
i 
 

 

PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN COURSE REVIEW HORAY (CRH)  

PADA PEMBELAJARAN IMLA’  BAHASA ARAB  

UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI SISWA KELAS X-12 MAN 1 MAGELANG  

TAHUN AJARAN 2013/2014 

 

 SKRIPSI 

Disajikan sebagai salah satu syarat 

untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 

 

Oleh 

Augusta Fachrur Akbar 

2303410029 

                 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB 

JURUSAN BAHASA DAN SASTRA ASING 

FAKULTAS BAHASA DAN SENI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2014 

 



 
 

ii 
 



 
 

iii 
 



 
 

iv 
 



 
 

v 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

 (.٤االرض وىو العلي العظيم )الشورى: ىف ىف السموت وما لو ما

“Kepunyaan-Nyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan dialah 

Yang Maha Tinggi lagi Maha Besar” (Asy-Syuura:4).  

 

 (.٥فاصرب صربا مجيال )املعارج:

“Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik” (Al-Ma‟aarij:5). 

 

Karena manusia cinta akan dirinya, tersembunyilah baginya aib dirinya, tidak 

kelihatan olehnya walaupun nyata. Kecil di pandangnya walaupun bagaimana 

besarnya (Jalinus At Thabib). 

 

Skripsi ini saya persembahkan untuk: 

1. Abi dan Umi tercinta, Drs. Ghozali dan Sarni, anugerah terbesar dalam 

hidup saya 

2. Kakak saya (Faruk Haydar Gibran), serta seluruh keluarga besar saya yang 

selalu mendukung dalam segala hal 

3. Keluarga besar Program Studi Pendidikan Bahasa Arab UNNES 

4. Pemerhati, pengembang, dan peneliti pendidikan 

5. Anda yang tengah membaca skripsi ini 



 
 

vi 
 

KATA PENGANTAR 

 

Segala puji syukur keharibaan Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, 

rahmat, dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan 

judul PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN COURSE REVIEW HORAY 

(CRH) PADA PEMBELAJARAN IMLA‟ BAHASA ARAB UNTUK 

MENINGKATKAN PRESTASI SISWA KELAS X-12 MAN 1 MAGELANG 

TAHUN AJARAN 2013/2014. Shalawat serta salam tercurahkan kepada 

Rasulullah SAW, keluarga dan sahabatnya. Selanjutnya, peneliti sampaikan rasa 

terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang membantu kelancaran 

penulisan skripsi ini, karena peneliti yakin tanpa bantuan dan dukungan tersebut, 

sulit rasanya bagi peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. 

Dengan segala kerendahan hati, ucapan terima kasih yang tak terhingga, 

wajib peneliti berikan kepada:  

1. Dr. Zaim Elmubarok, M.Ag. Ketua Jurusan Bahasa dan Sastra Asing 

Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang yang memberikan 

kemudahan dalam pengajuan ujian skripsi ini. 

2. Dr. B. Wahyudi Joko Santosa, M.Hum. Sekretaris ujian yang memberikan 

masukan dan koreksi dalam perbaikan penulisan skripsi ini. 

3. Retno Purnama Irawati, S.S.,M.A. Ketua Progran Studi Pendidikan Bahasa 

Arab, Jurusan Bahasa dan Sastra Asing Fakultas Bahasa dan Seni 

Universitas Negeri Semarang yang memberikan kemudahan dalam 

pengajuan ujian skripsi ini. 



 
 

vii 
 

4. Darul Qutni, S.Pd.I.,M.S.I., dosen pembimbing sekaligus dosen penguji III 

yang senantiasa memberikan motivasi, masukan, pengarahan, saran serta 

perhatian yang berarti kepada peneliti selama penyusunan skripsi 

5. Hasan Busri, S.Pd.I.,M.S.I., dosen penguji I yang telah memberikan 

masukan dan koreksi yang begitu jeli dan membangun dalam perbaikan 

penulisan skripsi ini. 

6. Ahmad Miftahuddin, M.A., dosen penguji II yang telah memberikan 

masukan dan koreksi yang begitu jeli dan membangun dalam perbaikan 

penulisan skripsi ini. 

7. Muchlisin Nawawi, Lc.,M.Pd.I., dosen pembimbing terjemahan bahasa 

Arab yang telah memberikan masukan dan koreksi yang begitu jeli dan 

membangun dalam perbaikan penulisan skripsi ini. 

8. Segenap dosen Prodi Pendidikan Bahasa Arab UNNES, yang telah 

memberikan ilmunya kepada peneliti, semoga bapak dan ibu dosen selalu 

dalam rahmat dan lindungan Allah SWT sehingga ilmu yang telah diajarkan 

dapat bermanfaat dikemudian hari. 

9. Drs H.M. Manshur Asnawi, M.Si., Kepala MAN 1 Magelang yang telah 

memberikan izin penelitian sekaligus bersedia menjadi praktisi dalam 

penelitian ini. 

10. Drs. Edi Prasetyo, Waka Kurikulum yang telah memberikan izin penelitian 

sekaligus bersedia menjadi praktisi dalam penelitian ini. 

11. H.M. Nurul Huda, S.Ag.,M.Pd., guru mata pelajaran bahasa Arab MAN 1 

Magelang yang telah memberikan bantuan dalam penelitian ini. 



 
 

viii 
 

12. Seluruh siswa kelas X-12 MAN 1 Magelang tahun ajaran 2013/2014 yang 

bersedia menjadi subjek penelitian ini. 

13. Kawan-kawan seperjuangan Prodi Pendidikan Bahasa Arab 2010, yang 

telah memberikan support kepada peneliti. 

14. Segenap keluarga besar mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab yang 

terorganisasi dengan nama KOMARUN. 

15. Teman, sahabat, keluarga, dan saudara terdekat saya selama kuliah di 

UNNES yakni Chari Yogi Anwar yang telah menemani saya dengan sabar 

dalam keadaan suka maupun duka. 

16. Teman-teman PPL MAN 1 Magelang dan KKN Kelurahan Kedungpane 

tahun 2013 yang memberikan bantuan selama penelitian ini.  

17. Saudara-saudara seperjuangan Putra Putri Kampus UNNES tahun 2012  

18. Semua pihak yang telah banyak memberikan bantuan, dorongan serta 

motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.  

Semoga segala kebaikan semua pihak mendapatkan balasan yang lebih 

besar dari Allah SWT. Akhir kata peneliti mohon maaf apabila masih banyak 

kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat 

bagi semua pihak yang membutuhkan. Amin.  

Semarang, 28 Mei 2014 

Peneliti, 

 

 

Augusta Fachrur Akbar 



 
 

ix 
 

ABSTRAK 

 

Akbar, Augusta Fachrur. 2014. Penerapan Model Pembelajaran Course 

Review Horay pada Pembelajaran Imla’ Bahasa Arab untuk 

Meningkatkan Prestasi Siswa Kelas X-12 MAN 1 Magelang Tahun 

Ajaran 2013/2014. Skripsi. Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, 

Jurusan Bahasa dan Sastra Asing, Fakultas Bahasa dan Seni, 

Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing : Darul Qutni, S.Pd.I 

M.S.I. 

Kata kunci: Model Pembelajaran Course Review Horay, Imla‟, Prestasi Belajar  

Pembelajaran imla‟ bahasa Arab adalah salah satu pelajaran yang dianggap 

sulit dicerna oleh siswa dan sebagian besar menganggap pembelajaran ini 

menjenuhkan, sehingga dampaknya tujuan pembelajarannyapun belum tercapai 

secara maksimal. Imla‟ berarti talqin yaitu menyampaikan atau mendiktekan 

kepada orang lain dengan suara keras agar dia memindahkan secara baik dan 

benar dari segi bahasa dan mempelajarinya. Salah satu model pembelajaran yang 

tidak membuat jenuh siswa adalah model Course Review Horay (CRH). Model 

CRH merupakan model pembelajaran yang dapat menciptakan suasana kelas 

menjadi meriah dan menyenangkan serta membantu siswa untuk memahami 

konsep dengan baik karena setiap siswa yang dapat menjawab benar diwajibkan 

berteriak „horee!!‟ atau yel-yel lainnya yang disukai. 

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah 1) bagaimanakah penerapan 

model course review horay pada pembelajaran imla‟ bahasa Arab untuk 

meningkatkan prestasi siswa kelas X-12  MAN 1 Magelang tahun ajaran 

2013/2014? dan 2) sejauh mana prestasi siswa kelas X-12 MAN 1 Magelang 

setelah diterapkan model course review horay pada pembelajaran imla‟ bahasa 

Arab?. Adapun tujuan penelitian ini adalah mengetahui penerapan dan prestasi 

belajar siswa kelas X-12 MAN 1 Magelang tahun ajaran 2013/2014 setelah 

diterapkan model course review horay pada pembelajaran imla‟ bahasa Arab. 

Jenis dan desain penelitian ini adalah kualitatif dan penelitian tindakan 

kelas, di dalamnya terdapat dua siklus. Teknik pengumpulan data menggunakan 

tes dan nontes. Instrumen tes yang digunakan berupa tes uraian. Analisis data 

nontes berupa deskriptif kualitatif  dan data tes berupa deskriptif prosentase. 

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan dari siklus I ke siklus 

II baik dari aspek kebahasaan maupun non kebahasaan. Yang pertama aspek 

kebahasaan, dari data tes dapat diketahui peningkatan yaitu nilai rata-rata kelas 

dari 37 siswa pada siklus I adalah 52,97 dan pada siklus II adalah 70,74, artinya 

terjadi peningkatan sebanyak 33,54%. Sedangkan pada aspek non kebahasaan, 

dari data tes dapat diketahui peningkatan yaitu nilai rata-rata kelas dari 37 siswa 

pada siklus I adalah 64,66 dan pada siklus II adalah 82,81, artinya terjadi 

peningkatan sebanyak 28,19%. Adapun hasil dari data nontes yang diperoleh dari 

37 siswa dan narasumber menyimpulkan bahwa terdapat perubahan prestasi 

belajar siswa kelas X-12 MAN 1 Magelang tahun ajaran 2013/2014 pada 

pembelajaran imla‟ setelah diterapkan model pembelajaran CRH. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada dasarnya, pembelajaran merupakan sarana pembekalan diri untuk 

memecahkan berbagai persoalan hidup. Dalam proses pembelajaran diperlukan 

motivasi dan potensi dari masing-masing siswa. Dorongan motivasi tersebut 

membutuhkan keterlibatan guru, kepala sekolah, pengawas, dan dosen guna 

menggali potensi yang ada pada setiap individu melalui model-model 

pembelajaran, pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, media 

pembelajaran dan strategi pembelajaran yang komunikatif. Hal ini dapat 

diaplikasikan oleh para penyelenggara pendidikan dalam kegiatan pembelajaran di 

sekolah maupun di universitas. Penyajian yang sederhana, namun bermakna 

diharapkan dapat membantu para penyelenggara pendidikan lebih berinovasi 

dalam pengajaran sehingga dapat membantu siswa menggali potensinya. Dengan 

pendekatan kontekstual yang ideal, orientasi hasil atau prestasi yang diharapkan 

penyelenggara pendidikan dan siswa dapat tercapai dengan baik. 

Berbicara pendekatan pembelajaran bahasa, sebenarnya tidak hanya 

pendekatan kontekstual saja. Ada lima macam pendekatan yang biasa diterapkan 

dalam pembelajaran bahasa, yaitu pendekatan quantum atau quantum learning 

(QL), pendekatan kooperatif atau cooperative learning, PAIKEM, pendekatan
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berbasis masalah atau problem based learning (PBL), dan pendekatan kontekstual 

atau contextual teaching and learning (CTL) (Effendy 2009:190-199).         

Ghazali (dalam Effendy 2009:193) mengungkapkan bahwa pendekatan 

quantum atau quantum learning yaitu sebuah model pembelajaran yang berupaya 

mengorkestrasi proses belajar-mengajar agar pembelajar dapat belajar dengan 

perasaan aman, nyaman dan menyenangkan. 

Sementara itu, menurut Kelough dan Kelough (dalam Effendy 2009:195) 

mendefinisikan pendekatan kooperatif atau cooperative learning sebagai suatu 

macam strategi pembelajaran secara berkelompok, siswa belajar bersama dan 

saling membantu dalam membuat tugas dengan penekanan pada saling support 

diantara anggota. 

Selanjutnya, pendekatan PAIKEM adalah pembelajaran aktif inovatif kreatif 

efektif dan menyenangkan lalu problem based learning (PBL) yaitu pendekatan 

pembelajaran yang mengarahkan siswa menjadi pembelajar mandiri yang terlibat 

langsung secara aktif dalam pemecahan masalah secara berkelompok (Effendy 

2009:198-199). 

Pendekatan yang terakhir adalah pendekatan kontekstual atau Contextual 

Teaching and Learning (selanjutnya disingkat CTL) itu sendiri, yaitu suatu 

konsep belajar yang membantu guru mengaitkan isi mata pelajaran dengan situasi 

dunia nyata dan bertujuan memotivasi siswa dalam belajar. Proses ini melibatkan 

tujuh komponen utama pembelajaran efektif, yakni: konstruktivisme 

(constructivism), bertanya (questioning), menemukan (inquiry), komunitas belajar 
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(learning community), pemodelan (modeling), dan penilaian sebenarnya 

(authentic assessment) (Aqib 2013:4). 

CTL merupakan pendekatan pembelajaran yang sering digunakan guru 

dalam pembelajaran. Ada banyak model pembelajaran berbasis CTL, salah 

satunya adalah model pembelajaran course review horay (selanjutnya disingkat 

CRH). Model CRH merupakan model pembelajaran yang dapat menciptakan 

suasana kelas menjadi meriah dan menyenangkan karena setiap siswa yang dapat 

menjawab benar diwajibkan berteriak „horee!!‟ atau yel-yel lainnya yang disukai. 

Model ini berusaha menguji pemahaman siswa dalam menjawab soal, dimana 

jawaban soal tersebut dituliskan pada kartu atau kotak yang telah dilengkapi 

nomor. Siswa atau kelompok yang memberi jawaban benar harus langsung 

berteriak „horee!!‟ atau menyanyikan yel-yel kelompoknya. Model ini juga 

membantu siswa untuk memahami konsep dengan baik melalui diskusi kelompok 

(Huda 2013:229-230). 

Langkah-langkah model pembelajaran CRH adalah (a) guru menyampaikan 

kompetensi yang ingin dicapai, (b) guru mendemonstrasikan/menyajikan materi, 

(c) memberikan kesempatan siswa tanya jawab, (d) untuk menguji pemahaman, 

siswa disuruh membuat kotak 9/16/25 sesuai dengan kebutuhan dan tiap kotak 

diisi angka sesuai dengan selera masing-masing siswa, (e) guru membaca soal 

secara acak dan siswa menulis jawaban di dalam kotak yang nomornya disebutkan 

guru dan langsung didiskusikan, kalau benar diisi tanda benar (√) dan salah diisi 

tanda silang (x), (f) siswa yang sudah mendapat tanda (√) vertikal atau horizontal, 
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atau diagonal harus berteriak horay atau yel-yel lainnya, (g) nilai siswa dihitung 

dari jawaban benar jumlah horay yang diperoleh, (h) penutup (Aqib 2013:28-29). 

Model CRH memiliki beberapa kelebihan, antara lain (1) strukturnya yang 

menarik dan dapat mendorong siswa untuk dapat terjun ke dalamnya, (2) model 

yang tidak monoton karena diselingi dengan hiburan, sehingga suasana tidak 

menegangkan, (3) semangat belajar yang meningkat karena suasana pembelajaran 

berlangsung menyenangkan dan (4) skill kerja sama antar siswa yang semakin 

terlatih. Meski demikian, model ini juga memiliki kerugian-kerugian tertentu, 

misalnya : (1) penyamarataan nilai antara siswa pasif dan aktif, (2) adanya 

peluang untuk curang dan (3) beresiko mengganggu suasana belajar kelas lain 

(Huda 2013:231). 

Model CRH tersebut sangat cocok diterapkan oleh guru saat menjelaskan 

materi pada pembelajaran di kelas. Apalagi jika pembelajaran tersebut dianggap 

sulit dicerna oleh siswa. Salah satu pembelajaran yang dianggap sebagian besar 

siswa sulit dan membosankan adalah imla‟ mata pelajaran bahasa Arab.  

Menurut Rohmadi (2009) pengertian imla‟ sendiri berarti talqin yaitu 

menyampaikan atau mendiktekan kepada orang lain dengan suara keras agar dia 

memindahkan secara baik dan benar dari segi bahasa dan mempelajarinya. 

Sedangkan beberapa tujuan imla‟ yaitu memberikan latihan kepada siswa 

penulisan huruf-huruf dan kalimat-kalimat dengan memperhatikan lebih seksama 

kalimat-kalimat yang banyak terjadi kesalahan dalam penulisan. Imla‟ merupakan 

salah satu cabang dari cabang-cabang bahasa, sehingga dapat memastikan tugas 

utama dari bahasa yaitu pemahaman, memperbaiki tulisan dan memperjelasnya, 
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melatih beberapa indra yang berkaitan dengan imla‟ yaitu telinga, tangan dan 

mata, memperluas pengalaman sebagai bekal ilmu bahasa, melatih penulisan 

secara cepat, jelas dan benar sehingga membiasakan siswa untuk mendengarkan 

dengan baik, membiasakan siswa hidup bersih, teratur, cermat dan kritis. Serta 

metodologi pembelajaran imla‟ adalah pembukaan untuk potongan tema yang 

akan diajarkan, mempresentasikan potongan tema dalam tulisan atau dalam kartu 

atau bisa juga di papan tulis, guru membaca terlebih dahulu potongan tema 

sebagai contoh, siswa membaca potongan tema tersebut, memberi contoh 

pendiktean kalimat yang sulit dalam potongan tema, menanyakan arti potongan 

tema untuk dipahami, menyalinnya dan siswa juga harus memperhatikan hal yang 

disalinnya, guru membacakan dua kali agar tidak terjadi kesalahan. 

 Pembelajaran imla‟ dapat diterapkan dimana saja, tak terkecuali di MAN 1 

Magelang. Di sekolah tersebut pembelajaran imla‟ sudah diterapkan dengan baik 

oleh guru, akan tetapi ada beberapa permasalahan dalam pembelajaran ini misal 

kurangnya minat siswa terhadap pembelajaran imla‟, latar belakang siswa yang 

tidak semuanya lulusan MTs, kurangnya pengetahuan dan pemahaman guru 

terhadap model-model pembelajaran berbahasa Arab. Guru-guru di MAN 1 

Magelang yang notabene masih menggunakan metode ceramah sehingga siswa 

kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran bahasa Arab khususnya imla‟. 

Akibatnya hasil penilaian imla‟ yang dilakukan guru juga rendah. Hal ini terbukti 

dari rata-rata hasil penilaian imla‟ hanya sebesar 35,13. Artinya masih sangat jauh 

dari KKM yakni 70. Siswa yang mencapai di atas KKM hanya 5 dari 37 siswa.  



6 
 

 
 

Solusi dari beberapa permasalahan tersebut yang dapat diterapkan di  MAN 

1 Magelang adalah sebaiknya guru memperbanyak khasanah terhadap 

pengetahuan akan macam-macam model pembelajaran yang kreatif dan menarik 

supaya motivasi belajar siswa meningkat, guru sebaiknya memberikan motivasi 

dan perhatian ekstra kepada semua siswa agar lebih menyukai bahasa Arab, guru 

memperbanyak metode pembelajaran dengan cara mencari referensi yang 

sekiranya berhubungan dengan metode pembelajaran. 

Dalam hal ini peneliti menginginkan adanya variasi dan inovasi penggunaan 

model pembelajaran kontekstual lain yang jarang diterapkan pada siswa kelas X-

12 MAN 1 Magelang yaitu menggunakan model pembelajaran CRH. CRH 

merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk 

ikut aktif dalam belajar bahasa Arab. Model pembelajaran ini merupakan cara 

belajar-mengajar yang lebih menekankan pada pemahaman materi yang diajarkan 

guru dengan menyelesaikan soal-soal. Dalam aplikasinya model pembelajaran 

CRH tidak hanya menginginkan siswa untuk belajar keterampilan dan isi 

akademik. Pembelajaran dengan CRH juga melatih siswa untuk mencapai tujuan-

tujuan hubungan sosial yang pada akhirnya mempengaruhi prestasi akademik 

siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti memilih judul “Penerapan Model 

Pembelajaran Course Review Horay (CRH) pada Pembelajaran Imla‟ Bahasa 

Arab untuk Meningkatkan Prestasi Siswa Kelas X-12 MAN 1 Magelang Tahun 

Ajaran 2013/2014”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah penerapan model course review horay pada pembelajaran 

imla‟ Bahasa Arab untuk meningkatkan prestasi siswa kelas X-12  MAN 1 

Magelang tahun ajaran 2013/2014? 

2. Sejauh mana prestasi siswa kelas X-12 MAN 1 Magelang setelah diterapkan 

model course review horay pada pembelajaran imla‟ Bahasa Arab? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan maka tujuan yang akan 

dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui penerapan model course review horay pada pembelajaran imla‟ 

Bahasa Arab untuk meningkatkan prestasi belajar siswa kelas X-12 MAN 1 

Magelang tahun ajaran 2013/2014 

2. Mengetahui prestasi siswa kelas X-12 MAN 1 Magelang setelah diterapkan 

model course review horay pada pembelajaran imla‟ Bahasa Arab 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa manfaat secara teoretis 

maupun secara praktis. 
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1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan masukan dan sumbangan 

pemikiran bagi pembelajaran imla‟ melalui penerapan model course review horay 

dan untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam pembelajaran 

Bahasa Arab. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian tindakan kelas ini diharapkan dapat bermanfaat bagi guru, 

siswa, sekolah, dan peneliti. 

a. Manfaat bagi Guru 

Penelitian ini dapat dijadikan alternatif pemilihan strategi dalam 

peningkatan pembelajaran imla‟ bahasa Arab. 

b. Manfaat bagi Siswa 

1) Meningkatkan prestasi belajar bahasa Arab dengan kemampuan yang 

dimiliki siswa melalui pembelajaran imla‟ model CRH. 

2) Memberikan pengalaman baru terhadap pendekatan pembelajaran CTL 

dengan model CRH sehingga akan meningkatkan kreativitas siswa dalam 

belajar bahasa Arab khususnya pembelajaran imla‟. 

c. Manfaat bagi Sekolah 

Upaya peningkatan mutu atau kualitas pembelajaran pada pendidikan di 

Indonesia. 
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d. Manfaat bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah dan memperluas pengetahuan tentang 

penggunaan model CRH (course review horay) dalam peningkatan prestasi 

belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Arab.
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

2.1 Kajian Pustaka 

Penelitian relevan yang telah mengangkat permasalahan tentang course 

review horay dan pembelajaran imla‟ antara lain telah dilakukan oleh Agus 

Rohmadi (2009), Ismawanti (2011), Eko Sugandi (2012), Hakmi Kurniawan 

(2012), dan Sulis Setiana (2012).  

Rohmadi (2009) melakukan penelitian yang berjudul “Problematika Imla‟ 

dalam Pengajaran Bahasa Arab pada Siswa Kelas VIII A MTs N Wonokromo”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa kelas VIII A MTs N Wonokromo 

menghadapi problem dalam menulis imla‟. Adapun faktor penyebabnya adalah 

siswa kurang terbiasa menulis imla‟ karena pelajaran imla‟ kurang mendapat 

perhatian khusus dari pihak pengajar. Sementara itu, faktor dari guru yaitu ketika 

membacakan kata yang diimla‟ kurang fasih makhrojnya dan dengan ejaan yang 

agak cepat, siswa kurang mengetahui kaidah tulisan Arab, minat siswa yang 

kurang dalam mengikuti pelajaran imla‟. 

Desain penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas karena dilakukan di 

seluruh siswa kelas VIII A MTs N Wonokromo. Pengumpulan data dilakukan 

dengan menggunakan metode observasi, interview, dokumentasi, dan tes. Analisis 

data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif atau analisis 

nonstatistik. 



11 
 

 
 

Masalah yang dikaji oleh Rohmadi adalah problematika imla‟ dalam 

pengajaran bahasa Arab pada siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui problematika pembelajaran imla‟ kelas VIII A MTs N Wonokromo. 

Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII A MTs N Wonokromo. 

Penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang peneliti lakukan 

yaitu sama-sama meneliti tentang imla‟ dalam pengajaran bahasa Arab, 

desain/jenis penelitian juga menggunakan Penelitian Tindakan Kelas serta teknik 

pengumpulan data juga sama dengan yang digunakan oleh peneliti yaitu 

observasi, interview, dokumentasi dan tes. Sementara itu, untuk subjek penelitian 

berbeda karena penelitian Rohmadi adalah siswa kelas VIII A MTs N 

Wonokromo dan peneliti adalah siswa kelas X-12 MAN 1 Magelang. 

Ismawanti (2011) dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan Teknik 

Course Review Horay (CRH) untuk meningkatkan Motivasi dan Hasil Belajar 

Siswa pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas VII B SMP Negeri 1 Turen”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwasanya teknik belajar yang penulis tawarkan dapat 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa khususnya pada mata pelajaran 

ekonomi kelas VII B SMP Negeri 1 Turen. Pada perencanaan metode mengacu 

pada RPP yang telah dirancang, pelaksanaan teknik sesuai dengan RPP yang telah 

dirancang secara kolaboratif bersama ibu Hartatiek selaku guru ekonomi kelas VII 

B dan pada pelaksanaan dapat berjalan dengan lancar. Pelaksanaan teknik Course 

Review Horay (CRH) merupakan pengalaman baru bagi guru dan siswa serta pada 

penilaian, dari data secara kuantitatif perolehan skor dalam motivasi dan hasil 

belajar siswa memperoleh nilai yang cukup tinggi. 
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Desain penelitian yang digunakan oleh Ismawanti adalah penelitian 

tindakan kelas. Pengumpulan data yang digunakan berupa hasil tes. Sedangkan 

untuk analisisnya berupa teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu berupa data 

kualitatif dan data kuantitatif yang penulis peroleh selama melakukan pengamatan 

langsung di lapangan. 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perencanaan, 

pelaksanaan dan penilaian teknik Course Review Horay (CRH) yang efektif dalam 

meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran ekonomi kelas 

VII B SMP Negeri 1 Turen.  

Sama dengan jenis penelitian yang peneliti lakukan, jenis penelitian ini 

adalah Penelitian Tindakan Kelas dan menggunakan teknik Course Review Horay 

(CRH). Sementara itu, untuk subjek penelitian berbeda karena penelitian 

Ismawanti adalah siswa kelas VII B SMP Negeri 1 Turen dan objek penelitian 

tentang mata pelajaran Ekonomi serta tujuan penelitian untuk meningkatkan 

motivasi dan hasil belajar sedangkan subjek penelitian dari peneliti adalah siswa 

kelas X-12 MAN 1 Magelang dan objek penelitian tentang imla‟ bahasa Arab 

serta tujuan penelitian untuk meningkatkan prestasi belajar. 

Sugandi (2012) melakukan penelitian tentang “Upaya Meningkatkan 

Prestasi Belajar Matematika pada Pokok Bahasan Sistem Persamaan dan 

Pertidaksamaan Kuadrat Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Course 

Review Horay pada Siswa Kelas X Akutansi 1 SMK Negeri 1 Surabaya Tahun 

Ajaran 2011/2012”.  
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Hasil penelitian prasiklus menunjukkan rata-rata nilai siswa yaitu 47,33. 

Pada siklus I mengalami peningkatan sebesar 15,3 dengan nilai rata-rata kelas 

sebesar 62,63 dan pada siklus II mengalami peningkatan dari nilai rata-rata siklus 

I sebesar 24,57 dengan nilai rata-rata 87,20. 

Desain penelitian yang digunakan oleh Sugandi adalah penelitian tindakan 

kelas. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan metode 

tes dan metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan 

teknik deskriptif kualitatif . 

Masalah yang dikaji Sugandi adalah upaya meningkatkan prestasi belajar 

matematika pada pokok bahasan sistem persamaan dan pertidaksamaan kuadrat 

melalui model pembelajaran kooperatif tipe Course Review Horay. Tujuan 

penelitian adalah untuk meningkatkan prestasi belajar matematika pada pokok 

bahasan sistem persamaan dan pertidaksamaan kuadrat melalui model 

pembelajaran kooperatif tipe Course Review Horay pada siswa kelas X Akutansi 

1 SMK Negeri 1 Surabaya tahun ajaran 2011/2012. 

Sama dengan jenis penelitian yang peneliti lakukan, jenis penelitian ini 

adalah Penelitian Tindakan Kelas dan menggunakan model pembelajaran tipe 

Course Review Horay (CRH), dan tujuan penelitian sama yaitu untuk 

meningkatkan prestasi belajar serta teknik pengumpulan data dengan tes dan 

dokumentasi. Sementara itu, untuk subjek penelitian berbeda karena penelitian 

Sugandi adalah siswa kelas X Akutansi 1 SMK Negeri 1 Surabaya dan objek 

penelitian tentang mata pelajaran Matematika sedangkan subjek penelitian dari 
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peneliti adalah siswa kelas X-12 MAN 1 Magelang dan objek penelitian tentang 

imla‟ bahasa Arab. 

Kurniawan (2012) juga melakukan penelitian yang berjudul                      

“Penerapan Pembelajaran Kooperatif Course Review Horay (CRH) pada 

Pembelajaran Mufradat Siswa Kelas V Madrasah Ibtidaiyyah YASPURI 

Malang”. Hasil penelitian ini yaitu: (1) kondisi awal pembelajaran bahasa Arab di 

MI YASPURI Malang yaitu guru masih menggunakan metode konvensional, 

tanpa diselingi dengan model pembelajaran yang lain, sehingga hasil belajar yang 

diharapkan belum maksimal, (2) pelaksanaan pembelajaran model CRH terdiri 

atas 2 siklus, masing-masing siklus terdiri atas tiga kali pertemuan dengan rincian 

pertemuan pertama dan kedua untuk menerapkan tindakan sedangkan pertemuan 

ketiga untuk post test, dan (3) aktifitas belajar siswa kelas V MI YASPURI 

Malang pada mata pelajaran bahasa Arab mengalami peningkatan setelah 

diterapkan metode Course Review Horay (CRH). Hasil belajar siswa juga 

meningkat drastis dari rata-rata 50,53 dengan ketuntasan kelas 10 % sebelum 

tindakan (pre test) menjadi rata-rata 93,1 dengan ketuntasan kelas mencapai 100% 

pada akhir siklus II. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) kondisi awal 

pembelajaran bahasa Arab, (2) proses pembelajaran mufradat dengan menerapkan 

model pembelajaran Course Review Horay (CRH), dan (3) aktifitas dan hasil 

belajar pembelajaran mufradat melalui model Course Review Horay (CRH) di MI 

YASPURI Malang. Penelitian tindakan kelas ini bersifat deskriptif kualitatif 
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model kolaboratif. Dalam penelitian ini peneliti menjadi pengajar dan guru kelas 

sebagai observer. 

Subjek penelitian adalah siswa kelas V MI YASPURI Malang yang 

berjumlah 30 orang, terdiri atas 14 siswa dan 16 siswi beserta guru bahasa Arab. 

Data pada penelitian ini terdiri atas dua macam yaitu data kuantitatif dan data 

kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini melalui beberapa cara, yaitu: 

observasi, wawancara, tes, angket, dan dokumentasi. Analisis data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif deskriptif, yaitu suatu 

metode penelitian yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai 

dengan data yang diperoleh saat penelitian. Tahap-tahap penelitian terdiri dari 4 

tahap yaitu: (1) merencanakan tindakan (planning), (2) melaksanakan tindakan 

(action), (3) mengobservasi tindakan (observation), dan (4) merefleksikan 

tindakan (reflection). 

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan memiliki kesamaan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni sama-sama menggunakan jenis 

Penelitian Tindakan Kelas dan menerapkan model pembelajaran Course Review 

Horay (CRH) serta teknik pengumpulan data juga sama yaitu observasi, 

wawancara, tes, angket, dan dokumentasi. Sementara itu, untuk subjek penelitian 

berbeda karena penelitian Kurniawan adalah siswa kelas V MI YASPURI Malang 

dan objek penelitian tentang pembelajaran mufradat bahasa Arab sedangkan 

subjek penelitian dari peneliti adalah siswa kelas X-12 MAN 1 Magelang dan 

objek penelitian tentang imla‟ bahasa Arab. 
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Setiana (2012) dalam skripsinya yang berjudul “Peningkatan Hasil Belajar 

Matematika Dengan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Course Review Horay 

(CRH) Pada Siswa Kelas V SDN 2 Bulu Lor Jambon Ponorogo Tahun Pelajaran 

2012/2013”. Hasil penelitian menunjukkan pada siklus I diperoleh prosentase 

ketuntasan belajar sebesar 73,08% dan pada siklus II sebesar 80,77%. Desain 

penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. 

Penelitian yang dilakukan oleh Setiana memiliki kesamaan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni sama-sama menggunakan jenis 

Penelitian Tindakan Kelas dan menerapkan model pembelajaran Course Review 

Horay (CRH). Sementara itu, untuk subjek penelitian berbeda karena penelitian 

Setiana adalah siswa kelas V SDN 2 Bulu Lor Jambon Ponorogo dan objek 

penelitian tentang pembelajaran matematika sedangkan subjek penelitian dari 

peneliti adalah siswa kelas X-12 MAN 1 Magelang dan objek penelitian tentang 

imla‟ bahasa Arab. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang 

sedang dikembangkan memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian-penelitian tersebut. Untuk lebih memudahkan dalam melihat relevansi 

penelitian-penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, 

berikut disajikan tabel persamaan dan perbedaan penelitian-penelitian sebelumnya 

dengan penelitian yang sedang dikembangkan oleh peneliti. 
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Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya 

No. Nama 

Peneliti 

 Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Agus 

Rohmadi 

Problematika 

Imla‟ dalam 

Pengajaran Bahasa 

Arab pada Siswa 

Kelas VIII A MTs 

N Wonokromo 

tahun 2009 

Desain/jenis 

penelitian : 

Penelitian Tindakan 

Kelas 

Imla‟ dalam 

pengajaran bahasa 

Arab 

Teknik pengumpulan 

data : observasi, 

interview, 

dokumentasi, dan tes 

Subjek 

penelitian : 

Siswa kelas VIII 

A MTs N 

Wonokromo 

2. Ismawanti  Penerapan teknik 

Course Review 

Horay (CRH) 

untuk 

meningkatkan 

motivasi dan hasil 

belajar siswa pada 

mata pelajaran 

Ekonomi kelas VII 

B SMP Negeri 1 

Turen tahun 2011 

Desain/jenis 

penelitian : 

Penelitian Tindakan 

Kelas 

Penerapan Course 

Review Horay (CRH) 

 

Subjek 

penelitian : 

Siswa kelas VII 

B SMP Negeri 1 

Turen 

Objek penelitian 

: mata pelajaran 

Ekonomi 

Tujuan 

penelitian : 

untuk 

meningkatkan 

motivasi dan 

hasil belajar.  

Jenis penelitian: 

mix methods 

(kualitatif dan 

kuantitatif)  

3. Eko 

Sugandi 

Upaya 

Meningkatkan 

Prestasi Belajar 

Matematika pada 

Pokok Bahasan 

Sistem Persamaan 

dan 

Pertidaksamaan 

Kuadrat Melalui 

Model 

Desain/jenis 

penelitian : 

Penelitian Tindakan 

Kelas 

Penerapan Course 

Review Horay 

(CRH) 

Tujuan penelitian : 

Untuk meningkatkan 

prestasi belajar 

Subjek 

penelitian : 

Siswa kelas X 

Akutansi 1 

SMK Negeri 1 

Surabaya 

Objek penelitian 

: Matematika 
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No. Nama 

Peneliti 

 Judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

  Kooperatif Tipe 

Course Review 

Horay pada Siswa 

Kelas X Akutansi 

1 SMK Negeri 1 

Surabaya Tahun 

Ajaran 2011/2012 

tahun 2012 

Teknik pengumpulan 

data : tes dan 

dokumentasi 

 

4. Hakmi 

Kurniawan 

Penerapan 

Pembelajaran 

Kooperatif Course 

Review Horay 

(CRH) pada 

Pembelajaran 

Mufradat Siswa 

Kelas V Madrasah 

Ibtidaiyyah 

YASPURI Malang 

tahun 2012 

Desain/jenis 

penelitian : 

Penelitian Tindakan 

Kelas 

Penerapan Course 

Review Horay (CRH) 

Teknik pengumpulan 

data : observasi, 

wawancara, tes, 

angket, dan 

dokumentasi 

Subjek 

penelitian : 

kelas V MI 

YASPURI 

Malang 

Objek penelitian 

: Pembelajaran 

mufradat bahasa 

Arab 

5. Sulis 

Setiana 

Peningkatan Hasil 

Belajar 

Matematika 

Dengan Model 

Pembelajaran 

Kooperatif Tipe 

Course Review 

Horay (CRH) 

Pada Siswa Kelas 

V SDN 2 Bulu Lor 

Jambon Ponorogo 

Tahun Pelajaran 

2012/2013 tahun 

2012 

Desain/jenis 

penelitian : 

Penelitian Tindakan 

Kelas 

Penerapan Course 

Review Horay (CRH) 

 

Subjek 

penelitian : 

Siswa Kelas V 

SDN 2 Bulu Lor 

Jambon 

Ponorogo 

Objek penelitian 

: Matematika 

 

Berdasarkan paparan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa penelitian yang bertemakan peningkatan prestasi belajar siswa 

dengan menerapkan model pembelajaran Course Review Horay pada mata 
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pelajaran, salah satunya bahasa Arab sudah pernah diteliti sebelumnya. Akan 

tetapi, dalam penelitian ini subjek penelitian dan kegiatan pembelajaran yang 

dipadukan dengan model pembelajaran Course Review Horay belum pernah 

dilakukan sebelumnya. Selain itu, pada penelitian ini model CRH merupakan 

ranah dari CTL bukan ranah dari Cooperative Learning. 

 

2.2 Landasan Teori 

Penelitian ini memanfaatkan teori yang meliputi konsep-konsep tentang 

Pembelajaran Bahasa Arab, Model Pembelajaran Course Review Horay, Imla‟, 

dan Prestasi Belajar. 

2.2.1 Pembelajaran Bahasa Arab 

2.2.1.1 Pengertian Bahasa Arab 

Menurut Al-Ghalayain (2005:7) bahasa Arab adalah kalimat-kalimat yang 

dipergunakan oleh orang Arab untuk mengungkapkan tujuan-tujuan (pikiran dan 

perasaan) mereka. Bahasa Arab telah memberi banyak kosakata kepada bahasa 

lain dari dunia Islam, sama seperti peranan Latin kepada kebanyakan bahasa 

Eropa. Semasa abad Pertengahan, bahasa Arab juga merupakan alat utama 

budaya, terutama dalam sains, matematika, dan filsafat, yang menyebabkan 

banyak bahasa Eropa turut meminjam banyak kosakata dari bahasa Arab. 

Bahasa Arab (al-lughah al-„Arabiyyah) adalah sebuah bahasa yang terbesar 

dari segi jumlah penutur dalam keluarga bahasa semitik. Bahasa ini berkerabat 

dekat dengan bahasa Ibrani dan bahasa Aram. Bahasa Arab modern telah 
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diklasifikasikan sebagai satu makrobahasa dengan 27 subbahasa dalam ISO 639-

3. Bahasa-bahasa ini dituturkan di seluruh dunia Arab, sedangkan bahasa Arab 

baku diketahui di seluruh dunia Islam. Bahasa Arab modern berasal dari bahasa 

Arab klasik yang telah menjadi bahasa kesusastraan dan agama Islam sejak lebih 

kurang abad ke-6. Abjad Arab ditulis dari kanan ke kiri. Bahasa Arab termasuk 

rumpun semit atau semitik. Bahasa semit adalah bahasa yang dipakai oleh orang-

orang atau bangsa yang tinggal di sekitar Sungai Tigris dan Eufrat, dataran Syria 

dan Jazirah Arabia (Timur Tengah), seperti bahasa Finisia, Asyiria, Ibrani, 

Arabia, Suryania, dan Babilonia. Dari sekian banyak bahasa tersebut, yang dapat 

bertahan sampai sekarang adalah Ibrani. Sebenarnya, bahasa Arab muncul sejak 

abad sebelum Islam. Sebab, bukti peninggalan bahasa Arab baru dapat dicatat 

hanya mulai sejak dua abad sebelum Islam, sehingga pencatatan bahasa Arab baru 

bisa dimulai saat ini (Machmudah dan Rosyidi 2008:7). 

Ahli bahasa berpendapat bahwa teori yang paling baik untuk 

mengelompokkan bahasa-bahasa di dunia adalah dengan cara mengumpulkannya 

berdasarkan hubungan kekerabatan. Dengan dasar ini, maka dapat dihitung bahwa 

bahasa-bahasa di dunia ini jumlahnya sekitar 3.000 bahasa. Dan, bahasa tersebut 

dikelompokkan dalam dua kategori besar, yaitu rumpun bahasa Indo-Eropa dan 

rumpun bahasa Semit-Hamit. Sedangkan, menurut Max Muller dan Bunsen, 

kedua rumpun bahasa tersebut ditambah dengan satu rumpun bahasa lagi, yaitu 

rumpun Turania. Dari sinilah (Akrom dalam Nuha 2012:33), bahasa Arab 

termasuk rumpun bahasa Semit-Hamit. 
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Berdasarkan pemaparan mengenai pengertian bahasa Arab di atas, dapat 

disimpulkan bahwa bahasa Arab merupakan bahasa yang sangat kompleks dan 

rumit karena memilki perbendaharaan kosakata terbanyak daripada bahasa-bahasa 

lain. Selain itu, bahasa Arab juga selalu diidentikkan dengan Islam. Padahal tidak 

mesti yang berbahasa Arab itu adalah Islam, karena pada dasarnya bahasa Arab 

tidak hanya milik umat Islam. Hanya saja, bahasa tersebutlah yang dipilih Allah 

SWT untuk menurunkan Al-Quran.   

2.2.1.2 Karakteristik Bahasa Arab 

Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh setiap kelompok 

masyarakat. Setiap bahasa biasanya digunakan untuk berkomunikasi dengan 

lingkungannya yang sejenis. Oleh karena itu wajar apabila manusia dalam 

komunitas tertentu tidak dapat mengetahui bahasa dari komunitas yang lain. 

