasional, karena validasi di sini masih bersifat penilaian berdasarkan 

pemikiran rasional, belum fakta lapangan. Validasi produk dapat dilakukan 

dengan cara menghadirkan beberapa pakar atau tenaga ahli yang sudah 

berpengalaman untuk menilai produk baru yang dirancang tersebut. Setiap pakar 

diminta untuk menilai desain tersebut, sehingga selanjutnya dapat diketahui 

kelemahan dan kekuatannya. 

Ahli yang menilai produk berupa desain modul tersebut adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1. Daftar ahli validasi desain 

No. Nama Ahli Profesi Bidang Studi Instansi 

1. Maftuh Abdul Aziz, S.Pd.I Guru Bahasa Arab MTs Negeri 1 

Semarang 

2. Abdul Wahab, S.Pd.I Guru Bahasa Arab MTs Negeri 1 

Semarang 

3. Cita Saroya, S.Pd.I Guru Bahasa Arab MTs Negeri 1 

Semarang 

 

bersambung 
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lanjutan 

No. Nama Ahli Profesi Bidang Studi Instansi 

4. Retno Purnama Irawati, 

S.S., M.A 

Dosen Bahasa Arab Universitas 

Negeri 

Semarang 

5. Ahmad Miftahuddin, Lc, 

M.A 

Dosen Bahasa Arab Universitas 

Negeri 

Semarang 

 

Validasi produk yang berupa modul tarakib ini akan dinilai dan divalidasi 

oleh ahli di bidang nachwu Ahmad Miftahuddin, M.A. yaitu dosen program studi 

bahasa Arab Universitas Negeri Semarang, dan dosen yang berpengalaman dalam 

membuat bahan ajar yaitu Retno Purnama Irawati, S.S., M.A., serta praktisi yaitu 

guru mata pelajaran bahasa Arab kelas VII MTs Negeri 1 Semarang yang 

berjumlah tiga orang,. Setiap pakar diminta untuk memberikan penilaian terhadap 

desain modul tersebut, untuk kemudian diketahui kekurangan dan kelemahan 

desain produk tersebut. Validasi desain tersebut dapat dilakukan dengan 

memberikan lembar penilaian kepada para ahli. 

3.2.5. Perbaikan desain 

Setelah desain produk divalidasi melalui diskusi dengan pakar dan para 

ahli lainnya, maka akan dapat diketahui kelemahannya. Kelemahan tersebut 

selanjutnya dicoba untuk dikurangi dengan memperbaiki desain. Peneliti yang 

akan menghasilkan produk tersebut bertugas untuk memperbaiki desain 

(Sugiyono 2010:414). 
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Tahapan ini adalah usaha untuk memperbaiki desain modul yang telah 

dirancang dan sudah dinilai oleh ahli di bidangya. Perbaikan tersebut dilakukan 

setelah menganalisis kelemahan modul tersebut berdasarkan lembar checklist dan 

lembar penilaian ahli yang telah diberikan pada tahapan penelitian sebelumnya. 

Kelemahan modul menurut para ahli tersebut diharapkan menjadi landasan agar 

modul yang akan dihasilkan menjadi lebih baik lagi dilihat dari berbagai aspek. 

3.2.6. Uji coba produk 

Desain produk dalam bidang pendidikan, seperti produk baru dapat 

langsung diuji coba, setelah mendapatkan validasi dan revisi. Uji coba tahap awal 

dilakukan dengan simulasi penggunaan produk baru tersebut. Setelah 

disimulasikan, maka dapat diujicobakan pada kelompok yang terbatas. Pengujian 

dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi apakah produk baru 

tersebut lebih efektif dan efisien dibandingkan produk yang lama atau yang lain 

(Sugiyono 2010:414). Pengujian tersebut dapat dilakukan dengan metode 

eksperimen yaitu membandingkan keadaan sebelum dengan keadaan sesudah 

memakai produk, dalam hal ini terdapat kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol. 

Uji coba produk tersebut yaitu membandingkan pembelajaran tarakib 

sebelum menggunakan modul penunjang dengan pembelajaran sesudah 

menggunakan modul, sedangkan indikator efektivitas penggunaan produk baru 

yaitu kemampuan siswa dalam menjawab soal-soal seputar tarakib sebagai 

realisasi dari pemahaman siswa dalam pembelajaran tarakib. Dengan demikian 

model eksperimen dapat digambarkan sebagai berikut. 
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Desain eksperimen Intact Group Comparison,    nilai tanpa dan    nilai dengan 

treatment (Sugiyono 2010:111). 

 Berdasarkan gambar diatas  dapat diberikan penjelasan sebagai berikut. 

Eksperimen dilakukan dengan membandingkan hasil observasi    dan   . 

   adalah nilai kecepatan kemampuan dalam memahami struktur kalimat bahasa 

Arab, kreativitas dan hasil belajar tanpa menggunakan produk baru, sedangkan 

   adalah nilai kecepatan kemampuan siswa dalam memahami struktur kalimat 

bahasa Arab, kreativitas dan hasil belajar murid setelah diajar dengan produk 

baru. Efektivitas peningkatan kemampuan siswa dalam memahami struktur 

kalimat bahasa Arab dengan produk baru diukur dengan cara membandingkan 

antara nilai    dengan   . Bila nilai    lebih besar dari pada   , maka produk 

baru tersebut efektif digunakan untuk meningkatkan kemampuan siswa 

memahami struktur kalimat  bahasa Arab. 

 Berikut ini diberikan contoh penerapan metode eksperimen (Intact Group 

Comparison) tersebut. Siswa kelas VII MTs Negeri 1 Semarang dikelompokkan 

menjadi 9 kelas diambil dua kelas secara random yaitu kelas VII G sebagai kelas 

eksperimen dan kelas VII I sebagai kelas kontrol. Dua kelas tersebut masing-

masing berisi 34 siswa, diberikan dua cara dalam pembelajaran tarakib yaitu 

dengan menggunakan modul pendamping dan tidak menggunakan modul tersebut, 

kemudian pemahaman siswa dalam pembelajaran tarakib tersebut dibandingkan 

   

 
   

 

X 
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antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Pengujian eksperimen tersebut di 

dalamnya harus ditentukan variabel, hipotesis, dan uji hipotesis. 

3.2.6.1. Hipotesis 

Pada umumnya hipotesis dirumuskan untuk menggambarkan hubungan 

dua variabel akibat (Arikunto 2010:112). Hipotesis dibagi menjadi dua jenis, yaitu 

(a) hipotesis kerja, atau hipotesis alternatif atau disingkat dengan Ha. Hipotesis ini 

menyatakan adanya hubungan antara variabel X dan Y, atau adanya perbedaan 

antara dua kelompok (Arikunto 2010:112). (b) hipotesis nol, atau disingkat 

dengan Ho. Ho menyatakan tidak adanya perbedaan antara dua variabel, atau 

tidak adanya pengaruh variabel X terhadap variabel Y (Arikunto 2010:113). 

Variabel merupakan objek penelitian, atau apa yang menjadi titik 

perhatian dalam suatu penelitian (Arikunto 2010:161). Variabel sebagai objek 

penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu variabel bebas, atau variabel X yaitu 

variabel yang mempengaruhi suatu keadaan, sedangkan variabel terikat atau 

variabel Y, yaitu variabel yang dipengaruhi (Arikunto 2010:162). 

Dalam penelitian ini, dapat dijabarkan sebagai berikut: 

     

 

Dari kedua variabel tersebut ditarik hipotesis sebagai berikut: 

Ha : Modul tarakib dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi 

tarakib. 

Ho : Modul tarakib tidak dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap 

materi tarakib. 

Modul Tarakib 

(Variabel X) 

Pemahaman siswa 

(Variabel Y) 
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3.2.6.2. Uji Hipotesis 

 Untuk membuktikan signifikan perbedaan produk lama dan baru tersebut, 

perlu diuji secara statistik dengan t-tes. Rumus yang digunakan ditujukan pada 

rumus di bawah ini: 

  
           

 
  

 

  
 
  

 

  
    

  
   

  
  
   

 

 

(Sugiyono 2011:122) 

Dimana: 

     : nilai rata-rata kelas eksperimen 

       nilai rata-rata kelas kontrol 

  : simpangan baku kelas kontrol 

  : simpangan baku kelas eksperimen 

  
 
: varians kelas kontrol 

  
 
: varians kelas eksperimen 

 : korelasi antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

 Setelah diperoleh nilai t, kemudian nilai t tersebut dibandingkan dengan 

       untuk mengetahui efektivitas modul tarakib. Pengujian dengan 

menggunakan t-test berkorelasi uji pihak kanan, karena hipotesis alternatif (Ha) 

dinyatakan lebih baik. Nilai         dibandingkan dengan        dengan taraf 

signifikansi ( ) adalah 1% dan derajat kebebasan              yaitu 58 

sehingga nilai        yaitu 2,392. Bila nilai         jatuh pada daerah penerimaan 

Ha atau penolakan Ho maka penggunaan modul dinilai dapat meningkatkan 
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pemahaman siswa dalam memahami tarakib. Uji pihak kanan dapat dilihat 

melalui grafik di bawah ini: 

Daerah penerimaan Ho    Daerah penolakan Ho 

  

         

         2,392 

 Dengan terujinya produk yang berupa modul penunjang tersebut maka 

langkah pengujian lapangan terbatas ini dinyatakan selesai. 

 

3.3. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah benda, hal atau orang tempat data untuk variabel 

melekat, dan yang dipermasalahkan (Arikunto 2005:88). Penelitian ini  

bermaksud memberikan solusi untuk pembelajaran tarakib berupa penunjang 

bahan ajar untuk MTs kelas VII, maka subjek penelitiannya yaitu siswa dan guru 

bahasa Arab kelas VII MTs Negeri 1 Semarang serta para ahli yang memberikan 

penilaian terhadap buku yang akan dihasilkan. 

Siswa yang mengikuti pembelajaran pada tahap uji coba  yaitu dua kelas 

dengan masing-masing kelas berisi  34 siswa, namun karena beberapa siswa tidak 

hadir pada salah satu pembelajaran, maka diambil 30 siswa pada setiap kelasnya 

sebagai subjek pada tahap uji coba agar perbedaan nilai hasil uji coba tidak terlalu 

jauh antara siswa, sehingga total subjek pada uji coba modul yaitu 60 siswa. 
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3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua tipe 

yaitu tes dan non tes. 

3.4.1. Tes 

Tes adalah serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang 

digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan inteligensi, kemampuan 

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

Terdapat berbagai macam jenis tes yang dapat digunakan untuk mengukur 

kemampuan individu atau kelompok, untuk mengumpulkan data dalam penelitian 

ini digunakan tes prestasi atau achievement test. Tes prestasi atau achievement test  

yaitu tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan seseorang setelah 

mempelajari sesuatu (Arikunto 2010:194). 

Penelitian ini mengangkat tentang pembelajaran tarakib yang dipelajari 

oleh siswa kelas VII MTs. Metode tes digunakan untuk mengukur pemahaman 

siswa dalam menyerap materi tarakib serta kemampuannya dalam 

mengaplikasikan dalam kalimat, melalui tes ini akan diberikan lembar soal yang 

terdiri atas beberapa butir soal yang setiap soalnya dapat digunakan untuk 

mengukur suatu variabel. 

 

3.4.2. Non tes 

Teknik non tes merupakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari 

angket atau kuisioner, wawancara, observasi, skala bertingkat, dan dokumentasi 
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(Arikunto 2010:194). Penelitian ini memperoleh data melalui teknik non tes 

melalui empat cara, yaitu dengan angket, wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

3.4.2.1. Angket atau kuisioner 

Angket atau kuisioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari responden (Arikunto 2010:194). Angket yang 

digunakan dalam penelitian ini diberikan kepada siswa dan guru guna 

mengumpulkan informasi tentang pembelajaran tarakib dengan buku ajar yang 

sudah digunakan sebelumnya dan kebutuhan siswa dan guru terhadap buku 

tambahan yang dapat membantu dalam pembelajaran tarakib.  

Angket tersebut berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh 

responden untuk kemudian dianalisis guna mendapatkan data berupa informasi 

yang menjadi landasan dalam mengembangkan produk berupa modul tersebut. 

Responden yang diberikan angket tersebut yaitu guru, siswa, dan para ahli yang 

memberikan penilaian terhadap rancangan produk awal, namun angket yang 

diberikan kepada masing-masing reseponden tersebut berbeda-beda. Angket yang 

diberikan kepada guru dan siswa menggali informasi tentang pembelajaran 

tarakib dan keterbutuhan guru dan siswa akan adanya bahan ajar penunjang 

berupa modul. Berbeda dengan angket sebelumnya, angket yang diberikan kepada 

para ahli berupa checklist dan lembar penilaian untuk menilai rancangan awal 

modul. 

3.4.2.2. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan atau data untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab (Siregar 2010:130). Wawancara dilakukan 
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dengan jenis wawancara terpimpin. Wawancara terpimpin yaitu wawancara yang 

dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sejumlah pertanyaan rinci dan 

terstruktur. Wawancara ini dilakukan dengan guru dan siswa untuk memperoleh 

informasi tentang pembelajaran tarakib yang sudah berlangsung dengan 

menggunakan buku ajar yang ada, serta tanggapan guru dan siswa tentang sebuah 

produk yang berupa modul untuk membantu pembelajaran tarakib. 

3.4.2.3. Observasi 

Observasi atau pengamatan langsung adalah kegiatan pengumpulan data 

dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek 

penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga diperoleh gambaran 

secara jelas tentang objek penelitian tersebut (Siregar 2010:134). Observasi dalam 

penelitian ini dilakukan dengan mengamati pembelajaran tarakib di kelas VII 

MTs Negeri 1 Semarang, serta mengamati buku ajar yang digunakan dalam 

pembelajaran tersebut untuk kemudian dianalisis kekurangan dan kelebihannya 

yang nantinya dijadikan sebagai landasan dalam pembuatan produk baru berupa 

modul yang berisi materi tarakib serupa. 

3.4.2.4. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pengambilan dokumen dalam penelitian. 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen dapat berupa 

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono 

2010:329). Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi untuk memperoleh 

informasi berupa tulisan dan gambar, yaitu dokumen berupa berkas-berkas 

kurikulum, perangkat pembelajaran, daftar nilai dan buku ajar bahasa Arab kelas 
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VII MTs, dan gambar tingkah laku belajar siswa saat mempelajari materi tarakib 

di kelas. 

 

3.5. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih 

baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah 

(Arikunto 2006:160). 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

disesuaikan dengan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data. Dalam 

penelitian ini digunakan teknik tes dan non tes. Teknik tes menggunakan 

instrumen berupa lembar soal latihan tentang materi tarakib yang sudah diajarkan 

kepada siswa. 

Teknik non tes yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa 

cara. Instrumen teknik non tes yang digunakan dalam penelitian ini yaitu,  

(1) Angket yang berupa angket kebutuhan kepada siswa dan guru serta 

checklist penilaian kepada para ahli,  
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Tabel 3.2. Kisi-kisi instrumen penelitian 

No Data Sumber Data Instrumen 

1. Kebutuhan modul untuk 

menunjang pembelajaran 

tarakib bahasa Arab pada 

siswa SMP/MTs kelas 

VII. 

- Guru mata pelajaran 

bahasa Arab. 

Angket kebutuhan 

 

 

- Siswa SMP/MTs kelas 

VII 

Angket kebutuhan 

 

Tabel 3.2. merupakan kisi-kisi instrumen penelitian berupa angket 

kebutuhan yang diberikan kepada guru dan siswa dengan pertanyaan yang 

berbeda yang dijadikan salah satu landasan dalam penyusunan produk. 

Tabel 3.3. Kisi-kisi instrumen penilaian modul 

Indikator Butir Penilaian Kategori Angka 

A. Kesesuaian materi 

yang disajikan 

dengan SK dan 

KD. 

1. Kelengkapan materi   

2. Keluasan materi   

B. Keakuratan 

Materi 

3. Keakuratan konsep dan 

definisi. 

  

4. Keakuratan struktur 

kalimat bahasa Arab. 

  

5. Keakuratan contoh.   

6. Keakuratan soal.   

7. Keakuratan acuan 

pustaka 

  

 



64 
 

 
 

Tabel 3.3. merupakan lembar validasi ahli yang diberikan kepada para ahli 

dalam penilaian produk dan dijadikan dasar revisi produk. Lembar validasi ahli 

tersebut berisi lima aspek penilaian yaitu aspek kelayakan isi, aspek kelayakan 

penyajian, aspek kelayakan bahasa, aspek berdasarkan tema dan aspek kelayakan 

kegrafikan. Setiap aspek tersebut berisi indikatir-indikator penilaian dengan 

rentangan nilai yang telah ditentukan. 

(2) pedoman wawancara yang digunakan dalam wawancara kepada guru 

dan siswa,  

Tabel 3.4. Pedoman wawancara 

No Pertanyaan 

1. Apa kendala siswa dalam mempelajari bahasa Arab? 

2. Apakah tarakib perlu diajarkan dalam mata pelajaran bahasa Arab? 

3. Apa kendala dalam pembelajaran tata bahasa/ tarakib? 

4. Apakah buku ajar yang digunakan cukup sebagai sumber untuk 

mempelajari tarakib? 

5. Perlukah buku tambahan untuk menunjang pembelajaran tarakib? 

 

Pedoman wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada 

guru bahasa Arab tentang pembelajaran bahasa Arab di kelas VII MTs Negeri 1 

Semarang khususnya pada pembelajaran tarakib. 

(3) lembar pedoman observasi yang berupa daftar kegiatan apa saja yang 

mungkin timbul dan akan diamati,  
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Tabel 3.5. Pedoman observasi 

No Aspek yang diamati Ya Tidak 

1.  Beberapa siswa yang kesulitan dalam mempelajari 

tarakib. 

  

2.  Ada buku ajar yang digunakan dalam pembelajaran 

tarakib. 

  

3.  Materi tarakib di dalam buku ajar sesuai dengan SK 

dan KD 

  

4.  Ada sumber lain yang digunakan dalam mempelajari 

tarakib. 

  

 

Pedoman observasi digunakan dalam mengamati aspek-aspek yang perlu 

diamati dalam pembelajaran bahasa Arab khususnya pembelajaran tarakib untuk 

memperoleh data. 

(4) lembar pedoman dokumentasi yang berupa checklist, yaitu daftar 

variabel yang akan dikumpulkan datanya. 

Tabel 3.6. Ceklist dokumentasi 

No Dokumen Ada Tidak 

1. Jadwal mata pelajaran kelas VII   

2 Silabus   

3. RPP keterampilan membaca dan 

menulis 

  

4. Buku ajar bahasa Arab   

5. Daftar nilai harian siswa   

6. Foto kegiatan   
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Ceklis dokumentasi digunakan dalam pengambilan data berupa dokumen-

dokumen yang diperlukan dalam penelitian. 

Selain teknik non tes, dalam penelitian ini juga menggunakan teknik tes 

yang dilakukan untuk menguji produk yang sudah divalidasi. Instrumen teknik tes 

tersebut berupa soal-soal tarakib yang disesuaikan dengan buku ajar, SK, dan KD 

materi tarakib untuk siswa kelas VII. Contoh soalnya adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.7. Kisi-kisi soal uji coba produk 

Pilihlah jawaban yang tepat dari soal berikut ini! 

 .َمْدَرَسٌة َكِبْيَرةٌ .... 

 ِتْلكَ . د َأْنتَ . ج هَذا. ب ذِلكَ  . أ

1. 

 .؟ ِاْسِمْي َخاِلدٌ ..... 

 َهلْ . د َكْيَف َحاُلكَ . ج َأْيَن ُعْنَواُنكَ . ب َماْسُمكَ  . أ

2. 

 .اْلَجِدْيدُ ...... 

 ُكْرِسيٌ . د اْلِكَتابُ . ج َمْكَتبٌ . ب ِكتَابٌ  . أ

3. 

 

 Teknik tes menggunakan tiga jenis soal yang berisi materi tarakib dengan 

20 soal pilihan ganda pada setiap jenisnya. Soal tersebut diberikan pada siswa 

pada tahap uji coba modul dengan tiga kali pembelajaran. 
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3.6.Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih hal penting yang akan 

dipelajari, dan menyimpulkan data tersebut sehingga mudah untuk dipahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono 2010:335) 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang 

diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data 

yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai 

datanya jenuh. Pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi 

data tinggi sekali (Sugiyono 2010:336). 

Menurut Sugiyono (2010:336) analisis data dapat dilakukan dengan 

beberapa cara yaitu analisis sebelum di lapangan, analisis selama di lapangan 

model Miles  and Huberman, dan analisis data selama di lapangan model 

spradley. Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis data sebagai berikut: 

3.6.1. Analisis sebelum di lapangan 

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti 

memasuki lapangan, analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, 

atau data sekunder, namun fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan 

berkembang setelah peneliti masuk ke lapangan (Sugiyono 2010:336). 

Pada tahap analisis ini berdasarkan pengamatan awal saat pembelajaran 

bahasa Arab secara umum ditemukan indikasi kesulitan dalam pembelajaran 
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tarakib siswa MTs, kemudian juga menganalisis materi-materi yang dibutuhkan 

berdasarkan kurikulum yang diterapkan. 

3.6.2. Analisis data selama di lapangan model Spradley 

Spradley (dalam Sugiyono 2010:345) membagi analisis data dalam 

penelitian, berdasarkan tahapan penelitian kualitatif adalah sebagai berikut: 

a. Analisis domain (Domain analysis) 

Analisis domain pada umumnya dilakukan untuk memperoleh gambaran 

yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau obyek 

penelitian, hasilnya berupa gambaran umum tentang obyek yang diteliti, yang 

sebelumnya belum pernah diketahui (Sugiyono 2010:349). 

Analisis domain diperoleh dari pertanyaan yang diajukan kepada guru 

maupun siswa kelas VII melalui wawancara maupun angket seputar pembelajaran 

tarakib yang dilaksanakan di kelas. 

b. Analisis taksonomi (Taxonomic Analysis) 

Analisis taksonomi adalah analisis terhadap keseluruhan data yang 

terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan (Sugiono 2010:356). 

Analisis taksonomi diperoleh setelah tahap pengumpulan data, yaitu melalui 

wawancara, penyebaran angket, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh 

tentang pembelajaran tarakib dan problematikanya, serta keterbutuhan akan 

modul tarakib. 

Angket atau kuisioner yang diisi oleh guru dan siswa pada tahap analisis 

kebutuhan dianalisis dan disajikan dalam bentuk prosentase. Menurut Djiwandono 

dalam Ainin (2006:103) penghitungan prosentase adalah sebagai berikut: 
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P = (Jumlah Jawaban:Jumlah Responden) x 100% 

c. Analisis Komponensial 

Pada analisis komponensial, yang dicari untuk diorganisasikan dalam 

domain bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi justru yang memiliki 

perbedaan atau yang kontras (Sugiyono 2010:359). 

Analisis ini diperoleh pada tahap penyusunan modul, yaitu setelah 

mengetahui potensi dan masalah yang ada dan kemudian mengumpulkan data, 

maka diperoleh data tentang kebutuhan siswa untuk kemudian dijadikan dasar 

untuk menghasilkan produk berupa modul yang berbeda dengan buku ajar 

sebelumnya. Modul tersebut kemudian diujikan kepada para ahli dalam 

bidangnya, untuk mendapatkan validasi dan siap untuk diberikan kepada siswa. 

Lembar validasi yang diberikan kepada ahli mendapatkan nilai dengan 

kategori nilai pada semua aspek penilaian sebagai berikut: 

Tabel 3.8. Daftar Kategori Nilai 

No. Kategori Rentangan Skor 

1. Sangat baik 86-100 

2. Baik 71-85 

3. Cukup 56-70 

4. Kurang 41-55 

 

 Ahli memberikan penilaian berupa angka dan kategori pada indikator yang 

terdapat pada setiap aspek berdasarkan patokan yang dijelaskan pada halaman 

depan lembar validasi ahli. Nilai tersebut kemudian dirata-rata untuk 



70 
 

 
 

mendapatkan nilai akhir pada setiap indikator dan dikelompokkan berdasarkan 

kategorinya. Rata-rata nilai (Siregar 2010:20) dihitung melalui rumus berikut: 

   
   
 

 

dengan keterangan sebagai berikut: 

    = nilai rata-rata 

     = nilai tiap data 

n  = jumlah data 

d. Analisis Tema Budaya 

Analisis tema merupakan upaya mencari benang merah yang 

mengintegrasikan lintas domain yang ada (Faisal dalam Sugiyono 2010:360). 

Setelah ditemukan benang merah dari hasil analisis domain, taksonomi, dan 

komponensial tersebut, maka selanjutnya akan dapat tersusun suatu konstruksi 

bangunan situasi sosial atau obyek penelitian yang sebelumnya tidak jelas menjadi 

jelas (Sugiyono 2010:360). 

Analisis tema dalam penelitian ini diperoleh setelah melakukan uji coba 

produk yaitu dengan melakukan eksperimen terhadap  dua kelas yang berbeda 

yang salah satunya mendapatkan pembelajaran dengan modul tarakib sebagai 

salah satu bahan ajarnya. 

 

3.7. Uji keabsahan data. 

Uji keabsahan data berkaitan dengan validitas dan reliabilitas suatu 

instrumen atau alat ukur yang digunakan dalam sebuah penelitian. Validitas 

merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan 
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data yang dapat dilaporkan oleh peneliti (Sugiyono 2010:363). Sedangkan 

reliabilitas berkaitan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data, suatu data 

dinyatakan reliabel apabila penelitian pada objek yang sama mendapatkan data 

yang konsisten atau sama (Sugiyono 2010:364). 

Untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel dalam penelitian 

kuantitatif yang diuji adalah instrumen penelitian yang digunakan, sedangkan 

dalam penelitian kualitatif yang diuji adalah data yang diperoleh (Sugiyono 

2010:365).  

 

3.7.1. Teknik non tes. 

Data dinyatakan valid dalam penelitian kualitatif apabila tidak ada 

perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi. Uji 

keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas, uji 

transferability, uji dependability, uji confirmability (Sugiyono 2010:367). Dalam 

penelitian ini menggunakan jenis uji kredibilitas, yang terdiri atas perpanjangan 

pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis 

kasus negatif, dan member check. Fokus uji keabsahan data yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan waktu (Sugiyono 2010:372). 

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan teknik. 
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3.7.1.1.Triangulasi sumber 

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang 

dilakukan dengan cara mengecek hasil data dari beberapa sumber (Sugiyono 

2010:373). Triangulasi sumber dalam penelitian ini yaitu melihat data yang 

diperoleh dari guru, siswa dan kenyataan di lapangan melalui data tertulis. 

3.7.1.2. Triangulasi teknik 

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data yang 

dilakukan dengan cara mengecek hasil data berupa hasil wawancara, angket, 

observasi dan dokumentasi (Sugiyono 2010:373). Hasil data tersebut harus 

memperoleh hasil yang sama agar data dinyatakan valid. 

 

3.7.2. Teknik tes 

Instrumen yang digunakan dengan menggunakan teknik tes yaitu soal-soal 

yang diberikan kepada siswa pada tahap eksperimen dapat diuji validitas dan 

reliabilitasnya sebagai berikut. 

3.7.2.1.Validitas 

Validitas instrumen menunjukkan bahwa hasil dari suatu pengukuran 

menggambarkan segi atau aspek yang diukur (Sukmadinata 2008:228). Validitas 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu validitas isi (content validity). Validitas 

isi dari suatu tes hasil belajar yaitu validitas yang diperoleh setelah melakukan 

penganalisisan, penelusuran atau pengujian terhadap isi yang terkandung dalam 

tes hasil belajar tersebut. Validitas isi adalah validitas yang ditilik dari segi isi tes 

itu sendiri sebagai alat pengukur hasil belajar yaitu sejauh mana tes hasil belajar 
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sebagai alat pengukur hasil belajar siswa, isinya telah dapat mewakili secara 

representatif terhadap keseluruhan materi atau bahan pelajaran yang seharusnya 

diteskan (Sudijono 2008:164). Untuk instrumen yang berbentuk tes, pengujian 

validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan 

materi pelajaran yang telah diajarkan (Sugiyono 2010:182). 

3.7.2.2. Reliabilitas 

Terdapat berbagai cara untuk mencari reliabilitas instrumen tes, 

diantaranya yaitu menggunakan rumus Sperman-Brown, Flanagan, K-R 20, K-R 

21, Hoyt, dan dengan rumus Alpha (Arikunto 2010:223). Penelitian ini 

menggunakan uji reliabilitas dengan rumus K-R 21 karena keseluruhan jumlah 

soal yang diberikan setiap soalnya berjumlah 20 butir soal pilihan ganda, rumus 

yang digunakan sebagai berikut, 

    
 

   
    

      

   
  

dengan kterangan 

r = reliabilitas instrumen 

k = jumlah butir pertanyaan 

Vt = varians total 

M = skor rata-rata 

Kriteria pengujian reliabilitas dengan menggunakan rumus ini yaitu 

apabila nilai reliabilitas > 0,7 maka instrumen penelitian dinyatakan reliabel 

(Siregar 2010:193).
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil penelitian dalam penelitian ini meliputi hasil dari enam tahapan 

penelitian R&D yang telah dilaksanakan. Hasil yang dipaparkan dalam bab ini 

secara umum meliputi (1) Analisis kebutuhan guru dan siswa terhadap modul 

penunjang pembelajaran tarakib, (2) pengembangan modul penunjang 

pembelajaran tarakib, (3) penilaian ahli terhadap rancangan modul penunjang 

pembelajaran tarakib dan revisi modul penunjang pembelajaran tarakib, (4) Uji 

coba modul penunjang pembelajaran tarakib teradap  siswa. 

4.1. Analisis Kebutuhan Guru dan Siswa Terhadap Modul Penunjang 

Pembelajaran Tarakib. 

Penelitian ini melalui beberapa tahapan yang hasil akhirnya menghasilkan 

sebuah produk berupa modul penunjang pembelajaran tarakib. Sebelum membuat 

rancangan modul terlebih dahulu dikumpulkan data baik dari guru dan siswa 

tentang problematika pembelajaran tarakib, serta analisis kebutuhan guru dan 

siswa. Berdasarkan data tersebut rancangan modul penunjang pembelajaran 

tarakib  ini disusun. 

4.1.1. Hasil analisis kebutuhan guru dan siswa terhadap modul penunjang 

pembelajaran tarakib. 

Pengumpulan data yang digunakan sebagai landasan dalam membuat 

produk berupa modul penunjang pembelajaran tarakib, termasuk didalamnya 

analisis kebutuhan, dilakukan melalui observasi, wawancara dan angket. 



75 
 

 
 

Observasi dilakukan pada waktu pembelajaran bahasa Arab di kelas, 

dengan mengamati beberapa hal yang berkaitan dengan tarakib. Hasil 

pengamatannya adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1. Hasil observasi 

No Aspek yang diamati Ya Tidak 

5.  Sebagian besar siswa kesulitan dalam 

mempelajari tarakib. 

V  

6.  Ada buku ajar yang digunakan dalam 

pembelajaran tarakib. 

V  

7.  Materi tarakib di dalam buku ajar sesuai dengan 

SK dan KD 

V  

8.  Ada sumber lain yang digunakan dalam 

mempelajari tarakib. 

 V 

 

Hasil pengamatan di atas menyatakan adanya kesulitan siswa dalam 

pembelajaran tarakib, pernyataan tersebut didukung dengan banyaknya nilai 

siswa yang dibawah standar yaitu 72. Dua dari sembilan kelas yang diamati, 

42,65% siswanya mendapatkan rata-rata nilai akhir ulangan mid semester bahasa 

Arab yang di dalamnya mencakup materi tarakib kurang dari 72. Nilai mid 

semester tersebut merupakan hasil dari ulangan mid semester yang dirata-rata 

dengan ulangan harian dan tugas-tugas. 

Pembelajaran bahasa Arab di MTs Negeri 1 Semarang menggunakan buku 

ajar yang sama pada setiap kelas, yaitu buku “Ayo Memahami Bahasa Arab 1” 

yang didalamnya memuat empat keterampilan berbahasa, dilengkapi dengan 

materi tarakib dan evaluasi. Buku ajar tersebut berbasis kurikulum KTSP dengan 
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menyesuaikan SK dan KD bahasa Arab kelas VII MTs, namun untuk materi 

tarakib terdapat beberapa indikator yang tidak dijelaskan secara mendalam. Guru 

menggunakan materi tambahan lain selain buku ajar tersebut, namun tidak ada 

sumber belajar lain yang digunakan siswa dalam pembelajaran khususnya dalam 

materi tarakib. 

Wawancara dilakukan kepada salah satu guru bahasa Arab yang 

mengampu tiga kelas untuk kelas VII. Hasil wawancara tersebut menyatakan 

bahwa tarakib cukup berpengaruh dalam pembelajaran bahasa Arab, meskipun 

sesuai dengan kurikulum KTSP yang difokuskan adalah empat keterampilan 

berbahasa saja. Buku ajar yang digunakan juga belum memberikan materi tarakib 

secara lengkap kepada siswa, untuk itu guru menggunakan sumber lain untuk 

memberikan pengetahuan tambahan kepada siswa dalam materi tarakib namun 

buku tersebut tidak dimiliki siswa. 

Berdasarkan paparan di atas, dilakukan pengumpulan data berupa analisis 

kebutuhan yaitu dengan menyebarkan angket kepada tiga guru bahasa Arab yang 

mengajar kelas VII dan 68 siswa yang berisi pertanyaan seputar pembelajaran 

tarakib serta kebutuhan guru dan siswa akan adanya buku penunjang berupa 

modul penunjang pembelajaran tarakib. Hasil Angket tersebut adalah sebagai 

berikut 
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1.  Analisis kebutuhan guru bahasa Arab terhadap modul penunjang 

pembelajaran tarakib 

Pertanyaan tentang materi tarakib yang diberikan kepada guru 

mendapatkan data sebagai berikut 

Tabel 4.2. Hasil Angket guru tentang materi tarakib 

No Pernyataan Jumlah Presentase 

1. Materi tarakib penting untuk mendukung 

keterampilan berbahasa. 

2 67,67% 

Materi tarakib cukup penting, sebagai 

pengetahuan siswa. 

1 33,33% 

2. Faktor penyajian materi sangat berpengaruh 

dalam penyajian tarakib, karena siswa dapat 

memahami materi tarakib bergantung pada 

metode penyajiannya. 

3 100% 

3. Buku ajar yang digunakan dalam pembelajaran 

bahasa Arab di sekolah cukup baik tetapi masih 

butuh perbaikan. 

3 100% 

4. Buku ajar yang digunakan di sekolah sudah 

mampu menjelaskan materi tarakib sesuai 

dengan SK dan KD. 

1 33,33% 

Terdapat SK dan KD yang tidak ada dalam buku 

ajar bahasa Arab yang digunakan di sekolah. 

2 67,67% 

5. Beberapa siswa kurang paham dengan materi 

tarakib yang terdapat pada buku ajar yang 

digunakan di sekolah. 

3 100% 

 

Berdasarkan tabel di atas 67,67% responden menyatakan materi tarakib 

penting untuk mendukung keterampilan berbahasa, sedangkan 33,33% lainnya 
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menyatakan materi tarakib cukup penting sebagai pengetahuan siswa. Pada point 

pertanyaan tentang pengaruh faktor penyajian materi tarakib terhadap pemahaman 

siswa, semua responden menjawab faktor penyajian sangat berpengaruh. Pada 

point pertanyaan mengenai buku ajar bahasa Arab yang digunakan di sekolah, 

semua guru menjawab buku ajar tersebut cukup baik namun masih perlu 

diperbaiki. Pada point pertanyaan tentang kesesuaian SK dan KD dengan buku 

ajar yang digunakan, 33,33% responden menjawab sudah sesuai, sedangkan 

67,67% responden menjawab ada SK dan KD yang tidak terdapat dalam buku 

ajar. Menurut semua responden, terdapat beberapa siswa yang masih kurang 

memahami materi tarakib. Berdasarkan uraian jawaban tentang materi tarakib 

tersebut dapat disimpulkan bahwa materi tarakib penting dalam pembelajaran 

bahasa Arab, disamping itu materi tarakib yang diajarkan oleh guru dan terdapat 

pada buku ajar masih belum dipahami beberapa siswa. 

Untuk pertanyaan mengenai modul yang akan dihasilkan, diperoleh data 

sebagai berikut 

Tabel 4.3. Hasil Angket guru tentang modul tarakib 

No. Pernyataan Jumlah Presentase 

1. Guru menggunakan bahan ajar lain dalam 

mengajarkan materi tarakib yaitu buku nahwu 

dasar. 

3 100% 

2. Dibutuhkan buku ajar penunjang berupa modul 

dalam menjelaskan materi tarakib kepada 

siswa. 

3 100% 

Dengan susunan yang sederhana dan mudah 

dipahami. 
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lanjutan 

No Pernyataan Jumlah Presentase 

3. Dalam modul tersebut perlu dituangkan 

kaidah, contoh dan latihan. 

3 100% 

4. Perbandingan kaidah : contoh : latihan yang 

dituangkan dalam modul tersebut sebaiknya 

50% : 20% : 30%. 

1 33,33% 

Perbandingan kaidah : contoh : latihan yang 

dituangkan dalam modul tersebut sebaiknya 

seimbang. 

1 33.33% 

Perbandingan kaidah : contoh : latihan yang 

dituangkan dalam modul tersebut sebaiknya 

diperbanyak contohnya. 

1 33,33% 

5. Saran bagi pengembangan modul: 

Buku disusun dengan sistematika yang mudah dipahami dengan 

menampilkan contoh yang sederhana dan bervariasi bentuknya. 

Buku disesuaikan dengan tingkat dasar, jelas dan mudah dipahami 

dan disertai contoh dan latihan. 

Modul tarakib penulisannya secara deduktif dan diperbanyak dengan 

contoh-contoh. 

 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh data bahwa responden menggunakan 

bahan ajar lain dalam mengajarkan materi tarakib. Pada point pertanyaan tentang 

kebutuhan adanya modul tarakib, seluruh responden menjawab dibutuhkan modul 

penunjang dengan susunan yang sederhana. Seluruh responden setuju jika dalam 

modul tersebut diberikan kaidah, contoh dan latihan. Pada point pertanyaan 

tentang perbandingan porsi kaidah, contoh, dan latihan yang disajikan dalam 

modul, mendapatkan jawaban beragam dari responden, masing-masing 33,33% 
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menjawab perbandingannya lebih banyak kaidah, seimbang dan lebih banyak 

contoh. Pada kolom saran untuk modul, pada umumnya menekankan agar siswa 

dapat memahami dengan mudah materi yang disampaikan. Berdasarkan uraian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan modul penunjang pembelajaran 

tarakib dengan susunan yang mudah dipahami terdiri atas kaidah, contoh dan 

latihan. 

2.  Analisis kebutuhan siswa terhadap modul penunjang pembelajaran 

tarakib. 

Pertanyaan diberikan kepada 68 siswa dengan latar belakang sekolah 

sebelumnya yaitu 67,65% dari SD Negeri dan swasta yang tidak mendapatkan 

pelajaran bahasa Arab, 22,06% dari SD Islam yang sudah mendapatkan pelajaran 

bahasa Arab, dan 10,29% dari MI yang sudah mendapatkan pelajaran bahasa Arab 

sebelumnya. Pertanyaan berkaitan dengan materi tarakib mendapatkan data 

sebagai berikut 

Tabel 4.4. Hasil Angket siswa tentang materi tarakib 

No Pernyataan Keterangan Jumlah Presentase 

1. Siswa mengerti ketika 

dijelaskan tentang 

materi tarakib 

(39,71%) 27 siswa. 

Jelas dan mudah dipahami. 9 13,24% 

Karena mendengarkan 

dengan baik. 

4 5,88% 

Mudah, sudah pernah 

diajarkan di MI 

1 1,47% 

Ada yang tidak dimengerti 2 2,94% 

Tidak ada 11 16,18% 

 

bersambung 
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lanjutan 

No Pernyataan Keterangan Jumlah Presentase 

1. Siswa tidak mengerti 

ketika dijelaskan 

tentang materi tarakib 

(60,29%) 41 siswa 

Kurang paham dan kurang 

jelas 

9 13,24% 

Tidak ada 32 47,05% 

2. Siswa memiliki buku 

paket bahasa Arab 

(86,76%) 59 siswa. 

Karena suka bahasa Arab 1 1,47% 

Dianjurkan maka fotokopi 3 4,41% 

Karena ingin bisa bahasa 

Arab 

1 1,47% 

Perlu untuk belajar 3 4,41% 

Tidak ada 51 75% 

Siswa tidak memiliki 

buku paket bahasa 

Arab (13,24% ) 9 

siswa. 

Tidak ada 9 13,24% 

3. Materi tarakib dalam 

buku paket bahasa 

Arab mudah dipahami 

(25%) 17 siswa. 

Lumayan 3 4,41% 

Tidak ada 14 20,59% 

Materi tarakib dalam 

buku paket bahasa 

Arab sulit dipahami 

(75%) 51 siswa. 

Belum diajarkan waktu SD 1 1,47% 

Kurang memperhatikan 2 2,94% 

Kurang jelas dan tidak 

paham 

2 2,94% 

Tidak ada 46 67,65% 

 

Berdasarkan tabel di atas, pada point pertanyaan tentang pemahaman siswa 

ketika dijelaskan materi tarakib, 39,71% yaitu 27 siswa mengerti ketika diajarkan 

materi tarakib, sedangkan 60,29% yaitu 41 siswa menyatakan tidak mengerti 
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ketika diajarkan materi tarakib. Berdasarkan jumlah siswa yang mengerti tersebut 

13,24% menyatakan alasan bahawa materinya jelas dan mudah dipahami, 5,88% 

mengerti karena mendengarkan penjelasan dengan baik, 1,47% mengerti karena 

sudah pernah diajarkan di MI, 2,94% menyatakan mengerti namun ada yang tidak 

paham, 16,18% menyatakan mengerti tanpa memberikan keterangan lain. 

Sedangkan dari siswa yang tidak mengerti tersebut 13,24% menyatakan 

penjelasan yang diberikan kurang jelas sehingga siswa kurang paham, dan 47,05% 

tidak memberikan keterangan lain. 

Pada point pertanyaan tentang buku ajar bahasa Arab, 86,76% yaitu 59 

siswa memiliki buku ajar bahasa Arab yang digunakan dalam pembelajaran, 

sedangakan 13,24% yaitu 9 siswa tidak memiliki buku ajar bahasa Arab. Alasan 

siswa yang memiliki buku ajar tersebut 1,47% memiliki buku karena menyukai 

mata pelajaran bahasa Arab, 4,41% siswa memiliki buku karena dianjurkan oleh 

guru, 1,47% siswa memiliki buku karena ingin bisa menguasai mata pelajaran 

bahasa Arab, 4,41% siswa memiliki buku karena memerlukan buku tersebut untuk 

belajar, sedangkan 75% siswa tidak memberikan keterangan lain. 

Berkaitan dengan materi tarakib yang disajikan pada buku ajar, 25% yaitu 

17 siswa menyatakan bahwa materi yang disajikan mudah dipahami, sedangkan 

75% yaitu 51 siswa lainnya menyatakan materinya sulit dipahami. Alasan siswa 

yang menyatakan materi dalam buku mudah dipahami, 4,41% menyatakan materi 

lumayan mudah, 20,59% tidak menyatakan keterangan lain. Sedangkan dari siswa 

yang menyatakan materi dalam buku sulit dipahami, 1,47% menyatakan belum 

diajarkan ketika SD, 2,94% menyatakan kurang memperhatikan ketika dijelaskan, 
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2,94% lainnya menyatakan materinya kurang jelas sehingga tidak paham, dan 

67,65% sisanya tidak memberikan keterangan lain. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar siswa 

masih tidak paham materi tarakib, siswa tersebut memiliki buku ajar namun siswa 

masih kurang paham dengan materi yang terdapat pada buku ajar. 

Pertanyaan lain diberikan kepada siswa, yaitu pertanyaan yang berkaitan 

dengan modul mendapatkan data sebagai berikut 

Tabel 4.5. Hasil Angket siswa tentang modul tarakib 

No Pernyataan Keterangan Jumlah Presentase 

1.  Diperlukan buku tarakib lain 

agar siswa lebih mudah 

memahami materi tarakib 

(85,29%) 58 siswa. 

Agar lebih mudah 

dalam mempelajari 

tarakib. 

6 8,82% 

Untuk belajar. 2 2,94% 

Agar pengetahuannya 

lebih. 

1 1,47% 

Untuk membantu 

siswa. 