Meski demikian, pada lingkungannya yang sejenis, setiap orang dapat 

berkomunikasi secara baik. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya bahasa 

adalah alat komunikasi antara individu dengan lingkungannya. Secara umum, 

bahasa kemudian disimbolkan dengan lafal atau ujaran (Makruf 2009:1).  

Menurut Al-Ghalayain (dalam Nuha 2012:31-32) bahasa Arab secara 

khusus adalah kalimat-kalimat yang dipergunakan oleh orang Arab untuk 

mengungkapkan tujuan-tujuan (pikiran dan perasaan) mereka. Sedangkan fungsi 

bahasa itu sendiri adalah untuk menyatakan ekspresi diri, sebagai alat komunikasi, 

sebagai alat mengadakan integrasi dan adaptasi sosial serta sebagai alat untuk 

mengadakan kontrol sosial (Nuha 2012:38-39).  
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Dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki bahasa Arab, dan seiring dengan 

perkembangan peradaban bangsa Arab di dunia internasional, maka bahasa Arab 

memiliki beberapa kedudukan yang sangat penting, diantaranya adalah sebagai 

bahasa agama, bahasa ilmu pengetahuan, dan bahasa Internasional (Makruf 

2009:7). Setiap bahasa pasti memiliki karakteristik tersendiri. Meskipun pada 

umumnya setiap bahasa juga memiliki kemiripan dengan bahasa lainnya. 

Karakteristik bahasa Arab yaitu bahasanya isytiqaqiyah (derivatif), struktur 

kalimatnya paling banyak, adanya fi‟il dengan wazan-wazannya, dan struktur 

kalimatnya tidak membutuhkan to be serta dengan cara menulis dan membacanya 

dari kanan ke kiri (Yunus 1981:17-19).  

Sedangkan Nuha (2012:42-53) mengemukakan bahwa karakteristik bahasa 

Arab adalah memiliki gaya bahasa yang beragam, dapat diekspresikan secara lisan 

dan tulisan, memiliki sistem dan aturan yang spesifik, memiliki sifat arbiter, 

selalu berkembang secara produktif dan kreatif, memiliki sistem bunyi yang khas, 

mempunyai sistem tulisan yang khas, mempunyai struktur kata yang bisa berubah 

dan bereproduksi, memiliki sistem i‟rab, sangat menekankan konformitas antar 

unsurnya, sangat kaya makna majasi, terjadi perbedaan antara makna kamus (al-

Ma‟na al-Mu‟jami) dengan makna yang dikehendaki dalam konteks kalimat 

tertentu (al-Ma‟na as-Siyaqi).  

Berdasarkan penjelasan di atas, bahasa Arab memiliki banyak karakteristik. 

Dari karakteristik yang telah dipaparkan, yang paling menonjol adalah bahasa 

isytiqaqiyah, kosakata paling banyak, adanya fi‟il dengan wazan-wazannya, dan 
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struktur kalimatnya tidak membutuhkan to be, serta cara menulis dan 

membacanya dari kanan ke kiri.  

2.2.1.3 Keterampilan Pembelajaran Bahasa Arab 

2.2.1.3.1 Keterampilan Menyimak 

Menyimak merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang bersifat 

reseptif dan apresiatif. Reseptif berarti bahwa dalam menyimak pelibat harus 

mampu memahami apa yang terkandung dalam bahan simakan. Bersifat apresiatif 

artinya bahwa menyimak menuntut pelibat untuk tidak hanya mampu memahami 

pesan apa yang terkandung dalam bahan simakan tetapi lebih jauh memberikan 

respons atas bahan simak tersebut. Bertemali dengan kedua sifat ini, menyimak 

dapat diartikan sebagai kegiatan aktif yang dilakukan secara sungguh-sungguh 

untuk memahami pesan yang terkandung dalam bahan simakan yang 

diperdengarkan secara lisan (Abidin 2012:93). 

Istima‟ (menyimak) adalah proses menerima sekumpulan bunyi kosakata 

atau kalimat yang memiliki makna terkait dengan kata sebelumnya dalam topik 

tertentu (Mujib dan Rahmawati 2012:128). 

Keterampilan menyimak terdiri atas beberapa tingkatan. Diantaranya adalah 

sebagai berikut (Mujib dan Rahmawati 2012:128-129). 

1. Mendengar bunyi-bunyi kata tanpa membekas dalam pikiran  

2. Mendengar setengah-setengah 

3. Mendengar dengan mulai merangkai ide 

4. Menyimak untuk menentukan ide pokok dan pendukungnya 
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5. Menyimak untuk disikapi atau dikritisi 

6. Menyimak sampai hanyut dalam perasaan  

Menurut Munir (dalam Mujib dan Rahmawati 2012:131-133) 

mengungkapkan bahwa teknik dalam proses pembelajaran keterampilan 

menyimak dapat dibagi dalam empat tahapan. Di antaranya adalah sebagai 

berikut. 

1. At-taqdim adalah tahapan yang dilalui oleh seorang guru bahasa Arab dalam 

menyampaikan materi. Teknik ini menekankan pada aspek melafalkan 

bunyi huruf secara fasih, baik dari aspek makhraj maupun sifat, baik bunyi 

huruf hidup maupun mati, dengan gaya pengungkapan huruf secara tepat. 

2. Al-muhakah wat tikrar adalah tahapan dimana seorang guru bahasa Arab 

melatih istima‟ dengan cara menyampaikan ungkapan-ungkapan bunyi 

huruf, lalu diikuti oleh semua siswa. 

3. At-tamayyuz adalah tahapan dimana pada dasarnya merupakan bentuk detail 

dari tahap sebelumnya, yaitu tahap pembelajaran yang lebih menekankan 

pada aspek memahami karakteristik bunyi huruf secara baik. 

4. Al-isti‟mal 

Dalam jurnal pemikiran alternatif kependidikan, terdapat tulisan berjudul 

“Pendekatan dan Strategi pembelajaran bahasa Arab”. Tulisan ini 

menjelaskan bahwa masih ada strategi alternatif yang dapat digunakan 

dalam pembelajaran keterampilan sahwat dan mendengar, di antaranya 

adalah dengar-ulang-ucap, dengar-tulis, dan dengar-kerjakan. 
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Keterampilan menyimak merupakan keterampilan yang berisikan 

serangkaian aktivitas yang dilakukan siswa untuk memperoleh dan 

memahami pesan, informasi, dan serangkaian gagasan yang terkandung 

dalam bahan simakan melalui bimbingan, arahan, dan motivasi guru. Pada 

keterampilan menyimak harus dilakukan melalui pelibatan siswa secara 

aktif melalui berbagai aktivitas yang mampu melatih mereka agar 

memperoleh berbagai macam keterampilan untuk menangkap dan 

memahami bahasa lisan. Pada keterampilan ini pula siswa bukan hanya 

sekadar menjawab pertanyaan, melainkan harus mampu membina siswa 

agar menguasai berbagai jenis pengetahuan, baik pengetahuan 

informasional, konseptual, prosedural, maupun metakognitif.  

 

2.2.1.3.2 Keterampilan Berbicara 

Menurut aliran komunikatif dan pragmatik, keterampilan berbicara dan 

keterampilan menyimak berhubungan secara kuat. Interaksi lisan ditandai oleh 

rutinitas informasi. Ciri lain adalah diperlukannya seorang pembicara 

mengasosiasikan makna, mengatur interaksi; siapa harus mengatakan apa, kepada 

siapa, kapan, dan tentang apa. Keterampilan berbicara mensyaratkan adanya 

pemahaman minimal dari pembicara dalam membentuk sebuah kalimat. Sebuah 

kalimat, betapapun kecilnya, memiliki struktur dasar yang saling bertemali 

sehingga mampu menyajikan sebuah makna. Dalam konteks komunikasi, 

pembicara berlaku sebagai pengirim (sender), sedangkan penerima (receiver) 
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adalah penerima warta (message). Warta terbentuk oleh informasi yang 

disampaikan sender, dan message merupakan objek dari komunikasi. Feedback 

muncul setelah warta diterima, dan merupakan reaksi dari penerima pesan. 

Strategi pembelajaran berbicara merujuk pada prinsip stimulus-respons. Selama 

kedua variabel ini dikuasai oleh pembicara, maka ia dapat dikategorikan memiliki 

kemampuan berbicara (Iskandarwassid dan Sunendar 2011:239-240). Tujuan 

keterampilan berbicara akan mencakup pencapaian hal-hal berikut 

(Iskandarwassid dan Sunendar 2011:242-243): 

a. Kemudahan Berbicara 

Siswa harus mendapat kesempatan yang besar untuk berlatih berbicara 

sampai mereka mengembangkan keterampilan ini secara wajar, lancar, dan 

menyenangkan, baik di dalam kelompok kecil maupun di hadapan pendengar 

umum yang lebih besar jumlahnya. Para siswa perlu mengembangkan 

kepercayaan yang tumbuh melalui latihan. 

b. Kejelasan 

Dalam hal ini siswa berbicara dengan tepat dan jelas, baik artikulasi maupun 

diksi kalimat-kalimatnya. Gagasan yang diucapkan harus tersusun dengan baik. 

Dengan latihan berdiskusi yang mengatur cara berfikir yang logis dan jelas, 

kejelasan berbicara tersebut dapat dicapai. 

c. Bertanggung Jawab 

Latihan berbicara yang bagus menekankan pembicara untuk bertanggung 

jawab agar berbicara secara tepat, dan dipikirkan dengan sungguh-sungguh 
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mengenai apa yang menjadi topik pembicaraan, tujuan pembicaraan, siapa yang 

diajak berbicara, dan bagaimana situasi pembicaraan serta momentumnya. Latihan 

demikian akan menghindarkan siswa dari berbicara yang tidak bertanggung jawab 

atau bersilat lidah yang mengelabui kebenaran. 

d. Membentuk Pendengaran yang Kritis 

Latihan berbicara yang baik sekaligus mengembangkan keterampilan 

menyimak secara tepat dan kritis juga menjadi tujuan utama program ini. Di sini 

siswa perlu belajar untuk dapat mengevaluasi kata-kata, niat, dan tujuan 

pembicara. 

e. Membentuk Kebiasaan 

Kebiasaan berbicara tidak dapat dicapai tanpa kebiasaan berinteraksi dalam 

bahasa yang dipelajari atau bahkan dalam bahasa ibu. Faktor ini demikian penting 

dalam membentuk kebiasaan berbicara dalam perilaku seseorang. 

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa keterampilan 

berbicara menuntut siswa untuk mengungkapkan gagasannya secara lisan di 

bawah bimbingan, arahan, dan motivasi guru. Keterampilan ini bukan sekadar 

berorientasi pada kemampuan siswa mencurahkan tuturan melainkan berorientasi 

pada seluruh tahapan berbicara dari pemerolehan ide, pembentukan ide, 

pengemasan ide, hingga penyampaian ide. 

2.2.1.3.3 Keterampilan Membaca 

Keterampilan membaca pada umumnya diperoleh dengan cara 

mempelajarinya di sekolah. Keterampilan berbahasa ini merupakan suatu 
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keterampilan yang sangat unik serta berperan penting bagi pengembangan 

pengetahuan, dan sebagai alat komunikasi bagi kehidupan manusia. Dikatakan 

unik karena tidak semua manusia, walaupun telah memiliki keterampilan 

membaca, mampu mengembangkannya menjadi alat untuk memberdayakan 

dirinya atau bahkan menjadikannya budaya bagi dirinya sendiri. Dikatakan 

penting bagi pengembangan pengetahuan karena persentase transfer ilmu 

pengetahuan terbanyak dilakukan melalui membaca. Membaca merupakan 

kegiatan untuk mendapatkan makna dari apa yang tertulis dalam teks. Untuk 

keperluan tersebut, selain perlu menguasai bahasa yang dipergunakan, seorang 

pembaca perlu juga mengaktifkan berbagai proses mental dalam sistem 

kognisinya (Iskandarwassid dan Sunendar 2011:245-246). 

Berdasarkan uraian di atas, proses membaca merupakan seluruh aktivitas 

yang dilakukan pembaca untuk memperoleh informasi yang terkandung dalam 

sebuah bahan bacaan. Dengan demikian hasil membaca ataupun hasil 

pembelajaran membaca pada dasarnya adalah pemahaman atas isi bacaan yang 

dibacanya melalui serangkaian proses membaca, meliputi pemahaman, 

pengkritisan, dan bahkan mereproduksi sebuah bacaan. 

2.2.1.3.4 Keterampilan Menulis 

Aktivitas menulis merupakan suatu bentuk manifestasi kemampuan dan 

keterampilan berbahasa yang paling akhir dikuasai oleh pembelajar bahasa setelah 

kemampuan mendengarkan, berbicara, dan membaca. Dibandingkan dengan tiga 

kemampuan berbahasa yang lain, kemampuan menulis lebih sulit dikuasai bahkan 

oleh penutur asli bahasa yang bersangkutan sekalipun. Hal ini disebabkan 
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kemampuan menulis menghendaki penguasaan berbagai unsur kebahasaan dan 

unsur di luar bahasa itu sendiri yang akan menjadi isi tulisan. Baik unsur bahasa 

maupun unsur isi haruslah terjalin sedemikian rupa sehingga menghasilkan tulisan 

yang runtut dan padu. Seperti halnya kemampuan berbicara, kemampuan menulis 

mengandalkan kemampuan berbahasa yang bersifat aktif dan produktif. Kedua 

keterampilan berbahasa ini merupakan usaha untuk mengungkapkan pikiran dan 

perasaan yang ada pada diri seorang pemakai bahasa melalui bahasa. 

Perbedaannya terletak pada cara yang digunakan untuk mengungkapkannya. 

Pikiran dan perasaan dalam berbicara diungkapkan secara lisan, sedangkan 

penyampaian pesan dalam menulis dilakukan secara tertulis (Iskandarwassid dan 

Sunendar 2011:248). 

Keterampilan menulis juga didefinisikan sebagai aktivitas menghasilkan 

pesan dalam dimensi sosial dan untuk tujuan tertentu. Menulis dalam hal ini 

ditafsirkan sebagai aktivitas membuat makna yang berhubungan dengan 

pengembangan kemampuan individu dalam memahami konteks sosial budaya 

tempat tulisan tersebut dibuat. Menulis dengan kata lain adalah kemampuan 

memahami konteks sosial budaya masyarakat. 

2.2.1.4 Orientasi Pembelajaran Bahasa Arab 

Orientasi pembelajaran bahasa Arab pada zaman sekarang sudah banyak 

mengalami perkembangan. Hal ini terbukti dengan pembelajaran bahasa Arab di 

Indonesia sudah dimulai dari pendidikan anak usia dini, atau mulai TK sampai 

perguruan tinggi. Adanya pembelajaran bahasa Arab di sekolah, perguruan tinggi, 
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dan lembaga-lembaga pendidikan islam lainnya menunjukkan keseriusan untuk 

memajukan sistem dan mutunya. Sekarang orientasi pembelajaran bahasa Arab 

tidak hanya untuk memahami teks agama, tetapi terdapat beberapa tujuan dan 

orientasi yang lainnya. Di antara orientasi itu adalah sebagai berikut (Nuha 

2012:55-57). 

1. Orientasi Religius 

Yaitu mempelajari bahasa Arab dengan tujuan memahami dan mengajarkan 

ajaran agama Islam yang termaktub dalam al-Qur‟an dan hadits. 

2. Orientasi Akademis 

Yaitu belajar bahasa Arab untuk tujuan akademis guna memahami ilmu-

ilmu yang ditulis menggunakan bahasa Arab atau guna memahami dan menguasai 

keterampilan berbahasa (istima‟, kalam, qira‟ah, dan kitabah). 

3. Orientasi Profesionalisme atau Praktis 

Yang dimaksud di sini adalah belajar bahasa Arab untuk tujuan profesi, 

praktis, dan pragmatis, yaitu untuk bisa berbicara dan berkomunikasi dengan 

bahasa Arab. 

4. Orientasi Ideologis dan Ekonomis 

Yaitu mempelajari bahasa Arab dengan tujuan untuk memahami dan 

menggunakan bahasa Arab sebagai sebuah media dan alat untuk kepentingan 

orientalisme, kapitalisme, imperialisme, dan lain-lain. Hal semacam ini ditandai 

dengan banyaknya lembaga yang khusus mempelajari bahasa Arab di dunia Barat. 
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2.2.1.5 Landasan Pembelajaran Bahasa Arab 

Adapun landasan pembelajaran bahasa Arab adalah sebagai berikut: 

1. Landasan Psikologis dan Linguistik 

Para pakar psikologi pembelajaran sepakat bahwa unsur-unsur dalam belajar 

itu meliputi cara siswa mendapatkan pengaruh dari luar, kebutuhan siswa, 

kecenderungan siswa, tujuan belajar, dan pengalaman yang sudah terdahulu 

(Makruf 2009:31). 

Beberapa teori tentang belajar ini diantaranya mempersoalkan antara 

stimulus dan respons yang mempengaruhi proses belajar siswa. 

a. Teori Behavioristik 

Menurut teori ini manusia sangat dipengaruhi oleh kejadian-kejadian di 

dalam lingkungannya, yang akan memberikan pengalaman-pengalaman tertentu 

kepadanya. Belajar di sini merupakan perubahan tingkah laku yang terjadi 

berdasarkan paradigma S-R (stimulus-respons), yaitu suatu proses yang 

memberikan respons tertentu terhadap yang datang dari luar. Proses dari S-R ini 

terdiri atas empat unsur; (1) unsur dorongan (drive), siswa biasanya merasakan 

adanya kebutuhan akan sesuatu dan terdorong untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut; (2) rangsangan (stimulus), siswa hendaknya diberikan stimulus yang 

selanjutnya akan dapat menyebabkannya memberikan respons; (3) reaksi 

(respons) terhadap stimulus yang diterimanya dengan jalan melakukan sesuatu 

tindakan yang dapat dilihat; (4) unsur penguatan (reinforcement), yang perlu 
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diberikan kepada siswa agar ia merasakan adanya kebutuhan untuk memberikan 

respons lagi (Soekamto dan Winataputra 1996:13). 

b. Teori Kognitivistik 

Teori ini berpendapat bahwa belajar adalah perubahan persepsi dan 

pemahaman, yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku. Menurut 

Galloway (dalam Soekamto dan Winataputra 1996:21), belajar merupakan suatu 

proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengelolaan informasi, emosi, dan 

faktor-faktor lain.  

Belajar dalam pandangan teori ini adalah semata-mata hasil pengaruh dari 

luar. Pengikut teori ini adalah orang-orang yang sepakat dengan pendapat bahwa 

akal manusia itu bagaikan lembaran putih yang akan ditulisi oleh faktor-faktor 

dari lingkungan. Lingkunganlah yang menentukan baik-buruknya hasil dari 

belajar anak (Majid 1981:12). 

c. Teori Konstruktivistik 

Teori konstruktivisme ini menyatakan bahwa siswa harus menemukan 

sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru 

dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan itu tidak lagi 

sesuai. Dalam teori ini, guru tidak hanya sekadar memberikan pengetahuan 

kepada siswa. Siswa harus membangun sendiri pengetahuan di dalam benaknya 

(Trianto 2007:13). 

2. Landasan Pedagogis 

Dari landasan ini dapat diperoleh bahwa tujuan dari pendidikan dan 

pembelajaran bahasa diantaranya adalah (Majid 1981:39): 
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a. Untuk mengembangkan kemampuan akal, menguatkan kemampuan analisis 

secara logis dari para siswa, dan berusaha untuk menyampaikan kaidah-

kaidah ucapan yang umum. 

b. Untuk mewujudkan pengaruh peradaban, kebudayaan dan memberi andil 

dalam membedakan tingkatan tertentu dari suatu bangsa pada umumnya. 

c. Untuk ikut membentuk negara-negara yang baik, menyempurnakan 

pembelajarannya, dan menyempurnakan kebudayaannya yang didukung 

dengan profesionalisme yang kuat dalam membangkitkan negaranya. 

d. Untuk membantu mempermudah berkomunikasi dengan dunia lain, 

membaca sastra, politik, ekonomi, dan pandangan-pandangannya yang 

universal, memahami berbagai macam peradaban, dan cara hidup suatu 

masyarakat dengan mendengar program-programnya lewat televisi, 

membaca berita-beritanya lewat koran, majalah dan karya-karya ilmiah dan 

seni mereka secara mudah karena adanya teknologi dan sarana komunikasi 

antara manusia.  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa landasan 

pedagogis merupakan landasan yang terpenting dalam pendidikan karena landasan 

ini menuntut perangkat atau elemen pendidikan harus benar-benar menguasai teori 

dan praktik dalam dunia pendidikan. 

2.2.2 Model Pembelajaran Course Review Horay (CRH) 

2.2.2.1 Pengertian Model Pembelajaran Course Review Horay (CRH) 

Dalam bahasa Inggris kata course berarti jalan atau rangkaian pelajaran. 

Review berarti tinjauan atau pemeriksaan. Horay merupakan yel-yel berupa 
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teriakan horay atau semacamnya (Echols dan Shadily 2000:151). Adapun   

Suherman (2002:7) mengatakan bahwa CRH adalah suatu model pembelajaran 

dengan pengujian pemahaman menggunakan kotak yang diisi dengan nomor 

sembarang dan tempat meletakkan lembar jawaban, yang paling dulu 

mendapatkan tanda benar langsung berteriak horay. 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas, peneliti dapat menarik 

kesimpulan bahwa CRH merupakan suatu model pembelajaran menggunakan 

permainan dengan berkelompok atau individu sehingga siswa dapat meluapkan 

ekspresi kegembiraannya dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Hal ini 

dapat memicu siswa lain untuk berusaha lebih keras dalam mengerjakan soal 

sehingga mereka dapat merasakan kepuasan yang sama. 

Model CRH dalam pembelajaran bahasa Arab merupakan model 

pembelajaran yang dapat menciptakan suasana kelas menjadi meriah dan 

menyenangkan karena setiap siswa yang dapat menjawab benar diwajibkan 

berteriak „horee!!‟ atau yel-yel lainnya yang disukai. Model ini berusaha menguji 

pemahaman siswa dalam menjawab soal, dimana jawaban soal tersebut dituliskan 

pada kartu atau kotak yang telah dilengkapi nomor. Siswa atau kelompok yang 

memberi jawaban benar harus langsung berteriak „horee!!‟ atau menyanyikan yel-

yel kelompoknya. Model ini juga membantu siswa untuk memahami konsep 

dengan baik melalui diskusi kelompok salah satunya pada pembelajaran bahasa 

Arab (Huda 2013:229). 
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Model pembelajaran ini merupakan cara belajar-mengajar yang lebih 

menekankan pada pemahaman materi yang diajarkan guru dengan menyelesaikan 

soal-soal. Dalam aplikasinya model pembelajaran CRH tidak hanya 

menginginkan siswa untuk belajar keterampilan dan isi akademik. Pembelajaran 

dengan CRH juga melatih siswa untuk mencapai tujuan-tujuan hubungan sosial 

yang pada akhirnya mempengaruhi prestasi akademik siswa. Pembelajaran 

melalui CRH dicirikan oleh struktur tugas, tujuan, dan penghargaan kooperatif 

yang melahirkan sikap ketergantungan yang positif di antara sesama siswa, 

penerimaan terhadap perbedaan individu dan mengembangkan keterampilan 

bekerjasama antar kelompok. Kondisi seperti ini akan memberikan kontribusi 

yang cukup berarti untuk membantu siswa yang kesulitan dalam mempelajari 

konsep-konsep pada bahasa Arab, pada akhirnya setiap siswa dalam kelas dapat 

mencapai hasil belajar yang maksimal. 

Pada pembelajaran CRH aktivitas belajar lebih banyak berpusat pada siswa. 

Dalam hal ini pada proses pembelajaran guru hanya bertindak sebagai penyampai 

informasi, fasilitator dan pembimbing. Suasana belajar dan interaksi yang 

menyenangkan membuat siswa tidak mudah bosan untuk belajar. Hal ini dapat 

memupuk minat dan perhatian siswa dalam mempelajari bahasa Arab, yang pada 

akhirnya dapat berpengaruh baik terhadap prestasi belajar siswa.  

2.2.2.2 Tujuan Model Pembelajaran Course Review Horay 

Tujuan model pembelajaran CRH: 

1. Meningkatkan kinerja siswa dalam menyelesaikan tugas akademik. 
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2. Siswa dapat belajar dengan  aktif. 

3. Agar siswa dapat menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai 

macam perbedaan latar belakang dan perbedaan cara pandang penyelesaian 

masalah. 

4. Mengetahui langkah-langkah yang akan digunakan guru ketika 

menggunakan model pembelajaran CRH. 

Pada akhirnya, pembelajaran bahasa Arab dengan CRH diharapkan dapat 

menimbulkan sikap positif dengan prestasi belajar bahasa Arab, sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar bahasa Arab siswa secara optimal. Dengan demikian, 

selain dapat meningkatkan hasil belajar bahasa Arab ranah kognitif (prestasi 

belajar bahasa Arab siswa), pembelajaran bahasa Arab dengan CRH juga dapat 

meningkatkan hasil belajar bahasa Arab siswa pada ranah afektif (sikap siswa 

terhadap bahasa Arab). Dengan diterapkannya model pembelajaran CRH maka 

akan mengubah anggapan bahwa pelajaran bahasa Arab tidak akan lagi 

membosankan (Huda 2013:230-231). 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan model 

pembelajaran CRH adalah untuk membantu siswa dalam memahamkan materi 

yang diajarkan oleh guru. Selain itu, dengan model pembelajaran ini siswa tidak 

merasa jenuh karena penerapan model pembelajaran CRH menuntut siswa aktif 

dan menjadikan suasana pembelajaran menyenangkan serta tujuan pembelajaran 

tercapai. 
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2.2.2.3 Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran Course Review 

Horay 

     Dalam setiap model pembelajaran pasti memiliki kelemahan ataupun 

kelebihannya masing-masing. Kelebihan model pembelajaran CRH adalah 

sebagai berikut: 

1. Pembelajaran lebih menarik, artinya dengan menggunakan model 

pembelajaran CRH siswa akan lebih bersemangat dalam menerima materi 

yang akan disampaikan oleh guru karena banyak diselingi dengan games 

ataupun simulasi lainnya.    

2. Mendorong siswa untuk dapat terjun ke dalam situasi pembelajaran, artinya 

siswa diajak ikut serta dalam melakukan suatu games atau simulasi yang 

diberikan guru kepada siswanya yang berkaitan dengan materi yang akan 

disampaikan guru. 

3. Pembelajaran tidak monoton karena diselingi dengan hiburan atau games, 

dengan begitu siswa tidak akan merasakan jenuh yang bisa menjadikannya 

tidak berkonsentrasi terhadap apa yang dijelaskan oleh guru. 

4. Siswa lebih semangat belajar karena suasana belajar lebih menyenangkan; 

Artinya kebanyakan dari siswa mudah merasakan jenuh apabila metode 

yang digunakan oleh guru adalah metode ceramah. Oleh karena itu, dengan 

menggunakan model pembelajaran CRH mampu membangkitkan semangat 

belajar terutama anak Sekolah Dasar yang notabene masih ingin bermain-

main.  
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5. Adanya komunikasi dua arah, artinya siswa dengan guru akan mampu 

berkomunikasi dengan baik, dapat melatih siswa agar dapat berbicara secara 

kritis, kreatif dan inovatif, sehingga tidak akan menutup kemungkinan 

bahwa akan semakin banyak terjadi interaksi diantara guru dan siswa. 

Adapun kekurangan model pembelajaran CRH adalah sebagai berikut: 

1. Siswa aktif dan siswa yang tidak aktif nilai disamakan, artinya guru hanya 

akan menilai kelompok yang banyak mengatakan horey. Oleh karena itu, 

nilai yang diberikan guru dalam satu kelompok tersebut sama tanpa bisa 

membedakan mana siswa yang aktif dan yang tidak aktif. 

2. Adanya peluang untuk berlaku curang, artinya guru tidak akan dapat 

mengontrol siswanya dengan baik apakah ia menyontek ataupun tidak. Guru 

akan memperhatikan perkelompok yang menjawab horey, sehingga peluang 

adanya kecurangan sangat besar. 

Adapun menurut Huda (2013:231) mengungkapkan bahwa model CRH 

memiliki beberapa kelebihan, antara lain : (1) strukturnya yang menarik dan dapat 

mendorong siswa untuk dapat terjun ke dalamnya, (2) model yang tidak monoton 

karena diselingi dengan hiburan, sehingga suasana tidak menegangkan, (3) 

semangat belajar yang meningkat karena suasana pembelajaran berlangsung 

menyenangkan dan (4) skill kerja sama antar siswa yang semakin terlatih. 

Meski demikian, model ini juga memiliki kerugian-kerugian tertentu, 

misalnya (1) penyamarataan nilai antara siswa pasif dan aktif, (2) adanya peluang 

untuk curang dan (3) berisiko mengganggu suasana belajar kelas lain. 
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2.2.2.4 Langkah-Langkah Model Pembelajaran Course Review Horay 

        Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh oleh guru dalam 

menggunakan model pembelajaran course review horay adalah sebagai berikut 

(Aqib 2013:28-29): 

1. Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai 

2. Guru menyajikan atau mendemonstrasikan materi 

3.  Memberikan kesempatan siswa tanya jawab 

4. Untuk menguji pemahaman, siswa disuruh membuat kotak 9/16/25 sesuai 

dengan kebutuhan dan tiap kotak diisi angka sesuai dengan selera masing-

masing siswa 

5. Guru membaca soal secara acak dan siswa menulis jawaban di dalam kotak 

yang nomornya disebutkan guru dan langsung didiskusikan, kalau benar 

diisi tanda benar (√) dan salah diisi tanda silang (x) 

6. Siswa yang sudah mendapat tanda (√) vertikal atau horizontal, atau diagonal 

harus berteriak horay atau yel-yel lainnya  

7. Nilai siswa dihitung dari jawaban benar jumlah horay yang diperoleh  

8. Penutup  

Dilihat dari langkah-langkah CRH di atas, sebenarnya mudah untuk 

diterapkan oleh guru dan cocok untuk semua jenjang pendidikan karena 

langkah-langkahnya tidak membutuhkan media pembelajaran yang sulit. 

Selain itu juga sangat sederhana. 
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2.2.3 Imla’   

2.2.3.1 Pengertian Imla’ 

Menurut Rohmadi (2009) pengertian imla‟ sendiri berarti talqin yaitu 

menyampaikan atau mendiktekan kepada orang lain dengan suara keras agar dia 

memindahkan secara baik dan benar dari segi bahasa dan mempelajarinya. 

Sementara itu, beberapa tujuan imla‟ yaitu memberikan latihan kepada siswa 

penulisan huruf-huruf dan kalimat-kalimat dengan memperhatikan lebih seksama 

kalimat-kalimat yang banyak terjadi kesalahan dalam penulisan. Imla‟ merupakan 

salah satu cabang dari cabang-cabang bahasa, sehingga dapat memastikan tugas 

utama dari bahasa yaitu pemahaman, memperbaiki tulisan dan memperjelasnya, 

melatih beberapa indra yang berkaitan dengan imla‟ yaitu telinga, tangan dan 

mata, memperluas pengalaman sebagai bekal ilmu bahasa, melatih penulisan 

secara cepat, jelas dan benar sehingga membiasakan siswa untuk mendengarkan 

dengan baik, membiasakan siswa hidup bersih, teratur, cermat dan kritis. Serta 

metodologi pembelajaran imla‟ adalah pembukaan untuk potongan tema yang 

akan di ajarkan, mempresentasikan potongan tema dalam tulisan atau dalam kartu 

atau bisa juga di papan tulis, guru membaca terlebih dahulu potongan tema 

sebagai contoh, siswa membaca potongan tema tersebut, memberi contoh 

pendiktean kalimat yang sulit dalam potongan tema, menanyakan arti potongan 

tema untuk dipahami, menyalinnya dan siswa juga harus memperhatikan hal yang 

disalinnya, guru membacakan dua kali agar tidak terjadi kesalahan. 

Imla‟ banyak sekali faedahnya asal saja bahan yang diimla‟kan dipilih 

dengan cermat. Imla‟ di samping melatihkan ejaan juga melatih penggunaan 
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„gerbang telinga‟. Bahkan pemahaman juga dilatihkan sekaligus (Effendy 

2009:174). 

Ada dua macam imla‟: 

1) Pertama, imla‟ yang dipersiapkan sebelumnya. Siswa diberitahu sebelumnya 

materi/teks yang akan diimla‟kan. 

2) Kedua, imla‟ yang tidak dipersiapkan sebelumnya. Siswa tidak diberitahu 

sebelumnya materi/teks yang akan diimla‟kan. 

Teknik pembetulan ada beberapa macam misalnya (Effendy 2009:174-175): 

1) Guru sendiri yang melakukan pembetulan, dengan mengumpulkan semua 

hasil pekerjaan siswa dan dikerjakan di rumah. 

2) Dipertukarkan sesama siswa dalam satu kelas. 

3) Setiap siswa mengoreksi hasil pekerjaannya sendiri. 

Keterampilan menulis adalah kategori menulis yang menekankan rupa atau 

postur huruf dan membentuk kata-kata dalam kalimat. Di antara keterampilan 

menulis, selain khat, adalah imla‟. Dalam keterampilan imla‟, ada tiga kecakapan 

dasar yang dikembangkan. Tiga hal itu meliputi kecermatan mengamati, 

mendengar, dan kelenturan tangan dalam menulis. Pada awalnya, imla‟ bertujuan 

mengembangkan keterampilan siswa dalam mengamati kata-kata atau kalimat 

atau teks yang tertulis untuk dipindahkan atau disalin ke dalam buku mereka. 

Setelah itu, siswa dilatih untuk memindahkan atau menyalin hasil pendengaran 

mereka (Nuha 2012:139). 
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2.2.3.2 Kegunaan dan Tujuan Imla’ 

Pengajaran imla‟ bagi siswa mempunyai dua kegunaan dan tujuan, di 

antaranya adalah sebagai berikut (Nuha 2012:140): 

a. Kegunaan yang bersifat praktis, antara lain: 

1. Melatih menulis kata-kata dengan benar. Kesalahan menulis biasa 

menyebabkan kebingungan bagi pembaca, bahkan kesalahan dalam 

memahami maksud yang diinginkan oleh penulis. 

2. Melatih mata untuk memperhatikan, melatih telinga untuk mendengar, serta 

melatih tangan untuk menulis dan melukis yang benar. 

3. Melatih siswa untuk mengarang yang bagus dan memperluas penguasaan 

bahasanya. 

b. Kegunaan yang bersifat teoretis, antara lain: 

1. Melatih kemampuan menghafal dan mengingat. 

2. Mengembangkan daya perhatian yang cermat. 

3. Melatih untuk rapi dan cermat. 

Adapun tujuan pengajaran imla‟ adalah sebagai berikut (Yusuf dan Anwar 

1994:200):  

1. Agar siswa dapat menuliskan kata-kata dan kalimat dalam bahasa Arab 

dengan mahir dan benar. 

2. Agar siswa bukan saja terampil dalam membaca huruf-huruf dan kalimat-

kalimat dalam bahasa Arab, akan tetapi terampil pula dalam menuliskannya. 

Dengan demikian pengetahuan siswa menjadi integral (terpadu). 
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3. Melatih semua panca indera siswa menjadi aktif. Baik itu perhatian, 

pendengaran, penglihatan maupun pengucapan terlatih dalam bahasa Arab. 

4. Menumbuhkan agar menulis Arab dengan tulisan indah dan rapi. 

5. Menguji pengetahuan siswa tentang penulisan kata-kata yang telah 

dipelajari. 

6. Memudahkan siswa mengarang dalam bahasa Arab dengan memakai gaya 

bahasanya sendiri. 

2.2.3.3 Macam-Macam Imla’ 

Secara garis besar, ada empat macam dan teknik yang harus diperhatikan 

dalam pembelajaran imla‟, diantaranya adalah sebagai berikut (Nuha 2012:139-

142).        

a. Imla‟ menyalin 

Imla‟ menyalin adalah memindahkan tulisan dari media tertentu ke dalam 

buku. Imla‟ ini juga sering disebut al-imla‟ al-mansukh, karena dilakukan dengan 

cara menyalin tulisan. Bagi pemula, imla‟ dengan cara menyalin ini dipandang 

sangat cocok. Cara pengajaran imla‟ ini adalah guru memberikan tulisan atau teks 

di papan tulis. Kemudian, guru membaca teks tersebut, sedangkan siswa diminta 

untuk menirukannya. Kegiatan berikutnya adalah guru menerangkan makna atau 

maksud yang terkandung dalam tulisan  tersebut. Setelah itu, barulah siswa 

menyalinnya ke dalam buku tulis. 
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b. Imla‟ mengamati 

Imla‟ mengamati adalah melihat tulisan dalam media tertentu dengan 

cermat, setelah itu dipindahkan ke dalam buku tanpa melihat lagi tulisan tersebut. 

Imla‟ dengan cara mengamati pada dasarnya sama dengan imla‟ menyalin. 

Bedanya, pada imla‟ mengamati ini benar-benar tidak dibolehkan melihat lagi 

tulisan yang hendak disalin. 

c. Imla‟ menyimak 

Imla‟ menyimak adalah mendengarkan kata, kalimat, atau teks yang 

dibacakan, kemudian siswa menulisnya. Imla‟ ini cenderung sulit daripada jenis 

yang sebelumnya. Dalam imla‟ menyimak, siswa dituntut menulis sebuah teks 

atau kalimat tanpa melihatnya sama sekali. Imla‟ ini sangat mengandalkan 

kecermatan dalam mendengarkan teks yang dibacakan oleh guru. Oleh karena itu, 

imla‟ jenis ini cocok diberikan kepada para siswa yang sudah ahli. Cara 

mengajarkan imla‟ jenis ini adalah guru membacakan sebuah teks atau sebuah 

kalimat. Setelah guru membacakan teks tersebut, siswa mendiskusikan arti dan 

maksud dari teks tersebut. Tidak sampai di situ, para siswa juga mendiskusikan 

kata-kata yang dianggap sulit. Setelah hal tersebut selesai dilakukan oleh siswa, 

baru mereka menulis sesuatu yang telah dibacakan oleh guru mereka. 

d. Imla‟ tes 

Imla‟ tes bertujuan mengukur kemampuan dan kemajuan siswa dalam imla‟ 

yang telah dipelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pada tahap ini, yang 

menjadi tolok ukur kemampuan para siswa adalah unsur-unsur kemampuan dasar 

seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sesuai dengan tujuan dari imla‟ tes, 
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siswa sudah tidak diajari dan diarahkan oleh guru mereka. Akan tetapi, lebih baik 

guru memberikan kesempatan bagi siswanya untuk melakukan latihan-latihan. 

Pelajaran imla‟ sangat penting bagi siswa karena berkaitan dengan tata tulis dalam 

bahasa Arab.  

2.2.4 Prestasi Belajar 

2.2.4.1 Pengertian Belajar 

Belajar merupakan suatu kegiatan mental yang tidak dapat diamati dari luar. 

Apa yang terjadi dalam diri seseorang tidak dapat diketahui secara langsung 

hanya dengan mengamati orang tersebut. Hasil belajar hanya bisa diamati jika 

seseorang menampakkan kemampuan yang telah diperoleh melalui belajar. 

Karenanya, berdasarkan perilaku yang ditampilkan, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa seseorang telah belajar (Ahmadi dan Supriyono 2004:11). 

Menurut Slameto (2010:2) “belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan 

seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya”. 

Menurut pandangan Skinner (dalam Dimyati dan Mujiono 2009:9) belajar 

adalah suatu perilaku pada saat orang belajar, maka responnya akan menjadi lebih 

baik. 
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Menurut Gagne (dalam Dimyati dan Mujiono 2009:10) belajar adalah 

seperangkat kognitif yang mengubah sifat stimulasi lingkungan, melewati 

pengolahan informasi, menjadi kapabilitas baru. 

Berdasarkan definisi-definisi yang dipaparkan para ahli di atas maka peneliti 

menyimpulkan bahwa belajar adalah suatu bentuk tingkah laku siswa dalam upaya 

memperoleh suatu perubahan yang mengarahkan siswa untuk menjadi lebih baik 

dari sebelumnya baik sikap, tingkah laku maupun pengetahuan yang diperoleh 

melalui pengalaman, interaksi dengan lingkungan dan latihan yang diperkuat. 

Dalam belajar, seseorang tidak akan dapat menghindarkan diri dari suatu 

situasi. Situasi akan menentukan aktivitas apa yang akan dilakukan dalam rangka 

belajar. Bahkan situasi itulah yang mempengaruhi dan menentukan aktivitas 

belajar apa yang dilakukan kemudian. Setiap situasi di manapun dan kapanpun 

memberikan kesempatan belajar kepada seseorang. Oleh karena itulah, berikut ini 

dibahas beberapa aktivitas belajar, sebagai berikut (Djamarah 2008:38-45): 

1. Mendengarkan 

Mendengarkan adalah salah satu aktivitas belajar. Setiap orang yang belajar 

di sekolah pasti ada aktivitas mendengarkan. Ketika seorang guru menggunakan 

metode ceramah, maka setiap siswa atau mahasiswa diharuskan mendengarkan 

apa yang guru (dosen) sampaikan. Menjadi pendengar yang baik dituntut dari 

mereka. Di sela-sela ceramah itu, ada aktivitas mencatat hal-hal yang dianggap 

penting. 
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2. Memandang 

Memandang adalah mengarahkan penglihatan ke suatu objek. Aktivitas 

memandang berhubungan erat dengan mata. Karena dalam memandang itu 

matalah yang memegang peranan penting. Tanpa mata tidak mungkin terjadi 

aktivitas memandang dapat dilakukan. 

3. Meraba, membau, dan mencicipi/mengecap 

Aktivitas meraba, membau, dan mengecap adalah indra manusia yang dapat 

dijadikan sebagai alat untuk kepentingan belajar. Artinya aktivitas meraba, 

membau, dan mengecap dapat memberikan kesempatan bagi seseorang untuk 

belajar. 

4. Menulis atau mencatat 

Menulis atau mencatat merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari 

aktivitas belajar. Dalam pendidikan tradisional kegiatan mencatat merupakan 

aktivitas yang sering dilakukan. 