1 1,47% 

Tidak ada 48 70,59% 

Tidak diperlukan buku 

tarakib lain (14,71%) 10 

siswa 

Materi di buku paket 

sudah cukup. 

2 2,94% 

Tidak ada 8 11,77% 

2. Buku tarakib yang 

diinginkan berisi materi dan 

contoh. 

- 6 8,82% 

Buku tarakib yang 

diinginkan berisi materi dan 

contoh dan latihan. 

- 62 91,18% 
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lanjutan 

No Pernyataan Keterangan Jumlah Presentase 

3. Buku tarakib yang diinginkan 

adalah buku yang menarik 

dilengkapi dengan hiasan 

gambar (69,12%) 47 siswa. 

Mudah dipahami 

siswa 

1 1,47% 

Tidak ada  46 67,65% 

Biasa saja - 5 7,35% 

Sederhana - 16 23,53% 

 

Berdasarkan pertanyaan yang berkaitan dengan modul diperoleh data pada 

tabel di atas, pada point pertanyaan tentang keterbutuhan siswa akan adanya 

modul tarakib, 85,29% atau 58 siswa membutuhkan modul dan 14,71% atau 10 

siswa tidak membutuhkan modul. Alasan siswa yang membutuhkan modul, 

8,82% siswa membutuhkan modul agar mudah mempelajari tarakib, 2,94% siswa 

membutuhkan modul untuk belajar, 1,47% siswa membutuhkan modul agar 

memiliki pengetahuan lebih dalam mata pelajaran bahasa Arab, 1,47% siswa 

membutuhkan modul untuk membantu siswa, dan 70,59% siswa tidak 

memberikan keterangan lain. Sedangkan dari siswa yang tidak membutuhkan 

modul, 2,94% siswa tidak membutuhkan modul karena materi di buku ajar dirasa 

sudah cukup, dan 11,77% siswa tidak memberikan keterangan lain. 

Pada point pertanyaan tentang isi modul yang diinginkan, 8,82% yaitu 6 

siswa menyatakan ingin modul yang berisi kaidah dan contoh saja, sedangkan 

91,18% atau 62 siswa menyatakan ingin modul yang berisi kaidah, contoh dan 

latihan. Pada point pertanyaan tentang tampilan buku, 69,12% yaitu 47 siswa 

ingin modul tarakib yang menarik dilengkapi hiasan gambar, sebanyak 7,35% 
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yaitu 5 siswa ingin modul yang biasa saja, dan 23,53% yaitu 16 siswa lainnya 

ingin modul yang sederhana. Dari siswa yang menginginkan modul yang menarik, 

1,47% menambahkan keterangan agar modul mudah dipahami siswa, sedangkan 

yang lainnya tidak memberikan keterangan lain. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa siswa membutuhkan 

modul penunjang untuk memahami materi tarakib, modul yang diinginkan berisi 

kaidah, contoh, dan latihan dengan tampilan yang menarik dan mudah dipahami. 

 

b. Rancangan isi modul penunjang pembelajaran tarakib. 

Berdasarkan data yang diperoleh tentang pembelajaran tarakib dan analisis 

kebutuhan guru dan siswa terhadap modul penunjang pembelajaran tarakib, 

dihasilkan rancangan produk awal modul penunjang pembelajaran tarakib yang 

disusun berdasarkan prinsip-prinsip berikut; (1) karakteristik modul, (2) desain 

modul, dan (3) aspek kelayakan bahan ajar berdasarkan kurukulum KTSP. 

i. Rancangan modul berdasarkan karakteristik modul. 

Modul yang digunakan dalam pembelajaran minimal harus memuat tujuan 

pembelajaran, materi pembelajaran, dan evaluasi. Rancangan awal modul 

penunjang pembelajaran tarakib kelas VII MTs terdiri atas SK dan KD yang 

terdapat pada pendahuluan sebagai landasan dalam memberikan materi, isi modul 

terdiri atas materi pembelajaran tarakib pada setiap babnya juga dilengkapi 

contoh-contoh dan latihan-latihan sudah memenuhi syarat minimal modul 

pembelajaran. 
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Rancangan modul penunjang pembelajaran tarakib disusun dengan 

karakteristik sebagai berikut;  

(1) self instruction,  

Modul ini dirancang agar siswa dapat belajar materi tarakib secara 

mandiri, dengan memberikan tujuan pembelajaran yang jelas yaitu memahami 

setiap materi tarakib yang tertuang pada SK dan KD.  

(2) self contained 

Modul penunjang pembelajaran tarakib yang dihasilkan memuat semua 

materi tarakib yang termuat dalam SK dan KD, agar siswa dapat mempelajari 

secara tuntas materi tarakib yang tertuang pada SK dan KD, selain itu dilengkapi 

materi dasar tarakib yang harus dikuasai siswa sebelum memperoleh materi yang 

tertuang pada SK dan KD yaitu materi kalimah dan macam-macamnya. 

(3) stand alone 

Materi yang terdapat dalam modul disusun untuk dapat dipelajari tanpa 

membutuhkan bahan ajar lain, meskipun modul ini merupakan modul penunjang 

sebagai pelengkap buku ajar yang sudah digunakan dalam pembelajaran tarakib, 

namun materi yang disajikan dalam modul ini diberikan secara lengkap dan jelas 

dengan batasan SK dan KD agar siswa dapat mempelajari modul tersebut tanpa 

membutuhkan media lain. 

(4) Adaptif  

Modul disusun dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, disusun dalam bentuk buku dengan ukuran yang tidak terlalu besar 

yaitu menggunakan kertas A5 berukuran 14,8 cm x 21 cm agar siswa lebih mudah 
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dalam membawa dan menggunakannya, selain itu didesain menarik dengan 

warna-warna yang menarik perhatian siswa, agar siswa dapat dengan mudah 

beradaptasi dengan modul tersebut. 

(5) User friendly 

Modul disusun dengan bahasa yang komunikatif dan mudah dipahami oleh 

siswa, dilengkapi dengan kolom-kolom dan bagan-bagan sebagai pelengkap agar 

siswa dapat dengan mudah memahami materi yang disajikan dalam modul 

tersebut. 

ii. Rancangan modul berdasarkan ketentuan desain modul. 

Desain modul dalam pembahasan ini menjelaskan tentang penulisan modul 

yang berisi susunan kerangka serta unsur-unsur yang terdapat dalam modul, dan 

elemen-elemen yang harus diperhatikan dalam menyusun modul yang efektif. 

Penulisan modul berisi pembahasan tentang struktur modul mulai dari 

halaman depan sampai halaman terakhir, termasuk di dalamnya halaman sampul, 

pendahuluan dan penutup. Pembahasan tentang elemen-elemen modul berisi 

beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun modul agar modul tersebut 

layak dan efektif digunakan dalam pembelajaran. 

Penulisan modul bagian depan terdiri atas halaman sampul, kata pengantar 

dan daftar isi. Bagian pendahuluan terdiri atas SK dan KD, deskripsi modul dan 

petunjuk penggunaan modul. 
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  Gambar 4.1. Sampul depan  Gambar 4.2. Sampul belakang  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. merupakan sampul depan dengan judul modul “Tarakib Tsanawiyah 

1”. Gambar 4.2. merupakan sampul belakang dengan deskripsi modul dan biodata 

penulis. 

Gambar 4.3. Kata pengantar  Gambar 4.4. Daftar isi 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3. merupakan bagian depan modul, yaitu berisi kata pengantar yang 

memberikan gambaran umum modul dan tujuan modul dalam pembelajaran. 

Gambar 4.4. merupakan daftar isi yang memuat seluruh judul bab beserta 

halaman-halamannya agar mempermudah penggunaan modul. 
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    Gambar 4.5. Pendahuluan        Gambar 4.6. SK dan Deskripsi 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7. Petunjuk penggunaan modul 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5. dan gambar 4.6. merupakan bagian pendahuluan modul yaitu berisi 

standar kompetensi yang memuat bab materi-materi tarakib kelas VII MTs dan 

deskripsi modul yang menggambarkan isi modul dan tujuan modul. Gambar 4.7. 

merupakan lanjutan dari deskripsi modul dan petunjuk penggunaan modul untuk 

mempermudah siswa dalam mempelajari modul. 

Bagian isi berisi materi-materi yang terdiri atas 8 bab materi tarakib 

dengan dilengkapi kaidah, contoh, latihan untuk memperkaya pengetahuan siswa, 
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serta daftar kosa pada setiap babnya kata agar siswa dapat dengan mudah 

memahami materi yang disajikan. 

     Gambar 4.8. Sampel materi bab na’at   Gambar 4.9. Kaidah 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 4.10. Contoh dan latihan  Gambar 4.11. kosa kata 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8. merupakan materi pada bab na’at, selanjutnya gambar 4.9. 

merupakan kaidah dan catatan tentang materi na’at. Gambar 4.10. merupakan 

contoh serta latihan, dan gambar 4.11. merupakan daftar kosa kata. 



91 
 

 
 

Bagian penutup berisi evaluasi-evaluasi dengan 10 soal pilihan ganda 

mencakup seluruh materi yang disajikan, dan daftar pustaka yaitu daftar referensi 

yang digunakan dalam menyusun modul. 

   Gambar 4.12. Sampel evaluasi  Gambar 4.13. Sampel evaluasi 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.14. Daftar pustaka 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12. dan gambar 4.13. merupakan sampel evaluasi yang terdapat pada 

akhir modul, terdiri atas 3 evaluasi yang berisi 10 butir soal pilihan ganda pada 

setiap evaluasi. Gambar 4.14. merupakan daftar pustaka yang berisi daftar 

referensi yang digunakan dalam penyusunan modul. 
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Modul ini disusun berdasarkan beberapa elemen yang harus diperhatikan 

dalam menyusun modul yang efektif yaitu; 

(1) Format 

Modul penunjang pembelajaran tarakib ini menggunakan kertas A5 

berukuran 14,8 cm x 21 cm dengan tata letak portrait seperti buku-buku pada 

umumnya agar siswa dengan mudah menggunakannya dan lebih ringkas dengan 

ukuran yang tidak begitu besar. Penyajian modul ini menggunakan kolom-kolom 

yang disesuaikan dengan kebutuhan seperti pada penyajian daftar kata-kata 

tertentu seperti dhomir, huruf mudhoro’ah untuk fi’il mudhori’ dan contoh-contoh 

yang disajikan, selain itu penyajian materi terutama kaidah juga menggunakan 

bagan-bagan untuk menjelaskan konstruksi kalimat dan fungsinya, seperti pada 

contoh berikut ini, 

Gambar 4.15. Sampel penyajian kolom    

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.16. sampel penyajian bagan 
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(2) Organisasi 

Modul ini mengorganisasikan setiap bab dan sub bab yang pada umumnya 

terdiri atas uraian materi, kaidah, contoh, latihan, dan kosa kata dengan jelas dan 

sistematis untuk memudahkan siswa dalam memahami setiap babnya dan tidak 

membuat siswa rancu akan pengorganisasian materi yang tidak konsisten. 

Pengorganisasian gambar, kolom, dan bagan pada modul ini disusun sedemikian 

rupa agar mudah dipahami siswa. 

(3) Daya tarik 

Modul ini menampilkan daya tarik pada bagian sampul dengan 

mengkombinasikan warna, gambar (ilustrasi), bentuk, dan ukuran huruf. Warna 

yang digunakan pada sampul menggunakan warna cerah agar terkesan ceria untuk 

anak-anak kelas VII MTs, dan gambar yang dipilih adalah gambar anak-anak 

dengan potongan-potongan kata bagian dari materi tarakib yang menandakan 

anak sedang belajar tarakib, seperti ditampilkan pada gambar berikut, 

      Gambar 4.17. Sampul depan  Gambar 4.18. Sampul belakang 
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Daya tarik juga terletak pada materi yang dikemas dengan menambahkan 

hiasan-hiasan gambar ilustrasi dan perpaduan warna-warna pada kolom yang 

menyajikan materi atau contoh, seperti pada contoh penyajian isim dhomir mufrod 

yang ditambahkan gambar kartun laki-laki dan perempuan untuk mempertegas 

jenis mudzakar dan muanats dan kolom yang berbeda warna, seperti pada gambar 

berikut, 

Gambar 4.19. sampel penyajian contoh 

 

 

 

 

 

 

 

Selain itu daya tarik juga terletak pada latihan-latihan yang bervariasi 

untuk merangsang keingintahuan siswa dan memotivasi siswa dalam berlatih agar 

lebih memahami materi tarakib yang disajikan, seperti pada gambar berikut, 

Gambar 4.20. sampel latihan  Gambar 4.21. sampel latihan 
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(4) Bentuk dan ukuran huruf 

Modul ini menggunakan jenis huruf centuri gotic dengan ukuran 10pt 

yang bentuknya setara dengan times new roman ukuran 12pt pada seluruh bagian 

modul untuk tulisan berbahasa Indonesia, dan menggunakan jenis huruf simplified 

arabic ukuran 14pt untuk seluruh kata berbahasa Arab yang terdapat dalam 

modul. Huruf yang digunakan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami siswa 

dan tidak mengganggu penyajian materi. Huruf yang digunakan pada judul bab 

menggunakan bentuk huruf broadway ukuran 12pt dengan keseluruhannya ditulis 

menggunakan huruf kapital, sedangkan pada sub bab menggunakan bentuk huruf 

platino lynotipe berukuran 14pt. Bentuk dan ukuran huruf yang digunakan pada 

modul ini dapat dilihat pada gambar berikut, 

 Gambar 4.22. century gotic 10pt        Gambar 4.23. simplified arabic 14pt 

 

 

Gambar 4.24. broadway 12pt         Gambar 4.25. platino linotype 14pt 

 

 

(5) Ruang 

Modul ini menyediakan ruang yang terletak pada batas kanan, kiri, atas 

dan bawah kertas agar siswa dapat menambahkan catatan pada modul dengan 

mudah, dengan jenis kertas HVS A4 80gr yang mudah ditulisi. Spasi yang 

digunakan yaitu jarak 1,5pt untuk memberikan jarak yang cukup antar kata dan 

baris. 

Isim 

muanats 
 ُهَو َخاِلدٌ 

ISIM MUFROD Latihan 
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(6) Konsistensi 

Bentuk huruf dan ukuran huruf disajikan secara konsisten pada seluruh 

bagian modul, dengan spasi dan jarak margin yang sama untuk memberikan kesan 

rapi dan mudah dibaca oleh siswa. Setiap judul bab dan sub bab pada setiap bab 

disajikan secara konsisten baik bentuk penyajian maupun hurufnya, seperti pada 

gambar berikut ini, 

Gambar 4.26. Judul bab   Gambar 4.27. Judul bab 

 

 

 

 

 

Gambar 4.28. bentuk judul bagian pada setiap bab 
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iii. Rancangan modul berdasarkan aspek kelayakan bahan ajar 

kurikulum KTSP. 

Berdasarkan aspek kelayakan bahan ajar yang ditetapkan Dinas 

Pendidikan Nasional, modul ini dirancang memenuhi empat aspek, yaitu; 

(1) Aspek kelayakan isi 

Modul ini dirancang berdasarkan SK dan KD mata pelajaran bahasa Arab 

kelas VII sesuai dengan kurikulum KTSP, dan dikhususkan untuk materi tarakib 

atau konstruksi kalimat dalam bahasa Arab. Modul ini juga disesuaikan dengan 

kebutuhan guru dan siswa MTs kelas VII MTs Negeri 1 Semarang, berdasarkan 

data yang dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara, pengisian angket 

dan dokumentasi. Modul yang bertujuan untuk menambah pemahaman siswa 

dalam mempelajari materi tarakib ini disusun dari berbagai sumber yang akurat 

mengenai materi-materi tarakib tingkat dasar, yaitu mengacu pada materi yang 

disajikan pada buku ajar yang digunakan guru dan siswa serta ditambah materi-

materi dari kitab nachwu seperti jurumiyah, dan nahwu alwadhih. 

(2) Aspek kelayakan penyajian 

Modul ini disajikan dengan indikator yang jelas pada setiap babnya, dan 

dilengkapi soal-soal latihan untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut. 

Penyajian dalam modul ini berurutan setiap babnya yaitu terdiri atas materi 

kemudian diberikan kaidahnya jika ada, disusul dengan contoh dan latihan-latihan 

untuk menambah pemahaman siswa, dan ditutup dengan kosa kata agar 

mempermudah siswa dalam menggunakan modul. Selain itu, modul ini disajikan 

dengan warna-warna, kolom, bagan, dan gambar yang menarik perhatian siswa. 
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(3) Aspek kelayakan bahasa 

Bahasa yang digunakan dalam modul ini menyesuaikan bahasa yang dapat 

dengan mudah dipahami siswa MTs kelas VII, yaitu menggunakan bahasa yang 

sederhana dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Arab 

yang digunakan pada modul ini disertai dengan terjemah kata baik secara 

langsung maupun terdaftar pada kolom kosa kata. 

(4) Aspek kelayakan kegrafikan 

Modul ini menggunakan kertas A5 berukuran 14,8 cm x 21 cm, berjumlah 

63 halaman, ringkas dan tidak terlalu tebal. Bentuk huruf yang digunakan dalam 

modul ini yaitu century gotic dengan ukuran 10pt, sesuai dengan ukuran kertas, 

dan setara dengan bentuk huruf times new roman berukuran 12pt, sedangkan 

untuk tulisan berbahasa Arab menggunakan bentuk huruf simplified arabic 

berukuran 14pt, tidak terlalu besar namun dapat terbaca dengan jelas. Tata letak 

judul bab dan sub bab menggunakan bentuk yang konsisten pada setiap babnya. 

Hiasan dan perpaduan warna pada isi modul didesain agar menarik perhatian 

siswa dengan tidak mengurangi tujuan modul untuk menambah pemahaman 

siswa dan tidak mengganggu hal-hal penting yang disampaikan modul. 

 

c. Penilaian ahli dan revisi modul penunjang pembelajaran tarakib kelas 

VII MTs. 

Rancangan produk berupa modul penunjang pembelajaran tarakib kelas 

VII MTs ini kemudian dinilai oleh ahli yang terdiri atas 3 guru kelas VII MTs 

Negeri 1 Semarang dan 2 dosen bahasa Arab Universitas Negeri Semarang. 
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Setelah dinilai berdasarkan beberapa aspek kelayakan bahan ajar, modul tersebut 

diperbaiki sesuai dengan hasil penilaian. Hasil penilaian dan perbaikan produk 

akan dijelaskan sebagai berikut, 

i. Penilaian ahli terhadap prototipe modul penunjang pembelajaran 

tarakib kelas VII MTs. 

Penilaian ahli terhadap modul penunjang pembelajaran tarakib ini meliputi 

beberapa aspek penilaian berikut; (1) aspek kelayakan isi, (2) aspek kelayakan 

penyajian, (3) penilaian bahasa, (4) penilaian berdasarkan tema modul (nachwu 

dan shorof), dan (5) aspek kelayakan kegrafikan. Berdasarkan seluruh penilaian 

dan saran ahli pada berbagai aspek tersebut memperoleh simpulan bahwa modul 

sudah layak digunakan dengan revisi. Ahli yang menilai produk berupa desain 

modul tersebut adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.6. Daftar ahli validasi desain 

No. Nama Ahli Profesi Bidang Studi Instansi 

1. Maftuh Abdul Aziz, S.Pd.I Guru Bahasa Arab MTs Negeri 1 

Semarang 

2. Abdul Wahab, S.Pd.I Guru Bahasa Arab MTs Negeri 1 

Semarang 

3. Cita Saroya, S.Pd.I Guru Bahasa Arab MTs Negeri 1 

Semarang 

4. Retno Purnama Irawati, 

S.S., M.A 

Dosen Bahasa Arab Universitas 

Negeri 

Semarang 

5. Ahmad Miftahuddin, Lc, 

M.A 

Dosen Bahasa Arab Universitas 

Negeri 

Semarang 
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Ahli yang menilai desain modul merupakan ahli di bidang nachwu yaitu 

dosen program studi bahasa Arab Universitas Negeri Semarang, guru mata 

pelajaran bahasa Arab kelas VII MTs Negeri 1 Semarang yang berjumlah tiga 

orang, dan dosen yang berpengalaman dalam membuat bahan ajar. 

Penilaian pada setiap aspek dijelaskan sebagai berikut; 

1.  Penilaian aspek kelayakan isi. 

Aspek kelayakan isi terdiri atas 3 indikator yang setiap indikatornya 

meniliki beberapa butir penilaian seperti disajikan pada tabel berikut, 

Tabel 4.7. Daftar nilai rata-rata pada aspek kelayakan isi 

Indikator Butir Penilaian Nilai  

rata-rata 

Kategori 

C. Kesesuaian 

materi yang 

disajikan dengan 

SK dan KD. 

8. Kelengkapan materi 90,6 Sangat baik 

9. Keluasan materi 89.4 Sangat baik 

D. Keakuratan 

Materi 

10. Keakuratan konsep dan 

definisi. 

89,8 Sangat baik 

11. Keakuratan struktur 

kalimat bahasa Arab. 

87,6 Sangat baik 

12. Keakuratan contoh. 86,8 Sangat baik 

13. Keakuratan soal. 86,6 Sangat baik 

14. Keakuratan acuan pustaka 87,6 Sangat baik 

E. Pendukung 

Materi 

Pembelajaran 

15. Penalaran 87,6 Sangat baik 

16. Keterkaitan 89,4 Sangat baik 

17. Komunikasi 88 Sangat baik 

18. Penerapan 88,6 Sangat baik 

19. Kemenarikan materi 89 Sangat baik 

bersambung 
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lanjutan 

Indikator Butir Penilaian Nilai  

rata-rata 

Kategori 

C. Pendukung 

Materi 

Pembelajaran 

20. Mendorong untuk mencari 

informasi lebih jauh 

88,2 Sangat baik 

  

 Berdasarkan penilaian ahli pada indikator kesesuaian materi dengan SK 

dan KD seluruh butir penilaian mendapat nilai dengan kategori sangat baik. Butir 

penilaian kelengkapan materi memperoleh nilai rata-rata sebesar 90,6, dan nilai 

89,4 diperoleh untuk butir penilaian keluasan materi. 

 Indikator keakuratan materi memperoleh nilai dengan kategori sangat baik 

untuk seluruh butir penilaian. Butir penilaian keakuratan konsep dan definisi 

memperoleh nilai rata-rata 89,8. Butir penilaian keakuratan struktur kalimat 

bahasa Arab dan keakuratan acuan pustaka memperoleh nilai rata-rata 87,6. Nilai 

86,8 diperoleh pada butir penilaian keakuratan contoh, dan butir penilaian 

keakuratan soal dengan nilai 86,6. 

 Indikator pendukung materi pembelajaran memperoleh nilai dengan 

kategori sangat baik pada setiap butir penilaiannya. Butir penilaian penalaran 

memperoleh nilai 87,6. Nilai 89,4 diperoleh pada butir penilaian keterkaitan, dan 

nilai 88 pada butir penilaian komunikasi. Selanjutnya pada butir penilaian 

penerapan dengan nilai 88,6, nilai 89 pada butir penilaian kemenarikan materi, 

dan nilai 88,2 pada butir penilaian mendorong siswa untuk mencari lebih jauh. 

Saran yang diberikan para ahli pada aspek kelayakan isi tertuang pada 

kolom saran dan pada prototipe modul yang diajukan kepada ahli, yaitu 
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diantaranya; (1) pada beberapa bab, perlu ditinjau ulang keakuratan uraian materi 

dan contohnya, (2) pemberian latihan pada setiap bab hendaknya diperbanyak, (3) 

pada beberapa bab perlu ditambahkan materi lain di luar SK dan KD untuk 

memperkuat pemahaman siswa, (4) materi bilangan pada modul hendaknya lebih 

disesuaikan dengan materi yang dipelajari siswa. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa isi modul penunjang 

pembelajaran tarakib sangat baik dan layak digunakan dalam pembelajaran 

dengan revisi. 

2. Penilaian aspek kelayakan penyajian. 

Aspek kelayakan penyajian terdiri atas 4 indikator yang setiap 

indikatornya memiliki beberapa butir penilaian seperti disajikan pada tabel 

berikut, 

Tabel 4.8. Daftar nilai rata-rata pada aspek kelayakan penyajian. 

Indikator Butir Penilaian Nilai  

rata-rata 

Kategori 

A. Teknik 

penyajian 

1. Konsistensi sistematika 

sajian dalam setiap bab. 

89,2 Sangat baik 

2. Keruntutan  89,6 Sangat baik 

B. Pendukung 

penyajian 

3. Contoh-contoh kalimat 

dalam setiap bab. 

87 Sangat baik 

4. Soal latihan pada setiap 

akhir bab. 

86,4 Sangat baik 

5. Pengantar 90 Sangat baik 

6. Daftar kosa kata 90,6 Sangat baik 

7. Daftar pustaka 88,2 Sangat baik 

bersambung 



103 
 

 
 

lanjutan 

Indikator Butir Penilaian Nilai  

rata-rata 

Kategori 

B. Pendukung 

penyajian 

8. Kaidah / rumus tata 

bahasa 

89,2 Sangat baik 

C. Keterlibatan 

siswa 

9. Keterlibatan siswa dalam 

penggunaan modul. 

89,6 Sangat baik 

D. Kelengkapan 

penyajian 

10. Bagian pendahuluan 89,6 Sangat baik 

11. Bagian isi 90,2 Sangat baik 

12. Bagian penutup 89,6 Sangat baik 

 

Penilaian ahli pada indikator teknik penyajian memperoleh kategori nilai 

sangat baik pada seluruh butir penilaian. Butir penilaian konsistensi sajian dalam 

setiap bab memperoleh nilai rata-rata sebesar 89,2, dan nilai 89,6 diperoleh pada 

butir penilaian keruntutan. 

Indikator pendukung penyajian memperoleh kategori sangat baik pada 

setiap butir penilaian. Butir penilaian contoh-contoh kalimat dalam setiap bab 

memperoleh nilai rata-rata sebesar 87. Nilai 86,4 diperoleh pada butir penilaian 

soal latihan pada setiap akhir bab, sedangkan pada butir penilaian pengantar 

memperoleh nilai 90. Butir penilaian kosa kata memperoleh nilai 90,6. Nilai untuk 

butir penilaian daftar pustaka dan butir penilaian kaidah/rumus tata bahasa adalah 

89,2. 

Indikator keterlibatan siswa hanya terdapat satu butir penilaian yaitu 

keterlibatan siswa dalam penggunaan modul memperoleh nilai 89,6 dengan 

kategori sangat baik. 
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Selanjutnya pada indikator kelengkapan penyajian memperoleh nilai 

dengan kategori sangat baik untuk seluruh butir penilaian. Butir penilaian bagian 

pendahuluan memperoleh nilai 89,6. Nilai 90,2 diperoleh pada butir penilaian 

bagian isi, dan nilai 89,6 diperoleh pada butir penilaian bagian penutup. 

Saran yang diberikan para ahli pada aspek kelayakan penyajian tertuang 

pada kolom saran dan pada prototipe modul yang diajukan kepada ahli, yaitu 

diantaranya; (1) penyajian daftar isi hendaknya memisahkan antar jenis dan 

pembagian jumlah agar siswa tidak kesulitan, (2) penyajian contoh hendaknya 

lebih bervariasi, (3) penyajian latihan dan evaluasi hendaknya diberi perintah atau 

contoh pengerjaan, (4) penyajian tabel dan jarak antar baris hendaknya diperbaiki, 

(5) penyajian kaidah hendaknya diberi nomor urutan pada peletakan bagian-

bagian kalimat, (6) penyajian daftar pustaka hendaknya diurutkan berdasarkan 

abjad. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penyajian dalam 

modul penunjang pembelajaran tarakib ini layak digunakan dalam pembelajaran 

dengan revisi. 

3. Penilaian bahasa. 

Aspek kelayakan bahasa terdiri atas 5 indikator yang setiap indikatornya 

memiliki beberapa butir penilaian seperti disajikan pada tabel berikut, 

Tabel 4.9. Daftar nilai rata-rata pada aspek kelayakan bahasa. 

Indikator Butir Penilaian Nilai  

rata-rata 

Kategori 

A. Lugas 1. Ketepatan struktur 

kalimat. 

87 Sangat baik 
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lanjutan 

Indikator Butir Penilaian Nilai  

rata-rata 

Kategori 

A. Lugas 2. Keefektifan kalimat 88,6 Sangat baik 

3. Kebakuan istilah 87,4 Sangat baik 

B. Komunikatif 4. Keterbacaan pesan 88 Sangat baik 

5. Ketepatan penggunaan 

kaidah bahasa. 

88 Sangat baik 

C. Kesesuaian 

dengan tingkat 

perkembangan 

siswa. 

6. Kesesuaian 

perkembangan 

intelektual siswa. 

89 Sangat baik 

7. Kesesuaian dengan 

tingkat emosional siswa. 

88,8 Sangat baik 

D. Keruntutan dan 

keterpaduan alur 

pikir. 

8. Keruntutan dan 

keterpaduan antar bab 

90,6 Sangat baik 

9. Keruntutan dan 

keterpaduan antar 

paragraf. 

90,2 Sangat baik 

E. Penggunaan 

istilah, simbol 

atau ikon. 

10. Konsistensi penggunaan 

istilah. 

90,2 Sangat baik 

11. Konsistensi penggunaan 

simbol atau ikon. 

88,4 Sangat baik 

 

Indikator penilaian kelugasan bahasa seluruhnya memperoleh nilai rata-

rata dengan kategori sangat baik. Butir penilaian ketepatan struktur kalimat 

memperoleh nilai rata-rata 87. Nilai 88,6 diperoleh pada butir penilaian 

keefektifan kalimat, dan nilai 8,4 diperoleh pada butir penilaian kebakuan istilah. 
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Indikator penilaian komunikatif memperoleh nilai rata-rata dengan 

kategori sangat baik. Nilai 88 diperoleh pada butir penilaian keterbacaan pesan 

dan butir penilaian ketepatan penggunaan kaidah bahasa. 

Indikator kesesuaian bahasa dengan tingkat perkembangan siswa 

memperoleh nilai dengan kategori sangat baik pada setiap butir penilaian. Butir 

penilaian kesesuaian bahasa dengan intelektual siswa memperoleh nilai 89, dan 

nilai 88,8 diperoleh pada butir penilaian kesesuaian bahasa pada tingkat emosional 

siswa. 

Indikator penilaian keruntutan dan keterpaduan alur pikir memperoleh 

nilai rata-rata sangat baik pada setiap butir penilaian. Nilai 90,6 diperoleh pada 

butir penilaian keruntutan dan keterpaduan antar bab, dan nilai 90,2 diperoleh 

pada butir penilaian keruntutan dan keterpaduan antar pragraf. 

Indikator penilaian penggunaan istilah, simbol atau ikon memperoleh nilai 

rata-rata pada seluruh butir penilaian dengan kategori sangat baik. Nilai 90,2 

diperoleh pada butir penilaian konsistensi penggunaan, dan nilai 88,4 diperoleh 

pada butir penilaian konsistensi penggunaan simbol atau ikon. 

Saran yang diberikan para ahli pada penilaian bahasa tertuang pada kolom 

saran dan pada prototipe modul yang diajukan kepada ahli, yaitu diantaranya; (1) 

kata serapan yang terdapat pada modul hendaknya dicetak miring, (2) hendaknya 

menggunakan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar serta konsisten pada 

penerjemahan contoh agar siswa mudah memahami, (3) hendaknya diberikan 

istilah kata dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia dalam menyebutkan nama-

nama kata dan kedudukan kata dalam kalimat. 



107 
 

 
 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bahasa yang 

digunakan dalam penyajian modul sudah layak disajikan kepada siswa dalam 

pembelajaran dengan revisi. 

4.  Penilaian berdasarkan tema modul. 

Aspek tema modul terdiri atas 2 indikator yang setiap indikatornya 

memiliki beberapa butir penilaian seperti disajikan pada tabel berikut, 

Tabel 4.10. Daftar nilai rata-rata pada aspek tema. 

Indikator Butir Penilaian Nilai rata-

rata 

Kategori 

A. Materi Tata 

bahasa/tarakib 

1. Penggunaan istilah-

istilah nachwu-sharaf. 

90,8 Sangat baik 

2. Modul tarakib 

mengarahkan siswa 

untuk mengembangkan 

keterampilan berbahasa. 

88,8 Sangat baik 

3. Memberikan 

pengetahuan baru 

mengenai materi tarakib. 

89,4 Sangat baik 

4. Modul tarakib 

mengarahkan siswa 

untuk menggunakan hasil 

pekerjaan siswa dan 

mengkonstruksikannya. 

88,4 Sangat baik 

B. Pembelajaran 

tata bahasa / 

tarakib 

5. Pengenalan kaidah tata 

bahasa. 

89,8 Sangat baik 

6. Pemberian latihan atau 

drill. 

87,6 Sangat baik 
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Penilaian ahli pada indikator materi tata bahasa/tarakib memperoleh nilai 

rata-rata nilai dengan kategori sangat baik pada setiap butir penilan. Butir 

penilaian penggunaan istilah nachwu sharaf memperoleh nilai rata-rata 90,8. Nilai 

88,8 diperoleh pada butir penilaian tentang kemampuan modul dalam 

mengarahkan siswa untuk mengembangkan keterampilan berbahasa. Butir 

penilaian tentang kemampuan modul dalam memberikan pengetahuan baru 

mengenai materi tarakib memperoleh nilai 89,4. Selanjutnya butir penilaian 

tentang kemampuan modul dalam mengarahkan siswa untuk menggunakan  hasil 

pekerjaan dan mengkonstruksikannya memperoleh nilai 88,4. 

Penilaian ahli pada indikator pembelajaran tata bahasa/tarakib 

memperoleh nilai dengan kategori sangat baik pada setiap butir penilaian. Butir 

penilaian tentang pengenalan kaidah tata bahasa memperoleh nilai rata-rata 89,8, 

dan nilai 87,6 diperoleh pada butir penilaian tentang pemberian latihan atau drill 

kepada siswa. 

Saran yang diberikan para ahli pada aspek tema modul tertuang pada 

kolom saran dan pada prototipe modul yang diajukan kepada ahli, yaitu 

diantaranya; (1) tata bahasa Arab pada beberapa materi hendaknya diperbaiki, (2) 

pisahkan dengan jelas jenis-jenis kata meskipun fungsinya sama agar siswa tidak 

rancu, seperti adawatul jar dan dhorof. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tema yang digunakan 

dalam modul yaitu berkaitan dengan materi tarakib dan pembelajarannya sudah 

sesuai dan layak digunakan pada pembelajaran dengan revisi. 
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5.  Penilaian aspek kelayakan kegrafikan. 

Aspek kelayakan kegrafikan terdiri atas 2 indikator yang setiap 

indikatornya memiliki beberapa butir penilaian seperti disajikan pada tabel 

berikut, 

Tabel 4.11. Daftar nilai rata-rata pada aspek kelayakan kegrafikan. 

Indikator Butir Penilaian Nilai rata-

rata 

kategori 

A. Ukuran modul. 1. Kesesuaian ukuran 

modul dengan standar 

ISO. 

89,4 Sangat baik 

2. Kesesuaian ukuran 

dengan materi isi modul. 

89,4 Sangat baik 

B. Desain isi 

modul 

3. Penempatan unsur  tata 

letak konsisten 

berdasarkan pola. 

88,6 Sangat baik 

4. Spasi antar teks dan 

ilustrasi sesuai. 

88,8 Sangat baik 

5. Penempatan judul bab, 

sub judul bab, dan angka 

halaman tidak 

mengganggu 

pemahaman. 

89 Sangat baik 

6. Penempatan hiasan dan 

perpaduan warna tidak 

mengganggu judul, teks, 

dan angka halaman. 

89,8 Sangat baik 

 

bersambung 
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lanjutan 

Indikator Butir Penilaian Nilai  

rata-rata 

Kategori 

B. Desain isi 

modul 

7. Penempatan judul, sub 

judul, tabel, bagan, dan 

perpaduan warna tidak 

mengganggu 

pemahaman. 

88,2 Sangat baik 

8. Tidak menggunakan 

terlalu banyak jenis 

huruf. 

89,4 Sangat baik 

9. Penggunaan variasi huruf 

tidak berlebihan. 

89,8 Sangat baik 

10. Jenjang/hierarki judul-

judul jelas, konsisten dan 

proporsional 

88,6 Sangat baik 

 

Penilaian ahli pada indikator ukuran modul memperoleh nilai dengan 

kategori sangat baik pada setiap butir penilaian. Nilai rata-rata 89,4 diperoleh pada 

butir penilaian tentang kesesuaian modul dengan standar ISO dan butir penilaian 

tentang kesesuaian ukuran dengan materi isi modul. 

Indikator desain isi modul memperoleh nilai dengan kategori sangat baik 

pada seluruh bitir penilaian. Butir penilaian tentang penempatan unsur tata letak 

konsisten berdasarkan pola memperoleh nilai rata-rata 89,6. Nilai 88,8 diperoleh 

pada butir penilaian tentang kesesuaian spasi antar teks dan ilustrasi, dan nilai 89 

diperoleh pada butir penilaian tentang penempatan judul bab, sub judul bab, dan 

angka halaman yang tidak mengganggu pemahaman siswa. Butir penilaian 
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tentang penempatan hiasan dan perpaduan warna yang tidak mengganggu judul, 

teks, dan angka halaman memperoleh nilai 89,8. Nilai 88,2 diperoleh pada butir 

penilaian tentang penempatan judul, sub judul, tabel, bagan, dan perpaduan warna 

yang tidak mengganggu pemahaman, dan nilai 89,4 diperoleh pada butir penilaian 

tentang penggunaan jenis huruf yang tidak terlalu banyak. Selanjutnya, butir 

penilaian jenjang/hirarki judul-judul yang jelas, konsisten, dan proporsional 

memperoleh nilai 88,6. 

Saran yang diberikan para ahli pada aspek kelayakan kegrafikan tertuang 

pada kolom saran dan pada prototipe modul yang diajukan kepada ahli, yaitu 

diantaranya; (1) judul hendaknya diubah agar lebih menarik perhatian siswa, (2) 

tambahkan gambar-gambar ilustrasi agar lebih menarik perhatian siswa, (3) 

gambar-gambar ilustrasi yang tidak jelas dan mengganggu pemandangan 

hendaknya dihilangkan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kegrafikan pada 

penyusunan modul sudah layak digunakan dalam pembelajaran dengan revisi. 

 

ii. Revisi modul penunjang pembelajaran tarakib berdasarkan penilaian 

ahli. 

Modul penunjang pembelajaran tarakib kelas VII MTs direvisi 

berdasarkan penilaian dan saran para ahli pada tahap validasi ahli. Revisi modul 

ini meliputi beberapa aspek sesuai dengan saran ahli yang terdapat pada setiap 

aspek lembar penilaian sebagai berikut; 
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1.  Revisi modul pada aspek kelayakan isi. 

Revisi yang dilakukan pada aspek kelayakan isi sesuai dengan penilaian 

dan saran para ahli yaitu diantaranya;  

(1) perubahan uraian materi pada beberapa bab yang sebelumnya terdapat 

kesalahan dalam tata bahasa,  

Gambar 4.29. sampel perubahan materi pada bab jumlah ismiyah 

 

 

 

 

 

Gambar 4.29. merupakan perubahan pada susunan jumlah ismiyah yang 

sebelumnya menggunakan maf’ul bih, setelah dinilai ahli susunannya berubah 

tidak menggunakan maf’ul bih, dan ditambah ilustrasi agar lebih menarik 

Gambar 4.30. sampel perubahan materi adawatul jar 

 

 

 

 

 

Gambar 4.30. merupakan perubahan pada materi adawatul jar yang sebelumnya 

tertulis harakat pada isim yang dirangkai dengan huruf jar yaitu kasrah, wau, dan 

ya’, setelah dikoreksi ahli kemudian berubah menjadi kasrah, fathah dan ya’. 
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(2) penambahan latihan-latihan pada setiap bab,  

Gambar 4.31. penambahan latihan pada bab kalimah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.31. merupakan gambar perubahan pada bab kalimah yang sebelumnya 

tidak terdapat latihan, kemudian ditambahkan latihan pada halaman berikutnya. 

Gambar 4.32. penambahan latihan pada bab kata tanya. 
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Gambar 4.32. merupakan penambahan latihan pada bab kata tanya yang 

sebelumnya hanya terdapat 5 soal, kemudian ditambah menjadi dua jenis soal 

yang terdiri atas 9 soal dan soal percakapan. 

(3) penambahan materi dhorof dan jumlah fi’liyah pada materi adawatul jar dan 

mengganti bab jumlah ismiyah menjadi jumlah yang terdiri atas jumlah ismiyah, 

khobar muqaddam dan mubtada’ muakhar, serta jumlah fi’liyah, 

Gambar 4.33. penambahan dhorof pada bab adawatul jar. 
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Gambar 4.34. penambahan jumlah fi’liyah dan perubahan pada bab jumlah. 
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(4) penambahan materi bilangan yang disesuaikan dengan materi yang dipelajari 

siswa berkaitan dengan alamat. 

Gambar 4.35. materi yang ditambahkan pada bab bilangan 

 

 

 

 

 

2.  Revisi modul pada aspek kelayakan penyajian. 

Revisi yang dilakukan pada aspek kelayakan penyajian sesuai dengan 

penilaian dan saran para ahli yaitu diantaranya;  

(1) perbaikan pada daftar isi dengan memisahkan sub bab materi pada bab jumlah, 

Gambar 4.36. daftar isi sebelum revisi Gambar 4.37. daftar isi sesudah revisi. 
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(2) penambahan contoh yang lebih bervariasi,  

Gambar 4.38. sampel contoh  Gambar 4.39. sampel contoh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) penambahan petunjuk dan contoh pengerjaan soal pada latihan-latihan, 

Gambar 4.40. sampel petunjuk dan contoh pengerjaan soal 
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(4) perbaikan pada penyajian tabel, 

Gambar 4.41. sampel tabel sebelum revisi 

 

 

 

 

 

Gambar 4.42. sampel tabel sesudah revisi 

 

 

 

 

 

(5) penambahan nomor pada kaidah-kaidah tata bahasa, 

Gambar. 4.43. sampel kaidah sebelum revisi 

 

 

 

Gambar. 4.44. sampel kaidah sesudah revisi 
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(6) perubahan pada daftar pustaka yang disusun berdasarkan abjad, 

Gambar 4.45. Daftar pustaka sebelum revisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.46. Daftar pustaka sesudah revisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Revisi modul pada aspek bahasa. 

Revisi yang dilakukan pada aspek bahasa sesuai dengan penilaian dan 

saran para ahli yaitu diantaranya;  
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(1) perubahan seluruh kata serapan yang terdapat pada modul dengan cetak miring 

yang sebelumnya tidak dicetak miring, 

Gambar 4.47. sampel kata serapan sebelum revisi 

 

 

Gambar 4.48. sampel kata serapan sesudah revisi 

 

 

(2) perubahan pada penerjemahan contoh dengan menggunakan bahasa Indonesia 

yang mudah dipahami dan konsisten, 

Gambar 4.49. sampel penerjemahan contoh sebelum revisi 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.50. sampel penerjemahan contoh sesudah revisi 
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(3) penambahan istilah dhomir muttashil dan dhomir munfasil yang sebelumnya 

hanya disebutkan sebagai jenis kata ganti dengan pengertian berbeda. 

Gambar 4.51. daftar dhomir sebelum revisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 4.52. daftar dhomir sesudah revisi 
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4.  Revisi modul pada aspek tema modul. 

Revisi yang dilakukan pada aspek tema modul sesuai dengan penilaian dan 

saran para ahli yaitu diantaranya; 

(1) memperbaiki tata bahasa Arab seperti pada materi bilangan,  

Gambar 4.53. materi bab bilangan sebelum revisi 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.54. materi bab bilangan sesudah revisi 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.54 merupakan materi bilangan yang sebelumnya terbalik kaidahnya 

antara mudzakar dan muanats pada gambar 4.53, kemudian diperbaiki setelah 

dikoreksi oleh ahli. 
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(2) memisahkan antara huruf jar dengan dhorof pada materi adawatul jar 

Gambar 4.55. daftar huruf jar sebelum revisi. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.56. daftar huruf jar ditambah dharaf sesudah revisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Revisi modul pada aspek kelayakan kegrafikan. 

Revisi yang dilakukan pada aspek tema modul sesuai dengan penilaian dan 

saran para ahli yaitu diantaranya; 
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(1) merubah judul dari “Tarakib tsanawiyah 1” menjadi “Yuk, belajar tarakib!”, 

Gambar 4.57. sampul sebelum revisi        Gambar 4.58. sampul sesudah revisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) menambah beberapa gambar ilustrasi, 

Gambar 4.59. sampel gambar ilustrasi Gambar 4.60. sampel gambar ilustrasi 
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(3) menghilangkan gambar yang tidak berfungsi dan mencolok. 