5. Membaca 

Aktivitas membaca adalah aktivitas yang paling banyak dilakukan selama 

belajar di sekolah atau di perguruan tinggi. Membaca di sini tidak mesti membaca 

buku belaka, tetapi juga membaca majalah, koran, tabloid, jurnal-jurnal hasil 

penelitian, catatan hasil belajar atau kuliah, dan hal-hal lainnya yang berhubungan 

dengan kebutuhan studi. 
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6. Membuat ikhtisar atau ringkasan dan menggarisbawahi 

Banyak orang yang merasa terbantu dalam belajarnya karena menggunakan 

ikhtisar-ikhtisar materi yang dibuatnya. Ikhtisar atau ringkasan ini memang dapat 

membantu dalam hal mengingat atau mencari kembali materi dalam buku untuk 

masa-masa yang akan datang. 

7. Mengamati tabel-tabel, diagram-diagram dan bagan-bagan 

Dalam buku ataupun di lingkungan lain sering dijumpai tabel-tabel, 

diagram, ataupun bagan-bagan. Materi non-verbal semacam ini sangat berguna 

bagi seseorang dalam mempelajari materi yang relevan. Demikian pula gambar-

gambar, peta-peta, dan lain-lain dapat menjadi bahan ilustratif yang membantu 

pemahaman seseorang tentang sesuatu hal. 

8. Menyusun paper atau kertas kerja 

Bila pembicaraan ini memasalahkan penyusunan paper, maka hal ini 

berhubungan erat dengan masalah tulis menulis. Penulisan yang baik sesuai 

dengan prosedur ilmiah dituntut dalam penulisan paper ini. Penggunaan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar menurut ejaan bahasa Indonesia yang 

disempurnakan (EYD) dituntut, sehingga menghasilkan karya tulis yang bermutu 

tinggi. 

9. Mengingat 

Mengingat merupakan gejala psikologis. Untuk mengetahui bahwa 

seseorang sedang mengingat sesuatu, dapat dilihat dari sikap dan perbuatannya. 
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Perbuatan mengingat dilakukan bila seseorang sedang mengingat-ingat kesan 

yang telah dipunyai. 

10. Berpikir 

Berpikir adalah termasuk aktivitas belajar. Dengan berpikir orang 

memperoleh penemuan baru, setidak-tidaknya orang menjadi tahu tentang 

hubungan antara sesuatu. Berpikir bukanlah sembarang berpikir, tetapi ada taraf 

tertentu, dari taraf berpikir yang rendah sampai taraf berpikir yang tinggi. 

11. Latihan atau praktik 

Learning by doing adalah konsep belajar yang menghendaki adanya 

penyatuan usaha mendapatkan kesan-kesan dengan cara berbuat. Belajar sambil 

berbuat dalam hal ini termasuk latihan. Latihan termasuk cara yang baik untuk 

memperkuat ingatan. 

2.2.4.2 Pengertian Prestasi Belajar 

Seseorang melakukan proses belajar karena memiliki tujuan untuk 

mendapatkan suatu prestasi, dan proses itu tidak semudah yang dibayangkan, 

karena untuk mencapai prestasi yang gemilang memerlukan perjuangan dan 

pengorbanan dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. 

Prestasi belajar adalah sebuah kalimat yang terdiri atas dua kata yaitu 

prestasi dan belajar. Antara kata prestasi dan belajar mempunyai arti yang 

berbeda. Oleh karena itu, sebelum pengertian prestasi belajar ada baiknya 

pembahasan ini diarahkan pada masing-masing permasalahan terlebih dahulu 

untuk mendapatkan pemahaman lebih jauh mengenai makna kata prestasi dan 
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belajar. Hal ini juga untuk memudahkan dalam memahami lebih mendalam 

tentang pengertian prestasi belajar itu sendiri. Untuk belajar telah dijelaskan diatas 

sedangkan di bawah ini akan dikemukakan beberapa pengertian prestasi dan 

prestasi belajar itu sendiri menurut beberapa para ahli.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:895) prestasi adalah: 

“Penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan kemudian 

ditunjukkan dengan nilai tes atau angka yang diberikan oleh pengajar”. 

Prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan 

baik secara individu maupun secara kelompok (Djamarah 2002:19). Sedangkan 

menurut Mas‟ud Hasan Abdul Dahar (dalam Djamarah 2002:21) bahwa prestasi 

adalah apa yang telah dapat diciptakan, hasil pekerjaan, hasil yang menyenangkan 

hati yang diperoleh dengan jalan keuletan kerja. 

Setelah menelusuri uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa prestasi 

belajar adalah hasil atau taraf kemampuan yang telah dicapai siswa setelah 

mengikuti proses belajar mengajar dalam waktu tertentu baik berupa perubahan 

tingkah laku, keterampilan dan pengetahuan dan kemudian akan diukur dan 

dinilai yang kemudian diwujudkan dalam angka atau pernyataan. Prestasi belajar 

merupakan cerminan dari tingkatan yang mampu dicapai oleh mahasiswa dalam 

meraih tujuan yang sudah ditetapkan di setiap bidang studi. Prestasi belajar 

merupakan hasil usaha belajar yang dicapai mahasiswa ditunjukkan dengan nilai 

tes atau angka yang diberikan oleh pengajar. 
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2.2.4.3 Unsur-unsur Belajar 

Menurut Cronbach (dalam Nana Syaodih Sukmadinata 2006:157)  

mengemukakan adanya “tujuh unsur utama dalam proses belajar yaitu tujuan,  

kesiapan, situasi, interprestasi, respons, konsekuensi, reaksi terhadap kegagalan”. 

Tujuh unsur utama dalam proses belajar dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Tujuan 

Belajar akan efisien apabila terarah kepada tujuan yang jelas dan berarti.  

Sehingga ketika dalam proses belajar seseorang akan langsung fokus dan 

mengarah pada tujuan yang ingin dicapai. 

2. Kesiapan 

Belajar dapat berjalan apabila memiliki kesiapan, baik kesiapan fisik dan 

psikis,  kesiapan yang berupa kematangan untuk melakukan sesuatu, maupun 

penguasaan  pengetahuan dan kecakapan-kecakapan. 

3. Situasi 

Situasi belajar berupa tempat, lingkungan sekitar, alat dan bahan yang 

dipelajari. 

4. Interprestasi 

Dalam menghadapi situasi, individu mengadakan interprestasi, yaitu melihat  

hubungan di antara komponen-komponen situasi belajar, melihat makna 

hubungan tersebut dan menghubungkan dengan kemungkinan pencapaian tujuan. 
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5. Respons 

Respons berupa suatu usaha coba-coba (trial and error) atau usaha yang 

penuh  perhitungan dan perencanaan atau menghentikan untuk mencapai tujuan 

tersebut. 

6. Konsekuensi 

Setiap usaha akan membawa hasil, akibat atau konsekuensi yang dapat 

berupa  keberhasilan atau malah kegagalan, demikian juga dengan respons atau 

usaha siswa. 

7. Reaksi terhadap kegagalan 

Selain keberhasilan, kemungkinan lain yang diperoleh dalam belajar adalah  

kegagalan. Kegagalan bisa menurunkan semangat dan memperkecil usaha-usaha  

belajar selanjutnya, tetapi bisa juga sebaliknya, kegagalan membangkitkan 

semangat yang berlipat ganda untuk menembus dan menutupi kegagalan tersebut. 

2.2.4.4 Jenis dan Indikator Prestasi Belajar 

Pengungkapan hasil belajar meliputi seluruh ranah psikologis yang berubah  

sebagai akibat dari pengalaman dan proses belajar siswa. Namun, pada 

kenyataannya untuk dapat mengungkapkan hal tersebut sangatlah sulit 

dikarenakan beberapa perubahan hasil belajar ada yang bersifat intangible (tidak  

dapat  diraba), oleh karena itu dalam penelitian ini hanya akan diambil cuplikan 

perubahan tingkah laku yang dianggap penting dan diharapkan dapat  

mencerminkan perubahan yang terjadi sebagai hasil belajar.  
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Untuk mengungkap hasil belajar atau prestasi belajar pada ketiga ranah 

afektif, kognitif dan psikomotor diperlukan patokan-patokan atau indikator-

indikator sebagai penunjuk bahwa seseorang telah berhasil meraih prestasi pada 

tingkat tertentu, karena pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai 

indikator-indikator prestasi belajar sangat diperlukan ketika seseorang perlu untuk 

menggunakan alat dan kiat evaluasi.  

Tujuan dari pengetahuan dan pemahaman yang mendalam mengenai jenis-

jenis prestasi belajar dan indikator-indikatornya adalah agar pemilihan dan 

pengunaan alat evaluasi akan menjadi lebih tepat, reliabel dan valid. Dalam hal 

ini Muhibbin Syah (2006:214) mengemukakan bahwa: “Kunci pokok untuk 

memperoleh ukuran dan data hasil belajar siswa sebagaimana yang terurai di atas 

adalah mengetahui garis-garis besar indikator (penunjuk adanya prestasi tertentu) 

dikaitkan dengan jenis prestasi yang hendak diungkapkan atau diukur”.  

Agar lebih mudah dalam memahami hubungan antara jenis-jenis belajar  

dengan indikator-indikatornya, berikut ini tabel yang merupakan rangkuman dari 

tabel jenis, indikator, dan cara evaluasi prestasi. 
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Tabel 2.2 Jenis, Indikator, dan Cara Evaluasi Prestasi 

No Ranah/Jenis 

Prestasi 

No Indikator No Cara Evaluasi 

 

 

 

A. Ranah Cipta 

(Kognitif) 

 

 

1. 

 

Pengamatan 

1. 

2. 

3. 

Dapat menunjukkan 

Dapat membandingkan  

Dapat menghubungkan 

 

1. 

2. 

3. 

Tes lisan 

Tes tertulis 

Observasi 

3.  

2. 

 

Ingatan 

 

 

1. 

2. 

Dapat menyebutkan 

Dapat menunjukkan 

kembali 

1. 

2. 

 

3. 

Tes lisan 

Tes tertulis 

 

Observasi 

 

3. 

 

Pemahaman 

 

1. 

2. 

Dapat menjelaskan 

Dapat mendefinisikan 

dengan lisan sendiri 

 

1. 

2. 

Tes lisan 

Tes tertulis 

 

 

4. 

 

Aplikasi/ 

Penerapan 

 

1. 

 

2. 

Dapat memberikan 

contoh 

Dapat menggunakan 

secara tepat 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

Tes tertulis 

 

Pemberian tugas 

 

Observasi 
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5. 

 

Analisis 

(pemeriksaan 

dan penilaian 

secara teliti) 

 

 

 

1. 

2. 

Dapat menguraikan 

Dapat 

mengklasifikasikan/ 

memilah-milah 

 

1. 

2. 

Tes tertulis 

Pemberian tugas 

 

  

6. 

 

Sintesis 

(membuat 

paduan baru dan 

utuh) 

 

 

 

 

1. 

 

 

2. 

3. 

Dapat menghubungkan 

materi-materi, sehingga 

menjadi kesatuan baru 

Dapat menyimpulkan 

Dapat 

menggeneralisasikan 

(membuat prinsip umum) 

 

1. 

 

 

2. 

Tes tertulis 

 

 

Pemberian tugas 

 

 

 

B. Ranah Rasa 

(Afektif) 

 

    

1. 

 

Penerimaan 

 

 

1. 

 

2 

Menunjukkan sikap 

menerima 

Menunjukkan sikap 

Menolak 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Tes tertulis 

 

Tes skala sikap 

 

Observasi 
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2. 

 

Sambutan 

 

 

1. 

 

2. 

 

Kesediaan 

berpartisipasi/terlibat 

Kesediaan memanfaatkan 

 

1. 

 

2. 

3. 

 

Tes skala sikap 

 

Pemberian tugas 

Observasi 

3. Apresiasi (sikap 

menghargai) 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Menganggap penting dan 

bermanfaat 

Menganggap indah dan 

harmonis 

Mengagumi 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Tes skala sikap 

 

Pemberian tugas 

 

Observasi 

 

4. 

 

Internalisasi 

(pendalaman) 

 

1. 

2. 

 

Mengakui dan meyakini 

Mengingkari 

 

1. 

2. 

 

Tes skala sikap 

Pemberian tugas 

ekspresif dan tugas 

proyektif 

 

5. Karakterisasi 

(penghayatan) 

 

1. 

 

 

2. 

Melembagakan atau 

meniadakan 

 

Menjelmakan dalam 

pribadi dan perilaku 

sehari-hari 

 

 

 

1. 

 

 

2. 

Pemberian tugas 

ekspresif dan 

proyektif 

Observasi 
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No Ranah/Jenis 

Prestasi 

No Indikator No Cara Evaluasi 

 

 

 

C. Ranah Karsa 

(Psikomotor) 

 

1. 

 

 

Keterampilan 

bergerak dan 

bertindak 

 

1. 

 

Kecakapan 

mengkoordinasikan 

gerak mata, tangan, 

kaki, dan anggota tubuh 

lainnya. 

 

1. 

 

 

 

 

2. 

Observasi 

 

 

 

 

Tes tindakan 

 

2. Kecakapan 

ekspresi      

verbal dan non-

verbal 

 

1. 

 

2. 

Kefasihan 

melafalkan/mengucapkan 

Kecakapan membuat 

mimik dan gerak jasmani 

1. 

 

2. 

 

3. 

Tes lisan 

 

Observasi 

 

Tes tindakan 

Sumber: Muhibbin Syah (2006:214) 

2.2.4.5 Ciri-ciri Belajar 

Amri (2013:24-25) mengungkapkan ciri-ciri perilaku belajar sebagai 

berikut: 
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1. Perubahan tingkah laku terjadi secara sadar 

Suatu perilaku digolongkan sebagai aktivitas belajar apabila pelaku 

menyadari terjadinya perubahan tersebut atau merasakan adanya perubahan 

dalam dirinya. 

2. Perubahan bersifat kontinyu dan fungsional 

Perubahan yang terjadi berlangsung secara berkesinambungan dan tidak 

statis. Satu perubahan menyebabkan perubahan selanjutnya yang akan 

berguna bagi kehidupan atau proses belajar berikutnya. 

3. Perubahan bersifat positif dan aktif 

Dikatakan positif apabila perilaku senantiasa bertambah dan tertuju untuk 

memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Perubahan bersifat 

aktif berarti bahwa perubahan tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan 

karena usaha pelaku sendiri. 

4. Perubahan bersifat permanen 

Apa yang didapat tidak akan hilang begitu saja, melainkan akan terus 

dimiliki bahkan semakin berkembang kalau terus dipergunakan atau dilatih. 

5. Perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah 

Perubahan tingkah laku dalam belajar mensyaratkan adanya tujuan yang 

akan dicapai oleh pelaku belajar terarah kepada perubahan tingkah laku 

yang benar-benar disadari. 

6. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku 
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Jika seseorang belajar sesuatu, sebagai hasilnya ia akan mengalami 

perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap, keterampilan, 

pengetahuan, dan sebagainya. 

2.2.4.6 Prinsip-prinsip Belajar 

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2006:165) mengemukakan beberapa 

prinsip umum belajar: 

1. Belajar merupakan bagian dari perkembangan. Dalam perkembangan 

dituntut belajar, karena dengan belajar perkembangan individu akan lebih 

pesat. Selain itu, dalam perkembangan ketika seseorang tidak ingin belajar 

dan melakukan perubahan dalam hidupnya, maka bisa jadi akan tertinggal di 

lingkungannya. 

2. Belajar berlangsung seumur hidup. Belajar dilakukan sejak lahir sampai 

menjelang kematian, sedikit demi sedikit dan terus menerus. Perbuatan 

belajar dilakukan baik secara sadar atau tidak sadar, disengaja maupun tidak 

disengaja, dan direncanakan atau tidak direncanakan. 

3. Keberhasilan belajar dipengaruhi oleh faktor-faktor bawaan, faktor 

lingkungan, kematangan serta usaha dari individu sendiri. Dengan potensi 

yang tinggi dan dukungan faktor lingkungan yang menguntungkan, usaha 

belajar dari individu yang efisien yang dilaksanakan pada tahap kematangan 

yang tepat akan memberikan hasil belajar yang maksimal. 
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4. Belajar mencakup semua apek kehidupan. Belajar bukan hanya berkenaan 

dengan aspek intelektual, tetapi juga aspek sosial, budaya, politik, ekonomi, 

moral, religi, seni, keterampilan dan lain-lain. 

5. Kegiatan belajar berlangsung pada setiap tempat dan waktu. Kegiatan 

belajar tidak hanya berlangsung di sekolah, tetapi juga di rumah, di 

masyarakat, di tempat rekreasi bahkan di mana saja bisa terjadi belajar. 

Belajar juga terjadi setiap saat, tidak hanya berlangsung pada jam-jam 

pelajaran atau kuliah. 

6. Belajar berlangsung dengan guru atau tanpa guru. Proses belajar dapat 

berjalan dengan bimbingan seorang guru, tetapi tetap berjalan meskipun 

tanpa guru. 

7. Belajar yang berencana dan disengaja menuntut motivasi yang tinggi. 

Kegiatan belajar diarahkan kepada penguasaan, pemecahan atau pencapaian 

sesuatu hal yang bernilai tinggi, yang dilakukan secara sadar dan berencana 

membutuhkan motivasi yang tinggi. 

8. Perbuatan belajar bervariasi dari yang paling sederhana sampai dengan yang 

paling kompleks. Perbuatan yang sederhana adalah mengenal tanda, 

mengenal nama, meniru perbuatan, dan lain-lain. Sedangkan perbuatan yang 

komplek adalah pemecahan masalah, pelaksanaan suatu rencana. 

9. Dalam belajar dapat terjadi hambatan-hambatan. Proses kegiatan belajar 

tidak selalu lancar, terkadang terjadi kelambatan atau perhentian. 

Kelambatan atau perhentian ini dapat terjadi karena belum adanya 

penyesuaian individu dengan tugasnya. 
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10. Untuk kegiatan belajar tertentu diperlukan adanya bantuan atau bimbingan 

orang lain. Tidak semua hal dapat dipelajari sendiri. 

Sedangkan menurut Dimyati dan Mujiono (2009:42-49) mengungkapkan 

bahwa ada beberapa prinsip belajar yaitu: 

1. Perhatian dan motivasi 

2. Keaktifan 

3. Keterlibatan langsung/berpengalaman 

4. Pengulangan 

5. Tantangan 

6. Balikan dan penguatan 

7. Perbedaan individual 

2.2.4.7 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi Belajar 

Menurut Slameto (2010:54), faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi 

belajar dapat digolongkan menjadi 2, yaitu: 

1. Faktor intern : 

a. Faktor jasmani, yaitu faktor kesehatan dan cacat tubuh. 

b. Faktor psikologis, yaitu inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan dan kesiapan. 

c. Faktor kelelahan, yaitu kelelahan jasmani yang terlihat dengan lemahnya 

kondisi tubuh dan timbul kecenderungan untuk membaringan tubuh, 

sedangkan kelelahan rohani dapat dilihat dengan adanya kelesuan dan 

kebosanan, sehingga minat dan dorongan akan berkurang. 
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2. Faktor ekstern: 

a. Faktor keluarga, meliputi cara orang tua mendidik, relasi antara anggota 

keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang 

tua dan latar belakang kebudayaan. 

b. Faktor sekolah, meliputi metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan 

siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu 

sekolah, keadaan gedung, metode belajar, dan tugas rumah. 

c. Faktor masyarakat, meliputi kegiatan siswa dalam masyarakat, media 

masa, teman bergaul, dan bentuk kehidupan masyarakat. 

Menurut Muhibbin Syah (2006:144) dalam psikologi belajar, 

mengelompokkan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar menjadi tiga macam, 

yaitu: 

1. Faktor internal 

Faktor ini berasal dari dalam diri mahasiswa sendiri yang meliputi faktor 

fisiologis (yang bersifat jasmani) dan aspek psikologis (yang bersifat rohani). 

a. Aspek fisiologis 

Kondisi umum jasmani seseorang yang menandai tingkat kesehatan organ-

organ tubuh dan sendisendinya dapat mempengaruhi semangat dan intensitas 

mahasiswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, hal ini dikarenakan kesehatan 

organ tubuh, khususnya organ indera pendengar dan penglihatan akan sangat 

mempengaruhi kemampuan mahasiswa dalam menyerap informasi dan 

pengetahuan dalam kegiatan pembelajaran. Jika kondisi kesehatan sendiri kurang 
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sehat, maka mahasiswa tersebut tidak akan dapat berkonsentrasi dikarenakan 

perhatiannya beralih pada ketidaknyamanan tubuh yang dirasakan. 

b. Aspek psikologis. 

Banyak faktor yang termasuk dalam aspek psikologis diantaranya faktor 

rohaniah yang dianggap lebih penting. Faktor-faktor ini seperti: tingkat 

kecerdasan, sikap, bakat, minat dan motivasi. 

2. Faktor eksternal 

Faktor eksternal terdapat dua macam yaitu: 

a. Lingkungan sosial 

Lingkungan sosial mencakup lingkungan sekolah, masyarakat dan 

lingkungan keluarga. 

b. Lingkungan nonsosial 

Faktor yang termasuk lingkungan nonsosial yaitu gedung sekolah dan 

letaknya, rumah tempat tinggal keluarga dan letaknya, alat-alat belajar, keadaan 

cuaca, dan waktu belajar yang digunakan dalam belajar. 

3. Faktor pendekatan belajar 

Faktor pendekatan belajar merupakan upaya belajar yang meliputi strategi dan 

metode yang digunakan mahasiswa untuk melakukan kegiatan mempelajari materi 

pelajaran.
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan data yang berupa pendapat 

(pernyataan) atau judgement sehingga tidak berupa angka akan tetapi berupa kata-

kata atau kalimat (Siregar 2010:129). Adapun pendekatan kualitatif menekankan 

pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), 

lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. 

Pendekatan kualitatif, lebih lanjut, mementingkan pada proses dibandingkan 

dengan hasil akhir oleh karena itu urut-urutan kegiatan dapat berubah-ubah 

tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan. Tujuan 

penelitian biasanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat praktis (Siregar 

2010:120-121). 

Menurut Moleong (dalam Arikunto 2010:22) mengungkapkan bahwa 

sumber data penelitian kualitatif adalah tampilan yang berupa kata-kata lisan atau 

tertulis yang dicermati oleh peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai 

detailnya agar dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau 

bendanya. 

Adapun desain atau model penelitian yang digunakan adalah penelitian 

tindakan kelas (classroom action research). Reason & Breadbury (dalam 

Kunandar 2008:44) penelitian tindakan adalah proses partisipatori, demokratis 
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yang berkenaan dengan pengembangan pengetahuan praktis untuk mencapai 

tujuan-tujuan mulia manusia, berlandaskan pandangan dunia partisipatori yang 

muncul pada momentum histori sekarang ini. Ia berusaha memadukan tindakan 

dengan refleksi, teori dengan praktik, dengan menyertakan pihak-pihak lain, usaha 

menemukan solusi praktis terhadap persoalan-persoalan yang menyesakkan, dan 

lebih umum lagi demi pengembangan individu-individu bersama komunitasnya. 

Menurut Kemmis (dalam Saminanto 2010:2-3) mengungkapkan bahwa PTK 

adalah sebagai suatu bentuk kajian yang bersifat reflektif oleh pelaku tindakan, 

yang dilakukan untuk meningkatkan kemantapan rasional dari tindakan-tindakan 

mereka dalam melaksanakan tugas, memperdalam pemahaman terhadap tindakan-

tindakan yang dilakukan itu, memperbaiki kondisi dimana praktik-praktik 

pembelajaran tersebut dilakukan, serta dilakukan secara kolaboratif. 

Dalam penelitian tindakan kelas, seorang peneliti dapat meneliti sendiri 

terhadap praktik pembelajaran yang ia lakukan di kelas. Sehingga dapat 

membuktikan secara langsung apakah suatu teori belajar mengajar dapat 

diterapkan dengan baik di kelas yang diteliti. Adapun langkah-langkah 

Pelaksanaan Tindakan Kelas (PTK) adalah mengidentifikasi dan menganalisis 

masalah yang mencakup ruang lingkup masalah, identifikasi masalah, analisis 

masalah, teknik mencari permasalahan, beberapa permasalahan yang bisa 

dijadikan PTK, sumber masalah PTK. Langkah selanjutnya merumuskan masalah, 

merumuskan hipotesis tindakan, membuat rencana tindakan dan pemantauannya, 

melaksanakan tindakan dan mengamatinya, mengolah dan menafsirkan data, 

analisis data, validasi data dan kredibilitas penelitian tindakan kelas, dan 
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melaporkan hasil penelitian (Kunandar 2008:82-109). 

Model yang dikembangkan oleh Kurt Lewin (dalam Arikunto 2010:131) 

didasarkan atas konsep pokok bahwa penelitian tindakan terdiri atas empat 

komponen pokok yang juga menunjukkan langkah, yaitu: 

a) Perencanaan atau planning 

b) Tindakan atau acting 

c) Pengamatan atau observing, dan 

d) Refleksi atau reflecting 

Hubungan antara keempat komponen tersebut menunjukkan sebuah siklus 

atau kegiatan berulang. “siklus” inilah yang sebetulnya menjadi salah satu ciri 

utama dari penelitian tindakan, yaitu bahwa penelitian tindakan harus 

dilaksanakan dalam bentuk siklus, bukan hanya satu kali intervensi saja. 

Apabila digambarkan dalam bentuk visualisasi, maka model Kurt Lewin 

(dalam Arikunto 2010:131) akan tergambar dalam bagan lingkaran seperti berikut 

ini. 
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Gambar 3.1 Skema Kegiatan Penelitian 

 

Model Kurt Lewin yang terdiri atas empat komponen tersebut kemudian 

dikembangkan oleh Kemmis dan Mc Taggart. Kedua ahli ini memandang 

komponen sebagai langkah dalam siklus, sehingga mereka menyatukan dua 

komponen yang ke-2 dan ke-3, yaitu tindakan (acting) dan pengamatan 

(observing) sebagai satu kesatuan. Hasil dari pengamatan ini kemudian dijadikan 

dasar sebagai langkah berikutnya, yaitu refleksi – mencermati apa yang sudah 

terjadi – (reflecting). Dari terselesaikannya refleksi lalu disusun sebuah modifikasi 

yang diaktualisasikan dalam bentuk rangkaian tindakan dan pengamatan lagi, 

begitu seterusnya. Jangka waktu untuk suatu siklus dan langkah-langkah dalam 

suatu siklus sangat tergantung konteks dan setting permasalahan, bisa jadi dalam 
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bilangan hari atau minggu, dapat juga dalam hitungan semester atau tahun. 

Sebenarnya ada beberapa model yang dapat diterapkan dalam penelitian 

tindakan kelas (PTK), tetapi yang paling dikenal dan biasa digunakan adalah 

model yang dikemukakan oleh Kemmis & Mc Taggart. Adapun model PTK 

dimaksud menggambarkan adanya empat langkah (dan pengulangannya), yang 

disajikan dalam bagan berikut ini (Arikunto 2010:137-138). 
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Gambar 3.2 Skema Siklus Penelitian Tindakan Kelas 
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Siklus I  

Perencanaan = Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, modul lembar tes 

dan non tes dengan menerapkan model pembelajaran course review horay  

   Pelaksanaan   =   Dilaksanakan dalam waktu 2 × 45 menit 

   Pengamatan   =   Mengamati perilaku siswa selama proses pembelajaran 

   Refleksi       =   Hasil pembelajaran selama siklus I 

 

Siklus II 

Perencanaan =  Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, modul lembar tes 

dan non tes dengan menerapkan model pembelajaran course review horay 

     Pelaksanaan  =    Dilaksanakan dalam 2 × 45 menit  

     Pengamatan =    Mengamati perilaku siswa selama proses pembelajaran  

     Refleksi       =    Hasil pembelajaran selama siklus II 

Keempat langkah tersebut merupakan satu siklus atau putaran, artinya 

sesudah langkah ke-4, lalu kembali ke-1 dan seterusnya. Meskipun sifatnya 

berbeda, langkah ke-2 dan ke-3 dilakukan secara bersamaan jika pelaksana dan 

pengamat berbeda. Jika pelaksana juga pengamat, mungkin pengamatan dilakukan 

sesudah pelaksanaan, dengan cara mengingat-ingat apa yang sudah terjadi. 

Dengan kata lain, objek pengamatan sudah lampau terjadi. 
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3.1.1. Prosedur Penelitian Siklus 1 

Penelitian siklus I terdiri atas dua kali pertemuan. Masing-masing 

pertemuan memiliki empat tahapan, yaitu: perencanaan, tindakan, observasi, dan 

refleksi. 

3.1.1.1. Perencanaan  

Perencanaan berupa kegiatan mempertimbangkan dan memilih upaya yang 

dilakukan untuk memecahkan masalah. Pertimbangan dan pemilihan tersebut 

selanjutnya dituangkan dalam perencanaan. Pada tahap awal perencanaan 

penelitian ini, peneliti telah mengadakan pengamatan pembelajaran di kelas X-12 

MAN 1 Magelang pada waktu praktik pengalaman lapangan (PPL) tanggal 29 juli 

sampai 19 oktober 2013. Untuk mengetahui keadaan siswa sebelum tindakan, 

dilakukan wawancara dan pemberian angket. 

Langkah proses perencanaan ini antara lain: (1) menyusun RPP bahasa Arab 

dengan pembelajaran imla‟ melalui model pembelajaran CRH, (2) menyiapkan 

mufrodat tentang  انبياناث انشخصيّت yang akan diimla‟kan melalui ujaran dari guru 

dengan menggunakan model pembelajaran CRH agar siswa tidak jenuh dalam 

proses pembelajaran. Rencana yang telah dipersiapkan oleh peneliti 

dikonsultasikan dengan dosen pembimbing dan guru mata pelajaran bahasa Arab 

untuk menyesuaikan pembelajaran pada siswa, (3) menyusun instrumen yang 

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

mempersiapkan bentuk evaluasi untuk menguji peningkatan pembelajaran imla‟ 

bahasa Arab pada siswa, (4) menyiapkan perangkat dokumentasi untuk 
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mengambil data nontes dan juga gambar proses kegiatan pembelajaran, dan (5) 

menyiapkan lembar penilaian peningkatan pembelajaran imla‟ bahasa Arab siswa.  

3.1.1.2. Tindakan 

Tindakan merupakan pelaksanaan dari perencanaan yang telah dipersiapkan 

peneliti. Proses tindakan dalam penelitian ini meliputi kegiatan awal, kegiatan 

inti, dan kegiatan akhir. 

Sebelum melakukan tindakan, peneliti meminta kepada siswa untuk 

menyiapkan selembar kertas dan membuat sembilan kotak guna melaksanakan 

imla‟ dengan menggunakan model pembelajaran CRH. Hal ini juga bertujuan 

untuk membuat siswa siap dalam melaksanakan pembelajaran serta untuk 

mengkondisikan siswa kelas X-12 yang tidak sedikit yaitu sejumlah 37 siswa.   

Pada tahap kegiatan awal, peneliti mengkondisikan siswa agar siap 

melaksanakan proses pembelajaran. Kegiatan awal ini berupa kegiatan guru 

menyapa siswa menggunakan kalimat sapaan bahasa Arab seperti   انسالو عهيكى، 

 dan lain sebagainya serta menanyakan keadaan siswa menggunakan صباح انخير,

bahasa Arab seperti كيف حانكى؟ هم أنتى بخير؟       dan sebaliknya siswa bertanya kepada 

pengajar, hal ini untuk memancing pendengaran dan pemahaman siswa sejak awal 

dalam proses pembelajaran imla‟ bahasa Arab. Peneliti juga mengemukakan 

manfaat dan tujuan pembelajaran agar siswa tertarik dengan mufrodat yang akan 

diujarkan oleh guru dan memiliki motivasi dalam pembelajaran imla‟ bahasa 

Arab. 
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Kegiatan Inti 

1. Siswa secara individu membuat kotak sebanyak 16 dan tiap kotak diisi 

angka sesuai selera masing-masing siswa 

2. Siswa mendengarkan soal imla‟ dari guru secara acak dan siswa menulis 

jawaban di dalam kotak yang nomornya disebutkan guru dan langsung 

didiskusikan, kalau benar diisi tanda benar (√) dan salah diisi tanda silang 

(x) (gemar menulis, kerja keras, dan mandiri) 

3. Siswa yang sudah mendapat tanda (√) vertikal atau horizontal, atau diagonal 

harus berteriak horay atau yel-yel lainnya 

4. Nilai siswa dihitung dari jawaban benar jumlah horay yang diperoleh 

5. Siswa mendeskripsikan diri sendiri berdasarkan kartu identitas yang sudah 

diisi dengan waktu pengerjaan 10 menit 

6. Siswa mengumpulkan semua latihan-latihan hari ini  kepada guru 

7. Siswa mendengarkan arahan guru ketika menjelaskan permainan misteri 

kata tentang انتعارف dengan subtema انبياناث انشحصيّت (toleransi). 

8. Siswa berkumpul sesuai kelompok masing-masing setelah guru selesai 

melakukan pembagian kelompok menjadi delapan  kelompok (disiplin). 

9. Siswa dengan kelompoknya diberikan beberapa kartu kata mini berisi 

mufrodat dan arti mufrodat kemudian menempelkan jawabannya di kertas 

yang sudah disediakan dengan konpensasi waktu 5 menit sesuai dengan 

petunjuk pengerjaan soal sementara guru mengawasi berjalannya permainan 

misteri kata (tanggung jawab).  

10. Setelah selesai dikerjakan, jawaban misteri kata dari kelompok ditukar 
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dengan jawaban misteri kata kelompok lain untuk dilakukan pengoreksian 

(disiplin).   

11. Siswa dengan kelompoknya mengoreksi hasil pekerjaan kelompok lain 

dengan memperhatikan guru dalam membacakan jawabannya (toleransi).  

12. Siswa memberikan poin 10 tiap jawaban dari soal yang benar kepada 

kelompok lain kemudian menghitung berapa jumlah poin keseluruhan 

sebagai hasil akhir  pengoreksian. Jika jawaban salah maka tidak akan 

mendapat poin (disiplin).  

Pada kegiatan akhir, peneliti memberikan tugas atau pekerjaan rumah 

kepada siswa kemudian bersama siswa melakukan refleksi terhadap pembelajaran 

yang telah berlangsung dan siswa diminta mempelajari kembali mufrodat yang 

diimla‟kan oleh guru. Peneliti juga memberikan kesempatan bagi siswa yang 

ingin bertanya. Kemudian memberikan motivasi kepada seluruh siswa agar tetap 

bersemangat belajar dan berlatih imla‟ bahasa Arab. 

3.1.1.3     Observasi / Pengamatan 

Observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan 

pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat 

indra. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, 

pendengaran, peraba, dan pengecap. Apa yang dikatakan ini sebenarnya adalah 

pengamatan langsung. Di dalam artian penelitian observasi dapat dilakukan 

dengan tes, kuesioner, rekaman gambar, rekaman suara (Arikunto 2010:199-200). 

Observasi adalah kegiatan pengamatan untuk memotret sejauh mana efektivitas 

kepemimpinan atas tindakan telah mencapai sasaran (Saminanto 2010:12).   
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Observasi dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung, untuk 

mengungkap segala peristiwa yang berhubungan dengan pembelajaran,  

Pengamatan dilaksanakan pada saat proses belajar mengajar berlangsung. Dalam 

pengamatan ini peneliti dibantu oleh observer. 

Pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini melibatkan para observer 

yaitu mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab dan pihak MAN 1 

Magelang yang meliputi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Kurikulum dan Guru 

Mapel bahasa Arab. Observer dalam penelitian ini bertugas sebagai pengumpul 

data dan nilai hasil pembelajaran bahasa Arab. Berikut nama-nama observer yang 

terlibat dalam penelitian ini adalah 

Tabel 3.1 Nama-nama Observer dalam Siklus I 

No. Nama Observer NIP/NIM 

1. Drs H.M. Manshur Asnawi, M.Si 195506061979031006 

2. Drs. Edi Prasetyo 196209201993031001 

3. H.M. Nurul Huda, S.Ag, M.Pd 197703172005011005 

4. Chari Yogi Anwar 2303410014 

5. Farhah Khoiriah Ahmad 2303410035 

 

Adapun hal-hal yang diamati: kesiapan dan antusiasme siswa terhadap 

pembelajaran imla‟ bahasa Arab dengan menggunakan model pembelajaran CRH. 
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3.1.1.4 Refleksi  

Refleksi yaitu mengkaji, melihat, dan mempertimbangkan hasil tindakan 

yang telah dilakukan. Seluruh hasil dari kegiatan awal perencanaan, 

pelaksanaan/tindakan, dan pengamatan dianalisis. Berdasarkan hasil analisis 

tersebut maka akan diketahui adanya permasalahan dalam kegiatan siklus I, 

sehingga dalam pelaksanaan siklus II akan ada perbaikan dari pelaksanaan siklus I 

berdasarkan revisi yang telah dilaksanakan. 

3.1.2. Prosedur Penelitian Siklus II  

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

dilaksanakan dua kali pertemuan yang terdiri atas empat tahapan, yaitu : 

perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. 

3.1.2.1. Perencanaan  

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

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

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

pembelajaran, (2) menyusun perbaikan materi pembelajaran imla‟ bahasa Arab 

yaitu materi mufrodat berikutnya tentang (3) ,انًرافق انعايت في انًذرست menyusun 

perbaikan instrumen penelitian berupa lembar wawancara, lembar observasi dan 

lembar angket, (4) mempersiapkan kembali model pembelajaran CRH. 

Setelah siswa dapat menjawab pertanyaan dengan tingkat kesulitan yang 

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

soal dengan tingkat kesulitan yang tergolong cukup sulit dan siklus II pertemuan 

kedua lebih sulit. 
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3.1.2.2. Tindakan  

Tindakan merupakan pelaksanaan dari perencanaan yang telah dipersiapkan 

dalam proses pembelajaran bahasa Arab khususnya untuk meningkatkan 

pembelajaran imla‟ dengan menggunakan model pembelajaran CRH. 

Sebelum melakukan tindakan, peneliti mengkondisikan siswa dan menyuruh 

siswa kembali untuk membuat sembilan kotak guna melaksanakan imla‟ serta 

sebelum pembelajaran dimulai para siswa dipersilakan belajar terlebih dahulu. Hal 

ini untuk mempermudah siswa dalam pembelajaran imla‟ bahasa Arab dengan 

menggunakan model pembelajaran CRH pada siswa kelas X-12 dengan jumlah 37 

siswa. 

Pada tahap kegiatan awal, peneliti mengkondisikan siswa agar siap 

melaksanakan proses pembelajaran. Kegiatan awal ini berupa kegiatan guru 

menyapa siswa menggunakan kalimat sapaan bahasa Arab seperti   انسالو عهيكى، 

 dan lain sebagainya serta menanyakan keadaan siswa menggunakan صباح انخير,

bahasa Arab seperti كيف حانكى؟ هم أنتى بخير؟       dan sebaliknya siswa bertanya kepada 

pengajar, hal ini untuk memancing pendengaran dan pemahaman siswa sejak awal 

dalam proses pembelajaran imla‟ bahasa Arab. Peneliti juga mengemukakan 

manfaat dan tujuan pembelajaran agar siswa tertarik dengan mufrodat yang akan 

diujarkan oleh guru dan memiliki motivasi dalam pembelajaran imla‟ bahasa Arab 

serta kegiatan selanjutnya pengajar menyampaikan kosakata baru dalam proses 

pembelajaran imla‟ bahasa Arab dengan model pembelajaran CRH. Pada kegiatan 

ini siswa menuliskan mufrodat hasil imla‟ pada sembilan kotak di kertas yang 

sudah dipersiapkan.  
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Kegiatan Inti 

1. Siswa mendengarkan dan menirukan guru membaca teks qiro‟ah 

tentang انتعارف dengan subtema انًرافق انعايت في انًذرست  yang berstruktur 

kalimat dasar انًبتَذأ + انخبر dengan makhroj dan intonasi yang baik dan benar 

(toleransi) 

2. Siswa secara individu membuat kotak sebanyak 16 dan tiap kotak diisi 

angka sesuai selera masing-masing siswa 

3. Siswa mendengarkan soal imla‟ dari guru secara acak dan siswa menulis 

jawaban di dalam kotak yang nomornya disebutkan guru dan langsung 

didiskusikan, kalau benar diisi tanda benar (√) dan salah diisi tanda silang 

(x) (gemar menulis, kerja keras, dan mandiri) 

4. Siswa yang sudah mendapat tanda (√) vertikal atau horizontal, atau diagonal 

harus berteriak horay atau yel-yel lainnya 

5. Nilai siswa dihitung dari jawaban benar jumlah horay yang diperoleh 

6. Guru membahas beberapa contoh susunan kalimat انخبر  + انًبتَذأ  (disiplin) 

yang ada dalam teks qiro‟ah. 

7. Siswa bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal yang masih belum jelas 

secara (tanggung jawab).  

8. Siswa membentuk kelompok terdiri atas 5 kelompok (1 kelompok 8 orang).   

Pada kegiatan akhir, peneliti memberikan penegasan atau menyimpulkan 

pembelajaran imla‟ kepada siswa lalu peneliti bersama siswa melakukan refleksi 

terhadap pembelajaran yang telah berlangsung dan siswa diminta mempelajari 

kembali materi yang telah diajarkan. Peneliti juga memberikan kesempatan bagi 
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siswa yang ingin bertanya. Terakhir peneliti memberikan motivasi kepada seluruh 

siswa agar tetap bersemangat belajar dan berlatih imla‟ bahasa Arab. 

3.1.2.2.1. Observasi  

Seperti siklus I, observasi dilakukan selama proses pembelajaran 

berlangsung, yang bertujuan untuk mengungkapkan segala peristiwa yang 

berhubungan dengan pembelajaran. Observasi dilaksanakan pada saat proses 

belajar mengajar berlangsung. Dalam pengamatan ini peneliti dibantu oleh 

observer. 

Pengamatan yang dilakukan pada penelitian ini melibatkan para observer 

yaitu mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab dan pihak MAN 1 

Magelang yang meliputi Kepala Sekolah, Wakil Kepala Kurikulum dan Guru 

Mapel bahasa Arab. Observer dalam penelitian ini bertugas sebagai pengumpul 

data dan nilai hasil pembelajaran bahasa Arab. Berikut nama-nama observer yang 

terlibat dalam penelitian ini adalah:  

Tabel 3.2 Nama-nama Observer dalam Siklus II 

No. Nama Observer NIP/NIM 

1. Drs H.M. Manshur Asnawi, M.Si 195506061979031006 

2. Drs. Edi Prasetyo 196209201993031001 

3. H.M. Nurul Huda, S.Ag, M.Pd 197703172005011005 

4. Chari Yogi Anwar 2303410014 

5. Farhah Khoiriah Ahmad 2303410035 
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Adapun hal-hal yang diamati: kesiapan dan antusiasme siswa terhadap 

pembelajaran imla‟ bahasa Arab dengan menggunakan model pembelajaran CRH.  

 

3.2 Subjek, Tempat, dan Waktu Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas X-12 MAN 1 Magelang 

tahun ajaran 2013/2014. Jumlah siswa kelas X-12 adalah 37 siswa, yang terdiri 

atas 14 putra dan 23 putri. Peneliti menjadikan siswa tersebut sebagai subjek 

sekaligus sebagai sampel penelitian. Alasan dipilihnya subjek penelitian di atas 

karena sebagian besar siswa kelas X-12 berasal dari Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) yang tidak menerima pelajaran bahasa Arab sebelumnya dan hanya 

sebagian kecil siswa dari Madrasah Tsanawiyah (MTs). Selain itu, setelah peneliti 

melakukan uji coba imla‟ pada semua kelas, ternyata kelas X-12 MAN 1 

Magelang lebih banyak mengalami kesulitan dalam pembelajaran imla‟ bahasa 

Arab, terbukti sebagian besar hasilnya di bawah KKM/rata-rata 70. 

Lokasi penelitian pada MAN 1 Magelang, terletak di jalan Sunan Bonang 

Nomor 17 Jurangombo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Waktu penelitian 

tindakan kelas yang dilakukan peneliti berlangsung ketika PPL tanggal 11 

September sampai 30 Desember 2013 dan dilanjutkan di bulan Januari 2014.  

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

menit). Materi yang diajarkan adalah tentang ۱ انبياناث انشخصيّت dan ۲ انبياناث انشخصيّت 

yang telah disesuaikan dengan instrumen penelitian. Sedangkan pelaksanaan 

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

diajarkan adalah tentang ۱ انًرافق انعايت في انًذرست dan ۲  انًرافق انعايت في انًذرست   yang 
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telah disesuaikan dengan instrumen penelitian. 

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

dan kompetensi dasar dalam setiap pertemuan: 

Tabel 3.3 Daftar Tema Penelitian Pembelajaran Imla’ Bahasa Arab 

No. 

Pertemuan 

Ke- 

Kompetensi Dasar Tema 

1 I 

Menulis kata, frasa, dan kalimat dengan, 

ejaan dan tanda baca yang tepat tentang 

 انبياناث انشخصيّت dengan subtema انتعارف

yang berstruktur kalimat dasar اننكرة و

 .انًعرفت 

 ۱  انبياناث انشخصيّت

2 II 

Mengungkapkan gagasan atau pendapat 

secara tertulis dalam kalimat dengan 

menggunakan kata, frasa dan struktur 

yang benar tentang انتعارف dengan 

subtema  انبياناث انشخصيّت yang berstruktur 

kalimat dasar  اننكرة و انًعرفت 

 

۲  انبياناث انشخصيّت  

3 III 

Menulis kata, frasa, dan kalimat dengan, 

ejaan dan tanda baca yang tepat tentang 

dengan subtema انتعارف  انًرافق انعايت في  

 yang berstruktur kalimat dasar   انًذرست

 .انًبتَذأ + انخبر

انًرافق انعايت في 

۱انًذرست   
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4 IV 

Mengungkapkan gagasan atau pendapat 

secara tertulis dalam kalimat dengan 

menggunakan kata, frasa dan struktur 

yang benar tentang انتعارف   dengan 

subtema انًرافق انعايت في انًذرستs yang 

berstruktur kalimat dasar انًبتَذأ + انخبر. 

انًرافق انعايت في 

۲انًذرست   

 

Jumlah siswa yang menjadi subjek penelitian pada siklus I pertemuan 

pertama adalah lengkap sejumlah 37 siswa, sedangkan pada pertemuan kedua 

subjek penelitian juga lengkap sejumlah 37 siswa. Adapun pada siklus II 

pertemuan pertama lengkap sejumlah 37 siswa dan pertemuan kedua subjek 

penelitian sejumlah 37 siswa. Berikut daftar kehadiran siswa pada saat penelitian. 

Tabel 3.4 Daftar Kehadiran Siswa dalam Tiap Pertemuan 

Pertemuan 

Ke- 

Tema Materi Hari / Tanggal 

Jumlah Subjek 

Penelitian 

Ket 

I   ۱انبياناث انشخصيّت  

Rabu, 11 

September 2013 

37 orang - 

II ۲  انبياناث انشخصيّت  

Rabu,18 September 

2013 

37 orang - 

III 

انًرافق انعايت في 

۱انًذرست   

Rabu, 25 

September 2013 

37 orang - 

IV 

انًرافق انعايت في 

۲انًذرست   

Rabu, 02 Oktober 

2013 

37 orang - 
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Penerapan model pembelajaran CRH dimulai dengan peneliti meminta 

kepada siswa untuk menyiapkan selembar kertas dan membuat sembilan kotak 

guna melaksanakan imla‟ dengan menggunakan model pembelajaran CRH.  

Pada tahap kegiatan awal, peneliti mengkondisikan siswa agar siap 

melaksanakan proses pembelajaran. Kegiatan awal ini berupa kegiatan guru 

menyapa siswa menggunakan kalimat sapaan bahasa Arab seperti صباح  ,انسالو عهيكى

 dan lain sebagainya serta menanyakan keadaan siswa menggunakan bahasa ,انخير

Arab seperti كيف حانكى؟ هم أنتى بخير؟ dan sebaliknya siswa bertanya kepada guru. Hal 

ini untuk memancing pendengaran dan pemahaman siswa sejak awal dalam proses 

pembelajaran imla‟ bahasa Arab. Peneliti juga mengemukakan manfaat dan tujuan 

pembelajaran agar siswa tertarik dengan mufrodat yang akan diujarkan oleh guru 

dan memiliki motivasi dalam pembelajaran imla‟ bahasa Arab 

 

3.3 Variabel Penelitian 

Variabel dapat diartikan sebagai suatu konsep yang memiliki nilai ganda, 

atau suatu faktor yang jika diukur akan menghasilkan skor yang bervariasi. 

Variabel penelitian merupakan gejala yang menjadi subjek penelitian. Menurut 

Sutrisno Hadi (dalam Arikunto 2010:159), mendefinisikan variabel sebagai gejala 

yang bervariasi. Gejala adalah objek penelitian, sehingga variabel adalah objek 

penelitian yang bervariasi. 

Hubungan variabel dalam penelitian ini meliputi variabel bebas dan variabel 

terikat, yaitu sebagai berikut: 
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1. Variabel bebas atau variabel independen merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya 

variabel dependen (terikat) (Sugiyono 2010:61). Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah model pembelajaran Course Review Horay (CRH).  

2. Variabel terikat atau variabel dependen merupakan variabel yang 

dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas 

(Sugiyono 2010:61). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

peningkatan prestasi belajar siswa kelas X-12 MAN 1 Magelang Tahun 

Ajaran 2013/2014. 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

3.4.1 Silabus 

Silabus adalah rancangan pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar mata 

pelajaran tertentu pada jenjang dan kelas tertentu, sebagai hasil dari seleksi, 

pengelompokkan, pengurutan, dan penyajian materi kurikulum, yang 

dipertimbangkan berdasarkan ciri dan kebutuhan daerah setempat (Majid 

2011:38-39). Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi 

dasar kedalam materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator 

pencapaian kompetensi untuk penilaian. Tujuan dari penyusunan silabus ini 

adalah membantu peneliti dalam menjabarkan kompetensi dasar menjadi 

perencanaan belajar mengajar. Komponen silabus meliputi: kompetensi dasar, 

indikator, materi pokok dan sub materi pokok, pengalaman belajar, sumber 

pembelajaran, alokasi waktu, penilaian/evaluasi serta penilaian karakter. 
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Proses penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan dalam dua siklus. Tiap 

siklus terdiri atas dua pertemuan. Setiap pertemuan standar kompetensi yang 

digunakan sama akan tetapi kompetensi dasar dan indikator yang digunakan pada 

setiap pertemuan berbeda. 

3.4.2 Rencana  Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (selanjutnya disingkat RPP) pada 

hakikatnya merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan atau 

memproyeksikan apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran. Fungsi dari RPP 

adalah sebagai upaya untuk memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam 

kegiatan pembelajaran agar berjalan efektif dan efisien. Komponen yang ada 

dalam RPP adalah jabaran dari silabus. 

Komponen RPP secara umum yang sesuai dengan Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP) adalah: nama mata pelajaran, kelas/semester, 

hari/tanggal, tahun, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator pencapaian 

kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode 

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, sumber belajar serta 

pedoman penilaian karakter dan budaya. 

3.4.3 Modul / Bahan Ajar 

 Bahan ajar yang digunakan oleh peneliti pada setiap pertemuan berbeda-

beda yakni mengacu pada silabus dan RPP yang telah ada. Adapun tema pada 

setiap pertemuan yaitu pertemuan pertama انبياناث انشخصيت , pertemuan kedua انبياناث

انًرافق  dan pertemuan keempat انًرافق انعايت في انًذرست pertemuan ketiga , انشخصيت

 .انعايت في انًذرست
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3.4.4 Evaluasi  Pembelajaran 

3.4.4.1 Evaluasi Hasil Belajar 

 Evaluasi yang diberikan berupa kegiatan imla‟ yang merupakan bentuk 

evaluasi dari kemampuan menulis bahasa Arab siswa secara kontinyu dalam 

mengembangkan ujaran yang diberikan oleh guru dan ditulis secara baik dan 

benar oleh siswa.  

3.4.4.2 Evaluasi Proses Belajar 

Observasi/pengamatan digunakan untuk mengamati siswa pada saat 

mengikuti pembelajaran. 

Wawancara dilakukan setelah proses pembelajaran. Pengambilan data 

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

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

dengan nilai tertinggi dan tiga siswa dari nilai terendah. Alasan dipilihnya 

responden tersebut adalah untuk menunjukkan stabilitas jawaban. Jadi, ketetapan 

jawaban dari tiap-tiap responden menunjukkan keefektifan model yang diterapkan 

peneliti. Wawancara ini meliputi beberapa aspek, yaitu: (1) tanggapan siswa 

terhadap pelajaran bahasa Arab, (2) pengetahuan siswa tentang imla‟, (3) 

tanggapan siswa tentang kegiatan imla‟, (4) kesulitan yang dialami siswa dalam 

kegiatan imla‟, (5) tanggapan siswa tentang kegiatan imla‟ setelah diterapkan 

dengan model pembelajaran CRH, (6) tanggapan siswa terhadap model 

pembelajaran CRH. 

Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada Kepala Sekolah, Wakil Kepala 

Kurikulum dan Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab di MAN 1 Magelang. Adapun 
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wawancara tersebut meliputi beberapa aspek, yaitu: (1) pengetahuan tentang 

model pembelajaran CRH, (2) tanggapan mengenai penerapan model 

pembelajaran CRH, (3) tanggapan tentang model pembelajaran CRH setelah 

diterapkan pada kegiatan imla‟, (4) tanggapan mengenai tingkat keberhasilan 

kegiatan imla‟ setelah diterapkan dengan model pembelajaran CRH, (5) kesulitan 

kegiatan imla‟ dari pihak guru dan siswa, (6) pengaruh kekurangvariatifan model 

pembelajaran pada kegiatan imla‟, (7) tanggapan mengenai kecenderungan 

pembelajaran imla‟ terhadap kemahiran bahasa Arab. 

Angket adalah bentuk pertanyaan tertulis yang digunakan untuk mengetahui 

perubahan yang terjadi baik dari siswa ataupun mengenai kejadian-kejadian 

selama penelitian. Peneliti membuat angket sebagai umpan balik untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan model yang digunakan. Angket diberikan pada 

setiap fase siklus setelah pembelajaran. Jenis angket yang diberikan yaitu angket 

terbuka dan tertutup yang meliputi beberapa pertanyaan dan langsung dijawab 

oleh siswa. 

Pedoman angket terbuka yang harus diisi oleh subjek penelitian, diantaranya 

adalah: (1) tanggapan siswa terhadap pelajaran bahasa Arab, (2) pengetahuan 

siswa tentang imla‟, (3) tanggapan siswa tentang kegiatan imla‟, (4) kesulitan 

yang dialami siswa dalam kegiatan imla‟, (5) tanggapan siswa tentang kegiatan 

imla‟ setelah diterapkan dengan model pembelajaran CRH, (6) tanggapan siswa 

terhadap model pembelajaran CRH. 

Sedangkan pedoman angket tertutup yang harus diisi oleh subjek penelitian, 

diantaranya adalah: (1) tanggapan siswa terhadap pelajaran bahasa Arab, (2) 
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tanggapan siswa tentang imla‟, (3) pengetahuan siswa tentang model 

pembelajaran CRH, (4) tanggapan siswa tentang kegiatan imla‟ setelah diterapkan 

dengan model pembelajaran CRH, (5) kesulitan kegiatan imla‟ sebelum 

diterapkan dengan model pembelajaran CRH, (6) tanggapan siswa terhadap model 

pembelajaran CRH. 

Dokumentasi merupakan pendukung dalam penelitian ini. Dokumentasi 

yang peneliti sertakan terdiri atas dokumentasi utama dan dokumentasi 

pendukung. Dokumentasi utama meliputi: presensi siswa, jurnal mengajar 

guru/peneliti, hasil penilaian, dan dokumentasi pendukung berupa foto-foto 

selama proses pembelajaran berlangsung. Dokumentasi ini penting dalam 

penelitian tindakan kelas, karena dengan dokumentasi semua proses penelitian 

dapat terekam dari awal sampai akhir pembelajaran dan hal ini sekaligus menjadi 

bukti bahwa peningkatan pembelajaran imla‟ bahasa Arab dengan penerapan 

model CRH benar-benar nyata dilakukan oleh peneliti. 

3.4.4.3 Pedoman Penilaian 

3.4.4.3.1 Pedoman Hasil Belajar 

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

menentukan pedoman penilaian yang akan digunakan dalam mengukur 

peningkatan siswa dalam pembelajaran imla‟ bahasa Arab. Peningkatan siswa 

dalam pembelajaran imla‟ bahasa Arab ditunjukkan dengan peningkatan nilai 

yang diperoleh siswa dari siklus I ke siklus II.  
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3.4.4.4 Pedoman Proses Belajar 

3.4.4.4.1 Pedoman Observasi 

Pedoman observasi atau pengamatan digunakan untuk mengamati siswa 

pada saat mengikuti pembelajaran imla‟ bahasa Arab dengan penerapan model 

pembelajaran CRH. Melalui pengamatan ini akan diketahui perilaku siswa selama 

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

c) perhatian siswa, d) semangat siswa, e) keaktifan siswa, f) kemudahan siswa, 

dan g) keberanian siswa. 

3.4.4.4.2 Pedoman Wawancara 

Wawancara dilakukan setelah proses pembelajaran. Pengambilan data 

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

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

dengan nilai tertinggi dan tiga siswa dari nilai terendah. Alasan dipilihnya 

responden tersebut adalah untuk menunjukkan stabilitas jawaban. Jadi, ketetapan 

jawaban dari tiap-tiap responden menunjukkan keefektifan strategi yang 

diterapkan peneliti. 

Pedoman wawancara meliputi beberapa aspek, (1) tanggapan siswa terhadap 

pelajaran bahasa Arab, (2) pengetahuan siswa tentang imla‟, (3) tanggapan siswa 

tentang kegiatan imla‟, (4) Kesulitan yang dialami siswa dalam kegiatan imla‟, (5) 

tanggapan siswa tentang kegiatan imla‟ setelah diterapkan dengan model 

pembelajaran CRH, (6) tanggapan siswa terhadap model pembelajaran CRH. 

Selain itu, wawancara juga dilakukan kepada Kepala Sekolah, Wakil Kepala 

Kurikulum dan Guru Mata Pelajaran Bahasa Arab di MAN 1 Magelang. Adapun 



89 
 

 
 

wawancara tersebut meliputi beberapa aspek, yaitu: (1) pengetahuan tentang 

model pembelajaran CRH, (2) tanggapan mengenai penerapan model 

pembelajaran CRH, (3) tanggapan tentang model pembelajaran CRH setelah 

diterapkan pada kegiatan imla‟, (4) tanggapan mengenai tingkat keberhasilan 

kegiatan imla‟ setelah diterapkan dengan model pembelajaran CRH, (5) kesulitan 

kegiatan imla‟ dari pihak guru dan siswa, (6) pengaruh kekurangvariatifan model 

pembelajaran pada kegiatan imla‟, (7) tanggapan mengenai kecenderungan 

pembelajaran imla‟ terhadap kemahiran bahasa Arab.  

3.4.4.4.3 Pedoman Angket 

Angket adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan 

analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa 

orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan 

atau oleh sistem yang sudah ada (Siregar 2010:132). Peneliti membuat angket 

sebagai umpan balik untuk mengetahui tingkat keberhasilan model yang 

digunakan. Angket diberikan pada setiap fase siklus setelah pembelajaran. Jenis 

angket yang diberikan yaitu angket terbuka dan tertutup yang meliputi beberapa 

pertanyaan dan langsung dijawab oleh siswa. 

Pedoman angket terbuka yang harus diisi oleh subjek penelitian, diantaranya 

adalah: (1) tanggapan siswa terhadap pelajaran bahasa Arab, (2) pengetahuan 

siswa tentang imla‟, (3) tanggapan siswa tentang kegiatan imla‟, (4) kesulitan 

yang dialami siswa dalam kegiatan imla‟, (5) tanggapan siswa tentang kegiatan 

imla‟ setelah diterapkan dengan model pembelajaran CRH, (6) tanggapan siswa 

terhadap model pembelajaran CRH. 
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Adapun pedoman angket tertutup yang harus diisi oleh subjek penelitian, 

diantaranya adalah: (1) tanggapan siswa terhadap pelajaran bahasa Arab, (2) 

tanggapan siswa tentang imla‟, (3) pengetahuan siswa tentang model 

pembelajaran CRH, (4) tanggapan siswa tentang kegiatan imla‟ setelah diterapkan 

dengan model pembelajaran CRH, (5) kesulitan kegiatan imla‟ sebelum 

diterapkan dengan model pembelajaran CRH, (6) tanggapan siswa terhadap model 

pembelajaran CRH. 

3.4.4.4.4 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pendukung dalam penelitian ini. Dokumentasi 

yang peneliti sertakan terdiri atas dokumentasi utama dan dokumentasi 

pendukung. Dokumentasi utama meliputi: presensi siswa, jurnal mengajar dan 

hasil penilaian sedangkan dokumentasi pendukung berupa foto-foto selama proses 

pembelajaran imla‟ dan penilaian CRH berlangsung. Dokumentasi ini penting 

dalam penelitian tindakan kelas, karena dengan dokumentasi semua proses 

penelitian dapat terekam dari awal sampai akhir pembelajaran dan hal ini 

sekaligus menjadi bukti bahwa peningkatan pembelajaran imla‟ bahasa Arab 

dengan penerapan model pembelajaran CRH benar-benar nyata dilakukan oleh 

peneliti. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini 

adalah teknik tes dan nontes. 
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3.5.1 Teknik Tes 

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan tes tertulis. Tes 

dilaksanakan pada tiap pertemuan yaitu pada siklus I dua kali penilaian dari dua 

kali pertemuan, dan pada siklus II dua kali penilaian dari dua kali pertemuan 

dengan tujuan untuk mengukur pembelajaran imla‟ pada siswa. Pada hasil tes 

siklus I dianalisis, dari hasil analisis akan diketahui kelemahan siswa dalam 

pembelajaran imla‟, yang selanjutnya sebagai dasar untuk menghadapi tes pada 

siklus II, yang pada akhirnya setelah dianalisis hasil tes siklus II dapat diketahui 

peningkatan pembelajaran imla‟ pada siswa. 

3.5.2 Teknik Nontes 

Teknik nontes dalam penelitian ini meliputi: observasi, wawancara, angket, 

dan dokumentasi. Pengamatan dan pengisian angket dilakukan secara sistematis 

sehingga perekaman data hanya berupa pengisian tanda chek list (√). 

3.5.2.1 Teknik Observasi 

 Teknik Observasi dilakukan oleh peneliti pada saat pembelajaran 

berlangsung dengan membuat catatan khusus mengenai perilaku siswa pada saat 

pembelajaran imla‟. Observasi digunakan untuk memperoleh data tentang 

perilaku siswa selama pembelajaran pada siklus I dan II. Sebelumnya peneliti 

menyiapkan lembar observasi untuk dijadikan pedoman dalam pengambilan data. 

 Observasi dilakukan oleh observer selama peneliti bersama siswa 

melaksanakan pembelajaran imla‟ bahasa Arab. Hasil observasi dituangkan dalam 

catatan-catatan khusus mengenai perilaku-perilaku siswa yang terjadi selama 

pembelajaran berlangsung juga dengan memberikan check list (√) pada lembar 
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observasi yang telah dipersiapkan peneliti. 

3.5.2.2 Teknik Wawancara 

 Adapun (Siregar 2010:130) mengungkapkan bahwa wawancara adalah 

proses memperoleh keterangan/data untuk tujuan penelitian dengan cara tanya 

jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden dengan 

menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara dilihat dari sudut 

pandang yang lain, yakni untuk mengetahui hasil belajar pembelajaran imla‟ 

bahasa Arab dengan penerapan model pembelajaran CRH. Wawancara dilakukan 

di luar jam pelajaran terhadap tiga siswa yang mempunyai nilai tinggi dan tiga 

siswa yang mempunyai nilai rendah dengan menggunakan lembar wawancara 

yang telah dipersiapkan oleh peneliti. Proses wawancara dilakukan pada akhir 

pembelajaran siklus I, jika masih terdapat hambatan atau kekurangan pada 

kegiatan imla‟, maka kekurangan ini akan diperbaiki pada pembelajaran di siklus 

II. 

3.5.2.3 Teknik Angket 

Teknik angket adalah bentuk pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

mengetahui perubahan yang terjadi baik dari siswa ataupun mengenai kejadian-

kejadian yang menonjol selama penelitian. Peneliti membuat angket sebagai 

umpan balik untuk mengetahui tingkat keberhasilan model yang digunakan. 

Angket diberikan pada setiap fase siklus setelah pembelajaran. Jenis angket yang 

diberikan adalah angket terbuka dan tertutup yang meliputi beberapa pertanyaan 

dan langsung dijawab oleh siswa. 
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3.5.2.4 Teknik Pengumpulan Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pendukung dalam penelitian ini. Dokumentasi 

yang peneliti sertakan terdiri atas dokumentasi utama dan dokumentasi 

pendukung. Dokumentasi utama meliputi: presensi siswa, jurnal mengajar, hasil 

penilaian, sedangkan dokumentasi pendukung berupa foto-foto selama proses 

pembelajaran berlangsung. 

Dokumentasi ini penting dalam penelitian tindakan kelas, karena dengan 

dokumentasi semua proses penelitian dapat terekam dari awal sampai akhir 

pembelajaran dan hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa peningkatan 

pembelajaran imla‟ bahasa Arab dengan penerapan model pembelajaran CRH 

benar-benar nyata dilakukan oleh peneliti. 

 

3.6. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara 

kuantitatif dan kualitatif. 

3.6.1. Teknik Kuantitatif 

Teknik kuantitatif dipakai untuk menganalisis hasil tes siswa pada tiap 

siklus. Untuk menghitung hasil perolehan nilai siswa pada tiap siklus digunakan 

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

keseluruhan dalam tiap siklus berdasarkan rumus di bawah ini (Hadi 2004:40) :  
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Keterangan :  

Mean : Nilai rata- rata 

∑ n : Jumlah nilai 

∑ p : Jumlah pertemuan  

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

disesuaikan dengan pedoman penilaian untuk menentukan kemampuan siswa 

dalam pembelajaran imla‟ bahasa Arab termasuk dalam kategori mumtaz 

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

mardud (sangat kurang). Hal ini untuk mengetahui peningkatan pembelajaran 

imla‟ bahasa Arab, hasil perolehan nilai siswa pada siklus I dan perolehan nilai 

siswa pada siklus II dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Hadi 

2004:156). 

 Prosentase (%) =  

 Keterangan : 

 R1 : Nilai rata-rata sebelum 

 R2 : Nilai rata-rata sesudah 

 n : Jumlah frekuensi -1 

3.6.2. Teknik Kualitatif 

 Teknik kualitatif digunakan untuk menganalisis data nontes berupa: hasil 

observasi, wawancara, angket dan dokumentasi akan dianalisis dengan deskripsi. 

Hal ini bertujuan untuk mengungkapkan segala perilaku semua objek penelitian 

dan perubahan tindakan selama proses pembelajaran dengan penerapan model 

CRH.
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  BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Penerapan Model Pembelajaran Course Review Horay (CRH) pada 

Pembelajaran Imla’ Bahasa Arab Siswa Kelas X-12 MAN 1 Magelang 

Hasil penelitian tindakan kelas pada pembelajaran imla‟ bahasa Arab 

dengan penerapan model pembelajaran CRH diperoleh dari tindakan pada siklus I 

dan siklus II. Hasil tersebut dari hasil nontes berupa hasil observasi, angket, 

wawancara, dan dokumentasi. 

Pelaksanaan pembelajaran imla‟ bahasa Arab dengan penerapan model 

pembelajaran CRH, siswa dilibatkan secara aktif baik fisik maupun mental dalam 

proses pembelajaran dengan desain kelas yang nyaman dan menyenangkan. 

Penerapan model pembelajaran CRH pada pembelajaran imla‟ menjadikan 

siswa lebih mudah memahami materi pelajaran dan terlatih untuk menulis 

mufrodat sederhana sampai ke yang kompleks dalam bahasa Arab. Siswa 

menerima dengan baik materi tersebut serta terlatih menulis dengan bahasa Arab 

yang baik dan benar. 

Adapun hasil penelitian tindakan kelas yang peneliti uraikan adalah hasil  

nontes, baik pada siklus I maupun siklus II. Hasil penelitian yang diuraikan pada 

bagian ini meliputi keseluruhan hasil penelitian siklus I dan siklus II. Penguraian 

hasil penelitian nontes disajikan dalam bentuk data deskriptif kualitatif. Data 

nontes dipaparkan dalam bentuk rangkaian kalimat secara deskriptif. Data nontes 
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yang dipaparkan pada siklus I dan siklus II meliputi hasil observasi, wawancara, 

angket dan dokumentasi. 

4.1.1 Hasil Nontes Siklus I 

4.1.1.1 Hasil Observasi Perilaku Siswa pada Siklus I  

Pengambilan data melalui observasi ini bertujuan untuk mengetahui 

perilaku siswa selama proses pembelajaran imla‟ berlangsung.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan selama proses pembelajaran 

imla‟ berlangsung, bahwa perilaku siswa masih menunjukkan perilaku yang 

belum begitu baik. Hal ini terlihat dari setiap aspek penilaian. Skor rata-rata masih 

menunjukkan nilai cukup. Beberapa aspek perilaku siswa seperti kesiapan, 

antusias, perhatian, semangat, keaktifan dan keberanian masih tergolong cukup 

sedangkan dalam hal kemudahan siswa terhadap materi yang diberikan tergolong 

kurang. Hal ini sesuai dengan pengamatan peneliti bahwa siswa kelas X-12 

sebagian besar lebih banyak mengalami kesulitan dalam pembelajaran bahasa 

Arab terutama dalam pembelajaran imla‟. Selain itu sebagian besar siswa dahulu 

berasal dari SMP yang tidak mendapatkan pelajaran bahasa Arab sebelumnya dan 

hanya sebagian kecil siswa dari MTs.  

 Berikut tabel hasil observasi aspek non kebahasaan pada siklus 1 pertemuan 

pertama dan kedua: 
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Tabel 4.1 Hasil Tes Pembelajaran Imla’ Bahasa Arab Siklus I 

Pertemuan Pertama Aspek Non Kebahasaan 

No Aspek  yang diamati 
Jabaran Skor Jawaban Kelas 

Pada Bobot Skor 

Jabaran Bobot Skor Jawaban 

Kelas 

Nilai 

Kualitas 

Jawaban 

dalam 

Rentang 0-

100  

 ممتاز  

100 

 ج ج

80 

 جيد

60 

 مقبول

40 

 مردود

0 

      

1 

Kesiapan siswa 

mengikuti 

pembelajaran. 

4 10 16 5 2 400 800 960 200 0 63,79 

2 

Antusias siswa 

mengikuti 

pembelajaran 

3 12 15 4 3 300 960 900 160 0  62,70 

3 
Perhatian siswa 

dalam pembelajaran 
5 8 17 5 2 500 640 1020 200 0 63,79 

4 
Semangat siswa 

dalam pembelajaran 
7 9 14 6 1 700 720 840 240 0 67,57 

5 Keaktifan siswa 6 11 10 8 2 600 880 600 320 0 64,87 
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dalam pembelajaran  

6 

Kemudahan siswa 

dari materi yang 

diberikan 

3 5 22 4 3 300 400 1320 160 0 58,91 

7 

Keberanian siswa 

dalam pembelajaran 

bahasa Arab 

3 7 18 7 2 300 560 1080 280 0 60 

 

Tabel 4.2 Hasil Tes Pembelajaran Imla’ Bahasa Arab Siklus I Pertemuan 

Kedua Aspek Non Kebahasaan 

No Aspek  yang diamati 
Jabaran Skor Jawaban Kelas 

Pada Bobot Skor 

Jabaran Bobot Skor Jawaban 

Kelas 

Nilai 

Kualitas 

Jawaban 

dalam 

Rentang 0-

100  

 ممتاز  

100 

 ج ج

80 

 جيد

60 

 مقبول

40 

 مردود

0 

      

1 

Kesiapan siswa 

mengikuti 

pembelajaran. 

6 12 15 2 2 600 960 900 80 0 68,65 
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2 

Antusias siswa 

mengikuti 

pembelajaran 

5 13 12 5 2 500 1040 720 200 0 66,49 

3 
Perhatian siswa 

dalam pembelajaran 
6 10 13 5 3 600 800 780 200 0 64,32 

4 
Semangat siswa 

dalam pembelajaran 
8 11 14 3 1 800 880 840 120 0 71,36 

5 
Keaktifan siswa 

dalam pembelajaran  
7 12 11 5 2 700 960 660 200 0 68,10 

6 

Kemudahan siswa 

dari materi yang 

diberikan 

4 7 19 4 3 400 560 1140 160 0 61,08 

7 

Keberanian siswa 

dalam pembelajaran 

bahasa Arab 

5 8 17 5 2 500 640 1020 200 0 63,79 

 

4.1.1.2 Hasil Angket 

Setiap fase siklus selesai dilaksanakan peneliti memberikan angket kepada 

subjek penelitian. Jenis angket yang digunakan adalah angket terbuka dan tertutup 

yang meliputi beberapa pertanyaan yang dijawab langsung oleh subjek penelitian. 

Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui respon dan minat belajar siswa terhadap 

pelajaran bahasa Arab dengan penerapan model pembelajaran CRH dan juga 
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untuk menguatkan data-data dan hasil belajar yang telah diperoleh dari subjek 

penelitian. Berdasarkan hasil dari jawaban seluruh siswa melalui angket terbuka 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Seluruh siswa kelas X-12 MAN 1 Magelang menyukai pelajaran bahasa 

Arab dengan alasan bahasa Arab adalah bahasa yang digunakan dalam Al-

Quran dan sebagai umat islam wajib mempelajarinya, serta dalam bahasa 

Arab dapat mempelajari kaidah kosakata dan penulisannya. 

2. Menurut pengetahuan siswa kelas X-12 MAN 1 Magelang, imla‟ disebut 

juga dengan talqin yaitu menyampaikan atau mendiktekan kepada orang 

lain dengan suara keras agar pendengar memindahkan secara baik dari segi 

bahasa, tulisan dan mempelajarinya. Serta imla‟ melatih konsentrasi, 

pendengaran dan berpikir karena guru akan mendikte dan kita harus 

memperhatikan dengan seksama. 

3. Siswa kelas X-12 MAN 1 Magelang menyukai pembelajaran imla‟ karena 

imla‟ memberikan latihan kepada siswa penulisan huruf-huruf dan kalimat-

kalimat dengan lebih memperhatikan seksama kalimat-kalimat yang banyak 

terjadi kesalahan dalam penulisan, memperbaiki tulisan dan 

memperjelasnya, melatih beberapa indra yang berkaitan dengan imla‟ yaitu 

telinga, tangan dan mata serta melatih hafalan kosakata bahasa Arab untuk 

dapat menulisnya dengan benar. 

4. Menurut siswa kelas X-12 MAN 1 Magelang bahwa pembelajaran imla‟ 

cukup sulit. Adapun kesulitan pada saat imla‟ adalah lupa dengan tulisannya 
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yang sudah dihafalkan dan terkadang kegiatan imla‟ selalu mendadak 

sehingga siswa belum ada persiapan sedikitpun. 

5. Menurut siswa kelas X-12 MAN 1 Magelang setelah diterapkan model 

pembelajaran CRH pada pembelajaran imla‟, siswa mulai semakin 

menyukai imla‟.  Dengan diterapkannya model pembelajaran tersebut, imla‟ 

semakin menarik karena pembelajaran imla‟ dibentuk dalam sebuah 

permainan  yang seru dimana dibutuhkan kerjasama antara pendengaran, 

pengucapan, dan penulisan. Selain itu, dapat menambah kosakata sehingga 

dalam menghafalkannya lebih mudah. 

6. Siswa kelas X-12 MAN 1 Magelang memberikan pendapat bahwa model 

pembelajaran CRH merupakan sebuah model pembelajaran yang di 

dalamnya merupakan permainan memadukan komposisi yang pas antara 

otak dan pendengaran kemudian dianalisis lewat tulisan serta mengasyikkan 

dan bagus untuk menghidupkan suasana dan membuang rasa jenuh. 

Adapun hasil angket tertutup adalah sebagai berikut: 

1. Tanggapan siswa terhadap pelajaran bahasa Arab dengan kualitas jawaban 

74,46 

2. Tanggapan siswa terhadap kegiatan imla‟dengan kualitas jawaban 78,11 

3. Pengetahuan siswa tentang model pembelajaran CRH dengan kualitas 

jawaban 74,87 

4. Tanggapan siswa tentang kegiatan imla‟ setelah diterapkan model 

pembelajaran CRH dengan kualitas jawaban 81,36 
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5. Kesulitan siswa melakukan kegiatan imla‟ sebelum diterapkan model 

pembelajaran CRH dengan kualitas jawaban 61,49 

6. Tanggapan siswa tentang model pembelajaran CRH dengan kualitas 

jawaban 79,72 

Pada data angket tertutup dapat diketahui perilaku siswa yang paling tinggi 

nilai kualitas jawabannya adalah pada poin keempat yaitu tanggapan siswa 

tentang kegiatan imla‟ setelah diterapkan dengan model pembelajaran CRH 

dengan capaian nilai 81,36 dan nilai kualitas jawaban terendah pada poin kelima 

yaitu kesulitan siswa melakukan kegiatan imla‟ sebelum diterapkan model 

pembelajaran CRH dengan capaian nilai 61,49. Kebanyakan siswa masih 

menemukan kesulitan dalam imla‟ bahasa Arab, baik dari pelafalan yang sulit, 

kurangnya kosakata yang dimiliki siswa, perasaan takut salah maupun rasa kurang 

percaya diri yang dialami siswa serta cara merangkai huruf Arab yang kurang 

teliti. 

4.1.1.3 Hasil Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga siswa yang mendapat nilai 

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

penerapan model pembelajaran CRH dalam pembelajaran bahasa Arab dapat 

meningkatkan minat dan respon belajar imla‟ bahasa Arab. Hal ini ditunjukkan 

dengan pendapat siswa yang mulai menyukai pelajaran bahasa Arab, siswa 

merasa senang dan mulai tertarik dengan pembelajaran imla‟ bahasa Arab dengan 

penerapan model pembelajaran CRH. 
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Pemilihan tiga siswa dengan nilai tertinggi dan tiga siswa dengan nilai 

terendah adalah untuk menunjukkan stabilitas jawaban siswa. Jadi, siswa baik 

yang memperoleh nilai tertinggi maupun yang memperoleh nilai terendah tidak 

mempengaruhi keefektifan penerapan model pembelajaran CRH.Hal itu terlihat 

dari jawaban responden yang stabil. 

Dari kesulitan yang dialami siswa dalam pembelajaran imla‟bahasa Arab 

melalui model pembelajaran CRH adalah beberapa siswa belum tahu tata cara 

merangkai huruf Arab dengan baik dan benar, pelafalan yang sulit, kurangnya 

kosakata yang dimiliki siswa, perasaan takut salah maupun rasa kurang percaya 

diri yang dialami siswa. 

4.1.1.4 Hasil Dokumentasi 

Setiap pelaksanaan penelitian siklus I, selain mengambil hasil penelitian 

berupa data kualitatif (hasil belajar siswa) dan data kuantitatif (angket dan 

wawancara) peneliti juga selalu mengambil data berupa dokumentasi baik dari 

dokumentasi utama seperti presensi siswa, jurnal mengajar, modul pembelajaran, 

hasil penilaian dan dari dokumentasi pendukung seperti dokumentasi foto. Hal ini 

bertujuan untuk memperoleh data nontes yang berupa dokumentasi perangkat 

pembelajaran dan gambar (foto) sebagai bukti bahwa penelitian ini benar-benar 

dilakukan oleh peneliti. 

4.1.2 Hasil Nontes Siklus II 

4.1.2.1 Hasil Observasi Perilaku Siswa Pada Siklus II  

Hasil observasi siklus II sudah menunjukkan perilaku siswa dengan skor 

yang baik. Hal ini dibuktikan dengan kesiapan, antusiasme, perhatian, semangat, 
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keaktifan, kemudahan materi, dan keberanian siswa dalam pembelajaran imla‟ 

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

siswa juga senang dan lebih aktif ketika mengikuti pembelajaran imla‟ bahasa 

Arab dengan penerapan model pembelajaran CRH. 

Berikut tabel hasil observasi non kebahasaan siklus II pertemuan pertama 

dan kedua: 

Tabel 4.3 Hasil Observasi Non Kebahasaan Siklus II Pertemuan Pertama 

No Aspek  yang diamati 
Jabaran Skor Jawaban Kelas 

Pada Bobot Skor 

Jabaran Bobot Skor Jawaban 

Kelas 

Nilai 

Kualitas 

Jawaban 

dalam 

Rentang 0-

100  

 ممتاز  

100 

 ج ج

80 

 جيد

60 

 مقبول

40 

 مردود

0 

      

1 

Kesiapan siswa 

mengikuti 

pembelajaran. 

16 13 5 3 0 1600 1040 300 120 0 82,70 

2 

Antusias siswa 

mengikuti 

pembelajaran 

15 10 7 3 2 1500 800 420 120 0 76,76 
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3 
Perhatian siswa 

dalam pembelajaran 
15 12 8 1 1 1500 960 480 40 0 80,55 

4 
Semangat siswa 

dalam pembelajaran 
18 12 2 3 2 1800 960 120 120 0 81,09 

5 
Keaktifan siswa 

dalam pembelajaran  
14 13 5 3 2 1400 1040 300 120 0 77,30 

6 

Kemudahan siswa 

dari materi yang 

diberikan 

16 11 4 4 2 1600 880 240 160 0 77,83 

7 

Keberanian siswa 

dalam pembelajaran 

bahasa Arab 

11 12 7 6 1 1100 960 420 240 0 73,51 

 

Tabel 4.4 Hasil Observasi Non Kebahasaan Siklus II Pertemuan Kedua 

No Aspek  yang diamati 
Jabaran Skor Jawaban Kelas 

Pada Bobot Skor 

Jabaran Bobot Skor Jawaban 

Kelas 

Nilai 

Kualitas 

Jawaban 

dalam 

Rentang 0-

100  

       مردود مقبول جيد ج ج ممتاز  
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100 80 60 40 0 

1 

Kesiapan siswa 

mengikuti 

pembelajaran. 

22 15 0 0 0 2200 1200 0 0 0 91,89 

2 

Antusias siswa 

mengikuti 

pembelajaran 

19 16 0 1 1 1900 1280 0 40 0 87,02 

3 
Perhatian siswa 

dalam pembelajaran 
20 11 3 1 2 2000 880 180 40 0 83,79 

4 
Semangat siswa 

dalam pembelajaran 
21 14 1 1 0 2100 1120 60 40 0 89,72 

5 
Keaktifan siswa 

dalam pembelajaran  
20 14 2 0 1 2000 1120 120 0 0 87,57 

6 

Kemudahan siswa 

dari materi yang 

diberikan 

18 15 2 1 1 1800 1200 120 40 0 85,40 

7 

Keberanian siswa 

dalam pembelajaran 

bahasa Arab 

18 13 4 1 1 1800 1040 240 40 0 84,32 
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4.1.2.2 Hasil Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak guru/observer, dapat dijelaskan 

bahwa penerapan model pembelajaran CRH dapat meningkatkan minat dan 

respon belajar imla‟ bahasa Arab siswa. Hal ini ditunjukkan dengan pendapat guru 

bahwa belajar imla‟ bahasa Arab dengan penerapan model pembelajaran CRH 

lebih menyenangkan, meningkatkan pemahaman, kreativitas, semangat serta lebih 

memacu daya ingat siswa. 

Kesulitan pembelajaran imla‟ yang dialami dari pihak guru adalah kesulitan 

untuk memahamkan siswanya yang sebagian besar berasal dari SMP dan 

terkadang guru kurang fashih dan keras saat mengucapkan mufrodat yang akan 

diimla‟kan. Sedangkan dari pihak siswa adalah kesulitan untuk mengikuti 

pembelajaran dari guru, misalnya jika tidak memahami kaidah imla‟ dapat 

menimbulkan kesalahan dalam penulisan. Jika dapat memahami imla‟ akan lebih 

mudah dan kalau tidak paham akan sulit sekali.  

Pembelajaran imla‟ bahasa Arab lebih cenderung masuk ke kemahiran 

menulis atau kitabah karena imla‟ merupakan salah satu bentuk evaluasi dari 

kemahiran tersebut. 