Gambar 4.61. gambar pada materi sebelum dihilangkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.62. gambar pada materi sesudah dihilangkan 
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d. Uji coba modul penunjang pembelajaran tarakib terhadap siswa. 

 Uji coba modul penunjang pembelajaran tarakib ini dilakukan dengan dua 

cara yaitu; (1) untuk mengetahui pengaruh modul penunjang pembelajaran tarakib 

terhadap pemahaman siswa dalam pembelajaran tarakib, dan (2) mengetahui 

respon siswa terhadap modul penunjang pembelajaran tarakib. 

i. Uji Instrumen. 

Soal-soal yang diberikan kepada siswa dalam uji coba modul diuji 

validitas dan reliabilitasnya untuk mengetahui apakah soal-soal tersebut sudah 

sesuai diberikan kepada siswa. Soal-soal tersebut ada tiga jenis dengan jumlah 20 

soal pada setiap jenisnya yaitu total keseluruhan 60 soal, dan diberikan kepada 

dua kelas yang masing-masing berisi 34 siswa dan totalnya 60 siswa. 

1. Uji validitas. 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kevalidan soal dengan 

menggunakan validitas isi, yaitu menganalisis isi tes dan mencocokkan dengan 

materi pelajaran yang diberikan sesuai dengan SK dan KD. Analisis validitas isi  

pada tiga jenis soal adalah sebagai berikut; 

(1) Analisis validitas isi pada soal pertama adalah sebagai berikut; 

Tabel 4.12. Validitas isi soal pertama 

No Kompetensi 

Dasar 

Indikator Kesesuaian 

Soal 

1 Menulis kata, 

frasa, kalimat dan 

paragraf 

sederhana tentang 

 التعارف

Menulis kalimat dengan kosa kata yang 

sudah diberikan sebelumnya tentang 

 dengan struktur kalimat dhomir التعارف

mufrod, isim isyarah mufrod, dan kata 

tanya. 

 

√ 
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Lanjutan 

No Kompetensi 

Dasar 

Indikator Kesesuaian 

Soal 

1 Menulis kata, 

frasa, kalimat dan 

paragraf 

sederhana tentang 

 التعارف

 

Menyusun kata menjadi sebuah 

kalimat yang dapat dipahami tentang 

 dengan struktur kalimat التعارف

dhomir mufrod, isim isyarah mufrod, 

dan kata tanya. 

 

 

√ 

Siswa menunjukkan perilaku disiplin, 

kerja keras, tanggung jawab dan 

kejujuran. 

 

√ 

 

Berdasarkan tabel di atas, soal yang diberikan pada uji coba pertama yaitu 

meliputi materi dhomir mufrod, isim isyarah mufrod, dan kata tanya sudah sesuai 

dengan materi yang diberikan dan indikator pada pembelajaran sehingga soal 

dinyatakan valid. 

(2) Analisis validitas isi pada soal kedua adalah sebagai berikut; 

Tabel 4.13. Validitas isi soal kedua 

No Kompetensi 

Dasar 

Indikator Kesesuaian 

soal 

1 Menulis kata, 

frasa, kalimat dan 

paragraf 

sederhana tentang 

 في المدرسة

  

Menulis kalimat dengan kosa kata 

yang sudah diberikan sebelumnya 

tentang في المدرسة dengan 

struktur kalimat Na’at dan Adawatul 

jar. 

 

√ 

bersambung 
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Lanjutan 

No Kompetensi Dasar Indikator Kesesuaian 

soal 

1 Menulis kata, frasa, 

kalimat dan paragraf 

sederhana tentang 

 في المدرسة

 

Menyusun kata menjadi sebuah 

kalimat yang dapat dipahami 

tentang في المدرسة dengan struktur 

kalimat Na’at dan Adawatul jar. 

 

√ 

Siswa menunjukkan perilaku 

disiplin, kerja keras, tanggung 

jawab dan kejujuran. 

 

√ 

 

Berdasarkan tabel di atas, soal yang diberikan pada uji coba pertama yaitu 

meliputi materi Na’at dan Adawatul jar sudah sesuai dengan materi yang 

diberikan dan indikator pada pembelajaran sehingga soal dinyatakan valid. 

(3) Analisis validitas isi pada soal ketiga adalah sebagai berikut; 

Tabel 4.14. Validitas isi soal pertama 

No Kompetensi Dasar Indikator Kesesuaian 

soal 

1 Menulis kata, frasa, 

kalimat dan paragraf 

sederhana tentang 

 في البيت

 

Menulis kalimat dengan kosa kata 

yang sudah diberikan sebelumnya 

tentang في البيت dengan struktur 

kalimat Khobar muqaddam dan 

Mubtada muakhar. 

 

√ 

Menyusun kata menjadi sebuah 

kalimat yang dapat dipahami 

tentang في البيت dengan struktur 

kalimat Khobar muqaddam dan 

Mubtada muakhar. 

 

√ 
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Lanjutan 

No Kompetensi Dasar Indikator Kesesuaian 

soal 

1 Menulis kata, frasa, 

kalimat dan paragraf 

sederhana tentang 

 في البيت

Siswa menunjukkan perilaku 

disiplin, kerja keras, tanggung 

jawab dan kejujuran. 

 

 

√ 

 

Berdasarkan tabel di atas, soal yang diberikan pada uji coba pertama yaitu 

meliputi materi Khobar muqaddam dan Mubtada muakhar ditambah dengan 

materi-materi yang diberikan sebelumnya dalam soal-soal tersebut sudah sesuai 

dengan materi yang diberikan dan indikator pada pembelajaran sehingga soal 

dinyatakan valid. 

2. Uji reliabilitas 

Uji reliabilitas soal uji coba modul yang berbentuk pilihan ganda dengan 

jumlah 20 butir soal diuji menggunakan rumus KR-21 yaitu: 

 

    
 

   
    

      

   
  

dengan keterangan 

r = reliabilitas instrumen 

k = jumlah butir pertanyaan 

Vt = varians total 

M = skor rata-rata 

Perhitungan reliabilitas soal pertama yaitu soal tentang materi dhomir 

mufrod, isim isyaroh mufrod, dan kata tanya adalah sebagai berikut; 
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1. Jumlah soal sebanyak 20 soal, k = 20. 

2. Skor rata-rata atau M dihitung sebagai berikut: 

  
          

 
 

  
   

  
       

3. Varians total dihitung sebagai berikut: 

   
         

   
 

   
      

  
 

         

4. Nilai reliabilitas dihitung sebagai berikut: 

    
 

   
    

      

   
  

    
  

  
    

               

         
  

            
       

     
  

                

        

Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh nilai reliabilitas sebesar 0,75. Soal 

dinyatakan reliabel apabila nilai reliabilitas atau r > 0,7 , maka pada jenis soal 

pertama dinyatakan bahwa soal reliabel. 
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Perhitungan reliabilitas soal kedua yaitu soal tentang materi na’at, dan 

adawatu jar adalah sebagai berikut; 

1. Jumlah soal sebanyak 20 soal, k = 20. 

2. Skor rata-rata atau M dihitung sebagai berikut: 

  
          

 
 

  
   

  
       

3. Varians total dihitung sebagai berikut: 

   
         

   
 

   
        

  
 

         

4. Nilai reliabilitas dihitung sebagai berikut: 

    
 

   
    

      

   
  

    
  

  
    

               

         
  

            
       

     
  

                

        

Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh nilai reliabilitas sebesar 0,78. Soal 

dinyatakan reliabel apabila nilai reliabilitas atau r > 0,7 , maka pada jenis soal 

kedua dinyatakan bahwa soal reliabel. 
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Perhitungan reliabilitas soal kedua yaitu soal tentang materi khabar 

muqaddam dan mubtada muakhar adalah sebagai berikut; 

1. Jumlah soal sebanyak 20 soal, k = 20. 

2. Skor rata-rata atau M dihitung sebagai berikut: 

  
          

 
 

  
   

  
      

3. Varians total dihitung sebagai berikut: 

   
         

   
 

   
     

  
 

         

4. Nilai reliabilitas dihitung sebagai berikut: 

    
 

   
    

      

   
  

    
  

  
    

             

         
  

            
     

     
  

                

        

Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh nilai reliabilitas sebesar 0,72. Soal 

dinyatakan reliabel apabila nilai reliabilitas atau r > 0,7 , maka pada jenis soal 

ketiga dinyatakan bahwa soal reliabel. 
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ii. Pengaruh modul penunjang pembelajaran tarakib terhadap 

pemahaman siswa dalam pembelajaran tarakib. 

 Uji coba modul penunjang pembelajaran tarakib dilakukan dengan 

membandingkan dua kelas yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen yang masing-

masing kelas berisi 30 siswa. Kelas yang dipilih merupakan kelas yang diajar 

dengan guru bahasa Arab yang sama dan memiliki nilai rata-rata kelas yang 

sebanding. Kelas tersebut yaitu kelas VII I sebagai kelas kontrol dan kelas VII G 

sebagai kelas eksperimen. 

 Uji coba modul penunjang pembelajaran tarakib dalam pembahasan ini 

terdiri atas; (1) pembelajaran tarakib pada tahap uji coba modul, dan (2) daftar 

nilai siswa pada pembelajaran tarakib, dan (3) uji hipotesis. 

1.  Pembelajaran tarakib pada tahap uji coba modul penunjang 

pembelajaran tarakib. 

 Uji coba dilakukan pada dua kelas dengan kemampuan awal yang sama 

yaitu kelas VII I sebagai kelas kontrol dan kelas VII G sebagai kelas eksperimen.  

  Tiga kelas yang diajar satu guru bahasa Arab yaitu kelas VII G, VII H, dan 

VII I memperoleh nilai rata-rata kelas pada ulangan sebagai berikut; kelas VII G 

dengan nilai rata-rata kelas 68,57, kelas VII H dengan nilai rata-rata kelas 56,76, 

dan kelas VII I dengan nilai rata-rata kelas 67,88. Nilai rata-rata tersebut dijadikan 

landasan dalam menentukan kelas kontrol dan kelas eksperimen sehingga 

diperoleh kelas VII G dan VII I dengan rata-rata nilai kelas hampir sama sebagai 

kelas kontrol dan  kelas eksperimen. 
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  Uji coba modul dilaksanakan melalui tiga kali pembelajaran pada masing-

masing kelas, dengan jumlah materi total yang diajarkan sebanyak 6 judul materi 

tarakib yang terdapat pada SK dan KD. Pembelajaran yang dilaksanakan secara 

rinci dijelaskan pada tabel berikut ini; 

Tabel 4.15. Pembelajaran tarakib pada tahap uji coba modul. 

No Tanggal Kelas Materi 

1. 20 Februari 2014 VII I Dhomir mufrod, isim 

isyaroh mufrod, kata tanya 

2. 24 Februari 2014 VII G Dhomir mufrod, isim 

isyaroh mufrod, kata tanya 

3. 27 Februari 2014 VII I Na’at, adawatul jar 

4. 1 Maret 2014 VII G Na’at, adawatul jar 

5. 10 Maret 2014 VII G Khobar muqaddam, 

mubtada muakhar. 

6. 13 Maret 2014 VII I Khobar muqaddam, 

mubtada muakhar. 

 

 Pembelajaran dilaksanakan dengan menjelaskan materi-materi tata bahasa 

yang terdapat pada buku paket “Ayo Memahami Bahasa Arab!” beberapa saat 

sampai siswa cukup paham, kemudian memberikan soal evaluasi pada setiap akhir 

pembelajaran. Pembelajaran pada kelas eksperimen yaitu kelas VIIG dibantu 

dengan modul “Yuk, Belajar Tarakib!”, sedangkan pada kelas kontrol yaitu kelas 

VII I tidak dibantu dengan modul tersebut. Soal evaluasi yang sama yang 

diberikan pada akhir pembelajaran berjumlah 20 soal pilihan ganda yang 

didalamnya terdapat materi-materi tarakib yang diberikan pada saat pembelajaran. 
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2.  Daftar nilai siswa pada uji coba modul penunjang pembelajaran 

tarakib. 

 Pengambilan nilai siswa dilakukan untuk menguji pemahaman siswa 

terhadap materi tarakib yang diajarkan, dan dilakukan tiga kali pengambilan nilai 

pada tahap uji coba yang dilakukan pada setiap akhir pembelajaran. Nilai yang 

didapatkan setelah uji coba modul adalah sebagai berikut; 

Tabel 4.16. Daftar nilai uji coba pada kelas kontrol. 

No. Absen Nilai 1 Nilai 2 Nilai 3 Nilai rata-rata 

1 85 55 70 70 

2 80 65 75 73 

3 55 35 75 55 

4 45 40 25 37 

5 25 45 40 37 

6 85 70 85 80 

7 55 40 60 52 

8 35 40 70 48 

9 35 40 70 48 

10 40 55 70 55 

11 55 30 65 50 

12 50 65 70 62 

13 55 25 45 42 

14 50 70 75 65 

15 70 80 85 78 

17 40 55 70 55 

18 90 70 90 83 
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lanjutan 

No. Absen Nilai 1 Nilai 2 Nilai 3 Nilai rata-rata 

19 50 50 80 60 

21 85 45 65 65 

22 35 30 70 45 

23 55 55 50 53 

25 35 35 65 45 

26 55 55 50 53 

28 80 60 65 68 

29 50 70 80 66 

30 20 30 75 42 

31 50 55 80 62 

32 40 10 65 38 

33 50 70 80 67 

34 40 45 45 43 

Rata-rata skor 56,57 

 

 Berdasarkan nilai di atas, rata-rata pada tiga kali pembelajaran tarakib 

yang mencakup beberapa materi yang diperoleh pada kelas kontrol, hanya 

13,33% atau 4 siswa memperoleh nilai di atas 72 sesuai dengan KKM yang 

ditentukan di sekolah untuk mata pelajaran bahasa Arab, sedangkan sisanya yaitu 

86,67% atau 26 siswa memperoleh nilai di bawah KKM. 

 Selanjutnya nilai pada kelas eksperimen yaitu kelas VII G yang meliputi 

nilai-nilai pada akhir setiap pembelajaran yang dilaksanakan selama tiga kali pada 

tahap uji coba dengan dibantu dengan modul, adalah sebagai berikut; 
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Tabel 4.17. Daftar nilai uji coba modul pada kelas eksperimen. 

No. Absen Nilai 1 Nilai 2 Nilai 3 Nilai rata-rata 

1 70 80 85 78 

2 85 85 90 87 

3 65 80 80 75 

4 75 80 85 80 

6 75 75 85 78 

8 75 75 90 80 

9 80 90 95 88 

10 70 75 85 77 

11 90 100 100 97 

12 90 90 90 90 

13 65 70 75 70 

14 70 75 85 77 

15 65 75 75 72 

16 80 85 90 85 

17 85 85 95 88 

18 80 85 90 85 

19 70 80 85 78 

20 70 75 85 77 

21 85 90 95 90 

22 70 80 85 78 

23 75 80 85 80 

24 80 85 90 85 

25 70 80 80 77 

26 65 75 80 73 

27 100 95 100 98 

28 65 75 80 73 

30 100 100 100 100 

Bersambung 
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lanjutan 

No. Absen Nilai 1 Nilai 2 Nilai 3 Nilai rata-rata 

31 100 100 100 100 

32 65 75 80 73 

33 70 75 85 77 

Rata-rata skor 82,2 

 

 Berdasarkan nilai di atas, rata-rata pada tiga kali pembelajaran tarakib 

yang mencakup beberapa materi yang diperoleh pada kelas eksperimen, 93,33% 

atau 28 siswa memperoleh nilai di atas 72 sesuai dengan KKM yang ditentukan di 

sekolah untuk mata pelajaran bahasa Arab, sedangkan sisanya yaitu 6,67% atau 2 

siswa memperoleh nilai di bawah KKM. 

 Secara umum dapat dilihat dari perbedaan rata-rata skor pada hasil 

penilaian pembelajaran tarakib kelas kontrol dan kelas eksperimen. Skor rata-rata 

pada kelas kontrol yaitu 56,67 dan skor rata-rata pada kelas eksperimen yaitu 

82,2. Berdasarkan skor rata-rata tersebut dapat dilihat perbedaan hasil 

pembelajaran tarakib dengan dan tanpa memnggunakan modul, dan skor rata-rata 

nilai yang lebih tinggi diperoleh pada kelas eksperimen yaitu kelas yang dibantu 

dengan modul. 

3. Uji hipotesis 

Pembuktian signifikan perbedaan produk lama dan baru diuji dengan 

menggunakan t-tes berkorelasi, dengan perhitungan sebagai berikut; 
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Untuk mencari nilai t melalui rumus di atas, maka terlebih dahulu perlu dicari 

nilai   ,   , dan r sebagai berikut; 

1. Simpangan baku pada kelas kontrol 

    
            

   
 

    
        

  
 

         

2. Simpangan baku pada kelas eksperimen 

    
            

   
 

    
      

  
 

        

3. Mencari nilai r dengan mengkorelasikan nilai pada kelas kontrol dengan nilai 

pada kelas eksperimen. 
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 Berdasarkan uraian di atas dapat diperoleh nilai t dengan perhitungan 

sebagai berikut; 

  
           

 
  

 

  
 
  

 

  
    

  
   

  
  
   

 

 

  
          

 
        

   
       

            
     

   
  
    

   
 

 

  
     

       
   

     
                   

 

  
     

                
 

  
     

      
 

  
     

    
 

       

 Modul dinyatakan efektif digunakan dalam pembelajaran atau Ha 

dinyatakan diterima apabila        >       . Harga        dengan        

         dan taraf signifikansi 1% yaitu 2,392. Ho dinyatakan ditolak 
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apabila         > 2,392 dan Ho dinyatakan diterima apabila         < 2,392. 

Berdasarkan penghitungan di atas diperoleh nilai         sebesar 7,05 >        

yaitu sebesar 2,392, nilai         jatuh pada daerah penerimaan Ha atau penolakan 

Ho seperti digambarkan selanjutnya pada kurva. 

 Daerah penerimaan Ho   Daerah penolakan Ho 

             

            

            

           

     2,392  7,05 

 Berdasarkan hasil uji t di atas maka Ha yaitu modul penunjang 

pembelajaran tarakib berpengaruh dalam meningkatkan pemahaman siswa dalam 

pembelajaran tarakib dinyatakan diterima, sedangkan Ho yaitu modul penunjang 

pembelajaran tarakib tidak berpengaruh dalam meningkatkan pemahaman siswa 

tentang materi tarakib dinyatakan ditolak. Setelah pengujian dengan uji t selesai 

maka dapat dinyatakan bahwa modul penunjang pembelajaran tarakib layak 

digunakan sebagai bahan ajar penunjang pembelajaran tarakib siswa kelas VII 

MTs guna meningkatkan pemahaman siswa akan materi tarakib. 
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iii. Respon siswa terhadap modul penunjang pembelajaran tarakib. 

  Uji coba modul pembelajaran tarakib juga dilakukan untuk mengetahui 

respon dan komentar siswa terhadap modul penunjang pembelajaran tarakib. 

Respon siswa diberikan oleh 31 siswa dengan beberapa aspek penilaian yaitu 

aspek tampilan, aspek penyajian materi, dan aspek manfaat. Selain itu, terdapat 

kolom komentar dan kesimpulan pendapat siswa tentang kelayakan modul. 

Respon siswa terhadap modul penunjang pembelajaran tarakib disajikan dalam 

tabel sebagai berikut; 

Tabel 4.18. Respon siswa terhadap modul penunjang pembelajaran tarakib. 

A. Aspek tampilan 

No. Pernyataan Jumlah presentase 

1. Tulisan dalam modul mudah dibaca dan 

dipahami. 

27 87,1% 

Tulisan dalam modul mudah dibaca tapi ada 

yang tidak paham. 

4 12,9% 

2. Tampilan dalam modul sudah bagus, menarik, 

dan menyenangkan. 

31 100% 

3. Tampilan dalam modul menarik sehingga 

mudah dipahami. 

25 80,65% 

Tampilan dalam modul menarik tapi agak 

sulit dipahami 

6 19,35% 

B. Aspek penyajian materi 

1. Materi dalam modul sederhana dan mudah 

dipahami. 

21 67,74% 

Beberapa materi dalam modul sulit dipahami. 10 32,26% 

 Bersambung 
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Lanjutan 

No. Pernyataan Jumlah presentase 

B. Aspek penyajian materi 

2. Contoh-contoh dalam modul mudah dipahami 

dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. 

19 61,29% 

Contoh-contoh dalam modul dapat dipahami 

tetapi ada beberapa yang kurang paham. 

12 38,71% 

3. Modul ini membuat siswa paham dan mencari 

sendiri jawaban soal-soal yang ada. 

22 70,97% 

Modul ini membuat siswa mencari sendiri 

tentang materi tata bahasa Arab tetapi masih 

ada yang perlu ditanyakan. 

9 29,03% 

C. Aspek manfaat 

No. Pernyataan Jumlah presentase 

1. Modul ini sangat berguna dalam pembelajaran 

bahasa Arab. 

24 77,42% 

Modul ini cukup berguna dalam pembelajaran 

bahasa Arab. 

7 22,58% 

2. Siswa dapat dengan mudah mempelajari 

bahasa Arab dengan modul ini. 

24 77,42% 

Modul ini cukup membantu tetapi masih 

kesulitan. 

7 22,58% 

3. Siswa tertarik belajar menggunakan modul 

ini. 

31 100% 

D. Komentar dan saran. 

1. Buku ini sangat bagus, materinya mudah 

dipahami, dan cukup berguna dalam 

pembelajaran. 

7 22,58% 

2. Modul ini sangat bagus tapi masih ada yang 

kurang. 

6 19,35% 
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Lanjutan 

D. Komentar dan saran. 

No. Pernyataan Jumlah presentase 

3. Sebaiknya menggunakan contoh bacaan yang 

lebih banyak dan mudah dipahami. 

1 3,22% 

4. Tidak ada saran. 17 54,85% 

E. Kesimpulan 

    

1. Siswa tertarik dengan modul. 31 100% 

2. Modul ini sangat baik digunakan dalam 

pembelajaran tarakib bahasa Arab. 

21 67,74% 

Modul ini cukup baik digunakan dalam 

pembelajaran tarakib bahasa Arab. 