4.1.2.3 Hasil Dokumentasi 

Seperti pelaksanaan siklus I, setiap pelaksanaan penelitian siklus II selain 

mengambil hasil penelitian berupa data kualitatif (hasil belajar siswa) dan data 

kuantitatif (angket dan wawancara), peneliti juga selalu mengambil data berupa 

dokumentasi baik dari dokumentasi utama seperti presensi siswa, jurnal mengajar, 

modul pembelajaran, hasil penilaian dan dari dokumentasi pendukung seperti 
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dokumentasi foto.Hal ini bertujuan untuk memperoleh data nontes yang berupa 

dokumentasi perangkat pembelajaran dan gambar (foto) sebagai bukti bahwa 

penelitian ini benar-benar dilakukan oleh peneliti. 

4.1.3 Refleksi Siklus I 

4.1.3.1 Refleksi Proses Belajar Siklus I 

Setelah pembelajaran berakhir, dilakukan analisis mengenai observasi, 

angket dan wawancara, sehingga diketahui seberapa jauh peningkatan minat dan 

respon siswa dalam pembelajaran imla‟ bahasa Arab. Pada refleksi ini, peneliti 

bisa mengetahui kendala yang ditemui dalam meningkatkan pembelajaran imla‟ 

bahasa Arab. Kendala bisa muncul dari guru, siswa, materi, media atau proses 

pembelajarannya sehingga peneliti dapat menentukan tindakan apa yang harus 

dilakukan pada siklus II. 

Pada pelaksanaan siklus I pembelajaran imla‟ bahasa Arab siswa masih 

mengalami kesulitan yang disebabkan: 

1. Kurangnya penguasaan kosakata bahasa Arab 

2. Latar belakang sekolah siswa 

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

sulit 

4. Jarangnya penggunaan bahasa Arab dalam kegiatan sehari-hari 

5. Pengetahuan siswa yang kurang tentang tata cara merangkai huruf Arab 

6. Kurang kondusif saat pembelajaran siswa, misalnya: beberapa siswa yang 

berbicara sendiri dengan teman sebangkunya 
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  Berdasarkan hasil observasi, wawancara, angket dan dokumentasi foto 

terlihat perilaku siswa yang beragam dalam proses pembelajaran. Subjek 

penelitian merasa senang dengan penerapan model pembelajaran CRH. Tetapi ada 

beberapa subjek penelitian yang kurang menyukai dengan penerapan model 

pembelajaran tersebut dengan berbagai alasan seperti masih merasa kesulitan. 

4.1.3.2 Refleksi Hasil Belajar Siklus I 

Berdasarkan hasil belajar siklus I pembelajaran imla‟ bahasa Arab dengan 

penerapan model pembelajaran CRH pada pertemuan pertama mendapat nilai 

rata-rata sebesar 45,81 dan pada pertemuan kedua mendapat nilai rata-rata sebesar 

60,13. Pada siklus I belum mencapai nilai dari kriteria ketuntasan minimal (KKM) 

yaitu sebesar 70 karena secara keseluruhan nilai rata-rata yang dicapai sebesar 

52,97. Pada siklus I hasil belajar meningkat dengan peningkatan nilai rata-rata 

tiap pertemuan yaitu sebesar 52,97 dengan tingkat prosentase kenaikan sebesar 

31,25%. 

Untuk mencapai nilai ketuntasan sebesar 70, peneliti senantiasa 

mengoptimalkan penerapan model pembelajaran CRH yang sesuai dengan materi 

yang sedang dipelajari. Selain itu peneliti juga selalu memberikan motivasi 

kepada subjek penelitian agar giat berlatih mandiri di luar jam pelajaran serta 

lebih membuat suasana belajar lebih nyaman dalam pembelajaran imla‟ bahasa 

Arab. Selain menerapkan model pembelajaran CRH peneliti juga menggunakan 

media pembelajaran yang variatif agar siswa tidak bosan dengan membawa alat 

peraga berupa benda-benda langsung sesuai dengan materi. Pada siklus II peneliti 

juga membantu subjek penelitian dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang 
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dialami subjek penelitian pada pembelajaran imla‟ bahasa Arab dengan penerapan 

model pembelajaran CRH. 

4.1.3.3 Rekomendasi Refleksi Siklus I 

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

rekomendasi sebagai berikut: 

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

dengan menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif, nyaman dan 

proses belajar yang lebih menarik dan menyenangkan. 

2. Memberikan dorongan dan motivasi kepada subjek penelitian untuk sering 

berlatih imla‟ bahasa Arab dan belajar bahasa Arab (berlatih mandiri di luar 

jam pelajaran sekolah). 

3. Menghafalkan dan mengaplikasikan kosakata Arab dalam proses 

pembelajaran/keseharian. 

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

luasnya bagi siswa mengeksplorasi diri. 

5. Memberikan stimulus kepada siswa agar lebih bisa merespon pembelajaran 

yang akan datang 

6. Mengkondisikan kelas dengan lebih baik lagi agar tercipta kondisi KBM 

yang kondusif, nyaman, dan aktif. 

7. Menganjurkan kepada siswa untuk mengetahui kosakata setiap hari 

maksimal dua kosakata untuk dapat menambah kosakata bahasa Arab. 
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4.1.4 Refleksi Siklus II 

Dari pelaksanaan siklus II dapat dilihat perkembangan kemajuan 

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

52,57 maka di siklus II meningkat menjadi 70,74. Peningkatan tersebut mencapai 

31,25% pada siklus I dan 32,65% pada siklus ke II. Pada siklus I siswa secara 

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

batas ketuntasan sehingga siswa secara umum dikategorikan jayyid atau 

kompeten. 

Siklus II telah membuktikan tingkat keefektifan penerapan model 

pembelajaran CRH dalam pembelajaran imla‟ bahasa Arab yang sesuai pada 

siklus I. Dengan hasil yang menyimpulkan bahwa pembelajaran bahasa Arab 

dengan penerapan model pembelajaran CRH pada siklus II menunjukkan 

peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan hasil siklus I. Pada 

pertemuan ketiga mendapat nilai rata-rata sebesar 60,81 dan pada pertemuan 

keempat mendapat nilai rata-rata sebesar 80,67. Pada siklus II kriteria nilai 

ketuntasan sebesar 70 sudah dapat dicapai karena secara keseluruhan nilai rata-

rata yang dicapai sebesar 70,74. Peningkatan hasil belajar dari tiap pertemuan, 

dalam prosentase rata-rata kelas peningkatan pertemuan kedua ke pertemuan 

ketiga  adalah 1,13% dan pertemuan ketiga ke pertemuan keempat adalah 32,65%. 

4.1.4.1 Peningkatan Hasil Observasi 

Pada penelitian ini, pelaksanaan observasi dilakukan peneliti dengan dibantu 

para observer sehingga dinilai mampu mengukur minat dan respon dalam 
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pembelajaran imla‟ bahasa Arab. Adapun nama-nama observer yang terlibat 

dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Nama-nama Observer dalam Siklus II 

No. Nama Observer NIP/NIM 

1. Drs H.M. Manshur Asnawi, M.Si 195506061979031006 

2. Drs. Edi Prasetyo 196209201993031001 

3. H.M. Nurul Huda, S.Ag, M.Pd 197703172005011005 

4. Chari Yogi Anwar 2303410014 

5. Farhah Khoiriah Ahmad 2303410035 

 

Dari hasil observasi yang ada terlihat perilaku serta minat dan respon siswa 

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

siklus I dan siklus II : 

Tabel 4.6 Prosentase Kenaikan Nilai Kualitas Observasi 

No Aspek  yang diamati 

Nilai Kualitas 

Jawaban 

Prosentase 

kenaikan 

(%) Siklus I Siklus II 

1 

Kesiapan siswa mengikuti 

pembelajaran. 

66,22 87,29 31,81 
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2 

Antusiasme siswa dalam mengikuti 

pembelajaran 

64,59 81,89 26,78 

3 

Perhatian siswa terhadap arahan dan 

instruksi guru 

64,05 82,17 28,29 

4 Semangat siswa dalam pembelajaran  69,46 85,40 22,94 

5 

Keterlibatan siswa secara aktif dalam 

pembelajaran 

66,48 82,43 23,99 

6 

Materi yang diberikan memudahkan 

siswa dalam pembelajaran imla‟ 

bahasa Arab 

59,99 81,61 36,03 

7 

Keberanian siswa dalam 

pembelajaran imla‟ bahasa Arab 

61,89 78,91 27,50 

Jumlah 452,68 579,7  

Rata-rata 64,66 82,81 28,19 

  

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

II yang diamati. Rata-rata hasil observasi perilaku pada siklus I sebesar 64,66 

sedangkan rata-rata pada siklus II meningkat sebesar 82,81.  
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4.1.5 Hasil Wawancara Siklus I dan Siklus II 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada siklus I dengan 

responden tiga siswa yang mendapat nilai terendah dan tiga siswa yang mendapat 

nilai tertinggi dapat dikatakan bahwa model pembelajaran CRH sangat efektif 

diterapkan pada pembelajaran imla‟ sehingga dapat dikatakan juga minat dan 

respon siswa meningkat dalam pembelajaran bahasa Arab khususnya imla‟. Hal 

tersebut terlihat dari hasil penilaian imla‟ yang semakin baik dari setiap 

pertemuan. 

Adapun hasil wawancara yang dilakukan pada siklus II dengan responden 

dari pihak sekolah juga menyimpulkan bahwa terdapat adanya peningkatan 

kemampuan menulis (imla‟) setelah diterapkan model pembelajaran CRH kurang 

lebih 80%. Meskipun demikian, masih banyak yang perlu dibenahi dari pihak 

guru sendiri maupun dari siswa. Diantaranya guru harus lebih memperbanyak 

khasanah terkait kevariasian metode atau model pembelajaran agar tidak jenuh, 

materi ajar yang harus lebih memperhatikan kemampuan siswa yang heterogen, 

dan baik guru atau siswa harus lebih sabar dan berminat akan pelajaran bahasa 

Arab.      

 

4.2 Peningkatan Prestasi Siswa Kelas X-12 MAN 1 Magelang setelah 

Diterapkan Model Pembelajaran Course Review Horay (CRH) pada 

Pembelajaran Imla’ Bahasa Arab  

Pada bagian ini hasil penelitian tindakan kelas yang peneliti uraikan adalah 

hasil tes, baik pada siklus I maupun siklus II. Penguraian hasil penelitian tes 
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tertulis peningkatan pembelajaran imla‟ bahasa Arab dengan penerapan model 

pembelajaran CRH yang disajikan dalam bentuk data kuantitatif. Sistem penyajian 

data hasil tes peningkatan pembelajaran imla‟ bahasa Arab dengan penerapan 

model pembelajaran CRH pada siklus I dan siklus II berupa angka yang disajikan 

dalam bentuk tabel, kemudian dianalisis. Sebelum siklus dilaksanakan peneliti 

terlebih dahulu mengamati guru saat pembelajaran imla‟ di kelas X-12. Berikut 

hasil pembelajaran imla‟ pra siklus sebelum dilaksanakan penelitian. 

1. Siswa yang mendapatkan nilai 15 sejumlah 7 orang. 

2. Siswa yang mendapatkan nilai 20 sejumlah 10 orang. 

3. Siswa yang mendapatkan nilai 30 sejumlah 4 orang. 

4. Siswa yang mendapatkan nilai 35 sejumlah 3 orang. 

5. Siswa yang mendapatkan nilai 40 sejumlah 2 orang. 

6. Siswa yang mendapatkan nilai 45 sejumlah 3 orang. 

7. Siswa yang mendapatkan nilai 50 sejumlah 2 orang. 

8. Siswa yang mendapatkan nilai 65 sejumlah 1 orang. 

9. Siswa yang mendapatkan nilai 70 sejumlah 1 orang. 

10. Siswa yang mendapatkan nilai 80 sejumlah 4 orang. 

Berikut ini hasil tes pembelajaran Pra Siklus. 

Tabel 4.7 Hasil Tes Pembelajaran Imla’ Bahasa Arab Pra Siklus  

No. Kategori Rentang Nilai F Jumlah Nilai Rata-rata 

1. 

2. 

Mumtaz 

Jayyid Jiddan 

90-100 

80-89 

0 

4 

0 

320 

∑NA 

∑F 
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3. 

4. 

5. 

Jayyid 

Maqbul 

Mardud 

70-79 

60-69 

0-59 

1 

1 

31 

70 

65 

845 

 

1300 

37 

Jumlah 

37 1300 35,13 

(Mardud) 

 

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai pembelajaran imla‟ bahasa 

Arab siswa kelas X-12 masih di bawah rata-rata/KKM. Hal ini yang menyebabkan 

peneliti melakukan penelitian tentang pembelajaran imla‟ dengan model 

pembelajaran CRH di kelas X-12 supaya pembelajaran imla‟ siswa dapat 

meningkat. 

4.2.1 Hasil Tes Siklus I 

Penerapan model pembelajaran CRH pada pembelajaran imla‟ bahasa Arab 

siswa kelas X-12 MAN 1 Magelang pada siklus I dilaksanakan di awal 

pembelajaran yang terdiri atas dua pertemuan. Adapun pedoman penilaian yang 

digunakan peneliti meliputi 2 aspek kebahasaan penilaian, yaitu penulisan dan 

susunan huruf dalam satu mufrodat, dan 7 aspek non kebahasaan, yaitu                      

(1) kesiapan, (2) antusias, (3) perhatian, (4) semangat, (5) keaktifan, (6) 

kemudahan, serta (7) keberanian. 

Hasil tes pembelajaran imla‟ bahasa Arab diperoleh setelah dilakukan tes 

tertulis pembelajaran imla‟ bahasa Arab yang meliputi tes kosakata/mufrodat. 
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Hasil tes siklus I pada pertemuan pertama aspek kebahasaan diperoleh nilai rata-

rata 45,81 dan aspek non kebahasaan diperoleh sebagai berikut : Kesiapan siswa 

mengikuti pembelajaran 63,79, Antusias siswa mengikuti pembelajaran 62,70, 

Perhatian siswa dalam pembelajaran 63,79, Semangat siswa dalam pembelajaran 

67,57, Keaktifan siswa dalam pembelajaran 64,87, Kemudahan siswa dari materi 

yang diberikan 58,91, Keberanian siswa dalam pembelajaran bahasa Arab 60. 

Siklus I pada pertemuan kedua aspek kebahasaan diperoleh nilai rata-rata 

60,13 dan aspek non kebahasaan diperoleh sebagai berikut : Kesiapan siswa 

mengikuti pembelajaran 68,65, Antusias siswa mengikuti pembelajaran 66,49, 

Perhatian siswa dalam pembelajaran 64,32, Semangat siswa dalam pembelajaran 

71,36, Keaktifan siswa dalam pembelajaran 68,10, Kemudahan siswa dari materi 

yang diberikan 61,08, Keberanian siswa dalam pembelajaran bahasa Arab 63,79. 

  Dengan demikian pada siklus I kemampuan siswa secara umum 

dikategorikan masih kurang. Namun dari hasil tersebut tampak terjadi kenaikan 

dari pertemuan pertama ke pertemuan kedua aspek kebahasaan sebesar 14,32 atau 

(31,25%) dan non kebahasaan dari aspek kesiapan siswa 4,86 atau (7,61%), aspek 

antusias siswa 3,79 atau (6,04%), aspek perhatian siswa 0,53 atau (0,83), aspek 

semangat siswa 3,79 atau (5,60%), aspek keaktifan 3,23 atau (4,97%), aspek 

kemudahan 2,17 atau (3,68%), aspek keberanian 3,79 atau (6,31%). 

4.2.1.1 Hasil Tes Siklus I Pertemuan Pertama 

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

2 aspek kebahasaan penilaian, yaitu penulisan dan susunan huruf dalam satu 

mufrodat, dan 7 aspek non kebahasaan, yaitu (1) kesiapan, (2) antusias, (3) 
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perhatian, (4) semangat, (5) keaktifan, (6) kemudahan, serta (7) keberanian 

dengan materi ۱ انبياناث انشخصيّت. 

Hasil tes pembelajaran imla‟ bahasa Arab pada siklus I pertemuan pertama 

mencapai jumlah 1695 dengan nilai rata-rata 45,81. Berikut tabel hasil tes 

pembelajaran imla‟ bahasa Arab pada siklus I. 

REKAP NILAI PEMBELAJARAN IMLA’ BAHASA ARAB 

PADA SIKLUS I PERTEMUAN I 

HARI : RABU, 11 SEPTEMBER 2013 

NO 

KODE 

SISWA 

NILAI 

   

NO 

KODE 

SISWA 

NILAI 

1 L 1 30 

 

22  L 22 50 

2 L 2 100 

 

23  L 23 35 

3 L 3 35 

 

24  L 24 30 

4 L 4 45 

 

25  L 25 100 

5 L 5 100 

 

26  L 26 65 

6 L 6 65 

 

27  L 27 15 

7 L 7 35 

 

28  L 28 20 

8 L 8 45 

 

29  L 29 45 

9 L 9 20 

 

30  L 30 45 

10   L 10 15 

 

31  L 31 20 

11   L 11 50 

 

32  L 32 30 

12   L 12 15 

 

33  L 33 40 
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13   L 13 25 

 

34  L 34 100 

14   L 14 80 

 

35  L 35 25 

15   L 15 40 

 

36  L 36 35 

16   L 16 75 

 

37  L 37 15 

17   L 17 65 

 18   L 18 65 

 19   L 19 35 

 20   L 20 15 

 21   L 21 70 

 

JUMLAH 

 

1695 

 

Tabel 4.8 Hasil Tes Pembelajaran Imla’ Bahasa Arab Siklus I 

Pertemuan Pertama Aspek Kebahasaan 

No. Kategori Rentang Nilai F Jumlah Nilai Rata-rata 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Mumtaz 

Jayyid Jiddan 

Jayyid 

Maqbul 

Mardud 

90-100 

80-89 

70-79 

60-69 

0- 59 

4 

1 

2 

4 

26 

400 

80 

145 

260 

810 

∑NA 

∑F 

 

1695 

37 

Jumlah 

37 1695 45,81 

(Mardud) 
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Tabel 4.9 Hasil Tes Pembelajaran Imla’ Bahasa Arab Siklus I 

Pertemuan Pertama Aspek Non Kebahasaan 

No Aspek  yang diamati 
Jabaran Skor Jawaban Kelas 

Pada Bobot Skor 

Jabaran Bobot Skor Jawaban 

Kelas 

Nilai 

Kualitas 

Jawaban 

dalam 

Rentang 0-

100  

 ممتاز  

100 

 ج ج

80 

 جيد

60 

 مقبول

40 

 مردود

0 

      

1 

Kesiapan siswa 

mengikuti 

pembelajaran. 

4 10 16 5 2 400 800 960 200 0 63,79 

2 

Antusias siswa 

mengikuti 

pembelajaran 

3 12 15 4 3 300 960 900 160 0  62,70 

3 
Perhatian siswa 

dalam pembelajaran 
5 8 17 5 2 500 640 1020 200 0 63,79 

4 
Semangat siswa 

dalam pembelajaran 
7 9 14 6 1 700 720 840 240 0 67,57 

5 Keaktifan siswa 6 11 10 8 2 600 880 600 320 0 64,87 
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dalam pembelajaran  

6 

Kemudahan siswa 

dari materi yang 

diberikan 

3 5 22 4 3 300 400 1320 160 0 58,91 

7 

Keberanian siswa 

dalam pembelajaran 

bahasa Arab 

3 7 18 7 2 300 560 1080 280 0 60 

 Rata-rata  63,09 

 

4.2.1.2 Hasil Tes Siklus I Pertemuan Kedua Aspek Kebahasaan 

Pada siklus I pertemuan kedua dilakukan tes. Tes tertulis dilakukan pada 2 

aspek kebahasaan penilaian, yaitu penulisan dan susunan huruf dalam satu 

mufrodat, dan 7 aspek non kebahasaan, yaitu (1) kesiapan, (2) antusias, (3) 

perhatian, (4) semangat, (5) keaktifan, (6) kemudahan, serta (7) keberanian 

dengan materi ۲ انبياناث انشخصيّت . 

Hasil tes pembelajaran imla‟ bahasa Arab pada siklus I pertemuan kedua 

mencapai jumlah 2225 dengan nilai rata- rata 60,13. 
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REKAP NILAI PEMBELAJARAN IMLA’ BAHASA ARAB 

PADA SIKLUS I PERTEMUAN II 

HARI : RABU, 18 SEPTEMBER 2013 

NO 
KODE 

SISWA 
NILAI 

   
NO 

KODE 

SISWA 
NILAI 

1 L 1 75 

 

22  L 22 35 

2 L 2 85 

 

23  L 23 50 

3 L 3 80 

 

24  L 24 55 

4 L 4 65 

 

25  L 25 80 

5 L 5 100 

 

26  L 26 100 

6 L 6 80 

 

27  L 27 60 

7 L 7 25 

 

28  L 28 70 

8 L 8 85 

 

29  L 29 65 

9 L 9 20 

 

30  L 30 25 

10   L 10 30 

 

31  L 31 25 

11   L 11 85 

 

32  L 32 55 

12   L 12 20 

 

33  L 33 55 

13   L 13 60 

 

34  L 34 100 

14   L 14 85 

 

35  L 35 40 

15   L 15 55 

 

36  L 36 60 
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16   L 16 40 

 

37  L 37 25 

17   L 17 70 

 18   L 18 85 

 19   L 19 85 

 20   L 20 25 

 21   L 21 70 

 

JUMLAH 

 

2225 

 

Tabel 4.10 Hasil Tes Pembelajaran Imla’ Bahasa Arab Siklus I 

Pertemuan Kedua Aspek Kebahasaan 

No. Kategori Rentang Nilai F Jumlah Nilai Rata-rata 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Mumtaz 

Jayyid Jiddan 

Jayyid 

Maqbul 

Mardud 

90-100 

80-89 

70-79 

60-69 

0-59 

3 

9 

4 

5 

16 

300 

750 

285 

310 

580 

∑NA 

∑F 

 

2225 

37 

Jumlah 37 2225 

60,13 

(Maqbul) 
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Tabel 4.11 Hasil Tes Pembelajaran Imla’ Bahasa Arab Siklus I 

Pertemuan Kedua Aspek Non Kebahasaan 

No Aspek  yang diamati 
Jabaran Skor Jawaban Kelas 

Pada Bobot Skor 

Jabaran Bobot Skor Jawaban 

Kelas 

Nilai 

Kualitas 

Jawaban 

dalam 

Rentang 0-

100  

 ممتاز  

100 

 ج ج

80 

 جيد

60 

 مقبول

40 

 مردود

0 

      

1 

Kesiapan siswa 

mengikuti 

pembelajaran. 

6 12 15 2 2 600 960 900 80 0 68,65 

2 

Antusias siswa 

mengikuti 

pembelajaran 

5 13 12 5 2 500 1040 720 200 0 66,49 

3 
Perhatian siswa 

dalam pembelajaran 
6 10 13 5 3 600 800 780 200 0 64,32 

4 
Semangat siswa 

dalam pembelajaran 
8 11 14 3 1 800 880 840 120 0 71,36 

5 Keaktifan siswa 7 12 11 5 2 700 960 660 200 0 68,10 
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dalam pembelajaran  

6 

Kemudahan siswa 

dari materi yang 

diberikan 

4 7 19 4 3 400 560 1140 160 0 61,08 

7 

Keberanian siswa 

dalam pembelajaran 

bahasa Arab 

5 8 17 5 2 500 640 1020 200 0 63,79 

 Rata-rata  66,25 

 

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

keseluruhan aspek kebahasaan pada siklus I, yaitu : 

 

 

Keterangan :  

Mean : Nilai rata- rata 

∑ n  : Jumlah nilai 

∑ p  : Jumlah pertemuan 

Mean =   
           

 
 

 =   
      

 
 

=  52,97 
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Dari data di atas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata hasil belajar aspek 

kebahasaan pada siklus I adalah sebesar 52,97.  

Sedangkan nilai rata-rata aspek non kebahasaan siklus 1, yaitu : 

Aspek Kesiapan. 

Mean =   
           

 
 

 =   
      

 
 

=  66,22 

Aspek Antusias. 

Mean =   
           

 
 

 =   
      

 
 

=  64,59 

Aspek Perhatian. 

Mean =   
           

 
 

 =   
      

 
 

=  64,05 
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Aspek Semangat. 

Mean =   
           

 
 

 =   
      

 
 

=  69,46 

Aspek Keaktifan. 

Mean =   
           

 
 

 =   
      

 
 

=  66,48 

Aspek Kemudahan. 

Mean =   
           

 
 

 =   
      

 
 

=  59,99 

Aspek Keberanian. 

Mean =   
        

 
 

 =   
      

 
 

=  61,89 
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Berikut ini prosentase kenaikan nilai rata-rata pada siklus I aspek 

kebahasaan dapat dilihat sebagai berikut : 

Prosentase  (%) =  x100%   

 Keterangan : 

R1 = nilai rata-rata sebelum 

R2 = nilai rata-rata sesudah 

n   = jumlah frekuensi -1  

=  
           

     
ˣ100% 

=31,25% 

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa prosentase kenaikan 

dalam siklus I aspek kebahasaan adalah sebesar 31,25%. 

Sedangkan berikut prosentase kenaikan nilai rata-rata pada siklus I aspek 

non kebahasaan : 

Aspek Kesiapan. 

=  
           

     
ˣ100% 

=7,61% 

Aspek Antusias. 

=  
           

     
ˣ100% 

=6,04% 
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Aspek Perhatian 

=  
           

     
ˣ100% 

=0,83% 

Aspek Semangat. 

=  
           

     
ˣ100% 

=5,60% 

Aspek Keaktifan. 

=  
           

     
ˣ100% 

=4,97% 

Aspek Kemudahan. 

=  
           

     
ˣ100% 

=3,68% 

Aspek Keberanian. 

=  
        

  
ˣ100% 

=6,31% 

4.2.2 Hasil Tes Siklus II 

Hasil tes siklus II menunjukkan kemampuan rata-rata siswa pada aspek 

kebahasaan sudah berada pada batas ketuntasan yaitu capaian nilai 70,74 dengan 

perolehan nilai pada pertemuan pertama 60,81 dan pertemuan kedua 80,67. 
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Dengan demikian pada siklus II siswa secara umum pada aspek kebahasaan 

dikategorikan sudah kompeten diatas nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

yaitu sebesar 70. Dari hasil tersebut tampak terjadi kenaikan nilai sebesar 19,86. 

Hal ini menandakan telah terjadi peningkatan kemampuan siswa aspek 

kebahasaan dari pertemuan pertama ke pertemuan kedua pada siklus II sebesar 

32,65%. 

Hasil tes pembelajaran imla‟ bahasa Arab diperoleh setelah dilakukan tes 

tertulis pembelajaran imla‟ bahasa Arab yang meliputi tes kosakata/mufrodat. 

Hasil tes siklus II pada pertemuan pertama aspek kebahasaan diperoleh nilai rata-

rata 60,81 dan aspek non kebahasaan diperoleh sebagai berikut : Kesiapan siswa 

mengikuti pembelajaran 82,70, Antusias siswa mengikuti pembelajaran 76,76, 

Perhatian siswa dalam pembelajaran 80,55, Semangat siswa dalam pembelajaran 

81,09, Keaktifan siswa dalam pembelajaran 77,30, Kemudahan siswa dari materi 

yang diberikan 77,83, Keberanian siswa dalam pembelajaran bahasa Arab 73,51. 

Siklus II pada pertemuan kedua aspek kebahasaan diperoleh nilai rata-rata 

80,67 dan aspek non kebahasaan diperoleh sebagai berikut : Kesiapan siswa 

mengikuti pembelajaran 91,89, Antusias siswa mengikuti pembelajaran 87,02, 

Perhatian siswa dalam pembelajaran 83,79, Semangat siswa dalam pembelajaran 

89,72, Keaktifan siswa dalam pembelajaran 87,57, Kemudahan siswa dari materi 

yang diberikan 85,40, Keberanian siswa dalam pembelajaran bahasa Arab 84,32. 

  Dengan demikian pada siklus II kemampuan siswa secara umum 

dikategorikan sudah kompeten di atas nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) 

yaitu sebesar 70. Dari hasil tersebut tampak terjadi kenaikan dari pertemuan 
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pertama ke pertemuan kedua aspek kebahasaan sebesar 19,86 atau (32,65%) dan 

non kebahasaan dari aspek Kesiapan Siswa 9,19 atau (11,11%), aspek Antusias 

siswa 10,26 atau (13,36%), aspek Perhatian siswa 3,24 atau (4,02%), aspek 

Semangat Siswa 8,63 atau (10,64%), aspek Keaktifan 10,27 atau (13,28%), aspek 

Kemudahan 7,57 atau (9,72%), aspek Keberanian 10,81 atau (14,70%). 

4.2.2.1 Hasil Tes Siklus II Pertemuan Pertama Aspek Kebahasaan 

Pada siklus II pertemuan pertama dilakukan tes tertulis dilakukan pada 2 

aspek kebahasaan penilaian, yaitu penulisan dan susunan huruf dalam satu 

mufrodat, dan 7 aspek non kebahasaan, yaitu (1) kesiapan, (2) antusias,               

(3) perhatian, (4) semangat, (5) keaktifan, (6) kemudahan, serta (7) keberanian 

dengan materi tentang ۱  انًرافق انعايت في انًذرست. 

Hasil tes pembelajaran imla‟ bahasa Arab pada siklus II pertemuan pertama 

aspek kebahasaan mencapai jumlah 2250 dengan nilai rata-rata 60,81. Siklus II 

merupakan tindakan yang dilakukan sebagai upaya perbaikan dari siklus I serta 

pemecahan masalah yang muncul pada siklus I. Pelaksanaan tes pembelajaran 

imla‟ bahasa Arab seperti pada siklus II dilaksanakan pada awal kegiatan 

pembelajaran. Hasil tes siklus II aspek kebahasaan menunjukkan kemampuan 

rata-rata siswa sudah berada pada batas ketuntasan yaitu mencapai 70,74 dengan 

perolehan nilai pada pertemuan pertama 60,81 dan pertemuan kedua 80,67. 

Dengan demikian pada siklus II siswa secara umum pada aspek kebahasaan 

dikategorikan sudah kompeten diatas nilai kriteria ketuntasan minimal (KKM) 

yaitu sebesar 70. Dari hasil tersebut tampak terjadi kenaikan nilai sebesar 19,86. 
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Hal ini menandakan telah terjadi peningkatan kemampuan siswa dari pertemuan 

pertama ke pertemuan kedua pada siklus II sebesar 32,65%. 

REKAP NILAI PEMBELAJARAN IMLA’ BAHASA ARAB 

PADA SIKLUS II PERTEMUAN I 

HARI : RABU, 25 SEPTEMBER 2013 

NO 

KODE 

SISWA 

NILAI 

   

NO 

KODE 

SISWA 

NILAI 

1 L 1 35 

 

22  L 22 65 

2 L 2 100 

 

23  L 23 85 

3 L 3 55 

 

24  L 24 40 

4 L 4 100 

 

25  L 25 65 

5 L 5 100 

 

26  L 26 45 

6 L 6 50 

 

27  L 27 50 

7 L 7 30 

 

28  L 28 20 

8 L 8 85 

 

29  L 29 65 

9 L 9 25 

 

30  L 30 100 

10   L 10 65 

 

31  L 31 40 

11   L 11 70 

 

32  L 32 70 

12   L 12 25 

 

33  L 33 85 

13   L 13 60 

 

34  L 34 75 

14   L 14 100 

 

35  L 35 30 

15   L 15 50 

 

36  L 36 45 
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16   L 16 100 

 

37  L 37 40 

17   L 17 35 

 18   L 18 65 

 19   L 19 100 

 20   L 20 15 

 21   L 21 65 

 

JUMLAH 

 

2250 

 

Tabel 4.12 Hasil Tes Pembelajaran Imla’ Bahasa Arab Siklus II 

Pertemuan I Aspek Kebahasaan 

No. Kategori Rentang Nilai F Jumlah Nilai Rata-rata 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Mumtaz 

Jayyid Jiddan 

Jayyid 

Maqbul 

Mardud 

90-100 

80-89 

70-79 

60-69 

0-59 

7 

3 

3 

7 

17 

700 

255 

215 

450 

630 

∑NA 

∑F 

 

2250 

37 

Jumlah 

37 2250 60,81 

(Maqbul) 

 

 

 

 



134 
 

 
 

Tabel 4.13 Hasil Tes Pembelajaran Imla’ Bahasa Arab Siklus II 

Pertemuan Pertama Aspek Non Kebahasaan 

No Aspek  yang diamati 
Jabaran Skor Jawaban Kelas 

Pada Bobot Skor 

Jabaran Bobot Skor Jawaban 

Kelas 

Nilai 

Kualitas 

Jawaban 

dalam 

Rentang 0-

100  

 ممتاز  

100 

 ج ج

80 

 جيد

60 

 مقبول

40 

 مردود

0 

      

1 

Kesiapan siswa 

mengikuti 

pembelajaran. 

16 13 5 3 0 1600 1040 300 120 0 82,70 

2 

Antusias siswa 

mengikuti 

pembelajaran 

15 10 7 3 2 1500 800 420 120 0 76,76 

3 
Perhatian siswa 

dalam pembelajaran 
15 12 8 1 1 1500 960 480 40 0 80,55 

4 
Semangat siswa 

dalam pembelajaran 
18 12 2 3 2 1800 960 120 120 0 81,09 

5 Keaktifan siswa 14 13 5 3 2 1400 1040 300 120 0 77,30 
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dalam pembelajaran  

6 

Kemudahan siswa 

dari materi yang 

diberikan 

16 11 4 4 2 1600 880 240 160 0 77,83 

7 

Keberanian siswa 

dalam pembelajaran 

bahasa Arab 

11 12 7 6 1 1100 960 420 240 0 73,51 

 Rata-rata  78,60 

 

4.2.2.2 Hasil Tes Siklus II Pertemuan Kedua Aspek Kebahasaan 

Pada siklus II pertemuan kedua tes tertulis dilakukan pada 2 aspek 

kebahasaan penilaian, yaitu penulisan dan susunan huruf dalam satu mufrodat, 

dan 7 aspek non kebahasaan, yaitu (1) kesiapan, (2) antusias, (3) perhatian,         

(4) semangat, (5) keaktifan, (6) kemudahan, serta (7) keberanian penguasaan topik 

dengan materi ۲  انًرافق انعايت في انًذرست  . 

Hasil tes pembelajaran imla‟ bahasa Arab pada siklus II pertemuan kedua 

mencapai jumlah 2985 dengan nilai rata- rata 80,67. 
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REKAP NILAI PEMBELAJARAN IMLA’ BAHASA ARAB 

PADA SIKLUS II PERTEMUAN II 

HARI : RABU, 02 OKTOBER 2013 

NO 
KODE 

SISWA 
NILAI 

   
NO 

KODE 

SISWA 
NILAI 

1 L 1 65 

 

22  L 22 100 

2 L 2 100 

 

23  L 23 100 

3 L 3 80 

 

24  L 24 100 

4 L 4 100 

 

25  L 25 100 

5 L 5 100 

 

26  L 26 100 

6 L 6 85 

 

27  L 27 100 

7 L 7 30 

 

28  L 28 25 

8 L 8 75 

 

29  L 29 100 

9 L 9 25 

 

30  L 30 100 

10   L 10 85 

 

31  L 31 50 

11   L 11 85 

 

32  L 32 80 

12   L 12 35 

 

33  L 33 65 

13   L 13 80 

 

34  L 34 100 

14   L 14 100 

 

35  L 35 70 

15   L 15 70 

 

36  L 36 100 
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16   L 16 100 

 

37  L 37 60 

17   L 17 100 

 18   L 18 100 

 19   L 19 100 

 20   L 20 20 

 21   L 21 100 

 

JUMLAH 

 

2985 

 

Tabel 4.14  Hasil Tes Pembelajaran Imla’ bahasa Arab Pertemuan II 

Siklus II Aspek Kebahasaan 

No. Kategori Rentang Nilai F Jumlah Nilai Rata-rata 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Mumtaz 

Jayyid Jiddan 

Jayyid 

Maqbul 

Mardud 

90-100 

80-89 

70-79 

60-69 

0-59 

19 

6 

3 

3 

6 

1900 

495 

215 

190 

185 

∑NA 

∑F 

 

2985 

37 

Jumlah 37 2985 

80,67 

(Jayyid Jiddan) 
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Tabel 4.15 Hasil Tes Pembelajaran Imla’ Bahasa Arab Siklus II 

Pertemuan kedua aspek non kebahasaan 

No Aspek  yang diamati 
Jabaran Skor Jawaban Kelas 

Pada Bobot Skor 

Jabaran Bobot Skor Jawaban 

Kelas 

Nilai 

Kualitas 

Jawaban 

dalam 

Rentang 0-

100  

 ممتاز  

100 

 ج ج

80 

 جيد

60 

 مقبول

40 

 مردود

0 

      

1 

Kesiapan siswa 

mengikuti 

pembelajaran. 

22 15 0 0 0 2200 1200 0 0 0 91,89 

2 

Antusias siswa 

mengikuti 

pembelajaran 

19 16 0 1 1 1900 1280 0 40 0 87,02 

3 
Perhatian siswa 

dalam pembelajaran 
20 11 3 1 2 2000 880 180 40 0 83,79 

4 
Semangat siswa 

dalam pembelajaran 
21 14 1 1 0 2100 1120 60 40 0 89,72 

5 Keaktifan siswa 20 14 2 0 1 2000 1120 120 0 0 87,57 
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dalam pembelajaran  

6 

Kemudahan siswa 

dari materi yang 

diberikan 

18 15 2 1 1 1800 1200 120 40 0 85,40 

7 

Keberanian siswa 

dalam pembelajaran 

bahasa Arab 

18 13 4 1 1 1800 1040 240 40 0 84,32 

 Rata-rata  87,10 

 

Dari nilai rata-rata tiap pertemuan dalam siklus II, maka diperoleh nilai rata-

rata keseluruhan aspek kebahasaan pada siklus II, yaitu : 

 

5  

Keterangan :  

Mean : Nilai rata- rata 

∑ n : Jumlah nilai 

∑ p : Jumlah pertemuan 

Mean 
           

 
 
      

 
 

  =  70,74 
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Dari data di atas dapat diketahui bahwa nilai rata-rata hasil belajar aspek 

kebahasaan pada siklus II adalah sebesar 70,74.  

Sedangkan nilai rata-rata aspek non kebahasaan siklus II, yaitu : 

Aspek Kesiapan. 

Mean =   
           

 
 

 =   
      

 
 

=  87,29 

Aspek Antusias. 

Mean =   
           

 
 

 =   
      

 
 

=  81,89 

Aspek Perhatian. 

Mean =   
           

 
 

 =   
      

 
 

=  82,17 

Aspek Semangat. 
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Mean =   
           

 
 

 =   
      

 
 

=  85,40 

Aspek Keaktifan. 

Mean =   
           

 
 

 =   
      

 
 

=  82,43 

Aspek Kemudahan. 

Mean =   
           

 
 

 =   
      

 
 

=  81,61 

Aspek Keberanian. 

Mean =   
           

 
 

 =   
      

 
 

=  78,91 
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Sedangkan prosentase kenaikan nilai rata-rata pada siklus II aspek 

kebahasaan dapat dilihat sebagai berikut : 

Prosentase  (%) =  x100%    

Keterangan :  

R1 = nilai rata-rata sebelum 

R2 = nilai rata-rata sesudah 

n   = jumlah frekuensi 1 

=  
           

     
ˣ100% 

= 32,65%. 

Sedangkan berikut prosentase kenaikan nilai rata-rata pada siklus II aspek 

non kebahasaan : 

Aspek Kesiapan. 

=  
           

     
ˣ100% 

=11,11% 

Aspek Antusias. 

=  
           

     
ˣ100% 

=13,36% 
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Aspek Perhatian 

=  
           

     
ˣ100% 

=4,02% 

Aspek Semangat. 

=  
           

     
ˣ100% 

=10,64% 

Aspek Keaktifan. 

=  
           

     
ˣ100% 

=13,28% 

Aspek Kemudahan. 

=  
           

     
ˣ100% 

=9,72% 

Aspek Keberanian. 

=  
           

     
ˣ100% 

=14,70% 

4.2.3 Hasil Tes Siklus I dan Siklus II 

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

transkripsi data hasil pembelajaran imla‟ bahasa Arab penerapan model 

pembelajaran CRH. Berikut transkripsi data tersebut : 
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Tabel 4.16 Transkripsi Nilai Hasil Belajar Subjek Penelitian Aspek 

Kebahasaan Beserta Nilai Rata-Ratanya 

No. 

Pertemuan 

ke - 

Materi 

Jumlah Subjek 

Penelitian 

Jumlah 

Nilai 

Nilai 

Rata-Rata 

1. I ۱ 37  انبياناث انشخصيّت Orang 1695 45,81 

2. II ۲ 37 انبياناث انشخصيّت Orang 2225 60,13 

3. 

III 

انًرافق انعايت في 

۱ انًذرست  

37 Orang 2250 60,81 

4. 

IV 

انًرافق انعايت في 

۲ انًذرست  

37 Orang 2985 80,67 

 

Berdasarkan transkripsi nilai hasil belajar tersebut, maka dapat digambarkan 

kenaikan nilai rata-rata subjek penelitian aspek kebahasaan dalam bentuk grafik 

sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 Transkripsi Nilai Aspek Kebahasaan Siklus I dan II 

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

rata-rata keseluruhan dalam tiap siklus berdasarkan rumus di bawah ini :  

 

 

Mean : nilai rata-rata 

∑ n  : jumlah nilai 

∑ p  : jumlah pertemuan 
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Siklus I :     Siklus II : 

Mean =  45,81 + 60,13   Mean = 60,81 + 80,67  

  2                            2 

  
      

 
     = 

      

 
 

 = 52,97     = 70,74 

Kenaikan nilai rata-rata tiap siklus dapat dilihat pada grafik berikut ini : 
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Gambar 4.2 Peningkatan Nilai Aspek Kebahasaan Siklus I dan II 
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Pembahasan hasil penelitian ini difokuskan pada perolehan skor yang 

dicapai siswa, yaitu aspek kemampuan peningkatan pembelajaran imla‟ bahasa 

Arab dengan penerapan model pembelajaran CRH. Aspek yang diamati adalah      

2 aspek kebahasaan penilaian, yaitu penulisan dan susunan huruf dalam satu 

mufrodat, dan 7 aspek non kebahasaan, yaitu (1) kesiapan, (2) antusias,              

(3) perhatian, (4) semangat, (5) keaktifan, (6) kemudahan, serta (7) keberanian. 

Pembelajaran imla‟ bahasa Arab dengan penerapan model pembelajaran 

CRH pada dasarnya merupakan pembelajaran bahasa yang mengutamakan 

keterampilan menulis bahasa Arab. Guru menjelaskan materi untuk memudahkan 

dalam pemahaman huruf atau mufrodat yang sulit atau belum dimengerti siswa. 

Bentuk penerapan model pembelajaran CRH digunakan dalam pembelajaran 

imla‟ bahasa Arab yakni dengan siswa membuat tabel berisikan sembilan kotak 

untuk kemudian diisi dengan mufrodat yang telah diucapkan oleh guru. Setiap 

baris kotak yang berbentuk horisontal, vertikal dan diagonal jika benar maka 

siswa diwajibkan berteriak horay sebagai yel-yel penyemangat. Dengan cara ini 

dapat memberikan kreativitas dan minat sehingga siswa tidak bosan. 

Pembelajaran imla‟ tanpa menggunakan model yang sesuai mempunyai 

pengertian bahwa pembelajaran disajikan seperti yang telah biasa dilakukan tidak 

bervariasi, yakni seperti model pembelajaran yang digunakan yaitu model 

pembelajaran ceramah. 

Berdasarkan uraian diatas, pembelajaran imla‟ bahasa Arab dengan 

penerapan model pembelajaran CRH merupakan model pembelajaran yang tepat 
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dalam pembelajaran bahasa Arab terutama pembelajaran imla‟ karena dalam 

pembelajaran imla‟, siswa telah mampu menangkap suatu mufrodat yang 

diungkapkan oleh guru dengan bahasa Arab dan kemudian siswa menuliskannya 

pada selembar kertas dengan model pembelajaran CRH. Dengan model tersebut  

siswa belajar kritis, kreatif, mandiri dan berkompeten, karena siswa dilibatkan 

langsung dalam pembelajaran imla‟ dan siswa dapat menulis mufrodat bahasa 

Arab secara baik dan benar. 

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

tema yang berbeda. Hal tersebut dapat diketahui dengan meningkatnya nilai     

rata-rata hasil belajar subjek penelitian dari setiap pertemuannya dan kenaikan 

tersebut akan pula disajikan dalam bentuk prosentase data kenaikan. Kenaikan 

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

   

 

Keterangan: 

R1 = nilai rata-rata sebelum 

R2 = nilai rata-rata sesudah 

n  = jumlah frekuensi -1   

 

 

Prosentase  (%) = x100%  
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No. Pertemuan Nilai 

1. I 45,81 

2. II 60,13 

3. III 60,81 

4. IV 80,67 

 

Dari rumus di atas akan diperoleh data prosentase kenaikan hasil belajar 

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

Tabel 4.17 Prosentase Kenaikan Nilai Hasil Belajar Aspek Kebahasaan 

No. 

Nilai Rata-rata 

Sebelum 

Nilai Rata-rata 

Sesudah 

Prosentase 

Kenaikan 

1. 

45,81 

(Nilai ke I) 

60,13 

(Nilai ke II) 

31,25 

2. 

60,13 

(Nilai ke II) 

60,81 

(Nilai ke III) 

1,13 

3. 

60,81 

(Nilai ke III) 

80,67 

(Nilai ke IV) 

32,65 
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Dapat diketahui dari tabel di atas bahwa terjadi peningkatan hasil belajar 

subjek penelitian dari tiap pertemuan. Dalam prosentase peningkatan tersebut 

terjadi dari pertemuan pertama ke pertemuan kedua sebesar 31,25% dan 

peningkatan dari pertemuan kedua ke pertemuan ketiga sebesar 1,13%. 

Selanjutnya dari pertemuan ketiga ke pertemuan keempat meningkat sebesar 

32,65%.  

Dari prosentase peningkatan hasil belajar dari tiap pertemuan tersebut, 

diperoleh rata-rata prosentase peningkatan hasil belajar aspek kebahasaan subjek 

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

sebagai berikut:  

 

 

Keterangan :  

Mean : nilai rata- rata 

∑ n : jumlah nilai 

∑ p : jumlah pertemuan 

Mean  
                

 
      

     

 
 

  

                            = 21,67% 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa peningkatan 

pembelajaran imla‟ bahasa Arab dengan penerapan model pembelajaran CRH 

aspek kebahasaan dari siklus I ke siklus II adalah sebesar 33,54 % dengan rincian 

sebagai berikut: 

= 
                                              

                  
 x 100% 

= 
           

     
 x 100% 

= 33,54 % 
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BAB 5 

PENUTUP  

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis terhadap hasil tes dan nontes yang dilakukan pada 

siswa kelas X-12 MAN 1 Magelang tahun ajaran 2013/2014 terhadap 

pembelajaran imla‟ bahasa Arab dapat disimpulkan bahwa 1) proses belajar siswa 

menjadi lebih nyaman, menyenangkan, dan meriah, serta antusias karena 

pembelajaran imla‟ diterapkan dengan model pembelajaran Course Review 

Horay, dan 2) hasil penelitian juga menunjukkan adanya peningkatan prestasi 

belajar dari siswa kelas X-12 MAN 1 Magelang setelah diterapkan model 

pembelajaran CRH. Dari nilai pra siklus menunjukkan rata-rata sebesar 35,13. 

Kemudian dari siklus I pertemuan pertama aspek kebahasaan menunjukkan rata-

rata 45,81 dan pertemuan yang kedua meningkat menjadi 60,13. Sementara itu, 

pada siklus II pertemuan pertama aspek kebahasaan menunjukkan rata-rata 60,81 

dan pertemuan yang kedua meningkat menjadi 80,67. Berdasarkan pemaparan 

tiap pertemuan dari per siklus artinya pada aspek kebahasaan, dari data tes dapat 

diketahui peningkatan yaitu nilai rata-rata kelas dari 37 siswa pada siklus I adalah 

52,97 dan pada siklus II adalah 70,74, artinya terjadi peningkatan sebanyak 

33,54%. Sedangkan pada aspek non kebahasaan, dari data tes dapat diketahui 

peningkatan yaitu nilai rata-rata kelas dari 37 siswa pada siklus I adalah 64,66 dan 

pada siklus II adalah 82,81, artinya terjadi peningkatan sebanyak 28,19%.  
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5.2 Saran  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, saran yang dapat diajukan adalah 

sebagai berikut. 

1. Sudah menjadi sebuah kewajiban dan kebutuhan bagi guru untuk menyusun 

perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kebijakan pemerintah yang 

berlaku saat ini agar pembelajaran lebih tertata dan tidak „asal-asalan‟. 

2. Melakukan perbaikan perencanaan pengajaran dengan lebih matang dan 

lebih baik yaitu dengan menciptakan suasana belajar yang lebih kondusif, 

nyaman dan proses belajar yang lebih menarik, dan menyenangkan. 

3. Memilih model pembelajaran yang tepat atau sesuai dengan keterampilan 

yang akan diajarkan agar tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. 

4. Memperbanyak pengetahuan akan macam-macam model pembelajaran agar 

siswa tidak merasa bosan pada pembelajaran yang diajarkan, dan usahakan 

saat pembelajaran siswa senang dan nyaman (tidak menegangkan).   

5. Untuk peneliti yang lain diharapkan dapat melanjutkan dan 

menyempurnakan penelitian ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan di 

negara kita. 
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REKAP NILAI PRA SIKLUS PEMBELAJARAN IMLA’ BAHASA ARAB 

 

NO 
KODE 

SISWA 
NILAI 

   
NO 

KODE 

SISWA 
NILAI 

1 L 1 15 

 

22  L 22 40 

2 L 2 80 

 

23  L 23 20 

3 L 3 20 

 

24  L 24 20 

4 L 4 35 

 

25  L 25 80 

5 L 5 80 

 

26  L 26 50 

6 L 6 45 

 

27  L 27 15 

7 L 7 20 

 

28  L 28 20 

8 L 8 30 

 

29  L 29 30 

9 L 9 15 

 

30  L 30 35 

10   L 10 15 

 

31  L 31 20 

11   L 11 40 

 

32  L 32 20 

12   L 12 15 

 

33  L 33 35 

13   L 13 20 

 

34  L 34 80 

14   L 14 65 

 

35  L 35 20 

15   L 15 30 

 

36  L 36 30 

16   L 16 45 

 

37  L 37 15 

17   L 17 45 

 18   L 18 70 

 19   L 19 20 

 20   L 20 15 

 21   L 21 50 
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HASIL PENILAIAN SIKLUS I PERTEMUAN PERTAMA 

 

No. Aspek Kebahasaan No. Aspek Kebahasaan 

Tulisan Susunan Jumlah Tulisan Susunan Jumlah 

1. 15 15 30 21. 35 35 70 

2. 50 50 100 22. 25 25 50 

3. 20 15 35 23. 20 15 35 

4. 30 15 45 24. 15 15 30 

5. 50 50 100 25. 50 50 100 

6. 30 35 65 26. 40 25 65 

7. 20 15 35 27. 10 5 15 

8. 25 20 45 28. 10 10 20 

9. 10 10 20 29. 20 25 45 

10. 10 5 15 30. 30 15 45 

11. 25 25 50 31. 15 5 20 

12. 10 5 15 32. 15 15 30 

13. 10 15 25 33. 20 20 40 

14. 40 40 80 34. 50 50 100 

15. 20 20 40 35. 10 15 25 

16. 40 35 75 36. 25 10 35 

17. 35 30 65 37. 10 5 15 

18. 35 30 65 

19. 20 15 35 

20. 10 5 15 
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Aspek Non Kebahasaan 

No Kesiapan Antusias Perhatian Semangat Keaktifan Kemudahan Keberanian 

1. 60 60 60 80 80 60 60 

2. 100 100 100 100 100 100 100 

3. 80 80 80 80 80 60 60 

4. 60 60 60 60 80 60 60 

5. 100 100 100 100 100 100 100 

6. 80 80 80 80 80 60 80 

7. 40 40 40 40 40 40 40 

8. 80 80 80 80 80 80 60 

9. 0 0 0 40 0 0 0 

10. 40 40 60 60 40 60 40 

11. 80 80 80 80 80 80 80 

12. 0 0 0 0 0 0 0 

13. 60 60 60 60 60 60 60 

14. 80 80 80 100 100 80 80 

15. 60 60 60 60 60 60 60 

16. 80 80 60 60 60 60 60 

17. 60 60 60 60 60 60 60 

18. 80 80 80 80 80 60 60 

19. 80 80 80 100 80 60 80 

20. 40 0 40 40 40 40 40 

21. 80 80 80 80 80 60 80 

22. 60 60 60 60 60 60 60 

23. 60 60 60 60 60 60 60 

24. 60 60 60 60 60 60 60 

25. 100 80 100 100 100 

 

80 80 
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Aspek Non Kebahasaan 

No Kesiapan Antusias Perhatian Semangat Keaktifan Kemudahan Keberanian 

26. 80 80 100 100 100 80 80 

27. 60 60 60 60 80 60 60 

28. 60 80 60 80 80 60 60 

29. 60 60 60 60 60 60 60 

30. 60 60 40 40 40 40 40 

31. 40 40 40 40 40 40 40 

32. 60 60 60 60 60 60 60 

33. 60 60 60 60 40 60 60 

34. 100 100 100 100 100 100 100 

35. 60 60 60 60 40 60 40 

36. 60 60 60 80 60 60 60 

37. 40 40 40 40 40 0 40 

rata 

rata 
63,79 62,70 63,79 67,57 64,87 58,91 60 
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HASIL PENILAIAN SIKLUS I PERTEMUAN KEDUA 

 

No. Aspek Kebahasaan No. Aspek Kebahasaan 

Tulisan Susunan Jumlah Tulisan Susunan Jumlah 

1. 40 35 75 21. 35 35 70 

2. 40 45 85 22. 20 15 35 

3. 40 40 80 23. 25 25 50 

4. 30 35 65 24. 30 25 55 

5. 50 50 100 25. 40 40 80 

6. 40 40 80 26. 50 50 100 

7. 15 10 25 27. 30 30 60 

8. 40 45 85 28. 35 35 70 

9. 10 10 20 29. 30 35 65 

10. 15 15 30 30. 10 15 25 

11. 40 45 85 31. 10 15 25 

12. 10 10 20 32. 35 20 55 

13. 30 30 60 33. 35 20 55 

14. 40 45 85 34. 50 50 100 

15. 35 20 55 35. 20 20 40 

16. 20 20 40 36. 30 30 60 

17. 35 35 70 37. 10 15 25 

18. 40 45 85 

19. 40 45 85 

20. 15 10 25 
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Aspek Non Kebahasaan 

No Kesiapan Antusias Perhatian Semangat Keaktifan Kemudahan Keberanian 

1. 80 80 80 80 80 60 80 

2. 100 100 100 100 100 100 100 

3. 80 80 80 80 80 80 80 

4. 80 80 60 80 80 60 60 

5. 100 100 100 100 100 100 100 

6. 80 80 80 80 80 80 80 

7. 60 40 40 60 40 40 40 

8. 100 100 100 100 100 80 100 

9. 0 0 0 40 0 0 0 

10. 60 60 40 60 60 60 60 

11. 80 80 100 100 100 80 80 

12. 0 0 0 0 0 0 0 

13. 60 60 60 80 80 60 60 

14. 80 80 80 100 100 80 80 

15. 60 60 60 60 60 60 60 

16. 60 60 60 60 60 60 60 

17. 80 80 80 80 80 60 60 

18. 100 80 80 100 80 80 80 

19. 80 80 80 80 80 80 80 

20. 60 40 40 60 40 40 40 

21. 80 80 80 80 80 60 60 

22. 60 60 60 60 60 60 60 

23. 60 60 60 60 60 60 60 

24. 60 60 60 60 60 60 60 

25. 80 80 80 80 80 60 80 
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Aspek Non Kebahasaan 

No Kesiapan Antusias Perhatian Semangat Keaktifan Kemudahan Keberanian 

26. 100 100 100 100 100 100 100 

27. 60 60 60 60 60 60 60 

28. 80 80 80 80 80 60 60 

29. 80 80 60 80 80 60 60 

30. 60 40 40 60 40 40 40 

31. 40 40 40 40 40 40 40 

32. 60 60 60 60 60 60 60 

33. 60 60 60 60 60 60 60 

34. 100 100 100 100 100 100 100 

35. 60 60 60 60 60 60 60 

36. 60 60 60 60 60 60 60 

37. 40 40 0 40 40 0 40 

rata 

rata 
68,65 66,49 64,32 71,36 68,10 61,08 63,79 
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HASIL PENILAIAN SIKLUS II PERTEMUAN PERTAMA 

 

No. Aspek Kebahasaan No. Aspek Kebahasaan 

Tulisan Susunan Jumlah Tulisan Susunan Jumlah 

1. 20 15 35 21. 30 35 65 

2. 50 50 100 22. 30 35 65 

3. 30 25 55 23. 45 40 85 

4. 50 50 100 24. 20 20 40 

5. 50 50 100 25. 35 30 65 

6. 25 25 50 26. 25 20 45 

7. 20 10 30 27. 25 25 50 

8. 40 45 85 28. 10 10 20 

9. 15 10 25 29. 30 35 65 

10. 30 35 65 30. 50 50 100 

11. 35 35 70 31. 20 20 40 

12. 15 10 25 32. 35 35 70 

13. 30 30 60 33. 45 40 85 

14. 50 50 100 34. 45 30 75 

15. 30 20 50 35. 15 15 30 

16. 50 50 100 36. 20 25 45 

17. 20 15 35 37. 20 20 40 

18. 35 30 65 

19. 50 50 100 

20. 10 5 15 
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Aspek Non Kebahasaan 

No Kesiapan Antusias Perhatian Semangat Keaktifan Kemudahan Keberanian 

1. 60 60 60 80 60 60 60 

2. 100 100 100 100 100 100 100 

3. 80 80 80 80 80 80 60 

4. 100 100 100 100 100 100 100 

5. 100 100 100 100 100 100 100 

6. 80 80 80 80 80 80 80 

7. 60 40 60 40 40 40 40 

8. 80 80 80 80 60 80 60 

9. 40 0 40 0 0 40 40 

10. 80 80 80 80 80 80 80 

11. 80 80 80 100 80 80 80 

12. 60 40 60 40 40 40 40 

13. 80 80 80 80 80 80 80 

14. 100 100 100 100 100 100 100 

15. 80 60 80 80 80 60 60 

16. 100 100 100 100 100 100 100 

17. 80 80 80 100 80 80 80 

18. 100 100 100 100 100 100 80 

19. 100 100 100 100 100 100 100 

20. 40 0 0 0 0 0 0 

21. 100 100 100 100 100 100 100 

22. 100 100 100 100 100 100 100 

23. 80 80 80 80 80 80 80 

24. 100 80 80 100 80 100 80 

25. 100 

 
100 100 100 100 100 100 
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Aspek Non Kebahasaan 

No Kesiapan Antusias Perhatian Semangat Keaktifan Kemudahan Keberanian 

26. 100 100 100 100 80 100 80 

27. 100 100 100 100 100 100 80 

28. 40 40 60 40 0 0 40 

29. 100 100 100 100 100 100 100 

30. 100 100 100 100 100 100 100 

31. 60 60 60 60 60 40 40 

32. 80 80 80 80 80 80 80 

33. 80 60 60 80 60 80 60 

34. 60 60 60 80 80 60 40 

35. 80 60 80 80 80 80 60 

36. 100 100 100 100 100 100 80 

37. 80 60 60 60 60 60 60 

rata 

rata 
82,70 76,76 80,55 81,09 77,30 77,83 73,51 
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HASIL PENILAIAN SIKLUS II PERTEMUAN KEDUA 

 

No. Aspek Kebahasaan No. Aspek Kebahasaan 

Tulisan Susunan Jumlah Tulisan Susunan Jumlah 

1. 35 30 65 21. 50 50 100 

2. 50 50 100 22. 50 50 100 

3. 40 40 80 23. 50 50 100 

4. 50 50 100 24. 50 50 100 

5. 50 50 100 25. 50 50 100 

6. 45 40 85 26. 50 50 100 

7. 20 10 30 27. 50 50 100 

8. 40 35 75 28. 15 10 25 

9. 15 10 25 29. 50 50 100 

10. 45 40 85 30. 50 50 100 

11. 45 40 85 31. 25 25 50 

12. 20 15 35 32. 40 40 80 

13. 40 40 80 33. 35 30 65 

14. 50 50 100 34. 50 50 100 

15. 35 35 70 35. 40 30 70 

16. 50 50 100 36. 50 50 100 

17. 50 50 100 37. 30 30 60 

18. 50 50 100 

19. 50 50 100 

20. 10 10 20 
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Aspek Non Kebahasaan 

No Kesiapan Antusias Perhatian Semangat Keaktifan Kemudahan Keberanian 

1. 80 80 80 80 80 80 80 

2. 100 100 100 100 100 100 100 

3. 80 80 80 80 80 80 80 

4. 100 100 100 100 100 100 100 

5. 100 100 100 100 100 100 100 

6. 100 80 100 100 100 80 80 

7. 80 80 60 80 80 80 60 

8. 80 80 80 80 80 80 80 

9. 80 80 40 80 60 60 60 

10. 100 80 80 100 80 80 80 

11. 100 80 80 80 80 80 80 

12. 80 80 60 80 80 80 60 

13. 80 80 80 80 80 80 80 

14. 100 100 100 100 100 100 100 

15. 80 80 80 80 80 80 80 

16. 100 100 100 100 100 100 100 

17. 100 100 100 100 100 100 100 

18. 100 100 100 100 100 100 100 

19. 100 100 100 100 100 100 100 

20. 80 0 0 40 0 0 0 

21. 100 100 100 100 100 100 100 

22. 100 100 100 100 100 100 100 

23. 100 100 100 100 100 100 100 

24. 100 100 100 100 100 100 100 

25. 100 100 100 100 100 100 100 
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Aspek Non Kebahasaan 

No Kesiapan Antusias Perhatian Semangat Keaktifan Kemudahan Keberanian 

26. 100 100 100 100 100 100 100 

27. 100 100 100 100 100 100 100 

28. 80 40 0 60 60 60 40 

29. 100 100 100 100 100 100 100 

30. 100 100 100 100 100 100 100 

31. 80 80 60 80 80 80 60 

32. 80 80 80 80 80 80 80 

33. 80 80 80 80 80 80 80 

34. 100 100 100 100 100 100 100 

35. 80 80 80 80 80 80 80 

36. 100 100 100 100 100 80 80 

37. 80 80 80 80 80 80 80 

rata 

rata 
91,89 87,02 83,79 89,72 87,57 85,40 84,32 
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HASIL ANGKET TERBUKA PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 

COURSE REVIEW HORAY 

DALAM PEMBELAJARAN IMLA’ BAHASA ARAB 

 

1. Apakah kamu suka dengan pelajaran bahasa Arab? 

         Jawaban : Suka pelajaran bahasa Arab, karena bahasa Arab adalah bahasa 

yang digunakan dalam Alquran dan kita sebagai umat islam wajib 

mempelajarinya dan juga dalam bahasa Arab dapat mempelajari kaidah 

kosakata dan penulisannya. 

 

2. Apa yang kamu ketahui tentang Imla‟? 

         Jawaban : Pengetahuan tentang imla‟ adalah talqin yaitu menyampaikan atau 

mendiktekan kepada orang lain dengan suara keras agar pendengar 

memindahkan secara baik dari segi bahasa, tulisan dan mempelajarinya. 

Serta imla‟ melatih konsentrasi, pendengaran dan berpikir karena guru akan 

mendikte dan kita harus memperhatikan dengan seksama. 

 

3. Apakah kamu menyukai kegiatan Imla‟? 

         Jawaban : Suka, karena imla‟ memberikan latihan kepada siswa penulisan 

huruf-huruf dan kalimat-kalimat dengan lebih memperhatikan seksama 

kalimat-kalimat yang banyak terjadi kesalahan dalam penulisan, 

memperbaiki tulisan dan memperjelasnya, melatih beberapa indra yang 

berkaitan dengan imla‟ yaitu telinga, tangan dan mata serta melatih hafalan 

kosakata bahasa Arab untuk dapat menulisnya dengan benar. 

 

4. Menurut kamu, apakah kegiatan imla‟ itu sulit? Apa saja kesulitan yang 

kamu alami dari kegiatan imla‟? 

         Jawaban : Tidak terlalu sulit, dan kesulitan pada saat imla‟ adalah lupa 

dengan tulisannya yang sudah dihafalkan dan terkadang kegiatan imla‟ 

selalu mendadak sehingga kami belum ada persiapan sedikitpun. 
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5. Apakah kamu menyukai pelajaran imla‟ bahasa Arab setelah diterapkan 

dengan model pembelajaran Course Review Horay? 

          Jawaban : Suka, Karena itu merupakan sebuah permainan yang seru dimana 

dibutuhkan kerjasama antara pendengaran, pengucapan dan penulisan serta 

dapat menambah kosakata sehingga dalam menghafalkannya lebih mudah. 

 

6. Bagaimana pendapatmu tentang model pembelajaran Course Review Horay? 

        Jawaban : Sebuah model pembelajaran yang di dalamnya merupakan 

permainan memadukan komposisi yang pas antara otak dan pendengaran 

kemudian dianalisis lewat tulisan serta mengasyikkan dan bagus untuk 

menghidupkan suasana dan membuang rasa jenuh. 
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TABEL HASIL ANGKET TERTUTUP PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN COURSE REVIEW HORAY 

DALAM PEMBELAJARAN IMLA’ BAHASA ARAB 

 

Nilai 

Kualitas 

Jawaban 

Jabaran 

Skor 

Prosentase 

(%) 

Jumlah 

Subjek 

Skor Jawaban Pernyataan No. 

74,46 

300 8,11 3 100 Sangat suka sekali Tanggapan siswa terhadap 

pelajaran bahasa Arab 

1. 

425 13,51 5 85 Sangat suka 

2030 78,38 29 70 Suka 

0 0 0 55 Tidak suka 

0 0 0 40 Sangat tidak suka 
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Nilai 

Kualitas 

Jawaban 

Jabaran 

Skor 

Prosentase 

(%) 

Jumlah 

Subjek 

Skor Jawaban Pernyataan No. 

 

 

78,11 

 

 

600 16,22 6 100 Sangat suka sekali Tanggapan siswa terhadap 

kegiatan imla‟ 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

765 24,32 9 85 Sangat suka 

1470 56,76 21 70 Suka 

55 2,70 1 55 Tidak suka 

0 0 0 40 Sangat tidak suka 

74,87 

700 18,91 7 100 Sangat tahu sekali Pengetahuan siswa tentang 

model pembelajaran CRH 

3. 

85 2,70 1 85 Sangat tahu 

1820 70,28 26 70 Tahu 

165 8,11 3 55 Tidak tahu 

0 0 0 40 Sangat tidak tahu 
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Nilai 

Kualitas 

Jawaban 

Jabaran 

Skor 

Prosentase 

(%) 

Jumlah 

Subjek 
Skor Jawaban Pernyataan No. 

81,36 

800 21,62 8 100 Sangat suka sekali Tanggapan siswa tentang 

kegiatan imla‟ setelah 

diterapkan model 

pembelajaran CRH 

4. 

1020 32,43 12 85 Sangat suka 

1190 45,95 17 70 Suka 

0 0 0 55 Tidak suka 

0 0 0 40 
Sangat tidak suka 

61,49 

100 2,70 1 100 
Sangat sulit sekali Kesulitan siswa melakukan 

kegiatan imla‟ sebelum 

diterapkan model 

pembelajaran CRH 

5. 

0 0 0 85 Sangat sulit 

1050 40,54 15 70 Sulit 

1045 51,36 19 55 Tidak sulit 

80 5,40 2 40 Sangat tidak sulit 
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Nilai 

Kualitas 

Jawaban 

Jabaran 

Skor 

Prosentase 

(%) 

Jumlah 

Subjek 

Skor Jawaban Pernyataan No. 

79,72 

900 24,32 9 100 Sangat suka sekali Tanggapan siswa tentang 

model pembelajaran CRH 

6. 

765 24,32 9 85 Sangat suka 

1120 43,25 16 70 Suka 

165 8,11 3 55 Tidak suka 

0 0 0 40 Sangat tidak suka 
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DAFTAR SUBJEK PENELITIAN  

KELAS X-12 MAN 1 MAGELANG TAHUN AJARAN 2013/2014 

 

No Nama Siswa NIS Kode Siswa L/P 

1 Adi Prasetyo Aji 06528 L1 L 

2 Aeni Alfi Maghfiroh 06537 L2 P 

3 Afton Maula Albar 06542 L3 L 

4 Atina Mustafidah 06616 L4 P 

5 Dermawan Prasetyo 06657 L5 L 

6 Destar Solikul Huda 06659 L6 L 

7 Dhandy Suryanto 06567 L7 L 

8 Diah Ayu Asri A. L. 06333 L8 P 

9 Efa Nurul Septana 06669 L9 P 

10 Efan Kurniawan 06697 L10 L 

11 Fadhila Turohmah 06723 L11 P 

12 Faishal Ardiyanto 06725 L12 L 

13 Hesti Arini Agustina 06791 L13 P 

14 Ika Hidayatul Afifah 06802 L14 P 

15 Ika Khoirotul A‟yun 06803 L15 P 

16 M. Lutfanudin 06889 L16 L 

17 M. Muzaki 06893 L17 L 

18 Mahya Ajib Siregar 06909 L18 L 
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No Nama Siswa NIS Kode Siswa L/P 

19 Martiana Laeli Nugraheni 06916 L19 P 

20 Mat Ngaluwi 06919 L20 L 

21 Muhammad Abdur Rosidi 06938 L21 L 

22 Muntiah Palupi 06945 L22 P 

23 Nikmatur Rohmah 06959 L23 P 

24 Nur Hidayati 06982 L24 P 

25 Nur Indah Kusuma 06983 L25 P 

26 Nur wahyu Yuliyanti 06987 L26 P 

27 Nuraini Fitriani 06989 L27 P 

28 Nurika Rizki Amalia 06990 L28 P 

29 Nurlaeli Eka Rahmawati 06991 L29 P 

30 Piping Haryanti 06998 L30 P 

31 Prasetya 07001 L31 L 

32 Ranti Pangestuningsih 07020 L32 P 

33 Rojikhan Nuril Anwar 07052 L33 L 

34 Siti Rofiqoh 07094 L34 P 

35 Solikah 07097 L35 P 

36 Tri Wahyu Wulan Sari 07115 L36 P 

37 Urip Atik Yuliarti 07126 L37 P 
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TABEL HASIL OBSERVASI PERILAKU SISWA PERTEMUAN PERTAMA PADA SIKLUS I 

No Aspek  yang diamati 

Jabaran Skor Jawaban Kelas 

Pada Bobot Skor 
Jabaran Bobot Skor Jawaban Kelas 

Nilai Kualitas 

Jawaban 

dalam 

Rentang 0-100  

 يًتاز

100 

 ج ج

80 

 جيذ

60 

 يقبول

40 

 يردود

0 

1 
Kesiapan siswa mengikuti 

pembelajaran. 
4 10 16 5 2 400 800 960 200 0 63,79 

2 
Antusias siswa mengikuti 

pembelajaran 
3 12 15 4 3 300 960 900 160 0  62,70 

3 
Perhatian siswa dalam 

pembelajaran 
5 8 17 5 2 500 640 1020 200 0 63,79 

4 
Semangat siswa dalam 

pembelajaran 
7 9 14 6 1 700 720 840 240 0 67,57 

5 
Keaktifan siswa dalam 

pembelajaran  
6 11 10 8 2 600 880 600 320 0 64,87 

6 
Kemudahan siswa dari materi 

yang diberikan 
3 5 22 4 3 300 400 1320 160 0 58,91 

7 
Keberanian siswa dalam 

pembelajaran bahasa Arab 
3 7 18 7 2 300 560 1080 280 0 60 
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TABEL HASIL OBSERVASI PERILAKU SISWA PERTEMUAN KEDUA PADA SIKLUS I 

No Aspek  yang diamati 

Jabaran Skor Jawaban Kelas 

Pada Bobot Skor 
Jabaran Bobot Skor Jawaban Kelas 

Nilai Kualitas 

Jawaban 

dalam 

Rentang 0-100  

 يًتاز

100 

 ج ج

80 

 جيذ

60 

 يقبول

40 

 يردود

0 

1 
Kesiapan siswa mengikuti 

pembelajaran. 
6 12 15 2 2 600 960 900 80 0 68,65 

2 
Antusias siswa mengikuti 

pembelajaran 
5 13 12 5 2 500 1040 720 200 0 66,49 

3 
Perhatian siswa dalam 

pembelajaran 
6 10 13 5 3 600 800 780 200 0 64,32 

4 
Semangat siswa dalam 

pembelajaran 
8 11 14 3 1 800 880 840 120 0 71,36 

5 
Keaktifan siswa dalam 

pembelajaran  
7 12 11 5 2 700 960 660 200 0 68,10 

6 
Kemudahan siswa dari materi 

yang diberikan 
4 7 19 4 3 400 560 1140 160 0 61,08 

7 
Keberanian siswa dalam 

pembelajaran bahasa Arab 
5 8 17 5 2 500 640 1020 200 0 63,79 
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TABEL HASIL OBSERVASI PERILAKU SISWA PERTEMUAN PERTAMA PADA SIKLUS II 

No Aspek  yang diamati 

Jabaran Skor Jawaban Kelas 

Pada Bobot Skor 
Jabaran Bobot Skor Jawaban Kelas 

Nilai Kualitas 

Jawaban 

dalam 

Rentang 0-100  

 يًتاز

100 

 ج ج

80 

 جيذ

60 

 يقبول

40 

 يردود

0 

1 
Kesiapan siswa mengikuti 

pembelajaran. 
16 13 5 3 0 1600 1040 300 120 0 82,70 

2 
Antusias siswa mengikuti 

pembelajaran 
15 10 7 3 2 1500 800 420 120 0 76,76 

3 
Perhatian siswa dalam 

pembelajaran 
15 12 8 1 1 1500 960 480 40 0 80,55 

4 
Semangat siswa dalam 

pembelajaran 
18 12 2 3 2 1800 960 120 120 0 81,09 

5 
Keaktifan siswa dalam 

pembelajaran  
14 13 5 3 2 1400 1040 300 120 0 77,30 

6 
Kemudahan siswa dari materi 

yang diberikan 
16 11 4 4 2 1600 880 240 160 0 77,83 

7 
Keberanian siswa dalam 

pembelajaran bahasa Arab 
11 12 7 6 1 1100 960 420 240 0 73,51 
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TABEL HASIL OBSERVASI PERILAKU SISWA PERTEMUAN KEDUA PADA SIKLUS II 

No Aspek  yang diamati 

Jabaran Skor Jawaban Kelas 

Pada Bobot Skor 
Jabaran Bobot Skor Jawaban Kelas 

Nilai Kualitas 

Jawaban 

dalam 

Rentang 0-100  

 يًتاز

100 

 ج ج

80 

 جيذ

60 

 يقبول

40 

 يردود

0 

1 
Kesiapan siswa mengikuti 

pembelajaran. 
22 15 0 0 0 2200 1200 0 0 0 91,89 

2 
Antusias siswa mengikuti 

pembelajaran 
19 16 0 1 1 1900 1280 0 40 0 87,02 

3 
Perhatian siswa dalam 

pembelajaran 
20 11 3 1 2 2000 880 180 40 0 83,79 

4 
Semangat siswa dalam 

pembelajaran 
21 14 1 1 0 2100 1120 60 40 0 89,72 

5 
Keaktifan siswa dalam 

pembelajaran  
20 14 2 0 1 2000 1120 120 0 0 87,57 

6 
Kemudahan siswa dari materi 

yang diberikan 
18 15 2 1 1 1800 1200 120 40 0 85,40 

7 
Keberanian siswa dalam 

pembelajaran bahasa Arab 
18 13 4 1 1 1800 1040 240 40 0 84,32 
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DAFTAR HASIL WAWANCARA OBSERVER MAN 1 MAGELANG 

No 
Pedoman 

Wawancara 

Jawaban Pihak Sekolah 

Kepala Sekolah (I), Wakil Kepala Kurikulum (II), Guru Bahasa Arab (III) 

1 Pengetahuan tentang 

model pembelajaran 

Course Review Horay 

1. Responden I 

Course Review Horay merupakan sebuah model pembelajaran dimana siswa membuat tabel yang terdiri atas sembilan kotak 

untuk nantinya mengisi jawaban 

2. Responden II 

Sebuah model pembelajaran untuk membantu para siswa meningkatkan kreativitasnya. 

3. Responden III 

Sebuah model pembelajaran yang terdiri atas 9/16/25 kotak dan siswa menuliskan jawaban imla‟ pada kotak yang    tersedia 

dimana setiap jawaban yang benar mengharuskan siswa untuk berteriak horay sebagai yel-yel  penyemangat. 

2 Tanggapan mengenai 

penerapan model 

pembelajaran Course 

Review Horay 

1.  Responden I 

Model pembelajaran ini sangat bagus untuk diterapkan kepada siswa yang baru mulai belajar bahasa Arab. 

2. Responden II 

Diharapkan para siswa dapat meningkatkan pemahaman dan kreativitas. 

3. Responden III 

    Siswa dapat lebih berkonsentrasi dan tertarik dengan pembelajaran bahasa Arab, dalam permainan ini diharapkan siswa 

lebih semangat belajar dan yel-yel dalam permainan ini sebagai penyemangat siswa. 

3 Tanggapan tentang 

model pembelajaran 

Course Review Horay 

setelah diterapkan pada 

kegiatan imla‟ 

1. Responden I 

Kegiatan imla‟ menjadi lebih menarik dan menyenangkan. 

2. Responden II 

Siswa merasa terbantu dengan model pembelajaran ini. 

3. Responden III 

Kemampuan kerjasama siswa meningkat serta umpan balik dapat tercipta dengan baik serta menambah kosakata baru. 
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No 
Pedoman 

Wawancara 

Jawaban Pihak Sekolah 

Kepala Sekolah (I), Wakil Kepala Kurikulum (II), Guru Bahasa Arab (III) 

4 Tanggapan mengenai 

tingkat keberhasilan 

kegiatan imla‟ setelah 

diterapkan dengan 

model pembelajaran 

Course Review Horay 

1. Responden I 

Tingkat keberhasilan 80% dan itu semua bergantung para siswa untuk belajar atau tidak. 

2. Responden II 

Tingkat keberhasilan 85% dengan sebagian besar siswa mulai menyukai kegiatan ini. 

3. Responden III 

Tingkat keberhasilan 75%-80%, bergantung kemauan siswa untuk belajar dan mahir juga harus ada pengulangan untuk 

menambah kemampuan siswa sehingga kreativitas dan kemampuan guru dapat berjalan.  

5 

 

 

 

Kesulitan kegiatan 

imla‟ dari pihak guru 

dan siswa 

 

 

1. Responden I 

Sejauh ini hanya siswa yang berasal dari SMP yang belum memahami kegiatan imla‟. 

2. Responden II 

Dari pihak guru kesulitan untuk memahamkan siswanya sedangkan dari pihak siswa kesulitan untuk mengikuti 

pembelajaran dari guru. 

3. Responden III 

Kalau tidak memahami kaidah dapat menimbulkan kesalahan dalam penulisan. Kalau dapat memahami imla‟ lebih mudah 

kalau tidak paham akan sulit sekali. Latar belakang siswa dan kemauan siswa dalam belajar merupakan faktor penting 

apakah imla‟ itu sulit atau tidak. 

6 Pengaruh 

kekurangvariatifan 

model pembelajaran 

pada kegiatan imla‟ 

1. Responden I 

Semua model pembelajaran yang ada sebenarnya sangat bagus dan hanya perlu dikembangkan untuk memahamkan siswa. 

2. Responden II 

Model pembelajaran sudah variatif hanya perlu sedikit kreativitas dari guru untuk membuat model pembelajaran tersebut 

menjadi menarik untuk para siswa. 
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3. Responden III 

Bahan ajar masih berubah-ubah yang menjadi persoalan tanpa membandingkan dari Negara lain dan latar belakang sekolah 

siswa 

7 Tanggapan mengenai 

kecenderungan 

pembelajaran imla‟ 

terhadap kemahiran 

bahasa Arab 

1. Responden I 

Imla‟ lebih cocok ke kemahiran menulis. 

2. Responden II 

Karena imla‟ membantu para siswa untuk menulis dengan baik dan benar maka lebih tepat masuk ke kemahiran menulis. 

3. Responden III 

Imla‟ cenderung ke kitabah (kemahiran menulis), dan penulisan imla‟ di kelas X langsung dari kalimat dan bukan kata. 
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DAFTAR HASIL WAWANCARA SISWA 

No Pedoman Wawancara 

Jawaban Siswa 

Tertinggi (Kemampuan) Terendah (Kemampuan) 

1 Tanggapan siswa 

terhadap pelajaran 

bahasa Arab 

1. Responden I 

Sangat menyukai bahasa Arab karena pelajaran favorit sejak 

duduk di bangku MI, menurut saya belajar bahasa Arab 

bagaikan mendaki gunung atau tebing yang sangat tinggi 

yang penuh dengan rintangan amat sangat tajam. Apabila 

salah memilih jalan kita akan jatuh. Sama halnya dengan 

bahasa Arab kita perlu kesabaran, daya ingat yang tinggi dan 

ketelitian yang sangat ekstra. 

1. Responden I 

Saya menyukai pelajaran bahasa Arab. 

2. Responden II 

Saya sangat menyukai pelajaran bahasa Arab. 

 

2. Responden II 

Suka, karena bahasa Arab merupakan cara agar bisa untuk 

berbahasa asing, mengaji dll. 

3. Responden III 

Suka, karena dulu waktu saya MI nilai bahasa Arab saya 

selalu bagus dan itu memotivasi saya untuk selalu menyukai 

pelajaran bahasa Arab. 

3. Responden III 

Suka, karena dalam pelajaran bahasa Arab saya bisa 

mempelajari kosakata. 
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No Pedoman Wawancara 

Jawaban Siswa 

Tertinggi (Kemampuan) Terendah (Kemampuan) 

2 Pengetahuan siswa 

tentang imla‟ 

1. Responden I 

Talqin yaitu menyampaikan atau mendiktekan kepada orang 

lain dengan suara keras agar dia (pendengar) memindahkan 

secara baik dari segi bahasa, tulisan, dan mempelajarinya 

(dasar yang penting dalam mengungkapkan bahasa lewat 

tulisan). 

1. Responden I 

Pembelajaran dengan cara didikte oleh guru yang 

bersangkutan. 

2. Responden II 

Imla‟ adalah metode pembelajaran yang lebih 

mengutamakan pendengaran dan kemampuan menguasai 

sebuah kata baik tulisan maupun artinya. Dimana guru 

mengucapkan kosakata terkait materi yang sudah diajarkan, 

lalu siswa menulisnya dengan benar dan sesuai.   

2. Responden II 

Metode pembelajaran dengan cara didikte dengan bahasa 

Arab, metode tersebut agak sulit tetapi mengasyikkan. 

3. Responden III 

Imla‟ adalah pendeskripsian bahasa Arab dengan lisan 

kemudian pendengar menulis dengan bahasa Arab dan huruf 

Arab dengan benar, biasanya yang diucapkan secara satu per 

satu sebuah kosakata atau susunan idhofah dan seterusnya 

dan guru mengulang sebanyak maksimal tiga kali setiap 

kosakata yang akan diimla‟kan 

 

 

3. Responden III 

Imla‟ yaitu belajar melatih pendengaran dan berpikir karena 

guru akan menyampaikannya dengan cara mendikte. 
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No Pedoman Wawancara 

Jawaban Siswa 

Tertinggi (Kemampuan) Terendah (Kemampuan) 

3 Tanggapan siswa tentang 

kegiatan imla‟ 

1. Responden I 

Suka terhadap kegiatan imla‟ karena imla‟ memberikan 

latihan kepada siswa penulisan huruf-huruf dan kalimat-

kalimat dengan lebih memperhatikan seksama kalimat-

kalimat yang banyak terjadi kesalahan dalam penulisan, 

memperbaiki tulisan dan memperjelasnya, melatih beberapa 

indra yang berkaitan dengan imla‟ yaitu telinga, tangan dan 

mata. 

1. Responden I 

Suka, karena bisa mengetes kemampuan dan melatih 

konsentrasi. 

2. Responden II 

Saya menyukai kegiatan imla‟ karena dengan pembelajaran 

cukup memudahkan dalam memahami kosakata baru yang 

telah diajarkan, sehingga diharapkan bisa hafal. Memang 

awalnya kalau belum terbiasa akan susah, tetapi lama-

kelamaan menjadi mudah.   