10 32,26% 

 

  Berdasarkan tabel di atas, pada aspek tampilan, sebesar 87,1% atau 27 

siswa menyatakan bahwa tampilan modul mudah dibaca dan dipahami, dan 

12,9% atau 4 siswa menyatakan bahwa tampilan modul mudah dibaca tetapi ada 

materi yang tidak dipahami. Point pertanyaan tentang tampilan isi sudah bagus 

atau belum, seluruh siswa menyatakan tampilan dalam modul sudah bagus, 

menarik, dan menyenangkan. Point pertanyaan tentang tampilan yang disajikan 

dalam modul memudahkan dalam memahami materi, 80,65% atau 25 siswa 

menyatakan tampilan modul yang menarik memudahkan siswa dalam memahami, 

sedangkan 19,35% atau 6 siswa menyatakan tampilan dalam modul menarik 

tetapi agak sulit dipahami. 

  Aspek penyajian materi memperoleh respon sebagai berikut, pada point 

pertanyaan tentang materi modul yang mudah dipahami atau tidak, 67,74% atau 
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21 siswa menyatakan materi dalam modul sederhana dan mudah dipahami, dan 

32,26% atau 10 siswa menyatakan terdapat beberapa materi yang sulit dipahami. 

Point pertanyaan tentang contoh-contoh yang disajikan dalam modul, 61,29% 

atau 19 siswa menyatakan contoh-contoh yang diberikan dalam modul mudah 

dipahami dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan 38,71% atau 12 siswa 

menyatakan contoh-contoh yang diberikan dalam modul mudah dipahami tetapi 

ada beberapa yang tidak paham. Point pertanyaan tentang apakah penyajian materi 

dalam modul dapat membantu untuk belajar mandiri, 70,97%  atau 22 siswa 

menyatakan modul ini membuat siswa mencari jawaban dari soal-soal secara 

mandiri dan lebih paham, dan 29,03% atau 9 siswa  menyatakan modul membuat 

siswa mencari sendiri berkaitan dengan materi tetapi masih ada yang perlu 

ditanyakan. 

  Aspek manfaat memperoleh penilaian siswa sebagai berikut, pada point 

pertanyaan tentang kebermanfaatan modul dalam pembelajaran, 77,42%  atau 24 

siswa menyatakan modul ini sangat berguna dalam pembelajaran bahasa Arab, 

dan 22,58% atau 7 siswa menyatakan modul ini cukup berguna dalam 

pembelajaran bahasa Arab. Point pertanyaan tentang apakah modul 

mempermudah siswa dalam mempelajari bahasa Arab, 77,42% atau 24 siswa 

menyatakan dengan modul ini siswa dapat belajar dengan mudah, dan 22,58%  

atau 7 siswa  menyatakan modul ini cukup membantu tetapi masih kesulitan. 

Point pertanyaan tentang apakah siswa tertarik belajar menggunakan modul, 

seluruh siswa menyatakan tertarik belajar menggunakan modul. 
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  Kolom komentar dan saran hanya diisi oleh beberapa siswa, dengan uraian 

sebagai berikut, 22,58% atau 7 siswa memberikan komentar bahwa modul ini 

sangat bagus, materinya mudah dipahami, dan cukup berguna dalam 

pembelajaran. 19,35% atau 6 siswa menyatakan modul ini sangat bagus tapi 

masih ada yang kurang. 3,22% atau 1 siswa menyatakan sebaiknya menggunakan 

contoh bacaan yang lebih banyak dan mudah dipahami, sedangkan sisanya yaitu 

sebanyak 54,85% atau 17 siswa  tidak mengisi kolom komentar dan saran. 

  Kesimpulan yang diberikan siswa yaitu seluruh siswa menyatakan tertarik 

dengan modul penunjang pembelajaran tarakib, selain itu menurut 67,74% atau 

21 siswa menyatakan bahwa modul ini sangat baik digunakan dalam 

pembelajaran, sedangkan 22,26% atau 10 siswa menyatakan bahwa modul ini 

cukup baik digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab.
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BAB 5 

PENUTUP 

 

Penutup berisi simpulan dan saran. Simpulan dalam penelitian ini berupa 

hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian, 

sedangkan saran diberikan kepada pihak-pihak terkait yang dapat memperbaiki 

kualitas pendidikan melalui penelitian serupa atau berkaitan dengan bahan ajar. 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan uraian hasil penelitian diperoleh simpulan sebagai berikut; 

pertama, seluruh guru dan 85,29% siswa menyampaikan kebutuhan terhadap 

modul penunjang pembelajaran tarakib. Kedua, prototipe produk yaitu berupa 

modul penunjang pembelajaran tarakib disusun berdasarkan prinsip-prinsip yaitu; 

(a) prototipe disusun berdasarkan karakteristik modul yang merupakan bahan ajar 

untuk siswa dengan sajian materi yang mudah dipelajari, (b) modul disusun 

berdasarkan ketentuan penulisan dan desain modul yaitu minimal memuat tujuan 

pembelajaran, materi, dan soal-soal latihan, (c) modul disusun berdasarkan aspek 

kelayakan bahan ajar yaitu aspek kelayakan isi, penyajian, bahasa, tema dan 

kegrafikan, disajikan dengan materi yang sesuai dengan SK dan KD serta 

penampilan yang menarik bagi siswa. 

Ketiga, penilaian ahli terhadap prototipe modul penunjang pembelajaran 

tarakib memperoleh rata-rata nilai dengan kategori sangat baik pada setiap aspek 

yaitu kelayakan isi, penyajian, bahasa, tema modul, dan kegrafikan, serta 

memperoleh saran yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam tahap revisi 
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modul. Keempat, uji coba produk dilakukan dengan: (a) melaksanakan 

pembelajaran tarakib dan menguji pemahaman siswa dengan soal-soal evaluasi, 

dengan membandingkan dua kelas yang menggunakan dan tanpa modul 

penunjang. Berdasarkan hasil uji coba tersebut diperoleh nilai t sebesar 7,05 jatuh 

pada daerah penerimaan Ha atau penolakan Ho yang menyatakan bahwa modul 

penunjang pembelajaran tarakib efektif digunakan dalam meningkatkan 

pemahaman siswa tentang materi tarakib, dan (b) respon siswa terhadap modul 

penunjang pembelajaran tarakib yaitu 67,74% siswa menyatakan bahwa modul 

sangat bagus dan layak digunakan dalam pembelajaran. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan dalam penelitian ini, peneliti 

menyampaikan beberapa saran sebagai berikut; 

Pertama, terdapat berbagai jenis bahan ajar yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran bahasa Arab, namun pada realitanya yang digunakan hanya 

beberapa jenis bahan ajar, sehingga memungkinkan adanya pengembangan bahan 

ajar yang mempermudah penyajian pembelajaran dalam berbagai jenis. 

Kedua, penelitian ini dilakukan hanya sampai tahap uji coba produk, 

sehingga memungkinkan peneliti lain untuk dapat melanjutkan penelitian ini 

sampai tahap terakhir, dan selanjutnya dapat menyempurnakan kualitas produk 

yang dihasilkan. 

Ketiga, guru dan siswa memanfaatkan modul penunjang pembelajaran 

tarakib ini dalam pembelajaran dengan tujuan untuk mempermudah dan 

meningkatkan kualitas pembelajaran. 
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A. IDENTITAS SISWA 

1. Nama  : 

2. Kelas  : 

3. Asal sekolah : 

B. MATERI TARAKIB DALAM BUKU AJAR BAHASA ARAB 

1. Apakah adik-adik mengerti ketika dijelaskan tentang materi tarakib? 

a. Ya, ...................................................................................................................................................... 

b. Tidak, ................................................................................................................................................. 

2. Apakah adik-adik memiliki buku paket bahasa Arab? 

a. Ya, ..................................................................................................................................................... 

b. Tidak, ................................................................................................................................................. 

3. Menurut adik-adik, apakah materi tarakib dalam buku paket sudah dapat mudah dipahami? 

a. Mudah, ........................................................................................................................................... ... 

b. Sulit, .................................................................................................................................................. 

C. BUKU TARAKIB YANG DIINGINKAN 

1. Apakah menurut adik-adik, perlu ada buku tarakib lain yang lebih mudah dipahami? 

a. Perlu, ................................................................................................................ ................................. 

b. Tidak, ................................................................................................................................................ 

2. Bagaimana isi buku tarakib yang adik-adik inginkan? 

a. Berisi materi saja 

b. Berisi materi dan contoh 

c. Berisi materi contoh, dan latihan 

d. Lainnya, .......................................................................................................................................... 

3. Bgaimana penampilan buku tarakib yang adik-adik inginkan? 

a. Menarik, dengan gambar contoh 

b. Biasa saja 

c. Sederhana 

d. Lainnya, ......................................................................................................................................... 

 



160 
 

 
 

ANGKET PENGEMBANGAN MODUL TARAKIB 

A. IDENTITAS GURU 

1. Nama responden : ……………………….. 

2. Jenis kelamin  : ………………………. 

3. Kelas yang diampu : ……………………… 

B. MATERI TARAKIB DALAM BUKU AJAR BAHASA ARAB 

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah materi tarakib penting untuk diajarkan dalam mata pelajaran bahasa Arab? 

a. Penting, untuk mendukung keterampilan berbahasa. 

b. Cukup penting,  sebagai pengetahuan siswa. 

c. Tidak terlalu penting, tidak diajarkan tidak masalah. 

d. Lainnya, .................................... 

2. Menurut Bapak/Ibu, apakah faktor penyajian materi mempengaruhi pemahaman tarakib siswa? 

a. Sangat berpengaruh, siswa dapat memahami materi bergantung pada metode penyajiannya. 

b. Cukup berpengaruh, selain dengan cara dijelaskan, siswa dapat mempelajari sendiri materi yang ada. 

c. Biasa saja, bergantung pada masing-masing siswa. 

d. Lainnya, ......................................... 

3. Menurut Bapak/Ibu guru, bagaimana profil buku ajar yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab 

di sekolah? 

a. Sangat memuaskan dan membantu pembelajaran 

b. Cukup baik tetapi masih butuh perbaikan 

c. Masih butuh banyak perbaikan 

d. Lainnya, ........................................ 

4. Apakah buku ajar bahasa Arab yang digunakan di sekolah saat ini sudah dapat menjelaskan materi 

tarakib sesuai dengan SK dan KD? 

a. Mampu menjelaskan dan sesuai SK dan KD 

b. Ada SK dan KD yang tidak terdapat dalam buku 

c. Tidak sesuai SK dan KD 

d. Lainnya, ...................................... 

5. Apakah buku ajar yang digunakan saat ini membuat siswa paham tentang materi tarakib dibuktikan 

dengan kemampuan siswa menjawab pertanyaan guru? 

a. Siswa paham dan mampu menjawab peertanyaan 

b. Beberapa siswa kurang paham 
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c. Banyak siswa yang kurang paham 

d. Lainnya, .................................................................................................................................. 

C. MODUL TARAKIB 

1. Apakah Bapak/Ibu menggunakan bahan ajar selain buku paket dalam mengajarkan materi tarakib? 

a. Ya, ............................................................................................................................................... 

b. Tidak, .......................................................................................................................................... 

2. Apakah dibutuhkan bahan ajar penunjang berupa modul dalam menjelaskan materi tarakib kepada 

siswa? 

a. Ya, ............................................................................................................................................. 

b. Tidak, ......................................................................................................................................... 

3. Menurut Bapak/Ibu, apa saja yang perlu dituangkan dalam modul penunjang  pembelajaran tarakib? 

a. Kaidah nahwu saja 

b. Kaidah dan contoh 

c. Kaidah, contoh, dan latihan 

d. Lainnya, .......................................................................................................................................... 

4. Jika modul tersebut dilengkapi dengan contoh dan latihan, berapa perbandingan antara kaidah, contoh, 

dan latihan yang perlu dituangkan dalam modul tarakib tersebut? 

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

5. Menurut Bapak/Ibu, perlukah penampilan yang menarik dalam menyajikan modul tarakib bagi siswa? 

a. Perlu 

b. Tidak perlu 

6. Bagaimana saran Bapak/Ibu terhadap modul tarakib yang digunakan untuk siswa MTs kelas VII? 

.................................................................................................................................................................... 
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LEMBAR INSTRUMEN PENILAIAN MODUL TARAKIB TSANAWIYAH 1 

Judul Penelitian : Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Arab Penunjang Pembelajaran 

Tarakib Kelas VII MTs Negeri 1 Semarang. 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Materi   : Tarakib 

Sasaran  : Siswa kelas VII MTs Negeri 1 Semarang 

 

Nama    : ............................................................. 

Pekerjaan   : ............................................................. 

Instansi   : .............................................................. 

Produk pembelajaran   : .............................................................. 

yang pernah dibuat  

(bahan ajar/media) 

 

A. PETUNJUK PENGISIAN. 

1. Membaca dan mengamati dengan seksama isi dan tampilan modul. 

2. Memberikan nilai berupa nomor dan angka pada indikator yang tersedia di aspek 

penilaian dengan kategori penilaian yang ditentukan dibawah ini: 

No. Kategori Rentangan Skor 

1. Sangat baik 86-100 

2. Baik 71-85 

3. Cukup 56-70 

4. Kurang 41-55 

 Contoh : 

No. Indikator Kategori Angka 

1. Kesesuaian materi modul dengan SK 

dan KD 

1 90 

3. Jika tidak paham dengan indikator yang disajikan, dapat melihat keterangan pada kolom 

deskripsi. 

4. Memberikan catatan-catatan khusus tentang kekurangan dan atau perbaikan modul. 

5. Memberikan kesimpulan tentang kelayakan modul dan validasi akhir dengan paraf ahli. 
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B. ASPEK PENILAIAN 

I. ASPEK KELAYAKAN ISI. 

Indikator Butir Penilaian Kategori Angka 

F. Kesesuaian materi yang 

disajikan dengan SK dan 

KD. 

21. Kelengkapan materi   

22. Keluasan materi   

G. Keakuratan Materi 23. Keakuratan konsep dan 

definisi. 

  

24. Keakuratan struktur kalimat 

bahasa Arab. 

  

25. Keakuratan contoh.   

26. Keakuratan soal.   

H. Pendukung Materi 

Pembelajaran 

27. Keakuratan acuan pustaka   

28. Penalaran   

29. Keterkaitan   

30. Komunikasi   

31. Penerapan   

32. Kemenarikan materi   

33. Mendorong untuk mencari 

informasi lebih jauh 

  

 

Deskripsi : 

Butir Penilaian Deskripsi 

1. Kelengkapan materi Materi yang disajikan mencakup semua materi tata bahasa 

yang terdapat dalam SK dan KD. 

2. Keluasan materi Konsep, definisi, kaidah dan paparan sesuai dengan kebutuhan 

materi pokok yang mendukung tercapainya SK dan KD tata 

bahasa yang termuat dalam materi dengan bentuk yang mudah 

dipahami. Materi juga memuat contoh dan soal yang 

memperjelas konsep, definisi dan kaidah tata bahasa. 
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Butir Penilaian Deskripsi 

3. Keakuratan konsep dan 

definisi. 

Materi harus disajikan secara akurat untuk menghindari 

miskonsepsi yang dilakukan siswa. Konsep dan definisi 

dirumuskan dengan jelas untuk mendukung tercapainya SK 

dan KD. 

4. Keakuratan struktur 

kalimat bahasa Arab. 

Struktur kalimat yang disajikan dalam modul harus akurat 

dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. 

5. Keakuratan contoh. Definisi dan kaidah yang disajikan harus dilengkapi dengan 

contoh yang akurat. 

6. Keakuratan soal. Penguasaan siswa terhadap definisi, kaidah dan struktur 

kalimat harus dilengkapi dengan soal-soal yang akurat. 

7. Keakuratan acuan pustaka Pustaka atau bahan acuan yang digunakan dalam menyusun 

modul harus akurat. 

8. Penalaran Penalaran berperan pada saat siswa membuat kesimpulan. 

Karenanya materi perlu memuat uraian, contoh, tugas, 

pertanyaan atau soal latihan yang mendorong siswa untuk 

secara runtut membuat kesimpulan yang valid. 

9. Keterkaitan Keterkaitan antar kaidah nahwu dapat dimunculkan dalam 

uraian dan contoh. Hal ini dimaksudkan untuk membantu 

siswa dalam membangun jaringan pengetahuan tarakib. 

10. Komunikasi Materi memuat contoh dan latihan untuk mengkomunikasikan 

uraian materi. 

11. Penerapan Materi memuat uraian, contoh dan soal-soal yang 

menjelaskan penerapan konsep tata bahasa dalam kalimat. 

12. Kemenarikan materi Materi memuat uraian, contoh dan soal-soal menarik yang 

dapat menimbulkan minat siswa untuk mengkaji lebih jauh. 

13. Mendorong untuk 

mencari informasi lebih 

jauh 

Materi memuat tugas yang mendorong siswa untuk 

memperoleh informasi lebih lanjut dari sumber lain seperti 

bertanya kepada guru, mencari di buku paket, dll. 
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II. ASPEK KELAYAKAN PENYAJIAN 

Indikator Butir Penilaian Kategori Angka 

C. Teknik penyajian 13. Konsistensi sistematika 

sajian dalam setiap bab. 

  

14. Keruntutan    

D. Pendukung penyajian 15. Contoh-contoh kalimat 

dalam setiap bab. 

  

16. Soal latihan pada setiap 

akhir bab. 

  

17. Pengantar   

18. Daftar kosa kata   

19. Daftar pustaka   

20. Kaidah / rumus tata bahasa   

E. Penyajian pembelajaran 21. Keterlibatan peserta didik 

dalam penggunaan modul. 

  

F. Kelengkapan penyajian 22. Bagian pendahuluan   

23. Bagian isi   

24. Bagian penutup   

 

Deskripsi : 

Butir Penilaian Deskripsi 

1. Konsistensi sistematika 

sajian dalam setiap bab. 

Setiap bab minimal memuat motivasi dan isi. 

Motivasi dapat disajikan dalam bentuk gambar, bagan, 

perpaduan warna yang menarik minat siswa untuk belajar. 

Isi memuat hal-hal yang disebutkan dalam kelayakan isi. 

2. Keruntutan  Penyajian sesuai dengan alur berpikir induktif (khusus ke 

umum) atau deduktif (umum ke khusus). Konsep disajikan dari 

yang mudah ke sukar, dari yang sederhana ke kompleks. Materi 

prasayarat disajikan mendahului matyeri pokok, dalam modul 

ini yaitu bab paling awal tentang kalimah yang tidak terdapat 

dalam SK dan KD sebagai prasyarat mempelajari tata bahasa 

yang terdapat dalam SK dan KD. 
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Butir Penilaian Deskripsi 

25. Contoh-contoh kalimat 

dalam setiap bab. 

Terdapat contoh-contoh penerapan kaidah tata bahasa dalam 

kalimat yang dapat membantu menguatkan pemahaman konsep 

yang ada dalam materi. 

26. Soal latihan pada setiap 

akhir bab. 

Soal-soal yang dapat melatih kemampuan memahami dan 

menerapkan konsep yang berkaitan dengan materi. 

27. Pengantar Memuat informasi tentang peran modul dalam proses 

pembelajaran. 

28. Daftar kosa kata Memuat kosa kata bahasa yang digunakan dalam contoh dan 

soal. 

29. Daftar pustaka Daftar buku yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan 

modul. 

30. Kaidah / rumus tata 

bahasa 

Memuat kaidah atau rumus sintaksis yang digunakan untuk 

mempermudah pemahaman siswa dalam memahami struktur 

kalimat. 

31. Keterlibatan peserta 

didik dalam penggunaan 

modul. 

Penyajian materi bersifat interaktif dan partisipatif, ada bagian 

mengajak yang terdapat dalam modul, misalnya mengajak 

siswa mengerjakan latihan dengan soal-soal baru dan variatif. 

32. Bagian pendahuluan Pada awal modul terdapat prakata, daftar isi, deskripsi, standar 

kompetensi, dan penggunaan modul. 

33. Bagian isi Penyajian dilengkapi dengan tabel, bagan, uraian, konsep yang 

dapat dipahami siswa dengan sajian yang menarik dan jelas. 

Penyajian setiap judul bab dilengkapi dengan contoh-contoh 

dan soal-soal latihan. 

34. Bagian penutup Pada bagian akhir terdapat daftar pustaka, glosarium (dalam 

modul ini diganti dengan daftar kosa kata yang disajikan pada 

setiap bab), dan indeks subjek (tidak diberikan dalam modul 

ini). 
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III. PENILAIAN BAHASA 

Indikator Butir Penilaian Kategori Angka 

A. Lugas 12. Ketepatan struktur kalimat.   

13. Keefektifan kalimat   

14. Kebakuan istilah   

B. Komunikatif 15. Keterbacaan pesan   

16. Ketepatan penggunaan 

kaidah bahasa. 

  

C. Kesesuaian dengan tingkat 

perkembangan siswa. 

17. Kesesuaian perkembangan 

intelektual siswa. 

  

18. Kesesuaian dengan tingkat 

emosional siswa. 

  

D. Keruntutan dan keterpaduan 

alur pikir. 

19. Keruntutan dan keterpaduan 

antar bab 

  

20. Keruntutan dan keterpaduan 

antar paragraf. 

  

E. Penggunaan istilah, simbol 

atau ikon. 

21. Konsistensi penggunaan 

istilah. 

  

22. Konsistensi penggunaan 

simbol atau ikon. 

  

 

Deskripsi : 

Butir Penilaian Deskripsi 

1. Ketepatan struktur 

kalimat. 

Kalimat yang dipakai mewakili isi pesan atau informasi yang 

ingin disampaikan dengan tetap mengikuti tata kalimat bahasa 

indonesia yang baik dan benar. 

2. Keefektifan kalimat Kalimat yang dipakai sederhana dan langsung ke sasaran. 

3. Kebakuan istilah Istilah yang digunakan baku sesuai dengan KBBI atau ada 

istilah lain yang baku biasa digunakan dalam bahasa Arab. 

4. Keterbacaan pesan Pesan disampaikan dengan bahasa yang menarik, jelas, tidak 

menimbulkan makna ganda dan lazim dalam komunikasi tulis 

sehingga mendorong untuk mempelajari secara tuntas. 
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Butir Penilaian Deskripsi 

23. Ketepatan penggunaan 

kaidah bahasa. 

Kata dan ejaan mengacu pada kaidah tata bahasa Indonesia 

yang baik dan benar. Penggunaan istilah yang menggambarkan 

suatu konsep harus konsisten. 