2. Responden II 

Cukup suka, karena metode penyampaian dengan cara didikte 

dan peserta menulis apa yang didengarkan. 

3. Responden III 

Saya suka karena kegiatan imla‟ ini dapat mengasah otak 

dan kemampuan mengingat kemudian juga mengasah 

pendengaran pelafalan bahasa Arab. 

 

 

 

3. Responden III 

Suka, karena bisa melatih pendengaran dan pikiran. 
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No Pedoman Wawancara 

Jawaban Siswa 

Tertinggi (Kemampuan) Terendah (Kemampuan) 

4 Kesulitan yang dialami 

siswa dalam kegiatan 

imla‟ 

1. Responden I 

Menurut saya kegiatan imla‟ tidak sulit. 

1. Responden I 

Cukup sulit, karena saya belum tahu tata cara peraturan 

menggandeng huruf alqur‟an. 

2. Responden II 

Tidak mengalami kesulitan yang berarti. 

2. Responden II 

Cara merangkai huruf dan kata perkata yang sulit dipahami. 

3. Responden III 

Kegiatan imla‟ tidak sulit. 

3. Responden III 

Agak sulit, karena dengan alasan cara menggabung huruf-

hurufnya. 

5 Tanggapan siswa tentang 

kegiatan imla‟ setelah 

diterapkan dengan model 

pembelajaran Course 

Review Horay 

1. Responden I 

Saya sangat suka karena itu merupakan sebuah permainan 

yang seru dimana dibutuhkan kerjasama antara 

pendengaran, pengucapan dan penulisan. 

1. Responden I 

Suka, karena bisa melatih penulisan yang teratur dan 

membuat tulisan rapi. 

2. Responden II 

Saya menyukai kegiatan imla‟ setelah diterapkan dengan 

model pembelajaran Course Review Horay. 

2. Responden II 

Suka, karena sangat mengasyikkan dan memacu kerja otak. 

3. Responden III 

Saya suka karena lebih menyenangkan. 

3. Responden III 

Suka, karena kita bisa mengetahui cara pembelajaran dengan 

mudah. 
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No Pedoman Wawancara 

Jawaban Siswa 

Tertinggi (Kemampuan) Terendah (Kemampuan) 

6 Tanggapan siswa 

terhadap model 

pembelajaran Course 

Review Horay 

1. Responden I 

Sebuah model pembelajaran yang didalamnya merupakan 

permainan memadukan komposisi yang pas antara otak dan 

pendengaran kemudian dianalisis lewat tulisan. 

Mengasyikkan bisa menghidupkan suasana dan dilempar 

jauh-jauh rasa jenuh. 

1. Responden I 

Menurut saya model pembelajaran yang cukup bagus. 

2. Responden II 

Bagus, karena dapat melatih ingatan dan memahami suatu 

kata yang berbentuk tulisan apakah menuliskan disambung, 

dipanjangkan, dll. 

2. Responden II 

Bagus, karena dapat melatih ingatan dan memahami suatu 

kata yang berbentuk tulisan baik dirangkai dan dipanjangkan. 

3. Responden III 

Menurut saya itu dapat menjadikan semangat belajar 

menjadi bertambah karena lebih mengasyikkan. 

3. Responden III 

Pendapat saya suka-suka saja karena kita bisa mengetahui 

model pembelajaran Course Review Horay. 
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JURNAL MENGAJAR GURU/ PENELITI SEMESTER GASAL KELAS X-12  MAN 1 MAGELANG  

TAHUN AJARAN 2013/2014 

 

Magelang, Oktober 2013 

Peneliti, 

 

Augusta Fachrur Akbar

No Hari/Tanggal Mapel Jam 

Ke 
Kelas Pokok Kegiatan / Sub Pokok Kegiatan 

Absensi 

S I A 

1. 
Rabu, 

11-09-2013 

Bahasa 

Arab 
3 X-12 

 
- - - 

   
4 

  
- - - 

2. 
Rabu, 

18-09-2013 

Bahasa 

Arab 
3 X-12 

 
- - - 

   
4 

  
- - - 

3. 
Rabu, 

25-09-2013 

Bahasa 

Arab 
3 X-12 

 
- - - 

   
4 

  
- - - 

4. 
Rabu, 

02-10-2013 

Bahasa 

Arab 
3 X-12 

 
- - - 

   
4 

  
- - - 
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DAFTAR PRESENSI SUBJEK PENELITIAN 

Waktu Penelitian   : Rabu, 11 September 2013 

No. NIS Nama Siswa Kode Siswa Jam ke 3-4 

1 06528 Adi Prasetyo Aji L 1 √ 

2 06537 Aeni Alfi Maghfiroh L 2 √ 

3 06542 Afton Maula Albar L 3 √ 

4 06616 Atina Mustafidah L 4 √ 

5 06657 Dermawan Prasetyo L 5 √ 

6 06659 Destar Solikul Huda L 6 √ 

7 06567 Dhandy Suryanto L 7 √ 

8 06333 Diah Ayu Asri A. L. L 8 √ 

9 06669 Efa Nurul Septana L 9 √ 

10 06697 Efan Kurniawan L 10 √ 

11 06723 Fadhila Turohmah L 11 √ 

12 06725 Faishal Ardiyanto L 12 √ 

13 06791 Hesti Arini Agustina L 13 √ 

14 06802 Ika Hidayatul Afifah L 14 √ 

15 06803 Ika Khoirotul A‟yun L 15 √ 

16 06889 M. Lutfanudin L 16 √ 

17 06893 M. Muzaki L 17 √ 

18 06909 Mahya Ajib Siregar L 18 √ 

19 06916 Martiana Laeli Nugraheni L 19 √ 

20 06919 Mat Ngaluwi L 20 √ 

21 06938 Muhammad Abdur Rosidi L 21 √ 

22 06945 Muntiah Palupi L 22 √ 

23 06959 Nikmatur Rohmah L 23 √ 

24 06982 Nur Hidayati L 24 √ 

25 06983 Nur Indah Kusuma L 25 √ 

26 06987 Nur wahyu Yuliyanti L 26 √ 

27 06989 Nuraini Fitriani L 27 √ 
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28 06990 Nurika Rizki Amalia L 28 √ 

29 06991 Nurlaeli Eka Rahmawati L 29 √ 

30 06998 Piping Haryanti L 30 √ 

31 07001 Prasetya L 31 √ 

32 07020 Ranti Pangestuningsih L 32 √ 

33 07052 Rojikhan Nuril Anwar L 33 √ 

34 07094 Siti Rofiqoh L 34 √ 

35 07097 Solikah L 35 √ 

36 07115 Tri Wahyu Wulan Sari L 36 √ 

37 07126 Urip Atik Yuliarti L 37 √ 

 

 

Waktu Penelitian   : Rabu, 18 September 2013 

No. NIS Nama Siswa Kode Siswa Jam ke 3-4 

1 06528 Adi Prasetyo Aji L 1 √ 

2 06537 Aeni Alfi Maghfiroh L 2 √ 

3 06542 Afton Maula Albar L 3 √ 

4 06616 Atina Mustafidah L 4 √ 

5 06657 Dermawan Prasetyo L 5 √ 

6 06659 Destar Solikul Huda L 6 √ 

7 06567 Dhandy Suryanto L 7 √ 

8 06333 Diah Ayu Asri A. L. L 8 √ 

9 06669 Efa Nurul Septana L 9 √ 

10 06697 Efan Kurniawan L 10 √ 

11 06723 Fadhila Turohmah L 11 √ 

12 06725 Faishal Ardiyanto L 12 √ 

13 06791 Hesti Arini Agustina L 13 √ 

14 06802 Ika Hidayatul Afifah L 14 √ 

15 06803 Ika Khoirotul A‟yun L 15 √ 

16 06889 M. Lutfanudin L 16 √ 
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17 06893 M. Muzaki L 17 √ 

18 06909 Mahya Ajib Siregar L 18 √ 

19 06916 Martiana Laeli Nugraheni L 19 √ 

20 06919 Mat Ngaluwi L 20 √ 

21 06938 Muhammad Abdur Rosidi L 21 √ 

22 06945 Muntiah Palupi L 22 √ 

23 06959 Nikmatur Rohmah L 23 √ 

24 06982 Nur Hidayati L 24 √ 

25 06983 Nur Indah Kusuma L 25 √ 

26 06987 Nur wahyu Yuliyanti L 26 √ 

27 06989 Nuraini Fitriani L 27 √ 

28 06990 Nurika Rizki Amalia L 28 √ 

29 06991 Nurlaeli Eka Rahmawati L 29 √ 

30 06998 Piping Haryanti L 30 √ 

31 07001 Prasetya L 31 √ 

32 07020 Ranti Pangestuningsih L 32 √ 

33 07052 Rojikhan Nuril Anwar L 33 √ 

34 07094 Siti Rofiqoh L 34 √ 

35 07097 Solikah L 35 √ 

36 07115 Tri Wahyu Wulan Sari L 36 √ 

37 07126 Urip Atik Yuliarti L 37 √ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



195 
 

 
 

Waktu Penelitian   : Rabu, 25 September 2013 

No. NIS Nama Siswa Kode Siswa Jam ke 3-4 

1 06528 Adi Prasetyo Aji L 1 √ 

2 06537 Aeni Alfi Maghfiroh L 2 √ 

3 06542 Afton Maula Albar L 3 √ 

4 06616 Atina Mustafidah L 4 √ 

5 06657 Dermawan Prasetyo L 5 √ 

6 06659 Destar Solikul Huda L 6 √ 

7 06567 Dhandy Suryanto L 7 √ 

8 06333 Diah Ayu Asri A. L. L 8 √ 

9 06669 Efa Nurul Septana L 9 √ 

10 06697 Efan Kurniawan L 10 √ 

11 06723 Fadhila Turohmah L 11 √ 

12 06725 Faishal Ardiyanto L 12 √ 

13 06791 Hesti Arini Agustina L 13 √ 

14 06802 Ika Hidayatul Afifah L 14 √ 

15 06803 Ika Khoirotul A‟yun L 15 √ 

16 06889 M. Lutfanudin L 16 √ 

17 06893 M. Muzaki L 17 √ 

18 06909 Mahya Ajib Siregar L 18 √ 

19 06916 Martiana Laeli Nugraheni L 19 √ 

20 06919 Mat Ngaluwi L 20 √ 

21 06938 Muhammad Abdur Rosidi L 21 √ 

22 06945 Muntiah Palupi L 22 √ 

23 06959 Nikmatur Rohmah L 23 √ 

24 06982 Nur Hidayati L 24 √ 

25 06983 Nur Indah Kusuma L 25 √ 

26 06987 Nur wahyu Yuliyanti L 26 √ 

27 06989 Nuraini Fitriani L 27 √ 

28 06990 Nurika Rizki Amalia L 28 √ 
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29 06991 Nurlaeli Eka Rahmawati L 29 √ 

30 06998 Piping Haryanti L 30 √ 

31 07001 Prasetya L 31 √ 

32 07020 Ranti Pangestuningsih L 32 √ 

33 07052 Rojikhan Nuril Anwar L 33 √ 

34 07094 Siti Rofiqoh L 34 √ 

35 07097 Solikah L 35 √ 

36 07115 Tri Wahyu Wulan Sari L 36 √ 

37 07126 Urip Atik Yuliarti L 37 √ 

 

Waktu Penelitian   : Rabu, 02 Oktober 2013 

No. NIS Nama Siswa Kode Siswa Jam ke 3-4 

1 06528 Adi Prasetyo Aji L 1 √ 

2 06537 Aeni Alfi Maghfiroh L 2 √ 

3 06542 Afton Maula Albar L 3 √ 

4 06616 Atina Mustafidah L 4 √ 

5 06657 Dermawan Prasetyo L 5 √ 

6 06659 Destar Solikul Huda L 6 √ 

7 06567 Dhandy Suryanto L 7 √ 

8 06333 Diah Ayu Asri A. L. L 8 √ 

9 06669 Efa Nurul Septana L 9 √ 

10 06697 Efan Kurniawan L 10 √ 

11 06723 Fadhila Turohmah L 11 √ 

12 06725 Faishal Ardiyanto L 12 √ 

13 06791 Hesti Arini Agustina L 13 √ 

14 06802 Ika Hidayatul Afifah L 14 √ 

15 06803 Ika Khoirotul A‟yun L 15 √ 

16 06889 M. Lutfanudin L 16 √ 

17 06893 M. Muzaki L 17 √ 

18 06909 Mahya Ajib Siregar L 18 √ 
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19 06916 Martiana Laeli Nugraheni L 19 √ 

20 06919 Mat Ngaluwi L 20 √ 

21 06938 Muhammad Abdur Rosidi L 21 √ 

22 06945 Muntiah Palupi L 22 √ 

23 06959 Nikmatur Rohmah L 23 √ 

24 06982 Nur Hidayati L 24 √ 

25 06983 Nur Indah Kusuma L 25 √ 

26 06987 Nur wahyu Yuliyanti L 26 √ 

27 06989 Nuraini Fitriani L 27 √ 

28 06990 Nurika Rizki Amalia L 28 √ 

29 06991 Nurlaeli Eka Rahmawati L 29 √ 

30 06998 Piping Haryanti L 30 √ 

31 07001 Prasetya L 31 √ 

32 07020 Ranti Pangestuningsih L 32 √ 

33 07052 Rojikhan Nuril Anwar L 33 √ 

34 07094 Siti Rofiqoh L 34 √ 

35 07097 Solikah L 35 √ 

36 07115 Tri Wahyu Wulan Sari L 36 √ 

37 07126 Urip Atik Yuliarti L 37 √ 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 

A. Identitas Sekolah 

Nama Sekolah  : Madrasah Aliyah Negeri 1 Magelang 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/semester : X/ Gasal 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit  

 

B. Standar Kompetensi 

Menulis (  كتابت ) 

Mengungkapkan informasi secara tertulis berbentuk paparan atau dialog 

tentang  انتعارف  yang berstruktur kalimat اننكرة و انًعرفت.  

 

C. Kompetensi Dasar 

 Menulis kata, frasa, dan kalimat dengan, ejaan dan tanda baca yang tepat 

tentang انتعارف dengan subtema انبياناث انشخصيّت yang berstruktur kalimat 

dasar اننكرة و انًعرفت. 

 Mengungkapkan gagasan atau pendapat secara tertulis dalam kalimat 

dengan menggunakan kata, frasa dan struktur yang benar tentang انتعارف 

dengan subtema  انبياناث انشخصيّت yang berstruktur kalimat dasar  اننكرة و انًعرفت

. 

D. Indikator 

 Siswa mendengarkan dan menirukan guru membaca teks qiro‟ah 

tentang  yang berstruktur kalimat انبياناث انشخصيّت  dengan subtema  انتعارف

dasar  اننكرة و انًعرفت.  

 Melakukan imla‟ terkait mufrodat-mufrodat yang ada di dialog tersebut 

 Mengisi kartu identitas yang disediakan.  

 Membuat kalimat dengan menggunakan mufrodat yang di programkan. 

 Mendeskripsikan diri sendiri berdasarkan kartu identitas yang sudah diisi. 
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 Siswa menunjukkan nilai-nilai moral yang berlaku dalam mayarakat berupa 

perilaku religius, jujur, mandiri, disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan 

gemar menulis. 

 

E. Tujuan Pembelajaran 

 Setelah proses pembelajaran diharapkan siswa mampu mengisi kartu 

identitas yang disediakan.  

 Siswa mampu menulis mufrodat dan membuat kalimat dengan 

menggunakan mufrodat yang diprogramkan. 

 Siswa mampu mendeskripsikan diri sendiri berdasarkan kartu identitas yang 

sudah diisi.  

 Siswa mampu mengaplikasikan nilai-nilai moral yang berlaku dalam 

mayarakat berupa perilaku religius, jujur, mandiri, disiplin, tanggung jawab, 

toleransi, dan gemar menulis. 

  

F. Materi Pembelajaran 

 َشْخِصيَّةٌ  ِبطَاَقةٌ 

 أَنَا َأْْحَد َساِِل ُعْثَمان.

بِ أَنَا  ِىَي  .٤ وُُكْوِميَّةِ الُْ  ْساَلِميَّةِ اْلِ  الثَّاَنوِيَّةِ  ْدَرَسةِ مَ الْ الصَِّف ْاأَلوَِّل ِمَن  طَاِلٌب ِمْن ُطالَّ

 ََنُْوَذِجيٌَّة.  ْدَرَسةٌ مَ 

َواُن َو  بَ ْيِِتْ بَِعْيٌد قَِلْياًل َعِن  ،ةيَّ بِ وْ ن ُ ا الَ تَ رْ اكَ جَ  ٤٨: َشارِع ِشْيُبوتَات رَايَا َرْقم ْدَرَسةمَ الْ ُعن ْ

َواُن البَ ْيت )ْدَرَسةمَ الْ   َكَبايُ ْورَان اَلَما.   ٤٤رَْقم  (Gg. Pedati Rt. 06/Rw.02. ُعن ْ
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رُ  ْدَرَسةمَ ِمْن  الصَِّف ْاأَلوَّلِ  ِمْن طَالَِبةٍ  اتٌ طَالِبِىَي  ىِذِه فَاِطَمة ُسواَلْسََتِي. وَ  ةِ  ) َخي ْ  األُمَّ

. فَاِطَمة أَبُ ْوَىا ِمْن جانْ ريَ سَ  ٤٤ِف َشارِع ِتريْتَايَاَس َرْقم  ْدَرَسةمَ الْ . َو الثَّاَنوِيَّة اِلْساَلِميَّة (

َواُن فَاِطَمة ) َشارِع ِتريْتَايَاَس َرْقٌم  َها ِمْن بَانْ ََت. َو ُعن ْ ة، َو أُمُّ  (.  جانْ ريَ سَ  ٥٦َموُكَّ

 
 

G. Pendekatan dan Metode Pembelajaran   

1. Pendekatan yang digunakan : Pendekatan Kontekstual 

2. Metode yang diterapkan  : Metode Komunikatif 

 

H. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (5 menit) 

 Mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam dan membaca 

basmalah bersama-sama (religius). 

 Mengamati dan mengarahkan sikap siswa agar siap memulai pelajaran 

(disiplin). 

 Guru memeriksa kehadiran siswa (disiplin).  

 Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai sesuai (disiplin). 

 Mengingatkan pelajaran yang sudah diterima dan mengaitkan pada 

pelajaran yang akan diajarkan hari ini (tanggung jawab). 

 

2. Kegiatan Inti (75 menit) 

Eksplorasi (10 menit) 

 Siswa mendengarkan dan menirukan guru membaca teks qiro‟ah 

tentang  yang berstruktur kalimat انبياناث انشخصيّت  dengan subtema  انتعارف

dasar  اننكرة و انًعرفت.  

 Siswa dengan arahan guru mengisi kartu identitas sesuai dengan kartu 

pelajar yang dimiliki dengan waktu pengerjaan 3 menit.  
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 Siswa membuat kalimat sesuai dengan mufrodat-mufrodat yang dituliskan 

guru di papan tulis dengan waktu pengerjaan 5 menit. 

 Siswa bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal yang masih belum jelas 

secara (tanggung jawab).  

Elaborasi (60 menit) 

 Siswa secara individu membuat kotak sebanyak 16 dan tiap kotak diisi 

angka sesuai selera masing-masing siswa. 

 Siswa mendengarkan soal imla‟ dari guru secara acak dan siswa menulis 

jawaban di dalam kotak yang nomornya disebutkan guru dan langsung 

didiskusikan, kalau benar diisi tanda benar (√) dan salah diisi tanda silang 

(x) (gemar menulis, kerja keras, dan mandiri) 

 Siswa yang sudah mendapat tanda (√) vertikal atau horizontal, atau diagonal 

harus berteriak horay atau yel-yel lainnya. 

 Nilai siswa dihitung dari jawaban benar jumlah horay yang diperoleh 

 Siswa mendeskripsikan diri sendiri berdasarkan kartu identitas yang sudah 

diisi dengan waktu pengerjaan 10 menit.  

 Siswa mengumpulkan semua latihan-latihan hari ini  kepada guru 

 Siswa mendengarkan arahan guru ketika menjelaskan permainan misteri 

kata tentang انتعارف dengan subtema انبياناث انشحصيّت (toleransi). 

 Siswa berkumpul sesuai kelompok masing-masing setelah guru selesai 

melakukan pembagian kelompok menjadi delapan  kelompok (disiplin). 

 Siswa dengan kelompoknya diberikan  beberapa kartu  kata mini berisi 

mufrodat dan arti mufrodat  kemudian menempelkan jawabannya di kertas 

yang sudah disediakan dengan konpensasi waktu 5 menit sesuai dengan 

petunjuk pengerjaan soal sementara guru mengawasi berjalannya permainan 

misteri kata (tanggung jawab).  

 Setelah sudah selesai dikerjakan, jawaban misteri  kata dari kelompok 

ditukar dengan jawaban misteri kata  kelompok lain untuk dilakukan 

pengoreksian (disiplin).   

 Siswa dengan kelompoknya mengoreksi hasil pekerjaan kelompok lain 

dengan memperhatikan guru dalam membacakan jawabannya (toleransi).  
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 Siswa memberikan poin 10 tiap jawaban dari soal yang benar kepada 

kelompok lain kemudian menghitung berapa jumlah poin keseluruhan 

sebagai hasil akhir  pengoreksian. Jika jawaban salah maka tidak akan 

mendapat poin (disiplin).  

Konfirmasi (5 menit) 

 Siswa dengan kelompoknya yang dapat menjawab misteri kata dengan 

benar dan dengan jumlah poin yang banyak akan mendapatkan reward dari 

guru berupa tepuk tangan dan hadiah yang bermanfaat (toleransi).  

 Siswa bertanya tentang pelajaran hari ini yang belum paham (mandiri).  

 

3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

 Guru memberikan penegasan atau menyimpulkan pelajaran keterampilan 

membaca hari ini (disiplin). 

 Guru memberi tugas kepada siswa tentang keterampilan menulis dibuku 

paket  

 Guru memberikan motivasi belajar kepada siswa (tanggung jawab).  

 Guru mengakhiri pembelajaran dengan membaca hamdalah bersama-sama 

dan salam (religius).  

 

I. Sumber Belajar dan Media Pembelajaran  : 

1) Sumber Belajar : 

 Pelajaran Bahasa Arab MA kelas X karangan Dr.D.Hidayat, Toha Putra 

Semarang 2008. 

 Buku-buku lain yang relevan. 

2) Media Pembelajaran : 

 Kartu kata mini berisi mufrodat dan arti mufrodat pada permainan misteri 

kata. 

 Kertas buram. 

 Papan tulis. 

 Course Review Horay Table 
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J. Penilaian 

1) Penilaian Proses 

a) Kisi-kisi 

Indikator 

Penilaian 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Contoh Instrumen 

 Melakukan imla‟ terkait 

mufrodat-mufrodat yang 

ada di dialog tersebut 

 Siswa mendengarkan 

dan menirukan guru 

membaca teks qiro‟ah 

tentang التعارف dengan 

subtema  انبياناث انشخصيّت 

yang berstruktur kalimat 

dasar  اننكرة و انًعرفت.  

 Mengisi kartu identitas 

yang disediakan.  

 Membuat kalimat 

dengan menggunakan 

mufrodat yang di 

programkan. 

 Mendeskripsikan diri 

sendiri berdasarkan kartu 

identitas yang sudah 

diisi.  

 

Individu 

 

 

Kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

Individu 

 

individu 

 

 

 

individu 

 

 

Tertulis 

 

 

Lisan 

 

 

 

 

 

 

 

Tertulis 

 

Tertulis 

 

 

  

 tertulis 

 

 

إيالء/ أكتب انًفرداث 

 اآلتيت !

 

 إقراء!

 

 

 

 

 

 

 

Isilah kartu 

identitas ini! 

اجعم انكهًاث اآلتيت جًهت 

 يفيذة!

 

 

Deskripsikan diri 

kamu dengan 

menggunakan 

bahasa Arab! 
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b) Pedoman Penilaian 

No. Nama Siswa 

  

 

Imla‟ 

(100) 

Mengisi 

kartu 

identitas  

(100) 

Membuat 

kalimat dengan 

mufrodat yang 

diprogramkan 

(100) 

Mendeskripsikan 

diri berdasarkan 

kartu identitas 

(100) 

1.      

2.      

3.      

 

 

c) Pedoman Penskoran 

Deskriptor Skor 

Siswa menuliskan mufrodat yang diimla‟kan dengan benar sesuai 

aspek penilaian imla' yang telah dipaparkan sebelumnya (tulisan 

dan susunan) pada sembilan kotak yang telah dibuat. Jika 

sembilan mufrodat yang telah ditulis pada sembilan kotak 

tersebut benar semua secara otomatis mendapat tambahan poin 

delapan dari tiga jawaban benar secara vertikal, tiga jawaban 

benar secara horizontal, dan dua dari jawaban benar diagonal. 

Setiap siswa mendapat jawaban benar secara vertikal, horizontal, 

atau diagonal harus berteriak horay. Jadi cara menilainya adalah 

jumlah benar ditambah jumlah jawaban benar secara vertikal, 

horizontal, atau diagonal lalu ditambah bonus dari guru sebesar 

tiga poin. Apabila siswa benar semua berarti 9 + 8 + 3 = 20 x 5 = 

100, dan seterusnya. Nilai yang didapat selain dari jawaban benar, 

juga dari jawaban benar secara vertikal, horizontal, atau diagonal 

harus berteriak horay. Artinya, jika jawaban siswa salah satu, 

maka akan terkurangi pula peluang mendapat jawaban vertikal, 

horizontal, atau diagonal karena saling berhubungan. 

 

100 
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Pada latihan membuat kalimat dengan mufrodat yang 

diprogramkan guru menyediakan 5 mufrodat pilihan untuk dibuat 

kalimat, apabila menggunakan struktur kalimat dasar  اننكرة و

 dengan tepat dan benar semua untuk 5 soal maka nilainya انًعرفت

100. Namun apabila perbutir soalnya menurut guru kurang 

sempurna susunan kalimatnya maka diberi skor 10-15, dan 

apabila susunan kalimatnnya belum dan atau tidak sesuai dengan 

yang diharapkan, guru hanya memberikan skor 5 untuk bonus 

menulis perbutir soalnya  .  

100 

Pada latihan mendeskripsikan diri berdasarkan kartu identitas, 

guru membebaskan siswa untuk mendeskripsikan diri 

berdasarkan kartu identitas dirinya sendiri. Apabila siswa 

menggunakan bahasa Arab yang bagus dan menerapkan struktur 

kalimat dasar ًعرفتاننكرة و ان  maka nilainya 100. Namun apabila 

susunan kalimatnya belum dan atau tidak sesuai dengan yang 

diharapkan, guru hanya memberikan nilai berkisar 60-99.   

100 

 

 

 

d) Instrumen Tes/Bentuk Soal 

 إمالء

 اكتب مفردات اآلتية!

 مؤسسة اسالمية . ١

 بطاقة شخصية  .٤

  االسم بالوُكامل  .٣

  رقم التسجيل . ٤
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 موُكان امليالد . ٥

 تاريخ امليالد .٦

  ما عنوانك ؟ . ٧

  ما تاريخ اليوم ؟ . ٨

 الرمز الربيدي. ٩
 

1. Isilah kartu identitas ini!  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ! اجعل الكلمات اآلتية جملة مفيدة   

 

 

 اجعل الوُكلمات اآلتية مجلة مفيدة!  .2

ْدَرَسة مَ . ١  

  بَ ْيت . ٤

َوانُ . ٣ ُعن ْ  

 

ْسُم بِا ْلوَُكاِملِ   : ............................................       ااْلِ

 : ............................................          َرْقُم الَتْسِجْيلِ 

 : ............................................       الِْنسُ 

  ........................................... :  اْلِمْياَلدِ َموَُكاُن َو تَارِْيُخ 

َوانُ   ............................................      :  اْلُعن ْ

َواُن   : ...........................................         اْلَمْدَرَسةِ ُعن ْ
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ََنُْوَذِجيَّةٌ . ٤  

َأبٌ . ٥   
3. Deskripsikan diri kamu dengan menggunakan bahasa Arab!  
 
e) Kunci Jawaban Instrumen Tes 
1) Isilah kartu identitas ini!  

 

 

 

 

 

 

 الكلمات اآلتية جملة مفيدة!اجعل 

لِ  ِمْن طَالَِبةٍ  اتٌ طَالِب. ِىَي ١ ِف ْاأَلوَّ رُ  ْدَرَسةمَ ِمْن  الصَّ ةِ  ) َخي ْ  .الثَّانَوِيَّة اِلْساَلِميَّة ( األُمَّ

(kebijaksanaan guru)      

 (kebijaksanaan guru) . ْدَرَسةمَ الْ . بَ ْيِِتْ بَِعْيٌد قَِلْياًل َعِن ٤

َواُن فَاِطَمة ِف َشارِع ِتريْتَايَاَس َرْقٌم ٣  (kebijaksanaan guru) . جانْ ريَ سَ  ٥٦. ُعن ْ

ْسُم بِا ْلوَُكاِملِ   : فرحة خريية أْحد       ااْلِ

 ٢٣٠٣٤٤٠٠٣٥:           َرْقُم الَتْسِجْيلِ 

 : أنثى       الِْنسُ 

  ٤٩٩٢أغسطس  ٤٨بيوُكاسى،  :  اْلِمْياَلدِ َموَُكاُن َو تَارِْيُخ 

َوانُ  (، باوانج، بنجار نيغارا، جاوى Rt 2/Rw 10ماجا لينوُكا، )       :  اْلُعن ْ
 الوسطى

َواُن   : سيوُكاران، جنونج فاتى، مسارانج.          اْلَمْدَرَسةِ ُعن ْ
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 (kebijaksanaan guru)  .ََنُْوَذِجيَّةٌ  ْدَرَسةٌ مَ  ٤ وُُكْوِميَّةِ الُْ  ْساَلِميَّةِ اْلِ  الثَّاَنوِيَّةِ  ْدَرَسةِ مَ الْ . ٤

ة. ٥  (kebijaksanaan guru). فَاِطَمة أَبُ ْوَىا ِمْن َموُكَّ

2) Deskripsikan diri kamu dengan menggunakan bahasa Arab! 
Jawaban bebas namun pemberian skor berdasarkan kebijakan guru 
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Pedoman Penilaian Pendidikan Karakter dan Budaya 

 

No. Nama Siswa Religius Jujur Mandiri Disiplin 
Tanggung 

jawab 
Toleransi 

Gemar 

menulis 

1.         

2.         

3.         

4.         

 

Keterangan:  

BT : Belum Terlihat 

MT : Mulai Terlihat 

MB : Mulai Berkembang 

MK : Mengkultur 
 

 

 

Mengetahui, 

Guru Pamong, 

 

 

H.M. Nurul Huda, S.Ag, M.Pd  

NIP. 197703172005011005 

  

Magelang, 11 September  2013 

Mahasiswa Praktikan, 

 

      

 

Augusta Fachrur Akbar 

NIM. 2303410029 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 

A. Identitas Sekolah 

Nama Sekolah  : Madrasah Aliyah Negeri 1 Magelang 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/semester : X/ Gasal 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit  

 

B. Standar Kompetensi 

Menulis (  كتابت ) 

Mengungkapkan informasi secara tertulis berbentuk paparan atau dialog 

tentang  انتعارف  yang berstruktur kalimat اننكرة و انًعرفت.  

 

C. Kompetensi Dasar 

 Menulis kata, frasa, dan kalimat dengan, ejaan dan tanda baca yang tepat 

tentang انتعارف dengan subtema انبياناث انشخصيّت yang berstruktur kalimat 

dasar اننكرة و انًعرفت. 

 Mengungkapkan gagasan atau pendapat secara tertulis dalam kalimat 

dengan menggunakan kata, frasa dan struktur yang benar tentang انتعارف 

dengan subtema  انبياناث انشخصيّت yang berstruktur kalimat dasar  اننكرة و انًعرفت

.  

D. Indikator 

 Siswa mendengarkan dan menirukan guru membaca teks qiro‟ah 

tentang  yang berstruktur kalimat انبياناث انشخصيّت  dengan subtema  انتعارف

dasar  اننكرة و انًعرفت.  

 Melakukan imla‟ terkait mufrodat-mufrodat yang ada di dialog tersebut 

 Mengisi kartu identitas yang disediakan.  

 Membuat kalimat dengan menggunakan mufrodat yang di programkan. 

 Mendeskripsikan diri sendiri berdasarkan kartu identitas yang sudah diisi. 
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 Siswa menunjukkan nilai-nilai moral yang berlaku dalam mayarakat berupa 

perilaku religius, jujur, mandiri, disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan 

gemar menulis. 

 

E. Tujuan Pembelajaran 

 Setelah proses pembelajaran diharapkan siswa mampu mengisi kartu 

identitas yang disediakan.  

 Siswa mampu menulis mufrodat dan membuat kalimat dengan 

menggunakan mufrodat yang diprogramkan. 

 Siswa mampu mendeskripsikan diri sendiri berdasarkan kartu identitas yang 

sudah diisi.  

 Siswa mampu mengaplikasikan nilai-nilai moral yang berlaku dalam 

mayarakat berupa perilaku religius, jujur, mandiri, disiplin, tanggung jawab, 

toleransi, dan gemar menulis. 

  

F. Materi Pembelajaran 

 َشْخِصيَّةٌ  ِبطَاَقةٌ 

 أَنَا َأْْحَد َساِِل ُعْثَمان.

بِ أَنَا  ِىَي  .٤ وُُكْوِميَّةِ الُْ  ْساَلِميَّةِ اْلِ  الثَّاَنوِيَّةِ  ْدَرَسةِ مَ الْ الصَِّف ْاأَلوَِّل ِمَن  طَاِلٌب ِمْن ُطالَّ

 ََنُْوَذِجيٌَّة.  ْدَرَسةٌ مَ 

َواُن َو  بَ ْيِِتْ بَِعْيٌد قَِلْياًل َعِن  ،ةيَّ بِ وْ ن ُ ا الَ تَ رْ اكَ جَ  ٤٨: َشارِع ِشْيُبوتَات رَايَا َرْقم ْدَرَسةمَ الْ ُعن ْ

َواُن البَ ْيت )ْدَرَسةمَ الْ   َكَبايُ ْورَان اَلَما.   ٤٤رَْقم  (Gg. Pedati Rt. 06/Rw.02. ُعن ْ
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رُ  ْدَرَسةمَ ِمْن  الصَِّف ْاأَلوَّلِ  ِمْن طَالَِبةٍ  اتٌ طَالِبِىَي  ىِذِه فَاِطَمة ُسواَلْسََتِي. وَ  ةِ  ) َخي ْ  األُمَّ

. فَاِطَمة أَبُ ْوَىا ِمْن جانْ ريَ سَ  ٤٤ِف َشارِع ِتريْتَايَاَس َرْقم  ْدَرَسةمَ الْ . َو اِلْساَلِميَّةالثَّاَنوِيَّة  (

َواُن فَاِطَمة ) َشارِع ِتريْتَايَاَس َرْقٌم  َها ِمْن بَانْ ََت. َو ُعن ْ ة، َو أُمُّ  (.  جانْ ريَ سَ  ٥٦َموُكَّ
 

G. Pendekatan dan Metode Pembelajaran   

1. Pendekatan yang digunakan : Pendekatan Kontekstual 

2. Metode yang diterapkan  : Metode Komunikatif 

 

H. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (5 menit) 

 Mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam dan membaca 

basmalah bersama-sama (religius). 

 Mengamati dan mengarahkan sikap siswa agar siap memulai pelajaran 

(disiplin). 

 Guru memeriksa kehadiran siswa (disiplin).  

 Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai sesuai (disiplin). 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai sesuai (disiplin).  

 Mengingatkan pelajaran yang sudah diterima dan mengaitkan pada 

pelajaran yang akan diajarkan hari ini (tanggung jawab). 

 

2. Kegiatan Inti (75 menit) 

Eksplorasi (10 menit) 

 Siswa mendengarkan dan menirukan guru membaca teks qiro‟ah 

tentang انشخصيّتانبياناث   dengan subtema  انتعارف  yang berstruktur kalimat 

dasar  اننكرة و انًعرفت.  

 Siswa dengan arahan guru mengisi kartu identitas sesuai dengan kartu 

pelajar yang dimiliki dengan waktu pengerjaan 3 menit.  
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 Siswa membuat kalimat sesuai dengan mufrodat-mufrodat yang dituliskan 

guru di papan tulis dengan waktu pengerjaan 5 menit. 

 Siswa bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal yang masih belum jelas 

secara (tanggung jawab).  

Elaborasi (60 menit) 

 Siswa secara individu membuat kotak sebanyak 16 dan tiap kotak diisi 

angka sesuai selera masing-masing siswa. 

 Siswa mendengarkan soal imla‟ dari guru secara acak dan siswa menulis 

jawaban di dalam kotak yang nomornya disebutkan guru dan langsung 

didiskusikan, kalau benar diisi tanda benar (√) dan salah diisi tanda silang 

(x) (gemar menulis, kerja keras, dan mandiri) 

 Siswa yang sudah mendapat tanda (√) vertikal atau horizontal, atau diagonal 

harus berteriak horay atau yel-yel lainnya. 

 Nilai siswa dihitung dari jawaban benar jumlah horay yang diperoleh 

 Siswa mendeskripsikan diri sendiri berdasarkan kartu identitas yang sudah 

diisi dengan waktu pengerjaan 10 menit.  

 Siswa mengumpulkan semua latihan-latihan hari ini  kepada guru 

 Siswa mendengarkan arahan guru ketika menjelaskan permainan misteri 

kata tentang انتعارف dengan subtema انشحصيّت  انبياناث  (toleransi). 

 Siswa berkumpul sesuai kelompok masing-masing setelah guru selesai 

melakukan pembagian kelompok menjadi delapan  kelompok (disiplin). 

 Siswa dengan kelompoknya diberikan  beberapa kartu  kata mini berisi 

mufrodat dan arti mufrodat  kemudian menempelkan jawabannya di kertas 

yang sudah disediakan dengan konpensasi waktu 5 menit sesuai dengan 

petunjuk pengerjaan soal sementara guru mengawasi berjalannya permainan 

misteri kata (tanggung jawab).  

 Setelah sudah selesai dikerjakan, jawaban misteri  kata dari kelompok 

ditukar dengan jawaban misteri kata  kelompok lain untuk dilakukan 

pengoreksian (disiplin).   

 Siswa dengan kelompoknya mengoreksi hasil pekerjaan kelompok lain 

dengan memperhatikan guru dalam membacakan jawabannya (toleransi).  
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 Siswa memberikan poin 10 tiap jawaban dari soal yang benar kepada 

kelompok lain kemudian menghitung berapa jumlah poin keseluruhan 

sebagai hasil akhir  pengoreksian. Jika jawaban salah maka tidak akan 

mendapat poin (disiplin).  

Konfirmasi (5 menit) 

 Siswa dengan kelompoknya yang dapat menjawab misteri kata dengan 

benar dan dengan jumlah poin yang banyak akan mendapatkan reward dari 

guru berupa tepuk tangan dan hadiah yang bermanfaat (toleransi).  

 Siswa bertanya tentang pelajaran hari ini yang belum paham (mandiri).  

 

3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

 Guru memberikan penegasan atau menyimpulkan pelajaran keterampilan 

membaca hari ini (disiplin). 

 Guru memberi tugas kepada siswa tentang keterampilan menulis dibuku 

paket  

 Guru memberikan motivasi belajar kepada siswa (tanggung jawab).  

 Guru mengakhiri pembelajaran dengan membaca hamdalah bersama-sama 

dan salam (religius).  

 

J. Sumber Belajar dan Media Pembelajaran  : 

1) Sumber Belajar : 

 Pelajaran Bahasa Arab MA kelas X karangan Dr.D.Hidayat, Toha Putra 

Semarang 2008. 

 Buku-buku lain yang relevan. 

2) Media Pembelajaran : 

 Kartu kata mini berisi mufrodat dan arti mufrodat pada permainan misteri 

kata. 

 Kertas buram. 

 Papan tulis. 

 Course Review Horay Table 
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K. Penilaian 

1) Penilaian Proses 

a) Kisi-kisi 

Indikator 

Penilaian 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Contoh Instrumen 

 Melakukan imla‟ terkait 

mufrodat-mufrodat yang 

ada di dialog tersebut 

 Siswa mendengarkan 

dan menirukan guru 

membaca teks qiro‟ah 

tentang التعارف dengan 

subtema  انبياناث انشخصيّت 

yang berstruktur kalimat 

dasar  اننكرة و انًعرفت.  

 Mengisi kartu identitas 

yang disediakan.  

 Membuat kalimat 

dengan menggunakan 

mufrodat yang di 

programkan. 

 Mendeskripsikan diri 

sendiri berdasarkan kartu 

identitas yang sudah 

diisi.  

 

Individu 

 

 

Kelompok 

 

 

 

 

 

 

 

Individu 

 

individu 

 

 

 

individu 

 

 

Tertulis 

 

 

Lisan 

 

 

 

 

 

 

 

Tertulis 

 

Tertulis 

 

 

  

 tertulis 

 

 

إيالء/ أكتب انًفرداث 

 اآلتيت !

 

 إقراء!

 

 

 

 

 

 

 

Isilah kartu 

identitas ini! 

اجعم انكهًاث اآلتيت جًهت 

 يفيذة!

 

 

Deskripsikan diri 

kamu dengan 

menggunakan 

bahasa Arab! 
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b) Pedoman Penilaian 

No. Nama Siswa 

  

 

Imla‟ 

(100) 

Mengisi 

kartu 

identitas  

(100) 

Membuat 

kalimat dengan 

mufrodat yang 

diprogramkan 

(100) 

Mendeskripsikan 

diri berdasarkan 

kartu identitas 

(100) 

1.      

2.      

3.      

 

 

c) Pedoman Penskoran 

Deskriptor Skor 

Siswa menuliskan mufrodat yang diimla‟kan dengan benar sesuai 

aspek penilaian imla' yang telah dipaparkan sebelumnya (tulisan 

dan susunan) pada sembilan kotak yang telah dibuat. Jika 

sembilan mufrodat yang telah ditulis pada sembilan kotak 

tersebut benar semua secara otomatis mendapat tambahan poin 

delapan dari tiga jawaban benar secara vertikal, tiga jawaban 

benar secara horizontal, dan dua dari jawaban benar diagonal. 