24. Kesesuaian 

perkembangan 

intelektual siswa. 

Bahasa yang digunakan untuk menjelaskan konsep atau 

aplikasi konsep sampai dengan contoh harus sesuai dengan 

tingkat intelektual siswa. 

25. Kesesuaian dengan 

tingkat emosional siswa. 

Bahasa yang digunakan sesuai dengan kematangan sosial 

emosional siswa dengan ilustrasi dalam contoh yang 

menggambarkan konsep-konsep mulai dari lingkungan 

terdekat. 

26. Keruntutan dan 

keterpaduan antar bab 

Penyampaian pesan antar satu bab dengan bab lain yang 

berdekatan dan antar sub bab dalam bab mencerminkan 

hubungan logis. 

27. Keruntutan dan 

keterpaduan antar 

paragraf. 

Penyampaian pesan antar paragraf yang berdekatan dan antar 

kalimat dalam paragraf mencerminkan hubungan logis. 

28. Konsistensi penggunaan 

istilah. 

Penggunaan istilah yang menggambarkan suatu konsep harus 

konsisten antar bagian modul. 

29. Konsistensi penggunaan 

simbol atau ikon. 

Penggunaan simbol atau ikon harus konsisten antar bagian-

bagian modul. 

 

IV. PENILAIAN BERDASARKAN TEMA MODUL (TARAKIB, NAHWU, SHARAF) 

Indikator Butir Penilaian Kategori Angka 

A. Materi Tata bahasa / tarakib 7. Penggunaan istilah-istilah 

nahwu-sharaf. 

  

8. Modul tarakib mengarahkan 

siswa untuk 

mengembangkan 

keterampilan berbahasa. 
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Indikator Butir Penilaian Kategori Angka 

 

 

 

 

 

 

9. Memberikan pengetahuan 

baru mengenai materi 

tarakib. 

  

10. Modul tarakib mengarahkan 

siswa untuk menggunakan 

hasil pekerjaan siswa dan 

mengkonstruksikannya. 

  

B. Pembelajaran tata bahasa / 

tarakib 

11. Pengenalan kaidah tata 

bahasa. 

  

12. Pemberian latihan atau drill.   

 

Deskripsi : 

Butir Penilaian Deskripsi 

1. Penggunaan istilah-

istilah nahwu-sharaf. 

Penggunaan istilah nahwu sharaf untuk mengenalkan siswa 

tentang struktur kalimat dalam bahasa Arab. 

2. Modul tarakib 

mengarahkan siswa 

untuk mengembangkan 

keterampilan berbahasa. 

Tata bahasa merupakan unsur bahasa yang mendukung 

keterampilan, harus dapat mengarahkan siswa dalam 

mengembangkan keterampilan berbahasa seperti membaca, dan 

menulis. 

3. Memberikan 

pengetahuan baru 

mengenai materi 

tarakib. 

Memberikan pengetahuan tambahan tentang materi struktur 

kalimat selain yang didapatkan siswa di kelas. 

4. Modul tarakib 

mengarahkan siswa 

untuk menggunakan 

hasil pekerjaan siswa 

dan 

mengkonstruksikannya. 

Mengarahkan siswa untuk terus berlatih menyusun kalimat 

dalam bahasa Arab melalui pemahaman contoh dan soal-soal 

latihan yang disajikan. 
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V. ASPEK KELAYAKAN KEGRAFIKAN 

Indikator Butir Penilaian Kategori Angka 

C. Ukuran modul. 11. Kesesuaian ukuran modul 

dengan standar ISO. 

  

12. Kesesuaian ukuran dengan 

materi isi modul. 

  

D. Desain isi modul 13. Penempatan unsur  tata letak 

konsisten berdasarkan pola. 

  

14. Spasi antar teks dan ilustrasi 

sesuai. 

  

15. Penempatan judul bab, sub 

judul bab, dan angka 

halaman tidak mengganggu 

pemahaman. 

  

16. Penempatan hiasan dan 

perpaduan warna tidak 

mengganggu judul, teks, 

dan angka halaman. 

  

17. Penempatan judul, sub 

judul, tabel, bagan, dan 

perpaduan warna tidak 

mengganggu pemahaman. 

  

18. Tidak menggunakan terlalu 

banyak jenis huruf. 

  

19. Penggunaan variasi huruf 

tidak berlebihan. 

  

20. Jenjang/hierarki judul-judul 

jelas, konsisten dan 

proporsional 
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Deskripsi : 

Butir Penilaian Deskripsi 

1. Kesesuaian ukuran modul 

dengan standar ISO. 

Ukuran modul A4 (210 x 297mm), A5 (148 x 210mm),  

B5 (176 x 250mm). 

2. Kesesuaian ukuran dengan 

materi isi modul. 

Pemilihan ukuran modul perlu disesuaikan dengan 

materi isi modul berdasarkan bidang studi tertentu. Hal 

ini akan mempengaruhi tata letak dan jumlah halaman. 

3. Penempatan unsur  tata letak 

konsisten berdasarkan pola. 

Penempatan setiap tata letak (judul, sub judul, kata 

pengantar, daftar isi, contoh, latihan) konsisten pada 

setiap halaman. 

4. Spasi antar teks dan ilustrasi 

sesuai. 

Merupakan kesatuan tampilan teks dengan 

ilustrasi/contoh dalam satu halaman. 

5. Penempatan judul bab, sub 

judul bab, dan angka halaman 

tidak mengganggu pemahaman. 

Judul bab ditulis secara lengkap, penulisan sub judul 

dan sub-sub judul disesuaikan dengan hierarki 

penyajian materi ajar. Penempatan nomor disesuaikan 

dengan pola tata letak. 

6. Penempatan hiasan dan 

perpaduan warna tidak 

mengganggu judul, teks, dan 

angka halaman. 

Penempatan hiasan dan perpaduan warna jangan sampai 

mengganggu kejelasan penyampaian informasi pada 

teks, sehingga dapat menghambat pemahaman siswa. 

7. Penempatan judul, sub judul, 

tabel, bagan, dan perpaduan 

warna tidak mengganggu 

pemahaman. 

Judul, sub judul, tabel, dan bagan diletakkan sesuai 

dengan pola yang ditetapkan sehingga tidak 

menimbulkan salah interpretasi terhadap materi yang 

disampaikan. 

8. Tidak menggunakan terlalu 

banyak jenis huruf. 

Maksimal menggunakan dua jenis huruf sehingga tidak 

mengganggu siswa dalam menyerap informasi. 

9. Penggunaan variasi huruf (bold, 

italic, dll) tidak berlebihan. 

Digunakan untuk membedakan jenjang/hierarki judul, 

sub judul, serta memberikan tekanan pada susunan teks 

yang dianggap penting. 

10. Jenjang/hierarki judul-judul 

jelas, konsisten dan 

proporsional 

Menunjukkan urutan susunan teks secara berjenjang 

sehingga mudah dipahami, dapat dibuat dengan 

perbedaan jenis huruf. 
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VI. KRITIK DAN SARAN 

` .......................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

VII. KESIMPULAN 

Bahan ajar penunjang pembelajaran tarakib berupa Modul Tarakib Tsanawiyah 1 

dinyatakan *) : 

1. Layak digunakan tanpa ada revisi. 

2. Layak digunakan dengan revisi. 

3. Tidak layak digunakan. 

*) lingkari salah satu. 

 

 

Semarang, .... ............. 2014 

  Ahli 

 

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

      NIP 
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LEMBAR OBSERVASI 

No Aspek yang diamati Ya Tidak 

9.  Ada siswa yang kesulitan dalam mempelajari 

tarakib. 

  

10.  Ada buku ajar yang digunakan dalam 

pembelajaran tarakib. 

  

11.  Materi tarakib dalam buku ajar sesuai dengan 

SK dan KD. 

  

12.  Ada sumber lain yang digunakan dalam 

mempelajari tarakib. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

A. Untuk Guru 

1. Apa kendala siswa dalam mempelajari bahasa Arab? 

2. Apakah tarakib perlu diajarkan dalam mata pelajaran bahasa Arab? 

3. Apakah siswa memahami penjelasan guru tentang tarakib yang diajarkan? 

4. Apa kendala dalam pembelajaran tata bahasa/ tarakib? 

5. Apakah buku ajar yang digunakan cukup sebagai sumber untuk mempelajari tarakib? 

6. Perlukah buku tambahan untuk menunjang pembelajaran tarakib? 

7. Jika diperlukan, buku apakah yang diinginkan? 

B. Untuk Siswa 

1. Apakah bahasa Arab merupakan mata pelajaran yang sulit? 

2. Apa yang membuat siswa kesulitan dalam mempelajari bahasa Arab? 

3. Apakah siswa paham saat dijelasakan tentang struktur kalimat bahasa Arab? 

4. Apakah materi tarakib dalam buku ajar yang digunakan sudah cukup dipahami? 

5. Perlukah adanya buku tambahan dalam mempelajari tarakib? 
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CHECKLIST DOKUMENTASI 

 

No Dokumen Ada Tidak 

1. Jadwal mata pelajaran kelas VII   

2 Silabus   

3. Buku ajar bahasa Arab   

4. Daftar nilai harian siswa   

6. Foto kegiatan   

 

 



176 
 

 
 

Nama  : ................................................. 

Kelas  : ................................................. 

No. Absen : ................................................. 

 

Pilihlah jawaban yang tepat dari soal-soal berikut ini! 

 .َحَسن  ...... َمْن أَْنَت؟  .1

 ِهيَ . د   أَنَا. ج  أَْنتَ . ب   ُهوَ  . أ

 .ا ِمْن َجاَكْرتَاأَْنَت؟ أَنَ .........  .2

 َهلْ . د   َمنْ . ج  إََل أَْينَ . ب  أَْينَ  ِمنْ  . أ

 .؟ اَل، أَنَا ِمْن ُسْورَابَايَا............ .3

 َهْل أَْنَت ِمْن َجاَكْرتَا؟. د  َمْن أَْنَت؟. ج  َماْْسَُك؟. ب ِمْن أَْيَن أَْنَت؟ . أ

 .ِاْْسُُه َحَسن  ........... َهَذا  .4

 ُأْسَتاَذة  . د  تِْلِمْيَذة  . ج  َصِدْيِقيْ . ب  َصِديْ َقِتْ  . أ

 .َحَسن ، ُهَو تِْلِمْيذ  .......  .5

  ِهيَ . د  َهِذهِ . ج  تِْلكَ . ب   َهَذا . أ

 .فَاِطَمُة، َوَذِلَك َخِلْيل  .......  .6

 ُهوَ . د  أَْنتَ . ج  تِْلكَ . ب   َهَذا . أ

 .تِْلِمْيَذة  َجِدْيَدة  .........  .7

 َهَذا. د   ُهوَ . ج  أَْنتِ . ب  أَْنتَ  . أ
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 .َحاِمد  ...... َمااْْسُُه؟  .8

 أَْنتَ . د   ِهيَ . ج  أَْنتِ . ب   ُهوَ  . أ

 .َخاِدَجةُ ...... َما اْْسَُها؟  .9

 أَْنتَ . د   ِهيَ . ج  أَْنتِ . ب   ُهوَ  . أ

 .أُْسَتاَذة  ........  .11

 أَْنتَ . د  تِْلكَ . ج  َهَذا. ب   ُهوَ  . أ
Isilah angka pada bacaan di bawah ini untuk menjawab soal nomor 11-12! 

ْي ُُمَمَّد ،  َصِدْيِقْي، (... 3. ...)ِفْ اْلَمْدَرَسِة اْلُمتَ َوِسَطةِ (.... 2....)أَنَا . ِمْن َْسَاَرنج(... 1...)ِاْسِْ

 (.....5....)َعاِئَشُة، (.... 4....)َو . ِاْْسُُه َحاِمد  

11. Pilihlah kata yang tepat untuk angka 1  dan 2  ! 

 أَنَا، تِْلِمْيَذة  . د  أَْنَت، تِْلِمْيذ  . ج  أَنَا، تِْلِمْيذ  . ب  ُهَو، تِْلِمْيذ   . أ

12. Kata yang tepat untuk angka 3 dan 4 yaitu........ 

 تِْلَك، أَْنتِ . د  أَْنَت، أَْنتِ . ج  ُهَو، ِهيَ . ب  ِهَي، ُهوَ  . أ

13. Kata yang tepat untuk nomor 5 yaitu........ 

 ُهَو َصِديْ َقِتْ . د ِهَي َصِديْ َقِتْ . ج ُهَو َصِدْيِقيْ . ب يْ ِهَي َصِدْيقِ  . أ

14. Yang termasuk dhomir di bawah ini yaitu...... 

 أَْنَت، َهْل، َهِذهِ . د  تِْلَك، َهَذا. ج َما، تِْلَك، ُهوَ . ب ، ََنُْن، أَنَا ِهيَ  . أ

15. Yang termasuk dhomir mufrod yaitu..... 

 ُُهَا، أَنْ ُتْم، ُهمْ . د ِهَي، ُُهَا، ُهمْ . ج ََنُْن، أَنَا، ُهمْ . ب ِهَي، ُهَو، أَنَا . أ
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16. Yang termasuk isim isyaroh di bawah ini yaitu...... 

 َما، َمْن، ِمنْ . د َهَذا، َما، َهلْ . ج  َهَذا، َهِذِه، َذِلكَ . ب َهَذا، َهِذِه، ُهوَ  . أ

17. Dhomir mudzakar yang tepat pada kata di bawah ini yaitu..... 

 أَْنَت، أَْنتِ . د  ُهَو، أَْنتَ . ج   ُهَو، أَْنتِ . ب  ُهَو، ِهيَ  . أ

18. Pilihlah isim isyaroh muanats yang tepat di bawah ini! 

 َهِذِه، تِْلكَ . د  تِْلَك، َهَذا. ج   َذِلَك، تِْلكَ . ب  َهَذا، َهِذهِ  . أ

19. Pilihlah dhomir muanats yang tepat di bawah ini! 

 أَْنِت، أَْنتَ . د  أَْنَت، ُهوَ . ج   ُهَو، ِهيَ . ب  ْنتِ ِهَي، أَ  . أ

21. Yang termasuk isim isyaroh mudzakar yaitu..... 

 َهَذا، َهِذهِ . د  َذِلَك، تِْلكَ . ج   َهَذا، َذِلكَ . ب  تِْلَك، َهِذهِ  . أ
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LEMBAR INSTRUMEN PENILAIAN BAHAN AJAR PENUNJANG 

PEMBELAJARAN TARAKIB 

UNTUK SISWA 

Identitas Responden 

 Nama  : ...................................................................... 

 Kelas  : ...................................................................... 

 Sekolah : ...................................................................... 

Judul Produk  : Modul Tarakib Tsanawiyah 1 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Materi Pokok  : Tarakib 

 

Petunjuk Umum 

1. Sebelum mengisi angket ini, pastikan adik-adik sudah membaca dan menggunakan 

Modul “Yuk, belajar tarakib!. 

2. Tulislah terlebih dahulu identitas adik-adik pada tempat yang disediakan. 

3. Bacalah dengan rinci setiap pertanyaan dalam angket sebelum adik adik menjawab. 

4. Jika ada yang tidak dimengerti, bertanyalah kepada guru dan peneliti. 

5. Atas kesediaan adik-adik mengisi angket saya ucapkan terima kasih 

 

A. ASPEK TAMPILAN 

1. Apakah tulisan dalam modul ini mudah dibaca? 

a. Tulisan dalam modul ini mudah dibaca dan dipahami. 

b. Tulisan dalam modul ini mudah dibaca tapi ada yang tidak paham. 

c. Tulisan dalam modul ini sulit dipahami. 

2. Apakah tampilan isi yang disajikan dalam modul ini sudah bagus? 

a. Tampilan dalam modul ini sudah bagus, menarik dan menyenangkan. 

b. Tampilan dalam modul ini biasa saja. 

c. Tampilan dalam modul ini kurang bagus dan harus diperbaiki. 

3. Apakah Apakah tampilan yang disajikan dalam modul memudahkan adik-adik dalam 

memahami materi? 

a. Tampilan dalam modul ini menarik sehingga mudah dipahami. 

b. Tampilan dalam modul ini menarik tapi agak sulit dipahami. 

c. Tampilan dalam modul ini biasa saja. 
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B. ASPEK PENYAJIAN MATERI 

6. Apakah materi dalam modul ini mudah dipahami? 

a. Materi dalam modul ini sederhana dan mudah dipahami. 

b. Ada beberapa materi yang sulit dipahami dalam modul ini. 

c. Materi dalam modul ini sulit dipahami. 

7. Apakah contoh-contoh yang disajikan dalam modul ini mudah dipahami? 

a. Contoh-contoh yang diberikan dalam modul mudah dipahami dan dekat dengan 

kehidupan sehari-hari. 

b. Contoh-contoh yang diberikan dalam modul dapat dipahami tetapi ada yang kurang 

paham. 

c. Contoh-contoh yang diberikan cukup sulit. 

8. Apakah soal-soal yang disajikan dalam modul ini membantu adik-adik dalam memahami 

materi tarakib? 

a. Soal-soal yang diberikan dalam modul sangat membantu dalam memahami tata 

bahasa Arab. 

b. Soal-soal yang diberikan membantu dalam memahami tata bahasa Arab tetapi cukup 

sulit. 

c. Soal-soal yang diberikan tidak membantu dalam memahami materi. 

9. Apakah penyajian materi dalam modul ini dapat membantu adik-adik untuk belajar 

mandiri tentang materi tarakib? 

a. Modul ini membuat saya mencari jawaban dari soal-soal secara mandiri dan saya 

paham. 

b. Modul ini membuat saya mencari sendiri tentang materi tata bahasa Arab tetapi ada 

yang masih perlu saya tanyakan. 

c. Modul ini tidak membantu saya belajar mandiri. 

C. ASPEK MANFAAT 

1. Apakah menurut adik-adik modul ini berguna untuk pelajaran bahasa Arab? 

a. Modul ini sangat berguna dalam pembelajaran bahasa Arab. 

b. Modul ini cukup berguna dalam pembelajaran bahasa Arab. 

c. Modul ini tidak berguna dalam pembelajaran bahasa Arab. 

2. Apakah modul ini memudahkan adik-adik dalam mempelajari bahasa Arab? 

a. Dengan modul ini saya dapat belajar bahasa Arab dengan mudah. 

b. Modul ini cukup membantu tapi masih kesulitan. 

c. Modul ini sulit dipelajari 
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3. Apakah adik-adik tertarik belajar menggunakan modul ini? 

a. Saya tertarik untuk belajar bahasa Arab menggunakan modul ini. 

b. saya tidak tertarik untuk  belajar bahasa Arab menggunakan modul ini. 

D. KOMENTAR DAN SARAN 

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

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

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

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

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

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

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

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

E. KESIMPULAN 

1. Apakah adik tertarik dengan modul ini? 

a. Ya 

b. Tidak 

2. Menurut Adik, modul ini: 

a. Sangat baik digunakan dalam pembelajaran tarakib bahasa Arab. 

b. Cukup baik digunakan dalam pembelajaran tarakib bahas Arab. 

c. Kurang baik digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab. 
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STANDAR KOMPETENSI DAN KOMPETENSI DASAR 

MATA PELAJARAN BAHASA ARAB 

KELAS VII MADRASAH TSANAWIYAH 

1. SK dan KD bahasa Arab kelas VII semester 1 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Mendengarkan/Istima’ 

1. Memahami makna 

dalam hiwar dan 

teks lisan sederhana  

1.1. Merespon makna dalam hiwar yang 

menggunakan ragam bahasa lisan sederhana 

tentang الفصل  , تقديم األسرة , األدوات المدرسية   , تعارف  

dan   اإلدارةىف   

1.2. Merespon makna dalam hiwar dan teks lisan yang 

menggunakan ragam bahasa sederhana yang 

meliputi struktur kalimat dasar:   علم+ ضمير مفرد   , 

ال+ اسم  ,  ضمير متصل مفرد , اسم إشارة مفرد   dan  حروف

 الجر

1.3. Merespon gagasan yang terdapat dalam hiwar dan 

teks lisan sederhana tentang :  األدوات    , تعارف

 dengan  فى اإلدارة  dan  الفصل  , تقديم األسرة , المدرسية

menggunakan struktur kalimat dasar yang 

meliputi:   علم+ ضمير مفرد ضمير  , اسم إشارة مفرد ,  

ال+ اسم  ,  متصل مفرد   dan حروف الجر 

Berbicara/Kalam 

2. Mengungkapkan 

hiwar dan teks lisan 

sederhana 

2.1. Melafalkan materi hiwar dengan baik dan benar 

mengenai :  تقديم األسرة , األدوات المدرسية   , تعارف ,  

 dengan menggunakan  فى اإلدارة  dan  الفصل

struktur kalimat dasar yang meliputi:   ضمير مفرد +

ال+ اسم  ,  ضمير متصل مفرد , اسم إشارة مفرد ,  علم   dan 

 حروف الجر
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Berbicara/Kalam 

2. Mengungkapkan 

hiwar dan teks lisan 

sederhana 

2.2. Mendemonstrasikan hiwar sederhana dengan lafal 

dan intonasi yang benar mengenai : األدوات    , تعارف

 dengan  فى اإلدارة  dan  الفصل  , تقديم األسرة , المدرسية

menggunakan struktur kalimat dasar yang meliputi:  