Setiap siswa mendapat jawaban benar secara vertikal, horizontal, 

atau diagonal harus berteriak horay. Jadi cara menilainya adalah 

jumlah benar ditambah jumlah jawaban benar secara vertikal, 

horizontal, atau diagonal lalu ditambah bonus dari guru sebesar 

tiga poin. Apabila siswa benar semua berarti 9 + 8 + 3 = 20 x 5 = 

100, dan seterusnya. Nilai yang didapat selain dari jawaban benar, 

juga dari jawaban benar secara vertikal, horizontal, atau diagonal 

harus berteriak horay. Artinya, jika jawaban siswa salah satu, 

maka akan terkurangi pula peluang mendapat jawaban vertikal, 

horizontal, atau diagonal karena saling berhubungan. 

 

100 
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Pada latihan membuat kalimat dengan mufrodat yang 

diprogramkan guru menyediakan 5 mufrodat pilihan untuk dibuat 

kalimat, apabila menggunakan struktur kalimat dasar  اننكرة و

 dengan tepat dan benar semua untuk 5 soal maka nilainya انًعرفت

100. Namun apabila perbutir soalnya menurut guru kurang 

sempurna susunan kalimatnya maka diberi skor 10-15, dan 

apabila susunan kalimatnnya belum dan atau tidak sesuai dengan 

yang diharapkan, guru hanya memberikan skor 5 untuk bonus 

menulis perbutir soalnya  .  

100 

Pada latihan mendeskripsikan diri berdasarkan kartu identitas, 

guru membebaskan siswa untuk mendeskripsikan diri 

berdasarkan kartu identitas dirinya sendiri. Apabila siswa 

menggunakan bahasa Arab yang bagus dan menerapkan struktur 

kalimat dasar اننكرة و انًعرفت maka nilainya 100. Namun apabila 

susunan kalimatnya belum dan atau tidak sesuai dengan yang 

diharapkan, guru hanya memberikan nilai berkisar 60-99.   

100 

 

 

 

 

 

d) Instrumen Tes/Bentuk Soal 

 إمالء

 اكتب مفردات اآلتية!

بيانات شخصية . ١  

املدرسة االسالمية الثانوية  .٤  

  املدرسة الوُكومية . ٣
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األىلية  املدرسة. ٤  

مؤسسة اسالمية . ٥   

  بطاقة شخصية  .٦

  االسم بالوُكامل . ٧

  رقم التسجيل . ٨

موُكان امليالد. ٩  
 

1. Isilah kartu identitas ini!  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ! اجعل الكلمات اآلتية جملة مفيدة   

 

 

اآلتية مجلة مفيدة!اجعل الوُكلمات   .2  

ْدَرَسة مَ . ١  

  بَ ْيت . ٤

 

ْسُم بِا   : ............................................       ْلوَُكاِملِ ااْلِ

 : ............................................          َرْقُم الَتْسِجْيلِ 

 : ............................................       الِْنسُ 

  ........................................... :  اْلِمْياَلدِ َموَُكاُن َو تَارِْيُخ 

َوانُ   ............................................      :  اْلُعن ْ

َواُن   : ...........................................         اْلَمْدَرَسةِ ُعن ْ
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َوانُ . ٣ ُعن ْ  

ََنُْوَذِجيَّةٌ . ٤  

َأبٌ . ٥   
3. Deskripsikan diri kamu dengan menggunakan bahasa Arab!  
 
e) Kunci Jawaban Instrumen Tes 
1) Isilah kartu identitas ini!  

 

 

 

 

 

 

 اجعل الكلمات اآلتية جملة مفيدة! (2

لِ  ِمْن طَالَِبةٍ  اتٌ طَالِب. ِىَي ١ ِف ْاأَلوَّ رُ  ْدَرَسةمَ ِمْن  الصَّ ةِ  ) َخي ْ  .الثَّانَوِيَّة اِلْساَلِميَّة ( األُمَّ

(kebijaksanaan guru)      

 (kebijaksanaan guru) . ْدَرَسةمَ الْ . بَ ْيِِتْ بَِعْيٌد قَِلْياًل َعِن ٤

ْسُم بِا ْلوَُكاِملِ   : فرحة خريية أْحد       ااْلِ

 ٢٣٠٣٤٤٠٠٣٥:           الَتْسِجْيلِ  َرْقمُ 

 : أنثى       الِْنسُ 

  ٤٩٩٢أغسطس  ٤٨بيوُكاسى،  :  اْلِمْياَلدِ َموَُكاُن َو تَارِْيُخ 

َوانُ  (، باوانج، بنجار نيغارا، جاوى Rt 2/Rw 10ماجا لينوُكا، )       :  اْلُعن ْ
 الوسطى

َواُن   : سيوُكاران، جنونج فاتى، مسارانج.          اْلَمْدَرَسةِ ُعن ْ
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َواُن فَاِطَمة ِف َشارِع ِتريْتَايَاَس َرْقٌم ٣  (kebijaksanaan guru) . جانْ ريَ سَ  ٥٦. ُعن ْ

 (kebijaksanaan guru)  .ََنُْوَذِجيَّةٌ  ْدَرَسةٌ مَ  ٤ وُُكْوِميَّةِ الُْ  ْساَلِميَّةِ اْلِ  الثَّاَنوِيَّةِ  ْدَرَسةِ مَ الْ . ٤

ة. ٥  (kebijaksanaan guru). فَاِطَمة أَبُ ْوَىا ِمْن َموُكَّ

3) Deskripsikan diri kamu dengan menggunakan bahasa Arab! 
Jawaban bebas namun pemberian skor berdasarkan kebijakan guru 
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Pedoman Penilaian Pendidikan Karakter dan Budaya 

 

No. Nama Siswa Religius Jujur Mandiri Disiplin 
Tanggung 

jawab 
Toleransi 

Gemar 

menulis 

1.         

2.         

3.         

4.         

 

Keterangan:  

BT : Belum Terlihat 

MT : Mulai Terlihat 

MB : Mulai Berkembang 

MK : Mengkultur 
 

 

 

Mengetahui, 

Guru Pamong, 

 

 

H.M. Nurul Huda, S.Ag, M.Pd  

NIP. 197703172005011005 

  

Magelang, 18 September  2013 

Mahasiswa Praktikan, 

 

      

 

Augusta Fachrur Akbar 

NIM. 2303410029 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 

A. Identitas Sekolah 

Nama Sekolah : Madrasah Aliyah Negeri 1 Magelang 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : X/Gasal 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit  

 

B. Standar Kompetensi 

Menulis (  كتابت ) 

Mengungkapkan informasi secara tertulis berbentuk paparan atau dialog 

tentang انتعارف yang berstruktur kalimat dasar رانخب   .انًبتَذأ + 

 

C. Kompetensi Dasar 

 Menulis kata, frasa, dan kalimat dengan, ejaan dan tanda baca yang tepat 

tentang انتعارف    dengan subtema انًرافق انعايت  في انًذرست yang berstruktur 

kalimat dasar رانخب  .انًبتَذأ + 

 Mengungkapkan gagasan atau pendapat secara tertulis dalam kalimat 

dengan menggunakan kata, frasa dan struktur yang benar tentang انتعارف  

dengan subtema انًرافق انعايت  في انًذرست yang berstruktur kalimat dasar انخبر + 

 .انًبتَذأ

 

D. Indikator 

 Melakukan imla‟ terkait mufrodat-mufrodat yang ada di teks bacaan 

tersebut dengan model pembelajaran CRH. 

 Membahas contoh susunan kalimat انًبتَذأ + انخبر pada teks qiro‟ah.  

 Siswa mengerjakan soal keterampilan menulis latihan 1 dan 2 dalam bentuk 

permainan ular tangga.  

 Membuat paragraf sederhana tentang انًرافق انعايت في انًذرست yang berstruktur 

kalimat dasar رانخب   انًبتَذأ + 
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 Siswa menunjukkan nilai-nilai moral yang berlaku dalam mayarakat berupa 

perilaku religius, jujur, mandiri, disiplin, tanggung jawab, toleransi dan 

gemar menulis. 

 

E. Tujuan Pembelajaran 

 Setelah proses pembelajaran diharapkan siswa mampu melakukan imla‟ 

terkait mufrodat-mufrodat yang ada di teks bacaan tersebut dengan model 

pembelajaran CRH. 

 Siswa mampu membahas contoh susunan kalimat انًبتَذأ + انخبر pada teks 

qiro‟ah.  

 Siswa mampu mengerjakan soal keterampilan menulis latihan 1 dan 2 dalam 

bentuk permainan ular tangga.   

 Siswa mampu membuat paragraf sederhana tentang انًرافق انعايت في انًذرست 

yang berstruktur kalimat dasar رانخب   انًبتَذأ + 

 Siswa mampu mengaplikasikan nilai-nilai moral yang berlaku dalam 

mayarakat berupa perilaku religius, jujur, mandiri, disiplin, tanggung jawab,  

toleransi dan gemar menulis. 

 

F. Materi Pembelajaran 

ة اْلَمرَاِفقُ   الَعامَّ

َها  َمرَاِفقُ ِف َمْدَرَسِتَنا  َها الُدُرُوُس اْلُمَقرَّرَِة. َو ِمن ْ َها ُفُصْول ِدرَاِسيَّة، نَْدُرُس ِفي ْ َرة. ِمن ْ ة َكِثي ْ َعامَّ

َها َموُْكَتبَ  ْسِتَماِع َو اْلوَُكاَلِم بِا للَُّغاِت ْاأَلْجَنِبيَِّة. َو ِمن ْ ة، َمْعَمُل اللَُّغاِت، نَ َتَدرَُّب ِفْيِو َعلَى ااْلِ

َها أَنْ وَ  َها ُمَصلَّى ُنَصلىِّ ِفْيِو مَجَاَعًة. َو نَ ْقرَُأ ِفي ْ ت. َو ِمن ْ اًعا ِمَن اْلوُُكُتِب َو الَْرَاِئد َو اْلَمَجالَّ

َها َمْلَعب، نَ َتَدرَُّب َعَلى أَنْ َواٍع ِمَن الرِّيَاِضيَِّة اْلَبَدنِيَِّة. َو ُىَناَك  ة ُأْخَرى ُتَساِعُد  َمرَاِفقُ ِمن ْ َعامَّ

َها َعَلى ََنَاِحَنا ِف الدِّ  َها َكِثرْي ِمَن اْلُمَناِسَبات. َو ِمن ْ ْجِتَماِع، ََنَْتِمُع ِفي ْ َها قَاَعُة ااْلِ رَاَسِة ِمن ْ
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َها َموُْكَتب )َىْيَئُة  َدارِي ُّْوَن. َو ِمن ْ َموُْكَتب )الُشُؤْوِن ْاِلَدارِيَِّة(، يَ ْعَمُل ِفْيِو اْلُمَوظَُّفْوَن اْلِ

 ِو َو ْاِلْرَشاِد(.الَتْدرِْيِس(، َو َموُْكَتب )التَ ْوِجيْ 

َو ُىَناَك َمْقَصف يَِبْيُع ِفْيِو اْلَباِئُع بَ ْعض اْلَمْأُكْواَلت َو اْلَمْشُرْوبَات. َو ِعْنَدنَا بَ وَّاب ُُيَاِفُظ 

 َعَلى أَْمِن اْلَمْدَرَسة، َوَسِائق َيُسْوُق َسيَّارََة اْلَمْدَرَسة. 
G. Pendekatan dan Metode Pembelajaran   

 Pendekatan yang digunakan :   Pendekatan Kontekstual 

 Metode yang diterapkan :   Metode Komunikatif 

 

H. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (5 menit) 

 Mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam dan membaca 

basmalah bersama-sama (religius). 

 Mengamati dan mengarahkan sikap siswa agar siap memulai pelajaran 

(disiplin). 

 Guru memeriksa kehadiran siswa (disiplin). 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai sesuai (disiplin). 

 Mengingatkan pelajaran yang sudah diterima dan mengaitkan pada 

pelajaran yang akan diajarkan hari ini (tanggung jawab). 

 

2. Kegiatan Inti (75 menit) 

Eksplorasi (15 menit) 

 Siswa mendengarkan dan menirukan guru membaca teks qiro‟ah 

tentang انتعارف dengan subtema انًرافق انعايت في انًذرست  yang berstruktur 

kalimat dasar رانخب  dengan makhroj dan intonasi yang baik dan benar انًبتَذأ + 

(toleransi). 

 Siswa secara individu membuat kotak sebanyak 16 dan tiap kotak diisi 

angka sesuai selera masing-masing siswa. 
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 Siswa mendengarkan soal imla‟ dari guru secara acak dan siswa menulis 

jawaban di dalam kotak yang nomornya disebutkan guru dan langsung 

didiskusikan, kalau benar diisi tanda benar (√) dan salah diisi tanda silang 

(x) (gemar menulis, kerja keras, dan mandiri) 

 Siswa yang sudah mendapat tanda (√) vertikal atau horizontal, atau diagonal 

harus berteriak horay atau yel-yel lainnya. 

 Nilai siswa dihitung dari jawaban benar jumlah horay yang diperoleh 

 Guru membahas beberapa contoh susunan kalimat انخبر  + انًبتَذأ  (disiplin) 

yang ada dalam teks qiro‟ah. 

 Siswa bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal yang masih belum jelas 

secara (tanggung jawab).  

 Siswa membentuk kelompok 5 kelompok (1 kelompok 8 orang). 

Elaborasi (55 menit) 

 Siswa mendengarkan arahan guru ketika menjelaskan permainan ular tangga  

tentang  انًرافق انعايت في انًذرست.  

 Siswa melakukan permainan ular tangga sesuai prosedur permainan.  

 Setiap siswa dalam kelompok perwakilan mengocok dadu secara bergantian. 

 Siswa mengumpulkan hasil jawaban ke guru (tanggung jawab).  

 Siswa membuat paragraf sederhana tentang  انًرافق انعايت في انًذرست dengan 

struktur انخبر  + انًبتَذأ  

Konfirmasi (5 menit) 

 Siswa mendapatkan reward dari guru berupa tepuk tangan dan hadiah yang 

bermanfaat (toleransi).  

 Siswa bertanya tentang pelajaran hari ini yang belum paham (mandiri).  

 

3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

 Guru memberikan penegasan atau menyimpulkan pelajaran keterampilan 

membaca hari ini (disiplin). 

 Guru memberikan motivasi belajar kepada siswa (tanggung jawab).  

 Guru mengakhiri pembelajaran dengan membaca hamdalah bersama-sama 

dan salam (religius).  
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K. Sumber Belajar dan Media Pembelajaran  : 

1) Sumber Belajar : 

 Pelajaran Bahasa Arab MA kelas X karangan Dr.D.Hidayat, Toha Putra 

Semarang 2008. 

 Buku-buku lain yang relevan. 

2) Media Pembelajaran : 

 Papan tulis. 

 Course Review Horay Table 

 Ular tangga dan dadu.  

 

L. Penilaian 

1) Penilaian Proses 

a) Kisi-kisi 

Indikator 

Penilaian 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Contoh Instrumen 

 Melakukan imla‟ 

terkait mufrodat-

mufrodat yang ada 

di teks bacaan 

tersebut 

 Membahas contoh 

susunan kalimat انخبر 

 pada teks انًبتَذأ +

qiro‟ah.  

 Siswa mengerjakan 

soal keterampilan 

menulis latihan 1 

dan 2 dalam bentuk 

permainan ular 

tangga.  

Individu 

 

 

 

 

Kelompok 

 

 

 

Individu 

 

 

 

 

 

Tertulis 

 

 

 

 

Tertulis 

 

 

 

Tertulis 

 

 

 

 

 

إيالء/ أكتب انًفرداث 

 اآلتيت !

 

 

 

Terangkan contoh 

susunan kalimat 

 pada انخبر  + انًبتَذأ

teks qiro‟ah. 

ِت ْاآلتِيَتِ  ًَ ْم بِاْنَكهِ ًِّ  !َك

َرتِّْب انِعبَاَراث اِْبتَِذاًء ين 

نت!  انعباراث انًهوَّ
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 Membuat paragraf 

sederhana tentang 

ذرستانًرافق انعايت في انً  

yang berstruktur 

kalimat dasar انخبر + 

  انًبتَذأ

Individu Tertulis  Buatlah paragraf 

sederhana tentang 

  انًرافق انعايت في انًذرست

 

b) Pedoman Penilaian 

No. Nama Siswa 
Imla‟ 

(100) 

Soal 1 

(100) 

Soal 2 

(100) 

1.     

2.     

3.     

 

c) Pedoman Penskoran 

Deskriptor Skor 

Siswa menuliskan mufrodat yang diimla‟kan dengan benar 

sesuai aspek penilaian imla' yang telah dipaparkan sebelumnya 

(tulisan dan susunan) pada sembilan kotak yang telah dibuat. 

Jika sembilan mufrodat yang telah ditulis pada sembilan kotak 

tersebut benar semua secara otomatis mendapat tambahan poin 

delapan dari tiga jawaban benar secara vertikal, tiga jawaban 

benar secara horizontal, dan dua dari jawaban benar diagonal. 

Setiap siswa mendapat jawaban benar secara vertikal, 

horizontal, atau diagonal harus berteriak horay. Jadi cara 

menilainya adalah jumlah benar ditambah jumlah jawaban 

benar secara vertikal, horizontal, atau diagonal lalu ditambah 

bonus dari guru sebesar tiga poin. Apabila siswa benar semua 

berarti 9 + 8 + 3 = 20 x 5 = 100, dan seterusnya. Nilai yang 

didapat selain dari jawaban benar, juga dari jawaban benar 

secara vertikal, horizontal, atau diagonal harus berteriak horay. 

100 
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Artinya, jika jawaban siswa salah satu, maka akan terkurangi 

pula peluang mendapat jawaban vertikal, horizontal, atau 

diagonal karena saling berhubungan. 

Pada latihan 1 terdapat 5 butir soal dan masing-masing butir 

soal skornya 20. Apabila siswa dapat menjawab semuanya 

dengan benar maka nilainya 100.  

100 

Pada latihan 2 terdapat 4 butir soal dan masing-masing butir 

soal skornya 25. Apabila siswa dapat menjawab semuanya 

dengan benar maka nilainya 100. 

100 

 
 

d) Instrumen Tes/Bentuk Soal 

 إيالء

 اكتب مفردات اآلتية!

 بوابة . ١

 بواب  .٤

 سائق . ٣

 موُكتبة . ٤

 معمل العلوم . ٥

 معمل اللغات . ٦

 مرحاض . ٧

  مقصف . ٨

 حنفية ج حنفيات. ٩
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 (٤َتْدرِيب )

ْل بِاْلوَُكِلَمِة ْاآلتَِيةِ   !َكمِّ

 َيْدرُس الُطالَّب َو الطَّالَِبات .... -٤

تِ .... الطَالَبُة -٢   ةِ اْلَموُْكَتبَ الَعَربّية ِف  اْلَمَجالَّ

 ِف َىْيَئِة الَتْدرِْيسِ  ْلُمَدرُِّسْوَن َواْلُمَدرَِّسات.... ا-٣

 يَِبْيُع.... بَ ْعَض اْلَمْأُكْواَلت ِِف اْلَمْقَصفِ  -٤

  اْلَمْلَعبِ تَ ْلَعُب الطَالَبات .... ِف  -٥

 اْلُملوَّنَة!َرتِّْب الِعَبارَات اِْبِتَداًء ِمَن اْلِعَبارَاْت 

َو ىِذه اأُلْسَتاَذة  –َىَذ اأُلْسَتاُذ ُعْسَمان  –ِىَي ُمَدرَِّسٌة  –ُىَو يَُدرُِّس اللَُّغَة الَعَربيََّة  -٤
 ُىَو ُمَدرِّسٌ  –ىَي ُتَدرُِّس تَارِْيُخ ْاِلْساَلِم  –َخِدْْيَة 

ُىَو يَِبْيُع  –ِف اْلَمْقَصف  –ٌع َىَذا بَائِ  – اْلَمْطَبخِ ِىَي تَ ْعَمُل ِف  –َوىِذِه َخاِدَمٌة  -٢
 اْلَمْأُكْواَلتِ 

َسيَّارََة  –َعَلى أْمِن اْلَمْدَرَسِة  –ُىَو َيُسْوُق  -َىَذا بَ وَّابٌ  –ُىَو ُُيَاِفُظ  –َوىِذه َساِئٌق  -٣
 اْلَمْدَرَسةِ 

ِف  –اللَُّغُة اْلَعَربِيَّة  أَنَا أَْدُرسُ  –الَّثاَنوِيَّة الْساَلِميَّة  –أَنَا طَاِلٌب  –ِامْسي َخاِلد  -٤
 اْلَمْدَرَسةِ 

 

 الَباِئُع -
رَاسّية -  ِف الُفُصْول الدِّ
 تَ ْقرأُ -
 َْيَْتِمُع -
 ُكَرَة الَسلَّة  -
 ِف اْلِمْرَحاِض -
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e) Kunci Jawaban Instrumen Tes 

 (٤َتْدرِيب )

ْل بِاْلوَُكِلَمِة ْاآلتَِيةِ   !َكمِّ

رَاسّيةَيْدرُس الُطالَّب َو الطَّالَِبات  -٤  ِف الُفُصْول الدِّ

تِ الطَالَبُة  تَ ْقرأُ  -٢   ةِ اْلَموُْكَتبَ الَعَربّية ِف  اْلَمَجالَّ

 ِف َىْيَئِة الَتْدرِْيسِ  ْلُمَدرُِّسْوَن َواْلُمَدرَِّساتا َْيَْتِمعُ  -٣

 بَ ْعَض اْلَمْأُكْواَلت ِِف اْلَمْقَصفِ  الَباِئعُ يَِبْيُع  -٤

  اْلَمْلَعبِ ِف  الَسلَّة ُكَرةَ تَ ْلَعُب الطَالَبات   -٥

 َرتِّْب الِعَبارَات اِْبِتَداًء من العبارات امللوَّنة!

 َرتِّْب الِعَبارَات اِْبِتَداًء ِمَن اْلِعَبارَاْت اْلُملوَّنَة! ىَذ اأُلْسَتا -٤

ُىَو ُمَدرِّس ُىَو يَُدرُِّس اللَُّغة الَعَربيَّة َو ىِذه اأُلْسَتاَذة َخِدْْيَة  ِىَي ُمَدرِّسة ىَي  ُعْسَمان 

 ُتَدرُِّس تَارِيُخ اِلْساَلم 

 ِف اْلَمْقَصف َوىِذِه َخاِدَمة  ىَي تَ ْعَمُل ِف اْلَمْطَبخ  ُىَو يَِبْيُع اْلَمْأُكْواَلت َىَذا بَاِئع -٢

 ُىَو ُُيَاِفُظ َعَلى أَْمِن اْلَمْدَرَسة َوىِذه َساِئق ىَو َيُسْوُق َسيَّاَرة اْلَمْدَرَسة ىَذا بَ وَّاب -٣

 امْسي َخالد  أَنَا طَالب أَنَا أْدُرُس اللَُّغة اْلَعَربِيَّة ِف اْلَمْدَرَسة الثانَوِيَّة ْالْساَلِميَّة -٤
 

 الَبائِعُ -
رَاسّية -  ِف الُفُصْول الدِّ
 تَ ْقرأُ -
 َْيَْتِمُع -
 ُكَرَة الَسلَّة  -
 ِف اْلِمْرَحاِض -
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Pedoman Penilaian Pendidikan Karakter dan Budaya 

 

No. 
Nama 

Siswa 
Religius Jujur Mandiri Disiplin 

Tanggung 

jawab 
Toleransi 

Gemar 

Menulis 

1.         

2.         

3.         

4.         

 

Keterangan:  

BT : Belum Terlihat 

MT : Mulai Terlihat 

MB : Mulai Berkembang 

MK : Mengkultur 
 

 

Mengetahui, 

Guru Pamong, 

 

 

H.M. Nurul Huda, S.Ag, M.Pd  

NIP. 197703172005011005 

 Magelang, 25 September  2013 

 

 Mahasiswa Praktikan, 

 

 

Augusta Fachrur Akbar 

NIM. 2303410029 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  

(RPP) 

 

A. Identitas Sekolah 

Nama Sekolah : Madrasah Aliyah Negeri 1 Magelang 

Mata Pelajaran : Bahasa Arab 

Kelas/Semester : X/Gasal 

Alokasi Waktu : 2 x 45 menit  

 

B. Standar Kompetensi 

Menulis (  كتابت ) 

Mengungkapkan informasi secara tertulis berbentuk paparan atau dialog 

tentang انتعارف yang berstruktur kalimat dasar رانخب   .انًبتَذأ + 

 

C. Kompetensi Dasar 

 Menulis kata, frasa, dan kalimat dengan, ejaan dan tanda baca yang tepat 

tentang انتعارف    dengan subtema انًرافق انعايت  في انًذرست yang berstruktur 

kalimat dasar رانخب  .انًبتَذأ + 

 Mengungkapkan gagasan atau pendapat secara tertulis dalam kalimat 

dengan menggunakan kata, frasa dan struktur yang benar tentang انتعارف  

dengan subtema انًرافق انعايت  في انًذرست yang berstruktur kalimat dasar انخبر + 

 .انًبتَذأ

 

D. Indikator 

 Melakukan imla‟ terkait mufrodat-mufrodat yang ada di teks bacaan 

tersebut dengan model pembelajaran CRH 

 Membahas contoh susunan kalimat انًبتَذأ + انخبر pada teks qiro‟ah.  

 Siswa mengerjakan soal keterampilan menulis latihan 1 dan 2 dalam bentuk 

permainan ular tangga.  

 Membuat paragraf sederhana tentang انًرافق انعايت في انًذرست yang berstruktur 

kalimat dasar رانخب   انًبتَذأ + 
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 Siswa menunjukkan nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat 

berupa perilaku religius, jujur, mandiri, disiplin, tanggung jawab, toleransi 

dan gemar menulis. 

 

E. Tujuan Pembelajaran 

 Setelah proses pembelajaran diharapkan siswa mampu melakukan imla‟ 

terkait mufrodat-mufrodat yang ada di teks bacaan tersebut dengan model 

pembelajaran CRH 

 Siswa mampu membahas contoh susunan kalimat انًبتَذأ + انخبر pada teks 

qiro‟ah.  

 Siswa mampu mengerjakan soal keterampilan menulis latihan 1 dan 2 dalam 

bentuk permainan ular tangga.   

 Siswa mampu membuat paragraf sederhana tentang انًرافق انعايت في انًذرست 

yang berstruktur kalimat dasar رانخب   انًبتَذأ + 

 Siswa mampu mengaplikasikan nilai-nilai moral yang berlaku dalam 

mayarakat berupa perilaku religius, jujur, mandiri, disiplin, tanggung jawab,  

toleransi dan gemar menulis. 

 

F. Materi Pembelajaran 

ة اْلَمرَاِفقُ   الَعامَّ

َها  َمرَاِفقُ ِف َمْدَرَسِتَنا  َها الُدُرُوُس اْلُمَقرَّرَِة. َو ِمن ْ َها ُفُصْول ِدرَاِسيَّة، نَْدُرُس ِفي ْ َرة. ِمن ْ ة َكِثي ْ َعامَّ

َها َموُْكَتبَ  ْسِتَماِع َو اْلوَُكاَلِم بِا للَُّغاِت ْاأَلْجَنِبيَِّة. َو ِمن ْ ة، َمْعَمُل اللَُّغاِت، نَ َتَدرَُّب ِفْيِو َعلَى ااْلِ

َها أَنْ وَ  َها ُمَصلَّى ُنَصلىِّ ِفْيِو مَجَاَعًة. َو نَ ْقرَُأ ِفي ْ ت. َو ِمن ْ اًعا ِمَن اْلوُُكُتِب َو الَْرَاِئد َو اْلَمَجالَّ

َها َمْلَعب، نَ َتَدرَُّب َعَلى أَنْ َواٍع ِمَن الرِّيَاِضيَِّة اْلَبَدنِيَِّة. َو ُىَناَك  ة ُأْخَرى ُتَساِعُد  َمرَاِفقُ ِمن ْ َعامَّ

َها َعَلى ََنَاِحَنا ِف الدِّ  َها َكِثرْي ِمَن اْلُمَناِسَبات. َو ِمن ْ ْجِتَماِع، ََنَْتِمُع ِفي ْ َها قَاَعُة ااْلِ رَاَسِة ِمن ْ
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َها َموُْكَتب )َىْيَئُة  َدارِي ُّْوَن. َو ِمن ْ َموُْكَتب )الُشُؤْوِن ْاِلَدارِيَِّة(، يَ ْعَمُل ِفْيِو اْلُمَوظَُّفْوَن اْلِ

 ِو َو ْاِلْرَشاِد(.الَتْدرِْيِس(، َو َموُْكَتب )التَ ْوِجيْ 

َو ُىَناَك َمْقَصف يَِبْيُع ِفْيِو اْلَباِئُع بَ ْعض اْلَمْأُكْواَلت َو اْلَمْشُرْوبَات. َو ِعْنَدنَا بَ وَّاب ُُيَاِفُظ 

 َعَلى أَْمِن اْلَمْدَرَسة، َوَسِائق َيُسْوُق َسيَّارََة اْلَمْدَرَسة. 
G. Pendekatan dan Metode Pembelajaran   

 Pendekatan yang digunakan :   Pendekatan Kontekstual 

 Metode yang diterapkan :   Metode Komunikatif 

 

H. Kegiatan Pembelajaran 

1. Kegiatan Awal (5 menit) 

 Mengawali pembelajaran dengan mengucapkan salam dan membaca 

basmalah bersama-sama (religius). 

 Mengamati dan mengarahkan sikap siswa agar siap memulai pelajaran 

(disiplin). 

 Guru memeriksa kehadiran siswa (disiplin). 

 Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai sesuai (disiplin). 

 Mengingatkan pelajaran yang sudah diterima dan mengaitkan pada 

pelajaran yang akan diajarkan hari ini (tanggung jawab). 

 

2. Kegiatan Inti (75 menit) 

Eksplorasi (15 menit) 

 Siswa mendengarkan dan menirukan guru membaca teks qiro‟ah 

tentang انتعارف dengan subtema انًرافق انعايت في انًذرست  yang berstruktur 

kalimat dasar رانخب  dengan makhroj dan intonasi yang baik dan benar انًبتَذأ + 

(toleransi). 

 Siswa secara individu membuat kotak sebanyak 16 dan tiap kotak diisi 

angka sesuai selera masing-masing siswa. 
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 Siswa mendengarkan soal imla‟ dari guru secara acak dan siswa menulis 

jawaban di dalam kotak yang nomornya disebutkan guru dan langsung 

didiskusikan, kalau benar diisi tanda benar (√) dan salah diisi tanda silang 

(x) (gemar menulis, kerja keras, dan mandiri) 

 Siswa yang sudah mendapat tanda (√) vertikal atau horizontal, atau diagonal 

harus berteriak horay atau yel-yel lainnya. 

 Nilai siswa dihitung dari jawaban benar jumlah horay yang diperoleh 

 Guru membahas beberapa contoh susunan kalimat انخبر  + انًبتَذأ  (disiplin) 

yang ada dalam teks qiro‟ah. 

 Siswa bertanya jawab dengan guru tentang hal-hal yang masih belum jelas 

secara (tanggung jawab).  

 Siswa membentuk kelompok 5 kelompok (1 kelompok 8 orang). 

Elaborasi (55 menit) 

 Siswa mendengarkan arahan guru ketika menjelaskan permainan ular tangga  

tentang  انًرافق انعايت في انًذرست.  

 Siswa melakukan permainan ular tangga sesuai prosedur permainan.  

 Setiap siswa dalam kelompok perwakilan mengocok dadu secara bergantian. 

 Siswa mengumpulkan hasil jawaban ke guru (tanggung jawab).  

 Siswa membuat paragraf sederhana tentang  انًرافق انعايت في انًذرست dengan 

struktur انخبر  + انًبتَذأ  

Konfirmasi (5 menit) 

 Siswa mendapatkan reward dari guru berupa tepuk tangan dan hadiah yang 

bermanfaat (toleransi).  

 Siswa bertanya tentang pelajaran hari ini yang belum paham (mandiri).  

 

3. Kegiatan Penutup (10 menit) 

 Guru memberikan penegasan atau menyimpulkan pelajaran keterampilan 

membaca hari ini (disiplin). 

 Guru memberikan motivasi belajar kepada siswa (tanggung jawab).  

 Guru mengakhiri pembelajaran dengan membaca hamdalah bersama-sama 

dan salam (religius).  
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I. Sumber Belajar dan Media Pembelajaran  : 

1) Sumber Belajar : 

 Pelajaran Bahasa Arab MA kelas X karangan Dr.D.Hidayat, Toha Putra 

Semarang 2008. 

 Buku-buku lain yang relevan. 

2) Media Pembelajaran : 

 Papan tulis. 

 Course Review Horay Table 

 Ular tangga dan dadu.  

 

J. Penilaian 

1) Penilaian Proses 

a) Kisi-kisi 

Indikator 

Penilaian 

Teknik 
Bentuk 

Instrumen 
Contoh Instrumen 

 Melakukan imla‟ 

terkait mufrodat-

mufrodat yang ada 

di teks bacaan 

tersebut 

 Membahas contoh 

susunan kalimat انخبر 

 pada teks انًبتَذأ +

qiro‟ah.  

 Siswa mengerjakan 

soal keterampilan 

menulis latihan 1 

dan 2 dalam bentuk 

permainan ular 

tangga.  

Individu 

 

 

 

 

Kelompok 

 

 

 

Individu 

 

 

 

 

 

Tertulis 

 

 

 

 

Tertulis 

 

 

 

Tertulis 

 

 

 

 

 

إيالء/ أكتب انًفرداث 

 اآلتيت !

 

 

 

Terangkan contoh 

susunan kalimat 

 pada انخبر  + انًبتَذأ

teks qiro‟ah. 

ِت ْاآلتِيَتِ  ًَ ْم بِاْنَكهِ ًِّ  !َك

َرتِّْب انِعبَاَراث اِْبتَِذاًء ين 

نت!  انعباراث انًهوَّ
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 Membuat paragraf 

sederhana tentang 

 انًرافق انعايت في انًذرست

yang berstruktur 

kalimat dasar انخبر + 

  انًبتَذأ

Individu Tertulis  Buatlah paragraf 

sederhana tentang 

  انًرافق انعايت في انًذرست

 

b) Pedoman Penilaian 

No. Nama Siswa 
Imla‟ 

(100) 

Soal 1 

(100) 

Soal 2 

(100) 

1.     

2.     

3.     

 

c) Pedoman Penskoran 

Deskriptor Skor 

Siswa menuliskan mufrodat yang diimla‟kan dengan benar 

sesuai aspek penilaian imla' yang telah dipaparkan sebelumnya 

(tulisan dan susunan) pada sembilan kotak yang telah dibuat. 

Jika sembilan mufrodat yang telah ditulis pada sembilan kotak 

tersebut benar semua secara otomatis mendapat tambahan poin 

delapan dari tiga jawaban benar secara vertikal, tiga jawaban 

benar secara horizontal, dan dua dari jawaban benar diagonal. 

Setiap siswa mendapat jawaban benar secara vertikal, 

horizontal, atau diagonal harus berteriak horay. Jadi cara 

menilainya adalah jumlah benar ditambah jumlah jawaban 

benar secara vertikal, horizontal, atau diagonal lalu ditambah 

bonus dari guru sebesar tiga poin. Apabila siswa benar semua 

berarti 9 + 8 + 3 = 20 x 5 = 100, dan seterusnya. Nilai yang 

didapat selain dari jawaban benar, juga dari jawaban benar 

secara vertikal, horizontal, atau diagonal harus berteriak horay. 

100 
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Artinya, jika jawaban siswa salah satu, maka akan terkurangi 

pula peluang mendapat jawaban vertikal, horizontal, atau 

diagonal karena saling berhubungan. 

Pada latihan 1 terdapat 5 butir soal dan masing-masing butir 

soal skornya 20. Apabila siswa dapat menjawab semuanya 

dengan benar maka nilainya 100.  

100 

Pada latihan 2 terdapat 4 butir soal dan masing-masing butir 

soal skornya 25. Apabila siswa dapat menjawab semuanya 

dengan benar maka nilainya 100. 

100 

 
 

d) Instrumen Tes/Bentuk Soal 

 إيالء

 اكتب مفردات اآلتية!

 موظفة ادارية  .١

 الشؤون االدارية . ٤

 ىيئة التدريس . ٣

 قاعة االجتماع . ٤

  معمل العلوم . ٥

 معمل اللغات . ٦

  ملعب كرة القدم . ٧

 ملعب كرة السلة  . ٨

 مأكوالت خفيفة ومشروبات . ٩
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 (٤َتْدرِيب )

ْل بِاْلوَُكِلَمِة ْاآلتَِيةِ   !َكمِّ

 َيْدرُس الُطالَّب َو الطَّالَِبات .... -٤

تِ .... الطَالَبُة -٢   ةِ اْلَموُْكَتبَ الَعَربّية ِف  اْلَمَجالَّ

 ِف َىْيَئِة الَتْدرِْيسِ  ْلُمَدرُِّسْوَن َواْلُمَدرَِّسات.... ا-٣

 ِِف اْلَمْقَصفِ يَِبْيُع.... بَ ْعَض اْلَمْأُكْواَلت  -٤

  اْلَمْلَعبِ تَ ْلَعُب الطَالَبات .... ِف  -٥

 َرتِّْب الِعَبارَات اِْبِتَداًء ِمَن اْلِعَبارَاْت اْلُملوَّنَة!

َو ىِذه اأُلْسَتاَذة  –َىَذ اأُلْسَتاُذ ُعْسَمان  –ِىَي ُمَدرَِّسٌة  –ُىَو يَُدرُِّس اللَُّغَة الَعَربيََّة  -٤
 ُىَو ُمَدرِّسٌ  –رُِّس تَارِْيُخ ْاِلْساَلِم ىَي ُتدَ  –َخِدْْيَة 

ُىَو يَِبْيُع  –ِف اْلَمْقَصف  –َىَذا بَائٌِع  – اْلَمْطَبخِ ِىَي تَ ْعَمُل ِف  –َوىِذِه َخاِدَمٌة  -٢
 اْلَمْأُكْواَلتِ 

َسيَّارََة  –َعَلى أْمِن اْلَمْدَرَسِة  –ُىَو َيُسْوُق  -َىَذا بَ وَّابٌ  –ُىَو ُُيَاِفُظ  –َوىِذه َساِئٌق  -٣
 اْلَمْدَرَسةِ 

ِف  –أَنَا أَْدُرُس اللَُّغُة اْلَعَربِيَّة  –الَّثاَنوِيَّة الْساَلِميَّة  –أَنَا طَاِلٌب  –ِامْسي َخاِلد  -٤
 اْلَمْدَرَسةِ 

 

 

 الَباِئُع -
رَاسّية -  ِف الُفُصْول الدِّ
 تَ ْقرأُ -
 َْيَْتِمُع -
 ُكَرَة الَسلَّة  -
 ِف اْلِمْرَحاِض -
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e) Kunci Jawaban Instrumen Tes 
 (٤َتْدرِيب )

ْل بِاْلوَُكِلَمِة ْاآلتَِيةِ   !َكمِّ

رَاسّيةَيْدرُس الُطالَّب َو الطَّالَِبات  -٤  ِف الُفُصْول الدِّ

تِ الطَالَبُة  تَ ْقرأُ  -٢   ةِ اْلَموُْكَتبَ الَعَربّية ِف  اْلَمَجالَّ

 ِف َىْيَئِة الَتْدرِْيسِ  ْلُمَدرُِّسْوَن َواْلُمَدرَِّساتا َْيَْتِمعُ  -٣

 بَ ْعَض اْلَمْأُكْواَلت ِِف اْلَمْقَصفِ  الَباِئعُ يَِبْيُع  -٤

  اْلَمْلَعبِ ِف  ُكَرَة الَسلَّةتَ ْلَعُب الطَالَبات   -٥

 َرتِّْب الِعَبارَات اِْبِتَداًء من العبارات امللوَّنة!

 َرتِّْب الِعَبارَات اِْبِتَداًء ِمَن اْلِعَبارَاْت اْلُملوَّنَة! اىَذ اأُلْستَ  -٤

ُىَو ُمَدرِّس ُىَو يَُدرُِّس اللَُّغة الَعَربيَّة َو ىِذه اأُلْسَتاَذة َخِدْْيَة  ِىَي ُمَدرِّسة ىَي  ُعْسَمان 

 ُتَدرُِّس تَارِيُخ اِلْساَلم 

 ِف اْلَمْقَصف َوىِذِه َخاِدَمة  ىَي تَ ْعَمُل ِف اْلَمْطَبخ  ُىَو يَِبْيُع اْلَمْأُكْواَلت َىَذا بَاِئع -٢

 ُىَو ُُيَاِفُظ َعَلى أَْمِن اْلَمْدَرَسة َوىِذه َساِئق ىَو َيُسْوُق َسيَّاَرة اْلَمْدَرَسة ىَذا بَ وَّاب -٣

 وِيَّة ْالْساَلِميَّةامْسي َخالد  أَنَا طَالب أَنَا أْدُرُس اللَُّغة اْلَعَربِيَّة ِف اْلَمْدَرَسة الثانَ  -٤

 
 

 الَبائِعُ -
رَاسّية -  ِف الُفُصْول الدِّ
 تَ ْقرأُ -
 َْيَْتِمُع -
 ُكَرَة الَسلَّة  -
 ِف اْلِمْرَحاِض -
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Pedoman Penilaian Pendidikan Karakter dan Budaya 

 

No. 
Nama 

Siswa 
Religius Jujur Mandiri Disiplin 

Tanggung 

jawab 
Toleransi 

Gemar 

Menulis 

1.         

2.         

3.         

4.         

 

Keterangan:  

BT : Belum Terlihat 

MT : Mulai Terlihat 

MB : Mulai Berkembang 

MK : Mengkultur 
 

 

Mengetahui, 

Guru Pamong, 

 

 

H.M. Nurul Huda, S.Ag, M.Pd  

NIP. 197703172005011005 

 Magelang, 2 Oktober 2013 

 

Mahasiswa Praktikan, 

 

 

Augusta Fachrur Akbar 

NIM. 2303410029 
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

 

 

Wawancara dan Presentasi Konsep Penelitian dengan Guru Mata Pelajaran Bahasa 

Arab Kelas X-12 MAN 1 Magelang 
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Proses Penerapan Model Pembelajaran Course Review Horay (CRH) pada 

Pembelajaran Imla' Mata Pelajaran Bahasa Arab di Kela 
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