علم+ ضمير مفرد  + اسم  ,  ضمير متصل مفرد , اسم إشارة مفرد ,  

 حروف الجر dan  ال

2.3. Mengungkapkan gagasan yang terdapat dalam 

teks hiwar/teks lisan dengan sederhana mengenai 

  dan  الفصل  , تقديم األسرة , األدوات المدرسية   , تعارف :

 dengan menggunakan struktur kalimat  فى اإلدارة

dasar yang meliputi:   علم+ ضمير مفرد اسم إشارة  ,  

ال+ اسم  ,  ضمير متصل مفرد , مفرد   dan حروف الجر 

Membaca/Qira’ah 

3. Memahami makna 

dan kandungan teks 

tulis sederhana 

3.1. Membaca nyaring bermakna kata, frase dan 

kalimat dengan ucapan, tekanan dan intonasi 

yang berterima yang berkaitan dengan : تعارف ,   

  فى اإلدارة  dan  الفصل  , تقديم األسرة , األدوات المدرسية

dengan menggunakan struktur kalimat dasar yang 

meliputi:   علم+ ضمير مفرد ضمير  , اسم إشارة مفرد ,  

ال+ اسم  ,  متصل مفرد   dan حروف الجر  

3.2. Merespon makna kata, frase dan kalimat yang 

terdapat dalam teks tulis sederhana yang 

berkaitan dengan : تقديم  , األدوات المدرسية   , تعارف

 dengan menggunakan  فى اإلدارة  dan  الفصل  , األسرة

struktur kalimat dasar yang meliputi:   ضمير مفرد +

ال+ اسم  ,  ضمير متصل مفرد , اسم إشارة مفرد ,  علم   dan 

 حروف الجر
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Membaca/Qira’ah 

3. Memahami makna 

dan kandungan teks 

tulis sederhana 

3.3. Merespon gagasan yang terdapat dalam teks tulis 

sederhana yang berkaitan dengan : األدوات    , تعارف

 dengan  فى اإلدارة  dan  الفصل  , تقديم األسرة , المدرسية

menggunakan struktur kalimat dasar yang 

meliputi:   علم+ ضمير مفرد ضمير  , اسم إشارة مفرد ,  

ال+ اسم  ,  متصل مفرد   dan حروف الجر 

Menulis/Kitabah 

4. Mengungkapkan 

gagasan sederhana 

dalam bentuk teks 

tertulis 

4.1. Mentransfer gagasan sederhana dalam bentuk teks 

tertulis yang berkaitan dengan : األدوات    , تعارف

 dengan  فى اإلدارة  dan  الفصل  , تقديم األسرة , المدرسية

menggunakan struktur kalimat dasar yang 

meliputi:   علم+ ضمير مفرد ضمير  , اسم إشارة مفرد ,  

ردمتصل مف ال+ اسم  ,     dan حروف الجر 

4.2. Merespon gagasan sederhana dalam bentuk teks 

tertulis yang berkaitan dengan :  األدوات    , تعارف

 dengan  فى اإلدارة  dan  الفصل  , تقديم األسرة , المدرسية

menggunakan struktur kalimat dasar yang 

meliputi:   علم+ ضمير مفرد ضمير  , اسم إشارة مفرد ,  

ال+ اسم  ,  متصل مفرد   dan حروف الجر 

4.3. Menyampaikan gagasan sederhana dalam bentuk 

teks tulis sederhana berupa Kitabah muwajjah 

yang berkaitan dengan :  األدوات المدرسية   , تعارف , 

 dengan  فى اإلدارة  dan  الفصل  , تقديم األسرة

menggunakan struktur kalimat dasar yang 

meliputi:   علم+ ضمير مفرد ضمير  , اسم إشارة مفرد ,  

ال+ اسم  ,  متصل مفرد   dan حروف الجر 
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2. SK dan KD bahasa Arab kelas VII semester 2 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Mendengarkan/Istima’ 

5. Memahami makna 

dalam hiwar dan 

teks lisan sederhana  

5.1. Merespon makna dalam hiwar yang 

menggunakan ragam bahasa lisan sederhana 

tentang الطلب  , في الحديقة , في البيت   , في المكتبة  dan  

 العنوان

5.2. Merespon makna dalam hiwar dan teks lisan yang 

menggunakan ragam bahasa sederhana yang 

meliputi struktur kalimat dasar:  خبر مقدم  ,  ظرف +

 األرقام dan  فعل األمر , مبتدأ مؤخر 

5.3. Merespon gagasan yang terdapat dalam hiwar dan 

teks lisan sederhana tentang:  في البيت   , في المكتبة , 

عنوانال  dan  الطلب  , في الحديقة  dengan menggunakan 

struktur kalimat dasar yang meliputi:  خبر  ,  ظرف

مبتدأ مؤخر + مقدم   األرقام dan  فعل األمر , 

Berbicara/Kalam 

6. Mengungkapkan 

hiwar dan teks lisan 

sederhana 

6.1. Melafalkan materi hiwar dengan baik dan benar 

mengenai :   المكتبةفي   الطلب  , في الحديقة , في البيت   , 

dan  العنوان dengan menggunakan struktur kalimat 

dasar yang meliputi:  مبتدأ مؤخر + خبر مقدم  ,  ظرف  , 

 األرقام dan  فعل األمر

6.2. Mendemonstrasikan hiwar sederhana dengan lafal 

dan intonasi yang benar mengenai : في    , في المكتبة

 dengan العنوان  dan  الطلب  , في الحديقة , البيت

menggunakan struktur kalimat dasar yang 

meliputi:  مبتدأ مؤخر + خبر مقدم  ,  ظرف   فعل األمر , 

dan األرقام 
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Berbicara/Kalam 

6. Mengungkapkan 

hiwar dan teks lisan 

sederhana 

6.3. Mengungkapkan gagasan yang terdapat dalam 

teks hiwar/teks lisan dengan sederhana mengenai 

 العنوان  dan  الطلب  , في الحديقة , في البيت   , في المكتبة  :

dengan menggunakan struktur kalimat dasar yang 

meliputi:  مبتدأ مؤخر + خبر مقدم  ,  ظرف   فعل األمر , 

dan األرقام 

Membaca/Qira’ah 

7. Memahami makna 

dan kandungan teks 

tulis sederhana 

7.1. Membaca nyaring bermakna kata, frase dan 

kalimat dengan ucapan, tekanan dan intonasi 

yang berterima yang berkaitan dengan :  المكتبةفي  ,   

 dengan العنوان  dan  الطلب  , في الحديقة , في البيت

menggunakan struktur kalimat dasar yang 

meliputi:  مبتدأ مؤخر + خبر مقدم  ,  ظرف   فعل األمر , 

dan األرقام 

7.2. Merespon makna kata, frase dan kalimat yang 

terdapat dalam teks tulis sederhana yang 

berkaitan dengan : في الحديقة , في البيت   , في المكتبة ,  

 dengan menggunakan struktur العنوان  dan  الطلب

kalimat dasar yang meliputi:  خبر مقدم  ,  ظرف +

 األرقام dan  فعل األمر , مبتدأ مؤخر 

7.3. Merespon gagasan yang terdapat dalam teks tulis 

sederhana yang berkaitan dengan : في    , في المكتبة

 dengan العنوان  dan  الطلب  , في الحديقة , البيت

menggunakan struktur kalimat dasar yang 

meliputi:  مبتدأ مؤخر + خبر مقدم  ,  ظرف   فعل األمر , 

dan األرقام 
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Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Menulis/Kitabah 

8. Mengungkapkan 

gagasan sederhana 

dalam bentuk teks 

tertulis 

8.1. Mentransfer gagasan sederhana dalam bentuk teks 

tertulis yang berkaitan dengan : في البيت   , في المكتبة 

 dengan العنوان  dan  الطلب  , في الحديقة ,

menggunakan struktur kalimat dasar yang 

meliputi:  مبتدأ مؤخر + خبر مقدم  ,  ظرف   فعل األمر , 

dan األرقام 

8.2. Merespon gagasan sederhana dalam bentuk teks 

tertulis yang berkaitan dengan :  في البيت   , في المكتبة 

نالعنوا  dan  الطلب  , في الحديقة ,  dengan 

menggunakan struktur kalimat dasar yang 

meliputi:  مبتدأ مؤخر + خبر مقدم  ,  ظرف   فعل األمر , 

dan األرقام 

8.3. Menyampaikan gagasan sederhana dalam bentuk 

teks tulis sederhana berupa Kitabah muwajjah 

yang berkaitan dengan :  تفي البي   , في المكتبة في  , 

 dengan menggunakan العنوان  dan  الطلب  , الحديقة

struktur kalimat dasar yang meliputi:  خبر  ,  ظرف

مبتدأ مؤخر + مقدم   األرقام dan  فعل األمر , 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

A. Identitas 

 Nama Sekolah : MTS Negeri 1 Semarang 

 Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

 Kelas/Semester : VII G/I 

 Alokasi Waktu : 2 x 40 menit 

B. Standar Kompetensi 

Kitabah/Menulis ( mengungkapkan pikiran, gagasan, pengalaman dan informasi baik 

fiksi dan atau non fiksi melalui kegiatan menulis tentang  التعارف ) 

C. Kompetensi Dasar 

Menulis kata, frasa, kalimat dan paragraf sederhana tentang التعارف 

D. Indikator 

 Menulis kalimat dengan kosa kata yang telah diberikan sebelumnya tentang 

 dengan struktur kalimat dhomir mufrod, isim isyarah mufrod, dan kata التعارف

tanya. 

 Menyusun kata menjadi sebuah kalimat yang dapat dipahami tentang التعارف 

dengan struktur kalimat dhomir mufrod, isim isyarah mufrod, dan kata tanya. 

 Siswa menunjukkan perilaku disiplin, kerja keras, tanggung jawab dan kejujuran. 

E. Tujuan Pembelajaran 

 Siswa diharapkan mampu menulis dan menyusun kalimat dan atau paragraf 

sederhana tentang التعارف dengan struktur kalimat dhomir mufrod dan isim 

isyarah mufrod. 

 Siswa diharapkan mampu berperilaku disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan 

kejujuran. 

F. Materi Pembelajaran 

a. Struktur kalimat. 

Isim isyaroh yaitu isim yang digunakan untuk menunjuk sesuatu, atau disebut 

kata tunjuk. Isim isyaroh mufrod yaitu kata tunjuk yang menunjukkan makna satu. 

Itu (laki-laki)  َذِلك Ini (laki-laki) َهَذا 
Itu (perempuan)  َِتْلك Ini (perempuan)  ِهِذه 
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b.  

 

Isim yang 

ditunjuk 
Isim 

isyaroh 
Isim yang 

ditunjuk 
Isim isyaroh 

 َحَسنٌ  هِذهِ  َفاِطَمةُ 

 ُأْستَاذٌ  ُأْستَاَذةٌ  هَذا
 ِكتَابٌ  َمْدَرَسةٌ 

 َخالدٌ  ِتْلِمْيَذةٌ  ذِلك   ُكْرِسي   ِتْلك   َوْرَدةٌ 
 َمْكَتبٌ  َخِرْيَطةٌ 

  

DHOMIR MUFROD 

Dhomir yaitu kata benda yang digunakan untuk menggantikan orang yang 

berbicara, lawan bicara, dan sesuatu yang dibicarakan. Dalam bahasa Arab, kata ganti 

bisa berdiri sendiri atau melekat pada isim dan fi’il. Dhomir mufrod yaitu kata ganti 

orang tunggal. Contoh dhomir akan disebutkan berikutnya. 

 Kata ganti yang berdiri sendiri (Dhomir Munfasil) 

Mudzakar/ 

Muanats 
Muanats Mudzakar Muanats Mudzakar 

 ُهوَ  ِهيَ  َأْنتَ  َأْنِت  َأَنا
Saya Kamu  Kamu Dia  Dia  

 ُهَما ُهَما َأْنُتَما َأْنُتَما َنْحنُ 
Kalian (2) Kalian (2) Mereka 

(2)  

Mereka 

(2)  

 
Kami/kita 

 ُهمْ  ُهن   َأْنُتمْ  َأْنُتن  
Kalian Kalian 

  

Mereka 

 

Mereka 
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 Kata ganti yang bersambung dengan isim / Kata ganti milik (Dhamir muttashil) 

Mudzakar/ 

Muanats 
Muanats Mudzakar Muanats Mudzakar 

يْ ... ىكِ ...  ىكَ ...  ىَها...  ىهُ ...   
Saya Kamu  Kamu Dia  Dia  

َنا... ُكَما...  ُكَما...  ُهَما...  ُهَما...   
Kalian (2) Kalian (2) Mereka (2)  Mereka (2)  

 
Kami/kita 

ىُكن  ... ىُكمْ ...  ىُهن  ...  ىُهمْ ...   
Kalian Kalian 

  

Mereka Mereka 

 

 

 

 Kata ganti yang berdiri sendiri (Dhamir Munfashil) 

 َأَنا ِتْلِمْيَذةٌ  /ِتْلِمْيٌذ َأَنا 
 ُهَو ِتْلِمْيذٌ  ِهَي ِتْلِمْيَذةٌ  َأْنَت ُأْستَاذٌ  َأْنِت ُأْستَاَذةٌ 

Saya siswa / saya 

siswi 

Kamu Bu 

Guru 

Kamu Pak 

guru 

Dia siswi Dia siswa 

 َطِبْيَبةٌ َأَنا /  َطِبْيبٌ َأَنا 
 َأِخيْ ُهَو  ُأْخِتيْ ِهَي  َحاِمدٌ َأْنَت  َفاِطَمةُ َأْنِت 

Saya dokter 
Kamu 

Fatimah 
Kamu 

Hamid 
Dia 

saudariku 
Dia 

saudaraku 

 

KATA TANYA 

Jawaban Contoh Keterangan Kata 

tanya 

No 

ِإْسِمْي 
...... 

َما ْسُمك  
 ؟

Digunakan untuk 

menanyakan 

benda, termasuk 

nama seseorang, 

karena nama 

adalah kata 

benda. 

 1 َما

........َهَذا  Apa ما َهَذا ؟ 

.... / َنَعْم، 
 ....اَل، 

 Digunakan untuk ؟.....َهلْ 

menanyakan hal 

yang 

jawabannya 

ya/tidak. 

 2 أَ / َهْل 

.... / َنَعْم، 
....اَل،   

؟.....َأ  Apakah 
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G. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

 Pendekatan : Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kontekstual atau 

Contextual Teaching Learning (CTL) adalah suatu konsep pembelajaran yang 

mengaitkan isi mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dan memotivasi 

pembelajaran untuk membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya 

dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan bagian dari masyarakat. 

 Metode : metode yang digunakan yaitu metode komunikatif yaitu siswa 

bertindak sebagai komunikator yang dalam hal ini berkomunikasi dengan bahasa 

tulis, yang berperan aktif dalam komunikatif yang sesungguhnya. Sedangkan 

pengajar memprakarsai dan merancang berbagai pola interaksi antar siswa, dan 

berperan fasilitator. 

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal ( 11 menit ) 

Kegiatan Alokasi Waktu 

Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan 

salam dan menanyakan kabar kepada siswa. 

2 menit 

Guru mempresensi kehadiran siswa. 3 menit 

Guru menyampaikan kompetensi yang akan 

dicapai dalam pembelajaran 

1 menit 

Guru merefresh materi yang diberikan 

sebelumnya 

5 menit 

 

2. Kegiatan Inti ( 74 menit ) 

a. Eksplorasi 

Kegiatan Alokasi Waktu 

Siswa mempelajari materi yang diberikan 

sebelumnya 

5 menit 

Siswa menerima penjelasan guru mengenai 

struktur kalimat dan materi bacaan yang sudah 

diberikan sebelumnya. 

10 menit 

Siswa mempelajari modul yang diberikan guru 10 menit 

Siswa mengerjakan latihan-latihan yang 

terdapat di dalam modul. 

20 menit 
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b. Elaborasi 

Kegiatan Alokasi Waktu 

Siswa saling bertanya dengan guru tentang apa 

yang kurang jelas. 

5 menit 

Siswa mengerjakan soal-soal tentang struktur 

kalimat. 

20 menit 

 

c. Konfirmasi 

Kegiatan Alokasi Waktu 

Guru memberi pembetulan terhadap struktur 

kalimat yang salah agar dibetulkan. 

2 menit 

Guru memberi penguatan dan kesimpulan 

tentang materi التعارف 

2 menit 

 

3. Kegiatan Penutup ( 6 menit ) 

Kegiatan Alokasi Waktu 

Guru melakukan refleksi tentang pembelajaran 

yang telah dilaksanakandan memberikan 

motivasi. 

2 menit 

Guru mengumpulkan pekerjaan siswa. 2 menit 

Guru mengakhiri pembelajaran dengan 

hamdalah dan salam. 

2 menit 

 

I. Sumber Belajar dan Media Pembelajaran 

 Buku Ayo memahami Bahasa Arab 1. 

 Soal pilihan ganda tentang struktur kalimat. 

 Modul yuk belajar tarakib! 
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J. Penilaian 

a. Kisi-kisi 

Indikator Pencapaian Jenis Penilaian Bentuk penilaian 

Menulis kalimat dengan 

kosa kata yang telah 

diberikan sebelumnya 

tentang التعارف  

Individu Tes tertulis 

Menyusun kata menjadi 

sebuah kalimat yang dapat 

dipahami tentang التعارف. 

Individu Tes tertulis 

b.  

 

c. Pedoman Penilaian 

No Nama B B X 5 Skor/Nilai 

Akhir 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

d. Pedoman Penskoran 

Pedoman Penilaian Deskriptor Skor 

Semua Benar tanpa ada kesalahan 100 

Salah setiap soal -5 x jumlah kesalahan. 100 – (S x -5) 

 

 

Semarang,  20 Februari 2013 

Guru 

 

 

Khotimatun Nafi’ah 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

( RPP ) 

A. Identitas 

 Nama Sekolah : MTS Negeri 1 Semarang 

 Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

 Kelas/Semester : VII/I 

 Alokasi Waktu : 1 x 40 menit 

B. Standar Kompetensi 

Kitabah/Menulis ( mengungkapkan pikiran, gagasan, pengalaman dan informasi baik 

fiksi dan atau non fiksi melalui kegiatan menulis tentang  التعارف ) 

C. Kompetensi Dasar 

Menulis kata, frasa, kalimat dan paragraf sederhana tentang التعارف 

D. Indikator 

 Menulis kalimat dengan kosa kata yang telah diberikan sebelumnya tentang 

 dengan struktur kalimat dhomir mufrod, isim isyarah mufrod, dan kata التعارف

tanya. 

 Menyusun kata menjadi sebuah kalimat yang dapat dipahami tentang التعارف 

dengan struktur kalimat dhomir mufrod, isim isyarah mufrod, dan kata tanya. 

 Siswa menunjukkan perilaku disiplin, kerja keras, tanggung jawab dan kejujuran. 

E. Tujuan Pembelajaran 

 Siswa diharapkan mampu menulis dan menyusun kalimat dan atau paragraf 

sederhana tentang التعارف dengan struktur kalimat dhomir mufrod dan isim 

isyarah mufrod. 

 Siswa diharapkan mampu berperilaku disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan 

kejujuran. 

F. Materi Pembelajaran 

c. Struktur kalimat. 

 

 َهَذا

 َحَسن  

 فُ َؤاد  

 َأْْحَد  

 

 ُهوَ 

 تِْلِمْيذ  

 ُأْسَتاذ  

 طَِبْيب  



198 
 

 
 

 

 

 َهِذهِ 

 

 آِمَنة  

 َعاِئَشةُ 

 فَاِطَمةُ 

 

 ِهيَ 

 تِْلِمْيَذة  

 ُأْسَتاَذة  

 طَِبْيَبة  

 

G. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 

 Pendekatan : Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kontekstual atau 

Contextual Teaching Learning (CTL) adalah suatu konsep pembelajaran yang 

mengaitkan isi mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dan memotivasi 

pembelajaran untuk membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya 

dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan bagian dari masyarakat. 

 Metode : metode yang digunakan yaitu metode komunikatif yaitu siswa 

bertindak sebagai komunikator yang dalam hal ini berkomunikasi dengan bahasa 

tulis, yang berperan aktif dalam komunikatif yang sesungguhnya. Sedangkan 

pengajar memprakarsai dan merancang berbagai pola interaksi antar siswa, dan 

berperan fasilitator. 

H. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 

4. Kegiatan Awal ( 11 menit ) 

Kegiatan Alokasi Waktu 

Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan 

salam dan menanyakan kabar kepada siswa. 

2 menit 

Guru mempresensi kehadiran siswa. 3 menit 

Guru menyampaikan kompetensi yang akan 

dicapai dalam pembelajaran 

1 menit 

Guru merefresh materi yang diberikan 

sebelumnya 

5 menit 
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5. Kegiatan Inti ( 74 menit ) 

d. Eksplorasi 

Kegiatan Alokasi Waktu 

Siswa mempelajari materi yang diberikan 

sebelumnya 

5 menit 

Siswa menerima penjelasan guru mengenai 

struktur kalimat dan materi bacaan yang sudah 

diberikan sebelumnya. 

10 menit 

Siswa mempelajari buku Ayo Memahami 

Bahasa Arab 1 

10 menit 

Siswa mengerjakan latihan-latihan yang 

terdapat di dalam buku. 

20 menit 

 

e. Elaborasi 

Kegiatan Alokasi Waktu 

Siswa saling bertanya dengan guru tentang apa 

yang kurang jelas. 

5 menit 

Siswa mengerjakan soal-soal tentang struktur 

kalimat. 

20 menit 

 

f. Konfirmasi 

Kegiatan Alokasi Waktu 

Guru memberi pembetulan terhadap struktur 

kalimat yang salah agar dibetulkan. 

2 menit 

Guru memberi penguatan dan kesimpulan 

tentang materi التعارف 

2 menit 
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6. Kegiatan Penutup ( 6 menit ) 

Kegiatan Alokasi Waktu 

Guru melakukan refleksi tentang pembelajaran 

yang telah dilaksanakandan memberikan 

motivasi. 

2 menit 

Guru mengumpulkan pekerjaan siswa. 2 menit 

Guru mengakhiri pembelajaran dengan 

hamdalah dan salam. 

2 menit 

 

 

I. Sumber Belajar dan Media Pembelajaran 

 Buku Ayo memahami Bahasa Arab 1. 

 Soal pilihan ganda tentang struktur kalimat. 

 

J. Penilaian 

e. Kisi-kisi 

Indikator Pencapaian Jenis Penilaian Bentuk penilaian 

Menulis kalimat dengan 

kosa kata yang telah 

diberikan sebelumnya 

tentang التعارف dengan 

struktur kalimat dhomir 

mufrod, isim isyarah 

mufrod, dan kata tanya. 

Individu Tes tertulis 

Menyusun kata menjadi 

sebuah kalimat yang dapat 

dipahami tentang التعارف 

dengan struktur kalimat 

dhomir mufrod, isim 

isyarah mufrod, dan kata 

tanya. 

Individu Tes tertulis 
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f. Pedoman Penilaian 

No Nama B B X 5 Skor/Nilai 

Akhir 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

g. Pedoman Penskoran 

Pedoman Penilaian Deskriptor Skor 

Semua Benar tanpa ada kesalahan 100 

Salah setiap soal -5 x jumlah kesalahan. 100 – (S x -5) 

 

 

Semarang,  20 Februari 2013 

Guru 

 

 

Khotimatun Nafi’ah



202 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



203 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



204 
 

 
 

DOKUMENTASI GAMBAR 
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DOKUMENTASI GAMBAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


